
Қазақстан жерасты ресурстарына бай жəне эко-
номикасы мұнай экспортына тəуелді ел болып та- 
былады. 2014 жылдың ортасынан бастап төмен-
деген мұнай бағалары елдің төлем балансы мен 
айырбас бағамына айтарлықтай əсер етті. Мұнай 
бағасы төмендемей тұрған кезеңде мұнай экс-
порты елдің жалпы экспортының шамамен 70%-
ын құраған еді. Сондықтан, мұнай бағаларының 
төмендеуі елдің экспорт көлеміне теріс əсер етіп, 
төлем балансын азайтты. Төлем балансындағы 
бұл жағдай өз кезегінде елге шетелдік валюта-
лардың жеткізілуін төмендетіп, ұлттық валюта-
ның елеулі девальвациясына əкеліп соқты. Со-
нымен қатар, мұнай секторынан түсетін салық 
түсімдері де мұнай өндіруші компаниялардың тү-
сімдерінің азаюы салдарынан төмен мұнай баға-
ларының ықпалына ұшырады. Осындай жағдай-
ларда үкімет бір жағынан валютаны еркін айна-
лымға жіберуге мəжбүр болса, екінші жағынан 
төмен мұнай бағаларының теріс əсерін жою үшін 
контрциклдық экономикалық саясатты қабылдау-
ға мəжбүр болды. 
Негізінен шикізаттық емес нақты секторларды 
қолдау үшін жүзеге асырылған бұл жаңа кон-
трциклдық саясаттар айтарлықтай көлемдегі шы-
ғындарды талап етеді жəне үкіметтің бюджетке 
табыс əкелу қабілеті мұнай бағаларының төмен-
деуіне байланысты нашарлай түсті. Алайда Қар-
жы министрлігі елде мұнай өндірісі 2015 жылғы 
79,4 млн. тоннадан 2016 жылы 77 млн. тоннаға 
дейін төмендейді деп болжаған еді. Осылайша, 
2015 жылдың қыркүйегінде 2016-2018 жылдарға 
арналған бюджет үшін жаңа жоспар құрылған 
кезде Қаржы министрлігі бюджет шығыстарын 
2015 жылғы бюджет шығыстарына қарағанда 
7,78%-ға арттырып, 7,318 трлн. теңгеге (21,5 мл-
рд. доллар, USD/KZT бағамы 340 бойынша) өсір-
ді. Ал бюджет шығындары (Ұлттық мұнай қоры-
нан трансферттерді есептемегенде) 2015 жылмен 
салыстырғанда тек 0,28%-ға артып, 2016 жылы 
3,513 трлн. теңгеге (10,3 млрд. доллар) өседі деп 
болжанған еді. Бюджеттеу үдерісі барысында мұ-
най бағалары 2016-2017 жылдар кезеңінде бір 
баррель үшін 40 доллар, ал 2018 жылы бір бар-
реліне 60 доллар болады күтілген еді. Сонымен 
қатар, күтілген орташа айырбас бағамы мұнай 
өндіруші компаниялардың теңге түріндегі тү-
сімдеріне əсер еткендігіне байланысты бюджет-
теуде өте маңызды құрал болып табылғандықтан 
Қаржы министрлігі бюджеттеу үдерісінде еркін 
құбылмалы валюта бағамын қарастыруға мəжбүр 
болды. 2016 жылы орташа валюта бағамы бір 
доллар үшін 300 теңге болады деп күтілген бола-
тын. 
2015 жылдың қараша айында Үкімет бюджет 
жоспарына сəл өзгерту енгізіп, бюджеттік 
шығыстарды 7,666 трлн. теңгеге (22,5 млрд. 
доллар) ұлғайтты. Қабылданған бюджет жоспары 
Ұлттық мұнай қорынан 2,977 трлн. теңге 
көлемінде трансферттерді қамтуда. Бұрынғы 
Ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев 
2016 жылы бюджет тапшылығы 723,4 млрд. теңге 
(2,1 млрд. доллар) болады деп мəлімдеген еді. 
Бұл көрсеткіш елдің ЖІӨ-нің 1,6%-ын құрайды. 
Ұлттық экономика министрлігі 2017 жəне 2018 
жылдары бюджет тапшылығы тиісінше 600,8 
млрд. теңге (ЖІӨ-нің 1,2%-ы, 1,8 млрд. доллар) 
жəне 558,4 млрд. теңге (ЖІӨ-нің 1,0%-ы, 1,6 
млрд. доллар) болады деп болжап отыр. Сондай-

