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БІЛІМ

ӨЗЕКТІ

Болашақ ғылым мен 
білімнің қолында. Оны бүкіл 
әлем мойындап, ғылымын 
дамытып жатыр. Ал біздегі 
ғылымның жағдайы мүшкіл. 
Бүгінгі кейіпкеріміз ғылым 
саласындағы кейбір 
түйткілдерге тоқталып, 
мәселені шешу жолдарын 
іздейді. 

Газет 
2005 жылдың 

7 қаңтарынан 
шыға бастады

СӨЗ-ЖЕБЕ

Jas qazaq: Сапархан Кесікбайұлы, �ткен апта қоғамда 
жылқы мен шошқаға мемлекет тарапынан б�лінетін қаржы 
қызу талқыланды. Мәселені түсіндіріп, ақ-қарасын айтып 
берсеңіз. «Жылқыға субсидия б�лінбейді» деген шындыққа 
жанаса ма?

�.������: Жалпы айтатын болсақ, елімізде жылқы 
шаруашылығымен айналысатын фермерлер мен отандық 
тауар �ндірушілерге мемлекет тарапынан қолдау бұрыннан 
бар және бола береді. С�зімнің дәлелі ретінде айтсам, бүгінде 
сатып алынған асыл тұқымды бір айғырға 100 мың теңге, 
азық дайындау мен сатып алу құнын арзандату үшін әр биеге 
20 мың теңге субсидия т�ленеді. Бие сүтін �ндіру және �ңдеу 
құнын арзандату үшін литріне 60 теңге субсидия тағы да 
бар. Жылқы шаруашылығын қолдау мұнымен шектелмейді. 
Жылқы �сіріп отырған шаруаларға әртүрлі техника мен 
қондырғы сатып алса, жұмыс шығынының 25 пайызы 
�теледі. Сондай-ақ несие және лизинг бойынша да пайыздық 
м�лшерлемені 10 пайызға субсидиялау қарастырылған. Мен 
атап �ткен қолдау шараларының барлығы «жылқы �сіретін 
шаруашылық пен салалық қауымдастық» ұсынысының 
негізінде жасалуда. Былтырдың �зінде мемлекеттік қолдауды 
республика бойынша 4 648 шаруа қожалығы алды. Одан 
басқа, 2016 жылдан бері «Құлан» бағдарламасы бойынша 6 
пайызбен 10 жыл мерзімге жылқы сатып алуға фермерлерге 
жеңілдетілген несие беріледі. 2018 жылы 512 шаруа қожалығы 
несие алып, 12 мың бас бие, былтыр 1440 шаруа қожалығы 41 
мың бас бие сатып алған.

Jas qazaq: «Талпақ танауға» қомақты қаржы б�лінеді 
деген қаншалықты рас? Шошқа етіне Қытай, Ресей, 
Еуропадан сұраныс жоғары ма?

�.������: Ең бірінші айта кететін болсам, елімізде 
2018 жылдан бастап шошқа етін �ндіруді субсидиялау 
тоқтатылды. Осылайша, субсидия к�лемі 2 есеге қысқарды. 
Бірақ отандық шошқа етіне к�рші мемлекеттерден 
сұраныс �те жоғары. Мәселен, АҚШ ауыл шаруашылығы 
министрлігінің деректеріне сүйенсек, Қытай 2020 жылы 4 
млн тонна шошқа етін импорттайды деп болжанған.
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ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ 
ӨҢДЕЙТІН ӨҢДЕЙТІН 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖОҚТЕХНОЛОГИЯ ЖОҚ

Қазақ жері қай жағынан алсақ та ауыл 
шаруашылығына қолайлы: суы мол, таулы, нулы 
аймақ. Алайда ауыл шаруашылығы саласында 
түйткілді мәселе көп. Мысалы, қазақтың қылшық 
жүнді қойының терісі де, жүні де кәдеге аспайды. 
Ал ішек-қарын, бас сирақты айтудың өзі ұят. 
Атакәсіпте ақсап тұрған мұндай олқылық аз емес. 
Дегенмен, сала мамандары әлемдік нарықтың 
сұранысына сай жұмыс істеп жатқандарын 
айтуда. Мәселен, өткен аптада шошқа мен 
жылқыға бөлінетін субсидия туралы даулы 
әңгіме тараған-ды. Ауыл шаруашылығы министрі 
Сапархан Омаров қоғам талқысына түскен 
әңгімеге нүкте қойып, Jas azaq газетіне арнайы 
сұхбат берді.

Меруерт ҚАЗЫБЕКОВА, 
Мәжіліс депутаты:

«Депутаттарға ауруханаға 

жатудан бас тарту, лық толы 

емдеу орталықтарындағы тиісті 

емнің жоқтығы, тіпті медицина 

қызметкерлерінің өзінде қорғаныш 

заттарының болмауына қатысты 

шағым көп түсті. Денсаулық сақтау 

министрлігінің елде аурухана мен 

қорғаныс құралдары жеткілікті 

деген мәлімдемесі сын көтермейді. 

Шенеуніктер статистикаға жүгінеді. 

Ал адамдар нақты жағдаймен 

бетпе-бет келуде. Олар – біздің 

елдің азаматтары. Мемлекет 

оларды қорғауға міндетті! Індетпен 

күреске бөлінген 125 млрд теңге 

қайда кетті?»

ЖУРНАЛҒА ШЫҚСАҢ ҒАЛЫМСЫҢ, ЖУРНАЛҒА ШЫҚСАҢ ҒАЛЫМСЫҢ, 
ӘЙТПЕСЕ, КӨПТІҢ БІРІСІҢӘЙТПЕСЕ, КӨПТІҢ БІРІСІҢ

Жас қазақJasqazaqvk.com.jasqazaq

Жаһанды қыста вирустың дүрмегі басты. Сәт 
сайын үдеген сүреңсіз статистика бәрін састырды. 
Іргедегі к�ршіден таралған індетке біз де үрке 
қарадық. Шама-шарқымызша алдын алуға 
қамдандық. Бірақ к�зге к�рінбейтін коронавирус 
наурыз айында бізге де келіп жетті. Одан кейінгі 
жағдай белгілі.

Үйде оқшауланғандарды осы айларда түрлі 
ой биледі. «Дерт – құр дақпырт, вируспен 
үркіту – саясат» дейтін диван сарапшылары 
әлеуметтік желіде онсыз да дегбірі кеткен 
елдің есін шығарды. Мақұл, осы дүрбелеңнен 
�гізімізді �лтірмей, арбамызды сындырмай �ттік. 
Басында тәртіпке бағынған бұқара уақыт �те 
жайбарақаттылыққа қайта салынғандай. Ауру 
к�рсеткіші азайғасын блок-бекеттер алынып, 

кәсіпорындар іске қосылып, қалалар қалыпты 
�міріне қайта енгендей болды. 

Бірақ б�рікті аспанға лақтыруға әлі ерте 
екенін тәжтажал аз уақытта дәлелдеді. Күн сайын 
коронавирус жұқтырғандар ондап емес, жүздеп, 
күні кеше тіпті мыңдап тіркелді. Елді сақтыққа 
шақырып жүрген денсаулық сақтау министрі 
Елжан Біртановтың �зі кесел қақпанынан 
құтылмады. Елдің бас санитар дәрігері күн сайын 
сақтық шарасына немқұрайды қарамау қажеттігін 
қақсап, аузы талғанша айтқанмен, оны естір, 
естісе де орындайтын құлақ жоқтың қасы-ау. 
>йтпесе, аурудың ауыздықсыз бас ауған жағына 
кетіп бара жатқанын не деп жорисыз? 

Осы апта Алматыдағы Бостандық ауданы 
әкімдігінің �кілі, эпидемиолог, учаскелік 

полицеймен арнайы рейдке шықтық. Cкінішке 
қарай, сақтықты дәмхана, дүкендердің к�бі 
тек с�з жүзінде ғана сақтайтынына к�з жетті. 
>ңгіменің «әлқиссасын» қай нысанның да 
кіреберісінен бастайық. Ереже бойынша ішке 
кіргендердің дене қызуы міндетті түрде �лшеніп, 
бетперде кигені тексерілуі тиіс. Біз алғаш бас 
сұққан кафе бұл «жоралғылардың» ешқайсысын 
жасамады. Түс әлетінде сынай келген қонақтарды 
күтпегендей. Қызметкерлері қойған сұраққа 
жауап таппай, ауыздарына құм құйылды. 
«Үндемеген үйдей бәледен құтылады» деген 
мақалды қалқан еткендей. Бірақ мамандардың 
ескертуінен құтылмады.
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ЛОНДОН. ШЕРУДЕ

Жексен Жексен ТОҚТАРБАЙТОҚТАРБАЙ, , химия ғылымдарының PhD докторанты:химия ғылымдарының PhD докторанты:
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САЛҒЫРТТЫҚ САЛҒЫРТТЫҚ 
КОРОНАВИРУСТАН КОРОНАВИРУСТАН 

ҚАУІПТІҚАУІПТІ

Түннің бір уағында Алматыдағы 
компьютер клубына келген тәртіп 
сақшылары өз көзіне өздері 
сенбей тұрды. Таңқалмай қайтсін, 
көргені әдетте үйде отырмайтын 
жүгермектер емес, кәдімгі 
зейнеткерлер болса. Темекінің 
қою түтіні тұмшалаған тар бөлмеде 
алпыстың асқарынан асып кеткен 
атайлар мен әжейлер ащы суды 
бір ұрттап қойып, бәс тігетін құмар 
ойынды қыздырып отыр. Полиция 
тәртіп пен ереже туралы сөз 
қозғай бастап еді, ақсақалдың бірі 
«ойынның шырқын бұздың» деп дүрсе 
қоя берді. Ал клуб қызметкері екені 
соңынан анықталған бойжеткен 
«компьютер ойнауға келіп едім» 
дейді беті бүлк етпей. Оқыс оқиға 
туралы «Алматы» телеарнасы 
хабарлады.

Міне, коронавирус кеселі әлі 
ауыздықталмай жатқанда сақтану 
шараларын орындаған түріміз 
осындай.

АДАМ АДАМҒА АДАМ АДАМҒА 
БАУЫРБАУЫР
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БИЛІКБИЛІК

«Қызың үйде, қылығы түзде» деген мәтел бар. Қазір 
қыз да, ұл да түзге шықпай-ақ, үйде отырып алып 
«қылық» шығара беретін болды. Бала �сіріп отырған 
ата-аналардың к�бі біле бермейді, ғаламторда FREE 
FAIR деген ойын бар. Мектеп жасындағы ұлдың 
күндіз-түні айналысатын ермегі – сол. Қайсы күні 
әлгінің қандай ойын екенін к�рейінші деген оймен, 
планшетін ақтардым. С�йтсем, интернет арқылы 
бір уақытта бірнеше адам ойнайтын, атыс-шабысқа 
құрылған қатыгез бірдеңе.

– Мұның несі қызық? – дедім, планшеттің ішіне 
кіріп алған ұлыма қарап.

– Бір сәтте бірнеше адам ойнай береміз. Дәл 
қазір Ұзынағаштан Ерасыл, Сарыағаштан Ұлан ағам 
қосылды. Кластастарымның жартысын қостым. Топты 
�зім құрғанмын. Бұл �те қызық ойын. Жауларды 
�лтіресің. Жеңген жаққа очко береді, – деп сарнасын. 

Баламның с�зінен түсінгенім, бірнеше адамға 
арналған, қиян-кескі ұрысқа арналған ойын екен. 
Бірнеше деңгейге б�лінген ойынның алғашқы 
б�лімдері тегін к�рінеді. Ойын қызып, баланы 
�зіне тартып алғаннан кейін ақылы болады. Оны да 
ұлымнан сұрап білдім. 

– Ақша сұраса, қайтесің? – дедім тамырын басып.
– Ақылысын ойнамаймын, – деп қояды. 1й, 

қайдам?! Ойынға басы кетіп қалған адам не істемейді? 
Қазіргі балалар бәрін біледі. 1лгі ойынның ақылы 
б�лімінде карточка номерін сұрайды екен. Кім білсін, 
бір күні балаңыз ойынның қызығына кіргенде, 
айлық алып жүрген карточкаңыздың іші бос болып 
тұрмасын?! 

Ондай жағдай �те к�п. Балалардың интернет 
ойынға қатты құныққанын білетін «пысықтар» қазір 
әртүрлі амал-айламен ақша тауып немесе қылмыс 
жасауға әуестенген. 1ңгімемізді баламыздың 
құмарынан бастап, к�пке созып алсақ, айып 
етпессіздер. Негізгі әңгімеге оралайық!

Түркістан облысында жас�спірімдерге арналған 
суицид топтың «кураторы» құрықталыпты. «Кураторы» 
деп ойынды ұйымдастырған, топты құрушы адамды 
айтып отырмыз. Біз Түркістан облыстық полиция 
департаментінің баспас�з хатшысы Салтанат 
Қарак�зоваға хабарластық. С.Қарак�зованың 
айтуынша, интернетке мониторинг жүргізген ішкі 
істер министрлігінің криминалдық полиция мен тергеу 
қызметкерлері кәмелетке толмаған жас�спірімдердің 
�з-�зіне қол жұмсау сипатындағы топ құрғаны туралы 
ақпарат алыпты. С�йтіп Түркістан облысы полиция 
департаментінің қызметкерлерінен арнайы жедел-
тергеу тобы құрылады.Полиция қызметкерлері әрі 
қарай тексеру жұмысын жүргізу кезінде интернет 
желісіндегі ұйымдастырушының аты-ж�ні мен 
мекен-жайын анықтайды. Күдікті Арыс қаласының 
тұрғыны болып шығады. Оны тінту кезінде ноутбук, 
ұялы телефон, үш қорап sim-карта, басқа да заттай 
дәлел алынады. Жап-жас жігіт телефоннан суицидке 
бағытталған телеграм-арна ашып, сол арқылы жұмыс 
істеген. 

Қазіргі уақытта аталған жайт «адам �лтіруге 
оқталу» деп тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары 
жүргізіліп жатыр. Сот санкциясымен күдікті қамауға 
алыныпты. 

ІІМ криминалдық полиция департаментінің 
бастығы Думан Таев «Полиция қызметкерлері 
істің толық мән-жайын тексеріп жатыр. Сондай-ақ 
жас�спірімдерді осындай �лімге әкелетін ойындарға 
қатысы бар адамдарды, телеграм-арнасындағы 
қатысушыларының �здерін де анықтайды», – деді. 

Тергеу кезінде журналистерге ешқандай ақпарат 
таратылмайтынын білеміз. Алайда құзырлы 
мекемелер күдіктінің не үшін 
әлеуметтік желіде топ құрғанын, 
не үшін жас�спірімдерді суицидке 
итермелегенін, оның артында 
кімдердің, қандай топтардың 
тұрғанын анықтаса екен дейміз. 

����� ����	�
� 

ЖАСӨСПІРІМДІ ЖАСӨСПІРІМДІ 
ЖАРҒА ИТЕРГЕНЖАРҒА ИТЕРГЕН
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Кеше Премьер-Министр Асқар 
Маминнің төрағалығымен ел аумағында 
коронавирус инфекциясының таралуына 
жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық 
комиссияның (ВАК) селекторлық отырысы 
өтті. Онда Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес, 
еліміздегі эпидемиологиялық жағдайды 
тұрақтандыру бойынша қосымша 
шаралар қаралды.

1леумет. 1леумет. tt00

ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ ШЕКТЕУ ШАРАЛАРЫ 
ЕНГІЗІЛДІЕНГІЗІЛДІЕліміздегі санитарлық-эпидемиологиялық 

ахуал туралы денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушы Л.Ақтаева, �ңірлердегі жағдай 

туралы Нұр-Сұлтан қаласының әкімі А.К�лгінов, 
Алматы қаласының әкімі Б.Сағынтаев, Шымкент 
қаласының әкімі М.1йтенов, Қарағанды облысының 
әкімі Ж.Қасымбек, Ақмола облысының әкімі 
Е.Маржықпаев, Түркістан облысының әкімі =.Ш�кеев 
баяндады.

Қазақстанның бірқатар �ңірінде эпидемиологиялық 
жағдайдың �ршуін және коронавирус инфекциясымен 
ауыру к�рсеткішінің артуын ескере отырып, ВАК 
биылғы 20-21 маусым, демалыс күндеріне, мынадай 
қосымша шектеу шараларын енгізу туралы шешім 
қабылдады:

1. Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Шымкент, 
Павлодар, Екібастұз қалалары бойынша: 

• сауда ойын-сауық орталықтарының, сауда 
үйлерінің, желілік дүкендердің, жабық азық-

түлік және басқа да базарлардың қызметі 
тоқтатылады;
• қоғамдық тамақтану орындары тек далада әрі 
әлеуметтік арақашықтықты сақтап қана жұмыс 
істеуі тиіс; 
• қоғамдық к�ліктердің қызметі шектеледі;
• қоғамдық демалыс орындары: парктер, 
саябақтар, жағалаулар, жағажайлар, аквапарктер 
қызметі тоқтатылады;
• фитнес-орталықтарының қызметі тоқтатылады;
• 65 жастан асқан адамдардың далаға шығуы 
шектеледі.

2. Тұрғындарының саны 50 мыңнан асатын 
елді мекендер бойынша:

• қоғамдық орындардың: парктер, саябақтар, 
жағалаулар, жағажайлар, аквапарктер жұмысы 
тоқтатылады;
• 65 жастан асқан адамдардың далаға шығуы 
шектеледі.

3. =ңірлердің бас санитарлық дәрігерлерінің 
қаулыларына сәйкес, Нұр-Сұлтан, Алматы, 
Қарағанды, Шымкент, Павлодар және Екібастұз 
қалаларына аумақтық жақын орналасқан туристік 
аймақтарға кіруге тыйым салу, ал аталған 

аймақтардағы адамдарға әлеуметтік қашықтықты 
сақтау қажет.

Үкімет басшысы �ңірлердің әкімдіктеріне қысқа 
мерзім ішінде мына мәселелерді пысықтауды тапсырды:

• медициналық ұйымдар базасында қосымша 
зертханалар ашу арқылы халықты ПТР-
тестілеумен қамтуды кеңейту; 
• ауруханаларда инфекциялық және провизорлық 
орындар санын к�бейту;
• меншік нысанына қарамастан, �ңірде бар 
ресурстарды тарта отырып, науқастарды 
КТ-зерттеумен қамтамасыз ету;
• жедел медициналық жәрдем станцияларының 
шұғыл және кезек күттірмейтін шақыруларға 
уақытылы қызмет к�рсетуін қамтамасыз ету;
• үйлерінде жатқан пациенттерге амбулаторлық-
емханалық к�мек деңгейінде сапалы 
динамикалық бақылау жасау (��������, �	
���� 

������������ �ө�������);
• халыққа белсенді ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу. 


��� ���
����	�

Светлана ФОРТУНА,  
М.Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма 
театрының актрисасы:

«Мен дәрігер де, вирусолог та емеспін. Бірақ екпе туралы ғылыми 
зерттеулерді оқып шықтым. Тұңғыш қызым екпенің зардабын әлі шегіп 
келеді. Қызымның денсаулығына екпенің әсері болғанын бүгінге 
дейін дәлелдей алмадым. Ал кенже қызыма екпе салдырмадым. 
Денсаулығы да жақсы. Екпе туралы, оның құрамы мен сапасы, 
сондай-ақ кері әсері туралы толық ақпарат сайттарға жариялануы 
керек деп ойлаймын. Қарапайым халық шынайы мәліметті білуі 
керек»

Зәуреш АМАНЖОЛОВА, 
Мәжіліс депутаты:

«Дәрігер ретінде айтарым – бізге екпе қажет. Екпенің әсерінен біз 
жаңа туылған нәрестелерде кездесетін полиомиелит дертінің алдын 
алдық. Екпеге деген сенімсіздік осыдан бірнеше жыл бұрынғы сапасы 
күмән туғызған препараттан басталды. Халықты адастыратын кейбір 
дәрігерлер жұртқа дұрыс ақпарат бермейді. Сапалы екпе алу үшін, 
ақылы емханаға барыңыз дейтіндері бар. Тұрғындарға айтарым, 
ақылы бөлімдегі де, тегін бөлімдегі де екпенің сапасы бір. Олар бір 
жерден келеді»

Дидар СМАҒҰЛОВ, Ұлттық тестілеу 
орталығының директоры:

«Ұлттық біліктілік тестілеуінде тыйым салынған 
заттарды пайдаланған мұғалімдерге қатысты 
бейнеролик шығарып, әлеуметтік желілер 
арқылы таратуды ұсынамыз. Өйткені сөзбен де 
айттық, жиналыстарда да ескерттік. Тестілеу 
өтетін жерге білім басқармаларының өкілдері 
де келеді. Бірақ, өкінішке қарай, жағдайдың 
жақсаратын түрі жоқ. Мұғалімдер тыйым 
салынған заттарды қолдануға тырысады. 
Сондықтан біздің ұсынысымыз, нақты фактілер 
бойынша қай облыстың мұғалімі екендігін 
көрсетіп, бейнероликтер таратсақ»

Аптаның ұсынысы

Өмірдің өзінен

Әбдіғани БӘЗІЛХАН, мәдениет қайраткері:

«Солтүстік �ңірде (�	������� ��������� 	
�������) орыс жастары, 
негізінен, Ресейге қоныс аударған. Былтыр ақпан айында Қызылжар 
�ңіріне к�шіп барғанымда, далада ойнап жүрген кішкене қызыма орыстың 
егде адамдары ақша ұстатқанын к�ріп, біртүрлі болып қалдым. Қайтарып 
беріп едік, «Балаларымызды, немерелерімізді сағындық. Қасымызда 
болса, осылай құлдыраңдап жүрер еді ғой. Шын ниетпен беріп тұрған 
қолымызды қайтармаңыз. =з немеремізге балмұздақ алып бергендей, біз де 
сағынышымызды басайық» деп ағынан жарылды»

САНДАР СӨЙЛЕЙДІСАНДАР СӨЙЛЕЙДІ

(2019 ����� �ә�����)

СОЛТҮСТІККЕ КӨШІП БАРҒАНДАР

ТҮРКІСТАН 
ОБЛЫСЫНАН 

286

МАҢҒЫСТАУ 
ОБЛЫСЫНАН 

14

ЖАМБЫЛ 
ОБЛЫСЫНАН 

69

ШЫМКЕНТ 
ҚАЛАСЫНАН 

89

АЛМАТЫ 
ОБЛЫСЫНАН 

96

НҰР-СҰЛТАН 
ҚАЛАСЫНАН 

119

ҚЫЗЫЛОРДА 
ОБЛЫСЫНАН 

63

БАРЛЫҒЫ 

2223
БҰЛ 736 
ОТБАСЫ

КОРОНАВИРУС СТАТИСТИКАСЫ: 

ҚАЗІРГІ АХУАЛ ӘЛЕМДЕ ЕЛІМІЗДЕ

Вирус жұқтырғандар 8,418,601 15877

Сауығып шыққандар 4,430,887 9902

Қайтыс болғандар 451672 100

Ауру белгісі білінбегендер 6831
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QOGAMQOGAM`̀
Мәселенің 

мәнісі

Jas qazaq: Дәурен мырза, �ткен аптада Нұр-Сұлтанда 
бірнеше әйел аштық жариялап, митингіге шықты. Сіз олардың 
бәрімен кездескеніңізді, бәрімен таныс екеніңізді айттыңыз. 
Тіпті кейбіреуін 13-14 рет қабылдапсыз. Сонда олардың 
қандай мәселесі шешімін таппай жатыр?

