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ОТАНДЫҚ ЕКПЕМЕН 
ЕГУ БАСТАЛДЫ

Кеше елімізде отанды� QazVac вакцина-
сымен егу ж�мыстары басталды. Екпені� 6 
мы� дозасы Н�р-С�лтан �аласы �о�амды� 
денсаулы� са�тау бас�армасыны� �ой-
маларына жеткізілді. Ал �аза�станны� 
Денсаулы� са�тау министрі Алексей Цой, 
б��ан дейін халы��а у�де еткеніндей, 
отанды� екпені бірінші болып алды.

Көптен бері елорда тұрғындарының наразылығын туғызған 
Әлихан Бөкейхан көшесі бойындағы 23-көшеден Бұқар жырау 
көшесіне дейінгі учаскедегі қозғалыс осы жылдың 29 сәуірі мен 
1 тамызы аралығында автокөлік қозғалысы үшін толығымен 
жабылатын болды.
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ТАҒЫ БІР ЖАРҚЫРАҒАН 
КӨРІНІСІ – КҮНІ КЕШЕ ЖАРИЯ БОЛҒАН 
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫН ҚҰРУ, ШЫМКЕНТ ҚА-
ЛАСЫНА АСТАНА, АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫН-
ДАЙ МӘРТЕБЕ БЕРУ ТУРАЛЫ ЕЛБАСЫНЫҢ 
ЖАРЛЫҒЫ. МҰНДАЙ ШЕШІМ ДЕ БҰРЫНҒЫ-
ДАЙ ОДАҚ ҚҰРАМЫНДА МҮМКІН БОЛМАС 
ЕДІ. БҰЛ ЖАРЛЫҚ – ЕЛ ӘЛЕУЕТІ ӨСКЕНІНІҢ 
КӨРСЕТКІШІ. ЕЛІМІЗДІҢ ӘКІМШІЛІК-БАСҚА-
РУ ҚҰРЫЛЫСЫНДАҒЫ МҰНДАЙ ЖАҢАЛЫҚ 
ТА – ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ҚУАТТА-
НУ, ӨРКЕНДЕУ МҮМКІНДІГІ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Қуаныш СҰЛТАНОВ,
МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ:

5-БЕТ | ҚОҒАМ

17 ЖАСЫНДА 
МИЛЛИОН ТАПҚАН

5-БЕТ | ҚОҒАМ

ӘЛЕМДІК ТАСЫМАЛ 
АЙНАЛЫП ӨТПЕСІН

8-БЕТ | СПОРТ

ЖАСТАР ЖҮЛДЕЛІ 
ОРАЛДЫ
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Елордада өткен жалпықалалық сенбілікте үш мыңнан 
астам жасыл желек отырғызылып, 300 тоннадай қоқыс 
шығарылды. Бас қаланы абаттандыру мен көгалдандыру 
жұмыстарына 700-ге жуық техника жұмылдырылды. 
Қала әкімінің мәлімдеуінше, биыл елордада бір миллион 
түп жасыл желек отырғызу жоспарланған. 2

ҚАЗАҚСТАН – 
35-ОРЫНДА

Т�р�ын �йге �олжетімділік рейтингінде �аза�стан 
109 елді� ішінде 35-орында т�р. Жылжымайтын 
м�лік ба�асы мен халы� табысыны� е� т�менгі 
коэффициенті бойынша елдер рейтингінде �а-
за�станны� индексі 9,63 ��рады. Осылайша ЕАЭО 
елдерін, �збекстанды басып озды. Рейтингте Сауд 
Арабиясы, Пуэрто-Рико ж�не О�т�стік Африка к�ш 
бастап т�р, ал Сирия т�менгі орын�а жай�ас�ан. 
Сондай-а� �аза�стан �ала орталы�ында�ы е� ар-
зан п�терлер рейтингінде 9-орын�а ие болды (�р 
шаршы метр �шін 950,88 доллар), ал орталы�тан 
тыс жердегі �йлер тізімінде 13-орында т�р (шаршы 
метр �шін 640,44 доллар). 4-БЕТ 

ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК ЖАЙҚАЛАДЫ1 МИЛЛИОН ТҮП

БӨКЕЙХАН КӨШЕСІ БІРНЕШЕ 
АЙҒА ЖАБЫЛАДЫ

Атал�ан учаскеде ж�ндеу ж�мыс-
тары басталады. Жоба аясында ин-
женерлік желілер абаттандырылып, 
жол�а тас т�селеді, сол сия�ты 
іргелес аума�ы абаттандырыла-
ды. Жа�ын ма�да�ы учаскелерді� 
т�р�ындары т�р�ылы�ты жеріне 
жетуі �шін балама ба�дарлар �а-
растырыл�ан.

�ала жолдарында кептеліс тудыр-
мас �шін елорда т�р�ындары мен 
�она�тары �оз�алыс ба�ыттарын ал-
дын ала жоспарлауы �ажет. Осы�ан 
орай, келтірілген �олайсызды�тар 
�шін �ала �кімдігі т�р�ындарды� 
ж�ндеу ж�мыстарыны� ж�ргізілуіне 
т�сіністікпен �арауын с�райды.
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

Мемлекет басшысы 
 �асым-Жомарт Тоаев «Qazaq 
Republic» жобасыны� авторы 
Скен Жолдасты абылдады. 
Президентке «Qazaq Republic» 
брендіні� дамуы, жа�а зірле-
мелер мен жобаларды� іске 
асырылуы жайында баяндалды. 
Скен Жолдас �асым-Жомарт 
Тоаева отанды ксіпкер-
лерді� пандемия жа�дайында�ы 
ж�мысы, бизнесті� т�йткілді 
мселелеріні� шешімі жне 
мемлекеттік �рылымдар 
тарапынан к�рсетіліп жатан 
олдау туралы айтты. Сон-
дай-а �гімелесу барысын-
да азастанды заманауи 
бірегейлікті алыптастыру 
ж�нінде �сыныстар айтылды. 
Президент еліміздегі креа-
тивті индустрияны дамыту�а 
мемлекет ерекше к��іл б�ліп 
отыр�анын атап �тті.

ПРЕЗИДЕНТ

�кімет басшысы Асар 
Мамин «Ресей темір жолдары» 
АА� бас директоры – басар-
ма т�ра�асы Олег Белозеро-
впен кездесу �ткізді. Тараптар 
теміржол к�лігі жне логистика 
саласында�ы ынтымата-
стыты екіжаты форматта 
да, Еуразиялы экономикалы 
ода ше�берінде де ны�ай-
ту мселелерін талылады. 
«Бірлескен к�ліктік-логисти-
калы компания – Еурази-
ялы теміржол альянсы» А� 
(«БКЛК ЕРА») одан рі дамыту 
перспективалары аралды. 
Атал�ан интеграциялы жоба 
�азастан, Ресей жне Беларусь 
аума�ы арылы «�ытай-Еуро-
па» ба�ыты бойынша т�раты 
пойыз дар �рамында транзит-
тік контейнерлік тасымалдау 
ызметтерін амтамасыз етуге 
ба�ыттал�ан. «�азастан �зіні� 
к�ліктік-логистикалы леу-
етін арттыру�а ерекше к��іл 
б�леді. Темір жолдарды одан рі 
дамыту, аймата�ы сауда мен 
транзит к�лемдерін арттыру 
– біз �шін �те ма�ызды жне 
басым міндеттер» деді А.Ма-
мин. 2020 жылы пандемия�а 
арамастан, «�ытай-Еуропа» 
ба�ыты бойынша �азастан 
аума�ы арылы транзитпен 
ж�ктерді контейнерлермен 
тасымалдау к�лемі 517,5 мы� 
жиырма мы� п�тты экви-
валентті �рады, б�л 2019 
жыл�ы к�рсеткіштен 65 пайы-
з�а арты. �азастан мен Ресей 
арасында�ы ж�к тасымалдау 
к�лемі 2020 жылы 85,6 млн 
тоннадан асты. Осы жылды� I 
тосанында екі ел арасында�ы 
контейнерлік тасымалдар 2020 
жылды� сйкес кезе�імен 
салыстыр �анда 57 пайыз�а �сті.

ҮКІМЕТ

Е л б а с ы  Н � р с � л т а н 
 Назарбаев �аза КСР-ны� 
б�рын�ы �аржы министрі 
Александр Бацуланы� айтыс 
болуына байланысты мар�м-
ны� ту�ан-туыстарына к��іл 
айту жеделхатын жолдады. 
Т���ыш Президент А.Бацу-
ланы� �мірден �ткені туралы 
суыт хабарды к�йзеліспен а-
былдады. «Ол есепшіден �аза 
КСР-ны� �аржы министрі не 
дейінгі е�бек жолында жемісті 
ызмет атарып, осы саланы� 
дамуына с�белі �лес осты. Мен 
оны республиканы� Министр-
лер Ке�есінде бірге ж�мыс 
істеген кезімізден жасы білуші 
едім. Александр Ефимович 
жо�ары ксіби біліктілігімен, 
берік �станымдарымен, адами 
асиеттерімен ерекшеленетін. 
Александр Бацуланы� жарын 
бейнесі оны білетін адамдарды� 
ж�регінде рдайым саталады» 
делінген жеделхатта.

ЕЛБАСЫ

әлем астаналары

Ресей астанасыны� Солт�стік �зен вок-
залы жа�алауы т�сында фитобары бар к�п-
функционалды павильон ашылады. Оны� 
сырты келбеті жа�алауда�ы �зге де кафе, 
мейрамханалармен бір стильде болады. 
Жалпы ауданы 460 шаршы метр болатын 
б�л павильон сумен жабдытау, су �ткізу, 
жылыту жне �рт ауіпсіздігі белгілері, 
бейнебаылау ызметімен амтамасыз 
етіледі. Б�л �имаратта бір мезгілде 100-ге 
жуы демалушы орналаса алады. М�нда�ы 
парк пен жа�алауды� �зі былтыр к�зде 
ашыл�ан еді.

МӘСКЕУ

³лы Отан со�ысы кезінде Польшаны азат 
ету жолында �рбан бол�ан 54 сарбаз м�р-
десіні� алдытары Жвирки жне Вигура 
к�шелеріндегі мемориалды орым�а айта 
жерленді. �ызыл армияшы мар�мдарды� 
денесі Варшава т�біндегі Зеленка елді 
мекеніндегі �рылыс ж�мыстары кезінде 
табыл�ан. Жаппай адам м�рделері шыан 
со� зерттеу ж�ргізілгенде, б�ларды� Екін-
ші д�ниеж�зілік со�ыс кезінде к�мілген 
сарбаздар екені анытал�ан. С�йтіп ел 
билігі оларды айта жерлеуге е� олайлы 
жер атал�ан к�шелердегі �ызыл скер 
жауынгерлеріні� орымы деп шешкен.  

ВАРШАВА

Елордада жеңілдікпен берілетін қолжетімді тұрғын үйлер мен мектептер сынды 
әлеу меттік нысандардың құрылысына басым бағыт беріледі. Кеше қаланы аралау 
кезінде сондай нысандар қатарына жататын бірқатар мектептердің құрылыс бары-
сымен танысқан қала әкімі Алтай Көлгінов өзінің Instagram парақшасында осылай 
жазды.

2023 жылдан бастап жұмыс берушілердің 5 пайыз 
міндетті зейнетақы жарнасы енгізілмек. Жұмыс 
берушілер өз қаражаты есебінен жұмыскерлерінің 
пайдасына олардың табысынан міндетті 5 пайыз 
зейнетақы жарнасын аударады.

1 МИЛЛИОН ТҮП ЖАСЫЛ ЖЕЛЕК ЖАЙҚАЛАДЫ

ЖАҢА ТУРИСТІК АУДАН
САЛЫНАДЫ

Биыл елордада бір млн-нан астам жасыл желек отырғызу 
жоспарланып отыр. Бұл туралы қала әкімі Алтай Көлгінов 
Instagram парақшасында мәлімдеді.

Үкімет басшысы Асқар Мамин Нұр-Сұлтан қаласындағы «Барыс Арена» мұзайдын 
сарайының батыс жағында орналасқан «Астана – жаңа қала» АЭА аумағындағы  
көпфункционалды туристік ауданның құрылыс барысын тексерді.

«Мақсатымыз – елорданы эколо-
гиялық тұрғыда қала тұрғындары 
үшін жасыл әрі жайлы ету. Жасыл 
желекпен елорданың жасыл белдеуі 
де, барлық аудандары да қамтылмақ. 
Тек саябақ аумағында отырғызып қана 
қоймай, сонымен қатар аулаларда, 
елді мекендерде және көгалдандыру 
жеткіліксіз жерлерде отырғызамыз» 
деді әкім.

«Бірге – таза Қазақстан» экология-
лық айлығы кезінде Қошқарбаев және 
Ш.Айтматов көшелерінде ағаштар 
отырғызуға қатысқан әкім көрікті 
жерлеріміздің аумағында жасыл 
аралдар пайда болатынын жеткізді. 
Сөйтіп «Астана Опера» маңындағы 
аумақта емен бағы, Триатлон сая-
бағында бөртегүл бағы, «Астана Ба-
лет» аумағында да жасыл бақ пайда 
болады. Сондай-ақ педагогтардың, 
дәрігерлер мен құтқарушылардың 
құрметіне скверлер ашылып, олар 

да абаттандырылады.
«Осылайша, уақыт өте келе бүкіл 

қала бойынша жасыл аралдар пайда 
болады. Жылдан-жылға экологиялық 
аймақтар саны артпақ. Бірақ жасыл 
кеңістіктерге тиісті күтім қажет. Өткен 
жылы ағаштарды кесу кезінде соның 
өтемі ретінде қайта ағаш отырғызу 
екі есеге артты. Егер бұрын «беске 
бір» болса, қазір «онға бір». Бұған 
қоса Мемлекет басшысы халыққа 
Жолдауында елді ауқымды көгалдан-
дырудың маңыздылығын атап өткені 
де есімізде» деп жазды елорда әкімі. 
Бұған қоса күн сайын санитарлық та-
залау және абаттандыру жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Қаланы жаппай 
көгалдандыру экологияны жақсартуға 
және қала тұрғындарының уақытын 
өткізуге арналған орындарды құруға 
ғана емес, сонымен қатар қаланың 
климаттық жағдайын жұмсартуға 
мүмкіндік береді.

Жобаның инвесторы – БАӘ-ден келген 
девелопер «Ellington Properties Development 
LLC» компаниясы, бас мердігер – «Renaissance 
Construction» компаниясы. Жобаның жалпы 
құны 1 трлн теңгеден асады. Кешен аумағы 
– 2,6 млн шаршы метр, қосымша құрылыстар 
аумағы 333 гектарды құрайды. Мұнда аумағы 
15 мың шаршы метр болатын аквапарк, ойын-
дар аймағы, саябақтар, террасалар, кеңсе және 
коммерциялық үй-жайлар, қонақүйлер, әлеу-
меттік және тұрғын үй инфрақұрылымы және 
т. б. орналасады.

Жобаның бірінші кезеңін 2022 жылдың 
соңында пайдалануға беру көзделген. Нәтиже-

сінде 21,3 мың уақытша және 2 мың тұрақты 
жұмыс орны ашылады. Үкімет басшысы жаңа 
ауданға қажетті инженерлік-коммуникация-
лық инфрақұрылымды жеткізуді қамтамасыз 
етуді және барлық құрылыс жұмыстарын 
жоспарланған мерзімде сапалы орындауды 
тапсырды. Тексеру сапарына Премьер-министр-
дің орынбасары Роман Скляр, Нұр-Сұлтан 
қаласының әкімі Алтай Көлгінов, Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт 
Атамқұлов, Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев, 
Энергетика министрі Нұрлан Ноғаев, Мәдениет 
және спорт министрінің орынбасары Ғабидол-
ла Әбдірахымов және тағы басқалар қатысты.

МЕКТЕПТЕРДІҢ ҚАҢТАРЫЛҒАН
ҚҰРЫЛЫСЫ ЖАНДАНДЫ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНЕ 
ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕДІ

¶кімні� айтуынша, Сарыара 
ауданында�ы Ожетпес жне 
Ш.Б�кеев к�шелеріні� иылысын-
да орналасан мектеп �рылысы 
�заа созылды. Оны� �рылы-
сы 2017 жылы бастал�ан еді. 
«��рылысты алпына келтіру �шін 
жобалы-сметалы �жаттама�а 
т�зету енгізілді, аржы б�лінді. 
Осылайша мектепті� �рылысы 
айта басталды. Атал�ан мектеп 
екі ауысымда 2400 оушыны 
оыту�а м�мкіндік береді. С�йтіп 
аудан т�р�ындарыны� ажеттілігі 
ана�аттандырылады» деді кім.

Мемлекет басшысы бар�ан 
№23 орта мектеп аума�ында да 
бес абатты мектепті� �рылы-
сы ж�ргізіліп жатыр. Оу орны 
Байо�ыр ауданында�ы ºндіріс 
елді мекенінде орналасан.

«Биыл �ткен жылдармен 
салыс тыр�анда к�бірек мектеп 
саламыз. �лкен 16 мектеп са-
лынба. Олар биыл 40 мы�нан 
астам оушыны абылдау�а 
м�мкіндік береді. Былтырмен 
салыстыр�анда оушы орында-
рыны� саны 2 еседен, ал 2019 
жылмен салыстыр�анда 4 еседен 

к�п �л�аяды» деп толы тырды 
с�зін кім.