ақ, 2016-2018 бюджет жоспарына сəйкес, Үкімет 
ЭКСПО-2017 көрмесін өткізу үшін 306 млрд. те-
ңге бөлуді жоспарлап отыр деп атап өтті. Ал 
бюджет кірістері Ұлттық мұнай қорынан кепіл-
дендірілген трансферттерді есептемегенде 3,665 
трлн. теңге (10,8 млрд. доллар) деңгейінде бола-
ды деп күтілуде. 
Индустриялық-инновациялық даму бағдар-
ламасы, «Нұрлы жол» бағдарламасы, «Бизнестің 
жол картасы 2020», «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы 2020» жəне «Агробизнес 2020» сияқты 
мемлекеттік бағдарламаларға айтарлықтай 
дəрежеде қаражат бөлінуі тиіс. Жалпы 2016 жы-
лы Үкімет контрциклдық мемлекеттік бағдар-
ламалар үшін 2,530 трлн. теңге (7,44 млрд. дол-
лар) бөлді. Бұл көрсеткіш 2015 жылы 1,914 трлн. 
теңгені (5,6 млрд. доллар) құрады. 
Қаржы нарықтарындағы пайыздық мөлшерлеме 
өте жоғары болғандықтан Үкімет жаңа мемлекет-
тік облигацияларды сату арқылы бюджет тапшы-
лығын қаржыландыра алмады. 2015 жылғы жел-
тоқсанда TONIA (Tenge OverNight Index Average) 
көрсеткіші 320%-ға жетті, оның əдеттегі деңгейі-
нің 3-5% болатынын ескерсек бұл көрсеткіштің 
өте жоғары екенін байқауға болады. Сонымен қа-
тар, Үкімет нарықтағы өтімділік тапшылығы сал-
дарынан облигацияларын сата алмады. Үкімет 
сондай-ақ бюджет тапшылығын Ұлттық мұнай 
қорынан трансферттер арқылы да қаржыландыра 
алмады. Өйткені қордан мемлекеттік бюджеттің 
кіріс бөлігіне 3 трлн. теңгеден астам қаржы бө-
лінген болатын. Бұл көлемнің кепілдік берілген 
трансферттердің ең жоғарғы сомасынан (шама-
мен 2,4 трлн. теңге немесе 8 млрд. доллар (бір 
доллар үшін 300 теңге) айтарлықтай дəрежеде 
асқанын атап өткен жөн. 
Сондықтан Үкімет бюджет тапшылығын халық-
аралық даму институттарынан қамтамасыз етіл-
ген қарыз арқылы қаржыландыру туралы шешім 
қабылдады. 2015 жылдың соңында Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Рес-
публикасы мен Азия Даму Банкі (АДБ) ара-
сындағы 1 млрд. доллар (300 млрд. теңге (бір до-
ллар үшін 300 теңге) көлемінде контрциклдық 
қолдау несие келісіміне қол қойды. Қаржы мин-
истрлігінің мəліметтеріне сəйкес, бұл несие 3 
жылдық жеңілдік кезеңін қоса алғанда 5 жылға 
берілді. АДБ несиесінің пайыздық мөлшерлемесі 
LIBOR + 2% болып табылады. Сонымен қатар, 
қазақстандық билік органдары Халықаралық қай-
та құру жəне даму банкінен (ХҚДБ) Қазақстанға 
1 млрд. доллар (300 млрд. теңге) несие бөлу жө-
нінде келісті. Мұнда Үкіметтің ХҚДБ-дан бас-
тапқыда 2 млрд. доллар алуды жоспарлағанын, 
бірақ тек 1 млрд. доллар жөнінде келіскенін атап 
өту маңызды. Бұл несие LIBOR + құбылмалы 
пайыз мөлшерлемесімен 2,5 жылдық жеңілдік 
кезеңін қоса есептегенде 20 жылға берілетін бо-
лады. Сонымен қатар, ХҚДБ пайдаланылмаған 
несие қалдығының жылына 0,25%-ы көлемінде 
төленуін талап ететін болады. Осылайша, осы екі 
несие салдарынан Қазақстанның сыртқы қарызы 
2015 жылдың қазан айында 11,756 млрд. доллар-
дан 2016 жылдың қазанында 13,850 млрд. дол-
ларға дейін өсті. Бұл сома 2 млрд. доллардан сəл 
ғана асады. Керісінше, ішкі қарыз деңгейі 0,01%-
ға азайып, 4,320 трлн. теңгеге (12,705 млрд. 
долларға) төмендеді. Сыртқы макроэкономика-
лық ауытқулардың артуына байланысты Үкімет 