�.��������	: Негізгі мәселе – баспана. #зіңіз білесіз, 
былтыр, «К�пбалалы аналар» категориясы жеке үй кезегіне 
тұру мүмкіндігін алды. К�пшілік аналар сәйкесінше үй 
кезегіне 2019-2020 жылдары тұрған, соның ішінде �ткен аптада 
митингіге шыққан аналар да бар. Бірақ бір нәрсені түсіну керек. 

Баспана тек қана кезекпен беріледі. Нұр-Сұлтан қаласында 
46000-нан аса азамат әртүрлі санатта жеке үй кезегінде тұр. 
Оның ішінде 10-12 жылдан бері тұрып, әлі пәтер алмағандар 
бар. Мемлекет ол кезектен аттап, кейін кезекке тұрған 
азаматтарға үй бере алмайды. Бұл әділдікке де, заңға да қайшы.

Мен шынымен бұл аналардың бәрін дерлік танимын, 
әрқайсысымен жеке де, топпен де талай кездестік (ә�������� 
�	�
�
���
). К�пшілігінің баспанадан басқа да түйткілдерін 
шешуге ат салыстық. К�бі осы жылдың ақпан айында қала 
әкімінің жеке қабылдауында болған. Бәрі дерлік к�пбалалы 
аналар. 

Jasqazaq: *леуметтік желіде жазылып жатқан және бізге 
жеткен кейбір ақпараттарға қарағанда, араларында тұрмысқа 
шықпаған қыздар, астында к�лігі, басында үй-жайы бар 
әйелдер де бар к�рінеді. Осы қаншалықты рас ақпарат?

�.��������	: Сол екі күн митингіде болған 
азаматшалардың бәрі дерлік к�пбалалы аналар. Иә, 
шынында да, былтыр әртүрлі мемлекеттік бағдарламалармен 
үй алған да аналар болды арасында. Тұрмысқа шықпаған 
қыздардың болғанынан хабарым жоқ. Менің білуімше, бәрі 
дерлік отбасылы әйелдер. Ал жеке к�лік, не болмаса тағы 
басқа мүліктеріне қатысты ештеңе айта алмаймын. Менде 
ондай ақпарат жоқ. *леуметтік желіде кім не жазбайды? 

Jas qazaq: Митингіге шығатындардың тұрақты топ екені, 
олардың әлдебіреулерден ай сайын 220-300 мың теңгеге 
дейін «айлық» алып тұратыны жазылып жатыр. *кімнің 
кеңесшісі ретінде емес, саясаттанушы ретінде айтыңызшы, 
бізге әзірге беймәлімдеу саяси ойындарда мұндай 

технология әлемде бұрыннан бар деседі. Бұл сол ойынның 
бір к�рінісі емес пе?

�.��������	: Жоқ, аналардың к�пшілігін танимын, күнара 
келетіндері бар, басым б�лігі саяси ойындардан аулақ. Олар 
к�бінесе тұрмыстық тақырыптармен келеді. Бірақ арандап 
қалу қаупі жоқ емес. Оны �здеріне де жиі айтамын. Кейде 
кейбірін беймәлім чаттарға қосып, арандату мақсатында 
заңсыз әрекеттерге итермелеп жатқан жағдайлар туралы 
�здері де айтып жатады. Қала әкімдігі есігін қағып келген 
әрбір азаматты тыңдап, оның мұң-мұқтаждығына қатысты 

заң аясында к�мек 
беруге дайын. Бірақ 
заң бұзылып, заңға 
қайшы әрекет орын 
алған жағдайда 
әкімшілік дәрменсіз. 
Одан кейінгі шаруа 
құқық қорғау 
органдарының 
қызметіне қатысты.

Jas qazaq: 
*йелдерін «алдыңғы 
шепке» жіберіп, 
�здері бұғып жататын 
еркектер кімдер? 
Жұмыс істей ме, 
әлде к�пбалалы ана 
ретінде әйелі алатын 
әлеуметтік к�мектің 
тиын-тебенін ішіп-
жеп үйлерінде жата 
ма?

Д.��������	: Бұл 
аналар үшін де, біз 
үшін де ең ауыр сұрақ. 
Кейбір к�пбалалы 

аналар жалғызбасты, бұрынғы күйеулері не алимент 
т�лемейді, не бала бағыспайды немесе қайтыс болған. 

Заңсыз митинг болған соң, ол жердегі болып жатқан дүние 
блогерге де, журналистке де, қарапайым адамға да қызық. 
Жағдайдан хайп жасап, тырнақ астынан кір іздейтіндер де жоқ 
емес. Сол кезде барлық сұрақ қоюшы, осы аналардың ер-
азаматын сұрайды. *детте, алдымызға �з мәселесімен келген 
адамнан біз «күйеуіңіз бар ма?» деп қана сұраймыз. Ары қарай 
тергеуге біздің құқығымыз жоқ. *ркім �зі үшін �зі жауапты.


���� ���
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АРАЛАРЫНДА АРАЛАРЫНДА 
ҮЙІ БАР ӘЙЕЛДЕР ЖҮРҮЙІ БАР ӘЙЕЛДЕР ЖҮР

БілімБілім (�
� 1-�����)

Jas qazaq: Жексен 
мырза, сіздің химия саласы 
бойынша білікті маман, 

белгілі ғалым екеніңізді білеміз. Осы салада біздің 
елде игерілмей, қолға алынбай жатқан қандай 
мүмкіндіктер бар?


.���	�����: Ондай мүмкіндіктер �те к�п. 
Бірақ бәрі �ндіріске 
барып тіреледі. #ндіріс 
болмаған соң, мүмкіндік 
те шектеулі. Қайсыбірін 
айтайын? Тіпті химия 
саласы бойынша 
атқарылмай жатқан 
мүмкіндік дегеннен 
г�рі, атқарылып жатқан 
мүмкіндік бар ма деп 
сұрағаныңыз дұрыс 
сияқты. #йткені бізде 
ешқандай �ндіріс жоқ 
қой.

Jas qazaq: Бұрын 
�нертапқыштар 
мемлекеттен қолдау жоқ, 
патент бермейді деп 
жылап жүретін. Сіздің 
сала бойынша теңдессіз 
жаңалық ашып, сонысын 
кәдеге жарата алмай 
жүрген ғалымдар бар ма?


.���	�����: Патент 
деген к�п қой. Бізде 
ғалымдардың бәрінде 
патент бар. Патенті жоқ 
ғалым жоқ шығар. Бірақ 
одан не пайда? Патент 
�ндіріске енбеген соң, 
оның к�к тиындық 
құны болмайды. *рине, 

арасында жақсы патенттер де бар. #ндіріске 
енсе, кәдімгідей пайда әкелетіндері жоқ емес. 
Ондай �ндіріс біздің елде болмаса, оны қандай 
�ндіріске енгізесің? 

Патенттің к�бі белгілі бір жұмыс барысын 
жеңілдетуге немесе жақсартуға бағытталған. Ол 
патент �ндіріске ену үшін оны сынақтан �ткізіп 
к�ретін �ндіріс болу керек, яғни к�з жеткізетін. 
Сондықтан ғылым мен �ндіріс егіз нәрсе 
дейтініміз сол. 

Мысалы, �ндірісі жақсы дамыған елдерде 
ғылымды тек мемлекет емес, жеке �ндіріс 
орындары да қаржыландырады. Сол арқылы 
�здеріне қажетті тауарды ғалымдарға ақша 
құю арқылы �з ойындағыдай етіп жасап алады. 
Сондықтан ғылымы дамыған елдің �ндірісі 

дамиды, �ндірісі дамыған елдің ғылымы дамиды. 
Бұл дамыған елдерде жүйелі жолға қойылған. 

Jas qazaq: #з елімізде жұмыс таба алмай 
шетелге кеткен, сол жақтан жақсы жұмыс 
тапқан ғалымдардан таныстарыңыз бар ма? 
Оларды қайтадан шақыруға не кедергі, неге 
келмейді?


.���	�����: Мен олардың кеткеніне де, 
елде қалғанына қарсы емеспін. *ркім �зі біледі. 
Шыны керек, бізде оларға шетелдегідей жағдай 
жасап бере алмайды. Егер ондай талантты 
ғалымдарға шетелдегідей жақсы жағдай жасап 
берсе, бәрі қайтып келетін еді. #з елінде, �з 
жерінде жүргенге, �з Отанына, �з ұлтына қызмет 
еткенге не жетсін? Оларда еріккенімен, болмаса, 
�з елін менсінбегенінен кетпейді ғой. Ата-ана, 
туыс-туғандарын тастап шетелде жүру кім-кімге 
болса да, қиын. Ондай таныстарым �те к�п. Түрлі 
мамандық бойынша әртүрлі елдерде жүргендер 
баршылық. Бәрі аман болсын! «Неге келмейсің, 
не кедергі?» деп ақыл айтуға да хақым жоқ. 
Жағдай онсыз да түсінікті. 

Jas qazaq: Ғылым дегеннен шығады, диплом 
жұмысын, магистратура немесе PhD-докторлық 
диссертациялық жұмысын басқа біреуге 
жаздыратындар отандық ғылымды алға сүйрей ала 
ма? Ондай «ғалымдар» бар екені жасырын емес 
қой. Сізге де «заказ» беріп тұратындар болатын 
шығар?


.���	�����: Қазір осы PhD-ге соңғы кездері 
грант к�п б�лініп жатыр. *р университет �здеріне 
берілген гранттан ажырап қалмау үшін жанталаса 
PhD қабылдап алады. *рине, PhD-ге түсу оңай, 
бірақ оны қорғау қиын. Ол үшін к�п еңбектену 
керек. Ал дайын грантқа қызыққан жастар 
докторантураға стипендиясы үшін түсіп алады. 
Себебі докторанттың стипендиясы мұғалімнің 
бір айлық жалақысымен тең. Тегін ақша, жұмыс 
істеп бас қатырып жатқан жоқ. *рине, оған бәрі 
қызығады. Қызығып түсіп алады да, диссертация 

қорғаған кезде, �здері ештеңе жаза алмаған соң, 
басқа біреуге ақшаға жаздырғысы келеді. Ондай 
білімсіз жастар не білім ала алмайды, жетіскен 
ғалым да бола алмайды. Олардың пайдасынан 
зияны к�бірек. Маған әзірге ондай «заказ» 
түспеді. Түспей-ақ қойсын!

Jas qazaq: Магистр немесе PhD-докторлық 
білімнің талабы бойынша шетелден жетекші 
таңдап, оған ақша т�леу керек. Шетелдегі ғылыми 

журналға ақылы түрде мақала шығару қажет. 
Былай қарап тұрсаңыз, қып-қызыл шығын. #з 
ғалымдарымызға жетекші болатын адам �зімізде 
жоқ па? Шетелдің журналына шықпаса, ғалым 
– ғалым болмай, білім – білім болмай қала ма? 
Мәселен, сізге сол шетелдегі белгілі журналдан 
авторлардың мақаласын оқып-тексеріп беруге 
тапсырыс түсіпті ғой...


.���	�����: Негізі, PhD деген ол 
халықаралық талап (��
��
��) қой. Одан біз 
аттап кете алмаймыз. Сондықтан PhD-ге түсем 
деген адам сол халықаралық талапқа сай болуы 
керек. Мысалы, ағылшын тілін жақсы білу керек. 
Біздегі ғылымның нашар дамып жатқан себебінің 
бірі осы: к�птеген ғалымдарымыз ағылшын тілін 
білмейді. Кейбіреулері тіпті мұны мойындамайды. 

Алайда мойындаса да, мойындамаса да, шындық 
осы. Ағылшын тілі қазір ғылым мен техниканың 
тілі. Ол тілмен бүкіл әлем ғылымын дамытып, 
техникасын �рістетіп отыр. Олардың ғылымымен 
танысу үшін, білу, үйрену үшін ағылшын тілін 
білген ж�н.

Негізі шетелден жетекші табудың еш зияны 
жоқ. Докторант ағылшын тілін біліп, сол елдің 
ғылым-білімімен танысады. Сол жерде қажетті іс-
тәжірибеден �теді. Ой-�рісі дамып, к�зі ашылып 
қайтады. Бірақ оның сол шетелдегі жетекшісіне 
т�лейтін ақшаның к�лемі �те аз. Оны бергеннен 
де бермеген артық. 

Докторант жұмысын қорғау үшін кем дегенде 
бір мақаласы импакт-факторлы журналда 
жарық к�руі тиіс. Ол да �те дұрыс нәрсе. PhD 
дегеніміз – халықаралық стандарт болғандықтан, 
докторант кез келген шетелдің докторанттарымен, 
ғалымдарымен бәсекеге түсе алатындай болу 
керек. Ол бәсеке деген �зіміз айтып отырған 
журналдарда. Ол импакт-факторлы журналдарға 
әлемдегі барлық елдің ғалымдары мақала береді. 
Журналдың редакторлары мақаланы таңдап 
алып,ішіндегі ең жақсыларын ғана шығарады. 
Сондықтан ол деген қып-қызыл бәсеке. Сол 
бәсекеден �тіп, мақалаң баспа бетін к�рсе, 
халықаралық деңгейдегі ғалымсың. Олай болмаса, 
к�птің бірісің. 

*лемдік деңгейдегі, ең мықты журналдарға 
мақала шығару үшін сіздің мақалаңызды кем 
дегенде екі мықты маманға тексертеді. Сол 
мамандардың айтуы бойынша, түзетесің немесе 
мақалаң қабылданбайды. Шетелдің мықты 
журналдарына келген мақалаға тексеруші 
(���������) болатын Қазақстан ғалымдары да 
бар, әрине. Мысалы, менде сондай тексерушімін. 
Біз де шетелдіктердің мақаласын халықаралық 
талапқа сай тексереміз.
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ЖУРНАЛҒА ШЫҚСАҢ ЖУРНАЛҒА ШЫҚСАҢ 
ҒАЛЫМСЫҢ,ҒАЛЫМСЫҢ,  ӘЙТПЕСЕ,  ӘЙТПЕСЕ, 
КӨПТІҢ БІРІСІҢКӨПТІҢ БІРІСІҢ

Жексен ТОҚТАРБАЙ, химия ғылымдарының PhD докторанты:

Былтырдан бері Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында рұқсат етілмеген митингіге 
негізінен әйелдер қауымы шығып жүр. Әлеуметтік желіде әйелдерін көшеге шығарып, 
өздері үйінде бұғып қалатын еркектер туралы әртүрлі әңгіме тарауда. Қазақы ұғыммен 
қарасаңыз да, бұл біздің түсінігімізге томпақтау келетіндей. Қай заманда, қай қазақты 
көрдіңіз, әйелін соғысқа жіберіп, өзі үйінде қалған? Екіншіден, ереуілге шыққан сол 

әйелдердің бәрі дерлік баспанасыз, көпбалалы ана 
ма? Осындай басы ашылмаған сауалдарды біз Нұр-
Сұлтан қаласында ереуілші аналардың мәселесімен 
тікелей айналысатын шаһар басшысының кеңесшісі, 
саясаттанушы Дәурен Бабамұратқа қойып көрдік.

Дәурен БАБАМҰРАТ:

Екінші барған тұрмыстық заттар 
сататын дүкендегі жағдай да осы 
сыңайда. Касса алдында иін тірескен 
адам. *леуметтік қашықтық дегенді 
мүлде естімегендей. Бір-бірінің 
желкесіне демалып тұрғандар тар жерде 
вирустың жұғу қаупі жоғары екенін 
қаперіне алмайтындай. Сатушының 
�зі ырымын жасап, медициналық 
бетпердені жартылай таққан. 
Антисептик мұражай жәдігеріндей «бізде 
бар» деп к�рсету үшін ғана тұр. Ешкім 
пайдаланбасын деді ме, жоғарырақ 
қойған. Күн сайын қызметкерлердің 
дене қызуы жазылатын дәптердің ақ 
қағазын түссіз сиямен толтырмаса, 
ешнәрсе таппадық. 

Заңбұзушылық ырғын екенін ентіге 
жетіп естіген, басы салбырап түсінген 
дүкен қожайыны «жаздым, жаңылдым, 
енді қайталанбайды» деп, сол сәтте 
қаһарлы к�рінген эпидемиологтар 
алдында жыларман болды. Олқылықтың 
орнын толтырғанша сауда нысаны 
жабылды. Тұрғындар к�п жүретін ірі 
супермаркеттердегі ахуал да к�ңіл 
к�ншітпейді. Негізгі сорақылық, 
жақындаса тез �тіп кетемін дей ме екен, 
тұтынушылар касса алдында сығылысып 
тұр. Тексерушілер ішке кіргенде бір-
ақ супермаркеттің шолақ белсенді 
күзетшілерінің «қашықтық сақтаңдар!» 
деген дауысы саңқ етті. Оған пысқырған 
жан жоқ. 

Санитарлар мұндай жерлерді күн 
сайын аралайды. Он дүкеннің кемі 

сегізінде осындай заңбұзушылықтар 
шығатынын айтады. Хаттама толтырып, 
сотқа жолдайды. Судья заңбұзушылықтың 
салмағына байланысты айыппұл 
салады. Бірақ тәртіп бұзған дүкен, я 
мейрамхананың бұл қателікті екінші 
қайталамасына еш кепіл жоқ. 

Қарап тұрып ойға кеттім. 
Коронавирустан қорғану алдымен 
�зімізге қажет болмаса кімге керек? 
Індетпен күреске миллиардтап 
б�лінген ақшадан не қайыр, егер �зіміз 
қарапайым қорғануға немқұрайды 
қарасақ? *лде вирустың шынында да, 
қауіпті екенін дәлелдеу үшін сіз танитын 

біреу ауыруы тиіс пе? Қазақ «сақтансаң, 
сақтайды» деп бекер айтпағанын басқа 
түскен осы баспақшыл кезеңде шын 
түсініп жатырмыз. #згеге сілтемей, 
алдымен �зіміз талапты орындасақ, індет 
іргесін алыс салар күн де қашық болмас. 
«Тәртіпке бағынған құл болмайды» 
деген тәмсілді тұмар еткен текті ұлттың 
ұрпағымыз ғой. Бір-бірімізге жанымыз 
ашып, сынақтан аман �ту үшін бар 
болғаны сіз бен біздің коронавирусқа 
қатысты сақтық шарасын мүлтіксіз 
орындауымыз шарт. 

�������� ��������

САЛҒЫРТТЫҚ САЛҒЫРТТЫҚ 
КОРОНАВИРУСТАН ҚАУІПТІКОРОНАВИРУСТАН ҚАУІПТІ(�
� 1-�����)

Өзекті
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Жақында ҚТЖ үкіметке бірнеше өтініш білдірді. 
Олардың ішінде біріздендірілген тарифті белгілеу 
қағидаларын өзгерту де бар. Бұл жүк тасымалына, 
ЕАЭО елдерінің арасындағы транзитке да қатысты. 
Нақтырақ айтатын болсақ, қазірде ішкі және экспорттық 
жеке тарифтердің орнына ЕАЭО шеңберінде жүк 
тасымалдауға бірегей біріздендірілген тариф белгіленген.

ЕАЭО соты Үлкен алқасының түсіндіруінше, біріздендірудің 
мәні мынада: мүше мемлекеттер келісімге келе отырып,теміржол 
тасымалы саласындағы протекционизмнен ерікті түрде бас тартты. 
Енді біріздендірілген тарифті әрбір ел $з бетінше, бірақ белгілі бір 
шектеулердің шеңберінде белгілейді.

Сол біріздендірілген тариф ҚТЖ-нің к$ңілінен шықпай отыр.

РЕСЕЙЛІК ҮЛГІ ДӘЛЕЛ БОЛА АЛМАЙДЫ

Біріншіден, «біріздендірілген тарифтің шекті деңгейін бекіту 
бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитетіне арналған 
негіздер тізбесін кеңейтуді» сұрады.

Екіншіден, ең бастысы — біріздендірілген тарифті барлық 
бағыттар бойынша транзиттік деңгейге дейін арттыру.

Транзиттік тариф айтарлықтай жоғары. Оны 0збекстан ЕАЭО-
ға кіргенге дейін, тез арада жүргізу керек. 0йткені біздің аумақтан, 
соның ішінде теміржол арқылы к$п к$лемде $збек жүктері 
тасымалданады.

