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Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ.МІРБЕКОВ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысына қатысты, деп хабарлады Мемлекет басшысының баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт долларға жетті. Бұл пандемияға
Тоқаевтың төрағалығымен Жоғары дейінгі көрсеткіштен 16,5 пайызға
Еуразиялық экономикалық кеңестің жоғары. Одаққа мүше елдер ара(ЖЕЭК) биылғы қорытынды оты- сындағы экспорт көлемі ұлғайды.
рысы бейнебайланыс режімінде Мысалы, Қазақстан экспортының
өтті. Жиын барысында Жоғары өсім көлемі 39 пайыз болды. Салыскеңестің Құрметті төрағасы, Елбасы тырмалы түрде алғанда Еуразиялық
Нұрсұлтан Назарбаев, Армения экономикалық одаққа мүше басқа
Премьер-министрі Никол Пашинян, да елдердегі экспорт көлемі артқан,
Беларусь Президенті Александр – деді Мемлекет басшысы.
Президент Одақтың төрағаЛукашенко, Қырғызстан Президенті
Садыр Жапаров, Ресей Президенті лығына кіріскен кездегі бірлескен
Владимир Путин жəне ЖЕЭК-ке жұмыстардың бес бағытына, атап
бақылаушы мемлекеттердің бас- айтқанда, өнеркəсіптік кооперашылары ретінде Куба Президенті цияны күшейту, өзара саудадағы
Диас-Канель Бермудес пен Өзбек- кедергілерді жою, көлік-логисстан Президенті Шавкат Мирзиёев, тикалық инфрақұрылымды дасондай-ақ Еуразиялық экономи- мыту, цифрландыру, сондай-ақ
калық комиссия алқасының төрағасы үшінші елдермен сауда-экономикалық қатынастарды кеңейту
Михаил Мясникович сөз сөйледі.
Қасым-Жомарт Тоқаев оты- мəселелеріне тоқталды.
– Мұның бəрі бір күндік жұмыс
рысты ашып, оған модератор болды. Мемлекет басшысы сыртқы емес екенін түсінеміз. Дегенмен
факторлар мен карантиндік шек- қазірдің өзінде олардың кейбірі
теулерге қарамастан, Одақ аясын- табысты жүзеге асырылып жатыр,
дағы макроэкономикалық көрсет- – деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақкіштердің өсім қарқынына көңілі
станның төрағалығы барысынтолатынын атап өтті.
– Биылғы 9 айдың ішіндегі да ат қа рылған бірлескен жұөзара сауда-саттық көлемі 32,5 мыс тар дың нəтижелеріне егпа йызға артып, 52 миллиард ж е й - т е г ж е й л і т о қ т а л ы п ,

Төртжақты экономикалық форумын құруды ұсынды

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше елдердің үкі метте рі
мен Еуразиялық экономикалық
комиссияның атқарған жұмыстары
үшін ризашылығын білдірді.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы жаңа сын-қатерлер жағдайында назар аударуды қажет
ететін бірқатар ұсыныс айтты.
Атап айтқанда, Президент цифрлық өнім мен электронды қызмет
көрсетуге деген сұраныстың зор
екенін атап өтті. Оның пікірінше,
қазірдің өзінде əлемдік машина жасау нарығында микрочиптер мен
компьютерлік құралдардың тапшылығына қатысты жүйенің жиі
істен шығу деректері байқалады.
– Осыған байланысты үкіметтерімізге ғылыми-зерттеу институттарын қатыстыра отырып, машина жасау саласы үшін микрочиптер мен компьютерлік құралдар шығару жөніндегі бірлескен
кооперациялық жобаларды жүзеге
асыру мəселесін пы сықтау ды
тапсыру ұсынылады. Кəсіпорындарымыздың қажеттілігін толық
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
өндірістік база құру қажет, ал содан
кейін экспортты жолға қоюға болады, – деді Қазақстан Президенті.
Сонымен қатар ҚасымЖомарт Тоқаев құрғақтағы тасымал мəселесін дамытуды, «жүрдек» трансқұрлықтық дəліздерді
ретке келтіруді жəне олардың
өңірлік жəне жаһандық бəсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз етуді
өзекті санайды. Осы ретте Президент Еуразиялық экономикалық
одақтың тауар өткізу желісін
құруға қатысты елдеріміздің бастамаларына назар аударды.
– Қазақстан кейінгі екі жыл
бойы Көтерме-тарату орталықтарының ұлттық желісін құру жұмыстарын жүргізіп келеді. Біз Одаққа
мүше елдердің тауар өткізу жүйесін
қалыптастыруға жəне интеграциялауға белсенді атсалысуға дайынбыз, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
(Соңы 2-бетте)

РЕСМИ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қазақстан Республикасының əлеуметтікгуманитарлық дамуындағы аса үздік жетістіктері үшін:
жоғары дəрежелі ерекшелік белгісі –
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы беріліп,
айрықша ерекшелік белгісі –
Алтын жұлдыз тапсырылсын:
Əшімов Əкім
Ұртайұлы

– жазушы, Нұр-Сұлтан қаласы.

2. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау
саласын дамытудағы жəне өндірістік қызметтегі аса
үздік жетістіктері үшін:
жоғары дəрежелі ерекшелік белгісі –
«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы беріліп,
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«Үлкен Еуразия»

ЖЕЭК: Сауда-саттық және
экспорт ұлғайып келеді

айрықша ерекшелік белгісі –
Алтын жұлдыз бен «Отан» ордені тапсырылсын:
Төлетаев Мұхтар
Есенжанұлы

– «Онкология орталығы» МКК
бас дəрігері,
Нұр-Сұлтан қаласы
Хмелев Александр – «Казцинк» ЖШС бас директоры,
Леонидович
Шығыс Қазақстан облысы.
3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 13 желтоқсан
№ 711

Сурет Елбасының баспас з қызметінен алынды
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Жоғары Еуразиялық
экономикалық кеңестің отырысына қатысты, деп хабарлады
Тұңғыш Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жиында Еуразия эконо микалық одағы қызметінің өзекті
мəселелері, 2021 жылдағы ынтымақтастық қорытындылары, сондай-ақ Одаққа мүше елдер дің
алдағы кезеңдегі өзара экономикалық ықпалдастығын дамыту
жоспары талқыланды.
Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің Құрметті төрағасы өз сөзінде пандемия мен
дағдарыстарды еңсеру, еш шектеулерсіз ортақ ішкі нарық қағидаттарын сақтау, сондай-ақ қазіргі заманға сай дамудың жаңа

бағыттарын айқын дау үшін
бірлескен шаралар қабылдау қажеттігін атап өтті. Сонымен қатар
Елбасы Еуразия экономикалық
одағы аумағын да импортты
алмастыра тын бағ дарламалар
əзірлеу мүмкіндігін айтып, бұл
қадам интеграциялық бірлестікке
мүше елдердің азаматтары үшін
жаңа жұмыс орындарын ашуға
ықпал ететініне назар аударды.
– Бүгінде Еуразия экономикалық одағына мүше мемлекеттер дің экономикалық белсенді лігін арттыру жұмыстарын

күшейту қажет. Жаһандық сенім
дағдарысы мен геосаяси шиеленіс
жағдайында Одақты сақтап қалудың жəне ныға й ту дың ма ңызы зор. Ол жаңа қатысушыларға
ашық əрі басқа интеграциялық
бірлестіктермен ынтымақтастыққа
дайын. Тек барлық тараптың үйлесімді күш-жігері біздің экономикаларымыздың өсімін қалпына
келтірудің кілті болып саналады,
– деді Нұрсұлтан Назарбаев.
Елбасы Қазақстанның Еуразия экономикалық одағына төрағалығын қорытындылай келе,
Өзбекстанға байқаушы мемлекет
мəртебесі берілгенін жəне Еуразиялық экономикалық комиссия
мен Шанхай ынтымақтастық
ұйымы хатшылығы арасындағы
өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылғанын құптайтынын атап өтті. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев Əзербайжан
Республикасын Еуразия экономикалық одағына байқаушы мемлекет ретінде шақыру мүмкіндігі
туралы айтты.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Еуразия экономикалық
одағының Еуропалық одақпен,
Шанхай ынтымақтас тық ұйымымен жəне Түркі мемлекеттері
ұйымымен ынтымақ тас тығын
одан əрі нығайта түсу үшін «Үлкен Еуразия» төртжақты экономикалық форумын құруды ұсынды.

Өзара әріптестіктің
деңгейі жоғары
––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт
Тоқаев Түркияның ділет
және даму партиясы
трағасының орынбасары Бинали Йылдырымды
қабылдады, деп хабарлады
Мемлекет басшысының
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті жуырда Түркі мемлекеттері ұйымы
Ақсақалдар кеңесінің төрағасы
болып сайланған Бинали Йылдырымды қабылдады.
Бинали Йылдырым қа былдағаны үшін Қасым-Жомарт
Тоқаевқа алғыс айтып, Президентті жəне Қазақстан халқын ел
Тəуелсіздігінің 30 жылдығымен
құттықтады. Сонымен қатар екіжақты стратегиялық серіктестікті
одан əрі нығайту үшін Түркия Республикасының Президенті Режеп
Тайип Ердоғанның Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты
келесі жылы Анкараға ресми сапармен келуге шақырған сəлемін
жеткізді.

