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2020 жылғы 22 қаңтар

Отырысты Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық 
аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Ә.Ә. БЕКТАЕВ жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер және отырысқа 
шақырылған азаматтар! Комитет мүшелері негізінен қатысып отыр. Кворум 
бар. Отырысты ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? 

ОРНЫНАН. Ашылсын. 
ТӨРАҒА. Қарсылық жоқ па? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда бастаймыз. Күн тәртібінде бір мәселе қаралады, күн 

тәртібі алдарыңызда бар. 
Қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Бекітілсін. 
ТӨРАҒА. Бекітейік. 
Күн тәртібіндегі мәселе «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 

Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен 
жабдықтау туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін Қазақстан 
Республикасы Энергетика вице-министрі Қарағаев Жұмабай Ғаббасұлына сөз 
беріледі. 

ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Рақмет. 
Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті комитет мүшелері! Еліміздің 

Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Ресей Федерациясына ресми 
сапары аясында 2019 жылғы 3 сәуірде Қазақстан Республикасының Үкіметі 
мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Байқоңыр кешенін газбен 
жабдықтау туралы келісімге қол қойылды.

Жоғарыда аталған келісімді ратификациялау туралы заң жобасын 
назарларыңызға ұсынуға рұқсат етіңіздер.

Келісім тұтынушыларды сұйытылған мұнай газынан табиғи газға 
көшіруді көздейді.

Келісімге сәйкес табиғи газды қала аумағында және Байқоңыр ғарыш 
айлағында ресейлік салық органында тіркелместен өткізу құқығы 
«ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамына беріледі. Бұл қосарлы салық 
салуға жол бермейді.

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ мен Байқоңыр қаласының тұтынушылары 
арасындағы газды бөлшек саудада сату шарттары Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын болады. Бұл аталған 
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шарттарды жасасу кезінде заңнаманы қолдануға қатысты даулы мәселелерді 
болдырмауға мүмкіндік береді.

Байқоңыр қаласының аумағында газды бөлшек саудада өткізу бағасы 
Қызылорда облысының газ тұтынушылары үшін табиғи монополиялар 
салаларында мемлекеттік саясатты әзірлеуді және іске асыруды жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасының уәкілетті органы белгілейтін бағаға 
сәйкес келеді.

Мысалы, Байқоңыр қаласында тамақ әзірлеу үшін отын ретінде 
сұйытылған мұнай газы пайдаланылған, оның бағасы бір текшеметріне 714 
теңгені құрайды. Бұл ретте Байқоңыр қаласындағы табиғи газдың бағасы 
Қызылорда облысындағы тұтынушыларға арналған бағаға сәйкес келетін 
болады, бүгінгі таңда халық үшін бір текшеметріне 18,6 теңге, заңды тұлғалар 
және бюджеттік ұйымдар үшін бір текшеметрге 18,9 теңге. 

2015 – 2016 жылдары «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Байқоңыр қаласын 
«Бейнеу – Бозой – Шымкент» магистральдық газ құбырына қосу, сондай-ақ 
Байқоңыр қаласындағы жеткізуші газ құбыры мен қалаішілік газ тарату 
желілерін салу жұмыстарын жүзеге асырды. Жұмыстардың жалпы құны 2,8 
миллиард теңгені құрады. Соның арқасында Байқоңыр қаласының 
тұтынушылары бүгінгі күні табиғи газға қол жеткізді.

Бүгінгі таңда Байқоңыр қаласындағы 328 көппәтерлі тұрғын үй, 45 
жеке тұрғын үй газға қосылды. Сондай-ақ 3 балабақша, 5 жалпы білім беретін 
мектеп және көпсалалық аурухана табиғи газға қосылған.

Газ бағасы қазақстандық тұтынушылар үшін де, ресейлік 
тұтынушылар үшін де бірдей болады, бұл тең емес жағдайлардың туындау 
қаупін және әлеуметтік шиеленістің басталу мүмкіндігін болдырмайды. 
Сондай-ақ газ қазақстандық және ресейлік тұтынушыларға да жеткізілетінін 
ескере отырып, газ үшін өзара есеп айырысу ұлттық валютада да, ресей 
рубльінде де жүргізіледі. Бұл ретте рубльдің ресми бағамы Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің төлем құнына байланыстырылады. Мысалы, 
Байқоңыр қаласында ас әзірлеу мақсатында бір пәтер бір ай ішінде орташа 4 
текшеметр сұйытылған мұнай газын тұтынған және ол үшін 2856 теңге 
мөлшерінде төлеп келген болатын. Бүгінгі күні табиғи газды пайдалану 
кезінде осындай мөлшердегі газ үшін тұрғындар 186 теңге төлеп отыр, бұл 
сұйытылған мұнай газына қарағанда 15 есе арзан. 