Техникалық тұрғыдан бұл арттыру/т$мендету коэффициенттерін 
енгізу секілді к$рінуі керек.

Бұған дәлел ретінде ресейліктерге сілтеме жасайды. 
Мысалы, «Ресей теміржолдары» тарифке Ресей 
Федерациясының порт маңындағы стансалар мен құрлықтағы 
шекара $ткелдері арқылы экспорттық тасымалдардың 
үстемесін де қосқан.

Бұдан басқа, РТЖ жүктерді тасымалдауға арналған 
біріздендірілген тарифтің деңгейін $з бетімен (����������� ��	� 

����� 
�������� ����� ��) $згертуге құқылы. Олар $здерінің 
жүк ж$нелтушілерінің мүддесіне қарай түрлі коэффициенттер 
белгілеп, біріздендірілген тарифті $з пайдасына асырады.

Алайда Ресей компаниясының мұндай әрекеттері Достастықтың 
құжаттарына қайшы келеді. Егер біздің бизнесіміз де осындай 
қадамдарға барса, ол да келісімді бұзушыға айналады.

Атап айтқанда, теміржол к$лігі қызметтеріне қол жеткізуді 
реттеу тәртібінің 8-тармағында мүше мемлекеттердің аумақтары 
бойынша теміржол к$лігімен жүктерді тасымалдау кезінде қатынас 
түрлері бойынша (���������, �������� �ә�� �������� �
���� 
������) кез келген коэффициентсіз біріздендірілген тарифтер 
қолданылады деп айтылған.

ТАРИФТЕР ЕКІ ЕСЕГЕ КӨТЕРІЛУІ МҮМКІН

0з коэффициенттерін енгізу кезінде ресейліктер жүк 
ж$нелтушілердің мүдделерін басшылыққа алғанын түсіну 
керек. Мысалы, Ресейің Кемерово облысындағы Кузбасс 
к$мірін $ндірушілердің жүгін тасымалдау кезінде т$мендетілген 
коэффициент қолданылады, ал Қазақстаннан к$міріне мұндай 
жеңілдік жасалмайды. Ал $з аумағында басқаларына зиян 
келтіре отырып, бір қатысушыны қолдау ЕАЭО туралы шарттың 
ережелеріне қайшы келеді.

Яғни Қазақстанда осындай тәжірибені қайталау туралы $тініш 
Одақтың негізгі мақсаты – тауарлардың, қызметтердің, капиталдың 
және еңбек ресурстарының бірыңғай нарығын қалыптастыру 
талабына қайшы келеді.

Егер к$лік қызметтерін алатын болсақ, ортақ нарықты 
қалыптастыруға біріздендірілген тарифтер негіз болды.

Бұл қағиданы бұзу біздің $ндірушілерге қалай әсеретуі мүмкін? 
Біріншіден барлық бағыт бойынша тасымалдау шығыны $седі. Тіпті 
бірнеше есеге $седі. Мысалы, алдын ала жасалған бағалау бойынша 
к$мір мен темір кені шикізатын тасымалдаудың тарифтері 1,7-2 
есеге (тіпті әлеуетті жеңілдікті ескере отырып) к$терілуі мүмкін.

Егер Ресейлік тарап коэффициентті к$терсе, бұл біздің 
экспорттық $німнің бәсекеге қабілеттілігіне үлкен соққы болады.

ҚТЖ Қазақстанда біріздендірілген тарифтерең т$менгі деңгейде 
деген тағы бір дәлел келтіреді. Бірақ бұл қате пікір. Орташа есеппен 
біздің еліміз бен Ресейдегі біріздендірілген тарифтер сәйкес деңгейде.

МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУДАН БАС ТАРТУҒА БОЛМАЙДЫ

Жоғары айтылғандардан келесідей қорытынды шығаруға болады.
• ЕАЭО туралы шартқа сәйкес жүктасымалы кезінде теміржол 
қатынасы түрлері бойынша біріздендірілген тарифтерді қолдану 
— мемлекеттердің міндеті.
• Сараланған (��	��) тарифтерді енгізу ЕАЭО туралы шарттың 
теміржол к$лігі саласындағы міндеттемелеріне қайшы келеді.
• Қазақстанда жүк тасымалдау тарифтерін реттеу РФ-мен 
салыстырғанда икемдірек деуге болады.
• Тұтынушының (������
��� �������) одаққа мүше 
мемлекеттердің кез келгеніне тиесілігі қағидаты бойынша 
саралауға тыйым салынады.
ҚТЖ ұсынған тарифтік саясат $згерісі ЕАЭО туралы 

шартқа тікелей қайшы келеді. Сондай-ақ бұл бірқатар отандық 
кәсіпорындарға айтарлықтай соққы болады.

РТЖ соңынан нормалар мен келісімдердің бұзудың орнына, 
осындай келісімді бұзу әрекеттерін болдырмауға және олардың 
қолданылмауына қол жеткізу керек.

����� ����	�
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ТЕМІРЖОЛДАҒЫ ТАРИФТІҢ 
ҚЫМБАТТАУЫ ШЫҒЫНДЫ КҮРТ ӨСІРЕДІ

Ж�к тасымалына �атысты теміржол тарифтері 2013 
жылды� 1 �а�тарынан бастап біріздендірілді

ЕАЭО-мен келісім
24-�осымша – �йлестірілген к"лік саясаты туралы протокол

%Р және РФ-да)ы теміржол к"лігімен ж�к тасымалдау 
тарифтерін салыстыру

Осындай алпауыт нарықта сұраныс бар кезде, 
мал шаруашылығы $німдерінің экспортын 
арттыру, оның ішінде шошқа шаруашылығына 
да қолдау керек. Бүгінде республика бойынша 

$німділікті молайту мақсатында селекциялық 
және шошқа тұқымын асылдандыру үшін субсидия 
беріледі. Себебі, елімізде асыл тұқымды шошқа 
жоқтың қасы. Мәселен, импортталған асыл 
тұқымды аналық шошқаны сатып алуға 140 мың 
теңге субсидия беріледі. Бұл субсидия к$лемі мал 
басының нарықтағы бағасы негізінде қалыптасып 
отыр. Мысалы, асыл тұқымды шошқаның орташа 
бағасы 450 мың теңгеден асады. 0ткен жылы еліміз 
бойынша бір ғана шаруашылық импортталған 6 бас 
үшін 840 мың теңге субсидия алды. Қабылданған 
шара есебінен шошқа басының саны (2019 ���	� 
����� 
�
�� ������� �ө������ !���� ����������) 
және шошқа етін экспорттау к$лемі артты. Егер 
2017 жылы шошқа етінің экспорты 303,5 тоннаны 
құраса, 2019 жылы 794 тоннаны құрады, яғни $сім 
2,6 есе артты деген с$з. Шошқа етін ішкі тұтыну 
үлесі 2017 жылмен салыстырғанда 8 пайызға 
т$мендеді, ол 87 мың тоннаны құрады.

Jas qazaq: Ауыл шаруашылығы министрлігі 
2016 жылдан бастап жылына 60 мың тонна 

ет экспорттаймыз деген еді. Бұл 
жоспардың орындалуы қалай? 

�.�����: 2019 жылдың 
қорытындысы бойынша 64 мың тонна 
ет экспортталды. Оның ішінде 51 
мың тоннасы – сиыр еті. Бұл ретте 
үкімет алдында фермерлерді несиелеу 
есебінен ірі қара малдың аналық басын 
$сіру арқылы – ет экспортын арттыру, 
аналық мал басын тұқымдық қайта құру 
есебінен – мал басының $німділігін 
арттыру, $неркәсіптік бордақылау 
алаңдары мен ет комбинаттарына бұқа 
тапсыру арқылы – сиыр етін $ндіру 
тізбегін дамыту міндеті тұр. Айта 
кету керек, негізгі екпін трансұлттық 
компанияларды тарта отырып, 
зәкірлік кооперацияны дамытуға 
жасалатын болады. Сонымен қатар, 
коронавирус инфекциясының $ршуіне 
байланысты т$тенше жағдай режимін 
енгізумен елдің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселесі $ткір болды. 
Сондықтан, министрліктің алдында 
ішкі нарықты азық-түлікпен толықтыру 
міндеті де бар. Осылайша, биыл 
сәуір айынан бастап шетелдерге мал 
шығаруға алты айлық тыйым салынды.

Jas qazaq: Орайы келгенде сұрай кетейік. Осы 
біздің елде қойдың жүні неге арзан? Тері мен ішек-
қарын неге кәдеге жаратылмайды?

�.�����: Еліміз бойынша 12 кәсіпорын 
бар. Оның ішінде 4 кәсіпорынның биязы жүнді 
$ңдеуге мүмкіндігі бар, қалған кәсіпорындар – 
кеңес дәуірінен сақталған, жаңғыртуды талап 
ететін жабдықтары мен технологиялары бар 

етік-қақтау фабрикалары. Олардың негізгі 
$німдері пима, ұлтарақ, киіз шығару. Ал былғары 
шикізатын $ңдеумен 10 кәсіпорын айналысады. 
Жылына 3 млн дана теріні $ңдей алады. Біздегі 
кәсіпорындардың қуаты барлық ірі қара малдың 
терісін $ңдеуге мүмкіншілігі еркін жетеді.
Кәсіпорындар 1 келі жүнді 120-180 теңгеге сатып 
алса, оның мезгілдік бағасы 270 теңгеге дейін 
жетеді. Ірі жүннің орташа сатып алу бағасы 80-100 
теңгеге дейін, биязы жүн 500-600 теңге шамасында. 
Елімізде биязы жүн ғана $ңделеді. Қылшық 
жүнді $ңдейтін заманауи технология жоқ. Ал 
импортталатын $нім қылшық жүннен жасалады. 
Мысалы: иірімжіп, мата және кілем бұйымдары 
қылшық жүннен $ндіріледі. 

Jas qazaq: Жүнді $ңдеуге не кедергі сонда? 
�.�����: Оған себеп болып отырған 

бірнеше фактор бар. Мысалы, қой ұсақ шаруа 
қожалықтарында шоғырланған. Айталық, жалпы 
қойдың 56 пайызы жеке шаруашылықтарға 
тиесілі болғандықтан, мал дәрігерлік талаптың 
орындалмауы, селекциялық жұмысқа тиісті 
назар аударылмауы, теріні механикалық жолмен 
сыпырудың жоқтығы, былғары шикізаты 
сапасының т$мендеуіне әкеп соғады...

Jas qazaq: Зоотехник, ветеринар, агроном 
мамандығын алғандарға «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасы жүрмейді деген с$з бар. Осы 
қаншалықты рас? 

�.�����: Негізі «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасын үйлестіруші орган – білім және 

ғылым министрлігі мен ұлттық экономика 
министрлігі. Бұрынғы заң бойынша педагогика, 
медицина, ветеринария мамандықтары ғана 
«Дипломмен ауылға» бара алатын болса, қазір 
оған ауыл шаруашылығы мамандары қосылды. 
Бір реттік жәрдемақы м$лшері 100 айлық есептік 
к$рсеткішке дейін к$терілді.Бұл талап ауыл 
тұрғындарының арасында ветеринария және 
ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша 
оқуды аяқтаған жас түлектерге жұмыс табуға және 
$ңірлерді кадрлармен қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді. 

Jas qazaq: Ауыл шаруашылығы саласында 
пайдаланылмай жатқан қандай мүмкіндіктер бар?

�.�����: Пайдаланылмай жатқан 
мүмкіндігіміз к$п. Тұтастай алғанда, біздің елімізді 
әлемдік азық-түлік хабына айналдыруға болады. 
Ол үшін басты назарды – ет, сүт, жеміс-к$к$ніс, 
дәнді және майлы дақылдарды қайта $ңдеу сияқты 
ірі экожүйелерді құруға, оны дамытуға бағыттау 
қажет. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында 

еңбек $німділігін 
арттыру үшін 
техникалық және 
технологиялық 
тұрғыда қайта 
жарақтандыруға 
баса назар аудару 
қажет. 0сімдік 
шаруашылығында 
ең алдымен – 
сапалы тұқым, 
тыңайтқышты 
қолдану және 
заманауи техника 
сатып алу керек. 
Ауыл шаруашылығы 
шикізатын қайта 
$ңдеуді арттыру 
мүмкіндігі бар. Ол 
тек тамақ $неркәсібі 
кәсіпорындары 
үшін ғана емес, 
қарапайым 
фермерлер мен 
ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары үшін де кірісті арттыруға 
мүмкіндік береді. Қазіргі заманғы 
агро$неркәсіптік кешенде қосылған құны 
неғұрлым жоғары $німді экспорттау бағыттарынан 
кетуге мүмкіндік бар.

Jas qazaq: Nңгімеңізге рахмет! 

����� �������


Сапархан Сапархан ОМАРОВОМАРОВ: : 

ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ ҚЫЛШЫҚ ЖҮНДІ 
ӨҢДЕЙТІН ӨҢДЕЙТІН 

ТЕХНОЛОГИЯ ЖОҚТЕХНОЛОГИЯ ЖОҚ

Түйткіл

СТАТИ 
ІСІНДЕГІ 
ТАҒЫ БІР 
ЖЕҢІС

Ұлттық банк мәлімдегендей, 
швед соты осы істі 2018 жылдан 
бері қарастырып келеді. Сотқа бұл 
тартпас дәлел мен айғақтар, соның 
ішінде Ұлттық банк т$рағасының 
орынбасары Nлия Молдабекованың 
куәгерлік жауабы, ағылшын, 
швед және қазақстандық құқық 
сарапшыларының қорытындысы 
тапсырылды. Процеске қатысу үшін белгілі 
FrankAdvokatbyra заң фирмасы тартылды. 

Процесс барысында Ұлттық банк 
әкелі-балалы Статилер келтірген 
деректердің негізсіз екенін дәлелдеп, $з 
активтері 2004 жылғы 2 желтоқсанда БҰҰ 
Конвенциясында бекітілген халықаралық 
қағидаттарға сай иммунитетке ие екенін 
алға тартты. 

Бұдан басқа, швед соты Статилерге 
Ұлттық банк пен Қазақстанның сот 

шығындарын толық к$лемде т$леп 
беруін міндеттеді. Мұндай шешім шығару 
Швецияның сот тәжірибесінде сирек 
кездесетін к$рінеді.

Ұлттық банк атап к$рсеткендей, 
Ұлттық қор активтеріндегі 83 млн долларды 
бұғаттан шешу – Статилерге қарсы ұзаққа 
созылған сот қарауының маңызды бір 
б$лігі. 

Еске түсірсек, биылғы 22 сәуірде 
Англияның Жоғарғы соты Статилер 
келтірген айғақты жоққа шығарып, істі 

еліміздің пайдасына шешкен-тұғын. Сол 
кезде судья Тир Қазақстан Ұлттық банкі 
Анатол және Габриэль Статилердің шағымы 
бойынша жауапқа тартыла алмайды деген 
қорытындыға келген. 

7 мамырда Англияның Жоғарғы соты 
оларға Ұлттық банк пен Қазақстанның сот 
шығындарын $теуді міндеттеді. С$йтіп 
Статилер 1 маусымға дейін шығынның бір 
б$лігін, яғни 780 млн теңге т$леуі керек еді. 
Шығынның қалған б$лігі жыл соңына дейін 
т$ленуі тиіс.

Осы аптада Швецияның Свеаланд аппеляциялық соты Анатол және 
Габриэль Статиге қарсы істе шешімді еліміздің пайдасына шығарды. Сот 
шешіміне сәйкес, Ұлттық қордың 83 млн доллар көлеміндегі активі бұғаттан 
босатылады.

Сот шешімі



Биылғы жыл қазақ халқының рухани �мірінде аса маңызды 
орын алып отырғаны белгілі. Ұлы ғұлама �бу Насыр әл 
Фарабидің 1150 жылдық және хәкім Абай Құнанбайұлының 
175 жылдық мерейтойы бүкіл ел к�лемінде тойлануда. 

2020 және 2200. Қандай сәйкестік десеңізші. Бұл жыл 
Ұлы Жібек жолының бойындағы к�не қала Шымкент 
үшін 2 және 0 сандарымен қиюласқан керемет жыл болды. 
Біріншіден, біз, шымкенттіктер, ақ түйенің қарны жарылып, 
Самарқанның к�к тасы еріп, 2020 жылы ғасырдың ғаламат 
белесі – к�не шаһардың 2200 жылдық мерейлі кезеңіне куә 
болып отырмыз. Екіншіден, ТМД елдерінің 2020 жылғы 
мәдени астанасы мәртебесін иеленіп, қаламызда әр алуан 
қызықты халықаралық іс-шаралар �ткізу жоспарланды.

Иә, к�кд�нен к�ңілге салсақ, қиял қанатына ерік берсек, 
биылғы Наурыз мерекесінде ертегілерде сипатталатын 30 
күн ойын, 40 күн тойымен жалғасқан дүбірлі думан �туі 
тиіс еді. Онда күнгейдегі Күнқаланы танымай қаларыңыз 
кәдік еді. К�ңілді к�кке �рлеткен қаншама әсерлі жиын 
�тер еді. Алайда әлемде қалыптасқан пандемиялық ахуалға 
орай барлық іс-шараны кейінге шегеруге мәжбүр болдық. 
Бірақ іс-шара кейінге ысырылғанмен, Мәдени астана 
мәртебесін ешкім еншілеп кеткен жоқ. Мерейі асып, қайта 
түлеген шырайлы шаһардың 2200-ші туған күні – Қала 
күнін жоғарғы деңгейде �ткізу үшін қызу дайындық жүріп 
жатыр. Т�рткүл дүниедегі жаңаша �мір сүру үрдістеріне 
сәйкес, «Шымкент – Достастықтың 2020 жылғы мәдени 
астанасы» атты айтулы шараның салтанатты ашылу рәсімі 
19 маусымда, яғни қала күні мерекесімен бірге онлайн 
�ткізілмек. 

Мәдени астана мәртебесі Шымкентке бекер берілген жоқ. 
Күн шуақты Шымкент – мейірімді, еңбекқор әрі 

талантты адамдар тұратын қала. Ол – жаңа ғасырдағы 
Қазақстан �нері мен мәдениетінің алтын бесігі. 

Бұл шаралар – достастық мемлекеттері арасындағы 
бірлік пен ынтымақтастықты дамытуға серпін беріп, 
ұлттық мәдениет пен �нерімізді халықаралық деңгейде 
насихаттауға, Шымкенттің халықаралық аренадағы 
абыройы мен беделін арттыруға жол ашады. 

Қазіргі күрделі жағдайға қарамастан, к�не Шымкент 
қалашығы – Цитадельді қалпына келтіру жұмыстары 
жалғасып жатыр. Ашық аспан астындағы бұл ғажайып музей 
қала тұрғындары мен қонақтарының зор қызығушылығын 
тудырады. 

«Наурыз» алаңы маңында «К�не қала» этножобасы 
бой к�теруде. Этноқалашықта «Шымкент 2020 – ТМД 
елдерінің мәдени астанасы» жылы аясында қала тұрғындары 
мен қонақтарына ұлттық салт-дәстүр құндылықтарын 
насихаттау мақсатында әр сенбі, жексенбі күндері іс-
шаралар �теді деп жоспарланған болатын.

«К�не қала» этноауылында 12 киіз үй мен к�рме 
қойылатын жартылай киіз үй, Ақ қанатты шатыр үй де құру 
жоспарланған. Сонымен қатар ауылда алтыбақан шағын 
сәулет нысандары да құрылады. Құрылыста балалар үшін 
арнайы алаң да қарастырылған.

Киіз үйлерде Шымкент қаласының – 2200, 
ғұлама, ғалым �бу Насыр әл Фарабидің –1150, ақын 
Абай Құнанбайұлының – 175, композитор Шәмші 
Қалдаяқовтың – 90 жылдығына арналған тақырыптық 
к�рмелер ұйымдастырылады. Т�рт киіз үй қазақтың ұлттық 
тағамдарына арналса, к�рпе тігу үйі, салт-дәстүр үйі, 
әжелер үйі және бас киіз үй тақырыпқа сай безендіріледі. Ал 
жартылай киіз үйлерде қол�нер бұымдарының к�рмелері 
қойылады.

Қалашықтың іші қорған-қалашық түріндегі жобаның 
ортасында ақ шатырлы орда түріндегі д�ңгелек 
сахна орналасқан. Сахнаның алдында 200 орындық 
к�рермендер алаңы болады. Сахналық алаңның екі 
шетінде арба үстіне тігілген киіз үйлер қойылады деп 
жоспарланған.

Қалашықтың ауыл-алаңқайларында қол�нершілер 
ауылы, құсбегі-саятшылар ауылы, зергерлер ауылы, 
қымызшылар ауылы, ұлттық тағамдар ауылы, музыкалық 
аспаптар к�рмесі, балаларға арналған ойын алаңдары 
орналасады.

Келушілерге ұлттық киім киген қыз-жігіттер 
қонақтарды қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерімен 
таныстырады. Этноқалашықта к�рермендер ұлттық спорт 
түрлерін тамашалап, киіз үй тігу, сырмақ басу, ши тоқу, 
мал сойып, ет асу процестеріне қатыса алады. Қазақтың 
ән-күйін тыңдап, ұлттық қол�нер бұйымдарын естелік 
ретінде сатып алуға болады. Сондай-ақ кешкі ойын-сауық 
пен ұлттық салт-дәстүрден сыр шертетін қойылымдары 
тағы бар.

Айта кетейік, әлемді жайлаған қауіпті індетке 
байланысты қалашықтың ашылуы кейінге шегіріліп тұр. 

ҚҰРЫЛЫС ҚАРҚЫНДЫ

Қазір қаламызды қауіпсіз әрі �мір сүруге жайлы 
ету мақсатында к�птеген жұмыстар атқарылуда. Биыл 
үшінші мегаполисте к�пқабатты 136 үй немесе 7 561 пәтер 
пайдалануға беріледі.