2016 жылдың наурыз айында 2016 жылғы мем-
лекеттік бюджетке түзетулер енгізуге мəжбүр бо-
лды. Мемлекеттік бюджетте мұнай бағалары 
2016-2017 жылдары барреліне 40 доллардан 
баррель үшін 30 долларға дейін төмендейді жəне 
мұнай өндірісі 74 млн. тоннаға дейін төмендейді 
деп күтілген еді. Сонымен қатар, бюджеттеу үшін 
пайдаланылатын орташа айырбас бағамы бір дол-
ларға шаққанда 300 теңгеден 360 теңгеге дейін 
өсті. Бұл факторлар мемлекеттік бюджеттегі кі-
рістер мен шығыстарды айтарлықтай өзгертті. 
Бюджет шығындары 600 млрд. теңгеге (1,8 млрд. 
доллар) артып, 8,227 трлн. теңгеге (24,1 млрд. 
доллар) өсті, ал бюджет тапшылығы (трансферт-
терді есептемегенде) 3,189 трлн. теңгеге (9,4 мл-
рд. доллар) дейін төмендеді. Бюджет тапшылығы 
179,2 млрд. теңгеге (0,5 млрд. доллар) артып, 
902,7 млрд. теңгеге (2,7 млрд. доллар) өсті жəне 
ЖІӨ-нің 2,0%-ын құрады. Ал қордан қамтамасыз 
етілген трансферттер 3,903 трлн. теңгеге (11,5 
млрд. доллар) өсті. 
Алайда, 2016 жылдың екінші жартысында мұнай 
бағалары сəл жақсарып, Қашаған мұнай кен орны 
қайтадан пайдалануға берілгендіктен, бюджет кі-
рістері артады деп күтілуде жəне бұл жағдай бю-
джетті қайта қарастыруға себеп болды. Сондық-
тан, 2016 жылдың қыркүйегінде Үкімет 2016 жы-
лғы бюджетке түзетулер жасады. Жаңа түзету-
лерде қазақстандық билік органдары бюджетте 
күтілетін түсімдерді (трансферттерді есепке ал-
мағанда) 4,2 трлн. теңгеге (12,3 млрд. доллар) өс-
ірді. Ұлттық экономика министрі Қуандық 
Бішімбаевтың айтуынша, Үкіметтің бюджеттік 
үдерісінде орташа мұнай бағаларын барреліне 30 
доллардан барреліне 35 долларға арттыруы жəне 
күтілген мұнай өндірісін 74 млн. тоннадан 75,5 
млн. тоннаға дейін арттыруы бюджетте күтілген 
кірістердің артуын қамтамасыз етті. Бюджетке 
түсетін түсімдердің артуы қордан қамтамасыз ет-
ілетін трансферттердің 2016 жылы шамамен 400 
млрд. теңгеге (1,2 млрд. доллар) азайып, 3,448 
млрд. теңгеге (10,1 млрд. доллар) төмендеуіне 
жəне бюджеттік шығыстардың 8,646 трлн. теңге-
ге (25,4 млрд. доллар) ұлғаюына мүмкіндік берді. 
Қорытындылай келе, 2016 жылы Қазақстан Үкі-
меті Қаржы министрлігімен бірге бюджеттің тең-
герімімен айналысып, контрциклдық саясатты 
қаржыландыру үшін көп еңбек сіңірді деп айтуға 
болады. Келесі жылы мемлекеттік сектор 
балансы үш себепке байланысты жеңілірек бюд-
жеттеу үдерісіне тап болуы мүмкін. Біріншіден, 
елдегі экономикалық ахуал жақсарды. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің төрағасы Данияр 
Ақышевтің айтуынша, 2016 жылы 0,5% дең-
гейінде өседі деп күтілген ел экономикасы 2017 
жылы 2%-ға өседі. Екіншіден, Қашаған мұнай 
кен орны қайтадан пайдалануға берілді. Үшін-
шіден, мұнай экспорттаушы елдер арасындағы 
мұнай өндірісін тоқтату туралы келісімге бай-
ланысты мұнай бағалары өсуі мүмкін. Осындай 
жағдайларда мемлекеттік сектор балансына мұ-
най өндірісінің, экономикалық өсу қарқынының 
жəне мұнай бағаларының артуы оң əсер етуі мү-
мкін. Қазақстан мемлекеттік сектор балансын кү- 
шейту арқылы экономикасын жақсарту үшін одан 
да күшті экономикалық саясаттарды жүзеге 
асыра алатын болады.   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ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТIК СЕКТОР БАЛАНСЫ: 
ТӨМЕН МҰНАЙ БАҒАЛАРЫН РЕТТЕУ