Алда�ы уаытта кешенді 
жоспар аясында 5 жылда 50-ге 
жуы мемлекеттік мектеп салу 
жоспарланып отыр. Мектептер 
�рылысына жеке инвестициялар 
да тартылады. Б�гінде инвести-
циялы ке�естерде 30-дан астам 
жекеменшік оу орындарыны� 
�рылысы олдау тапты. �ала 
кімдігі �ш ауысымды оыту 
жне ты�ыздал�ан режимі бар 
мектептер санын азайту �шін де 
ж�йелі ж�мыстар ж�ргізіп жатыр.

Е�бек жне халыты леу-
меттік ор�ау министрлі-
гі Мемлекет басшысыны� 
тапсыр масы бойынша елімізді� 
зейнетаы ж�йесін одан рі 
жа��ыртуды� 2030 жыл�а 
дейінгі т�жырымдамасына 
�згерістер мен толытырулар 
енгізу бойынша ж�мыс ж�ргізіп 
жатыр. Зейнет аы ж�йесін 
одан рі жетілдіру бойын-
ша �сыныстарды 2019 жылы 
�кімет жанынан �рыл�ан 
ж�мыс тобы �за мерзімді 
модельдерді �ру негізінде 
зірледі. 

Осы �згерістерге сай е� 
т�менгі м�лшерді е� т�менгі 
к�нк�ріс де�гейін 54 пайыздан 
70 пайыз�а дейін �л�айту, 

атысуды� е� аз �тілін 10 
жылдан 5 жыл�а дейін азайту, 
зейнетаы м�лшерін шектеуді 
алып тастау �сынылады. Е� 
т�менгі кепілдендірілген зей-
нетаы�а к�шу зейнетаымен 
амсыздандыру де�гейін 
арттыру�а, барлы азамата 
біры��ай тсілді амтамасыз 
етуге, е� т�менгі кепілдіктер 
ж�йесін жетілдіруге, е�бек 
атынастарын ресмилендіруді 
ынталандыру�а м�мкіндік 
береді жне халыаралы са-
рапшыларды� �сынымдарына 
сйкес келеді. Т�жырымдама 
аясында 2028 жылдан бастап 
базалы зейнетаы т�лемінен 
е� т�менгі кепілдендірілген 
зейнетаы�а к�шу к�зделген.
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

Австралия астанасында салма�ы 25,02 
карат болатын т	ртб�рышты е� ірі гау�ар тас 
рекорд сома�а сатылып, Leonard Joel Important 
Jewels аукционына сырттай �атысушыны� 
иелігіне 	тті. Аукцион�а шы�арыл�ан е� ірі 
гау�ар тасы бар са�ина 1,2 миллион Австралия 
долларына сатылды. Алайда сыйа�ы ж�не 
салы�ты �оса есептегенде жалпы сома 1,125 
миллион австралиялы� доллар болды. Елде 
алды��ы рекорд 	ткен жылды� тамыз айында 
тіркелді. Ол кезде 17,34 карат гау�ар са�ина 
575 мы� Австралия долларына сатыл�ан.

Б�л �алада т�ртіп са�шыларыны� 	з ерік-
терімен ж�мыстан кетуі жиіледі. Былтыр 5 
мы�нан астам ���ы� �ор�аушылар �ызметі-
нен кеткен. Ал биыл жыл басынан бері та�ы 
830 адам ж�мыстан кетуге 	тініш жаз�ан. 
Сарапшыларды� пікірінше, полицейлерді� 
б�л шешіміне себеп бол�ан е� басты жайт – 
COVID-19 пандемиясы. ¥алада полиция�а деген 
жекк	рушілік к	з�арас к¦шейіп кеткен. Т�ртіп 
са�шылары �сіресе Джордж Флойдты� 	лімінен 
кейін халы� тарапынан жайсыз о�и�алар�а 
жиі �шырайтын бол�ан.

СИДНЕЙ Н ЙОРК

КИБЕРСПОРТТАН АЛҒАШҚЫ ҰТЫС ОЙЫНЫ
Нұр-Сұлтанда киберспорт бойынша  кубогының алғашқы ұтыс ойыны өтіп жатыр. емпион атағы үшін 
еліміздің  қаласынан келген спортшылар күресуде. Кибератлеттерге елорда әкімі Алтай Көлгінов өзінің 
Instagram парақшасы арқылы сәттілік тіледі.

– Киберспорт ресми 
спорттық дәрежеге ие 
болады. Бұл спорт түрі 
миллиондаған аудитория 
жинап, қарқынды дамып 
келеді. Жаңа трендті біздің 
еліміз де ұстанады. Ки-
бератлеттерге қызықты 
ойын мен жаңа жетістіктер 
тілеймін  Еліміздің бірінші 

емпиондары атағын жеңіп 
алғандарға халықаралық 
аренада табыс тілейміз  
Өзіңізге және өз күшіңіз-
ге сеніңіз. Спортшылар 
арасында тек жеңімпаздар 
немесе жеңілгендер жоқ 
екенін атап өткім келеді. 

Спортқа келген әрбір адам 
еңбек пен табандылық сияқ-
ты маңызды қасиеттерді 
көрсетті. Ал бұл үлкен құр-
метке лайық  – деді әкім өз 
құттықтауында.

Оның айтуынша, бұл – 
соңғы жыл ішінде оффлайн 
режимінде өтіп жатқан 
алғашқы жарыс. Бірақ жа-
рыс көрермендерсіз өтуде, 
олар үшін онлайн-көрсетілім 
ұйымдастырылды, яғни 
жарысты -дағы a a  
C ersport e eration ресми 
тобы, tame en usiness 
телеарнасы арқылы тама-
шалауға болады.

КӨЛІК 
ЖЫЛДАМДЫҒЫ 
ТӨМЕНДЕЙ МЕ

ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА 
ӨТТІ

Елорданың тұрғын үй алаптарының жеке 
секторында көлік қозғалысы жылдамдығын 

0 км сағатқа дейін шектеу мәселесі қарас-
тырылып жатыр. Бұл туралы Нұр-Сұлтан 
қаласы олици  департаменті абарлады.Кеше елімізде оқушылар арасында жалпы білім бе-

ретін пәндер бойынша республикалық олимпиада-
ның қорытынды кезеңі онлайн форматта басталды. 

лимпиада алғаш рет прокторинг жүйесін қолдана 
отырып  «бір қатысушы – бір комп тер – бір каме-
ра» қағидасы бойынша өтіп жатыр.

Жол �оз�алысы �ауіпсіздігін 
�амтамасыз ету ж�не апатты 
жа�дайларды т	мендету ма�са-
тында Полиция департаменті 
елорданы� жеке секторыны� 
негізгі жолдарында (Ильинка, 
±ркер, К	ктал, Агрогородок, 
Железнодорожный, Пригород-
ный, Интернациональный, 
К¦йгенжар, Мичурино) е� 
жо�ары жылдамды�ты 40 
км/са�ат�а дейін шектеу ту-
ралы м�селені �арастыруда. 
Т�жірибелік н�с�ада жаяу 
ж¦ргіншілер 	ткелі ретінде 
пандус пайдаланылма�. Ол 
жа�ында�ан к	лікті� жыл-
дамды�ын т	мендету ¦шін 

�олданылатын болады.
Полиция департаментіні� 

м�ліметінше, б�л іс-шаралар 
���ы� б�зушылы�тар�а жол 
бермеуге ж�не жол-к	лік о�и�а-
ларыны� алдын алу�а, соны� 
ішінде жаяу ж¦ргіншілерді� 
�ауіпсіздігіне �рі к	лік жыл-
дамды�ы т�ртібін орындау�а 
байланысты �адамдарды іске 
асыру�а м¦мкіндік береді. Ж¦р-
гізілген талдау�а с�йкес, 2020 
жылды� 12 айында жо�арыда 
атал�ан т�р�ын алаптарда 914 
жол-к	лік о�и�асы тіркелген. 
Соны� ішінде 900-ден астам 
адам т¦рлі д�режедегі дене 
жара�атын ал�ан.

Олимпиада барысында академия-
лы� адалды� талаптары к¦шейтілді. 
Ашы�ты� пен �ділдікті �амтамасыз 
ету ма�сатында республикалы� олим-
пиаданы 	ткізу т�ртібіне 	згерістер 
енгізілді. «¥атысушылар п�ндер 
мен сыныптары бойынша «аралас» 
отыр�ызылып жатыр. Олимпиаданы 
	ткізу пункттерінде �рбір �атысушы 
¦шін те� жа�дай жасал�ан. Олар алдын 
ала берілген жеке кіру коды ар�ылы 
тапсырмаларды алады. Олимпиада 
тапсырмаларын ��растырушылармен 
��пия а�паратты жарияламау туралы 
алдын ала келісім жасалды. Жалпы 
карантиндік шектеулер жа�дайында 
м�ндай формат барынша �олайлы 
деп санаймын. Барлы� санитарлы� 

талап пен нормалар �ата� са�талады» 
деді Білім ж�не �ылым министрлі-
гіні� Мектепке дейінгі ж�не орта 
білім комитетіні� т	райымы Майра 
Мелдебекова.

Жалпы білім беретін п�ндер бо-
йынша республикалы� олимпиада-
ны� IV �орытынды кезе�і 30 с�уірге 
дейін жал�асады. Олимпиада жалпы 
білім беретін 16 п�н бойынша, оны� 
ішінде жаратылыстану-математика 
ба�ытында�ы 6 п�н ж�не �о�ам-
ды�-гуманитарлы� ба�ытта�ы 10 п�н 
бойынша 	теді. О�ан 1600-ге жуы� 
жо�ары сынып о�ушылары �атыса-
ды. Же�імпаздар мен ж¦лдегерлер 
¥аза�стан атынан халы�аралы� 
олимпиадалар�а �атысады.

ӘЛЕУМЕТ САУАЛЫ  
ӘКІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО  
АСТАНА АҚШАМЫ

– Елордада қасиетті Рамазан айында бұған дейін 
әлеуметтік шаралар іске асырылатыны айтылған. Қала 
бойынша өткізіліп жатқан қайырымдылық акцияларына 
қалай қатысуға болады?

Есіл ауданы әкімдігінде 2021 жылға арналған «Бюджетке қатысу» 
жобасы бой ынша өтінімдер қабылданып жатыр. Бұл – жергілікті 
атқарушы орган халықты тарта отырып, жүзеге асыратын жоба. 
Азаматтардың бастамалары мен ұсыныстары негізінде аудан 
дамып, жақсарады.

?
– Иә, Рамазан айы басталғалы 

қаладағы бизнесмендерді, 
ірі кәсіпорындардың бас-
шыларын және топ-менед-
жерлерді қайырымдылық 

акцияларына қатысуға шақырдық. 
Ал тізімді қалыптастыруға қала-
лық және республикалық «Әзірет 
Сұлтан» мешітінің бас имамы 
Ерболат Жүсіпов те көмектеседі. 
Ораза ұстап жатқан жандар 
үшін «Рамазан Box’s» жасалады. 
Әлеуметтік көмекті барлық 
ұлттарға көрсетеміз. Құран-
да айтылғандай, бір-бірімізге 

ізгі істер мен жақсылық жасап 
жарысайық! «Қайырымды істер» 
марафоны аясында наурыз айында 
4 мың мұқтаж отбасыға азық-
түлік жиынтығы таратылды. 
Азық-түлік жиынтықтарын 
таратуда еріктілер мен қала 
тұрғындары көмек көрсетеді. 
Олармен әрдайым бірлесе жұмыс 
істейміз. Пандемия барысында да 
дәрі-дәрмектерді, медициналық 
маскаларды тасымалдау, зейнет-
керлердің аулаларын қардан 
тазарту, ағаш отырғызу және    
т. б. жұмыстар атқарылған.

Есіл ауданында жоба алғаш 
рет былтыр басталды. Сол жылы 
тұрғындардан 31 өтініш келіп 
түсті. Жобаның ережелеріне 
сәй кес сарапшылар кеңесі ашық 
дауыс беру нәтижесінде ең көп 
дауыс жинаған 8 ұсынысты іске 
асыруға шешім қабылдады. Жоба 
аясында консультативтік кеңесші 
орган – сараптамалық кеңес құрыл-
ды. Оның құрамына ауданның 

белсенді тұрғындары, қоғамдық 
ұй ымдардың және аудан әкімдігі 
құрылымдық бөлімшелерінің 
өкілдері кіреді. Әкімдіктің са-
раптамалық кеңесі отырыстар 
өткізіп, барлық шешімдер көпшілік 
дауыспен қабылданады. «Бюд-
жетке қатысу» жобасына қатысу 
үшін Есіл ауданы әкімдігінің esil.
astana.kz ресми сай тына өтініш 
қалдыру қажет. 

АСТАНА 
АУДАНЫ

Оқырман сауалына «Атамекен» 
ҰКП басқарма төрағасының 
орынбасары Нариман Әбілша-
йықовтың жауабын ұсынамыз:

 – «Ashyq» қосымшалары кәсіптік 
нысандарға қатаң карантиндік 
жағдайда жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. Мысалы, егер қала сырқат-
танушылық деңгейі бойынша 
«қызыл аймақта» болса, онда 
«Ashyq» қосымшасын қолдана-
тын бизнес иелері «сары аймақ» 
үшін көзделген шарттар бойынша 
жұмыс істей алады. Бүгінгі таңда 
жоба Нұр-Сұлтан бойынша 135 
кәсіпкерлік субъектісін біріктірді. 

Оларға фитнес және спа, сауна, 
бассейн, боулинг, компьютерлік 
клубтар мен қоғамдық тамақтану 
ұйымдары кіреді. Айта кету керек, 
бұл кәсіпорындар өткен жылы 
төтенше жағдай жарияланғаннан 
кейін жабылып, тоқтатылды. 
«Ashyq» қосымшасы тоқтап қалған 
кәсіпорындарға жұмысын қайта 
бастауға мүмкіндік береді. Мо-
бильді қосымшаны қолдану жеңіл. 
Қоғамдық орынға кіреберісте 
пайдаланушы арнайы QR-кодты 
сканерлеп, оны әкімшіге көрсе-
теді. Код келушінің мәртебесін 
(статус) анықтайды. 

Ерлан САПАРОВ, елорда тұрғыны:

– «Ashyq» қосымшасы коронавирустың таралуын болдырмауға қан-
шалықты көмектеседі?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Б   Т  РА МЕТУЛЛИН

ӨҢІР ӨМІРІ

Бұл орталықта білікті ло-
гопедтер, психологтар, емдік, 
дене шынықтыру, массаж және 
арт-терапия мамандары қабыл-
дау жүргізеді. Мамандардың 
жетіспеушілігіне байланысты 
әйел аутизмді емдеудің негізгі 
әдістерін өз бетінше үйренуге 
шешім қабылдаған. Гүлжан педа-
гогикалық білім алып, Грузияда 
арнайы дайындық курстарынан 
өтіп, қосымша педагог-психолог 
сертификатын алады. Бірте-бірте 

жаңа әдіс нәтиже бере бастап-
ты, оның баласында үлгерім, 
академия лық дағдыларды да-
мыту көрсеткіштері жақсарады. 
Бастапқыда көпбалалы отбасы-
ларға өтеусіз гранттар бөлініп, 
«Бизнес-Бастау» жобасы туралы 
естігенде ол бірден қатысуға 
шешім қабылдайды және 505 мың 
теңге ұтып алады. Сол қаржыға 
велосипед тренажерін, жүгіру 
жолын, екі парта мен дамытушы 
ойыншықтарды сатып алған екен. 

Алматыда аутизмі бар балаларға арналған түзету орталығы 
ашылды. «Эйнштейннің балалары» түзету-дамыту орталығын 
ашқан көпбалалы ана Гүлжан Бекебаева алдымен осы қиындыққа 
өзі тап болған.

ӨКПЕСІН 
ТЕКСЕРТКЕНДЕРДІҢ ӨКПЕСІ

Өзім пандемия басталғалы бір жыл бойы 
газетте жазып келе жатқан коронавирус 
ақыры мені де айналып өтпеді. Ауырған 
екі аптаның төрт күнінде тұра алмай жат-
сам, қалған күндері әлсіреп, мең-зең күйге 
түстім. Әдеттегі салқын ти  немесе тұмау 
болса бірер күн ауырып, сосын қатарға тез 
қосыла қоятын басым бұл жолы басқа бір 
дерттің барын сезді. Себебі өкпеңде бір түрлі 
өзгеріс болып жатқанын бұрынғыға ұқса-
майтын жөтел кезінде байқайсың. ПТР-тест 
отбасымызға вирус жұққанын дәлелдеген 
соң келесі кезекте тек ересек адамдар үшін 
компь терлік томографиядан өту керек 
болды. Айтайын дегенім де осы тексерумен 
байланысты келеңсіздік туралы...

аскелік дәрігеріміз елордадағы 3 
көпсалалы қалалық балалар аурухана-
сындағы компь терлік томографияға 
жолдама берді. Ғимараттың бір есігінен 
кірсек, қуықтай дәлізде 30 шақты адам 
отыр. Ешқандай әлеуметтік арақашықтық 
сақталмаған, айналдырған екі-үш орын-
дықта талапты сақтауға мүмкіндік жасал-
маған. Тек сыртқа қайта-қайта шығып таза 
ауа жұтып, күрк-күрк жөтелген науқас 
адамдардың қасынан алыстауға болады. 
Ауырып кеп тұрған адамдар бірнеше 
сағаттап кезегін күтіп отыр. Айтуынша, 
арасында томография істемей қалып, 
кейін іске қосыпты. Әрине, біздің елде 
басқа жерлерде мұндай кезектің көкесін 
көріп жүрміз. Бірақ бұл қауіпті індетпен 
байланысты әрі өкпесін түсіртуге кеп 
тұрғандардың кезегі болғандықтан, 
бастапқыда әдеттегідей жағдай тым бол-
маса осы жолы қайталанбайтын шығар 

деп үміттенген едік. Бірақ олай болмай 
шықты. Кейбір адамдар шағымданып, 
айқай шығарғысы кеп еді, кезегі кеп 
тұрғандар қайда барсаңыз да осы деп 
басып тастады. Біреулерге телефон соғып 
мына мәселені шешпек болғандар да бар. 
Мен дереу қалалық Қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасы баспасөз қызметіне 
хабарласып, ұзын-сонар кезектің суретін 
жібердім. Олар аурухана мекенжайын 
сұрап, ескертеміз деп жазды.