Кездесуде қазақ-түрік стратегиялық əріптестігінің қазіргі
жағ дайы мен перспективалары, саяси, экономикалық жəне
мə дени-гуманитарлық қарымқатынас мəселелері талқыланды.
Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары
деңгейдегі саяси диалогтің арта
түскенін, сондай-ақ мемлекеттер
арасындағы сауда-экономикалық
жəне мəдени-гуманитарлық

байланыстардың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті.
Қазақстан Президенті биыл
қараша айында Ыстанбұлда өткен
Түркі мемлекеттері ұйымының
тарихи саммитінің қорытындысы
бойынша қабылданған шешімдердің маңыздылығына мəн беріп, Бинали Йылдырымды осы
Ұйымның Ақсақалдар кеңе сі
төрағасы лауазымына тағайындалуымен құттықтады.

Тұрақтылық пен өрлеудің 30 жылы
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Елордадағы Назарбаев орталы ғында «Кш бас шылық.
Тұрақтылық. рлеу» атты халықаралық ғылыми-практикалық
конференция тті. Ха лықаралық ғылыми-практикалық
конференцияда Тәуелсіз Қазақстанның мемлекет ретінде
құрылуының табысты тәжірибесі, Елбасының мемлекет
тәуелсіздігінің қалыптасуындағы тарихи рлі талқыланды.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Абай АСАНКЕЛДІҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Қазақстан Тəуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеуге арналған бағдарламадағы негізгі іс-шаралардың бірі саналған бұл конференцияға танымал
халық аралық саясаткерлер, мемлекет
жəне қоғам қайраткерлері, мемлекеттік
органдардың басшылары, Елбасымен

қыз меттес болған саясаткерлер қатысты.
Конференция аясында өткен «Тəуелсіздіктің бағдары мен белестері»
пленарлық отырысында Мəжіліс
Төрағасы Нұрлан Нығматулин құттықтау
сөз сөйледі. Палата Спикері Елбасының 30 жыл ішінде экономикасы мықты,
қоғамы тұрақты, халқы тату, мəртебесі
биік, тəуелсіз Қазақстанның іргетасын

қалағанын, бүгінде оны одан əрі нығайту
ісін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев та бысты жүзеге асырып жатқанын атап өтті. «Тəуелсіздік көп елдер
үшін асқақ арман. Біздің бабаларымыз
ғасырлар бойы аңсаған осы арманының
орындалғанына биыл 30 жыл толып отыр.
Осы 30 жылдың əрбір белесі біз үшін
қайталанбас тарих. Ал тарихты əрқашан
да ұлы тұлғалар жасайтыны белгілі. Тек
ұлы тұлғалар ғана жаңа мемлекетті қалыптастырып, оның өркениетін қамтамасыз ететін үлкен қадамдар жасайды.
Мұндай тұлғалар уақыт өткен сайын биіктеп, тек бір ұлттың ғана емес,
бүкіл əлемнің дана, көреген саясаткеріне
айналады. Дəл осындай ұлы тұлға ол
Қазақстанның Тұңғыш Президенті

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 490.09

– Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев.
Бүгінде қазақстандықтар егемен еліміз дің кең байтақ даласы ғана емес,
сонымен бірге Нұрсұлтан Əбішұлындай
теңдессіз данасы бар екенін мақтанышпен
айтады. Қазірде Елбасы жəне Тəуелсіздік
деген сөздер қатар айтылып, бір ұғымға
айналды.
Баршаңыз жақсы білесіздер, Тəуелсіздіктің алғашқы жылдары бəрімізге оңай
болған жоқ. 70 жыл бойы билік жүргізген
Кеңес Одағы тарағаннан кейін біздің
халқымыздың жағдайы өте ауыр болды.
Сол кезде барлық өндіріс жəне зауыт, фабрикалар тоқтап, колхоз, совхоздар тарап,
мыңдаған азамат жұмыссыз қалды», деді
Н.Нығматулин. Палата Спикері бірнеше
ай бойы еңбекақы, стипендия жəне басқа