• Өзбекстанға ресми сапары барысында 
Түркия Президенті Реджеп Тайип Эрдо-
ган жəне Өзбекстан президентінің мін-
детін уақытша атқарушы Шавкат Мир-
зиеев екі ел арасындағы ынтымақтасты-
қты дамыту болашағын талқылады жəне 
елдердің аймақтық жəне халықаралық 
өзара мүдделеріне қатысты мəселелер 
бойынша пікір алмасты. Сонымен қат-
ар, Түркия Президенті Өзбекстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті Ис-
лам Каримовтің бейітінің басына барып 
қайтты. 

• Түркіменстан Сыртқы істер министрлі-
гінің мəліметтеріне сəйкес, ынтымақта-
стық жəне сауда жөніндегі келісім аясы-
нда жүзеге асырылған Түрікменстан-Еу-
ропалық oдақ (ЕО) комиссиясының 16-
шы отырысы Брюссельде өтті. Тараптар 
елдің макроэкономикалық жағдайымен 
қатар, елде жүзеге асырылған конститу-
циялық жəне əлеуметтік реформалар, 
ЕО техникалық жобалары мен бағдарла-
маларының жүзеге асырылуы, энергети-
калық жобалар мен ЕО-ға газ жеткізуді 
əр тараптандыру мүмкіндіктері тақыры-
птарын талқылады. 

• Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Палестина президенті Махмуд Аббас 
жəне оның түркмен əріптесі Гурбангулы 
Бердімұхамедов бірлескен декларацияға 
қол қойды. Тараптар сондай-ақ, эконом-
икалық ынтымақтастық туралы келісім-
ге жəне жоғары білім беру мен туризм 
салаларындағы ынтымақтастық туралы 
өзара түсіністік туралы меморандумдар-
ға қол қойды. Сонымен қатар, Түркіме-
нстан Экономика жəне даму министрлі-
гі мен Палестина инвестицияны дамыту 
агенттігі арасында жəне екі елдің сауда-
өнеркəсіп палаталары арасында өзара 
түсіністік туралы меморандумдарға қол 
қойылды. 

• Ақ үйдің интернет сайтынан жасаған 
мəлімдемесіне сəйкес, Каспий аймағы-
нан Еуропа елдеріне 10 млрд. текше ме-
тр Əзірбайжан газын Грузия мен Түркия 
арқылы тасымалдауды қарастырған Оң-
түстік газ дəлізі тұрақтылық пен гүлде-
ну үшін жаңа үміт пен мүмкіндіктер ұс-
ынуда. АҚШ Еуропаның Ресей газына 
тəуелділігін азайту жəне аймақта энер-
гетикалық қауіпсіздікті нығайту үшін 
жобаға қолдау көрсетеді. 

