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РЕСЕЙДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗЫНА ТӨМЕН МҰНАЙ БАҒАЛАРЫ-
НЫҢ ЖƏНЕ САЛЫНҒАН САНКЦИЯЛАРДЫҢ ƏСЕРЛЕРІ 
Қазіргі таңда Ресей экономикасы бəсеңдеуде. 
2015 жəне 2016 жылдары Ресейдің ЖІӨ-і 
тиісінше 3,7% жəне 0,2%-ға төмендеді. Осы-
ған орай мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қаты-
насының артуы таң қаларлық жайт емес. 
Ресей Қаржы министрлігінің деректеріне сүй-
енсек, 2017 жылы ЖІӨ-ге шаққандағы мемле-
кеттік қарыз 14,6%-ға немесе 223,3 млрд. дол-
ларға (егер USD/RUB 56,79 болса) жеткен. 
2016 жылы бұл көрсеткіш 13,2% немесе 195,6 
млрд. долларды құраған болатын. Министрлік 
бұл көрсеткіштің одан əрі өсетіндігін болжау-
да. 2018 жылы ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекет-
тік қарыз 14,9%-ға нем-есе 242,6 млрд. дол-
ларға жетіп, 2019 жылы 15,3%-ға немесе 
266,5 млрд. долларға жетеді деп болжануда. 
Ресей Үкіметі бюджет тапшылығын қаржы-
ландыру мəселесінде көбіне ішкі қаражат 
көздеріне назар аударатындығын атап өту 
қажет. Үкімет 2016 жылы 9,5%-ды құраған 
ішкі мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатына-
сын 2019 жылы 11,7%-ға дейін арттыруды 
жоспарлап отыр. Ал мемлекеттің сыртқы қа-
рыздарының ЖІӨ-ге қатынасы шамамен бір-
дей (2016 жылы 3,7% жəне 2019 жылы 3,6%) 
болады деп күтілуде.   
ЖІӨ-ге шаққанда мемлекеттік қарыздың 
артуы кейбір алаңдаушылықтарды туғызуы 
мүмкін. Дегенмен, басқа елдерге көз салатын 
болсақ, экономиканың бəсеңдеуіне қарамас-
тан Ресейдің мемлекеттік қарыздары дамыған 
елдерге қарағанда əлдеқайда тұрақты сақтал-
ғанын байқауға болады. Мысалы, Халықара-
лық валюта қорының (ХВҚ) мəліметтеріне 
сəйкес 2015 жылы Еуропа аймағында орта- 
ша мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатынасы 
80,1%-ды құрады. Сонымен қатар, 2015 жылы 
АҚШ пен Ұлыбританиядағы көрсеткіштер 
тиісінше 105,2%-ға жəне 88,9%-ға жетсе, Жа-
пониядағы мемлекеттік қарыздар елдің ЖІӨ-
інен 2,5 есе асты.  
Ресей Үкіметінің осындай салыстырмалы түр-
де жақсы көрсеткіштері негізінен елдің мем-
лекеттік қарызының ЖІӨ-дегі үлесін айтар-
лықтай азайтып, 2000 жəне 2010 жылдарының 
басында мұнай бағалары жоғары болған кезде 
бұл қатынасты 15%-дан төмен деңгейде ұстап 
тұруына байланысты болған. 1990 жылы 
Ресейге сыртқы жəне ішкі қаражат көздерінен 
көп қарыз алуға тура келді жəне мемлекеттік 
қарыздың ЖІӨ-ге қатынасы əлдеқайда жоға-
ры болды. Мысалы, Дүниежүзілік банк 1998 
жылы Ресейде ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекет-
тік қарыздың 143,9%-ға жеткенін мəлімдеді. 
Осы орайда 1998 жылы елдің ауыр қаржы 
дағдарысына тап болғанын атап өту маңызды. 
Ресей валюталық дағдарыс, мемлекеттік қа-
рыз дағдарысы жəне банк секторындағы дағ-
дарыс сияқты қаржылық дағдарыс түрлеріне 
ұшыраған болатын. Сонымен қатар, сол жыл-
дары Үкімет мемлекеттік қарыз бойынша де-
фолт жариялаған еді. 
Бұған қарамастан Ресей елі қаржылық дағда-
рыстарды тез еңсере білді. Үкімет дағдарысты 