Қалада қоғамдық к�лік жүйесін толығымен жаңғырту 
басталды. 1 тамыздан бастап жаңа жүйе енгізіліп, жыл 
соңына дейін қалаға 590 автобус әкелінеді.

Шымкент әуежайында жаңа жолаушылар терминалы 
салынуда. Сондай-ақ Конгресс-холл, амфитеатр, 
«Цитадель» музейі бой к�теруде. Теміржол вокзалы, 
Орталық стадион, Шымкент мемлекеттік зообағы, 

дендросаябақ жаңыртылып жатыр. Қаланың негізгі су 
арнасы – Қошқар ата �зенінің бойы абаттандырылуда. 
Атшабар аумағында этноқалашық салу, 47 гектар жерге 
жаңа саябақ �сіру, Шымкент-City тұрғын алабында 
к�пфункционалды спорт кешенін салу бойынша жұмыс 
жалғасын табуда.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – АЙРЫҚША НАЗАРДА

Шымкент қаласының аумағы кеңейіп, 41 елді мекен 
қосылғалы алып қаланың инфрақұрылымын дамытуға жіті 
к�ңіл б�лініп келеді.

Қазіргі таңда Шымкентте 53 шағынаудан шалғайда 
орналасқан. Бүгінде бұл аймақтарда инфрақұрылым тарту 
жұмыстары қарқынды жүруде. Тұран, Батыс, Ынтымақ-2, 
Жаңатұрлан, Асар-2 шағынаудандарын сапалы ауыз сумен 
қамту үшін бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қаржы 
б�лініп, тиісті жұмыс атқарылуда. Нәтижесінде жыл соңына 
дейін Игілік, Қызылжар, Тәуелсіздікке 20 жыл, К�кбұлақ, 
Абдулабад, Jтеміс, Базарқақпа шағынаудандарында 
құрылыс аяқталып, тұрғындар ауызсуға қол жеткізеді.

Бұған қоса, сапалы электр жарығымен қамтамасыз ету 
де күн тәртібінен түспей тұр. Қазіргі таңда бұл саладағы 
ең ірі жоба – қуаты 220 кВ Бозарық қосалқы стансасы. 
Жыл соңында пайдалануға берілетін ірі қосалқы станса 
іске қосылып, қаланың солтүстік б�лігі сапалы электр 
энергиясымен қамтылады деп күтілуде. Сонымен қатар екі 
қосалқы стансаның құрылысы қатар жүргізілуде. Нәтижесінде 
қуаты 110 кВ құрайтын т�рт қосалқы станса 90 мың халқы бар 
30 елді мекеннің жарық мәселесінің шешілуіне сеп болмақ.

«Жалпы, соңғы 3 жылдың ішінде Шымкентте 9,7 млрд 
теңгеге 10 елдімекенге электр желісі тартылды және 2 шағын 
станса салынды. Биыл 12 нысанға қаржы б�лініп, құрылысы 
жүруде. Жыл соңына дейін 7 нысанда жұмыс аяқталып, 14 
мыңға жуық адам сапалы электр қуатымен қамтылады», – 
дейді Шымкент қаласының энергетика және коммуналды 
шаруашылық басқармасы басшысының міндетін атқарушы 
Нұрлан Жаманк�з.

Мұнымен қоса, қала тұрғындарын ауызсу, табиғи газ және 
кәріз жүйесімен қамтамасыз ету бағытындағы жұмыстар 
жалғасуда. Атап айтқанда, ауызсу бойынша 27 нысан, оның 
ішінде 3 ірі жоба жүзеге асырылуда. Тұран, Шымкент-Сити 
шағынаудандарын ауызсумен қамту үшін К�мешбұлақ су 
ғимаратынан магистралды су құбырлары тартылуда. Жыл 
қорытындысы бойынша 18 нысанның құрылысы аяқталып, 
34 мыңға жуық адам сапалы ауызсу тұтынатын болады. 
Нәтижесінде Шымкент тұрғындарын сумен қамту к�рсеткіші 
94,7%-дан 95,3%-ға дейін жоғарылайды.

Қаланы абаттандыру жұмыстары да биыл ерекше қарқын 
алған. Бүгінде Қонаев даңғылының Іляев және Түркістан 
к�шелерімен қиылысындағы гүлзарларда күрделі ж�ндеу 
жұмыстары аяқталып қалды. «Шәмші әлемі» гүлзары 
мен Чернобыль апатынан қаза болғандарға арналған 
аллея к�ркейтіліп, �л Фараби алаңы қайта жаңартылмақ. 
Бұдан б�лек, Орталық стадион аумағындағы «Тұлпар 
стансасының» алаңы к�ріктендірілуде.

Айта кетейік, қаланы абаттандыру жұмыстарына 
бюджеттен 933 млн теңге б�лініп, «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы» бағдарламасы аясында 100-ден астам азамат 
жұмыспен қамтылған.

Мегаполис атына сай инфрақұрылымы да мінсіз қала 
болуы керек.

ШАҒЫН БИЗНЕСТІҢ ШЫРАЙЫ

Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов онлайн 
режимде халық алдында есеп беру барысында «Бизнестің 
жол картасы – 2025» аясында шағын бизнесті қолдаудың 
жаңа бағыты іске асырылатынын айтқан еді. 

«Шағын бизнесті қолдау маңызды болып отыр. 
Кредиттер мен кепілге қолжетімділік мәселесін шешу 
– шағын және орта бизнестің, әсіресе, микробизнестің 
даму факторы. Сондықтан «Бизнестің жол картасы – 
2025» мембағдарламасына «микро және шағын бизнесті 
микрокредиттеу» жаңа бағыты қосылады», – деді министр.

Жаңа бағыт 6 пайыздан аспайтын м�лшерлеме 
бойынша субсидиялау арқылы қаржыландыруды 

к�здейді. Несие к�лемі 
айналымдағы құралдарды 
толықтыруға 5 млн теңгеге 
дейін, �ндірістік қажеттілікке 20 
млн теңгеге дейін беріледі. Бұл 
микробизнес �кілдерін кең к�лемде 
қамтуға мүмкіндік береді. Сонымен 
қатар бизнес субъектілері кепілінің 
жеткіліксіздігі ж�ніндегі мәселе 
де шешімін тапты. Даму қоры 
негізгі заемның 85 пайызына дейін 
кепілдендіреді.

«Жаңа бағыт «Бизнестің жол картасы – 2025» 
мемлекеттік бағдарламасына �згерістер енгізуді, сондай-
ақ рәсімдер мен екінші деңгейлі банктерді тартуды талап 
етеді. Сондықтан, жаңа бағытты осы ай ішінде іске қосу 
жоспарланып отыр», – деді Дәленов.

ЖОБАЛЫҚ КЕҢСЕНІҢ ЖҰМЫСЫ

Шымкент қаласында әлеуметтік-экономикалық 
к�рсеткіштерге қол жеткізу мақсатында басқару жүйесін 
оңтайландыруға арналған жобалық кеңсе құрылды. Бұл 
жұмыстар Мемлекет басшысының жыл соңына дейін 
экономикалық �сімді қалпына келтіру тапсырмасы аясында 
жүзеге асырылып отыр.

Қала әкімі Мұрат �йтеновтің т�рағалығымен 
«Шымкент қаласының даму бағдарламасы» аясында 
жобалық кеңсенің 2020 жылға арналған жұмыс жоспарын 
бекіту, ел Үкіметінің экономикалық �суді осы жылдың 
соңына дейін қалпына келтірудің кешенді жоспарын 
Шымкент қаласында жүзеге асыру сынды 3 мәселе күн 
тәртібінде тұр. 

Қала басшысы аталған жобаны тиімді жүзеге асыру үшін 
арнайы индикаторлық жүйеге қосылуға тапсырма берді. Ол 
аудан, басқарма басшылары мен әкім орынбасарларының 
жұмысын онлайн түрде бақылап отыруға мүмкіндік береді.

«Осы индикатор арқылы біздің істеген жұмысымыздың 
нәтижесі онлайн түрде к�рінеді. �сіресе, пандемия кезінде 
�те тиімді. Аталған жоба алғаш болып Шымкентте қолға 
алынып жатыр. Сондықтан, осы жұмысты шын к�ңілмен, 
бірігіп жасауға шақырамын», – деді М.�йтенов.

Айта кетейік, жобалық кеңсенің негізгі міндеті – қала 
деңгейіндегі проблемалық мәселелерді шешуге жәрдемдесу.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың дағдарыс 
кезінде кәсіпкерлік саласына қолдау к�рсету тапсырмасы 
негізінде Шымкент қаласында «Бизнеске арналған Үкімет – 
Shymkent INVEST» кеңсесі жаңа форматта қайта ашылды. 

Бұл жоба кәсіпкерлерге бір к�зден орталықтандырылған 
мемлекеттік және сервистік қызметтерді жедел алуға 

к�мектеседі. Мұнда нишалық жобаларды 
сүйемелдеу, жеңілдетілген 1% несие беру, 
«1000 сауда орны» бағдарламасы бойынша жер 
учаскелерін алу және қаржы секторы, тауарды 
жылжыту, инвестиция, цифрлық, құқықтық, 
компетенция және мемлекеттік қызмет к�рсетіледі. 
Осылайша, кәсіпкерлер мен инвесторлар үшін 
бірыңғай хаб құрылады. Сонымен қатар мұнда 
бастауыш кәсіпкерлерге «Бизнес-мектеп», 
«Бастау-бизнес» оқыту бағдарламалары бойынша 
кәсіпкерліктің негізі оқытылады.

Кеңсенің ашылу рәсіміне қатысқан қала әкімі 
Мұрат �йтенов �ңірдегі экономикалық жағдайды 
жақсарту бойынша қабылданған антикризистік 
шаралар �з жемісін беретініне сенімді екенін 
жеткізді. Сондай-ақ бағдарламада межеленген 
микроқаржы ұйымын құрып, жеңілдетілген несие, 
нишалық жобалар мен «егістіктен дүкен с�ресіне 
дейін» және мемлекеттік бағдарламалардың бүкіл 
мүмкіндіктерін барынша қолданылатынын айтты.

Іс-шара барысында с�з алған Шымкент 
қаласы кәсіпкерлер палатасының директоры 
Нұрлан Қабыштаев мемлекеттік бағдарламалар 
аясында кәсіпкерлік саласында жыл соңына дейін 
жалпы 29,5 млрд теңге игеру жоспарланғанын 
атап �тті.

«Бағдарлама аясында нишалық жобаларды 
іске асыру қолға алынып жатыр. Қазіргі таңда 
кәсіпорындармен осы нишалық жобалардың 
тізімін жасақтау үстіндеміз. Бүгінде 80-нен астам 
нишалық жобалар жасақталды. Осының аясында, 
біз импорт алмастыруды қамтамасыз етіп, 400 
адамды жаңа жұмыс орнымен қамтып, 100 жаңа 
тауардың түрін және жаңа 30 кәсіпорын ашуды 
к�здеп отырмыз. Бұл бастаманы іске асыру 
мақсатында құрылып жатқан микроқаржы ұйымы 
арқылы қаржыландыруды к�здеп отырмыз. Бұдан 
б�лек, микроқаржы ұйымы «Еңбек» бағдарламасы 
аясында б�лініп жатқан қаржыларды да игеруге 
ықпалын тигізеді», – деді Нұрлан Қабыштаев.

Сонымен қатар Мемлекет басшысының 
тапсырмасына сәйкес, Жамбыл, Алматы және 
Түркістан облыстарында «Егістіктен дүкен 
с�ресіне дейін» пилоттық жобалары іске 
қосылатын болады. Бұл ретте түркістандық 
шаруалармен �ндірілетін тауарларды �ткізу 
нарығының бірден-бір нүктесі Шымкент 
қаласы болып табылмақ. Түркістан 
облысында �ндірілетін ауылшаруашылық 
�німдерін Шымкент қаласында қайта �ңдеп, 
фасовка және упаковка жасау арқылы тамақ 
�неркәсібін дамытуға мүмкіндік бар. Бұл �з 
кезегінде әлеуметтік маңызы бар тауарлардың 
бағасын тұрақтандыруға, �зіндік қосалқы 
шаруашылықтың (���) к�леңкелі экономикадан 
шығуына және қосымша жұмыс орындарын 
ашуға ықпал етеді.

ШЫМКЕНТТІҢ САЛҚЫН СУСЫНЫ

Шымкенттегі кәсіпкерлікті қолдау мақсатында 
шаһар басшысы Мұрат �йтенов «Шымкент сыра» 
зауытына барды. 

Сыра зауытының аумағы 9 гектар. Жылына 
2 миллион гига литрге жуық �нім шығарады. 
Бүгінгі таңда �ндіріс қуаттылығы жоғары, сапалы 
�нім беретін отандық ірі кәсіпорын ретінде к�ш 
бастап тұр.

«Шымкент сыра �ндіру зауыты» ЖШС 
атқарушы директоры Наталья Антонова қала 
әкіміне �ндірістің ішкі жұмыстарын таныстырып 
қана қоймай, болашақтағы жоспарларын да 
баяндады. 

Сыра зауыты бүгінде 500 адамды жұмыспен 
қамтып отыр. Жақын күндері квас секілді 

алкогольсіз �нім шығаруды жоспарлауда. Отандық �нім ішкі 
нарықты ғана емес, Ресей, Jзбекстан, Қырғызстан және 
Қытайға да ж�нелтіледі. 

Зауытты аралау кезінде қала басшысы Мұрат 
Дүйсенбекұлы кәсіпкерлікті дамыту бағытында мемлекеттік 
бағдарламалар аясында инвестиция тарту жолдарын қарастыру 
ж�нінде тиісті басқарма басшысына тапсырма берді. 

Қайнаған тіршілік, қарқынды құрылыс, иінді 
инфрақұрылым, жаңа жобалар... Тегеуріні тасты да ерітетін, 
тірлігі мығым, с�зі шырын, бар қазақтың қазығы мен 
қазынасына айналған ару қала – Шымкенттің дәл осы 
сәттегі келбеті осындай. 

�ә���� �	
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����	
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Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тарихи 
Жарлығымен Шымкент 
қаласына республикалық 
қала статусы берілгеніне 
биыл екі жыл толып отыр. 
Осы бір қысқа мерзімде 
еліміздегі үшінші мегаполисті 
көркейту мен дамыту 
жолында ірі жобалар қолға 
алынып, нақты істер жүзеге 
асуда. Шымкентте заманауи 
инфрақұрылым қалыптасып, 
жаңа шағынаудан, көрікті 
ғимарат жыл санап көбейіп 
келе жатқанына ел куә.
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«Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ акционері мен басшылығына

�-�����
Біз «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ (����� ә�	 – «
������») 

қаржылық есеп-қисапқа аудит жүргіздік, ол 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуалы бойынша 
қаржылық жағдай туралы есеп беруден, пайда немесе залал туралы және басқа да жиынтық 
табыс туралы есеп беруден, капиталдағы &згерістер туралы есеп беруден және к&рсетілген 
күнге аяқталған, жыл ішіндегі ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы есеп беруден, 
сонымен қатар, қаржылық есептілікке қатысты ескертпелерден, оған қоса есеп саясатының 
негізгі жағдайларына қысқаша шолулардан тұрады.

Біздің пікірімізше, ұсынылған қаржылық есеп беру, 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал 
бойынша Компанияның қаржылық жағдайын, сонымен қатар, қаржылық есеп-қисаптың 
Халықаралық стандарттарына («ҚЕХС») сәйкес, оның қаржылық нәтижелер мен к&рсетілген 
күнге аяқталатын ақша қаражаттарының қозғалысын барлық қолданыстағы қарым-қаты-
настарда анық к&рсетеді.

�-������� ������� ���� ��!�"��#�
Біз «Аудиттың Халықаралық стандарттарына (����� ә�	 – «���») сәйкес аудит жүргіздік. 

Біздің жауапкершілігіміз к&рсетілген стандарттарға сәйкес бұдан әрі біздің қорытын-
дымыздың «Қаржылық есептеменің аудиті үшін аудитордың жауапкершілігі» б&лімінде 
ашылады. Біз Қазақстан Республикасындағы біздің қаржылық есеп-қисапқа қатысты 
қолданылатын, этникалық талаптарға сәйкес Компанияға қатысты тәуелсізбіз және бізбен 
аталған талаптарға сәйкес басқа да этникалық міндеттер орындалды. Біз, алған аудиторлық 
дәлелдердің біздің ой-пікірімізді білдіруге негіз ретінде қолдану үшін жеткілікті әрі лайықты 
болып саналады деп шамалаймыз.

�$�%&�&' �(��-')($� ���� �*��*�$+),+�� �$('$��.$ %$�$� ����+�� 
�$(�&�&' ��� +/�.$�$��&0 %$�$��������!�

Басшылық ҚЕХС сәйкес, к&рсетілген қаржылық есеп-қисапты дайындау және анық 
ұсыну үшін және басшылықтың жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан елеулі 
бұрамлаулардан тұрмайтын, қаржылық есеп-қисапты дайындау үшін қажетті деп санайтын 
ішкі бақылау жүйесі үшін жауапкершілік жүктейді.

Қаржылық есептемені дайындаған кезде, басшылық Компанияны таратуға, оның 
қызметін тоқтату немесе онда қызметті тарату немесе тоқ татудан басқа қандай да бір 
балама болмаған жағдайларды қоспағанда, басшылық Компанияның &з қызметін үздіксіз 
жалғастыруға қабілетін баға лау үшін, қызметтердің үздіксіздігіне қатысты мәліметтерді тиісті 
жағдайларда ашылуы үшін және қызметтердің үздіксіздігі ж&нінде жорамал дар негізінде 
қаржылық есеп-қисапты құру үшін жауапкершілік жүктейді.

Корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалар, компанияның қаржылық есептілігін 
дайындауды қадағалауға жауапты болады.

�$�%&�&' �(��-')($� $��)+� ���� $��)+*��&0 %$�$��������!�
Біздің мақсатымыз – қаржылық есеп-қисаптың теріс пиғылды әрекеттер немесе қателер 

салдарынан елеулі бұрмалаулар болмайтынына және біздің пікіріміз бар аудиторлық 
қорытынды шығаруда ақылға қонымды сенім алу болып табылады. Орынды сенімділік, 
жоғары сенімділік дәрежесін білдіреді, алайда аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес 
жүргізілген аудитке кепілдеме болмайды, олар болған жағдайда үнемі елеулі бұрмалауды 
анықтайды. Бұрмалаулар жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер нәтижесі болуы мүмкін 
және егер олар жеке немесе барлығы бірге осы қаржылық есеп-қисап негізінде қабылданатын 
пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне ықпал етуі мүмкін екендігін негізді түрде 
болжауға болатын болса елеулі болып саналады.

Аудиттің Халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізілетін аудит шеңберінде, біз кәсіби 
пайымды қолданамыз және аудит бойына кәсіби күмәншілдікті (���������) сақтаймыз. 
Бұдан басқа, біз келесілерді орындаймыз:

жосықсыз әрекеттер немесе қателіктер салдарынан қаржылық есеп-қисаптың елеулі 
бұрамалау қаупін анықтаймыз және бағалаймыз; осы қауіптерге жауап ретінде аудиторлық 
рәсімдер әзірлейміз және жүргіземіз; біздің пікірімізді білдіруге негіздеме ретінде қолданылу 
үшін жеткілікті және лайықты болып саналатын аудиторлық дәлелдер аламыз. Жосықсыз 
әрекеттер нәтижесіндегі елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупі, қателіктер нәтижесінде 
елеулі бұрмалауларды таба алмау қаупінен жоғары, себебі оған жосықсыз әрекеттерге 
келісу, жалғандық, қасақана &ткізу, ішкі бақылау жүйесіндегі тексерістегі ақпараттар немесе 
әрекеттердің бұрмаланып ұсынылуы кіруі мүмкін;

мән-жайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында, аудит үшін 
маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз, алайда Компанияның ішкі бақылау 
жүйесінің тиімділігі туралы пікір білдіру мақсатында алмаймыз;

қолданылатын есеп саясатының тиісті сипатын және басшылықпен есептелген және 
ақпараттарды ашуға сәйкес келетін бағалау мәндерінің негізділігін бағалаймыз;

басшылықтың қызметтің үздіксіздігіне жол беруді қолданудың заңдылығы ж&нінде 
тұжырым жасаймыз, алынған аудиторлық дәлелдер негізінде – нәтижесінде «Сентрас 
Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ &з қызметін үздіксіз жалғастыру қабілетіне 
айтарлықтай күмән тудыруы ықтимал оқиғалар немесе жағдайларға байланысты елеулі 
белгісіздік бар ма деген қорытынды жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздіктің болуы ж&нінде 
тұжырымға келетін болсақ, біз аудитордық қорытындымызда қаржылық есептіліктегі 
ақпараттарды тиісті ашуға назар аудартуымыз қажет немесе егер ақпараттарды осылай ашу 
тиісті болып саналмайтын болса, біздің пікірімізді &згерту қажет. Біздің тұжырымымыз, 
біздің аудиторлық қорытынды күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдерге негізделген. 
Алайда, болашақ оқиғалар немесе жағдайлар, Компанияның &з қызметін үздіксіз жалғастыру 
қабілетінен айрылуына алып келуі мүмкін;

тұстастай қаржылық есеп-қисаптың ұсынылуын, оның құрылымы мен мазмұнын, оған 
қоса ақпараттардың ашылуын бағалаймыз, сондай-ақ қаржылық есеп-қисаптың оның 
негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды, олардың анық ұсынылуын қамтамасыз ету 
үшін ұсыныла ма, соған бағалау жүргіземіз.