Соңғы жағына қарай кезек жылдам 
жылжи бастады. Артта тұрған ер адам 
ішіндегі мамандардан  «Екі сағат күттім, 
енді қашан болады мынау » деді ызаланып, 
алдындағы әйел  «Сіз екі сағат дейсіз, мен 
бес сағат күттім, оған не дейсіз » деді.

Осыны өзіміз ауырғанда барып көріп, 
көз жеткіземіз. Әншейінде бәрі керемет 
деп жүрген КТ түсу жағдайы, өкінішке 
қарай, бас қалада осындай екен.

АЙТПАЙЫН-АҚ ДЕП ЕДІМ...

Р  РА МЕТОВА

ray77781@mail.ru
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ҚАЛА МЕН САЛА

ОТАНДЫҚ ЕКПЕМЕН 
ЕГУ БАСТАЛДЫ

БАС ЖОСПАРДЫ 
И РЛАНДЫРУ 

НЕ БЕРЕДІ

СЕНБІЛІКТЕ БОЙ СЕРГІТТІ Нұр-Сұлтан қаласының бас жоспарын цифрландыру жүргізіліп 
жатыр. Бұл жұмыс қала құрылысын болжауға  белгілі бір 
аудандарды ауру ана  мектеп  балабақша сынды әлеуметтік 
нысандармен қаншалықты қамту керектігін анықтауға  қол-
даныстағы және алда салынатын жол инфрақұрылымының 
жағдайын бақылауға алуға мүмкіндік береді. ифрландыру 
құрылыс жұмыстарының  соның ішінде са бақтар құрылысы-
ның ашықтығын да қамтамасыз етеді.

Елордада өткен жалпықалалық сенбілікке мемлекеттік және жергілікті органдардың 
қызметкерлері  мәсли ат депутаттары  еңбек ұжымдары  үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері  қоғам қайраткерлері  жазушылар  А мүшелері  жастар  еріктілер  кәсіпкерлер  
қала тұрғындары қатысты.

QazCovid-in (QazVac) �а-
за�станды� вакцинасыны� 
ерекшелігі – оны жеткізу 
процесі к�рделі то�азыт�ыш 
�ондыр�ыларды �ажет етпейді 
ж�не плюс 2-8 градус темпе-
ратурада тасымалданады. 
Вакцинация екі кезе�де ж�р-
гізіледі, сонды�тан екпені� 50 
мы� дозасы 25 мы� адамды 
вакцинациялау�а есептелген. 
Белсенді емес вакцина хи-
миялы� заттарды� �серінен 
бейтараптандырыл�ан вирус 
негізінде жасалады.

Негізі, отанды� QazVac 
вакцинасыны� бірінші пар-
тиясы �ткен аптада жеткізіл-
ген. Енді халы�ты� с�рауы 
мен �алауы бойынша �а-
за�станды� �німді де екпе 
ретінде �олдану�а болады. 
«Азаматтар �ай вакцинаны 

салдыр�ысы келетінін �здері 
та�дай алады. Я�ни халы��а 
екпе алар алдында ресейлік 
«Спутник V» ж�не �аза�стан-
ды� QazVac вакцинасыны� 
біреуін та�дау м�мкіндігі 
беріледі. Д�рігер ретінде ж�не 
е� алдымен ¡аза�стан Респу-
бликасыны� азаматы ретінде 
елімізді� вакцина шы�ару�а 
�абілетті елдерді� �атарында 
бол�анын ма�тан етемін» 
деді елорданы� ¡о�амды� 
денсаулы� са�тау бас�ар-
масыны� басшысы Тимур 
М�ратов.

Б�гінде отанды� вакцина 
тапсырыс бойынша емхана-
лар мен сауда, ойын-сауы� 
орталы�тарына таратыл-
ды. ¡азір �алада�ы �ойма-
ларда ресейлік «Спутник 
V» вакцинасымен �оса 55 
мы�дай вакцина дозасы 
бар. «Бастап�ыда т�р�ындар 
вакцина�а са�ты�пен �арады. 
Біра� вакцина алмау денсау-
лы��а �лде�айда �ауіпті 

екенін ж�не тек осылайша 
�зімізді инфекциядан �ор�ай 
аламыз деген ке� ау�ым-
ды т�сіндіру ж�мыстарын 
ж�ргізу ар�ылы азаматтар 
вакцинациялан�андарды� 
�атарына �з еріктерімен 
�осыла бастады. Халы� ара-
сында �ор�у мен сенімсіздік 
азайып, �з денсаулы�ы �шін 
жауапкершілік арта т�сті» 
деді бас�арма басшысы.

Оны� айтуынша, сауда 
орталы�тарында вакци-
нация пункттерін ашуды� 
о� жа�тары к�п, м�ндай 
орталы�тарда вакцинация 
айма�тарын �йымдастыру 
біраз н�тиже берді. Себебі 
кейде азаматтар тіркелген 
емханаларын біле бермей-
ді, к�бі БМСК �йымдарына 
бармайды. Сонды�тан сауда 
орталы�ынан екпе компо-
ненттерін еш �иынды�сыз 
алу �те ы��айлы. Сондай-а� 
ы�тиярхаты бар, ¡аза�стан 
аума�ында т�рып, ж�мыс 

¡алалы� С�улет, �ала 
��рылысы ж�не жер �атынас-
тары бас�армасыны� бас-
шысы Н�рлан ©ранхаевты� 
айтуынша, бас жоспарды� 
�ш �лшемді макетін �зірлеу 
�аланы� ж�не жекелеген 
нысандарды� 3D голограм-
масын к�руге, таби�и, тех-
ногендік жа�дайларды ж�не 
�ала инфра��рылымын 
модельдеуге, �ала ��рылы-
сыны� ты�ызды�ын жоба-
лау�а жол ашады. ¡аланы 
цифрландыруды� ар�асын-
да инвестициялы� карта 
�олжетімді болады. Атап 
айт�анда, к�сіпкерлер �ай 
ауданда д�ріхана, д�кен, 

нотариус секілді �ызмет 
к�рсету орындарын ашу�а 
болатынын к�ре алады.

Кез келген �аланы жоба-
лау кезінде к�галдандыру 
нормалары �олданылады. 
Олар �аланы� к�леміне ж�не 
климатты� жа�дайларына 
байланысты сараланады. 
Осы талаптарды са�та�ан 
кезде ты�ыз ��рылыс ж�не 
�о�амды� ке�істіктер, сая-
ба� аума�тарын салу �шін 
жеткілікті ке�істік болуды� 
м�мкіндігі міндет емес. Жал-
пы елордада�ы саяба�тар 
��рылысы «10 шаршы метр/
адам» принципімен жоспар-
ланып отыр.

– Н�р-С�лтанда жеті �ала-
лы� саяба�ты велосипед ж�не 
жаяу ж�ргінші жолдарымен 
біріктіру жоспарлануда. 
Су бетіндегі та�тай жа�а-
лауы, скейт-саяба�, к�ше 
кино театры, жа�а �алалы� 
жа�ажай, спорт павильонда-
ры, бас�а да �ала�а �ажет 
нысандар салынады. Тиісті 
жобада Есіл �зеніні� бойында 
�зынды�ы 16 ша�ырым�а 
жуы� жаяу ж�ргіншілер 
айма�ы мен веложол салу 
к�зделген. Саяба�тарды� 
жалпы ауданы 360 гектарды 
��райды. Оларды� аума�ы 
ау�ымды к�галдандырылады, 
– дейді Н.©ранхаев.

– Экологиялы� сенбілікте 
а�аш отыр�ызып, �аламызды� 
тазалы�ына атсалыс�аным 
�шін �уаныштымын. А�аш 
отыр�ызу мен оны к�тіп-баптау 
бізге �лкен л�ззат сыйлайды. 
Ботаникалы� ба�та 1000-нан 
аса т�рлі а�аш отыр�ызыл�ан. 
Б�л ба� – отбасы м�шелері, �ала 
т�р�ындары мен �она�тары 
демалатын орын. ¡аламыз 
к�ннен-к�нге к�ркейіп келеді. 
³сіресе, Есіл �зені елорда�а 
ерекше к�рік береді. Бас �а-
ламызда жа�а �имараттар к�н 
санап бой к�теріп келеді, – деді 
¡ХА ке�есіні� м�шесі Юсуф 
Келигов.

Елордалы� е�бек �жымдары 
мен �ызметкерлерді� сенбілікке 
белсенді атсалысуы – �о�амны� 
�ала�а деген мейірімділігіні� 
басты белгісі. ¡ала тазалы� 
аума�ына айналуы тиіс. Бір 
�ана «Бірге – таза ¡аза�стан» 
экологиялы� айлы�ы кезе�ін-

істейтін шетелдік азаматтар 
да �аза�станды� немесе ре-
сейлік екпені салдыра алады.

Сауда орталы�тарында�ы 
вакцинация айма�тарында 
бір к�нні� ішінде 250 адам�а 
дейін екпе егіледі. Елордада 
вакцинация пункттері Mega 
Silk Way, Keruen, «Хан Шатыр» 
ж�не «Абу-Даби Плаза» сауда 

орталы�тарында ашыл�ан. 
Еске сала кетейік, екпе пункт-
теріні� �ызметі бойынша 
медициналы�-санитарлы� 
к�мек к�рсету �йымдары 
та��ы 8:00-ден кешкі 24:00-ге 
дейін, сауда ж�не ойын-сауы� 
орталы�ы та�ерте�гі са�ат 
10:00-ден кешкі 22:00-ге 
дейін ж�мыс істейді.

де елорда аума�ында 16 мы� 
жасыл желек отыр�ызу жоспар-
лан�ан.

– ¡алалы� м�слихат депу-
таттары �олдарына к�рек пен 
тырма алып, жалпы�алалы� 
сенбілік аясында Триатлон 
паркіні� айналасын ретке 
келтірді. Депутаттарды� к�бі 
сенбілікке балаларымен �атыс-
ты. Ж�зден астам шырша мен 
�айы� к�шеттерін отыр�ызды�. 
Депутатты� корпус атынан 
ж�не жеке �з атымнан �ала-
мызды абаттандыру мен к�-
галдандыру�а �атыс�ан елорда 
т�р�ындары мен �она�тарына 
ал�ыс айт�ым келеді. Елорда-
мызды� таза, �демі ж�не к�рікті 
бол�анын б�ріміз �алаймыз. 
¡аламызды� г�лденуіне �лес 
�ос�ысы келетіндерді� �атары 
к�п екені �уантады, – дейді 
�алалы� м�слихат хатшысы 
Ерлан Каналимов.

Жалпы�алалы� сенбілікке 

елорданы� а�ын-жазушы-
лары да белсене атсалысты. 
Сенбілікке �атысушылар 
«¡аламгерлер аллеясында» 25 
т�п а�аш отыр�ызды. Жазушы-
лармен бірге Н�р-С�лтан 
�аласы �кіміні� орынбасары 
Ба�тияр М�кен мен Бай�о�ыр 
ауданыны� �кімі Н�рбол 
Н�рса�атов та білек т�ріп 
ж�мыс�а кірісті.

– Б�кіл республика к�лемін-
де сенбілік �йымдастырылып 
жатыр. Осындай игі іске елор-
далы� �аламгерлер де �з �лесін 
�осу�а ниеттеніп, к�тері�кі 
к��іл к�ймен жиналды, – 
деді ¡аза�стан Жазушылар 
ода�ыны� Н�р-С�лтан �ала-
лы� филиалыны� т�ра�асы 
Д�улеткерей К�п�лы.

¡ала к�сіпкерлері де сен-
білікке �лестерін �осты. 
«QazaqZher» ЖШС �ызмет-
керлері Кенесары к�шесінде 
шырша а�аштарын отыр�ызды.

– Біз жас компаниямыз. 
Со�ан �арамастан елімізді�, 
�аламызды� г�лденуіне �лес 
�ос�ымыз келеді. Сенбілік 
�теді дегенде, �жымымызбен 
�атысамыз деп шештік. Оны� 
�стіне ке�семіз орналас�ан 
аума�та а�аш отыр�ызу ке-
ректігін бай�а�ан едік. Соны 
іске асырайы� деп ойлады�. 
¡аланы к�галдандыру�а шама 
келгенше барша т�р�ындар 
�атысу керек. ³сіресе, елорданы 
абаттандыру�а аз �ана �ос�ан 
�лесіміз бас�а к�сіпкерлерге де 
�лгі болса екен дейміз, – дейді 
«QazaqZher» ЖШС директоры 
Алтынбек Ахметов.

Жалпы�алалы� сенбілікті� 
негізгі ма�саты – �о�амны� 
назарын �аламызда�ы таза-
лы�ты са�тау м�селесіне аудару 
ж�не экологиялы� м�дениетті 
�алыптастыру. Сенбілік сани-
тарлы� нормаларды са�тай 
отырып �ткізілді. Ол үшін ASHYQ 

қосымшасын жүктеп, 
QR-кодты сканерлеу 

жеткілікті

Үйден 
шықпай-ақ 

статусыңызды 
тексеріңіз!

«Қызыл» мәртебе ПТР-тест тапсырып, 
коронавирус анықталған адамға беріледі. 

Мұндай мәртебе иелері үйде оқшаулану 
режимін қатаң сақтауы тиіс.

«Сары» – байланыста болған 
адамдарға берілетін мәртебе. 

Оларға азық-түлік алуға немесе үйдің жанындағы 
дәріханаға баруға рұқсат етілгенмен, 

басқа қоғамдық орындарға 
баруға тыйым салынады.

 – ауру жұқтырған адамдармен байланыста «Көк»
болған адамдар есебінде жоқ, ПТР-тест 

(мысалы, әуежайда) талап етілетін 
жерлерден басқа кез келген жерде 

еркін қозғалыста болу дегенді білдіреді.

 – жүріп-тұруда шектеу жоғын білдіреді, «Жасыл»
мұндай адам – базада COVID-19 індетіне тапсырған 

ПТР-тестілеуі теріс нәтижелі пайдаланушы.

hp://ashyq.kz/ мұнда 
статусыңызды кәсіпкерлік нысанға 
бармай тексеруіңізге болады
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КАНАЛДА�Ы КЕПТЕЛІС
Тарихтан тартып �азірге дейін 

�лемдік тасымалды	 негізгі �лесін 
су жолы �стап келеді. Д�ниені	 
т�кпір-т�кпіріне таралып жат�ан 
А�Ш, Еуропа, �ытай, Жапония 
елдеріні	 тауарларыны	 дені кз-
деген жеріне кеме ар�ылы жетсе, 
м�найды	 да басым кп блігі су 
жолы ар�ылы тасымалданады. 

�ткен айда �лемдегі е	 ма	ызды 
сауда жолдарыны	 бірі Суэц кана-
лын ever given кемесі бгеп тастап, 
�лемді аз �лекке сал�ан жо�. Азия мен 
Еуропа арасында�ы е	 �ыс�а те	із 
жолыны	 бір апта�а жуы� буылып 
�алуынан �аламды� нары��а тауар 
жеткізу мен бос контейнерлерді 
�айтару �лкен м�селеге айналып, 
�лемдік экономика�а к�ніне 9,5 
миллиард доллар шы�ын �келді. 
150 жылды� тарихы бар жасанды 
канал талай со�ыстар мен да�дарыс-
тар�а ку� болса да, алып кемені	 
ал�ымына ты�ылып �алуы �лемге 
�йгілі арнаны б�рын-со	ды болма�ан 
ты�ыры��а тіреді. 

�зынды�ы 193 ша�ырымды 
(120 миля) ��райтын Суэц кана-
лы �лемдегі ж�ктемесі – е	 кп 

«1997 жылы 1-сынып�а бардым. 
Сол уа�ытта �йде ескі буржуй 
пешпен жылынатынбыз. �йде 
жейтін тама� та болмады. Жал-
пы �ке-шешемні	 жо�ары білімі 
бол�ан емес. Анам ыдыс жуып, ас 
пісірген. Ал �кем шахтада ж�мыс 
істеді. Я�ни мен ж�рт ойла�андай 
бай бизнесменні	 баласы емеспін. 
Біра� �кемні	 айт�ан сздері мені	 
бай бизнесмен болуыма �лкен 
�серін тигізді. Бизнес бастауыма 
отбасымда�ы �ажеттілік себеп 
болды. ¢рдайым «А�ша жетіспей-
ді. А�ша табу керек» деген сезім 
болатын. Компьютер жндеп а�ша 
табуды	 д�мін сездім. �азіргі 
к�нге дейін �ай к�сіпті бастасам 
да компьютерді жа�сы білгенім 
кмектесіп келеді. Бизнеске ке-
луіме жо�шылы�тан грі, ермек 
ретінде �арауым кп �сер етті. 
Ата-анам �ызы�ушылы�ымды 
�олдап сол кезде ешкімні	 �олы 
жете бермейтін �ымбат компью-
терді несиеге алып берді. ¢лі к�нге 
дейін ата-анама сол �шін ра�мет 
айтамын. Сол кезде компьютер 

Қалиакбар
СЕМХАН ЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

СЕМХАН ЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

Көктем
ҚАРҚЫН

karkynkktem@gmail.comkarkynkktem@gmail.com

 ЖАСЫНДА М ЛЛ ОН ТАПҚАН
Мектепте футбол ойнай алмағаны үшін ешкім оны 
командасына алғысы келмейтін. Сабақты нашар 
оқығанына бола мұғалімдерінен талай сөз де естіді. 
Бірақ ол тауы шағылып  еңсесін түсірмеді. Керісінше 
«Неде болса бірнәрсе үйреніп  өзімді дәлелдеймін» 
деген мақсат қойды. Артында тіреп тұрған аға-көке-
лері де  бай әкесі де жоқ. Жоқтықтың не екенін бір 
кісідей көріп өсті.  жасында алғашқы миллионын 
тапты. Жұрт оны Елбасыға сағат сыйлаған кәсіпкер 
ретінде таниды. Ендеше тәуелсіздіктің құрдасы   
бірдей кәсіптің тізгінін ұстап отырған Арман осқан-
баевтың жетістікке жету жолына бірге үңілсек.  