Ресей Федерациясы келісім күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік 
рәсімдерді орындады. Ресей Федерациясының Сыртқы істер министрлігі 2019 
жылғы 12 сәуірдегі хатымен келісім күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік 
рәсімдердің орындалғаны туралы хабарлады.

Осы заң жобасын іске асыру республикалық бюджеттен қосымша 
қаражат қажет етпейді.

Осылайша, келісімді ратификациялау Қазақстан Республикасына 
мынадай пайда әкеледі:

қосарланған салық салуды болдырмау, яғни салық тек қана Қазақстан 
Республикасының бюджетіне төленеді;
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Байқоңыр қаласының тұтынушылары, соның ішінде заңды және жеке 
тұлғалар табиғи газбен қамтамасыз етіледі, ол қолданыстағы отын 
(сұйытылған газ) түріне қарағанда айтарлықтай арзан (15 есе төмен);

Байқоңыр қаласына газ жеткізуді тек «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ғана 
жүзеге асыратын болады. Осылайша, қауіпсіз пайдалану үшін 
жауапкершілікті осы компания мойнына алатын болады;

қазақстандық және ресейлік барлық тұтынушылар үшін баға бірдей 
болады, бұл тең емес жағдайлардың туындау қаупін болдырмайды;

газ жеткізу шартын жасасу, баға белгілеу мәселелері Қазақстан 
Республикасы заңнамасының негізінде жүзеге асырылатын болады, бұл 
Байқоңыр қаласының аумағында заңнаманы қолдануға байланысты ықтимал 
тәуекелдерге жол бермейді.

Құрметті төраға, комитет мүшелері! Келісім Қазақстан тарапының 
мүдделеріне толық жауап беретінін және жалпы Байқоңыр қаласының 
әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсер ететінін ескере отырып, 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі 
арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен жабдықтау туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.

Назар қойып тыңдағандарыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Заң жобасының 10-бабында Байқоңыр қаласында 

қызметті жүзеге асырған кезде Байқоңыр қаласының бюджетіне салықтарды 
және басқа төленетін міндеттерді, төлемдерді алу тек Байқоңыр қаласында 
тіркелген заңды тұлғаларға қатысты жүргізіледі деп жазылған. Бұны қалай 
түсінуге болады? Егер Нұр-Сұлтан қаласынан барып газ саласының 
қызметкерлері жұмыс атқарса, ол жерде төленбей, жергілікті тұрған жерінде 
төленеді ғой. 

ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Мен баяндамамда айтып кеткен болатынмын, газ 
жеткізу қызметін тек «ҚазТрансГаз Аймақ» акционерлік қоғамы атқаратын 
болады, соның ішінде Қызылорда облысының филиалы. Сол жерден түскен 
бүкіл салықтың барлығы республикалық бюджетке және жергілікті бюджетке 
түседі. Бүгінгі күні ол қызметті (сұйытылған газ) «Газовое хозяйство» деген 
Ресей Федерациясының федералдық мемлекеттік унитарлық мекемесі 
көрсетіп келген. Бүгінгі күнге сұйытылған газды дейін Байқоңыр қаласына 
Ресей Федерациясынан алып келген, бүгінгі күнге дейін толықтай төленген 
ақшалар Ресей Федерациясына кетіп отырған. 

ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Келісімшарт бойынша «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Байқоңыр қаласында салық төлеуші ретінде тіркелмейді. Сондықтан Ресейдің 
қазынасына бір теңге де салық түспейді. Бұл туралы кезінде Ресей тарапымен 
өте көп талқылаулар болған. Олар көпке дейін «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ-ы 
бізде тіркелсін, салықты бізге төлесін деген ұстанымда болды. Келіссөздер 
нәтижесінде Ресей тарапына түсіндіріп осындай мәмілеге қол жеткіздік. 

ТӨРАҒА. Байқоңыр тұрғындарының қаншасы Ресей азаматы, 
қаншасы Қазақстан азаматы? 