�$�%&�&' �(��-')($� $��)+� ���� $��)+*��&0 %$�$��������!� (%$�.$(&)
Біз, «Сентрас Иншуранс» Сақтандыру Компаниясы» АҚ корпоративтік басқаруына жауап 

беретін тұлғалармен, оларға мәліметтерді, бәрінен басқа, аудиттің жоспарланған к&лемі мен 
мерзімі ж&ніндегі ақпараттарды, сонымен қатар аудит нәтижелері бойынша елеулі ескертулер 
ж&нінде, соның ішінде аудит үдерісінде біздің анықтайтын ішкі бақылау жүйесіндегі елеулі 
кемшіліктер ж&нінде хабардар ете отырып, ақпараттық &зара әрекеттестікті жүзеге асырамыз. 
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� ($'+$��&�� (����� �������	
�) /�&#�$�&�&0/($'+$��&�� ��*������0 

��>!$�+����� +�0!���#�
(мың теңгемен)

�$�+$� $+$�& Жолдар 
коды

Есеп беру 
кезеңі аяғында

@ткен жылдың 
аяғында

1 2 3 4

�+),+��    
Ақшалай қаражаттар мен ақшалай қаражат 
баламалары

1 191 663 350 661

Орналастырылған салымдар ($��������" -�	� 
��$��$ $���� ��&��&����&	)

2 62438 489 133

@згерістері пайда немесе залалдар құрамында 
к&рсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар

3 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар ($��������" 
-�	� ��$��$ $���� ��&��&����&	)

4 8 636 819 7 518 623

«Кері РЕПО» операциялары 5 1 783 545 3 497 855
Тазартылған асыл металдар 6   
@ндірістік қаржылық құралдар 7   
Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта 
сақтандыру активтері ($��������" -�	� ��$��$ 
$���� ��&��&����&	)

8 1 844 847 1 818 737

Болған, алайда мәлімделмеген залалдар бойынша 
қайта сақтандыру активтері ($��������" -�	� 
��$��$ $���� ��&��&����&	)

9 618 849 530 473

@мірді сақтандыру ($���� ��$������") шарттары 
бойынша болмаған залалдар бойынша қайта 
сақтандыру активтері ($��������" -�	� ��$��$ 
$���� ��&��&����&	)

10  

Аннуитет шарттар бойынша болмаған 
залалдар бойынша қайта сақтандыру шарттары 
($��������" -�	� ��$��$ $���� ��&��&����&	)

11   

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар 
бойынша қайта сақтандыру активтері ($��������" 
-�	� ��$��$ $���� ��&��&����&	)

12 466 283 460 665

Сақтандырушылардан ($���� ��$������"��!��) 
мен делдалдардан алуға қатысты сақтандыру 
сыйлықақылар ($��������" -�	� ��$��$ $���� 
��&��&����&	)

13 632 952 771 739

Қайта сақтандыру бойынша есептелген 
комиссиялық табыстар

14 0 0

Басқа дебиторлық берешек ($��������" -�	� 
��$��$ $���� ��&��&����&	)

15 478 512 696 417

Сақтандырушыларға ұсынылатын қарыздар 
($��������" -�	� ��$��$ $���� ��&��&����&	)

16   0

Болашақ кезең шығындары 17 11 455 5 502
Ағымдағы салық активі 18 194 987 4 008
Кейінгі қалдырылған салық активі 19 55 836 34 590
@телгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар 
($��������" -�	� ��$��$ $���� ��&��&����&	)

20   0

Басқа заңды тұлғалар капиталындағы 
инвестициялар

21   0

Қорлар 22 59 831 102 754
Негізгі құрал-жабдықтар (�����) 23 194 979 236 964
Инвестициялық мүлік 24   0
Сату үшін арналған ұзақ мерзімді активтер 25   0
Материалдық емес активтер (�����) 26 87 851 122 526
Басқа да активтер 27 134 225 49 030

�+),+�� %)&�& 28 15 455 072 16 689 677
Міндеттемелер    
Аққұла сыйлықақылар сақтық қоры 29 4 940 722 5 110 150
@мірді сақтандыру ($���� ��$������") шарттары 
бойынша болмаған залалдардың сақтық қоры

30   0

Аннуитет шарттар бойынша болмаған залалдар 
бойынша сақтық қоры

31   0

Болған, алайда мәлімделмеген залалдардың 
сақтық қоры

32 1 499 873 1 469 059

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдардың 
сақтық қоры

33 1 729 300 1 548 783

Алынған қарыздар 34 0 0
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар 35 421 587 346 906
Сақтандыру ($���� ��$������") қызметі 
бойынша делдалдармен есеп айырысулар

36 40 760 50 202

Дивиденд бойынша акционерлермен есеп 
айырысулар

37   0

Сақтандыру ($���� ��$������") шарты бойынша 
т&леуге жататын шоттар

38 227 552 69 157

Басқа кредиторлық берешек 39 48 146 56 185
Бағалау міндеттемелері 40   0
«РЕПО» операциялары 41 1 308 356 3 325 059
@нірістік қаржылық құралдар 42   0
Шығарылған облигациялар 43   0
Болашақ кезеңдер табыстары 44 168 699 143 904
Ағымдағы салық міндеттемелері 45 68 376 77 155
Кейінгі қалдырылған салық міндеттемелері 46   0
Басқа міндеттемелер 47 338 479 236 614
3����++�#���� %)&�& 48 10 791 850 12 433 174
Капитал    
Жарғылық капитал ($���!�����!�� +����!���) 49 1 325 750 1 325 750
Алынған капитал ($���!�����!�� +����!���) 50   
Сақтық капиталы 51   
Сыйлықақылар ($������ �ө!��&�� �����!) 52   
Күтпеген тәуекелдердің сақтық қоры 53 0  
Тұрақтандырылған сақтық қоры 54 7 687 6 179
Басқа сақтық қорлар 55 -56 271 -49 738
Б&лінбейтін пайда (+���!������ ��!�!) 56 3 386 056  2 974 312
соның ішінде:    
&ткен жылдар 56,1 2 939 118 1 899 051
есеп беру кезеңі 56,2 446 938 1 075 261
4$�)+$� %)&�& 57 4 663 222 4 256 503
4$�)+$��$� #�� #����++�#���� %)&�& 58 15 455 072 16 689 677

Аққұла сыйақылар сақтық қоры 
сомасының ұлғаюы (���"	)

16 -169 428 378 680

@мірді сақтандыру ($���� 
��$������") шарттары бойынша 
болмаған залалдардың сақтық 
қорының ұлғаюы (���"	)

17 0  0

Аннуитет шарттары бойынша 
болмаған залалдардың сақтық 
қоры сомасының ұлғаюы (���"	)

18 0  0

Болған, алайда, мәлімделмеген 
залалдардың сақтық қоры 
сомасының ұлғаюы (���"	)

19 30 814 617 351

Мәлімделген, алайда, 
реттелмеген залаладардың 
сақтық қоры сомасының ұлғаюы 
(���"	)

20 180 517 656 064

Қосымша сақтық қорлары 
сомасының ұлғаюы (���"	)

21 0 0

Қайта сақтандырушылармен есеп 
айырысулардың ұлғаюы (���"	)

22 74 681 49 494

Сақтандыру ($���� ��$������") 
қызметі бойынша делдалдармен 
есеп айырысулардың ұлғаюы 
(���"	)

23 -9442 -22 338

Сақтандыру ($���� ��$������") 
шарттары бойынша т&леуе 
жатқызылатын шоттардың 
ұлғаюы (���"	)

24 158 395 -3 294

Басқа кредиторлық берешектің 
ұлғаюы (���"	)

25 -8 039 3 712

«РЕПО» операцияларының 
ұлғаюы (���"	)

26 -2 016 703 2 855 604

Болашақ кезең кірістерінің кемуі 
(�!,�6�)

27 24 795 -64 461

Басқа міндеттемелердің ұлғаюы 
(���"	)

28 93 086 148 793

���$G)H�&' '&"#�++�� +�(��� 
$'�$�$��&0 /�.$I& (����)

 -642 377 -921 695

Т&ленген корпоративтік табыс 
салығы

29 -14 404 271 990

�$�&' ($���$� �����!� 
*���$G)H�&' '&"#�++�� +�(��� 
$'�$�$��&0 /�.$I& (���) 
%)&�&

 -627 973 -1 193 685

Ақшалай түсімдер мен 
инвестициялық қызметпен 
байланысты т&лемдер

 0  

@телгенге дейін ұсталатын 
бағалы қағаздарды сатып алу 
(���")

30 0 0

Негізгі құрал-жабдықтар мен 
материалдық емес активтерді 
сатып алу

31 -38 227 -125 635

Негізгі құрал-жабдықтар мен 
материалдық емес активтерді сату

32 17 147 29

Басқа заңды тұлғалардың 
капиталындағы инвестициялар

33   

Басқа да түсімдер мен т&лемдер 34   
��,�(+)G)H�&' '&"#�++�� +�(��� 
$'�$�$��&0 /�.$I& ��#�(� ��#� 
%)&�&

 -21 080 -125 606

Ақшалай түсімдер мен қаржылық 
қызметпен байланысты т&лемдер

   

Акциялардың шығарылуы 35 0 0
Акцияларды алу 36   
Құрылтайшылар жарналарының 
ұлғаюы (���"	)

36-1   

Алынған қарыздар 37   
Дивидендтерді т&леу 38 0 0
Басқа да түсімдер мен т&лемдер 39 0 0
Қаржылық қызметтен түскен 
ақшалардың ұлғаюы немесе кемуі

 0 0

�(�� ���� ��"�0� �����!� 
$'�$�$��&0 +$"$ /�.$I& ��#�(� 
��#� %)&�&

 -158 998 -75 389

Есеп беру кезеңінің басындағы 
ақша қалдығы мен ақшалай 
баламалар

40 350 661 426 050

Есеп беру кезеңінің аяғындағы 
ақша қалдығы мен ақшалай 
баламалар

41 191 663 350 661

* 2-жолда түсіндірме жазбада немесе қаржылық есептеме қосымшаларында 
бейнеленген баптар бойынша ескертпе н&мірі к&рсетіледі

Бірінші басшы ____________________ Турысбеков Б.А.  күні ______________
Бас есепші _______________________ Скачкова Т.Б.  күні ______________
Орындаушы______________________   күні ______________
Телефон:________________
М&р орны

Қайта бағалаудан түскен кірістер (��,�����) 
(�����)

12 42 252 546 251

соның ішіне:    
@згерістері пайдалар немесе залалдар құрамында 
бейнеленетін, әділ құны бойынша бағаланатын 
бағалы қағаздар құнының &згеруінен болған кірістер 
(��,�����) (�����)

12,1 0 0

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құныың 
&згеруінен болған кірістер (��,�����)

12,2 69 446 24 857

Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер 
(��,�����) (�����)

12,3 -27 194 521 394

Тазартылған асыл металдарды қайта бағалаудан 
түскен кірістер (��,�����)

12,4 0 0

@ндірістік қаржылық құралдарды қайта бағалаудан 
түскен кірістер (��,�����)

12,5 0 0

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы қатысудан 
түскен кірстер

13 73 285 29 032

Инвестициялық қызметтен түскен басқа кірістер 14 -1 835 2 063
Басқа қызметтен түскен кірістер  35 142 20 953
Активтерді &ткізуден және активтерді алудан 
(���"���) түскен кірістер (��,�����)

15 -25 713 5 539

Басқа қызметтен түскен басқа да кірістер 16 60 855 15 414
Басқа кірістер 17 0 0
Кірістер жиыны 18 9 465 526 9 733 221
Шығындар    
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
т&лемдерін жүзеге асыру бойынша шығындар

19 3 244 633 2 752 295

Қайта сақтандыру үшін қабылданған шарттар 
бойынша сақтандыру т&лемдерін жүзеге асыру 
бойынша шығындар

20 101 449 139 392

Қайта сақтандыруға берілген тәуекел бойынша 
шығындардың орнын толтыру

21 612 178 695 286

Кері талаптар бойынша орнын толтыру (�����) 22 203 319 145 314
Сақтандыру т&лемдерін жүзеге асыру бойынша таза 
шығындар

23 2 530 585 2 051 087

Сақтандыру залалдарын реттеу бойынша шығындар 24 115 756 183 308
@мірді сақтандыру ($���� ��$������") шарттары 
бойынша болмаған залалдардың сақтық қорының 
&згеруі

25   

@мірді сақтандыру ($���� ��$������") шарттары 
бойынша болмаған залалдар бойынша қайта 
сақтандыру активтерінің &згеруі

26   

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдардың 
сақтық қорының &згеруі

27   

Аннуитет шарттары бойынша болмаған залалдар 
бойынша қайта сақтандыру активтерінің &згеруі 

28   

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдардың сақтық 
қорының &згеруі

29 30 814 617 351

Болған, алайда, мәлімделмеген залалдар бойынша 
қайта сақтандыру активтерінің &згеруі

30 88 376 316 962

Мәлімделген, алайда, реттелмеген залалдар 
бойынша сақтық қорының &згеруі

31 180 517 656 064

Мәлімделген, алайда реттелмеген залалдар бойынша 
қайта сақтандыру активтерінің &згеруі

32 5 618 161 478

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы 
т&леу бойынша шығындар

33 2 395 597 1 448 041

Сақтандыру ($���� ��$������") шартын бұзумен 
байланысты шығындар

34 861 124 756 296

Сыйақыны т&леумен байланысты шығындар 35 48 728 30 182
соның ішінде:    
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі 
шығындар

35,1 48 728 30 182

Құнсыздану бойынша сақтық қорына жұмсалған 
шығындар

36 67 155 122 742

Құнсыздану бойынша сақтық қорларын қалпына 
келтіру

37 25 073 23 411

Құнсыздану бойынша сақтық қорына жұмсалған 
таза шығындар

38 42 082 99 331

Жалпы және әкімшілік шығындар 39 2 882 381 2 990 601
соның ішінде:    
Еңбекақы және іссапарларды т&леуге жұмсалған 
шығындар

39,1 1734 229 1 816 128

корпоративтік табыс салығынан басқа, ағымдағы 
салықтар мен бюджетке т&ленетін басқа да міндетті 
т&лемдер

39,2 144 415 151 819

ағымдағы жалдау бойынша шығындар 39,3 106 205 209 654
Амортизациялық аударымдар мен тозу 40 144 698 57 186
Басқа шығындар 41 39 402 32 149
Шығындар жиыны 42 9 032 992 8 385 970
Кезең ішіндегі пайда (��!�!) 43 432 534 1 347 251
Тоқтатылған қызметтен түскен пайда (��!�!) 44   
Корпоративтік табыс салығын т&легенге дейінгі таза 
пайда (��!�!)

45 432 534 1 347 251

Корпоративтік табыс салығы 46 -14 404 271 990
соның ішінде:    
негізгі қызметтен 46,1 -21 246 246 131
басқа қызметтен 46,2 6 842 25 859
Салықтарды т&легеннен кейінгі таза пайда (��!�!) 
жиыны

47 446 938 1 075 261

 0
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Бас ұйым капиталы
Азшылық 

үлесі
Капитал 
жиыныЖарғылық 

капитал
Сақтық 

капиталы
Басқа сақтық 

қорлары
Б&лінбейтін 
пайда (��!�!) Барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8
Ө+��� ��"�0 �$(&��$.& ($�L�* 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866
Есеп саясатындағы &згерістер мен қателіктерді түзету       0
Ө��� ��� ���	����	 ����� ������ ������ 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау     0  0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының &згеруі   -160 624  -160 624  -160 624
Ақша ағындарын хеджирлеу     0  0
Басқа операциялардан түскен пайда (��!�!)     0  0
Капиталдың &зінде тікелей танылған пайда (��!�!)     0  0
Кезең ішіндегі пайда (��!�!)    1 075 261 1 075 261  107 5261
Кезең ішіндегі пайда (��!�!) барлығы    1 075 261 1 075 261  107 5261
Дивидендтер    0 0  0
Акциялар (+����!��) эмиссиясы 0    0  0
Сатып алынған акциялар (+����!��)     0  0
Ішкі аударымдар 0 3 789  -3 789 0  0
соның ішінде:    0 0  0
Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған  қайта бағалауының &згеруі    0 0  0
Сақтық капиталын құру  3 789  -3 789 0  0
Басқа операциялар    0 0  0
�(�� ���� ��"�0� �$(&��$.& ($�L�* 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503
Есеп саясатындағы &згерістер мен қателіктерді түзету       0
��� �
� ���� ���	����	 ����� ������ ������ 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау     0  0
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының &згеруі   -6 533  -6 533  -6 533
Ақша ағындарын хеджирлеу     0  0
Басқа операциялардан түскен пайда (��!�!)     0  0
Капиталдың &зінде тікелей танылған пайда (��!�!)     0  0
Кезең ішіндегі пайда (��!�!)    446 938 446 938  4 46938
Кезең ішіндегі пайда (��!�!) барлығы    446 938 446 938  4 46938
Дивидендтер    0 0  0
Акциялар (+����!��) эмиссиясы 0    0  0
Сатып алынған акциялар (+����!��)     0  0
Ішкі аударымдар 0 1 508  -1 508 0  0
соның ішінде:    0 0  0
Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған  қайта бағалауының &згеруі    0 0  0
Сақтық капиталын құру  1 508  -1 508 0  0
Басқа операциялар   0 -33 686 -33 686  -33 686
�(�� ���� ��"�0� $H.&��$.& ($�L�* 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

«Бас ұйым капиталы» және «Азшылық үлесі» жолдары шоғырландырылған қаржылық есеп-қисап құрылған кезде толтырылады.
Шоғырландырылмаған қаржылық есеп-қисап құрылған кезде немесе сақтандыру ($���� ��$������") ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің еншілес ұйымы болмаған 
кезде 2-б. жолдары толтырылады.
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2019 жыл ішінде Компания активтерінде &згерістер болды. Жалпы сомасы 1 234 605 мың 

теңгеге азайды және 15 455 072 мың теңгені құрады.
«Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларына» кассадағы ақша қаражаттары, ағым-

дағы банктік шоттардағы ақша қаражаттары кіреді. Аталған бап бойынша активтердің 158 998 
мың теңгеге азайғаны байқалды. 

@зінің күнделікті қызметі барысында, Компания қаражаттарды банк депозиттеріне 
әртүрлі мерзімге салады. «Орналастырылған салымдар» теңгерім бабы саласының аяқталуына 
байланысты 426 695 мың теңгеге азайды және 62 438 мың теңгені құрады. 2019 жылғы 31 
желтоқсандағы ахуал бойынша, орналастырылған салымдарға 259 мың теңге сомасында 
есептелген сыйақылар кірді, ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді депозиттердің пайыздық 
м&л шерлемесі 7,75%-дан 12,5%-ға &згереді.

«Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар» акциядағы инвестициялар мен белгісіз уақыт кезеңі 
ішінде ұстап қалу к&зделетін борышқорлық құралды білдіреді. Осындай бағалы қағаздар 
бастапқыда, егер осындай болса, құнсызданудан келтірілген залалды шегергендегі, әділ 
құнмен к&рсетіледі. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуалы бойынша, сату үшін қолда бар 
қаржылық активтер 8 636 819 мың теңгені құрады, соның ішінде 94 291 мың теңге сомада 
есептелген сыйақы. 

Тұтастай алғанда, «Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар» теңгерім бабы бойынша (�-�ә��	 
$���� ������� �����:��� ��&��	�	 -�	�) 2018 жылмен салыстырғанда, 1 118 196 мың теңге сома 
м&лшерінде &сім орын алды.

«Кері РЕПО» операциялары» теңгерім баптары, 2018 жылмен салыстырғанда 1 714 310 
мың теңгеге азайып, 1 783 545 мың теңгені құрады.

Қайта сақтандырушының үлесі, &зара жасалған пропорционалды қайта сақтандыру 
келісім шартына сәйкес, әр сақтандыру келісімшарты бойынша жеке-жеке есептеледі. Про-
порционалды емес қайта сақтандыру келісімшарттары бойынша қайта сақтандырушының 
БМЗСҚ үлесі қайта сақтандырудың қолданыстағы моделінің негізінде актуариймен есеп-
теледі. Сақтандыру ұйымында қайта сақтандыру моделі болмаған жағдайда қайта сақ-
тандырушының БМЗСҚ үлесі н&лге тең болады.

Қайта сақтандырушының БМЗСҚ үлесі сақтандырудың әр санаты бойынша, ипотекалық 
сақтандырудан басқасы, берілген сақтандыру санатында қайта сақтандыруға берілген сақ-
тандыру келісімшарттары бойынша сақтандыру т&лемдерін жүзеге асырудың жинақталған 
статистикасы негізінде б&лек актуариймен есептеледі. Сақтандыру ($���� ��$������") 
ұйымында берілген сақтандыру санатында қайта сақтандыруға берілген сақтандыру келісім-
шарттары бойынша сақтандыру т&лемдерін жүзеге асырудың жинақталған &зіндік статистикасы 
болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда, қайта сақтандырушының БМЗСҚ үлесінің к&лемі 
қайта сақтандырушының РММСҚ үлесі к&лемінің елу пайызынан аспауы тиіс. Егер қайта 
сақтандырушының БМЗСҚ және РММСҚ үлесі н&лге тең болса, қайта сақтандырушының 
БМЗСҚ үлесінің к&лемі қайта сақтандыру келісімшарты бойынша есеп тесудің алдындағы соңғы 
он екі айға есептелген базалық сақтандыру сыйақысы сомасының бес пайызынан аспауы тиіс. 
Қайта сақтандырушының РММСҚ үлесін есептеуде қайта сақтандыру келісімшарты бойынша 
қайта сақтандыру ұйымы &теуге тиісті шығындар сомасы негізге алынады.

Ағымдағы жылы Ақталмаған сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активі 26 110 мың 
теңгеге &сіп, 1 783 545 мың теңгені құрады. Қайта сақтандыру активтері шығындар қорында 
93 994 мың теңгеге &сіп, 1 085 132 мың теңгені құрады. 