алып бермегенде, мен осындай 
болмас едім» деп бастады сзін 
к�сіпкер.

ДИПЛОМСЫЗ МИЛЛИОНЕР
Арман Тос�анбаевты	 балалы� 

ша�ы �ара�анды �аласында тті. 
5-6 сыныптарда компьютерлік 
техникалар�а �ызы�а бастайды. 
Сол кезді	 зінде достары мен 
туыстарыны	, м��алімдеріні	, 
кршілеріні	 компьютерлерін 
жндеп, 200-500 те	ге табатын. 
Соны	 ар�асында �олынан келетін 
іс ар�ылы а�ша табу�а болаты-
нын т�сініп, е	бекті	 д�мін сезді. 
К�сіпкер болсам деген ой да сол 
кезде туыпты. «Техника�а жа�ын 
бол�аннан кейін шы�ар, ма�ан 
�рдайым Билл Гейтс �найтын. Кп 
уа�ытымды компьютерлік ба�дарла-
маларды игеруге ж�мса�анды�тан, 
саба� �лгерімім нашар болды. Со-
сын 11 сыныпта �БТ тапсыр�анда 
шектік балл жинай алмай, о�у�а 
т�спедім. Бір жыл ж�мыс істеп бос 
ж�рдім. Сол уа�ытта компьютер-
ден алыс кетпей, бір маманды� 
алу керек екенін ��тым. Бізді	 
�о�амда �стаздар да, ата-аналар 
да бастысы, диплом ал дейді. Біра� 
маманды�ты �алай та	дау керек-
тігін ешкім айтпайды. �мірімдегі 
бірінші �ателігім – диплом алу �шін 
университетке т�скенім. Томск 

�аласына физика-математика 
ба�ытында�ы техникалы� факуль-
тетке т�стім. Біра� б�л п�ндер мен 
�шін �иын болды. Екінші курста 
зіме «Болаша�та осы та	да�ан 
маманды�ы	мен ж�мыс істейсі	 
бе? Керек пе са�ан?» деген с�ра�тар 
�ойдым. Томскте о�ып ж�ріп ком-
пьютерлік техника блімнен ж�мыс 
тауып, бизнеспен де айналыстым. 
Саба��а жиі �лгере бермейтінмін. 
Осылайша кп с�ра�ымны	 т�йінін 
таптым. �айда барсам да �олымнан 
к�сіппен айналысу �ана келетінін 
��тым. О�уымды тастап, ж�ріп 
ж�рген �ызыма: «�аза�стан�а 
�айтамын. Менімен бірге бар�ы	 
келсе бар. �ал�ы	 келсе, �ал» деп 
�сыныс айттым. Ол ма�ан «Сенімен 
бірге барамын» деп жауап берді. 
Міне, содан бері 10 жыл тті» деді 
Арман Тос�анбаев. К�сіпкерді	 
айтуынша, жастар ерте �йленуден 

�ашпауы керек. Себебі б�л та	дау 
мір жолы	да�ы �лкен істі тын-
дыр�анмен бірдей. Отбасы са�ан 
ертерек ая��а ны� т�руы	а �ай 
жа�ынан болсын септігін тигізеді. 
Бизнесте ал�а жылжуда �йелі	ні	 
де �осар �лесі зор. 

ИДЕЯДАН БИЗНЕСКЕ ДЕЙІН
100 жа	а есімге кірген жас 

к�сіпкерді	 ма�саты да згеше. Ол 
�аза�станды Димаш пен Головкин 
сия�ты �лемге таныт�ысы келеді. 
Біра� нерімен емес, к�сіп ар�ылы. 
Б�гінде 6 компанияны	 тізгінін �стап, 
мы	нан астам адамды ж�мыспен 
�амтып ж�рген к�сіпкер 5 жылды	 
ішінде 50 мемлекетке кіруге бел буып 
отыр. Арман Тос�анбаевты	 елге 
танымал жобаларыны	 бірі –«OTAN» 
са�аты. Елта	ба мен �аза�ы ою-р-
некпен бедерленген отанды� німге 
шетелдіктер тарапынан болсын, 

�аза�станды�тар жа�ынан болсын 
с�раныс ерекше. «Б�л бизнесті �ол�а 
алмас б�рын он ша�ты компания 
ашып, оларды жауып �лгерген едім. 
2015 жылы Айбек Есенов есімді �ріп-
тесім екеуміз «OTAN» деп аталатын 
са�ат компаниясын ашты�. Барлы� 
банк «Ма��лы�сы	 ба? �аза�станда 
�айда�ы са�ат компаниясы?» деп 
к�ліп, несие беруден бас тартты. 
Алдымен тапсырыс пен а�шаны 
алып, кейін сол а�ша�а са�ат жа-
сау�а кірістік. Екі-�ш айды	 ішінде 
жинал�ан 40 мы	 доллар�а са�ат 
��растырып шы�ты�. «OTAN» са�аты 
маркетингтік т�р�ыда те жа�сы 
жоба болды. Мен �шін б�л – �лкен 
ма�таныш. Шетелдіктер са�ат�а 
бейнеленген елта	бамызды кріп 
«не деген с�лулы�» деп та	�алады» 
деді к�сіпкер. 

2016 жылы Арман Тос�анбаев 
та�ы бір �ріптесі Диас Тастанбеков-
пен бірге базилик, руккола ж�не 
бас�а да сімдіктерді жылыжайда 
сумен емес, т�манмен сіреді. Кейін 
б�л німдерді �аза�станда�ы мей-
рамханалар�а сатады. Айтуынша, 
м�ндай аэропоникалы� жылыжай 
�аза�станда б�рын-со	ды бол-
ма�ан. Ара�а бір жыл салып к�сіп-
кер криптовалюта компаниясын 
ашып, осы компанияда сербер атты 
крипто-�миян шы�арады. Сондай-а� 
ірі �имараттарды	 макетін жасау-
мен айналысатын ж�не �рт�рлі 
айма�та�ы адамдар�а онлайн д�рі-
герлік кмек крсететін жобалары 
бар. Арман бизнес баста�ысы келетін 
жастар�а арнап «�аза�станда 0-ден 
бизнес бастау �шін не істеу керек?» 
деген с�ра��а жауап ретінде зіні	 
кітабын да жаз�ан. «�азіргі та	да 
бизнес бастау�а кмектесетін кітап-
тар те кп. Біра� оларды	 барлы�ы 
бір-біріне ��сайды. Екіншіден, ол 
кітаптарда кбінесе батыс елдердегі 
бизнесмендерді	 т�жірибесі жи-
на�тал�ан. Осы бизнес кітаптарды 
о�ып крмесем де, бір кітап жаздым. 
Ешкімге еліктеуге тырыспадым, тек 
зімні	 таза кз�арасым. Ішінде 
ата-анамен �арым-�атынас, бо-
лаша� жар та	дау та�ырыптары 

да �амтыл�ан. К�сіп ашып, к�сіпті 
енді бастаймын деген жастар�а 
ба�ыт-ба�дар крсету – мен �шін 
жауапкершілік. Мені	 компания-
ларым �азір 11 мемлекетте ж�мыс 
істейді. Осылай �аза�ты	 атын 
таныту, мы	нан астам адамды 
ж�мыспен �амту �лкен жауапкер-
шілік ж�ктейді. Бизнес бастаймын 
деген адам�а �азіргі к�ні барлы� 
жа�дай жасал�ан. Каспиймен ИП 
аша аласыз, Egov-пен ЖШС аша 
аласыз. Барлы�ы ы	�айлы. Бизнес 
ашу ма�тан емес, м�селе з сала	ды 
жа	ылмай табуда. Бізде нары� �атты 
дамыма�ан, �ай ба�ытты алса� та 
к�сіпті д	гелетіп �кетуге болады. 
�аза�станда�ы азы�-т�лікті	 50 
пайызы шетелден �келінеді екен. 
Б�л – �аза�станны	 д�л солай 
шы�ару�а м�мкіндігі бар деген 
сз. Адам аналитикалы� т�р�ыда 
�андай бизнесті	 жетіспейтінін 
шетелге шы�пай-а�, елде ж�ріп те 
таба алады» деді Арман То�санбаев.

Жас к�сіпкер �олына т�скен 
а�шаны бірден жа	а жоба�а салып 
отырады. Бір жерден табыс тауып 
жатса, �шінші-тртінші жобаны �ол�а 
алып �лгереді. �зіні	 айтуынша осы 
уа�ыт�а дейін �ымбат �йде т�рып, 
мы�ты клік мінуге �ызы��ан 
емес. Тіпті, кей адам секілді киім 
та	дау�а кп уа�ыт ж�мсамайтын 
крінеді. «�иынды�тар бізді шы-
ны�тырады. Мен шабытты екіге 
блемін. Біреуі – зім шы�аратын 
мотивация, екіншісі – сырттан ала-
тын мотивация. Кездесуден кейін, 
с�хбаттан кейін біреуден ал�ан 
мотивация	ыз �йы�тап т�р�ан-
нан кейін 50, 25 пайыз�а азайып, 
со	ында бітіп �алады. Ал адамны	 
зі оят�ан ішкі мотивациясы еш�а-
шан таусылмайды. Кішкентай бала 
к�ніне бір �адам басса м�з боламыз 
�ой. Сол сия�ты адамдар да к�ніне 
кішкентай болса да бір жетістікке 
жетіп отыруы керек. М�ндай ішкі 
мотивацияны н�тижелі адамдар 
�ана оята алады. Біз к�ндік, апталы� 
жоспарлар дайындаймыз. Со�ан 
жеткен кезде о�ан �уанамыз. Б�л 
ма�ан шабыт береді» деді ол. 

Арман – оны	 аты �ана емес, 
т�тас болмысы. Ол – армандарын 
ж�зеге асыра алатын, на�ты ма�сат 
�ойып болаша�ын болжай алатын 
к�сіпкер. 

ЛЕМДІК ТАСЫМАЛ ҚАЗАҚСТАНДЫ 
АЙНАЛЫП ӨТПЕСІНАЙНАЛЫП ӨТПЕСІН

азір әлемдік сауда-саттық тасымалында теңіз тасы-
малы мен құрлықтық тасымал маңызды орында тұр. 
Соңғы кездері әуе тасымалы да жандана бастағанымен  
ол әрі арзан әрі қолайлы теңіз тасымалының орнын 
шайқалтатындай әлеуетке көтеріле алған жоқ. рине  
теңіз жағалауындағы елдер үшін үлкен порттар салып  
су жолы арқылы тауар тасымалдап  жүк жеткізудің 

кономикалық тиімділігі шаш етектен екені айтпаса 
да түсінікті. Бірақ территори сы теңізбен түйіспейтін 

азақстан си қты құрлықтық елдер жөнінен алғанда  
құрлықтық тасымалға сүйенуден басқа таңдау да 
жоқ. Соңғы кездері азақстанмен тығыз кономи-
калық қатынастағы үрки  ытай елдерінің пойыз 
және көлік жолы қатынас-тасымал істерін дамы-
туға күш сала бастауы тоғыз жолдың торабында 
орналасқан еліміз кономикасының дамуына тың 
тыныс сыйлады. Бүгінгі сөз де әлемдік тасымал 
және оның азақстанға әсері жайында болмақ. 

су жолдарыны	 бірі. Ол ар�ылы 
м�най танкерлері Таяу Шы�ыстан 
Еуропа�а ж�не Солт�стік Америка�а 
м�най жеткізеді. Канал�а �лемдік 
сауданы	 12% жуы�ы ж�не с�йы-
тыл�ан таби�и газды	 8% тиесілі. 
Сондай-а� к�н сайын м�нда миллион 
баррельге жуы� м�най тасымалда-
нады. Арна бгелгеннен кейін brent 
маркалы м�най барреліні	 ба�асы 
шамамен 3%-�а сіп, 63 доллар�а 
дейін ктерілді. Со	�ы жылдары 
б�л жолмен тетін кемелерді	 �а-
тары молай�ан. Себебі жанармай 
ба�асы скен ша�та кптеген елдер 
жол �аржысын �немдеп, ж�кті 
молыра� тасымалдау�а тиімді осы 
жолды та	да�ан болатын. Алайда 
каналды	 к�тпеген жерден бгелуі 
�лем елдеріне бас�а да тасымал ли-
нияларыны	 да �ажеттігін шындап 
ескерткендей. �йткені канал бгеліп 
�ал�анда �за� к�тіп �алудан ала	дап 
кейбір кемелер 3500 миля жолды 
арты� басып, арты� 10 к�н уа�ыт 
ж�мсап, �міт м�йісі ар�ылы �лы 
те	ізді айналып тсе, кейбір елдер 
з тауарларын ��рлы� жолдары 
ар�ылы жнелтуге м�жб�р болды. 
Бір �ызы�ы, атал�ан су жолы ар�ылы 
жылына неше мы	 тонна тауар та-
сымалдайтын �ытай елі Суэц кана-
лыны	 т�бінде «Сыр беретінін» тым 
ерте сезгендей. �ытайдан Еуропа�а 
ж�к жеткізуді	 бір�анша жолын 
к�н б�рын ашып �ой�анды�ыны	 

тиімділігі Суэц каналы жабылып 
�ал�ан бай�алды. Себебі канал бір 
апта жабылып �ал�анда, �ытайды	 
��рлы�ты� жол ар�ылы Еуропа�а 
тауар жеткізуі �деттегі мезгілден 
екі есеге жуы� арт�аны бай�ал�ан. 

ЕУРОПА�А ЕНДЕЙ 	ТКЕН
Іргеміздегі крші ел �ытай ткен 

жылы �араша айында д�ниедегі е	 
�зын теміржол желісін іске �осты. 
Атал�ан желіні	 ашылуымен 9 мы	 
200 метрлік М�скеу – Владивос-
ток пойыз рейсі е	 �зын теміржол 
тізімінде екінші орын�а ы�ысты. 
Шанхайдан шы��ан б�л пойыз 13 
мы	 км жол ж�ріп, �аза�стан, Ре-
сей, Белоруссия, Польша, Германия 
ж�не Франция ар�ылы Испанияны	 
Мадрид �аласына 21 к�нде барды. 
Б�л те	із жолымен салыстыр�анда 
�лде�айда тез. Себебі Шанхайдан 
Мадридке сапар шеккен кеме ша-
мамен 35-40 к�нде жетсе, елімізді 
басып тетін жа	а жол �ытайды	 
к�рі ��рлы��а баратын жолын жарты 
ай�а �ыс�артты. 