4

ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Бүгінгі күні Қызылорда облысының әкімшілігі 
берген ақпарат бойынша 70 мың тұрғын тұрып жатыр, соның 60 пайызы 
Қазақстан азаматы. 

ТАҒЫМОВ М.М. Бұл газ Бозойда қанша тұрады? 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Бізде заң тәртібі бойынша бүкіл облысқа бір-ақ баға 

белгіленеді. Ақтөбе облысында көтерме саудадағы баға 5 теңге, ал бөлшек 
саудада 11 теңге көлемінде. 

ТАҒЫМОВ М.М. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Сұрағым бұл мәселе туралы емес, бірақ газға 

байланысты, Вице-министрдің келгенін пайдаланып қояйын деп отырмын. 
Қызылорданың өзінен шығатын газ бар ғой. Кезінде меморандум 

жасап арзандатылған бағамен 20 жылға Қызылорда қаласының тұрғындарына 
беруге келісілген болатын, ол беріліп те келді. «Бейнеу –Бозой – Шымкент» 
газ құбырына қосылғаннан кейін ортақ баға шығарылды (18,6 теңге). Ол 
жақтан келіп тұрған газ бәрібір бұл трассаға қосылып тұр ғой, Қызылорданың 
қажеттілігінің 30 пайызын Ақшабұлақтың газы қамтамасыз етеді екен. 
Осыған байланысты газдың бағасы 15-14 теңгеге дейін арзандау керек қой. 
Осы мәселе қалай? 

ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Дұрыс айтып отырсыз, газдың үштен бірі 
Ақшабұлақтан келіп отыр. Ақшабұлақтан жылына орта есеппен 400 миллион 
текшеметр газ шығып отыр. Оның жылына 180-190 миллион текшеметрі 
Ақшабұлақтағы газтурбиналық электростанцияның пайдалануына беріліп 
отыр. Қалған газдың 230 миллион текшеметрі «Бейнеу – Бозой – Шымкент» 
газ құбырынан беріліп отыр. 

Газдың ол жақта сәл қымбат болуының бірден-бір себебі кешегі күнге 
дейін «Бейнеу – Бозой – Шымкент» газ құбырына газ тасымалдау тарифы 18 
теңге болып келді. Кеше қаржыландыру мәселелерін үйлестіріп, тарифті 16 
теңгеге дейін түсірдік. 

Өздеріңізге белгілі, біріншіден «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбыры 
еліміздің оңтүстік өңірін газбен қамтамасыз етуге бағытталған. Екіншіден, 
Қазақстан және Қытай арасындағы үкіметаралық келісім бойынша Қытайдан 
тартылған инвестиция арқылы жүзеге асырылды. Кезінде инвестициялар 
тартылды, бірақ ол кезде бір долларға шамамен 145-150 теңге болса, қазіргі 
үш есеге жуық теңге түсіп кетті. Осының барлығы үлкен қаржылық әсерін 
тигізіп отыр.

ТӨРАҒА. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Сіз сұрағымды түсінбей қалдыңыз, менің қойып 

отырғаным бұл емес. Менің қойып отырған сұрағым, Ақшабұлақтағы газ 
берушілерге қатысты меморандум жасалған келісім бар. Олар сол бағамен әлі 
де беріп тұр. Бірақ «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырына қосылғаннан 
кейін ол бағасын арзандатқан жоқ қой, ол арзандау керек қой. Қазір сіздер 
үлкен трассаның бағасымен беріп жатырсыздар. 

ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Аға, мен түсіндіріп айтайын. Қызылордаға жылына 
600 миллион текшеметр газ керек. 400 миллионнан 200 миллионға жуығын 
газтурбиналық станцияға беріп отырмыз, сонда қалатыны 220 миллион. 
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Қалған 400 миллион текшеметрді «Бейнеу-Бозой-Шымкент» газ құбырынан 
алып отырмыз. 

ЕЛАМАНОВ Б.Қ. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Біздер де есептеп жатырмыз, тікелей алғанда бағасы 

20 теңгенің үстінде болып кету керек еді. Екеуін қосқан кезде 18,6 теңге 
болып отыр, ол орташа баға. Жақын жерден алып отырған газдың да үлесін 
қарап отыр. 

ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Тағы бір айта кететін жәйт, Ақшабұлақ тек 
Қызылордаға келіп тұр ғой. Ал біз бүкіл облыс бойынша бір баға ұстауымыз 
керек. 