• Мəскеуге ресми сапары барысында Қы-
рғызстан Сыртқы істер министрінің ор-
ынбасары Динара Кемелова жəне оның 
ресейлік əріптесі Олег Сыромолотов ха-
лықаралық лаңкестікке қарсы күрес жө-
ніндегі бірлескен консультациялар өт-
кізді. Кездесу барысында тараптар ДА-
ИШ қауіп-қатерімен күрес, лаңкестікті 
қаржыландыру жəне радикализмді жою, 
сондай-ақ БҰҰ, Шанхай ынтымақтас-
тық ұйымы жəне Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымы сияқты ұйымдар 
арасындағы ынтымақтастықты талқыла-
ды. !!!

• Душанбеге ресми сапары барысында 
Үндістан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Суджате Мехта жəне Тəжі-
кстан Сыртқы істер министрінің бірінші 
орынбасары Низомиддин Зохиди 
аймақтың қауіпсіздігі мен тұрақты 
дамуы, лаңкестік пен экстремизмге қар-
сы күрес жəне 3-4 желтоқсанда Үндіс-
танда министрлік деңгейде өтетін Ау-
ғанстан мəселелері бойынша конфе-
ренцияның күн тəртібін талқылады. 

• Ресей президенті Владимир Путин Ха-
лықаралық қылмыстық соттың (ICC) 
құрылуына негіз болған құжат Рим ста-
тусына мүше болудан бас тарту туралы 
қаулыға қол қойды. Ресей Сыртқы істер 
министрлігі БҰҰ-ның Бас хатшысына 
тиісті хабарлама жібереді. !

Экономика, қаржы жəне энергия !
• Буркина-Фасоға ресми сапары бары-

сында Əзірбайжан энергетика министрі 
Натиг Əлиев Буркина-Фасоның мемле-
кеттік басшыларымен кездесіп, екі ел 
арасында энергетика ынтымақтасты-
ғына қатысты мүмкіндіктерді талқыла-
ды. Сондай-ақ, Əзірбайжан мемлекеттік 
мұнай компаниясы мен Буркина-Фасо 
мемлекеттік мұнай компаниясы SONA-
BHY арасында Буркина Фасоға мұнай 
өнімдерін жеткізу туралы кейбір ком-
мерциялық келісімдерге қол қойылғаны 
атап өтілді. 

• Ресей мемлекеттік мұнай жəне газ ком-
паниясы Газпром компанияның 11 
қарашада бір күн ішінде Еуропаға газ 
жеткізуде бұл күзде алтыншы рет жаңа 
рекордқа жеткенін (597.9 млн. текше 
метр) хабарлады. Алдыңғы рекордпен 
салыстырғанда 6,2 млн. текше метрге 
өсім болды. Бұл көрсеткіш Хорватия 
жəне Дания сияқты Еуропа елдеріне 
күнделікті газ жеткізілімімен салысты-
руға болатындай деңгейде. 

• Əзірбайжан Экономика жəне өнеркəсіп 
министрлігі жанындағы Экономикалық 
реформалар жөніндегі ғылыми зерттеу-
лер институтының (ISRER) директоры 
Вилаят Велиев 2020 жылға дейін елдің 
энергия тиімділігін 20%-ға арттыру 
жоспарланып отыр деп мəлімдеді. Сон-
дай-ақ, газ қазандықтары қалдықтарын 
20%-ға азайту жəне жаңартылатын эне-
ргияның жалпы өндірістегі үлесін 20%-
ға дейін жоғарылату жоспарланып отыр 
деп хабарланды. 

• Израильге ресми сапары барысында 
Ресей премьер-министрі Дмитрий 
Медведев жəне оның израильдық 
əріптесі Биньямин Нетаньяху Израиль 
мен Еуразиялық экономикалық одақ 
арасында еркін сауда аймағын құру 
мəселесін талқылады. Израиль мен 
Еуразиялық экономикалық одақтың 
басқа мүшелері арасында еркін сауда 
аймағы туралы консультациялардың 
жақында өтетіні атап өтілді. 

• Еуропа Қайта құру жəне даму банкінің 
мəліметтері бойынша, Қырғызстанда су 
жəне ағынды суды жаңғырту жұмыс-
тарын қолдау үшін Қызылқия қала-
сында судың сапасын жақсарту мақ-
сатында елге несие беріледі. Сондай-ақ, 
бұл инвестиция Еуропалық Одақтың 
Орталық Азияда Инвестициялық қолдау 
мүмкіндіктері бағдарламасымен бірге 
қаржыландырылатын болады деп 
хабарланды. Мекемелер тарапынан 
қамтамасыз етілетін несиенің жалпы 
сомасы 6,7 млн. доллар. 