USD/KZT 434.4

да төлемдер берілмеген кездер болғанын
еске алды. Осы кезеңге көз жүгірткен
Мəжіліс Төрағасы экономикалық дағдарыс орнағанын атап өтті. Осындай ауыр
кезеңде тəуекел етіп, ел тағдырын қолына
алған Елбасы елінің сенімін ерлікпен,
абыроймен ақтағанын жеткізді. «Қазақстанның 30 жылдық даму жолында халқымыздың рухы көтерілді. Еліміздің еңсесі
биіктеді. Даламыз да, қаламыз да, өмір сапасы да заман талабына сай жаңғырып,
жаңа өмірге қадам бастық. Жаңа мемлекет, жаңа экономика, жаңа қоғам құрдық.
Тарихпен алғанда аз ғана уақыт 30 жыл
ішінде да мы ған елдердің қатарына
кірдік.

RUB/KZT 5.91

(Соңы 6-бетте)

CNY/KZT 68.22

САЯСАТ

2

13 ЖЕЛТОҚСАН 2021 ЖЫЛ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мемлекет басшысы кедергілерді, шектеулер мен алып
қоюларды дəйекті түрде
қысқартудың ма ңызды екенін
айтты. Биылғы ақпан айында өткен Алқа отыры сында
Кедергілерді бөлудің əдіс темесі бекітілді. Енді кедергілерді
қарастырып, жүйелеу үдерісі,
яғни олардың түрі мен қолданылу
мерзімі бизнеске тиімді болу
үшін регламенттелді. Президент
шағын жəне орта кəсіпорындарды
еуразиялық интеграция жəне
кедергісіз сауда үдерісіне тарту
ісін жалғастыруға шақырды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық комиссия
жұмысының тиімділігіне жəне
оның Одаққа мүше мемлекеттермен өзара ықпалдастығына арнайы
тоқталды. Президент бес елдің
мүддесін ескере отырып, бірыңғай
əрі тұтас экономикалық саясатты
қалыптастырудың көп еңбекті талап ететін күрделі жұмыс екенін
атап өтті.
– Біз биылдан бастап Еуразиялық интеграцияны дамытудың 2025 жылға дейінгі стратегия сын іске асыруға кірістік. Страте гияның ере желерін
қатаң сақтап, Одақтың қазіргі
құқығы аясы нан шықпау керек деп есептеймін. Біздің жұмысымыз бен Одақтың қызметі
жалпы сыртқы серіктес елдердің
зор қы зы ғушылығын туғызып

отыр ғанын ескеру маңы з ды.
Бұл бізге үлкен жауапкершілік
жүктейді, – деді Мемлекет басшысы.
Қазақстан Президенті сөзін
қорытындылай келе, өзара құрмет пен конструктивті диалогты сақтауға бейілді болу Одақ
аясындағы ұзақ мерзімді əрі берік
ынтымақтастықтың негізі екенін
атап өтті.
2022 жылы Еуразиялық эконо микалық одақ органдарына
Қырғыз Республикасы төрағалық
етеді. Осы ған орай Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев
Президент Садыр Жапаровты құттықтап, алға қойған мақсатқа сəтті
қол жеткізуіне тілектестік білдірді.
Кеңейтілген форматта өткен
шара соңында Еуразиялық одаққа
мүше елдердің басшылары талқылауды шағын құрамда жалғастырды.
Жиын қорытындысы бойынша Одаққа мүше мемлекеттердің
басшылары Еуразиялық экономикалық одақ кеңістігіндегі интеграциялық үдерістерді одан əрі
нығайтуға бағытталған 20 құжат
қабылдады.
Шешімдер:
1.Навигациялық пломбадағы
бар ақпаратты қорғаудың бірыңғай
шараларын əзірлеу жөніндегі
жұмыс тобын құру туралы.
2.Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2020 жылғы 11
желтоқсандағы №16 шешімінің
орындалу барысы туралы.