еңсеру мақсатында «дағдарысқа қарсы жос-
пар» қабылдады. Бұл жоспар қажетті тұтыну 
тауар-лары болып табылатын азық-түлік, 
дəрі-дəрмектер жəне басқа да тауарлар өнді-
рісі үшін субсидия беру, табиғи монополия-
лардың қызметін қатаң бақылау, шетел валю-
тасын пайдалану жəне ұстау жөнінде бақылау 
енгізу, сондай-ақ банк секторы мен салық 
жүйесін қайта құрылымдауды қамтыған бола-
тын. Аталмыш жоспар Ресей экономикасына 
оң əсер етсе де, дағдарысты еңсеруге септігін 
тигізген ең негізгі фактор жоғары мұнай 
бағалары болды. Яғни 1990 жылы соңынан 
бастап көтеріле бастаған мұнай бағасы Ресей 
экономикасына айтарлықтай оң əсерін етіп, 
мем-лекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатынасының 
төмендеуіне септігін тигізді. Мысалға Ресей 
Федерациясының мемлекеттік статистика фе-
дералдық қызметі (Росстат) деректеріне сəй-
кес, 2000 жылы ЖІӨ-ге шаққанда мемлекеттік 
қарыз 61,4%-ды құрады, ал 2005 жылы бұл 
көрсеткіш 14,2%-ға дейін төмендеді. 2006 
жылы мемлекеттік қарыздың ЖІӨ-ге қатына-
сы бір таңбалы (9,0%) болып, 2008 жылы жа-
һандық экономикалық дағдарысқа дейін ең 
төменгі коэффициентке (6,5%) жетті. 2013 
жылға дейін бір таңбалы болған бұл көрсет-
кіш, 2013 жылы 10,6%-ға дейін артып, содан 
бері үнемі өскен болатын. Мемлекеттік қа-
рыздың ЖІӨ-ге қатынасы 2014 жылы 13,2%-
ға дейін, ал 2015 жылы 13,6%-ға дейін өсті. 
ЖІӨ-ге шаққандағы мемлекеттік қарызда 
салыстырмалы түрде үлкен өсім (2,6%) болға-
нын көруге болады (2013 жылғы 10,6%-дан 
2014 жылы 13,2%-ға дейін өсті). Себебі 2014 
жылдың ортасынан бастап мұнай бағасы 
төмендей бастады жəне 2014 жылдың наурыз-
сəуір айларында кейбір батыс елдері Украи-
на/Қырым дағдарысына байланысты Ресейге 
қарсы санкциялар енгізді. Мұнай экспорты-
нан түсетін табыс мемлекеттік бюджеттің не-
гізгі қаражат көздерінің бірі болғандықтан, 
мұнай бағасының төмендеуі ел экономикасы-
на кері əсерін тигізді. Сонымен қатар, негізі-
нен Ресейдің қару-жарақ өнеркəсібіне, энер-
гетика ұйымдары мен мемлекеттің қаржы 
ұйымдарына бағытталған санкциялар бюджет 
түсімдерінің азаюына себеп болып, жоғары 
бюджет тапшылығын туғызу арқылы эконо-
микаға қосымша теріс əсер етті. Мысалы, 
Ресей федералды бюджет тапшылығы 2015 
жылы ЖІӨ-нің 2,4%-ын немесе 34,5 млрд. 
долларды құраса, 2016 жылы ЖІӨ-нің 3,4%-
ын немесе 52,3 млрд. долларды құрады. Ал 
2012-2014 жылдар аралығында бюджет тап-
шылығы ЖІӨ-нің 0,5%-ынан төмен болды. 
Сонымен қатар, Росстат 2016 жылы мұнай-газ 
саласынан түсетін түсімдердің жалпы феде-
ралдық бюджет кірістеріндегі үлесі 35,9%-ды 
немесе 85,1 млрд. долларды құрады деп ха-
барлады. Бұл соңғы 10 жылдағы ең төменгі 
көрсеткіш болып табылады.   
Ресей Қаржы министрлігі 2017-2019 жылдары 
мұнай-газ саласынан түскен түсімдердің жал-