¢лемдік нары�ты	 �лкен �лесін 
�стап отыр�ан �ытай осы �асырды	 
басынан бастап, теміржол тасымалы 
мен автотасымалды дамыту�а ай-
ры�ша ден �ойды. Атап айт�анда, 
те	із айналып ж�ру жанармайды 
�немдеп, кп зат жеткізуге м�мкіндік 
бергенімен, уа�ыт жа�ынан �тыла-
тынын ерте ескерген крші ел е	 
алдымен «�ытай – П�кістан д�лізін» 
жасап, �аш�ардан П�кістанды 
ендей тіп, Гуадор портына бара-
тын �ытай – П�кістан теміржолын 
салды. Ормуз Б��азынан неб�рі 400 
ша�ырым �ашы�та орналас�ан 
Гуадор портыны	 жа�рапиялы� 
орны ерекше. �ытай осы порт�а 
теміржолды жал�а�аннан кейін, 
П�кістан�а кмектесіп, портты	 
т�ралап т�р�ан инфра��рылымда-
рын �айта жа	алап шы�ты да, оны	 
а�ысына атал�ан портты П�кістан 

�кіметінен 43 жыл�а жал�а алды. 
�азір �ытайды	 импорт ететін 
м�найыны	 70 пайызы Малакка 
б��азынан  айналып тіп, Гуадор 
портына жеткізіледі де, сол арадан 
пойыз�а тиеліп, �аш�ар ар�ылы 
ішкері �ытай�а тасымалданады. Б�л 
желі �ытайды	 те	із тасымалында�ы 
жолын айтарлы�тай �ыс�артса, �ы-
тайды	 Ресей ж�не �аза�стан ар�ылы 
Еуропамен т�тасатын теміржолы 
мен автожолдары айлы� сапарды 
апталы� жол�а айналдырды. �ш 
ба�ытты �амтитын б�л жолды	 бірі 
Ресей ар�ылы Еуропа�а бет алады, 
ал екіншісі �аза�стан ар�ылы Ис-
панияны	 Мадрид �аласына дейін 
т�тас�ан. �шіншісі, О	т�стік Азия 
елдерін басып, Африка�а дейін 
созылып жатыр. Міне, осы жол 
желілеріні	 арасында Шы	жа	ны	 
Алатау Са�асы (Алашан�ай) ар�ылы 
�аза�стан�а тіп, Ресей, Беларусия, 
Польша, Германия елдерін басып, 
Нидерланд�а дейін баратын пойыз 
жолы мен �ор�ас шекарасы ар�ылы 
�аза�станды ендей тіп, �ытайды 
автожол ар�ылы Еуропа елдерімен 
жал�астыратын Батыс Еуропа – Батыс 
�ытай клік жолыны	 �аза�стан �шін 
де ма	ызы айры�ша. Б�л тасымал 
желісі �аза�станны	 да импорт-экс-
портыны	 дамуына ты	 серпін беріп 
�ана �оймай, елімізді	 бес облысын 
жал�айтын жолдарды	 сапасыны	 
ерекше жа�саруына себепші болды. 
Сонымен �атар, туризм ж�не бас�а 
да шаруашылы� саласыны	 дамуына 
да кп пайдасын тигізді. Б�гінде 
мемлекетіміз ар�ылы Азия мен 
Еуропаны, Солт�стік пен О	т�стікті, 
Тыны� м�хитын Атлант ж�не �нді 
м�хиттарымен байланыстыратын 
�ыс�а жолдар теді. Бас�асын айт-
па�ан к�нні	 зінде �аза�стан  осы 
жолдар ар�ылы тетін ж�к клік-
терінен алатын тиын-тебеніні	 зі 
– жас мемлекетті	 бюджетіне �лкен 
с�йеу.  Со	�ы кездері �ытайды	 «бір 
белдеу, бір жолы» жнінде �рт�рлі 
�	гімелер айтылып ж�р. Біреулер 

оны «�ытайды	 ж�мса� 
т�сілмен жаулап алуда�ы ��ралы» 

деп �арайды. Алайда «бір белдеу, 
бір жол» ба�дарламасынан елімізді	 
тауып отыр�ан табысы да жо� емес. 
�азірге дейін �аза�стан ар�ылы 11 
транс�лтты� маршрут салынды, 
оны	 ішінде �зынды�ы 2700 км-ді 
��райтын «Батыс Еуропа – Батыс 
�ытай» автобанын �оса ал�анда, 
5 теміржол ж�не 6 автомобиль 
жолы бар. Б�л жол желілері ар�ылы 
�аза�станны	 Парсы шы�ана�ына 
ж�не О	т�стік Азия�а, Еуропа�а 
шы�уына м�мкіндік туды. Былайша 
айт�анда, еліміз ар�ылы Азияны	 
кез келген н�ктесіндегі тауарлар 
Солт�стік Еуропа �алаларына екі 
аптаны	 ішінде жете алады. Осыны	 
ар�асында 2020 жыл�ы да�дарыста 
да �аза�стан ар�ылы «�ытай – Еу-
ропа – �ытай» ба�ыты бойынша 
контейнерлік тасымалдарды	 суі 
60%-тен асып т�скен. 

Т�РІК-�ЫТАЙ ЖОЛЫНЫ� ДА 
ТИІМДІЛІГІ К	П
�ткен жылды	 со	ында �ытай 

Еуропадан �ытай�а баратын е	 
�ыс�а жолды ашты. Т�ркияны	 
Стамбул �аласынан басталатын 
б�л шойын жол Мармарай туннелі 
ар�ылы Босфор б��азынан тіп, 
Т�ркия астанасы Анкара�а келеді. 
Осы арадан Т�ркия мен Грузия 
шекарасында орналас�ан Карс�а 
жетіп, одан ары 2017 жылы іске 
�осыл�ан жа	а Карс – Тбилиси – 
Баку клік д�лізіне �осылады. Кас-
пий жа�асына жеткеннен кейін су 
жолы ар�ылы �аза�станны	 А�тау 
портына ат басын тіреп, �ор�асты 
басып, Циян провинциясы ар�ылы 
Шанхай�а аттанады. Осылайша екі 
��рлы�ты, екі те	ізді, 5 мемлекетті 
ендей тіп, жалпы �зынды�ы 8 мы	 
700 ша�ырым жолды 12 к�нде е	се-
реді. Б�л тасымал ба�ытыны	 да 

�ытай мен Т�ркия �шін �ана емес, 
ортада�ы �аза�стан, ¢зербайжан, 
Грузия елдері �шін де тиімділігі 
кп. �ытай мен Т�ркия тауар та-
сымалы жа�ында уа�ыттан ж�не 
жола�ыдан �тса, ортада�ы елдерді	 
�оржынына �рі-бері ткен ж�ктен 
т�сетін кедендік салы�ты	 зінен 
аз пайда �алмайтыны аны�. 

Екінші т�р�ыдан, б�л жолды	 
ашылуын �араба� со�ысында�ы 
¢зербайжанны	 же	ісі деп �арау�а да 
болады. �араба�та�ы же	істен кейін 
Т�ркияны	 Орталы� Азия елдеріне 
тіке шы�уына ж�не Орталы� Азия 
елдеріні	 Т�ркиямен тіке барыс-келіс 
жасауына ке	 жол ашылды. Осы�ан 
�арап-а� �араба� со�ысында Т�ркия 
«екі жеп биге шы��ан»  ойыншы деп 
атау�а болады. 

Со	�ы жылдары �ытай мен 
�збекстанны	 екі жа�ты �арым-�а-
тынасы к�шейеді. Алайда �ытай мен 
збек елі шекараласпайтынды�тан, 
�ытайды збекпен жал�астыратын 
е	 жа�ын �рі тиімді желі �аза�стан 
ар�ылы тетін жол болатын. Деген-
мен со	�ы жылдары �ыр�ызстан, 
�збекстан, �ытай елдері �аш�ар-
дан шы�ып, �ыр�ызстанды басып, 
�збекстанны	 Андижан �аласына 
баратын пойыз жолы мен автожолын 
салу�а �амданып жатыр. Сарапшы-
лар м�ны �аза�стан хал�ыны	 
�ытай�а �арсы наразылы�ты	 
к�шеюімен байланыстырды. Мейлі, 
�алай болса да, 2010 жылдан бастап 
�ытайды	 �аза�стан�а инвестиция 
салуы �збекстан�а �ара�анда азая 
баста�аны рас. Б�л �збекстанны	 
�ытай инвесторларына 10 жыл�а 
дейін салы� салмау, �збекстан�а 
�аржы салса, жерді тегін пайда-
лануына м�мкіндік жасау сынды 
тиімді саясаттарына да �атысты 
болуы м�мкін. Себебі жері аз, хал�ы 
40 миллион�а жуы�тап, зі сый-
май отыр�ан збек елі �ытаймен 
�арым-�атынас жасауда бізді	 ел 
сия�ты ала	дап кетпейтіні аны�.   
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РУХАН Т

ТУ�АН ТОПЫРА�Ы 
�ДЕБИЕТКЕ
 ЖЕТЕЛЕДІ

– Бір с�хбаты�ызда 
«�уезов пен кездескен с�тім 
та�дырымды шешті» депсіз. 
За��ар жазушыны� шы�арма-
ларын жастана о�ып ж�ріп, 
ал�аш к рген кезде �андай 
�серде болды�ыз? 

– Ол �за� ��гіме. Б�л жайлы 
«�уезовті к�рген алты с�т» деген 
эссем бар. 1957 жылы мен Аяг�з 
�аласында теміржол мектебінде 
о�ып ж�рдім. Ал М�ха� сол 
жылы 60-�а толды. К�зді к�н 
болатын. Мектепте белсенді 
о�ушы болдым. М��алімдерім 
мені �дебиетке жа�ын бол�ан-
ды�тан �дебиетші болады деп 
к�тіп ж�рді. М�ха� �зіні� алпыс 
жылды� мерейтойын атап �туге 
ту�ан жері Абай ауданына жол 
тартып бара жатып, Аяг�зге 
пойыз жарты са�ат аялдайды 
екен. Содан мектептегілер 
жазушыны� алдынан шы�атын 
бір топ пионер о�ушыларды 
дайындады. Оны� ішінде мен 
жа�сы о�итын ш�кірт ретінде 
бір-екі ауыз с�з с�йлеуім керек 
болды. Сонымен пойыз кешігіп 
келді, иін тірескен �алы� халы� 
с�йікті жазушысын к�тіп ж�р. 
М�ха� басында ж�ртты� жи-
нал�анын білмей де �алыпты. 
Адамны� к�птігі соншалы� 
пойыз ж�ре алмайтындай, 
балалар вагондарды� �стіне 
шы�ып ал�ан. Бір уа�ытта 
б�кіл халы� «М�ха, М�хтар 
�уезов» деп ай�айлады. Сол 
кезде барып, жазушы же�іл 
киіммен пойыздан шы�ты. Ал 
М�ха� керемет тол�ып кетті. 
К�зіне жас толып «Ту�ан елім 
�ой, мынау Шы��ыстау �ой. Мен 
осы жермен �ткенде Аяг�зді� 
хал�ыны� к�тіп т�р�анын білген 
жо� едім. Кешігіп шы��аныма 
кешірі�іздер» деп тау жа�ты 
�олымен н�с�ады. Сонымен 
райкомны� бірінші хатшысы 
��тты�тады, жа�адан пионер-
ге �ткен мектеп о�ушысына 
галстук та�ты, ішіндегі 15-а� 
жаста�ы �дебиетші болып мен 
�зімше екі-�ш ауыз бірн�рсе 
айттым. Жинал�ан ж�ртта 
ес �ал�ан жо�, абыр-сабыр. 
Содан кейін М�ха�ны� �зі 
бастап, �тінішімен Абайды� 
�ні «Айттым с�лем, �алам�ас-
ты» хор болып айтты�. Халы� 
пойызды ж�ргізбей, М�ха�ды 
жібергісі келмей т�р. Ал рейс 
кешігіп барады. Ауылда�ы 
а�са�алдарды� М�ха� жай-
лы ��гімелерін естіп, Абай 

Біз оқыған Е -дың журналистика факул тетінде Сұлтан 
разалы атында дәріс ана бар. алай шәкірт сол жерден 

жазушы-журналистің өмір жолымен танысып  небір майтал-
мандардың шеберлік сабақтарын тыңдап  қазақ журналис-
тикасына қанат қақты. ә  бізге сол үшін де Сұлтан разалы 
есімі ыстық. азақ телевизи сының тарланы Сұлтан ағамыз 

биыл сексеннің сеңгіріне а қ басты. асиетті ыңғыстау 
баурайында туып  қарт Алатаудың етегінде ержеткен қа-

ламгердің қайраткерлік жолы өнегеге толы. Кезінде ыңғыс 
Айтматов Сұлтан разалы туралы  «Мен әлемдік теледидар-

дың құдіретін білемін. Сондай өнердің тұтқасын ұстап  биік 
мәдениетпен іс тындырып жүрген өзіңдей жігіттер көп емес» 
деп айтқан екен. лттың беткеұстар ірі тұлғаларымен сұ бат-

тасып  жақын араласқан ардақты азаматтың әлі де алқына 
берері көп. Сұңғыла сөздің сұлтаны атанған қазақ журналис-

тикасының аңыз адамымен жүздесіп  сұ баттасқан едік. 

романын жастайымнан о�ып 
�скендіктен, оны� сыртында 
атам Оразалы М�ха�мен жа�сы 
аралас�анды�тан, б�л кездесу 
ж�регіме �атты �сер етті. 

ХАЛЫ� Д�СТ
РІН 
К	ГІЛДІР ЭКРАН�А 
ШЫ�АРДЫ

– �аршадайы�ыздан �аза� 
телевизиясына �ызмет етіп, 
�лтты� ��ндылы�тарымы-
зды д�ріптейтін «С�хбат», 
«�ымызхана», «Кездесу», 
«Айтыс», «Халы� �азынасы» 
сынды ба�дарламаларды 
д�ниеге �келді�із. М�ндай 
бастама�а не т�рткі болды?

– Абай жерінде туып-�сіп 
д�ст�рі�ді, ана тілі�ді, ту�ан 
елі�ді с�ймеу м�мкін емес. 
Б�рі �скен орта�а байланы-
сты. Телевизия�а кереметтей 
жа�сы к�ргендіктен келген 
жо�пын. О�у бітіргеннен кейін 
ж�мыс істеу, к�н к�ру керек 
болды. Ол кезде баспас�з тым 
аз. Ал телевизия мен радио 
енді �ана ашылып жатты. Ал-
дымен «�ш�ын» радиосында 
жастар редакциясында ж�мыс 
істедім. Сол жерде біраз к�зге 
к�рінгеннен кейін басшылар 
телевизия�а жіберді. Осылайша 
23 жасымда телевизия ж�мы-
сына кірісіп кеттім. Жолдаста-
рымны� б�рі боламыз деп 
т�р�ан �.Кекілбаев, М.Ма�ауин, 
Р.Н�р�алиев сынды жігіттер 
еді. Барлы�ымыз �атар �стік. 
Сонды�тан телевизия�а кел-
геннен кейін «Не к�рсетуіміз 
керек? �алай жа�а н�рсені 
елден �алмай жасаймыз?» де-
ген с�ра� �атты тол�андырды. 
�аза� телевизиясы 1958 жылы 
жа�адан ��рылып жат�ан, 
мен 1964 жылы бардым. Ол 
кезде телевизия туралы жа-
зыл�ан �дебиет те аз. Соны� 
б�рін іздеп ж�ріп, М�скеуден 
алдырып, журналдарды а�та-
ратынмын. Солай ой �стінде 
ж�ргенде �уезовті� «Театр 
– к�рнекті �нер. Оны жасау 
�шін алдымен �лтты� жанына, 
таби�атына жа�ын н�рселерді 
алу керек» деген с�здері есіме 
т�сті. ¢абит М�сірепов те: 
«�ыз Жібекті» жазуымны� 
себебі, ол халы�ты� ж�регінде 
т�р�ан шы�арма» дейді. Мен 
алдымызда�ы а�аларымызды� 
айтып кеткен ��гімелерін жан-
дандырдым, еш�айсын ойдан 
ойлап тап�аным жо�. Сол кезде 
хал�ымызды� �лтты� �нері 
�шіп бара жатты. �аршадайым-
нан �дебиет редакциясын 

бас�ардым. 23-24 жастамын. 
Б�тін бір �аза� телевизиясыны� 
�дебиет ж�не �нер б�ліміні� 
бас редакторы деп кабинет 
берген. Сонда келген кейбір 
жазушылар «Жасы� нешеде?» 
деп с�райды. ¤зімше �лкейтіп 
«Отыздамын» деймін. Теле-
визия �зі жас бол�анды�тан, 
біз сия�ты жастарды тартты. 
«Айтыс» хабарын шы�аруыма 
б�гет к�п болды. Е� алдымен 
ба�дарлама атын «Б�йге» деп 
�згерттім. Басшылар�а «Айтыс» 
деп айт�анымда шошып кетті: 
«�азір енді екі ауыл айтысады 
да, бірін-бірі жамандайды. 
Ана облысты� басшысы мына 
облыс�а ренжиді. Б�рын�ыдай 
рулы� айтыс болып кетеді» 
деген сия�ты к�діктер к�п 
болды. Ол кезде ЦК деген 
бізді� �рбір с�зімізді а�дып 
отыр. Сол себепті е� ал�аш 
офицерлер �йінде жасырып, 
сол жа�тан «Б�йге» деп жасап, 
1984 жыл 1-2 �а�тарда халы��а 
екі к�н к�рсеткенде мы�да�ан, 
4-5 с�мке хат келді. Д�ст�р 
та�ырыбын жаныма жа�ын 
бол�анды�тан, �аза� �дебиетін 
с�йіп о�ы�анды�тан к�гілдір 
экран�а �келдім. Одан �ателе-
скен жо�пын. �иынды�тар к�п 
болса да, жас бол�анды�тан 
ондай�а �ршелене т�сетін-
мін. «К�п болса ж�мыстан 
шы�арып жіберер» дейтінбіз. 
Теледидар�а шы�ып ж�ргеннен 
кейін б�кіл халы��а танылып 
кеттік. Сол кезде мені �ызмет-
ке ша�ыр�андар да, �ылым�а 
ша�ыр�андар да болды. Біра� 
мені� телевизияда�ы басшы-
ларым о�ан р��сат бермеді. 
�азір мен балаларымды �лт�а, 
халы��а жа�ын т�рбиелеймін. 
Жал�ыз �лым ауылда, �жесіні� 
�олында �сті. Немерелерім де 
ауылдан шы�пайды, жылына 
ма�ан айтып та, айтпай да 
4-5 рет ауыл�а барады. Елден 
кеткісі келмейді, кіндіктері сол 
жа�пен байлан�ан. Немере-
лерім д�ниені� т�рт б�рышын 
аралап келді. Біра� барлы�ы 
�аза� мектебін бітірді, �аза�-
ша о�ыды. ©йде еш�айсына 
орысша с�йлетпейтінмін. Енді 
�азір ш�берелерім де �аза�ша 
�сіп келеді. Мінеки, алдымен 
�лтты� т�рбие. ©йде кішкентай 
балаларыма �лтты� музыкамы-
зды, к�йімізді, �німізді �ойып 
�оямыз. Балаларды� ��ла�ына 
сі�е береді. Ол да – д�ст�р. Ал 
�аза�ты� �ні мен к�йі жанына 
сі�бей ол �аза� бола алмайды. 
¤зім де шы�армашылы�та сол 
��ндылы�тарды пайдаландым. 