Суретті түсіргендер А.ДҮЙСЕНБАЕВ, Ғ.МІРБЕКОВ

ЖЕЭК: Сауда-саттық және экспорт ұлғайып келеді

3.Еуразиялық экономикалық
одақтың 2022 жылға арналған халықаралық қызметінің негізгі бағыттары туралы.
4.Еуразиялық экономикалық
одақ жанындағы бақылаушы мемлекет мəртебесі туралы ережеге
өзгерістер енгізу туралы.
5.Құрылыс саласында қызмет
көрсетудің бірыңғай нарығының
жұмысын қамтамасыз ету туралы.
6.Қызмет көрсетудің бірыңғай
нарығының жұмысы аясында бағалау қызметін іске асыру шарттарына арналған ортақ тəсілдер туралы.
7.Еуразиялық экономикалық

Бөлінген қаржы мақсатты
түрде жұмсалуға тиіс
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Есеп комитетінің
трағасы Наталья Годунованы қабылдады, деп хабарлады
Президенттің баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт лы аурулар стационарларын маТоқаевқа пандемиямен күреске териалдық-техникалық тұрғыдан
бөлінген 521 миллиард теңге көле- жабдықтауға бөлінген қаржы, сонміндегі қаражаттың жұмсалуына дай-ақ жеке қорғаныс құралдарын
жүргізілген тексерудің алдын ала сатып алу шығындары тексерілді.
Сонымен қатар Наталья Годунəтижелері ұсынылды.
Атап айтқанда, атал ған нова Президентке Токиода өткен
аудит аясында модульді ауруха- 2020 жылғы Олимпиада ойынналардың құрылысына, жұқпа- дарының дайындығына бөлінген

қаражатты пайдалану тиімділігіне
жүргізілген мемлекеттік аудиттің
нəтижелері туралы баяндады.
Спорт комитетінде жүргізілген
тексеріс барысында дене шынықтыру
жəне спортты дамыту саласындағы
іс-шараларға, оның ішінде 2020
жылғы Олимпиадаға дайындыққа
жəне оған қатысу үшін жұмсалған
125 миллиард теңге көлеміндегі
қаржыға аудит жүргізілген.
Кездесу қорытындысы бойынша Мемлекет басшысы тиісті
тапсырма берді.

«Қазақстан Республикасының л-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы
2021 жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
2021 жылғы 6 желтоқсандағы № 709 Жарлығына
КОММЕНТАРИЙ
Қазақстан Республикасының Президенті 2021 жылғы
6 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының ƏлФараби атындағы ғылым мен техника саласындағы
2021 жылғы мемлекеттік сыйлығын беру туралы»
Жарлыққа қол қойылды.
Қазақстан Республикасының Əл-Фараби атындағы
ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығын
беру жөніндегі комиссияның шешімін қарастырып,
Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан
Республикасының Əл-Фараби атындағы ғылым мен техника саласындағы 2021 жылғы мемлекеттік сыйлығын екі
жұмысқа беруге қаулы етті.
«Микробиология жəне вирусология ғылымиөндірістік орталығы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі ұсынған «Розеофунгин-АС» отандық
жаңа түпнұсқалық дəрілік препаратты əзірлеу жəне
оның өндірісін ұйымдастыру» тақырыбындағы жұмыс
үшін Қазақстан Республикасының Əл-Фараби атындағы
ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығы
биология ғылымдарының докторы, профессор, академик
Аманкелді Құрбанұлы Саданов бас директор болып табылатын авторлық ұжымға берілді. Авторлық ұжым құрамы:
бас ғылыми қызметкер, биология ғылымдарының кандидаты Ася Сұлтанқызы Балғымбаева; вирусология
бөлімінің жетекшісі, Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, биология ғылымдарының докторы, профессор Владимир
Элеазарович Березин; бас ғылыми қызметкер, медицина ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының академигі
Ілияс Райханұлы Құлмағамбетов; бас ғылыми қызметкер, биология ғылымдарының кандидаты Людмила
Петровна Треножникова; «Əл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті» коммерциялық емес акционерлік
қоғамының биология жəне биотехнология факультеті
доцентінің міндетін атқарушы, биология ғылымдарының
кандидаты Гүлнəр Дəулетбайқызы Ұлтанбекова.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасының ƏлФараби атындағы ғылым мен техника саласындағы