Сақтандыру операциялары бойынша сақтандыру комиссиялары мен қайта сақтан дыру 
операциялары бойынша комиссиялар есептеу әдісі негізінде есепке алынады. «Сақтан-
дырушылар мен делдалдардан алуға қатысты сақтандыру сыйақылары» теңгерім бабы бойын-
ша 632 952 мың теңге 2018 жылмен салыстырғанда 138 787 мың теңгеге азаюдың нәтижесінде 
мүмкін болды. 

Басқа да дебиторлық қарыздар 217 905 мың теңгеге азайды және 478 512 мың теңгені 
құрады. Аталған бапқа, соның ішінде 280 872 мың теңге сомасында құнсызданудан резервтерді 
шегергендегі кері талап бойынша қарыздар, 147 225 мың теңге сомасында құнсызданудан ре-
зервтер шегергендегі, қайта сақтандырушылардың олардың сақтандыру т&леміндегі үлестері 
бойынша қарызы кіреді.

Компания ҚЕХС ерекшеленуі мүмкін, Қазақстан Республикасының заңнама талаптары-
на сәйкес жүзеге асырылатын, салық есебінің деректері негізіндегі салық бойынша есеп ай-
ырысуларды құрады. Кейбір шығын түрлерінің салық салу мақсаттары үшін есепке алынбай-
тынына байланысты, сонымен қатар салық салынбайтын табыс болғандықтан, Компанияда 
тұрақты салық айырмалары туындайды.

Кейінге қалдырылған салық, қаржылық есеп-қисап мақсатындағы активтер мен 
міндеттемелердің есептік құны мен салық салу мақсаты үшін анықталатын сома арасындағы 
уақыт айырмасынан алынған таза салық нәтижесін к&рсетеді. 2020 жылғы 1 қаңтардағы аху-
ал бойынша бар уақытша айырма, негізінен, кірістер мен шығындарды есептеудің әртүрлі 
әдістеріне, сонымен қатар кейбір активтердің есептеу құнына байланысты.

2019 жылы Компания қаржылық есеп-қисаптағы кейінге қалдырылған салық активтерін, 
салық салынатын пайданың ықтимал сомасы шегінде таныды, оған қарсы шегерілетін 
уақытша шығындар сомасы танылатын болады. Осылайша, «Кейінге қалдырылған салық 
активі» теңгерім бабы 21 246 мың теңгеге к&бейді және 55 836 мың теңгені құрады.

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтер жинақталған амортизация мен 
құнсыздану бойынша шығындарды шегергендегі, бастапқы құны бойынша к&рсетілді. 2019 
жылы ғимараттағы инвестициялар жүзеге асырылмады. 2020 жылғы 1 қаңтардағы ахуал бой-
ынша, негізгі құрал-жабдықтардың теңгерімдік құны 194 979 мың теңгені, материалдық емес 
активтердің құны 87 851 мың теңгені құрады.

Қазақстан Республикасында МСФО (IFRS) 16 енгізілген соң, Компания&зі жалгер бо-
лып табылатын барлық жалгерлік келісімшарттарды есепке алу мен бағалауда бірегей әдісті 
қолданды. К&рсетілген уақытта 12 айға немесе одан аз мерзімге жалға алу келісімшарттары 
барлар мен сатуға ($��$� ����	��	 +�!,� �!") немесе базалық активі т&мен (т&мен бағалы ак-
тивтер) болатын жалға алу келісімшарттары барларына бұл әдіс қолданылмайды. 

«Басқа да активтер» бабында басқа да қаржылық емес активтер, дәлірек айтқанда 
купондық сыйақыны – т&леу бойынша эмитенттің дебиторлық берешегі – 95 867 мың теңге, 
басқа да активтер – 955 мың теңге, акциялар бойынша дивидендтер түріндегі табыс – 79 мың 
теңге, МСФО (IFRS) 16 сәйкес, пайдалану құқығы түріндегі активтер 37 324 мың теңге деп 
к&рсетілді. 
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Залалдардың сақтық қоры ақырғы залалдар бағасын жинақтауды білдіреді және 

мәлімделген, алайда реттелмеген залалдарды (%**�#) және болған, алайда есеп беру 
күні мәлімделмеген залалдарды (�*;�#) кіреді. РММСҚ мәлімделген, алайда есеп беру 
күні &телмеген наразы лықтарға қатысты құрылады. Бағалау Компаниямен, сақтандыру 
жағдайларын тергеу барысында алынған ақпараттар негізінде жасалады. БМЗСҚ Компа-
ниямен, олардың сақтандыру санаты бойынша есептеудің актуарийлік әдістерін қолданып, 
сақтандыру наразылықтарын мәлімдеу/реттеудің &ткен тарихы негізінде есептеледі,олар 
бойынша жеткілікті статистикалық деректер бар. Мәлімделмеген наразылықтардың соңғы 
құны наразылықтарды болжаудың бірқатар стандартты актуарийлік әдістері арқылы 
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1 2 3 4 4
Кірістер     
Сақтандыру қызметінен түскен табыс  8 616 117 8 564 849
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған 
сақтандыру сыйлықақылары

1 13 044 079 10 245 299

Қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
сыйлықақылары

2 54 771 1 871 751

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру 
сыйақылары

3 5 147 060 4 185 092

Сақтандыру сыйақыларының 
таза сомасы 4 7 951 790 7 931 958
Аққұла сыйақылардың сақтық қорының &згеруі 5 - 169 428 378 680
Аққұла сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің &згеруі

6 26 110 -546 078

Еңбекпен табылған сақтандыру сыйақылардың таза 
сомасы 7 8 147 328 7 007 200

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы 
түріндегі кірістер

8 460 201 300 474

Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер 9 8 588 1 257 175
Инвестициялық қызметтен түскен кірістер  814 267 1 147 419
Сыйақы алумен байланысты кірістер 10 651 313 498 293
соның ішінде:    
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (�"�� ������ 
�������) түріндегі кірістер

10,1 610 599 329 829

орналастырылған салымдар бойынша сыйақы 
түріндегі кірістер

10,2 40 714 168 464

Қаржылық активтермен операциялар бойынша 
кірістер (��,�����) (�����)

11 49 252 71 780

соның ішінде:    
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер 
(��,�����) (�����)

11,1 -72 051 15 455

«РЕПО» операцияларынан түскен кірістер 
(��,�����) (�����)

11,2 121 203 56 325

Тазартылған асыл металдармен операциялардан 
түскен кірістер (��,�����)

11,3 0 0

@ндірістік қаржылық құралдармен операциялардан 
түскен кірістер (��,�����)

11,4 0 0

бағаланған. Аталған әдістер енгізінде жатқан негізгі жорамалдар, наразылықтармен байла-
нысты, компанияның &ткен тәжірибесінің болашақ наразылықтарды, осылайша наразы-
лықтар бойынша соңғы шығындарды дамытуды болжау үшін қолданылуы мүмкін екеніне 
негізделеді. Жеткілікті статистикалық деректер болмайтын сақтандыру санаттары бойынша, 
БМЗСҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк талаптарына сәйкес, соңғы 12 ай ішіне 
есептелген, сақтандыру сыйлықақысы сомасынан 5% м&лшерінде құрылады. Ағымдағы 
жыл ішіндегі аққұла сыйақылар сақтық қоры 169 428 мың теңгеге азайды және 4 940 722 
мың теңгені құрады. Залалдардың сақтық қоры 211 331 мың теңгеге &сті және 3 229 173 мың 
теңгені құрады.

«Қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар» баптары 74 681 мың теңгеге ұлғайды және 
421 587 мың теңгені құрады.

«Сақтандыру ($���� ��$������") қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу» бабы 9 
442 мың теңгеге азайды және есеп беру кезеңі аяғында 40 760 мың теңгені құрады. 

«Сақтандыру ($���� ��$������") шарттары бойынша т&ленетін шоттар» бабы бойынша 
158 395 мың теңгеге &сті. Осы теңгерім бабы бойынша сома есеп беру кезеңінің аяғында 227 
552 мың теңгені құрады.

«Басқа да дебиторлық берешек» бабы 8 039 мың теңгеге азайды. Аталған бапқа 
жеткізушілер алдындағы – 42 993 мың теңге м&лшеріндегі қарыз, сақтандыру т&лемдерін 
кепілдендіру Қорына міндетті жарналарды т&леу бойынша қарыз – 5 153 мың теңге кіреді. 
Аталған қарыз түрлері қысқа мерзімді болып саналады және 2020 жылы &телетін болады.

2019 жылғы желтоқсанда Компания тікелей РЕПО «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ арқылы 
1 308 356 мың теңге сома м&лшерінде шарт жасасты. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бой-
ынша, тікелей РЕПО шарттарына, 3 953 мың теңге сома к&леміндегі есептелген сыйақылар 
кірді.

Жылдың басындағымен салыстырғанда, «Болашақ кезең табыстары» бабы 24 795 мың 
теңгеге ұлғайды және 168 699 мың теңгені құрады.

Салық бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер 68 376 мың теңгені құрады.
«Басқа міндеттемелер» бабына еңбекақыны т&леу бойынша қарыздар – 94 770 мың теңге, 

демалыстарды т&леу үшін сақтық қоры – 188 082 мың теңге, есеп берілетін сома бойынша 
есеп айысулар – 502 мың теңге, басқа міндеттемелер – 943 мың теңге, контрагенттермен бас-
қа да есеп айырысулар – 69 мың теңге, жалға алу міндеттемелері бойынша (*�<= (IFRS) 16 
$�!���") – 54 113 мың теңге кіреді.
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Жыл басымен салыстырғанда, меншікті капитал 406 719 мың теңгеге ұлғайды және 4 663 

222 мың теңгені құрады. 
Компанияның жарғылық капиталы 1 325 750 мың теңгені құрайды. 2019 жылы, бірыңғай 

Акционерлер шешіміне сәйкес, Компанияның есеп беру кезеңінің таза табысынан жай 
акция лар бойынша дивидендтерді т&леу жүзеге асырылмады.

2011 жылдың қаңтарынан бастап, ҚРҰБ қаулымына сәйкес, сақтандыру компанияла-
ры тұрақтандырылған сақтық қорларын құруы тиіс. Атлған сақтық қорының түрі капитал-
да б&лінбеген пайданы түзету есебінен танылады және сақтандыру ұйымдарының оның 
орташа мәнінен залалдылығын сипаттайтын, коэффицент арттырылған жағдайда, бола шақ 
сақтандыру т&лемдерін жүзеге асырумен байланысты сақтандыру ұйымдарының міндет-
темелерін бағалау болып саналады. Осылайша, 2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойын-
ша, Компанияның тұрақтандырылған сақтық қоры 1 508 мың теңгеге ұлғайды және 7 687 мың 
теңгені құрады.

«Қайта бағалау нәтижелері» бабы 6 533 мың теңгеге кеміді және – 56 271 мың теңгені 
құрады.

Осылайша, 2019 жылы алынған табыс 446 938 мың теңгені құрайды, 2020 жылғы 1 
қаңтардағы ахуал бойынша б&лінеген пайда 3 386 056 мың теңгені құрайды.
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Компаниямен сақтандыру шарттары бойынша қабылданған және 2020 жылғы 1 қаңтар-

дағы ахуал бойынша есептелген сақтандыру сыйлық ақылардың жиынтық м&лшері 13 044 079 
мың теңгені құрады. 2018 жылмен салыстырғанда, жалпы түсімдер к&лемі 1 178 716 мың 
теңгеге ұлғайды. 

Есеп беру кезеңіндегі кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша алынған сақтандыру 
сыйлықақылардың жалпы сомасы 1 816 980 мың теңге сомасына азайды және 54 771 мың 
теңгені құрады 

Жалпы жинақталған сақтандыру сыйақыдан сақтандыру үшін берілген сақтандыру 
сыйақылар 5 147 060 мың теңгені құрады. 2018 жылмен салыстырғанда, қайта сақтандыру 
үшін берілген сақтандыру сыйақылар к&лемінің 961 968 мың теңгеге &суі орын алды. 

2019 жыл ішінде комиссиялық табыс ұлғайды. 2018 жылмен салыстырғанда, алынған 
комиссия 159 727 мың теңгеге ұлғайды және 460 201 мың теңгені құрады. Сақтандыру 
қызметтері бойынша агенттерге және брокерлерге т&ленген комиссия 947 556 мың теңгеге 
ұлғайды және 2 395 597 мың теңгені құрады. 

]кімшілік-шаруашылық қызмет бойынша шығындар 108 220 мың теңгеге азайды.
2019 жыл ішінде салық т&леуге дейін 432 534 мың теңге м&лшерінде пайда алынды. 
Корпоративтік табыс салығы бойынша шығындар -14 404 мың теңгені құрады.
Компанияның корпоративтік табыс салығын т&легеннен кейінгі жиынтық таза пайдасы 

446 938 мың теңгені құрады. 


'�$�$� '$�$%$++$� '*".$�&(& +��$�& �(��-')($�
@ткен ұқсас кезеңмен салыстырғандағы салық салуға дейінгі пайда 914 717 мың теңгеге 

азайды және 432 534 мың теңгені құрады. Операциялық активтердегі &су 998 947 мың теңгені 
құрады, операциялық міндеттемелердегі азаю 1 641 324 мың теңгені құрады. Операциялық 
қызметтерден алынған ақшаның азаюы 642 377 мың теңгені құрады. Салық салудан кейінгі 
операциялық қызметтен түскен ақшалардың жиынтық кемуі 627 973 мың теңгені құрады.

Негізгі құрал-жабдықтар мен материалдық емес активтерді сатып алу нәтижесінде 38 227 
мың теңге к&лемінде ақшалай қаражаттар жылыстады. Негізгі қаржы мен материалдық емес 
активтерді сатудан 17 147 мың теңге к&лемінде ақшалай кіріс кірді. 

Нәтижесінде инвестициялық қызметтен 21 080 мың теңге к&лемінде ақша шығарылды. 
Есеп беру кезеңі ішіндегі ақшалай қаражат тардың таза кемуі 158 998 мың теңгені құрады.

�$'+$��&�� +ө��#����� ������������ �*�&�$ #����++� %$��$�$� #�� �$�++& #����++�#������0 
�(��+��!�� (*#$(& �*�&��$ �(��-')($�

2019 жыл ішінде Компаниямен к&лік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкер-
шілігін Міндетті сақтандыру бойынша 3 606 104 мың теңге к&лемінде, жолаушылар алдындағы 
тасымалдаушылардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін Міндетті сақтандыру бойынша 
278 495 мың теңге, туроператорлар мен турагенттің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру бойынша – 956 мың теңге к&лемінде сақтандыру шарты жасалды. 2019 
жылы «Сақтандыру т&лемдерін кепілдендіру қоры» келесі міндетті жарна м&лшерлемелерін 
белгіледі: к&лік құралы иелерінің азаматтық-құқықтық міндетті сақтандыру санаты бойын-
ша – 0,52%, жолаушылар алдындағы тасымалдаушылардың азаматтық-құқықтық жауап-
кершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 0,43%, туроператорлар мен турагент тің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру санаты бойынша – 2,5%. 2019 
жыл ішіндегі есептелген міндетті жарналар сомасы 19 925 мың теңгені құрады.

S�����G)H�&' �*�#$+),+���� *�&��$� +��$�& �(��-')($�
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес, Компания 1-ден т&мен 

емес деңгейде т&лем қабілеттіліктің нақты маржасының т&менгі &лшемін ұстап тұруға мін-
детті. 2020 жылғы 01 қаңтардағы ахуал бойынша, Компания Ұлттық Банктің аталған нор-
мативті және басқа да прунциялық нормативтерді орындауға қатысты талаптарын сақтады.

�*(&#�$ $'�$�$++$�
2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның жалғыз акционері «Сен-

трас Капитал» ЖШС болып саналады. Компанияның соңғы бақылаушы тұлғасы Қазақсан 
Республикасының азаматы, Е.С.Абдразаков мырза болып саналады.

2019 жылғы 31 желтоқсандағы ахуал бойынша, Компанияның жалпы қызметкерлер саны 
642 адамды құрайды.
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№3 нысан

2020 %&�.& 01 '$0+$��$.&» C��+�$( �����$�(» �4» 
� ($'+$��&�� 
(����� �������	
�) /�&#�$�&�&0/($'+$��&�� ��*������0 $'�$�$� '$�$%$++$�&�&0 

(������ ә����) '*".$�&(& %ө�����!� �(��-')($�&
(мың теңгемен)

�$�+$� $+$�& �(���+�� *


.&#�$.& %&��&0 
�$(&�$� �$(+$� 

��"�0 ������ (ө���� 
��
	�	��	�	��)

ө+��� %&��&0 
�$(&�$� �$(+$� /'($( 
��"�0 ������ (ө���� 
��
	�	��	�	��)

1 2 3 4
�$�&' ($��.$ �����!� �$��$ (�����)  432 534 1 347 251
������� �� ��
�!"#�	� �����
 
$��� �$����
:

 57 521 -103 349

Амортизациялық аударымдар 
және тозу

1 144 698 57 186

Күмәнді берешектер бойынша 
сақтық қоры бойынша шығындар

2 42 082 99 331

Қаржылық актив құнының 
&згеруіне байланысты іске 
асырылмаған кірістер мен 
шығындар

3 -6 533 -160 624

Ақшалай емес баптарға басқа да 
түзетулер

6 -122 726 -99 242

���$G)H�&' $�+),+�� #�� 
#����++�#����!� �����!� 
*���$G)H�&' ����(+�� (�	�	���
)

 490 055 1 243 902

%�
�!"#�	� ���"&�
��� ��� 
(/�.$I)  998 947 -5 541 300

Орналастырылған салымдардың 
кемуі (�!,�6�)

7 426 695 1 480 388

Сату үшін арналған және 
сату үшін қолда бар бағалы 
қағаздардың кемуі (�!,�6�)

8 - 1 118 196 -4 120 876

«Кері РЕПО» операцияларының 
кемуі (�!,�6�)

9 1 714 310 -3 065 379

Қайта сақтандыру активтерінің 
кемуі (�!,�6�)

10 -120 104 67 638

Сақтандырушылар ($���� 
��$������"��!��) мен 
делдалдардан алуға қатысты 
сақтандыру сыйлықақылардың 
кемуі (�!,�6)

11 138 787 59 587

Қайта сақтандыру бойынша 
есептелген комиссиялық 
кірістердің кемуі (�!,�6�)

 0 0

Басқа дебиторлық берешектің 
кемуі (�!,�6�)

12 217 905 -34 583

Сақтандырушылармен 
ұсынылатын қарыздардың кемуі 
(�!,�6�)

13 0  

Болашақ кезең шығындарының 
кемуі (�!,�6�)

14 -5 953 -2 457

Басқа активтердің кемуі (�!,�6�) 15 -254 497 74 382
%�
�!"#�	� ��������
��� 
'���*	 (��#��)  -1 641 324 4 619 605
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Акционеру и руководству АО «Страховая Компания «СентрасИншуранс»

������
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Страховая Компания «СентрасИншуранс» 

(����� – «���	�
��»), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2019 года, отчета о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе, отчета об 
изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение Компании по состоянию на 31 
декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («���»).

��������� ��� ��������� !�����
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (����� – 

«��»). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в 
разделе «���������

���� �������� �� ����� ��
�
����� �����
����» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Компании в соответствии c этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами 
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

�"��"�"������"# �$%�����"�� � ��&, �"��'�()�* +� %��-���"����� $-��������, 
+� .�������$( �"'�"���"#

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление финансовой отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, 
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, 
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности Компании.

�"��"�"������"# �$��"��� +� �$��" .��������/ �"'�"���"�
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность 

не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, 
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия 
информации;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, 
в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО 
«Страховая Компания «СентрасИншуранс» продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление.