ТӨРАҒА. Ақшабұлақтан қанша газ шығарып отыр? 
ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Жылына 400 миллион. 
ТӨРАҒА. Ал Қызылорда облысына керегі 600 миллион. 
ЕЛАМАНОВ Б.Қ. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Тек Қызылорданың тұрғындары үшін Ақшабұлақтың 

газын қолданыңдар деп арзан баға жасау мүмкін болар, бірақ қалған аудан 
тұрғындары үшін қымбат болып қалады. Бұл бүкіл облысқа бір тариф ұстану 
мақсатында ғой, бүкіл шығынды барлық халыққа орта есеппен бөліп отыр 
ғой. 

ТӨРАҒА. Мәке, сұрағыңыз бар ма? 
ТАҒЫМОВ М.М. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАҒА. Байқоңырда газ алатын, газбен жұмыс жасайтын Ресейге 

қарайтын ірі кәсіпорындар бар ма? 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Бар. Ең үлкені «Байқоңыр» ғарыш айлағының өзі, 

одан басқа Байқоңыр қаласының жылу энергетика орталығы бар. Ол 
жылумен, энергетикамен қамтамасыз етеді.

ЕЛАМАНОВ Б.Қ. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Біздің газқұбырының техникалық қуаттылығы жылу 

энергетика орталығының мұқтаждығын жаба алады, бірақ олар тарапынан әлі 
ұсыныс түскен жоқ, болашақта келуі мүмкін. Біз техникалық тұрғыдан 
дайынбыз. 

ТӨРАҒА. Кімдерді қосайын деп отырсыздар? Частный сектор ма? 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Иә, 100 үйден 45 үй қазір қосылды. 
ТӨРАҒА. Қалғандары қосылмайды ғой. 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Келешекте ТЭЦ қосылуы мүмкін. 
ТӨРАҒА. Жаңа ТЭЦ қосылған жоқ деп отырсыздар ғой.
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Келешекте қосылуы мүмкін.
ТӨРАҒА. Газ жүргізу үшін беріліп отырған 2 миллиард ақша 

Қазақстанның бюджетінен бе? 
ҚАРАҒАЕВ Ж.Ғ. Бұл «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ өзінің қаражаты.
ТӨРАҒА. Бәрібір ол Қазақстанның қаржысы ғой, ол да мемлекеттік 

кәсіпорын ғой. 
Ресей неге осындай жобаларға қосылмайды, соның 40 пайызын неге 

Ресейден алуға болмайды?
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Келіссөздердің барысында: сендер газды кіргізіп 

беріңдер, ал газға бағаны өзіміз қосамыз, өзіміз таратамыз, өзіміз 
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эксплуатация жасаймыз, ақшаны өзіміз жинаймыз, сендер араласпаңдар деген 
де жағдай болды. Келіссөздер нәтижесінде оларға түсіндірдік. 

Одан кейін мынандай: сендер өздеріңнің қазақтарыңа Қызылорданың 
бағасымен бере беріңдер, ал орыс азаматтарға біз наценка қосамыз деген 
ұсыныстар болған. Бір қалада отырып, бір площадкада тұрып біреуі 18 теңге, 
екіншісі төрт есе жоғары бағамен алып жатса ыңғайсыз болады деп жоғары 
деңгейде түсіндіріп, осындай мәмлеге келдік көптеген келіссөздердің 
нәтижесінде. 

ТӨРАҒА. Олар сөйтіп бізді идіріп алып келеді ғой. Болмаса бүкіл 
газды біз кіргізіп беріп жатырмыз, 2,5 миллиард ақшаны бөліп жатырмыз, 
тағы салықты да бізге төлейсіңдер дегені ойға сыймайды ғой. 

ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАҒА. Байқоңыр газды көп пайдаланады ма? 
ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Әзір көп емес. 
ТӨРАҒА. Газдың бағасы 15 есе арзан дедіңіздер ме? Газдың есебінен 

Ресейге салық төлеп отырған кәсіпорындардың барлығы, зауыттар қаншама 
шығандарына экономия жасайды. 

ҚИЯҚБАЕВ З.Қ. Біздің баға тек тұрғындар үшін. Ертең Ресей ғарыш 
айлағы қосылатын болса газдың бағасы 18 теңге болмайды. 18 теңге ол 
субсидияланып отырған баға, газдың өзіндік бағасы анағұрлым қымбат. 