мемлекеттік сыйлығы Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитетінің
«Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылымизерттеу институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кəсіпорны ұсынған «Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету: озық ғылыми технологиялар жəне
өндіріс» тақырыбындағы жұмыстар циклі үшін биология ғылымдарының докторы, профессор, Жаратылыстану
ғылымдары академиясының толық мүшесі Күнсұлу
Закарья бас директор болып табылатын авторлық ұжымға
берілді. Авторлық ұжым құрамы: бас директордың ғылым
жəне коммерцияландыру жөніндегі орынбасары, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Ерғали
Орынбасарұлы Əбдірайымов; бас директордың өндірістік
қызмет жөніндегі орынбасары, ветеринария ғылымдарының
кандидаты, профессор Мархабат Мелісбекұлы Қасенов;
зертхана меңгерушісі, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Лесбек Бекболатұлы Құтымбетов;
зертхана меңгерушісі, ветеринария ғылымдарының кандидаты, профессор, Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі Мұхит Бармақұлы Орынбаев; зертхана
меңгерушісі, биология ғылымдарының кандидаты, профессор Күлəйсан Тұрлыбайқызы Сұлтанқұлова; бас ғылыми
қызметкер, ветеринария ғылымдарының кандидаты, профессор Берік Мұхитұлы Хайруллин.
Қазақстан Республикасының Əл-Фараби атындағы
ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік сыйлығы
Қазақстан Республикасының азаматтарына техниканың,
материалдардың жəне технологиялардың əлемдік аналогтер деңгейіндегі немесе одан жоғары жаңа түрлерін
əзірлегені жəне өндірісті ұйымдастырғаны үшін;
экономиканың түрлі салаларында экономикалық жəне
(немесе) əлеуметтік əсерді қамтамасыз ететін мүлдем
жаңа бұйымдар, технологиялық процестер əзірлегені
жəне жасағаны үшін беріледі.
Қазақстан Республикасы Президенті
кімшілігінің Ішкі саясат блімі

одақтың 2021 жылғы бюджетінің
жұмсалуы жөніндегі есеп туралы.
8.Еуразиялық экономикалық
одақтың 2022 жылға арналған
бюджеті туралы.
9.Еуразиялық экономикалық
одақтың сотына жүгіну кезінде
кəсіпорындар төлейтін салық мөлшерін бекіту туралы.
10.Еуразиялық экономикалық
одақ органдарына төрағалық ету
туралы.
11. Қырғыз Республикасындағы
мемлекеттік басқару секторының
қарыз мөлшерін азайтуға бағытталған бірлескен шаралар туралы.
Өкімдер:
1.Еуразиялық экономикалық

одақ аясында жеке секторлар жөніндегі либерализациялау жоспарын іске асыру туралы.
2.Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің отырысын
өткізу уақыты мен орны туралы.
Тапсырмалар:
1.Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің «Еуразиялық
экономикалық интеграцияны
дамытудың 2025 жылға дейінгі
стратегиялық бағыттары туралы»
2020 жылғы 11 желтоқсандағы
№12 шешімінің іске асырылу барысы туралы.
2.Ресей Федерациясының ағаш
материалдарын сыртқа шығаруға
қатысты 2022 жылғы 1 қаңтардан

бастап күшіне енетін шектеулері
туралы.
Қол қойылған халықаралық
шарттар:
1.Еуразиялық экономикалық
одақта тасымалдарды қадағалау
үшін навигациялық пломбаларды
қолдану жөніндегі келісім.
2.Еуразиялық экономикалық
одақ туралы 2014 жылғы 29 мамырдағы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама («II Үлкен
Хаттама»).
3.Еуразиялық экономикалық
одақ аясында аудиторлық қызметті
жүзеге асыру туралы келісім.
4.Кедендік транзиттің кеден
рəсіміне сəйкес тауарларды тасымалдау кезінде кеден салығын,
салықтарды, арнаулы, демпингке
қарсы, өтемдік баждарды төлеу
жөніндегі міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуді қолдану
ерекшеліктері туралы келісім.
5.2015 жылғы 8 мамырда
қол қойылған Қырғыз Рес публикасының Еуразиялық экономикалық одақ туралы 2014 жылғы 29 мамырдағы шарт қа қосылуына байланысты Қырғыз
Республикасының 2014 жылғы 29
мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы Шартты,
Еуразиялық экономикалық одақтың құқығына енетін жеке халықаралық шарттарды жəне
Еуразиялық экономикалық одақ
органдарының актілерін қолдану
жөніндегі шарттар мен ауыспалы ережелер туралы хаттамаға
өзгертулер енгізу туралы Хаттама.