ЖЫЛТЫРА��А 
�УЕС БОЛЫП КЕТТІК

– �азір адамдарды� к бі 
теледидар к рмей кетті 
�ой. �аза� телевизиясыны� 
б�гініне к �ілі�із тола ма? 
Келешегінен не к�тесіз?

– Телевизия деген – �те 
�лкен ке�істік. Бір хабарды� 
айналасында ж�здеген адам 
ж�мыс істейді. Сонды�тан 
б�рін бір с�збен нашар немесе 
керемет деп айта алмаймын. 
¤йткені �рбір ба�дарламаны� 
�здеріне �ана т�н ма�саттары 
бар. Біра� барлы�ына орта� бір 
кемшілік бар. Біз же�іл-желпі 
жылтыра��а �уес болып кеттік. 
Мені� та��алатыным, �азір 
телевизиялы� хабарларды� 
мазм�нына к��іл б�лінбейді. 
«Осы не айтып отыр? Мынау 
кімге керек?» деген с�згі жо�. 
Сырты жылтырап т�рса болды 

салыстыру пендешілік болар. 
�р заманны� �з мы�тылары 
болады. Алпысыншы-сексенін-
ші жылдар – бізді� бейнеміз. 
Сол т�ста халы�ты� ж�регіне 
жа�ын небір хабар д�ниеге 
келді. «С�хбат» сия�ты хабар 
б�кіл Совет телевизиясында 
бол�ан жо�. Тек он жылдан 
кейін Эстон телеарнасыны� 
журналисі Урмас Отт «Теле-
визионное знакомство» деп 
мені� хабарымны� к�шірмесін 
жасады. Біз сол ба�дарла-
маларды ж�ргізуді маман-
ды� санамайтынбыз. �азір 
ж�ргізуші дегенді жазушы 
сия�ты айтатын болды. Елді� 
б�рі экран�а шы�ып с�йлей 
алмайтын. Камераны �ойса 
бізді� замандастарымызды� 
к�біні� тілі байланып �алатын. 
Ал мен болсам, шалдарды� 
алдында кітап о�ып �йрен-
гендікі ме телевизия�а бірден 

Т�Л�АЛАРДЫ 
ТАНЫТСА�

– Ж�рт сізді �арымды �а-
ламгер ретінде де таниды? 
Не жазып ж�рсіз, нені жаз-
ба�шысыз?

– �азір к�біне эсселер жазып 
ж�рмін. ¤мірде к�птеген �лы 
т�л�аларымызбен с�хбатта-
стым, ж�здестім. Соларды� 
ішінен жазба�андарым к�п 
екен. �арыздар сия�тымын. 
Міне, жа�ында �ана жаз�ан 
¢абит М�сірепов туралы ха-
барым дайын болып, �олыма 
келді. Б�л кісілер жайлы к�зін 
к�рген біз жазбаса�, кім жаза-
ды? Архивтен ¢абе�ні� барлы� 
�олжазбаларын �келіп �ойдым. 
Алда�ы уа�ытта сол кісі жайлы 
к�лемді шы�арма жазсам ба 
деймін. ¢абе� туралы баспа�а 
бермеген 4-5 ма�алам да т�р. 
Б�л кісіні� та�дыры �ызы�. 
Жолы ауыр жазушы. �лы т�л�а. 
Сосын замандастарым жайлы, 
д�ниеж�зіні� к�п �аламгер-
лерімен жолы��анда оларды� 
хал�ымыз, �дебиетіміз жайлы 
айт�андарын болаша��а �ал-
дыруым керек. 

– Жеке архиві�із с йлесе 
не айтар еді?

– ¢абит М�сірепов «Кіта-
бымны� �зі 500-а� бет. Біра� 
�олыммен жазып жина�ан 
материалым мы� беттен асып 
кетті» дейді. Жазушы деген 
сол. ¢абит туралы мен онда�ан 
жылдан бері жинап келемін. 
Біра� �лі толы� емес. Адамны� 
жасы келген сайын т�жірибесі 
мен білімі к�бейеді, со�ан сай 
тал�амы да артады екен. Жас 
кезде б�рін жазып тастайсы�. 
Жылдар �ткеннен кейін �араса�, 
�ншейін д�ние. Сонды�тан �зі�е 
�оятын тал�ам мен талабы� 
да к�бейеді. Жо�тан �згені 
кітап �ылып шы�ара беруге 
келмейді. Жи�ан архивтерім 
к�п. 7 том ма�алалар мен сце-
нарийлер жина�ым баспада 
жатыр. Министрлік �олдаса, 
биыл шы�ып та �алар. Ішіне 
он ша�ты фильм кіргіздім. К�бі 
портреттік, на�ыз деректер 
айтыл�ан. Телевизияда ж�ріп 
�аншама хабар жасадым. �уе-
зовті к�рген адамдармен де, ірі 
т�л�алармен де с�хбаттастым. 
Біра�, соларды� те� жартысы 
�кінішке �арай, архивте са�тал-
мады. Осы уа�ыт�а дейін 21 
кітап, басылымдарда 200-ге 
жуы� ма�алалар, телерадиос-
ценарийлер, 15 телепьеса, 14 
деректі фильм ж�не онша�ты 
телехабар жасаппын. 

�ЛТ М�РАСЫН 
�ЛЫ�ТА�АН

хабар шы�ара береді. Екін-
шіден, тележурналистерді� 
біліміне к��ілім толмайды. 
Жастар аз ізденеді. Білім 
�рт�рлі саладан келсе де, не-
гізгі білім – кітапта. Кітапты 
к�п о�ымай адам �спейді. 
¤кінішке �арай, жас �рпа� 
кітап о�ымайды. Осы жа�дай 
мені� жаныма батады. Сон-
ды�тан да шы�ар, телевизияда 
білімні� саязды�ы бай�алып 
т�рады. �азір техникалы� 
�леует жа�ынан телевизияда 
м�мкіндіктер �шан-те�із. Жа�-
сы болсын, жаман болсын сол 
журналистерді� к�біні� білімі 
жо�ары. Ал біра� н�тижесі 
к��іл к�ншітпейді. ¤нерге 
айтары бар, зерттеуші адамдар 
керек. Ал айтары� болмаса 
экран�а не �шін шы�асы�? 
�р �рпа� �з бейнесін телеэ-
кран�а �келеді. Ана кездегі-
ден мына кез жа�сы еді деп 

Жиынды аш�ан Елбасы 
кітапханасыны� директоры 
Ба�ытжан Темірболат б�гінгі 
та�да  «Назарбаевты� саяси к�ш-
басшылы�ы» ж�не «Назарбаев 
феномені» ��ымдары �лемні� 
жетек ші саясаткерлері мен �а-
лым-зерттеушілеріні� басты 
зерделеу нысанына айнал�анын 
атап �тті.

 «Феномен Назарбаева» кітабы 
– к�п жыл�ы �ажырлы е�бекті� 
н�тижесі. Авторды� ба�алауы, 
кейіпкерді� сипаты мен жеке 
т�л�асына ж�не т�тастай о�и�а-

лар�а деген �зіндік к�з�арасы 
басылымны� мазм�нына те-
ре�ірек ��ілуге м�мкіндік береді. 
�аза�станда�ы билік транзитіне, 
саяси о�и�алар�а к�сіби талдау 
жасау жина�ты� ��ндылы�ын 
арттырады. Автор «М�рагер», 
«Дуумвират» сия�ты ты� �рі 
батыл ��ымдарды енгізген. Ольга 
Видованы� е�бегі �аза�станны� 
Т���ыш Президентіне деген 
ерекше ��рметті� белгісі екені 
даусыз» деді Б.Темірболат.

Кітапты� авторы О.Видо-
ва Ресейді� м�дени м�расын 

шетелде насихаттау бойынша 
ау�ымды ж�мыстар ж�ргізеді. 
Ол постке�естік ке�істіктегі 
�азіргі саяси ж�не рухани �мірге 
арнал�ан кітаптар жаз�ан. «�лт 
к�шбасшылары» жобасыны� 
н�тижесінде Т���ыш Прези-
дент-Елбасы Н.Назарбаев туралы 
�ытай, а�ылшын ж�не �аза� 
тілдеріне аударыл�ан кітаптар 
жары��а шы�ты.

Іс-шара�а �аза�стан мен Ре-
сейді� к�рнекті саяси ж�не �о�ам 
�айраткерлері �атысты. Мемлекет 
�айраткері �уаныш  С�лтанов 

�азіргі �аза�стан тарихын зерт-
теушілер �шін басылымны� 
��ндылы�ын атап �тті. «Б�л бір 
т�л�а туралы е�бек емес. Жина�та 
т�л�аны� �ызметі ар�ылы елді�, 
�о�амны� �суін к�рсетіп отыр. 
�о�амда�ы ��былыстарды зерттеу 
ар�ылы жеке т�л�аны� �о�амны� 
�рт�рлі �згерістеріне ы�пал ете 
алатын м�мкіндігі, о�ан жеткілікті 
білімі, �арым-�абілеті �лкен р�л 
ат�аратынды�ы к�рсетілген. 
Осы т�р�ыдан, б�л бізді� рухани 
�орымыз�а �осыл�ан жа�алы� 
деп есептеймін» деді �.С�лтанов.

ОЙ Е�БЕГІ 
БА�АЛАНБАЙ 
КЕЛЕДІ

– Осыншама е�бекті� ав-
торысыз. Кезінде авторлы� 
���ы� комитетін де бас�ар-
ды�ыз. Авторларды� ���ы�ы 
тиісті де�гейде �ор�алып 
ж�р ме?

– Авторлы� ���ы��а бай-
ланысты за�ды со��ы рет мен 
�ткізіп кетіппін. Осы істі� ай-
наласында ж�рген к�п жігіттер 
авторлы� ���ы�ты �з пайдала-
рына да асырма� болды. Сол 
кезде «Бізбенен �мір бітпейді. 
Болаша� �рпа� бар» деп сол 
за�ды шы�арттым. Ол туралы 
да бір кітап жазыппын. Одан 
кейін де онша�ты жыл �тіпті. 
�азір оларды� не істеп жат�а-
нын білмеймін. Біра� �лемдегі 
���ы�ы �ор�алмайтын е� сор-
лы авторлар бізбіз. Мысалы, 
мен отыз жылдан бері со�ыр 
тиын �алама�ы ал�ам жо�. 
�аншама кітаптарым, ж�з-
деген ма�алаларым шы�ты. 
Керісінше �з �аржыммен шы�а-
рып келемін. Д�ние ж�зінде 
жазушысын сыйлама�ан елді� 
не болатынын білмеймін. Біз 
сондай к�йге �шырап отыр-
мыз. Сонды�тан �аза�стан 
б�л м�селеде �те �ятты, �иын 
жа�дайда отыр. Басшылар�а 
талай айтылды. Анау патша 
заманында �алама�ы керемет 
т�ленген. Пушкинні� «Евгений 
Онегинге» ал�аны �азіргі а�-
шамен есептегенде п�ленбай 
миллион рубль екен. �азір 
ондай а�шаны ешкім алмайды. 
Ке�ес заманында жазушылар 
шы�армашылы�пен к�н к�рді. 
Шы�ар�ан бір кітабыны� а�-
шасы 2-3 жыл�а жететін. ©йді 
де, к�лікті де �алама�ысынан 
алатын. Авторын �анап отыр-
�ан елде отырмыз. ¤те ауыр 
жа�дай. Авторлы� ���ы�тан 
Женева конвенциясына, бас�а 
да �йымдар�а кірдік. Шетел-
дерде де талай баяндама жасап 
�ор�аймыз деп айтты�. Біра� 
м�ны� б�рі бос с�з болды. Отыз 
жылдан бері талай рет осы 
проблема к�терілсе де, мемле-
кет тарапынан к��іл б�лінген 
жо�. Неге �аза� �дебиетінде 
б�рын�ыдай ж�нді туындылар 
болмай жатыр? Себебі жазушы-
ларды� к�бі шы�армашылы�пен 
ала�сыз айналыса алмайды. 
Былтырдан бері к�рнекті к�п 
жазушыларымызды� �атары 
сиреп кетті. Олар�а деген ��рмет 
жо�. �азір шы�армашылы� 
адамын ешкім сыйламайды. Біз 
т�уелсіздік деп осы �шін к�рестік 
пе? �андай �иын кезде де ж�рт 
шы�армашылы� адамын сый-
ла�ан. ¤йткені ол – халы�ты� 
рухы, к�зі, ��ла�ы, айтары. 
Авторлы� ���ы� деген – соны 
�ор�айтын д�ниеж�зілік меке-
ме. Америкада бір �ана �нмен 
миллионер бол�андар бар. 15 
секунд музыкасы бір жерде 
ойнаса болды автор�а �аржы 
аударады. Б�рі компьютерде 
т�р. Автор �зі ешкімнен с�рап 
ж�рмейді. Сексенге келсек 
те осылай артымызда �алса 
екен деп �зіміз жазып ж�рміз. 
Міне, біздікі на�ыз таза �нерді 
с�йгендіктен шы�ып жат�ан 
д�ние. Мемлекеттік т�р�ыда 
шы�армашылы� жеткілікті 
ба�аланбайды. Жазушыларды� 
�адірі кетті. Эпидемияны� 
кезінде жазушыларымызды� 
д�ниеден озып жат�анын біл-
мейтін болды�. Со��ы филь-
мімні� ішінде ¢абитті �алай 
шы�арып сал�аны жайлы бар. 
Ал �азір �ай жазушыны шы�а-
рып салып жатыр. Басына бір 
басшы барып с�з айтпайды. Б�л 
сыйласты�ты� жо� екені емес 
пе? Жа�сысын сыйлай білмей, 
шын таланттарды ба�аламай ел 
болмаймыз. Осы жерде ж�ріп 
Димашты, Т�лешованы, Мак-
симды, Грэмми ал�ан баланы 
да �з елімізде ба�алай алма-
ды�. ¤йткені бізді� елде �нер 
танитын, ба�алайтын адам аз. 

– Ашы� ��гіме�ізге ра�мет!

С�хбаттас�ан 
К ктем �АР�ЫН

КӨШБАСШЫ ЕНОМЕНІ КЕСТЕЛЕНГЕНұңғыш резидент-Елбасы 
кітап анасында л га 

идованың «Назарбаев фено-
мені» кітабының тұсаукесері 
өтті. с-шара азақстан ес-
публикасы тәуелсіздігінің 30 
жылдығын мерекелеу а сында  
сондай-ақ 0 жылы 2  сәуір-
де Н. .Назарбаев азақ КС  

резиденті болып сайланған 
және азақстанда президенттік 
институттың құрылуы күні қар-
саңында ұйымдастырылды.

кіріп кеттім. Кейде бір к�нде 
ауыл шаруашылы�ынан, �де-
биеттен, музыкадан тікелей 
эфир ж�ргізетінмін. Келе келе 
барып мамандандым. �аза� 
�нері телевизия �шін жарал�ан. 
Мені� «Айтысты» �келгенім де 
сонды�тан. Айтыс ар�ылы біз 
�лем телевизиясыны� ешбіріне 
��самайтын хабар �келдік. 
Терме де, жыраулы� �нер де, 
�ымызханада барлы�ы экран�а 
с�ранып т�рды. �ымызхананы 
да бала к�німде ауылда к�ріп 
�стім. Шынайы �мірдегі бар 
н�рселерді экран�а �келу 
ж�не оны к�ркемдеп беру 
жа�а �нерді� ба�ын ашады. 
Ал �азіргі жастарымызды� 
к�бі �алада �скен. К�п н�рсені 
білмегендіктен, жа�алы� айта 
алмайды. Біра� осы буын-
ны� да ішінен топты жарып 
Н�ртілеу мен Бейсен сия�ты 
мы�тылар шы�ар. 
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Азаматтарды� кезектілігі 2021 жыл�ы 28 а�панда�ы жа�дай                                  
бойынша берілді.

