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Құрметті депутаттар! 

 

Сіздердің мақта саласында орын алған мәселелерді заңнамалық түрде 

реттеуге қатысты депутаттық сауалдарыңызды қарастырып, келесіні 

хабарлаймын. 

Шитті мақтаны сатып алу бағасына қатысты 

Қазақстандағы мақта саласы негізінен экспортқа бағдарланғандықтан, 

ондағы баға саясаты сыртқы нарықтардағы өнімге сұраныс негізінде 

қалыптасады. Ағымдағы жылы қазақстандық мақта нарығындағы шетелдік 

компаниялардың белсенділігіне Еуропадағы коронавирустың екінші толқыны 

аясында әлемдегі күрделі эпидемиологиялық жағдай жайлы әсер еткен жоқ.  

Қазақстанның мақта қауымдастығы ағымдағы жылғы 9 қазанда мақтаны 

сатып алу бағасын талқылау бойынша мақта дайындаушылар мен 

өңдеушілердің кеңесін өткізді, оның қорытындысы бойынша 1 және 2-

сұрыпты шитті мақтаның 1 килограмы үшін сатып алудың 130 теңгеден 

жоғары бағасын белгілеу жөнінде шешім қабылданды. 

Мақта өңдеуге қатысты 

Менің 2020 жылғы 24 ақпандағы № 38-ө өкіміммен Тоқыма өнеркәсібін 

дамыту жөніндегі жол картасы (бұдан әрі – Жол картасы) бекітілген болатын. 

Жол картасы шеңберінде шикізат базасын, тоқыма саласын дамыту, тігін және 

иіру-тоқыма фабрикаларын іске қосу, сондай-ақ тоқыма фабрикасының 

аяқталмаған құрылысын жандандыру іс-шаралары көзделген. 

Сондай-ақ, бүгінде тоқыма өнеркәсібі саласында мақта талшығын 

өңдейтін 3 кәсіпорын («Альянс» ТӨК, «AZALA Textile» ЖШС, «AZALA 

Cotton» ЖШС) бар. Бұл кәсіпорындардың қуаты жылына 30 мың тоннаға дейін 

мақта талшығын өңдеуге мүмкіндік береді. 



2 
 

 

2020 жылдың соңына дейін жалпы инвестиция сомасы 4 764 млн. 

теңгені, өңдеу қуаты 6 600 тоннаны құрайтын, 143 жұмыс орнын қамтитын 

«ТULPAR TEXSTILLE» ЖШС жаңа жобасын пайдалануға беру жоспарланып 

отыр.  

Тоқыма өнеркәсібін дамыту үшін «Оңтүстік» арнайы экономикалық 

аймағының (бұдан әрі – «Оңтүстік» АЭА) аумағын кеңейту мақсатында 

«Оңтүстік» АЭА аумағын 25,2 гектарға кеңейту және «Альянс» ТӨК пен 

«Azala Textile» ЖШС тоқыма кәсіпорындарын «Оңтүстік» АЭА 

субаймақтарына енгізу жоспарланып отыр. 

Мақта саласындағы бірқатар әрекеттерге тосқауыл қоятын заң 

шеңберінде шаралар қабылдауға қатысты 

«Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 32-

1-бабының 1 және 2-тармақтарына сәйкес сауда қызметінің субъектілері 

Қазақстан Республикасының   заңнамасына сәйкес сауда қызметін жүзеге 

асыруға құқылы. 

Бұл ретте сауда қызметінің субъектілері әлеуметтік маңызы бар азық-

түлік тауарларын қоспағанда, сауданың мамандандырылуын (әмбебап сауда 

және (немесе) мамандандырылған сауда), сатылатын тауарлардың 

ассортиментін, бағасын дербес айқындайды. 

Осылайша, қолданыстағы заңнамада ішкі сауда саласындағы 

субъектілерге және баға белгілеуге қойылатын талаптар айқындалғанын атап 

өтеміз.  

Сонымен қатар, «Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы (бұдан әрі – Заң) мақта саласын дамытудың құқықтық, 

ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін және Қазақстан 

Республикасында мақтаны өндіру, дайындау, сатып алу, өңдеу, сақтау және 

сату процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттеу мақсатында 

қабылданды. 

Алайда, құқық қолдану практикасына жүргізілген талдау Заңмен мақта 

саласын реттеуде артық, қажетсіз әкімшілік кедергілер енгізілгенін көрсетті. 

Соның салдарынан мақта шаруашылығына салынатын шетелдік 

инвестициялар азайып, салаға кредит беруде іс жүзінде қиындықтар 

туындауда. 

«Мақта саласын дамыту туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

күші жойылды деп тану және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

жобасында (бұдан әрі – Заң жобасы) көзделген артық әкімшілік кедергілердің 

жойылуы саланың инвестициялық ахуалын сауықтыруға және салаға 

кредиттік ресурстардың тартылуы үшін жағдай жасауға, мақта егісін 

ұлғайтуға, мақтаның сапасын және қазақстандық компаниялардың экспорттық 

кірісін жақсартуға, сондай-ақ алдағы уақытта қазақстандық тоқыманы, 

құрылысты және мақтаны тереңдете өңдейтін басқа да кәсіпорындарды 

дамытуға мүмкіндік береді деп күтілуде.  
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Қазіргі уақытта Заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті 

Мәжілісінің қарауында. 

Бұл ретте, мақтамен айналысатын шаруалардың мүддесін қорғау, мақта 

шаруашылығындағы баға саясатына нағыз нарықтық қағидаттарды енгізу, 

әділеттілік орнату мақсатында мақта өндірушілер мен мақта зауыттарында 

саудадағы қайшылықтарды жою, зауыттардың монополистік мүдделерін 

бәсеңдету, ортадағы делдал компаниялардың заңсыз әрекеттеріне тосқауыл 

қою туралы ұсыныстарыңызды Заң жобасын Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Сенатына енгізген кезде пысықтауға болады деп 

пайымдаймыз. 
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