пы федералдық бюджет кірістеріндегі үлесі 
айтарлықтай өзгермей, 36-37% деңгейінде 
қала-ды деп күтуде. Алайда, бюджет тапшы-
лығы алдағы үш жылда азаятын болады деп 
атап өтілді. 2017-2019 жылдары бюджет 
тапшылығы тиісінше ЖІӨ-нің 3,2%, 2,2% жə-
не 1,2%-ын құрайды деп күтілуде. Ресей Үкі-
меті бұл мақсатқа мұнай-газдан тыс бюджет 
тапшылығын 2016 жылғы 9,4%-дан 2019 жы-
лы 6,6%-ға дейін төмендету арқылы жетпек-
ші. Осы орайда үкімет бюджет шығындарын 
азайту арқылы бюджет тапшылығын төмен-
детуді жоспарлап отырғанын атап өткен жөн. 
Мысалы, 2016 жылы 12,7%-ды құраған əлеу-
меттік шығыстардың ЖІӨ-ге қатынасы 2017 
жылы 12,2%-ға дейін төмендейді деп жоспар-
лануда. Ұлттық қорғаныс мұқтаждарына жұм-
салатын шығыстардың ЖІӨ-ге қатынасы, ұлт-
тық экономикаға жұмсалатын шығыстардың 
ЖІӨ-ге қатынасы жəне білім беру бойынша 
шығыстардың ЖІӨ-ге қатынасы 2016 жылы 
тиісінше 7,2%, 4,5% жəне 3,7%-ды құраған 
болса, 2019 жылы бұл көрсеткіштер тиісінше 
4,9%, 3,9% жəне 3,5%-ға дейін төмендетілуі 
жоспарлануда.  
2017 жəне 2018 жылдары Қаржы министрлігі 
бюджет тапшылығын Ресей Резервтік қоры 
мен Ұлттық əл-ауқат қорынан (тиісінше 32,1 
млрд. доллар жəне 20,5 млрд. доллар) тран-
сферттер бөлу арқылы жабуды жоспарлап 
отыр. 2019 жылы Қаржы министрлігі осы екі 
қордан тек 2,5 млрд. доллар бөлуді қарасты-
руда. Осы үш жыл ішінде бюджет тапшылы-
ғының қалған бөлігі негізінен ішкі мемлекет-
тік қарызбен жабылады деп жоспарланып 
отыр жəне Үкімет 2016 жылы ЖІӨ-нің 3,7%-
ын құраған сыртқы мемлекеттік қарыз дең-
гейін 2019 жылы ЖІӨ-нің 3,6%-ына дейін 
төмендетуді көздеп отыр. Осылайша, 2017-
2019 жылдары Ресей Үкіметі бюджет тапшы-
лығын тиісінше 16,4 млрд. доллар, 14,9 млрд. 
доллар жəне 17,6 млрд. доллар көлеміндегі 
ішкі қарызбен жабуды жоспарлауда.  
Қорытындылай келе, жағымсыз сыртқы мак-
роэкономикалық жəне геосаяси факторларда 
өзгеріс болмаған жағдайда Ресейдің мемле-
кеттік қарызы өсе беретіндігін болжауға бо-
лады. Мемлекеттік қарыз деңгейінің жоғары 
болуының Үкіметтің мемлекеттік қаржы ба-
лансын нашарлату жəне нақты экономикаға 
теріс əсер ету қаупінің бар екенін атап өткен 
жөн. Бұл жағдай Ресей экономикасына да 
қауіп төндіруде. Осы мағынада, мемлекеттік 
қарыздың жоғары деңгейінің экономикаға 
жойқын əсерін азайту мақсатында Ресей Үкі-
меті елге тиімді мемлекеттік қарыз саясатын 
жүзеге асырып, мемлекеттік қарыз деңгейін 
қолайлы деңгейде сақтау жəне мемлекеттік 
қарыз кірістерін тиімді қоғамдық жұмыстар-
дың жүзеге асырылуында пайдалану арқылы 
нəтижелі мемлекеттік қарыз саясатын жүзеге 
асыра алады. 