ЖЕТIМ БАЛАЛАР, АТА-АНАСЫНЫ� �АМ�ОРЛЫЫНСЫЗ �АЛАН БАЛАЛАРДЫ� ТІЗІМІ

Ке- 
зек 
н�- 
мірі

Тегі Аты �кесіні� аты Кезекке 
ойыл�ан 

к�ні

Санат

2036 АХМЕТОВА ЖАННА ТАЛГАТОВ-
НА

22.02.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2037 ИМАН АЛИНА ЕРМЕКОВНА 23.02.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2038 БАРЫЧЕВ ИВАН АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

25.02.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2039 Ж�МА�А-
ЛЫ�ЛЫ

АБЫЛАЙ 26.02.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2040 ТАСКИМБА-
ЕВА

АНАР НАРБАЕВНА 03.03.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2041 �ЛІШЕР �ЛІМ-
ЖАН

�ЛІШЕР�ЛЫ 04.03.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2042 �БТІКЕРОВ СЕРІКБОЛ ОРЫНБА-
САР�ЛЫ

15.03.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2043 АЛШИМ-
БАЕВ

ТЕЛКОЗЫ БЕРГЕНО-
ВИЧ

29.03.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2044 КАЮКИНА АРИНА ВИТАЛЬЕВ-
НА

06.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2045 ТИХОПЛАВ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 06.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2046 ТИХОПЛАВ КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ 06.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2047 ТИХОПЛАВ АНАСТА-
СИЯ

СЕРГЕЕВНА 06.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2048 КАСЕНОВ РОМАН МИХАЙЛО-
ВИЧ

09.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2049 МАДИЕВА ДИНАРА ТАЛГАТОВ-
НА

11.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2050 УСТЮЛЮ-
МОВ

АЛЕК-
САНДР

ПЕТРОВИЧ 12.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2051 СА�ИШ�РІП Н�РД�Т 15.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2052 АЛПЫС АЙГЕРІМ �БДІХА-
ЛЫ��ЫЗЫ

16.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2053 ДЕМЕСИ-
НОВ

ЖАНТЕ-
МИР

БЕРИКОВИЧ 19.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2054 АЛМАСОВА АРУЖАН ДАРХАН�Ы-
ЗЫ

19.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2055 АЛМАСОВА А�НУР ДАРХАН�Ы-
ЗЫ

19.04.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2056 ЖИЛИН МАКАР 03.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2057 АЛЕУХАН МЕЙІР-
ЖАН

МО-
Ш�АЛ�ЛЫ

04.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2058 ВОЛЬШ-
МИДТ

МАКСИМ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

13.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2059 ТУЛЕМЕ-
СОВА

ДИНАРА НАУРУЗБА-
ЕВНА

13.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2060 АЙДАРАЛИ-
ЕВА

МАДИНА КАЛМАХА-
НОВНА

19.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2061 СПАНБЕ-
КОВ

АСЛАН ИБРАИМО-
ВИЧ

20.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2062 КУНАНБА-
ЕВА

АЙГЕРИМ БАХТИЯРОВ-
НА

24.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2063 Д¥СЕРБЕ-
КОВА

АЙГ¦Л САТЫБАЛ-
ДЫ�ЫЗЫ

28.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2064 САРАЙ НУРСАЯ 30.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2065 ОМАРБЕ-
КОВ

АМАН-
ГЕЛДЫ

МУРАТОВИЧ 30.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2066 СУЕНГА-
РИН

АЗАТ ТУЛЕГЕНО-
ВИЧ

31.05.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2067 КОЗНЮК АДАМ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

03.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2068 СКАК АЯГОЗ 04.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2069 ШАЛАТАЕВ МУРАТ-
БЕК

ЖУПАРБЕ-
КОВИЧ

06.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2070 БЕКМАГАН-
БЕТОВА

ЕРКЕЖАН 13.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2071 АВДИЕНКО АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ 16.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2072 АВДИЕНКО ЭВЕЛИНА ЮРЬЕВНА 16.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2073 МАХАНБЕ-
ТОВ

ДАНИИЛ БЕКБОЛАТО-
ВИЧ

23.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2074 ТЛЕУБЕРГЕ-
НОВ

АДИЛЕТ КУНБОЛАТО-
ВИЧ

25.06.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2075 КИРГИЗБА-
ЕВА

ГУЛЬМИ-
РА

НУРЛАНОВ-
НА

01.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2076 КУСАИНО-
ВА

КЕНЖЕ САГЫНА-
ЕВНА

04.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2077 КУРУМ-
БАЕВ

ДИЯР АСКАРОВИЧ 05.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2078 УАП АЯЖАН ЖАНДОС�Ы-
ЗЫ

11.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2079 С�НИ САЛТА-
НАТ

МАРЗАБЕ-
КОВНА

13.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2080 БАЙТАЛЯ-
КОВА

АИДА ИЛЫМЖА-
НОВНА

18.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2081 БАЙТАЛЯ-
КОВА

АДИНАЙ ИЛЫМ-
ЖАНКЫЗЫ

18.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2082 ДАНИЛОВА КРИСТИ-
НА

НИКОЛА-
ЕВНА

26.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2083 САЛИХОВА ДИЛЬНАЗ АЗАМАТОВ-
НА

27.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2084 НУРМУХА-
НОВА

ЗАРИНА ТАЙЖАНКЫ-
ЗЫ

29.07.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2085 АБДУОВ АЛЬЖАН 08.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2086 МАНАШОВ МЕРЕЙ МАНАШУЛЫ 09.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2087 КОЖАГУ-
ЛОВА

АЯГОЗ ТИМУРОВНА 10.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2088 �СІЛБЕКОВ БА©ДАТ С�РСЕН-
БЕК�ЛЫ

12.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2089 ВАВИЛОВА СНЕЖА-
НА

СЕРГЕЕВНА 15.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2090 ШИШ ЕГОР АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

15.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2091 ДОСКЕНО-
ВА

ТОЛКЫН ШИНАБЕ-
КОВНА

15.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2092 ПОТОЛОВА МИЛАНА СЕРГЕЕВНА 18.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2093 СМИРНОВА АНАСТА-
СИЯ

АНДРЕЕВНА 23.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2094 САГЫНА-
ЕВА

МОЛДИР САГАТОВНА 26.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2095 САРСЕН-
БАЕВ

АЛЬЖАН 29.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2096 ЖАНУЗА-
КОВ

ЕРБОЛАТ ТОЛЕУБАЕ-
ВИЧ

31.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2097 НЕНАУСТ-
НИКОВА

ЛЮБОВЬ ДМИТРИ-
ЕВНА

31.08.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2098 ПРАХТ ОЛЬГА ВЛАДИМИ-
РОВНА

02.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2099 РАССОХИ-
НА

ТАТЬЯНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

02.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2100 АВГУСТИ-
НОВИЧ

ТИМУР БУЛАТОВИЧ 05.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2101 МУСАПИ-
РОВ

БАКЕН РАЙХАНО-
ВИЧ

14.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2102 ОМАШЕВА АСЕМ ЖУМАГАЛИ-
ЕВНА

14.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2103 АКПАРОВ МАРЛЕН РУСЛАНО-
ВИЧ

15.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2104 АКПАРОВА ЭВЕЛИНА РУСЛАНОВ-
НА

15.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2105 ОРУДИНА ЛЮБОВЬ ГЕННАДЬЕВ-
НА

15.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2106 САПАРХА-
НОВА

ЗАРИНА ЕРЛАН�ЫЗЫ 16.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2107 ЧЕРЕПА-
НОВА

СВЕТЛА-
НА

АЛЕКСАН-
ДРОВНА

20.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2108 �АБЫКЕН АЙСУЛУУ 21.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2109 ЗЕКЕНОВА ГУЛЬЗИ-
РА

ЗЕЙНЕЛКА-
БИЕВНА

21.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2110 РАХИМБЕ-
КОВА

АЙГУЛЬ ДАУРЕНОВ-
НА

22.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2111 ДАУРЕНБЕ-
КОВ

МА�САТ 23.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2112 АЙСИНА БИБИНУР КАЙРЖА-
НОВНА

26.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2113 ОЛЖАБАЙ АБАЙ МЕШІТБАЙ-
�ЛЫ

27.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2114 ДЖАМБУ-
ЛОВА

АЗАЛИЯ КУАТКЫЗЫ 30.09.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2115 �ОЙШЫ-
БАЙ

АЙДАНА ¥КСІКБАЙ-
�ЫЗЫ

07.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2116 ЛЕСНОЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕ-
ВИЧ

15.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2117 АСЕТ ЭСМИРА ДИДАР�ЫЗЫ 19.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2118 САРКЕНО-
ВА

АЙЗАДА ЖАНАТОВНА 22.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2119 ЖУЛЕВ МАКСИМ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

22.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2120 ГАЛИАХМЕ-
ТОВ

РАМИЛЬ ДАМИРОВИЧ 25.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2121 КАЮКИН ДАНИЛ ВИТАЛЬЕ-
ВИЧ

25.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2122 КАЮКИНА ЭЛИНА ВИТАЛЬЕВ-
НА

25.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2123 БЕКБЕРГЕ-
НОВ

РЕНАТ УРАЛОВИЧ 26.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2124 БЕЙСЕН-
БАЕВ

АЗАТ БОЛАТОВИЧ 27.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2125 МАЛЫГИ-
НА

АНГЕЛИ-
НА

АЛЕКСАН-
ДРОВНА

27.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2126 ТУЯКПАЕВА ЖАНАР БЕКЕТОВНА 28.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2127 ТУЯКПАЕВ ДОСЫМ-
ЖАН

БЕКЕТ�ЛЫ 28.10.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2128 НИКИТИН АДИЛЬ СЕРГЕЕВИЧ 01.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2129 ЖАКЕНОВ АЛИХАН НУРЛАНО-
ВИЧ

02.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2130 ОХАНОВА КУНС�ЛУ ТАЛ©АТ�Ы-
ЗЫ

03.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2131 КАРБУНАРЬ ВИТАЛИЙ ВИКТОРО-
ВИЧ

08.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2132 АСКАРОВ АРДАК БЕЙСЕНБАЕ-
ВИЧ

08.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2133 ДОСТИЯ-
РОВ

АСЛАН АЛИМОВИЧ 10.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

2134 �ОНЫСБАЙ МИРАС МЫР-
ЗАК�РІМ�ЛЫ

12.11.2016 Жетім балалар мен ата-анасыны� 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан балалар

Мемлекет басшысы а�ымда�ы жылы 
�аза�стан Республикасы Парламентіні� 
депутаттары бастамашылы� еткен 
нотариат, жылжымайтын м®лікке 
�¯�ы�тарды ж°не за�ды т¯л�аларды 
мемлекеттік тіркеу м°селелері бойынша 
за�намалы� актілерге т®зетулер енгізу 
туралы За�дар�а �ол �ойды.

Нотариат саласында жа�ашыл-
ды�тар. 

Нотариатты цифрландыру ®рдісі 
осыдан он жыл б¯рын Біры��ай нота-
риатты� а�паратты� ж®йені� (б¯дан 
°рі - ж®йе) �¯рыл�ан с°тінен бастал�ан 
болатын.

Нотариат саласында�ы ³згері-
стерге то�талатын болса�, За�мен 
ж®йеге енгізілетін м°ліметтер, оны� 
м°тіні, оларды беру талаптарын ре-
гламенттейтін т®зетулер, сондай-а� 
ж®йені с®йемелдейтін т¯л�алар мен 
нотариустарды� бір�атар міндеттері 
�арастырылды.

Нотариатты� іс-°рекеттерді ж®йені� 
электронды� тізілімінде тіркеу кезінде 
нотариустар оларды� жасал�аны, м¯ра-
герлік істі� ашыл�аны ж°не ³сиеттерді� 
есепке алын�аны туралы м°ліметтерді 
енгізуге міндетті болып табылады. 

НОТАРИАТ Ж�НЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН М�ЛІКТІ ТІРКЕУ САЛАСЫНДАЫ РЕФОРМАЛАР ТУРАЛЫ
К³рсетілген м°ліметтер - дереу т®рде, 
ал м¯раны� ашыл�аны туралы м°лімет 
тиісті ³тініш келіп т®скеннен кейінгі 
келесі ж¯мыс к®нінен кешіктірілмей 
енгізілуі тиіс.

Атап ³ту �ажет, 2018 жылдан ашыл�ан 
м¯рагерлік істерді, ку°ландырыл�ан 
сенімхаттарды, ал 2020 жылдан нотариу-
стармен жасал�ан ат�арушы жазбаларды 
http://notariat.kz/ ж°не http://enis.kz/
CheckTestament интернет-�орларында 
тексеру �олжетімді. 

За�мен т�л�аларды� �здеріне а-
тысты осындай м�ліметтерді аысыз 
негізде алу �ы�ы белгіленді.

Ж®йе нотариатты� іс-°рекеттерді� 
электронды�, м¯рагерлік істер, ³сиеттерді 
есепке алу тізілімдерінен ж°не электронды 
нотариатты� репозиторийдан т¯рады. 

Орталытандырыл�ан электронды 
репозиторий ж�йесі мен нотариусты� 
электронды архивін �ру 2022 жылды� 
1 а�тарынан ж�зеге асырылады.

За�ны� жа�ашылды�ыны� бірі 
– жылжымайтын м�лікпен м�мілерді 
ресімдеуде эксауматы а�идатыны� 
енгізілуі. Б¯л азаматтарды� уа�ыты 
мен �аражатын ®немдеп, ³здері т¯рып 
жат�ан елді мекенде отырып республи-

каны� бас�а жеріндегі жылжымайтын 
м®лкін р°сімдеуге м®мкіндік береді ж°не 
коронавирус инфекциясыны� таралуы 
жа�дайында ³те ³зекті болып табылады. 

Ж�йеде �рбір нотариатты �-
жата автоматты т�рде бірегей QR-
код берілетін болады. Б�л �жатты 
б�рмаланудан сатайды.

2016 жылы �аза�стан Республикасы-
ны� Азаматты� кодексімен м°мілелерді 
жазбаша нысанда �а�аз жеткізгіште 
ж°не де электронды� нысанда жасау 
м®мкіндігі нотариустар�а нотариатты� 
іс-°рекеттерді электронды� цифрлы� 
�олта�баны немесе графикалы� план-
шеттерді пайдалану ар�ылы электронды 
нысанда жасау �¯�ы�ын за�нама ж®зінде 
бекітуге м®мкіндік берді.

Енді азаматтар �з алаулары 
бойынша нотариатты іс-�рекеттерді 
электронды цифрлы олта�басымен 
немесе цифрлы олта�ба�а арнал�ан 
графикалы планшетті� к�мегімен 
электронды нысанда жасай алады.

�а�аз ж®зіндегі �¯жаттар бірте-бірте 
�алып бара жатыр: оларды ®немі алып 
ж®ру ы��айсыз, бір �ана данада�ы �¯-
жатты жо�алтып немесе б®лдіріп алу 
�аупі болады.

За�мен нотариуспен дайындал�ан 
электронды т�рдегі �жатты� а�аз 
ж�зіндегі �жата, сонымен атар 
а�аз ж�зіндегі �жатты� электронды 
т�рдегі �жата те�ділігін ку�ландыру 
бойынша жа�а нотариатты іс-�рекет 
енгізіледі. 

Мысалы, нотариус�а �а�аз ж®зінде 
ресімделген �¯жат ¯сынылады. Нотариус 
оны� электронды� т®рдегі бейнесін жа-
сайды ж°не оларды� те�ділігін растайды. 
Сонымен екі �¯жатты� те� за�ды� к®ші 
белгіленеді.

Ал электронды т®рде келіп т®скен 
�¯жатты нотариус �а�аз�а т®сіріп, оны� 
бірдей екенін ку°ландырады. Сонымен 
�атар электронды �¯жатты жаса�ан 
т¯л�аны� �олы тексеруден ³ткені ту-
ралы к³рсетеді. 

Мысалы, сенімхатты бір �аладан 
екінші �ала�а жеткізу �ажет. Т¯л�а сенім-
хатты ку°ландыру ®шін нотариус�а ж®-
гінеді. Нотариус сенімхатты электронды 
т®рде жасайды ж°не онымен жасал�ан 
сенімхатты� мазм¯ныны� барабарлы�ы-
ны� �а�аз н¯с�асын электронды т®рде 
растайды. Нотариус бас�а �алада кері 
р°сімін жасайды. Аталмыш нотариат-
ты� іс-°рекетті� арты�шылы�ы ай�ын. 

Б¯л – сенімділік, ®немділік, жеделдік. 
Атал�ан ³згертулер а�ымда�ы жыл-

ды� 1 шілдесінен бастап енгізіледі 
ж°не санды� технологиялар д°уірінде 
азаматтарды� меншік �¯�ы�тарыны� 
�ор�алуыны� кепілі болып табылады. 

Нотариатты �пияны� ��ымы 
енгізіліп, оны сатау�а міндетті т�л�а-
лар тізімі бекітілді. 

Нотариат �ызметіні� ашы�ты�ы 
мен жариялылы�ын �амтамасыз ету 
ма�сатында оны� интернет-сайттарында 
нотариатты� �ызметпен айналасып 
ж®рген нотариустарды� тізімі, ат�арушы 
органдарыны� м®шелері, нотариатты� 
палаталарды� �аржы-шаруашылы� 
�ызметіні� есептері, т°ртіптік комис-
сияларды� ж¯мысы туралы талдаулар 
ж°не т.б. жарияланатын болады.

За�мен ат�арушылы� жазба жаса-
уды� т°ртібі аны�талды. 

Нотариат ж�йесіні� сот орында-
ушылар ж�йесімен ыпалдасуымен 
атарушылы жазбаларды электронды 
т�рде жасау ж�не �жатты орындау�а 
электронды форматта жіберу бекітілді. 

Жылжымайтын м®лікке �¯�ы�тарды 
тіркеу саласы бойынша

Алты айлы мерзімді �ткізіп ал�ан 
т�л�алар�а �кімшілік жауапкершілік 
алып тасталды.

Жергілікті жерлердегі с�улет 
ж�не ала �рылысы органдары 
жылжымайтын м�лік объектісіні� 
б�зыл�анын растайтын �жат бе-
руге жауапты болып за�ды т�рде 
айындалды.

Б¯рын меншік иесі жер учаскесі бар 
т¯р�ын ®й сатып алып, ³зіні� т¯р�ын 
®й жа�дайын жа�сарт�ысы келіп, ескі 
®йді б¯зып, жа�асын сал�ан. Алайда 
объектіні б¯зу туралы �¯жатты� болмауы 
салын�ан ®йге �¯жатты за�дастыруды 
�иындатты.

Б¯л ол�ылы�ты жою жылжымайтын 
м®лік дерек�орында�ы объектілер ту-
ралы м°ліметтерді уа�тылы жа�арту�а 
ж°не тиімді салы� салу�а ы�пал етеді. 

��ы ауыртпалытарын, за�ды 
талаптарды тотатуды тіркеу мерзімі 
бір ж�мыс к�ніне дейін ысартылды, 
б¯л меншік иелеріне ³з м®лкіне жедел 
билік етуге м®мкіндік береді.