�"��"�"������"# �$��"��� +� �$��" .��������/ �"'�"���"� (��������	
�)
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпора-

тивное управление АО «Страховая Компания «СентрасИншуранс», доводя до их сведения, 
помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о 
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках 
системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита. 
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Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан: серия №18015053, выданная Комитетом Внутреннего Государствен-
ного Аудита Министерства Финансов Республики Казахстан 3 августа 2018 года (	�����
�� 
������ – 27 �!�� 2011 *���)
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(в тысячах тенге)

Наименование статьи
Код 

строки

На конец 
отчетного 
периода

На конец 
предыдущего 

года
1 2 3 4

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств 1 191 663 350 661
Вклады размещенные (�� ������� �������� 
� 
�%��#�
�
��)

2 62 438 489 133

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка

3 0

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
(�� ������� �������� 
� �%��#�
�
��)

4 8 636 819 7 518 623

Операции «обратное РЕПО» 5 1 783 545 3 497 855
Аффинированные драгоценные металлы 6
Производные финансовые инструменты 7
Активы перестрахования по незаработанным премиям 
(�� ������� �������� 
� �%��#�
�
��)

8 1 844 847 1 818 737

Активы перестрахования по произошедшим, но 
незаявленным убыткам (за вычетом резервов на 
обесценение)

9 618 849 530 473

Активы перестрахования по непроизошедшим 
убыткам по договорам страхования (перестрахования) 
жизни (за вычетом резервов на обесценение)

10

Активы перестрахования по непроизошедшим 
убыткам по договорам аннуитета (�� ������� �������� 

� �%��#�
�
��)

11

Активы перестрахования по заявленным, но 
неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на 
обесценение)

12 466 283 460 665

Страховые премии к получению от страхователей 
(	�������&��������) и посредников (�� ������� 
�������� 
� �%��#�
�
��)

13 632 952 771 739

Начисленные комиссионные доходы по 
перестрахованию

14 0 0

Прочая дебиторская задолженность (�� ������� 
�������� 
� �%��#�
�
��)

15 478 512 696 417

Займы, предоставленные страхователям (�� ������� 
�������� 
� �%��#�
�
��)

16 0

Расходы будущих периодов 17 11 455 5 502
Текущий налоговый актив 18 194 987 4 008
Отложенный налоговый актив 19 55 836 34 590
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (�� 
������� �������� 
� �%��#�
�
��)

20 0

Инвестиции в капитал других юридических лиц 21 0
Запасы 22 59 831 102 754
Основные средства (
����) 23 194 979 236 964
Инвестиционное имущество 24 0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 25 0
Нематериальные активы (
����) 26 87 851 122 526
Прочие активы 27 134 225 49 030
�"�4� �%"��� 28 15 455 072 16 689 677
Обязательства
Резерв незаработанной премии 29 4 940 722 5 110 150
Резерв непроизошедших убытков по договорам 
страхования (	�������&���
��) жизни

30 0

Резерв непроизошедших убытков по договорам 
аннуитета

31 0

Резерв произошедших, но незаявленных убытков 32 1 499 873 1 469 059
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков 33 1 729 300 1 548 783
Займы полученные 34 0 0
Расчеты с перестраховщиками 35 421 587 346 906
Расчеты с посредниками по страховой 
(	�������&����
��) деятельности

36 40 760 50 202

Расчеты с акционерами по дивидендам 37 0
Счета к уплате по договорам страхования 
(	�������&���
��)

38 227 552 69 157

Прочая кредиторская задолженность 39 48 146 56 185
Оценочные обязательства 40 0
Операции «РЕПО» 41 1 308 356 3 325 059
Производные финансовые инструменты 42 0
Выпущенные облигации 43 0
Доходы будущих периодов 44 168 699 143 904
Текущее налоговое обязательство 45 68 376 77 155
Отложенное налоговое обязательство 46 0
Прочие обязательства 47 338 479 236 614
�"�4� �5�+�"��#�"�� 48 10 791 850 12 433 174
Капитал
Уставный капитал (��
��� �����������) 49 1 325 750 1 325 750
Изъятый капитал (��
��� �����������) 50
Резервный капитал 51
Премии (��	��
�����
�� �	����

�� ��	����) 52
Резерв непредвиденных рисков 53 0
Стабилизационный резерв 54 7 687 6 179
Прочие резервы 55 -56 271 -49 738
Нераспределенная прибыль (
�	������� �%����) 56 3 386 056 2 974 312
в том числе:
предыдущих лет 56,1 2 939 118 1 899 051
отчетного периода 56,2 446 938 1 075 261
�"�4� %�-�"�� 57 4 663 222 4 256 503
�"�4� %�-�"�� � �5�+�"��#�"�� 58 15 455 072 16 689 677

Первый руководитель ________________ Турысбеков Б.А. дата _____________
Главный бухгалтер ___________________ Скачкова Т.Б.     дата _____________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б.     дата _____________
Телефон:_________________
Место для печати

(+������
��) уменьшение вкладов размещенных 7 426 695 1 480 388
(+������
��) уменьшение ценных бумаг, 
предназначенных для торговли и имеющихся в 
наличии для продажи

8 -1 118 196 -4 120 876

(+������
��) уменьшение операции «обратное 
РЕПО»

9 1 714 310 -3 065 379

(+������
��) уменьшение активов 
перестрахования

10 -120 104 67 638

(+������
��) уменьшение страховых премий к 
получению от страхователей (	�������&��������) 
и посредников

11 138 787 59 587

(+������
��) уменьшение начисленных 
комиссионных доходов по перестрахованию

0 0

(+������
��) уменьшение прочей дебиторской 
задолженности

12 217 905 -34 583

(+������
��) уменьшение займов, 
предоставленных страхователям

13 0 0

(+������
��) уменьшение расходов будущих 
периодов

14 -5 953 -2 457

(+������
��) уменьшение прочих активов 15 -254 497 74 382
����
��	
� (���	���	
�) � �����
�		�� 
������������

-1 641 324 4 619 605

Увеличение (���
�-�
��) суммы резерва 
незаработанной премии

16 -169 428 378 680

Увеличение (���
�-�
��) суммы резерва 
не произошедших убытков по договорам 
страхования (	�������&���
��) жизни

17 0 0

Увеличение (���
�-�
��) суммы резерва не 
произошедших убытков по договорам аннуитета

18 0 0

Увеличение (���
�-�
��) суммы резерва 
произошедших, но незаявленных убытков

19 30 814 617 351

Увеличение (���
�-�
��) суммы резерва 
заявленных, но неурегулированных убытков

20 180 517 656 064

Увеличение (���
�-�
��) суммы дополнительных 
резервов

21 0 0

Увеличение (���
�-�
��) расчетов с 
перестраховщиками

22 74 681 49 494

Увеличение (���
�-�
��) расчетов с 
посредниками по страховой (перестраховочной) 
деятельности

23 -9 442 -22 338

Увеличение (���
�-�
��) счетов к уплате по 
договорам страхования (	�������&���
��)

24 158 395 -3 294

Увеличение (���
�-�
��) прочей кредиторской 
задолженности

25 -8 039 3 712

Увеличение (���
�-�
��) операции «РЕПО» 26 -2 016 703 2 855 604
Увеличение (���
�-�
��) доходов будущих 
периодов

27 24 795 -64 461

Увеличение (���
�-�
��) прочих обязательств 28 93 086 148 793
�����'���� ��� $!��#7���� ����4 �" �-���&�����/ 
���"��#���"� -642 377 -921 695

Уплаченный корпоративный подоходный налог 29 -14 404 271 990
�"�4� $����'���� (���	���	
�) ����4 �" 
�-���&�����/ ���"��#���"� -���� ����4��5�������

-627 973 -1 193 685

Денежные поступления и платежи, связанные с 
инвестиционной деятельностью

0 0

Покупка (	����/�) ценных бумаг, удерживаемых 
до погашения

30 0 0

Покупка основных средств и нематериальных 
активов

31 -38 227 -125 635

Продажа основных средств и нематериальных 
активов

32 17 147 29

Инвестиции в капитал других юридических лиц 33
Прочие поступления и платежи 34
�"�4� $����'���� ��� $!��#7���� ����4 �" 
�����"�&�����/ ���"��#���"� -21 080 -125 606

Денежные поступления и платежи, связанные с 
финансовой деятельностью
Выпуск акций 35 0 0
Изъятие акции 36
Увеличение (���
�-�
��) взносов учредителей 36-1
Займы полученные 37
Выплата дивидендов 38 0 0
Прочие поступления и платежи 39 0 0
Итого увеличение или уменьшение денег от 
финансовой деятельности

0 0

�"�4� '��"�� $����'���� ��� $!��#7���� ����4 +� 
�"'�"��/ -����� -158 998 -75 389

Остаток денег и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

40 350 661 426 050

Остаток денег и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода

41 191 663 350 661

* В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в 
пояснительной записке или приложениях к финансовой отчетности

Первый руководитель ________________ Турысбеков Б.А. дата _____________
Главный бухгалтер ___________________ Скачкова Т.Б.     дата _____________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б.     дата _____________
Телефон:_________________
Место для печати

доходы в виде вознаграждения по 
размещенным вкладам

10,2 40 714 168 464

Доходы (���&���) по операциям с 
финансовыми активами (
����)

11 49 252 71 780

в том числе:
доходы (���&���) от купли-продажи 
ценных бумаг (
����)

11,1 -72 051 15 455

доходы (���&���) от операций «РЕПО» 
(
����)

11,2 121 303 56 325

доходы (���&���) от операций с 
аффинированными драгоценными 
металлами

11,3 0 0

доходы (���&���) от операций с 
производными финансовыми 
инструментами

11,4 0 0

Доходы (���&���) от переоценки (
����) 12 42 252 546 251
в том числе:
доходы (���&���) от изменения 
стоимости ценных бумаг, оцениваемых 
по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли 
или убытка (
����)

12,1 0 0

доходы (���&���) от изменения стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

12,2 69 446 24 857

доходы (���&���) от переоценки 
иностранной валюты (
����)

12,3 -27 194 521 394

доходы (���&���) от переоценки 
аффинированных драгоценных металлов

12,4 0 0

доходы (���&���) от переоценки 
производных финансовых инструментов

12,5 0 0

Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

13 73 285 29 032

Прочие доходы от инвестиционной 
деятельности

14 -1 835 2 063

Доходы от иной деятельности 35 142 20 953
Доходы (���&���) от реализации активов 
и получения (	�������) активов

15 -25 713 5 539

Прочие доходы от иной деятельности 16 60 855 15 414
Прочие доходы 17 0 0
Итого доходов 18 9 465 526 9 733 221
Расходы
Расходы по осуществлению страховых 
выплат по договорам страхования

19 3 244 633 2 752 295

Расходы по осуществлению страховых 
выплат по договорам, принятым на 
перестрахование

20 101 449 139 392

Возмещение расходов по рискам, 
переданным на перестрахование

21 612 178 695 286

Возмещение по регрессному требованию 
(
����)

22 203 319 145 314

Чистые расходы по осуществлению 
страховых выплат

23 2 530 585 2 051 087

Расходы по урегулированию страховых 
убытков

24 115 756 183 308

Изменение резерва непроизошедших 
убытков по договорам страхования 
(	�������&���
��) жизни

25

Изменение активов перестрахования по 
непроизошедшим убыткам по договорам 
страхования (	�������&���
��) жизни

26

Изменение резерва непроизошедших 
убытков по договорам аннуитета

27

Изменение активов перестрахования по 
непроизошедшим убыткам по договорам 
аннуитета

28

Изменение резерва произошедших, но 
незаявленных убытков

29 30 814 617 351

Изменение активов перестрахования 
по произошедшим, но незаявленным 
убыткам

30 88 376 316 962

Изменение резерва заявленных, но 
неурегулированных убытков

31 180 517 656 064

Изменение активов перестрахования 
по заявленным, но неурегулированным 
убыткам

32 5 618 161 478

Расходы по выплате комиссионного 
вознаграждения по страховой 
деятельности

33 2 395 597 1 448 041

Расходы, связанные с расторжением 
договора страхования (	�������&���
��)

34 861 124 756 296

Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения

35 48 728 30 182

в том числе:
расходы в виде премии по ценным 
бумагам

35,1 48 728 30 182

Расходы на резервы по обесценению 36 67 155 122 742
Восстановление резервов по 
обесценению

37 25 073 23 411

Чистые расходы на резервы по 
обесценению

38 42 082 99 331

Общие и административные расходы 39 2 882 381 2 990 601
в том числе:
расходы на оплату труда и 
командировочные

39,1 1 734 229 1 816 128

текущие налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет, за исключением 
корпоративного подоходного налога

39,2 144 415 151 819

расходы по текущей аренде 39,3 106 205 209 654
Амортизационные отчисления и износ 40 144 698 57 186
Прочие расходы 41 39 402 32 149
Итого расходов 42 9 032 992 8 385 970
Прибыль (�%����) за период 43 432 534 1 347 251
Прибыль (�%����) от прекращенной 
деятельности

44

Чистая прибыль (�%����) до уплаты 
корпоративного подоходного налога

45 432 534 1 347 251

Корпоративный подоходный налог 46 -14 404 271 990
в том числе:
от основной деятельности 46,1 -21 246 246 131
от иной деятельности 46,2 6 842 25 859
Итого чистая прибыль (�%����) после 
уплаты налогов

47 446 938 1 075 261

Первый руководитель ________________ Турысбеков Б.А. дата _____________
Главный бухгалтер ___________________ Скачкова Т.Б.     дата _____________
Исполнитель _________________Скачкова Т.Б.     дата _____________
Телефон:_________________
Место для печати

Форма №4 
�"'�" �5 �+!������* � %�-�"��� �"��*���/ (������������	��) ��4���+�&��/�"��*���4� 5��%���

�� «	
 «C��"��� ��7$����» -� ���"����( �� «01» ������ 2020 4���
(в тысячах тенге)

Капитал родительской организации
Доля 

меньшинства
Итого капиталУставный 

капитал
Резервный 

капитал
Прочие 
резервы

Нераспределенная 
прибыль (�%����)

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
	��#�� �� ��'��� -�����$)�4� -������ 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок 0
������
�		�� ����� 	 	��� ����������� ���
�� 1 325 750 2 390 110 886 1 902 840 3 341 866 0 3 341 866
Переоценка основных средств 0 0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -160 624 -160 624 -160 624
Хеджирование денежных потоков 0 0
Прибыль (�%����) от прочих операций 0 0
Прибыль (�%����), признанная/ый непосредственно в самом капитале 0 0
Прибыль (�%����) за период 1 075 261 1 075 261 1 075 261
Всего прибыль (�%����) за период 1 075 261 1 075 261 1 075 261
Дивиденды 0 0 0
Эмиссия акций (��
���) 0 0 0
Выкупленные акции (��
���) 0 0
Внутренние переводы 0 3 789 -3 789 0 0
в том числе: 0 0 0
Изменение накопленной переоценки основных средств 0 0 0
Формирование резервного капитала 3 789 -3 789 0 0
Прочие операции 0 0 0
	��#�� �� ��'��� �"'�"��4� -������ 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок 0
������
�		�� ����� 	 	��� �����	��� ���
�� 1 325 750 6 179 -49 738 2 974 312 4 256 503 0 4 256 503
Переоценка основных средств 0 0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -6 533 -6 533 -6 533
Хеджирование денежных потоков 0 0
Прибыль (�%����) от прочих операций 0 0
Прибыль (�%����), признанная/ый непосредственно в самом капитале 0 0
Прибыль (�%����) за период 446 938 446 938 446 938
Всего прибыль (�%����) за период 446 938 446 938 446 938
Дивиденды 0 0 0
Эмиссия акций (��
���) 0 0 0
Выкупленные акции (��
���) 0 0
Внутренние переводы 0 1 508 -1 508 0 0
в том числе: 0 0 0
Изменение накопленной переоценки основных средств 0 0 0
Формирование резервного капитала 1 508 -1 508 0 0
Прочие операции 0 -33 686 -33 686 -33 686
	��#�� �� %���& �"'�"��4� -������ 1 325 750 7 687 -56 271 3 386 056 4 663 222 0 4 663 222

Графы «Капитал родительской организации» и «Доля меньшинства» заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций страховые (	�������&����
��) организации и страховые брокеры 
заполняют графы 2-6.

Первый руководитель (
� 	����� �*� ���������� – ��#�, �*� ����5�!5��) ______________________  Турысбеков Б.А.  дата ______________
Главный бухгалтер (
� 	����� �*� ���������� – ��#�, �*� ����5�!5��) _____________________  Скачкова Т.Б.  дата _______________
Исполнитель __________________дата _______________
Телефон:________________
Место для печати

D�E	���23��E ��D�	
�
% .��������/ �"'�"���"� �� «	"��*���� 
�!-���� «	��"��� ��7$����» +� 2019 4��

D����� ���!��������:  Акционерное Общество «Страховая Компания 
 «Сентрас Иншуранс»

��"%�� ���!��������:  АО «СК «Сентрас Иншуранс»
��+���"�"��:  Резидент
��"� � ��!�� 4��$����"�����/ 
��4��"��&�� (�������
����

)  №б/н от 29.11.2018 г.
(����'��%�4� ��&�:  
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За 2019 год произошли изменения в активах Компании, общая сумма которых, уменьши-

лись на 1 234 605 тыс. тенге и составили 15 455 072 тыс. тенге.
«Денежные средства и их эквиваленты» включают денежные средства в кассе, денежные 

средства на текущих банковских счетах. По данной статье отмечено уменьшение активов на 
158 998 тыс. тенге. 

В ходе своей обычной деятельности Компания размещает средства в депозиты в банки 
на разные сроки. Статья баланса «Вклады размещенные» уменьшилась на 426 695 тыс. тенге 
в связи с окончанием срока вклада и составила 62 438 тыс. тенге. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года, вклады размещённые включали в себя начисленное вознаграждение на сумму 
259 тыс. тенге, процентная ставка долгосрочных и краткосрочных депозитов варьируется от 
7,75% до 12,5%.

«Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», представляют собой инвестиции в 
акции и долговые инструменты, которые предполагается удерживать в течение неопределен-
ного периода времени. Такие ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой 
стоимости, за вычетом убытков от обесценения, если таковые имеются. По состоянию на 31 
декабря 2019 года, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, составили 8 636 
819 тыс. тенге, в том числе начисленное вознаграждение на сумму 94 291 тыс. тенге. 

В целом, по статье баланса «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (�� ��-
����� �������� 	� ���
�����
�� ���*��)» произошло увеличение по сравнению с 2018 годом 
на сумму 1 118 196 тыс. тенге.

Статья баланса «Операции «обратное РЕПО» по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 
1 714 310 тыс. тенге и составила 1 783 545 тыс. тенге.

Доля перестраховщика в РНП рассчитывается отдельно по каждому договору страхования 
в соответствии с условиями заключенного договора пропорционального перестрахования. 
По договорам непропорционального перестрахования доля в РНП перестраховщика рас-
считывается актуарием на основе используемой модели перестрахования. При отсутствии в 
страховой организации модели перестрахования доля перестраховщика в РНП равна нулю. 

Доля перестраховщика в РПНУ определяется актуарием по каждому классу страхования, 
за исключением класса ипотечного страхования, отдельно на основании накопленной ста-
тистики по осуществлению страховых выплат по договорам страхования, переданным на 
перестрахование в данном классе страхования. При отсутствии у страховой (	�������&����
��) 
организации собственной статистики по осуществлению страховых выплат по договорам стра-
хования, переданным на перестрахование в данном классе страхования либо недостаточности 
данных такой статистики, размер доли перестраховщика в РПНУ должен составлять не более 
пятидесяти процентов от доли перестраховщика в РЗНУ. В случае, если размер доли пере-
страховщика в РЗНУ и РЗНУ равны нулю, то размер доли перестраховщика в РПНУ должен 
составлять не более пяти процентов от суммы базовой страховой премии, начисленной по до-
говорам перестрахования за последние двенадцать месяцев, предшествующих дате расчета.

Доля перестраховщика в РЗНУ рассчитывается на основе суммы убытков, которые под-
лежат возмещению от перестраховочной организации, согласно условиям договора пере-
страхования. 

За текущий год Актив перестрахования по незаработанным премиям увеличился на 26 110 
тыс. тенге и составил 1 783 545 тыс. тенге. Активы перестрахования в резерве убытков вырос-
ли на 93 994 тыс. тенге и составили 1 085 132 тыс. тенге.

Страховые премии по операциям страхования и комиссии по операциям перестрахования 
учитываются на основе метода начисления. По статье баланса «Страховые премии к получе-
нию от страхователей и посредников» – 632 952 тыс. тенге произошло уменьшение по срав-
нению с 2018 годом на сумму 138 787 тыс. тенге. 

Прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 217 905 тыс. тенге и составила 478 
512 тыс. тенге. Данная статья включает, в том числе задолженность по регрессу за вычетом 
резервов под обесценение в сумме 280 872 тыс. тенге, задолженность перестраховщиков по их 
доли в страховой выплате, за вычетом резервов под обесценение в сумме 147 225 тыс. тенге.

Компания составляет расчеты по корпоративному подоходному налогу на основании 
данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями законодательства 
Рес публики Казахстан, которые могут отличаться от МСФО. В связи с тем, что некоторые 
виды расходов не учитываются для целей налогообложения, а также ввиду наличия необлага-
емого дохода, у Компании возникают постоянные налоговые разницы.

Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между 
учетной стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, опре-
деляемой для целей налогообложения. Временные разницы, имеющиеся по состоянию на 
01.01.2020 года, в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а так-
же с учетной стоимостью некоторых активов.

В 2019 году Компания признала отложенный налоговый актив в финансовой отчетности 
в пределах возможной суммы налогооблагаемой прибыли, против которой будет признана 
сумма вычитаемых временных расходов. Таким образом, статья баланса «Отложенный на-
логовый актив» увеличилась на 21 246 тыс. тенге и составила 55 836 тыс. тенге.

Основные средства и нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и расходов по обесценению. В 2019 году инвестиций 
в здания не осуществлялось. По состоянию на 01.01.2020г. балансовая стоимость основных 
средств составила 194 979 тыс. тенге, нематериальных активов – 87 851 тыс. тенге.

После внедрения в Республики Казахстан МСФО (IFRS) 16, Компания применила еди-
ный подход к учету и оценке для всех договоров аренды, для которых она является аренда-
тором. Исключения составили договоры аренды, которые на дату начала имеют срок аренды 
12 месяцев или менее и не содержат опцион на покупку (краткосрочная аренда) и договоры 
аренды, для которых базовый актив имеет низкую стоимость (активы с низкой стоимостью).