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Астанаға ресми сапары барысында Түр-
кіменстан Президенті Гурбангулы Берді-
мұхамедов жəне Қазақстан Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев аймақтық жəне ха-
лықаралық ынтымақтастық мəселелері, 
сондай-ақ энергетика жəне транзиттік-
көлік салаларындағы ынтымақтастықты 
талқылады. Сапар нəтижесінде тараптар 
бірқатар құжаттарға, оның ішінде екі 
президенттің бірлескен мəлімдемесіне, 
Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы 
стратегиялық əріптестік туралы шартқа, 
Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы 
мемлекеттік шекараны демаркациялау ту-
ралы келісімге, екі үкімет арасында Қа-
зақстан-Түрікменстан үкіметаралық ко-
миссиясын құру туралы келісімге жəне 
құпия ақпаратты өзара қорғау туралы ке-
лісімге қол қойды. Тараптар сондай-ақ 
2017-2018 жылдар үшін екі елдің Сыртқы 
істер министрліктері арасындағы ынты-
мақтастық бағдарламасына жəне Астана 
мен Ашхабадтың бауырлас қала атануы 
туралы келісімге қол қойды. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Иран Сыртқы істер министрі Мохаммад 
Джавад Зариф жəне оның түрікмен əріп-
тесі Рашид Мередов энергетика өнеркəсі-
бі, мұнай-газ жəне тасымалдау салала-
рында ынтымақтастықты одан əрі дамыту 
мəселесін талқылады. Сонымен қатар, та-
раптар Каспий мəселелеріне назар аудара 
отырып, Ауғанстанға көмек көрсету мə-
селелерін талқылады. 

x Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 
министрі Қайрат Əбдірахманов төраға-
лығымен Астанада өткен Шанхай ынты-
мақтастық ұйымына (ШЫҰ) мүше мем-
лекеттердің Сыртқы істер министрлері 
кеңесі барысында Үндістан мен Пəкіс-
танның ШЫҰ-ға толыққанды мүше ре-
тінде қабылдану үдерісінің аяқталуын 
талқылады. Сондай-ақ, қатысушылар 
ШЫҰ-ның кеңейтілу перспективаларын 
ескере отырып, аймақтық қауіпсіздікті 
нығайту жəне лаңкестік пен экстремизмге 
қарсы күрес шараларын талқылады. Со-
нымен қатар, Сыртқы істер министрлері 
алдағы уақытта Астанада өтетін ШЫҰ 
саммиті бойынша күн тəртібі жобасы мен 
қол қоюға жіберілетін құжаттар тізімінің 
жобасы жөнінде келісті. 

x Астанаға ресми сапары барысында Қытай 
Вице-премьері Чжан Гаоли, Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев жəне 
Қазақстан Премьер-министрі Бақытжан 
Сағынтаев екі елдің сауда-экономикалық, 
ғылыми-техникалық, қаржылық, энерге-
тикалық, мəдени-гуманитарлық, транзит-
тік-көліктік жəне инфрақұрылымдық са-
лалардағы өзара əрекеттестігін, соның 
ішінде бірлескен ірі жобаларды жоспар-
лау жəне ұзақ мерзімді бағдарламаларды 
əзірлеу мəселелерін талқылады. 

x Ташкентке ресми сапары барысында 
Ауғанстан Президентінің инфрақұрылым, 
адам ресурстары жəне технология бой-
ынша аға кеңесшісі Хумаюн Каюми жəне 
Ауғанстан Президентінің ТМД елдерімен 
ынтымақтастықты дамыту жөніндегі ар-
найы өкілі Мохаммад Шакир Каргар Өз-
бекстан Сыртқы істер министрі Абдула-
зиз Камиловпен кездесті. Кездесу бары-
сында тараптар жақында жасалған келі-
сімдерді егжей-тегжейлі талқылап, 2017 
жылы екі ел арасындағы кең ауқымды 
ынтымақтастықты одан əрі дамыту жос-