 !

• Орталық жəне Батыс Азия департамен-
тінің Негізгі қалалық даму жөніндегі 
бас маман Хао Чжанның айтуынша, Аз-
ия даму банкі Ташкент облысының Киб-
рай жəне Зангиота аудандарында өмір 
сүретін 260,000-нан астам тұрғынға қау-
іпсіз, сенімді, тұрақты жəне қолжетімді 
суды қамтамасыз ету қызметтеріне қол-
жетімділікті арттыру үшін 120 млн. дол-
ларлық несие беруді мақұлдады. Бұл 
жоба үй шаруашылықтары мен кəсіпор-
ындардың суға қол жеткізуге жұмсалған 
уақыт пен ақшаны айтарлықтай аз-
айтып, əсіресе ауылдық жерлерде жақ-
сырақ өмір сүру деңгейін қамтамасыз 
етеді деп мəлімделді. 

• Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитеті 
елдің Еуразиялық экономикалық одақ-
пен (ЕЭО) тауар айналымы 2016 жыл-
дың қаңтар-қыркүйек айларында өткен 
жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 
26,4%-ға азайып, 9,26 млрд. долларды 
құрады деп хабарлады. Осы кезеңде ел-
дің экспорты 31,6%-ға азайып, 2,75 мл-
рд. долларға, ал импорты 23,9%-ға азай-
ып, 6,5 млрд. долларға төмендеді. Қаз-
ақстанның ЕЭО-мен жалпы саудасын-
дағы Ресейдің үлесі 93,5%-ды (8,66 мл-
рд. доллар) құрады. 

• Қазақстан Инвестициялар жəне даму 
министрі Жеңіс Қасымбектің айтуынша, 
2016 жылдың бірінші жартыжылды-
ғында елге тікелей шетелдік инвести-
циялардың жалпы ағыны 9,3 млрд. дол-
ларды құрады. Бұл көрсеткіш 2015 жыл-
дың осы кезеңімен салыстырғанда 25,8 
%-ға жоғары. Бұл инвестициялардың 60 
%-ы тау-кен жəне пайдалы қазбаларды 
барлау, 15%-ы өндіріс, 9%-ы сауда, 5%-
ы құрылыс жəне 12%-ы басқа салаларда 
жүзеге асырылды. 

• Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Қазақстан Тəуелсіздігінің 25-жыл 
дығына орай ел Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың суреті бейнеленген 10, 
000 теңгелік банкноттың шығарыла-
тынын жариялады. Тұңғыш Президент 
күні 1 желтоқсанда айналымға шығатын 
бұл банкнот президенттің елдің дамуы-
на үлесін көрсетеді деп мəлімделді. !

Қоғам жəне мəдениет !
• Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінен жасалған мəлімдемеге 
сəйкес, АҚШ Есірткі саудасына қарсы 
күрес министрлігі жəне Федералдық 
əкімшілігі есірткі саудасына қарсы күрес 
жəне психотроптық заттар мен ұқсас 
заттардың айналымына қарсы күрес 
туралы келісімге қол қойды. 

• Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі, Қазақстанда 25 
жылда 1,312 денсаулық сақтау нысан-
дары салынып, пайдалануға берілді деп 
хабарлады. Атап айтқанда, 8 медицина-
лық ғылыми-зерттеу орталығы, 32 ма-
мандандырылған денсаулық сақтау орта-
лығы, 176 аурухана, 144 денсаулық 
сақтау орталығы, 907 емхана жəне 45 
жекеменшік медициналық мекеме жұмыс 
істейді. 

• Ресей ғарыш агенттігі «Роскосмос» орыс 
ғарышкері Олег Новицкий, Еуропалық 
ғарыш агенттігі астронавты Томас Песке 
жəне НАСА астронавты Пегги Уитсонды 
тасыған «Союз МС-03» ғарыш кемесінің 
Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш 
айлағынан ұшырылғанын жариялады.

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр  
Нурбаев. 