В статье «Прочие активы» (134 225 тыс. тенге) отражены прочие нефинансовые активы, а 
именно: дебиторская задолженность эмитента по выплате купонного вознаграждения – 95 
867 тыс. тенге, прочие активы – 955 тыс. тенге, доходы в виде дивидендов по акциям – 79 
тыс. тенге, активы в форме права пользования, согласно МСФО (IFRS) 16 – 37 324 тыс. тенге.
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Резерв убытков представляет собой обобщение оценок конечных убытков и включает 

резерв заявленных, но неурегулированных убытков (РЗНУ) и резерв произошедших, но не-
заявленных убытков (РПНУ) на отчетную дату. РЗНУ создается в отношении заявленных 
претензий, но не погашенных на отчетную дату. Оценка делается на основе информации, по-
лученной Компанией в ходе расследования страхового случая. РПНУ рассчитывается Ком-
панией на основании их предыдущей истории заявления/урегулирования страховых претен-
зий, с использованием актуарных методов расчета по классам страхования, по которым есть 
достаточные статистические данные. Конечная стоимость незаявленных претензий оценена 
путем использования ряда стандартных актуарных методов прогнозирования претензий. Ос-
новное допущение, лежащее в основе данных методов, заключается в том, что прошлый опыт 
компании, связанный с претензиями, может быть использован для прогнозирования разви-
тия будущих претензий и таким образом окончательных затрат по претензиям. По классам 
страхования, по которым отсутствуют достаточные статистические данные, РПНУ создается 
в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан в размере 5% 
от суммы страховых премий начисленных, в течение последних 12 месяцев. За текущий год 
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(в тысячах тенге)

Наименование статьи
Код 

строки

за период 
с начала 

текущего года 
(� 
������!5�� 

���*��)

за аналогичный 
период с начала 

предыдущего года 
(� 
������!5�� 

���*��)
1 2 4 4

Доходы
Доходы от страховой деятельности 8 616 117 8 564 849
Страховые премии, принятые по 
договорам страхования

1 13 044 079 10 245 299

Страховые премии, принятые по 
договорам перестрахования

2 54 771 1 871 751

Страховые премии, переданные на 
перестрахование

3 5 147 060 4 185 092

Чистая сумма страховых премий 4 7 951 790 7 931 958
Изменение резерва незаработанной 
премии

5 -169 428 378 680

Изменение активов перестрахования по 
незаработанным премиям

6 26 110 -546 078

Чистая сумма заработанных страховых 
премий 7 8 147 328 7 007 200

Доходы в виде комиссионного 
вознаграждения по страховой 
деятельности

8 460 201 300 474

Прочие доходы от страховой 
деятельности

9 8 588 1 257 175

Доходы от инвестиционной деятельности 814 267 1 147 419
Доходы, связанные с получением 
вознаграждения

10 651 313 498 293

в том числе:
доходы в виде вознаграждения (��	�
� 
��� �����
��) по ценным бумагам

10,1 610 599 329 829

Резерв незаработанной премий уменьшился на 169 428 тыс. тенге и составил 4 940 722 тыс. 
тенге. Резерв убытков вырос на 211 331 тыс. тенге и составил 3 229 173 тыс. тенге.

Статья «Расчеты с перестраховщиками» увеличилась на 74 681 тыс. тенге и составила 421 
587 тыс. тенге.

Статья «Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности» умень-
шилась на сумму 9 442 тыс. тенге, и составила на конец отчетного периода 40 760 тыс. тенге. 

По статье «Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)» произошло уве-
личение на сумму 158 395 тыс. тенге. Сумма по этой статье баланса на конец отчётного пери-
ода составила 227 552 тыс. тенге.

Статья «Прочая кредиторская задолженность» уменьшилась на 8 039 тыс. тенге. Данная 
статья включает задолженность перед поставщиками в размере – 42 993 тыс. тенге, задол-
женность по уплате обязательных взносов в Фонд гарантирования страховых выплат – 5 153 
тыс. Данные виды задолженности являются краткосрочными и будут погашены в 2020 году.

В декабре 2019 года Компания заключила договоры прямого РЕПО через АО «Казахстан-
ская Фондовая Биржа» на сумму 1 308 356 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2019 года, 
договоры прямого РЕПО включали в себя начисленное вознаграждение на сумму 3 953 тыс. 
тенге.

По сравнению с началом года статья «Доходы будущих периодов» увеличилась на 24 795 
тыс. тенге и составила 168 699 тыс. тенге.

Обязательства перед бюджетом по налогам составили 68 376 тыс. тенге.
Статья «Прочие обязательства» включает задолженность по оплате труда – 94 770 тыс. тен-

ге, резерв на оплату отпусков – 188 082 тыс. тенге, расчеты по подотчетным суммам – 502 тыс. 
тенге, прочие обязательства – 943 тыс. тенге, прочие расчёты с контрагентами – 69 тыс. тенге, 
обязательства по аренде (применение МСФО (IFRS) 16) – 54 113 тыс. тенге. 
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По сравнению с началом года собственный капитал увеличился на 406 719 тыс. тенге и 

составил 4 663 222 тыс. тенге. 
Уставный капитал Компании составляет 1 325 750 тыс. тенге. В 2019, в соответствии с 

решением единственного Акционера, выплата дивидендов по простым акциям из чистого 
дохода отчётного периода Компанией не осуществлялась.

Начиная с января 2011 года, в соответствии с постановлением НБРК, страховые компа-
нии должны создавать стабилизационный резерв. Данный вид резерва признается в капитале 
за счет корректировки нераспределенной прибыли и является оценкой обязательств страхо-
вой организации, связанных с осуществлением будущих страховых выплат в случае превы-
шения коэффициента, характеризующего убыточность страховой организации над его сред-
ним значением. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2019 года стабилизационный 
резерв Компании увеличился на 1 508 тыс. тенге составил 7 687 тыс. тенге.

Статья «Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» уменьши-
лась на 6 533 тыс. тенге и составила – 56 271 тыс. тенге. 

Таким образом, доход, полученный за 2019 г. составляет 446 938 тыс. тенге, нераспреде-
ленная прибыль по состоянию на 01.01.2020 года составляет 3 386 056 тыс. тенге.

�"'�" � -��5���* � $5�"%�*
Совокупный размер страховых премий, принятых по договорам страхования и начислен-

ных компанией по состоянию на 01.01.20 г. составил 13 044 079 тыс. тенге. По сравнению с 
2018 годом общий объем поступлений увеличился на 2 798 780 тыс. тенге. 

Общая сумма страховых премий, полученных по договорам входящего перестрахования в 
отчетном периоде, уменьшилась на сумму 1 816 980 тыс. тенге и составила 54 771 тыс. тенге. 

Страховые премии, переданные на перестрахование от общих собранных страховых пре-
мий, составили 5 147 060 тыс. тенге. Произошло увеличение объема страховых премий, пере-
данных на перестрахование по сравнению с 2018 годом на 961 968 тыс. тенге. 

За 2019 год произошло увеличение комиссионного дохода. По сравнению с 2018 годом, 
комиссия полученная увеличилась на 159 727 тыс. тенге и составила 460 201 тыс. тенге. Ко-
миссия, выплаченная агентам и брокерам по страховой деятельности, увеличилась на 947 556 
тыс. тенге и составила 2 395 597 тыс. тенге. 

Расходы по административно-хозяйственной деятельности уменьшились на 108 220 тыс. 
тенге и составили 2 882 381 тыс. тенге.

За 2019 год получена прибыль до уплаты налогов в размере 432 534 тыс. тенге. 
Расходы по корпоративному подоходному налогу составили -14 404 тыс. тенге
Итоговая чистая прибыль Компании после уплаты корпоративного подоходного налога 

составила 446 938 тыс. тенге. 
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Прибыль до налогообложения по сравнению с прошлым аналогичным периодом умень-

шилась на 914 717 тыс. тенге и составила 432 534 тыс. тенге. Увеличение в операционных 
активах составило 998 947 тыс. тенге, уменьшение в операционных обязательствах составило 
1 641 324 тыс. тенге. Уменьшение денег от операционной деятельности составило 642 377 тыс. 
тенге. Итого уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения со-
ставило 627 973 тыс. тенге.

В результате приобретения основных средств и нематериальных активов произошел от-
ток денежных средств на сумму 38 227 тыс. тенге. В результате продажи основных средств и 
нематериальных активов произошёл приток денежных средств на сумму 17 147 тыс. тенге. В 
итоге произошло выбытие денег от инвестиционной деятельности на 21 080 тыс. тенге. Чи-
стое уменьшение денежных средств за отчетный период составило 158 998 тыс. тенге.

�"'�" -� ��'�������/ �$!!� �5�+�"��#��/ �+����� � $������* �5�+�"��#�"� 
� G��� 4����"�������� �"��*���* ��-��"

За 2019 год Компанией были заключены договора страхования по Обязательному стра-
хованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на общую 
сумму 3 606 104 тыс. тенге, по Обязательному страхованию гражданско-правовой ответствен-
ности перевозчика перед пассажирами на общую сумму 278 495 тыс. тенге, по обязательному 
страхованию гражданско-правовой ответственности туроператора и тур. агента на общую 
сумму – 956 тыс. тенге. На 2019 год «Фонд гарантирования страховых выплат» установил 
следующие ставки обязательных взносов: по классу обязательного страхования гражданско-
правовая ответственности владельцев транспортных средств – 0,52%, по классу обязатель-
ного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами 
– 0,43%, по классу обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туро-
ператора и турагента – 2,5%. Начисленная сумма обязательных взносов за 2019 год составила 
19 925 тыс. тенге.

�"'�" � ��-������� -�$���&���#��* ���!�"����
В соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан, Компания 

обязана поддерживать минимальный размер фактической маржи платежеспособности на 
уровне не ниже 1. По состоянию на 01.01.2020 года Компанией были соблюдены требования 
Национального Банка касательно выполнения данного норматива и иных пруденциальных 
нормативов.

��-����"��#��� ��.��!�&��
По состоянию на 31 декабря 2019 года единственным акционером Компании является 

ТОО «Сентрас Капитал». Конечным контролирующим лицом Компании является г–н Аб-
дразаков Е.С., гражданин Республики Казахстан.

Общее количество сотрудников Компании по состоянию на 31 декабря 2019 годов состав-
ляло 642 человек.

D�������"��# D��������   1.�. �$���5�%��

������/ 5$*4��"��     �.1. 	%�'%���

Форма №3 

�"'�" � �������� �������* �����"� (!����		�� �����)
�"��*���/ (������������	��) ��4���+�&��/�"��*���4� 5��%���

�� «	
 «C��"��� ��7$����» -� ���"����( �� «01» ������ 2020 4���

(в тысячах тенге)
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D��5��# (�����!) �� ����4��5������� 432 534 1 347 251
#����!�
���!
 	 	���	��	�� �����
�		�� 
����
:

57 521 -103 349

амортизационные отчисления и износ 1 144 698 57 186
расходы по резервам по сомнительным долгам 2 42 082 99 331
нереализованные доходы и расходы от изменения 
стоимости финансового актива

3 -6 533 -160 624

прочие корректировки на неденежные статьи 6 -122 726 -99 242
�-���&�����/ ��*�� (�����) �� �+!������ � 
�-���&�����* �%"���* � �5�+�"��#�"��*

490 055 1 243 902

(����
��	
�) ���	���	
� � �����
�		�� !�
�� 998 947 -5 541 300
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АТАСЫ МЕН 
НЕМЕРЕСІ

Менің фейсбук, 
инстаграмға шыққан 
афоризмдерімді немерем 
Айару оқып, маған хат жазып 
жіберіпті:

Ата, бұл сондай жақсы 
жазылған. Пайдаланылған 
тіл соншалықты күшті және 
ерекше. Мұның ағылшын 
тілінде қаншалықты жақсы 
екендігі туралы он беттен 
тұратын эссе жазуға болар 
еді. Сіздің жазғаныңыз 
көптеген адамдарға өте 
маңызды сабақ береді. Сіз, 
Қазақстанды ешкім көрсете 
алмайтын жағынан көрсетесіз. 
Сіздің сөздеріңіз бен 
жазуыңыз әлемдегі барлық 
жаман нәрселерді жауып 
тастайды. Ал мен тек бір 
нәрсе ойлаймын: мен қазақ 
екенімді мақтан тұтамын!

����� �����! 
����� �����? ���	� ������ ������"� ���������, ����� �ө�	�	�� ���������� ��� 

���"��, �������"��, ������"��. #���� ��� ����� ������ �����, ����"� ��� ����, 
$���, �%�	�	�, ���	���	� ����� &�� ����"� "�� ������� ������. ����� �����, ������� 
�����! '��	� �ө�	���	� �*�, ���	�	� ������, ����"� "�, ә"��	 ����� ө�	� ���� ��������� 
����� ����"��. '��"��"	� "� ���� ��������"��	�� ��	 ��� ����� ���"�. +����/���� 
�������� ��������. 0���	� �	��� �%����"� �ө�	 ���"��"	 ��	� "�� ����"�. ����� ���� 
������������, �������� ���-�ә�	��� ���	����	 $���"�. '���� ������ �"�� �����, �"�� 
��&�� �ә��������	� �������� �%
. +����/���� "� ��� ����� ������ �� "�� �������. 
1���&�� �$�"�� "ә��%� ��	 ���"���"	. Ә�	����, �������"� +����3��� �������	 4��*��, 
5�/��" ���������� �������	 ������, ������� 6���� 6������	� ���� 4����7"����� ������ 
&������ ө�� ������� "� ������"�. +��	� ө����"� ������ "�� �����. �����, ��� ���	� 
��� �	�	�"	 $������, ����� �	� �������� �������, Ә����� Ә"��	 �ө���� ���������� 
����"��.

'��	� ������ ����"�� �"� ��������� 4 ��� ����� "�, �	�	�"	 ���� ����������, ��� 
������ 
����"��	 �������� %��	. Ө�	�	
�� �����, 
����"��	 ����� �$����, ө� ��	�	�"��	 
���	� �����"��� ������� ��� �	�	� $����� ����"�. �$� %���� 	�"��. �%�	��	 �%�"��	 
�� ����� 	�"�� ������3���� ����������� ������	 %
 ��"�� �����, �� ��� �	�	�	�, ����� 
�	�	�	� ө��� �	�"	� 3������� 
��"������ ����� ���"�� ���"�. �������"� �������"� 
���� "���	� ���	� ���. ��"��� 
�����, ������� �ө� �������	� �ө� �$��� ���	�... 
1������ ������� ������, ������ ���"�� �������, 
������� �������"�� 
������, 
���"� 
������, ����� �� �������� ������ ���, ����� 1���������, �$"��"�� �"���� 
"���	� ���� �������. �$� ��� ���������"� ���� ����, :��� ���*"��� �� ә"��	 ���	� 
�������. ����� ө�	���	�, �%�	
 ����	�, «1�������� �"���� �����"������» "�� ��� 
���"��	 ������� ���
����"�� ���	�	��� �� ���	� �$��"�. ���	� ��� 
����� �ө�	�	 ���� 
���"�. +�� ������"� 70, �	��	 100 ���������� "��	� ������, ������� ������"� ���"�. 
1������"��� �$� �������� $
��, >������*��� ������3������ 
��"����. �	��, 50 
���"�� ���"�, �� ���	� ����� ����� �%�	 ���. �$� ә���"� �
��
�� ��������, ����� 
"� �	� �	������ %���� �����"�*. '�� ���� ���� �$
�� "�� ә��� 
� ��� ���"�. «SOS» 
"�� �����"�, 
����"�. �	��� �"�� �� ���"�? �	� ���	�	�	�"	 ���������. ����
���� 
����� �	�	�� "� «SOS» "�� �%���	� �� "�� ��������. ����� �����, ��	�"� �� 2018 ���� 
���"3��"��	 �C���� «����"����» ����������. '�� ���"� ��������7"	 ����� �ә��	����� 
����"��. ��� ���"� ����� ����"��. 4ә�� ��� ө� ������	��	� ��"�, 600 ���� ������ 
��������, ����� ���� �����"�� %��	�	 "�, �ә��	��	, ����� "�, ����� ������ ��� ����	� 
�	���! ���	� ����� ������ ���������, �� ���	� «��������» "�� ������������... '�� 
����� ������� ������! '�� ����� ����� �������, �����. 1$������ ���"������3 "���� 
%���� ���� ���� ������. '���� ө���	 ��	�� �%�	� ����	.

Балам, менің бұл сөзіме бағарсың,

Жанар кезде өзің от боп жанарсың. 

Менің қазақ жүрегімді ал, тілімді ұқ, 

Ал басқасын өзің тауып аларсың. 

'���� �������, ���	� ����
 ��� ��������� ������"� ����� ������� ө���	� ��� �"	. 
'��� ���"��. '�� �� ���"� �	
������ ��. �� ���	� �ә�	� $�����, �%�	���	�, ��E�� �FEF! 

АЙАРУ

«Айару» деп сенің атыңды қойғам, 

Айымдай менің қарағым. 

Анамның таза жаулығы сынды, 

Жолыңа зар боп қарадым. 

Еліктің ерке лағындай сенсің, 

Ескіріп менде барамын. 

Алыста жүрсің, әппағым менің, 

Шалдығып жүріп тапқаным. 

Байқамай қалам сен барда ботам. 

Таңымның қалай атқанын. 

Орманым менің, қорғаным менің. 

Армандай асыл ақ таңым. 

Әкең де адал, 

Анаң да таза,

Апаңа ғана ұқсаған, 

Қазақтың атын қадірлеп ұста,

Білетін болсаң жүк саған. 

Жырақтан саған жыр десте 

тердім, 

Жазбас ем егер ұқпасаң...

�6����/��, 
���4 +�"3�� +���(��

«Бір үйлі жан бір 
астаудан ас ішеді, яғни 
ағайын-туыстың басын 
біріктіреді. Сонымен 
қатар ол таза, табиғи ағаштардан 
жасалып, дәруменге бай зығырдың 
майымен ғана майланатындықтан, 
адам денсаулығына пайдасы зор. Оған 
ешқандай бояғыш зат қосылмайды», – 
дейді.

Бүгінде �мірбектің қолынан 
шыққан тұрмыстық бұйымдар мен 
астаулар жұртқа танылып, ыстық 
ықыласқа бKленіп үлгерді. Қазіргі 
таңда оның жасаған ыдысына 
сұраныс артумен қатар, ел іші мен 
сыртындағы қолKнершілер кKрмесіне 
құрметтеліп шақыртылып тұрады. 
Ол жасаған бұйымдарға деген 
жұрттың ықыласы Kткен жылы қазан 
айында Талдықорған қаласында 
Kткен «Орбұлақ шайқасы» тарихи 
қойылымында еліміздің әр түкпірінен 
келген қонақтардың қызығушылығын 
тудырды. Осыдан кейін оның оның 
аты алысқа кетіп, шеберлігімен 
санасатындар кKбейе түсті. Айталық, 
былтыр қараша айында Түркістанда 

14 мемлекеттің қатысуымен Kткен қолKнер 
шеберлері кKрмесіне «Жетісу шеберлері» 
атынан қатысып қайтты. Одан кейін жыл 
аяғында Тараз қаласындағы «Ескі Тараз 
шеберханасының» ашылуында болды. 
«Жүргенге жKргем ілінеді» дегендей, 
барған жерінің бәрінде ықыласқа бKленіп, 
ілтипатқа ие болуда.

Ісін жаңа бастаған кәсіпкердің 
аймақтардағы түрлі кKрмелерге қалмай 
шақырылуының да басты себебі – 
шығарылған отандық һәм ұлттық Kнімнің 
жоғары сапалылығында. Астауға салынатын 
қазақы оюлардың үйлесімділігі, астау 
кKлемінің тиімділігі де сұранысты арттырған. 

КKрмеге қатысудың бір тиімділігі, әр 
жақтың шеберлерімен іс-тәжірибе алмасып, 
тауар түрлері мен сапасын жақсартуға 
мүмкіндік бар. �мірбек Ерасылов 
жұмысын бастаған жарты жылдық еңбек 
қорытындысында он шақты түрден тұратын 
астаулардың бірнешеуі мен қымыз құятын 
тостағандарды, оюлы ожауларды сатылымға 
шығарған. 

Астау жасаудың да құпиясы кKп екен. 
«Алған ағашымыз құрғақ болса, жұмыстың 
әуресі 

жеңілдейді. 
Дымқыл болса, оны 

тіліп, тегістеудегі тиімділігі 
болмаса, бірнеше күн 
кептіруді қажет етеді. 
Ол үшін арнайы пешке 
салынып, 30-60 градус 
аралығындағы жылуда 
бірнеше күн тұрады. 
Содан соң барып 
тазаланып, әрі қарайғы 
жұмыс процестерінен 
Kтеді», – дейді �мірбек 
Қуанышұлы.

Оның алдағы уақытта 
ұлттық құндылығымызды 
ұлықтап, халықтық салт-
дәстүрдің айқын кKрінісі 
– ағаштан жасалатын 
бұйымдарды барынша 
молайту, кәсіпкерліктің 
керегесін кеңейтуді 
ойластыруда.

��5�� �(��,
������ ������
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Халқымыз 
«Ас – адамның 
арқауы» деп бүкіл 

тіршілігін ішер аспен 
байланыстырған. 

Ас ішетін ыдыс-аяғын да 
алтынмен аптап, күміспен күптеп, оның 
денсаулыққа тигізер зиянын азайтып 
отырғаны анық. Ертедегі шеберлер 
қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне сай, 
сан түрлі ас ішетін ыдыстарды ойлап 
тауып, оны шеберлікпен көркемдеп, 
жұрттың ықыласына бөленіп келді. 
Тәуелсіздіктен кейін қазақтың қолөнер 
шеберлері де өткенді жаңғыртып, 
тұрмысымыздан алыстап, санамыздан 
өшкіндеп бара жатқан неше түрлі 
тұрмыстық бұйымдар мен ыдыстарды 
жарқырата жасап, жұрт құрметіне 
бөленіп жүр. Соның бірі – асқа 
арналған астау жасауды Жетісу 
жерінде қайта түлетіп, ілкімді істі 
ілгерлетіп отырған іскер азамат Өмірбек 
Ерасылов.

Шеберліктің шегі жоқШеберліктің шегі жоқ

Америкадағы Америкадағы 
А й а р у ғ а !А й а р у ғ а !
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Жазылу еліміздің кез келген Жазылу еліміздің кез келген 
«Қазпошта» бөлімшелері арқылы жүргізіледі «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жүргізіледі 

Жазылу индексі Жазылу индексі 
6503265032
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Жазылу 
мерзімі Қала Ауыл

1 айға 279,24 297,86
3 айға 837,72 893,58
6 айға 1675,44 1787,16

12 айға 3350,88 3574,32

JAS QAZAQJAS QAZAQ  газетінгазетін  
оқи жүріңіздер!оқи жүріңіздер!

Гүлназым ӨМІРЗАҚҚЫЗЫ 
– бізкестемен безендіріп, 

қылқалам өнерінде өзіне тән 
қолтаңбасы бар жас суретші. 
Оның туындылары шетелдегі 
көрмелер мен музейлерге 

қойылып жүр. 
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Бізкестемен Бізкестемен 
өрнектегенөрнектеген
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