Мемлекеттік наградалармен
марапатталды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Тәуелсіздік күні қарсаңында бірқатар азамат мемлекеттік
наградалармен марапатталды, деп хабарлады Президенттің
баспасз қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Республикасы Тəуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңын да Қазақстан Республи касы
Президентінің Жарлығымен еліміздің əлеуметтік-экономикалық
жəне мəдени дамуына, халықтар
ара сындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан
елеулі үлесі, белсенді қоғамдық қызметі үшін бір топ азамат мемлекеттік
наградалармен марапатталды.
Олардың қатарында өндіріс, бизнес, білім беру, денсаулық сақтау
салаларының көрнекті өкілдері,
мəдениет жəне ғылым қайраткерлері,
спортшылар, еңбек ардагерлері,
əскери қызметшілер, құқық қорғау
органдарының қызметкерлері бар.
«Қазақстанның Еңбек Ері»
жоғары атағы Қазақстан Республикасының əлеуметтік-гума нитарлық, денсаулық сақтау салаларын дамытудағы жəне өндірістік
қызметтегі ерекше еңбегі үшін жазушы Ə.Əшімовке (Тарази), НұрСұлтан қаласындағы «Онкологиялық
орталық» МКК бас дəрігері М.Төлетаевқа, Шығыс Қазақстан облысының «Қазмырыш» ЖШС бас директоры А.Хмелевке берілді.
«Отан» орденімен жазушы
С.Досанов, еңбек ардагері М.Жолдасбеков, ақын А.Бақты ге реева,
«Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев» орденімен
Конституциялық Кеңес төрағасы
Қ.Мəми, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ
басқарма төрағасы А.Айдарбаев,
«А.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы» АҚ басқарма төрағасы Б.Баймаханов, «Bazis
Holding Сompany» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы А.Белович,
жазушы Д.Исабеков, Қазақстан
Православ шіркеуінің басшысы,
Астана жəне Қазақстан Митрополиті
Александр марапатталды.
І дəрежелі «Барыс» орденімен
«Зенит» Орал зауыты» АҚ бас
дирек торы В.Валиев, «Қазхром»
ТҰК» АҚ президенті А.Есенжолов,
«Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу
универ ситеті» КеАҚ басқарма
төра ғасы – ректор Т.Есполов,
«Отандастар қоры» КеАҚ президенті Н.Əбіқаев, Алматы қаласындағы «Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымы» РМКК
филиалының директоры А.Қоразбаев, ENRC PLC компаниясының акционері – негізін қалаушы
А.Машкевич, Парламент Мəжілісінің депутаты Д.Назарбаева,
еңбек ардагерлері: Н.Есенғарин,
Қ.Сұлтанов, Т.Сүлейменов, З.Федотова; ІІ дəрежелі «Барыс» орденімен «Концерн TNS-group» ЗТБ
дирек торлар кеңесінің төрағасы
Т.Жұ мағұлов, «Шəкен Айманов
атындағы «Қазақфильм» АҚ актері
Н.Ых тымбаев, ақын əрі жазушы

В.Михайлов, «Павлодар қызмет
көрсету саласы колледжі» КМҚК
мұғалімі Н.Покидова, «Саутс-Ойл»
ЖШС президенті С.Сейтжанов,
«Alanda Clinic» ЖШС директорының
орынбасары С.Тоқпанов, Ішкі істер
министрі Е.Тұрғымбаев, еңбек
ардагері Ə.Тұяқов; ІІІ дəрежелі
«Барыс» орденімен мəдениеттанушы
К.Абаев, «Ұлттық банктің Банкноттық фабрикасы» РМК бас директоры Б.Əлжанов, Парламент
Сенатының төрағасы М.Əшімбаев,
Nur Otan партиясы Төрағасының
бірінші орынбасары Б.Байбек,
еңбек ардагерлері: М.Байғұт, Ғ.Байназаров, Р.Түсіпбеков, Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы
кеңе сінің төрағасы Е.Бахмутова,
«Кардиохирургия жəне трансплантология ғылыми-клиникалық
орталығы» ЖШС директоры
С.Жошыбаев, «Нұрсұлтан Назарбаев қоры» ЖҚ атқарушы директоры Қ.Жұмабаев, Ұлттық ғылым
академиясының академигі З.Дүйсенбеков, «Монтажспецстрой» компаниясы» АҚ директорлар кеңесінің
төрағасы Е.Ежиков-Бабаханов,
«Қазақстан Жазушылар одағы» РҚБ
төрағасы Ұ.Есдəулет, ақын Х.Есенқарақызы, Нұр-Сұлтан қалалық
қоғамдық кеңесінің төрағасы
С.Есілов, Түркістан облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Ж.Мəулен құлов, «Жамбыл атындағы
Қазақ мемлекеттік филармониясы»
РМКК əртісі Н.Нүсіпжанов, «Қазақмыс Холдинг» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы Э.Огай,
«С.Асфендияров атындағы Қазақ
ұлттық медицина университеті»
КеАҚ профессоры К.Ормантаев,
BI Group холдингі директорлар
кеңесінің төрағасы А.Рахимбаев,
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма
төрағасы А.Сəтқалиев, «Т.Жүргенов
атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы» РММ профессоры Е.Сергебаев, «Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
басқарма төрағасы – ректор Е.Сыдықов, Парламент Мəжілісінің депутаты Б.Тілеухан, «Қазақтардың
дүниежүзілік қауымдастығы» РҚБ
төрағасының бірінші орынбасары
З.Тұрысбеков марапатталды.
«Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері» құрметті атағы ғылым
жəне мəдениет саласының 28 көрнекті
өкіліне берілді, олардың ішінде театр
жəне кино əртістері: М.Əжібеков,
Ж.Құрманбеков, Л.Крючкова, режиссер Д.Өмірбаев, өнертанушы
Е.Резникова жəне басқалар бар.
«Қазақстанның еңбек сіңірген»
ұстазы құрметті атағы «Н.Тілендиев
атындағы кіші өнер академиясы»
облыстық дарынды балаларға
арналған интернаттық мекемесі бар
мамандандырылған мектеп» ММ
мұғалімі Д.Төрехановаға берілді.

