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Өткен ж ма к ні Үлбі метал-
лургия заводының мәдениет са-
райында "Шығыс Қазақстанның 
здік товарпары - 2005" көрме-

конкурсы йымдастырылды. 
Оның ашылу салтанатында об-
лыс өюмінің орынбасары Айбек 
Кәрімов дәстүрлі өтіп келе жат-
қан байқаудың мақсаты мен осы 
уақытқа дейін қол жеткізген жетіс-
тіктерге тоқталды. 

- Өткен жылы конкурсқа 58 
кәсіпорын қатысса, биыл 60 

қондырғылар шығарушылар, ке-
зінде атақты "Рассвет" тігін фаб-
рикасының ісін б гінгі жалғасты-
рушы "Рауан" кәсіпорны, басқа 
да товар өндірушілер бақтарын 
сынасты. Бізге олардың әрқай-
сысы да жоғары атаққа лайық 
болып көрінді. 

- Бір конкурстың шеңберіңде 
барлық товар өндірушілердің 
ерекшеліктерін атап өту, әрине, 
қиын, - дейді Техникалық реттеу 
және метеорология комитетінің 
ШҚО бойынша басқармасының 
бастығы Бақытжан Халелулы 
Қ нафиянов. - Бастапқы жылда-

"ШЫҒЫС ҚАЗАҢСТАННЫҢ ҮЗДІК ТОВАРЛАРЫ - 2005" 
облыстық көрме-конкурс 

кәсіпорын қатысып отыр. 2004 
жылғы байқаудың қорытындысы 
бойыкша 34 кәсіпорынның 47 
түрлі өнімі үздік деп танылып, об-
лыс әкімінің дипломымен мара-
патталған болатын. Жеңімпаз 
аталған Балтабаев Ж. К. мен 
"Семмикс" ЖШС-нің өнімдері 
республикалық жарыстарда 
"Қазақстанның үздік товарлары" 
деп танылды. Аталмыш байқау 
товар -өндірушілердің бәсеке-
лестігін арттыра отырып, олар-
дың сапа белгісін көтеруге мты-
лысын қалыптастыруда, - деді 
Айбек Муталапхан лы. 

Көрмедегі товарлардан шы-
нында да, адамның көзі т нады. 
Азық-түлік өнімдері және 
өндірістік товарлар номинация-
лары бойынша өз товарларын 

сынған кәсіпорындардың 
өкілдері т тынушыларға жан-
жақты ақпарат беруде. Көрмеге 
келушілер "Фархад" ЖШС-нің нан 
өнімдерінен, "Корона+" ЖШС-нің 
тәтті торттары мән бәлішінен, 
маралдың қанынан жасалған 
бальзамы мен пантокриннен, 
ш жық және басқа да толып жат-
қан азық-түлік өнімдерінен дәм 
татып керіп, өз бағаларын беру-
де. 

- Бүгінгі көрмеде бір нағаны, 
-дейді өзін Алмасдептаныстыр-
ған т тынушы, - жылдағыдан 
әдемірек. Олай дейтінім, товар 

Бүгінгі таңда тутынушылардың негізгі талабы - сапа. 
Жергілікті товар ендірушілердің жоғары атаққа үмтылы-
сын қалыптастыру, облыстық сауда нарығын сапалы то-
варлармен қамтамасыз ету мақсатында 2002 жылдан бері 
облыс әкімінің "Сапа саласындағы жетістіктері үшін" сый-
лығына конкурс және "Шығыс Қазақстанның үздік товар-
лары" атты облыстық көрме-конкурс өткізіліп келеді. 
өндірушілер өз өнімдерінің сапа-
сымен қоса сырт бейнесіне де 
көңіл беле бастаған сияқты. Торт-
тарға, басқа да тәтті тағамдарға 
қараңызшы, нағыз өнер туынды-
сы! Жеуге көзің қимайды. Басқа 
да кез келген өнімге қараңызшы, 
еңдіруші оган бар жакын салға-
ны көрініп т р. 

Сауда жасаушылар жан-
жақтан қамталаған Семей ет 
комбинатының өнімдеріне жа-
қындадық. Өнімдерінің үлкен 
с ранысқа ие болуларының се-
бебін басшылары Болат Ақылжа-
н лы былайша түсіндірді: 

- Біздің өнімдеріміз лаборато-
риядан үш баспалдақты тексе-
руден өтеді, сол себепті ешқан-
дай аурудан жасқанбай пайда-
лануға болады. Қазір біз бір 
ауысымда 70 мың банка кон-
серві, 3,5 тонна ш жық шығара-
мыз. Ап, жалпы біздің цехтардың 
қуаттылығы тәулігіне 10 мың тон-
на ш жық вндіруге мүмкіндік бе-
реді. Жаңа жылга дейін 7 мың 
тоннаға жеткізбекпіз. Ш жықтың 
он бес түрі бар, қондырғыларды 

750 мың АҚШ долларына Герма-
ния, Австриядан алғанбыз. Ал, 
етті өз облысымызда, кейде Мон-
ғолиядан сатып аламыз. Өзіміз 
сойып, өзіміз шикізатты 
әзірлейміз. Сондықтан да сапа-
сына да тек өзіміз жауаптымыз. 

Семейлік "Корунд" ЖШС-нің 
әр жастағы адамдарга, сан алу-
ан сән түрімен сынылған тон-
дары да көпшіліктің назарын 
аударғаны сөзсіз. Кәсіпорынның 
директоры Фарида Қадырқызы-
ның сөзіне қарағанда, олардың 
өнімдері озық технологиямен 
өңделеді және жергілікті ауа рай-
ына лайықталған Содан болар 
"Коруңдтың" тондары әрі жеңід 
әрі жылы. Ішкі істер министрлігіне 
тері киімдерін тігуге тапсырыс та 
осы "Корундқа" берілген көрінеді. 
2003 жылдан бері шығаратын 
өнім түрлерін кеңейту мақсатын-
да "Корунд-строй" жобасы іске 
қосылған Енді кәсіпорын қуры-
пыс материалдарының түрпі-
түрімен белгілі болуда. 

Көрме - конкурста жи аз жа-
саушылар, әр түрлі техникалық 

ры біз кэсіпорындарды арнайы 
шақырсақ, бүгінде олардың 
өздері хабарландыру арқылы 
естіп, қатысуға ниет білдіруде. 
Оның үстіне жылдан-жылға бір-
бірінің өнімдерін көргесіқ бәсе-
келестіктері де артуда. Көрмеге 
жүздеген өнім қойылғаң ал номи-
нация екеу-ақ: азық-түлікөнімінің 
үздігі, өндірісті товарлардың 
үздігі. Сол себепті алдағы уақыт-
та номинацияларды көбейт-
пекбіз. Биылдың өзінде көрер-
мендердің ең жақсы көретін 
көсіпорны. ең кеп өнім шығарған 
кәсіпорың жақсы дизайң конкурс-
қа белсенді қатысқаны үшін си-
яқты төрт номинация қостық. Өз 
еңбектерінің лайықты жемісін 
көрген товар өндірушілер б дан 
да жақсы көрсеткіштерге мты-
лары сөзсіз. 

Биылғы конкурстың қоры-
тындысы қыркүйек айының со-
ңында шығарылмақ. Жеңімпаз-
дар облыс әкімінің арнайы дип-
ломымен және ақшалай сыйлық-
пен марапатталумен қоса Аста-
на қаласында қазан айында Рес-
публика Президенті Н. Ә. Назар-
баевтың қатысуымен өтетін рес-
публикалық конкурсқа қатысуға 
мүмкіндік алады. 
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