парының жүзеге асырылуы бойынша пі-
кір алмасты. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Еуропарламенттің вице-президенті Ри-
чард Чарнецки жəне Түрікменстан Сыр-
тқы істер министрі Рашид Мередов энер-
гетикалық əріптестік пен Түркіменстан-
нан Еуропаға газ жеткізу мүмкіндігіне 
назар аудара отырып, экономикалық ын-
тымақтастықты тереңдету мүмкіндіктерін 
талқылады.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан Энергетика министрлігінің 
мəліметінше, ел 2017 жылдың бірінші 
тоқсанында 17,1 млн. тонна мұнай эк-
спорттады. Бұл 2016 жылдың сəйкес ке-
зеңімен салыстырғанда 2,2%-ға артық. 
Сонымен қатар, 2017 жылдың бірінші 
тоқсанында мұнай-газ конденсаты өнді-
рісі жылдан жылға 5,2%-ға өсіп, 21,1 млн. 
тоннаға жетті, ал тазартылған мұнай кө-
лемі 2016 жылдың осы кезеңімен салыс-
тырғанда 2,2%-ға өсіп, 3,6 млн. тоннаны 
құрады деп атап өтілді. 

x Əзірбайжанның «SOCAR» мемлекеттік 
мұнай компаниясының мəліметінше, ком-
пания Батыс Апшерон теңіз жағалауынан 
тысқары орналасқан кен орнында жаңа 
#10 стационарлық платформа салуда. 10 
өндіріс ұңғымасын бұрғылауға арналған 
платформа 13,5 метр тереңдікте тоғыз кө-
тергіш бірлігіне орнатылатын болады. 
Жалпы ауданы 3,480 шаршы метр бола-
тын теңіз платформасында тəулігіне 
1,200-1,500 тонна мұнай шығару жоспар-
ланып отыр. 

x Халықаралық валюта қорының соңғы 
«Əлемдік экономиканың даму перспек-
тивалары» атты есебіне сəйкес, 2017 жы-
лы мұнайдың орташа бағасы барреліне 
55,23 долларды құрап, 2018 жылы барре-
ліне 55,06 долларға дейін төмендеуі мүм-
кін.  Сондай-ақ есепте 2016 жылы мұнай-
дың орташа бағасы барреліне 42,84 дол-
ларды құрады деп атап өтілді. 

x Иран Атом энергиясы ұйымы Арак ауыр 
су ядролық реакторын қайта жобалау 
үшін Венада Иран мен Қытай арасында 
бірінші коммерциялық келісім-шартқа 
қол қойылды деп хабарлады. Мəміленің 
шарттары бойынша, Қытай ядролық 
реакторды жаңғырту бойынша ирандық 
мамандар дайындаған жобаларға бақылау 
жүргізетін болады. 40-мегаваттық Арак 
реакторы онкологиялық жəне басқа да 
медициналық емдеу үшін изотоптарды 
шығаруға арналған. Иран əлеуетті плуто-
ний өндірісін күрт қысқарту мақсатында 
жоспарланған зерттеу реакторын қайта 
жобалауда. 

x Украина Инфрақұрылым министрі Вла-
димир Омелян ел мен Иран ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін тасымалдау үшін сы-
нақ пойызын іске қосу жөнінде келісті 
деп хабарлады. Жазда іске қосылуы жос-
парланған сынақ пойызы Грузия мен 
Əзірбайжан арқылы өтеді. Сондай-ақ ми-
нистр Иран мұнайын Украинаға тасы-
малдау мүмкіндігін жəне Иранның Ук-
раинада мұнай өңдеу зауытын салу пер-
спективаларын қарастырып жатқанын 
атап өтті. 

x Душанбеде өткен Өзбекстан-Тəжікстан 
бизнес-форумы нəтижесінде Өзбекстан 
жəне Тəжікстан кəсіпорындары 35 млн. 
доллардан асатын 20 келісімшартқа қол 
қойды. Мысалы, «Узкимесаноат» өзбек 
мемлекеттік химиялық компаниясы Тə-
жікстанға минералдық тыңайтқыштарды 