ТӨРАҒА. Сіздер қанша көтергеннің өзінде сжиженный газға 
қарағанда бәрібір арзан ғой. Мүмкін Байқоңыр басқа источникті пайдаланған 
шығар, солярка жақты ма, керосин жақты ма, білмейміз ғой біз, бірақ оған 
қарағанда газ арзан болады. 

Басқа сұрақтарыңыз болмаса қосымша баяндама жасау үшін сөз 
комитет мүшесі Бекмырза Қайыпұлы Еламановқа беріледі. 

ЕЛАМАНОВ Б.Қ. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті әріптестер! 
Байқоңыр қаласы Қазақстан Республикасының әкімшілік аймақтық бірлігі 
болғанменен Байқоңыр ғарыш кешенін жалға беру кезеңінде қалаға Ресей 
Федерациясының федералдық маңызы бар қаласы мәртебесі берілген. 

Қала аймағында екі елдің де заңдылықтары қолдануға байланысты 
осында тұрып жатқан 50 мыңның үстіндегі Қазақстан азаматтары үшін 
көптеген қиындықтар кездесіп келеді. Олар кәсіпкерлікпен айналысу 
қиыншылықтары, коммуналдық қызметтердің қымбаттығы, тұрып жатқан 
тұрғын үйлерін жекешелендіру мәселесі және тағы басқалары. Олар туралы 
үнемі айтып келеміз. 

Бүгінгі қаралып отырған «Байқоңыр» ғарыш кешенін газбен 
жабдықтау туралы екі ел арасындағы келісім үлкен әлеуметтік маңызға ие. 

Келісімнің мазмұны туралы баяндамашы мырза жан-жақты айтып 
берді, мен оған тоқталмаймын. 

Келісім Байқоңыр ғарыш кешенін газбен қамтамасыз етудің құқықтық 
негіздерін айқындап, тұтынушыларды арзан табиғи газға көшіруді көздейді. 
Сонымен қатар келісім қаладағы газбен жабдықтаушы қазақстандық және 
ресейлік мекемелердің арасындағы қарым-қатынасты реттейді. 

Келісімді ратификациялау қала тұрғындарының әлеуметтік жағдайын 
жақсартумен қатар қаланың әлеуметтік-экономикалық дамуына да оң ықпал 
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жасайды деп есептейміз. Ол жерде ашық экономикалық аймақ құрылады деп 
жатыр. Ол жерде ашылатын кәсіпорындар осы газды пайдаланса оның 
қызметі бұрынғыдан арзандау болады ғой, сондықтан кәсіпкерлік дамиды ғой 
деп отырмыз. 

Жаңа сіз қандай зауыттар жұмыс істейді деп сұрақ қойдыңыз ғой. 
Байқоңыр қаласында 74 мыңдай халық тұрады, бірде-бір өндіріс кәсіпорны 
жоқ, тек қана халықты қамтамасыз ететін мекемелер, бюджеттік мекемелер. 
Сондықтан алдағы уақытта осындай жағдайлар кіші кәсіпкерлік 
субъектілерін ашуға ықпал жасайды ғой деп есептейміз. 

Заң жобасы жұмыс тобында заң жобасын әзірлеушілер мен бөлім 
сарапшыларының қатысуымен жан-жақты қаралды. Сұрақтарымызға тиісті 
жауаптар алдық. Комитет мүшелерінен басқа ұсыныстар түскен жоқ. 

Байқоңыр қаласында әлде де көптеген шешілмеген мәселелер бар, 
бірақ бүгін газ мәселесі болған соң оларға тоқталмаймын. 

Заң жобасын қолдап, бас комитетке ұсыныссыз жіберуді ұсынамын. 
Рақмет. 

ТӨРАҒА. Рақмет. 
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 

Федерациясының Үкіметі арасындағы «Байқоңыр» кешенін газбен жабдықтау 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасын талқылай отырып, ескертпелерсіз және ұсыныстарсыз бас комитетке 
жолдау туралы ұсыныс түсті. 

Қарсылықтарыңыз жоқ па? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс қалғандар жоқ. 

Қабылданды. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселе қаралды. Комитет 

отырысын жабық деп жариялаймын. 
Шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану
және ауылдық аймақтарды дамыту
комитетінің төрағасы                                                                            Ә. Бектаев
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
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орталығы» РМК директоры.                                     А. Құсайынов
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