Белгілі ғалымдардың, мəдениет
қайраткерлерінің, өндірістік сала
өкілдерінің еңбектері «Парасат»
орденіне лайық деп танылды. Олардың
арасында «М.Əуезов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық драма театры» РМҚК əртісі Б.Əбділманов,
«Ершовское-2» ЖШС директоры
С.Ағайдаров, «Мұнай-газ кешенінің
ардагерлері» РҚБ бас директоры
З.Алшымбаев, «Отырар кітапханасы»
ғылыми-зерттеу орталығының директоры Т.Жұртбай, «Ракурс»
экономикалық талдау орталығының
директоры О.Жандосов, Ақан сері
атындағы Солтүстік Қазақстан
облыстық филармониясы камералық
хорының хормейсторы Ю.Колчин,
«Қазақ əдебиеті» газеті редакциясының
меңгерушісі Е.Жаппасұлы, «Астана»
халықаралық қаржы орталығы департамент директорының орынбасары Ш.Құрманбайұлы, жазушы
З.Наурызбаева, «Альтаир» ЖШС
директорлар кеңесінің төрағасы
А.Потиченко жəне басқалар бар.
ІІ дəрежелі «Достық» орденіне
Адам құқықтары жөніндегі уəкіл
Э.Əзімова, «Kaspi.kz» АҚ басқарма
төрағасы М.Ломтадзе ие болды.
«Құрмет» орденімен марапатталғандардың ішінде шахматшы
Ж.Əбдімəлік, «Астана Опера» «Мемлекеттік опера жəне балет театры»
КеАҚ бас дирижері А.Бөрібаев,
«Көкшетау қаласы жоғары техникалық колледжі» МКҚК жетекшісі
А.Еслəмова, «Жекпе-жек өнерінің
Ассоциациясы» ЗТБ президенті
Б.Ыстыбаев, Жамбыл облысының
«И.Трубицын атындағы жалпы
білім беретін мектеп-гимназиясы»
КММ мұғалімі Н.Қаймалақова,
«Биологиялық қауіпсіздік мəселелері
ҰЗИ» РМК лабораториясының
меңгерушісі А.Наханов, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ болат балқытушысы В.Пастух, Павлодар қалалық
«Дарынды балаларға арналған №3
гимназия» ММ директоры Қ.Құспекова, Шымкент қалалық «№1 қалалық клиникалық аурухана» МҚК
дəрігері Ж.Сүйгенбаев, режиссер
Қ.Омаров бар.
ІІІ дəрежелі «Еңбек Даңқы» ордені өндіріс, көлік, құрылыс, ауыл
шаруашылығы жəне басқа да материалдық өндіріс салаларының 105
жұмысшысы мен еңбеккеріне берілді.
Қазақстан Республикасының
Құрмет грамотасымен 553 адам марапатталды.
Əскери жəне қызметтік борышын үлгілі атқарғаны, заңдылық пен
құқықтық тəртіпті қамтамасыз етуде
көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы,
елдің ұлттық қауіпсіздігі мен
қорғаныс қабілетін нығайтуға қосқан
үлесі үшін əскери қызметшілер мен
құқық қорғау органдары өкілдерінің
бір тобы І жəне ІІ дəрежелі «Даңқ»,
сондай-ақ, І, ІІ, ІІІ дəрежелі «Айбын»
ордендерімен, «Ерлігі үшін» жəне
«Жауынгерлік ерлігі үшін» медальдарымен марапатталды.
Наградталғандардың тізімі баспасөзде жарияланады.