қоса алғанда тауарлар жеткізу жөнінде 
28,4 млн. долларлық 5 келісімшартқа қол 
қойды, ал «Узавтосаноат» өзбек автомо-
биль компаниясы «Лесинвест» жəне 
«Тəж моторс» тəжік компанияларына 1,8 
млн. долларлық автомобиль өнімдерін 
жеткізу туралы келісімшартқа қол қойды. 
Сонымен қатар, «Кварц» жəне «Best-
metalconstruction» өзбек компаниялары 
Тəжікстанның «Файзи Хуршед», «Пеш-
саф-1», «Тч-Мол» жəне «Замон Трейд» 
компанияларымен Тəжікстанға құрылыс 
материалдарын жеткізу туралы 500,000 
долларлық 4 келісімшартқа қол қойды. 

x Қазақстан Республикасы Ауыл шаруа-
шылығы министрінің орынбасары Қайрат 
Айтуғанов 2021 жылға дейін елдің қа-
жетті ауыл шаруашылығы техникалары-
ның 43%-ын өндіру жоспары туралы жа-
риялады. Ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге қол жетімді машиналар 
санын арттыру үшін, 2021 жылға дейін 
машиналар мен тракторлар қорын жаңар-
ту деңгейін 2,9%-ға көтеру жоспарланып 
отыр деп атап өтті. 

x Қырғызстан Қаржы министрі Əділбек 
Қасымалиев Қырғызстанның 240 млн. 
долларлық сыртқы мемлекеттік қарызын 
есептен шығару туралы Ресеймен келіс-
сөздер басталғанын хабарлады. Сондай-
ақ, 2017 жылғы ақпандағы жағдай бой-
ынша елдің сыртқы мемлекеттік қарызы 
3,78 млрд. долларға жетті деп атап өтілді. 
Бұл көрсеткіш елдің ЖІӨ-інің 53%-ын 
құрайды. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрі Тимур Сүлейменов 2017 
жылы қаңтар-наурыз айларында ұлттық 
валютадағы депозиттер 1,5 есеге өсті жə-
не 8,3 трлн. теңгеге (26,6 млрд. долларға) 
жетті деп хабарлады. Сондай-ақ, жалпы 
депозиттер 5,3%-ға өсіп, 17 трлн. теңгені 
(54,5 млрд. долларды) құрады деп атап 
өтілді. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев 
Табиғат қорғау жөніндегі мемлекеттік 
комитетінің Экология жəне қоршаған ор-
таны қорғау мемлекеттік комитетіне қай-
та құрылуы жөнінде жарлыққа қол қой-
ды. Қолайлы экологиялық жағдайды қам-
тамасыз ету жəне елдегі экологиялық 
жағдайды жақсарту мақсатын көздейтін 
комитет Министрлер Кабинетіне есеп бе-
ретін болады. 

x Ресей Президенті Владимир Путин елдің 
2025 жылға дейін қоршаған ортаны қор-
ғау стратегиясы туралы жарлыққа қол 
қойды. Стратегияны үш ай ішінде іске 
асыру үшін Үкіметтің қабылданатын іс-
шаралар жоспарын бекіту қажеттігі атап 
өтілді.  

x Қытай Оңтүстік Хайнань елді мекеніндегі 
Вэньчан ғарыш айлағынан «Чанчжэн-7» 
(Ұзын жол-7) зымыран тасымалдағышы-
мен өзінің алғашқы жүк тасымалдайтын 
«Тяньчжоу-1» (Аспан кемесі-1) ғарыш 
кемесін ұшырды. Жүк кемесі «Тяньгун-
2» (Аспан сарайы) орбиталық ғарыш 
станциясымен түйісіп, станция орбита-
сында отын құю мақсатында ұшырылған 
болатын. 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігі 
Өзбекстанның Америка Құрама Штатта-
рындағы Төтенше жəне Өкілетті Елшісі 
Бақтияр Гулямов Париж келісіміне қол 
қойды деп хабарлады. Қол қойылған ке-
лісімнің түпнұсқасы БҰҰ Келісімдерді 
сақтау бөлімшесіне тапсырылды. 
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