А.ТУРТКАРИНА,
Н�р-С�лтан аласы �ділет 

департаментіні� Тіркеу ызметі 
саласында�ы �дістемелік амта-

масыз ету ж�не баылау б�ліміні� 
басшысы 

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          26.04.2021                 №510-1449

�аза�стан Республикасыны� 2003 жыл�ы 20 маусымда�ы Жер 
кодексіні� 84-бабына, «�аза�стан Республикасында�ы жергілікті 
мемлекеттік бас�ару ж°не ³зін-³зі бас�ару туралы» 2001 жыл�ы 
23 �а�тарда�ы �аза�стан Республикасы За�ыны� 37-бабына, 
«�аза�стан Республикасы астанасыны� м°ртебесі туралы» 2007 
жыл�ы 21 шілдедегі �аза�стан Республикасы За�ыны� 9-бабына, 
«Мемлекеттік м®лік туралы» 2011 жыл�ы 1 наурызда�ы �аза�стан 
Республикасы За�ыны� 63-бабына с°йкес, �аза�стан Республи-
касы ¦кіметіні� 2001 жыл�ы 15 тамызда�ы № 1064 �аулысымен 
бекітілген Астана  �аласыны� бас жоспарын іске асыру ма�сатында 
Н¯р-С¯лтан �аласыны� °кімдігі �АУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� �¯рылыс бас�армасы» мемлекеттік 
мекемесіне �оса беріліп отыр�ан сызба�а ж°не �осымша�а с°йкес 
іздестіру ж°не «Перинаталды орталы�» объектісін жобалау ж¯-
мыстарын ж®ргізу ®шін берілген, Н¯р-С¯лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Абылай хан да��ылы ж°не �обда орамы �иылысыны� 
ауданы мекенжайында орналас�ан, жалпы ауданы 2,6829 га 
жер учаскелері 2021 жыл�ы 11 тамыздан бастап 2022 жыл�ы 11 
тамыз�а дейін мемлекет м¯�тажы ®шін м°жб®рлеп, оны� ішінде 
сатып алу жолымен иеліктен шы�арылсын.

2. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� Т¯р�ын ®й ж°не т¯р�ын ®й инспек-
циясы бас�армасы» мемлекеттік мекемесі (б¯дан °рі – Бас�арма) 
осы �аулы б¯�аралы� а�парат �¯ралдарында жариялан�аннан кейін 

®ш к®нтізбелік к®ннен кешіктірмей меншік иелеріне ж°не жер 
пайдаланушылар�а мемлекет м¯�тажы ®шін жер учаскелері ж°не 
бас�а жылжымайтын м®лік алда�ы уа�ытта м°жб®рлеп иеліктен 
шы�арылатынды�ы туралы жазбаша хабарлама жолдасын ж°не 
«Мемлекеттік м®лік туралы» �аза�стан Республикасыны� За�ында 
к³зделген т°ртіпте, сондай-а� осы �аулыдан туындайтын бас�а 
да іс-�имылдарды орындасын.

3. �аржыландыру ж°не осы �аулыны� орындалуына жауап-
кершілік Бас�арма�а ж®ктелсін.

4. Меншік иелері ж°не жер пайдаланушылар алда�ы уа�ытта 
ж®ргізілетін жер учаскесін м°жб®рлеп иеліктен шы�ару туралы 
хабарлама ал�ан с°ттен бастап он бес к®нтізбелік к®н ішінде 
Н¯р-С¯лтан �аласыны� °кімдігіне тиісті ³тініш беру жолымен 
келісім р°сімдеріне бастама жасау�а �¯�ылы. 

5. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� Ішкі саясат бас�армасы» мемле-
кеттік мекемесі осы �аулы �абылдан�ан с°ттен бастап ®ш ж¯мыс 
к®ні ішінде оны б¯�аралы� а�парат �¯ралдарында жариялауды 
�амтамасыз етсін.

6. Осы �аулыны� орындалуын ба�ылау Н¯р-С¯лтан �аласы 
°кіміні� орынбасары Н.Ж. Н¯ркеновке ж®ктелсін.

Н�р-С�лтан аласы �кіміні� орынбасары        Н. Н�ркенов

Мемлекет м�тажы �шiн жер учаскелерін м�жб�рлеп иеліктен шы�ару 
(сатып алу) туралы

                                                                                      Н�р-С�лтан аласы �кімдігіні�   
                                                                                      2021 жыл�ы « 26» 04

                                                                                      № 510-1449 аулысына
                                                                                      осымша

Мемлекет м�тажы �шiн м�жб�рлеп иеліктен шы�арылатын 
жер гаражлеріні� тізбесі

Р/ 
с

№

Жер учаскесіні� 
кадастрлы 

н�мірі 

Меншік иесі 
ж�не жер 

пайдаланушы 

Жер 
учас-

кесіні� 
ауда-

ны
(га)

Алып 
ойы-
латын 

жер 
учас- 

кесіні�  
ауданы 

(га)

Жер учаскесіні� 
орналасан жері

Жер учаскесіні� 
нысаналы масаты

��ы�ы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 21-318-066-348 «Н¯р-С¯лтан 

�аласыны� 
�орша�ан ортаны 
регенерациялау 
бас�армасы» ММ

1,2000 1,1974 Н¯р-С¯лтан �аласы, 
«Алматы» ауданы, Абылай 
хан да��ылы ж°не �обда 
орамы �иылысы ауданы

Ауданды� полиция 
б³ліміні� °кімшілік 
�имаратын жобалау 

ж°не салу ®шін

07.04.
2017ж. 

мерзімге дейін 
уа�ытша ³теусіз 
жер пайдалану

2. 21-318-066-318  «Ast groupast» 
ЖШС

0,5848 0,5492 Н¯р-С¯лтан �аласы, 
«Алматы» ауданы, 
Железнодорожный 
т¯р�ын алабы, �обда 
орамы, № 4Б учаске

Автосервис салу ж°не 
пайдалану

Жеке меншік

3. 21-318-066-648  «Samruk-Kazyna 
Construction» А�

0,6084 0,5990 Н¯р-С¯лтан �аласы, 
«Алматы» ауданы, Абылай 
хан да��ылы ж°не �обда 
орамы �иылысы ауданы

Жапсарлас ®й-жайлары 
мен паркингтері бар 

жата�хананы жобалау 
мен салуды ая�тау

02.03.2018ж. 
мерзімге дейін 

жал�а алу

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          26.04.2021                 №510-1450

�аза�стан Республикасыны� 2003 жыл�ы 20 маусымда�ы 
Жер кодексіні� 84-бабына, «�аза�стан Республикасында�ы 
жергілікті мемлекеттік бас�ару ж°не ³зін-³зі бас�ару туралы» 
2001 жыл�ы 23 �а�тарда�ы �аза�стан Республикасы За�ыны� 
37-бабына, «�аза�стан Республикасы астанасыны� м°ртебесі 
туралы» 2007 жыл�ы 21 шілдедегі �аза�стан Республикасы 
За�ыны� 9-бабына, «Мемлекеттік м®лік туралы» 2011 жыл�ы 
1 наурызда�ы �аза�стан Республикасы За�ыны� 63-бабына 
с°йкес, �аза�стан Республикасы ¦кіметіні� 2001 жыл�ы 15 
тамызда�ы № 1064 �аулысымен бекітілген Астана �аласыны� 
бас жоспарын іске асыру ма�сатында Н¯р-С¯лтан �аласыны�       
°кімдігі �АУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� «Бай�о�ыр» ауданы °кімі аппа-
раты» мемлекеттік мекемесіне �оса беріліп отыр�ан сызба�а 
ж°не �осымша�а с°йкес іздестіру ж°не «Абаттандыру ®шін 
учаске» объектісін жобалау ж¯мыстарын ж®ргізу ®шін берілген, 
Н¯р-С¯лтан �аласы, «Бай�о�ыр» ауданы, Республика да��ылы, 
№ 6 ®й ауданы мекенжайында орналас�ан, жалпы ауданы 0,1490 
га жер учаскелері 2021 жыл�ы 11 тамыздан бастап 2022 жыл�ы 
11 тамыз�а дейін мемлекет м¯�тажы ®шін м°жб®рлеп, оны� 
ішінде сатып алу жолымен иеліктен шы�арылсын.

2. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� Т¯р�ын ®й ж°не т¯р�ын ®й 
инспекциясы бас�армасы» мемлекеттік мекемесі (б¯дан °рі 
– Бас�арма) осы �аулы б¯�аралы� а�парат �¯ралдарында жари-

ялан�аннан кейін ®ш к®нтізбелік к®ннен кешіктірмей меншік 
иелеріне ж°не жер пайдаланушылар�а мемлекет м¯�тажы ®шін 
жер учаскелері ж°не бас�а жылжымайтын м®лік алда�ы уа�ытта 
м°жб®рлеп иеліктен шы�арылатынды�ы туралы жазбаша ха-
барлама жолдасын ж°не «Мемлекеттік м®лік туралы» �аза�стан 
Республикасыны� За�ында к³зделген т°ртіпте,      сондай-а� 
осы �аулыдан туындайтын бас�а да іс-�имылдарды орындасын.

3. �аржыландыру ж°не осы �аулыны� орындалуына жау-
апкершілік Бас�арма�а ж®ктелсін.

4. Меншік иелері ж°не жер пайдаланушылар алда�ы уа�ытта 
ж®ргізілетін жер учаскесін м°жб®рлеп иеліктен шы�ару туралы 
хабарлама ал�ан с°ттен бастап он бес к®нтізбелік к®н ішінде 
Н¯р-С¯лтан �аласыны� °кімдігіне тиісті ³тініш беру жолымен 
келісім р°сімдеріне бастама жасау�а �¯�ылы. 

5. «Н¯р-С¯лтан �аласыны� Ішкі саясат бас�армасы» 
мемлекеттік мекемесі осы �аулы �абылдан�ан с°ттен бастап 
®ш ж¯мыс к®ні ішінде оны б¯�аралы� а�парат �¯ралдарында 
жариялауды �амтамасыз етсін.

6. Осы �аулыны� орындалуын ба�ылау Н¯р-С¯лтан �аласы 
°кіміні� орынбасары Н.Ж. Н¯ркеновке ж®ктелсін.

Н�р-С�лтан аласы
�кіміні� орынбасары                                            Н. Н�ркенов

Мемлекет м�тажы �шiн жер учаскелерін м�жб�рлеп иеліктен шы�ару 
(сатып алу) туралы

                                                                                      Н�р-С�лтан аласы �кімдігіні�   
                                                                                      2021 жыл�ы « 26» 04

                                                                                      № 510-1450 аулысына
                                                                                      осымша

Мемлекет м�тажы �шiн м�жб�рлеп иеліктен шы�арылатын 
жер гаражлеріні� тізбесі

Р/с
№

Жер 
учаскесіні� 
кадастрлы 

н�мірі 

Меншік иесі 
ж�не жер 

пайдаланушы 

Жер 
учаске-

сіні� 
ауданы

(га)

Алып 
ойы-
латын 

жер учас-
кесіні�  
ауданы 

(га)

Жер учаскесіні� орналасан 
жері

Жер учаскесіні� 
нысаналы 
масаты

��ы�ы

1 2 3 4 5 6 7 8
21-318-028-679 Калыбаева Асем 

Сартаевна
0,0827 0,0827 Н¯р-С¯лтан �аласы, «Алматы» 

ауданы, Набережная-
Габдуллина-Речная к³шелері 
шекарасында

Т¯р�ын кешенін 
салу ж°не 
пайдалану

Жеке 
меншік

Н¯р-С¯лтан �аласыны� °кімдігі мемлекет ж°не �о�ам �айраткері, М°жілісті� б¯рын�ы т³ра�асы                  
�абиболла Жа�ыпов�а ж¯байы 

Жаыпова Баян Сейсенызыны� 
�айтыс болуына байланысты �ай�ысына орта�тасып, к³�іл айтады. 
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ЖАСТАР Ж ЛДЕЛІ 
ОРАЛДЫ

ол шаның Кел це қаласында бокстан өткен 
жастар арасындағы әлем емпионатында 
қазақстандықтар екі алтын  төрт күміс  төрт 
қола медал  алды.

Елордада�ы �.М��айт-
пасов атында�ы спорт 
мектеп-интернатыны� 
о�ушылары Санжар Таш-
кенбай мен Сабыржан 
А�халы�ов �лем чемпионы 
атанды. 49 келі салма�та 
�нер к�рсеткен  Санжар 
финалда ресейлік Роберт 
Бадаляннан басым т�ссе, 
Сабыржан А�халы�ов 64 
келі салма�та украиналы� 
Бозорбой Матякубовты тізе 
б�ктіріп, �лем чемпионы 
ата�ын же�іп алды. 60 келі 
салма�та Елн�р С�йінбай 
шешуші жекпе-жекте жапо-

ниялы� Реито Цуцумиге, ал 
Ерболат Сабыр (56 келі) фи-
налда �ндістанды� Сачинге 
есе жіберіп, н�тижесінде 
к�міс ж�лдені �ана�ат т�т-
ты. Ал �ыздардан Ж�лдыз 
Шаяхметова (60 келі) мен 
Дана Дидай (75 келі) к�міс 
ж�лдегер атанды. 

Айта кетейік, �лемдік 
б�секеге 58 елден 500-ге 
жуы� спортшы �атысты. 
Жалпы командалы� есеп-
те �аза�стан ��рамасы 
2 алтын, 4 к�міс 4 �ола 
ж�лдемен т�ртінші орын�а 
жай�асты.

Шараны Ы.Алтынсарин атын-
да�ы �останай облысты� мемори-
алды� музейі �лтты� музеймен 
бірігіп �йымдастырды. Жинал�ан-
дар – а�ын-жазушылар, �алымдар, 
Парламент депутаттары Ыбырайды� 
мол м�расы, е�бектеріні� зерттелуі 
ха�ында ке�інен ой �рбітті.

Парламент Сенатыны� депутаты 
Алтынбек Н�х�лы �аза� хал�ыны� 
ма�дайына біткен асыл да, арда�ты 
перзенттеріні� бірі – Ыбырай Ал-
тынсаринні� 180 жылды� мерей-
тойын ЮНЕСКО де�гейінде аталу 
керектігіне то�талды.

«Ыбырай Алтынсарин – сан 
�асырлы� тарихы бар �аза� хал�ы-
ны� бала т�рбиелеу мен о�ытуын 
заман�а сай лайы�тап, бір ж�йеге 
келтірген феномен, �айталанбас 
дара т�л�а. Оны� �мірін барынша 

зерттеп, д�йім ж�рт�а жеткізу – 
баршамызды� парызымыз» деді 
М�жіліс депутаты Берік §бді�али�лы.

Филология �ылымдарыны� 
докторы, профессор Серік Негимов, 
педагогика �ылымдарыны� канди-
даты, ыбырайтанушы �алым Тана 
�о�ыратбай, экономика �ылымда-
рыны� кандидаты Ибраш Естай�лы 
ты� ойларымен б�лісті. «�лтты� 
�лы �стазы атан�ан адамды �алай 
�лы�таса да, арты� етпес» деген 
«Ыбырай жолы» кітабыны� авторы 
Серікбай Оспанов �з туындысын 
таныстырды. 

«Даланы� дара �стазы» к�шпелі 
к�рмесінде �останай облысты� 
Ыбырай Алтынсарин мемориалды� 
музей �орында�ы бірегей ��нды 
ж�дігерлер – мемориалды� класс 
(XIX �асырда�ы мектеп �лгісі), 

«Шари�атул-ислам» кітабыны� 
т�пн�с�асы, Ы.Алтынсаринні� 
отбасы �олдан�ан т�сек�ап, жазу 
��ралы, Ы.Алтынсаринні� ас ішкен 
а�аш таба�ы мен �ымыз ішкен 
тоста�аны, Тор�айда 1864 жылы 
аш�ан т���ыш �аза� орта мек-
тебіні� саман кірпіші, 1884 жыл�ы 
�останайда�ы Ыбырай мектебіні� 
кірпіші, Ы.Алтынсаринні� аш�ан 
мектептеріні� �о�ыраулары ж�не 
мектептерді� картасы мен макет-
тері, Ыбырайды� на�ашы атасы 
Шеген биді� шапаны, т�тын�ан 
келі-келсабы, �деби м�ралары, 
этнографиялы� очерктері ж�не ар-
хивтік фото��жаттар, фотосуреттер 
мен портреттер, Ы.Алтынсаринні� 
�мірі мен �ызметі туралы кітаптар 
к�пшілік назарына �сынылды. 
К�рме 5 мамыр�а дейін жал�асады. 

ЖЕЛІДЕН ЖАЛҚЫ ЖЫР

ТОЙ

ДАЛАНЫ  ДАРА СТАЗЫ
лттық музейде ұлы ағартушы-педагог бырай Алтынсариннің туғанына 0 

жыл толуына орай «Үміт еткен көзімнің нұры балам...» атты «дөңгелек үстел» 
мәжілісі  ақын  ғалым Серікбай спановтың « бырай жолы» кітабының та-
ныстырылымы және « аланың дара ұстазы» атты көшпелі көрмесінің ашылу 
салтанаты өтті.

Бейнелеу �неріні� бастаулары 
�андай? Осы �нер т�рі Еуропа 
мен Азияда, т�тастай ал�ан-
да Еуразия ��рлы�ында �алай 
дамыды? К�рмені тамашалап 
ж�ріп, осы сауалдар�а толы� 
жауап ала алмаса� та, а�и�атына 
біршама жа�ындады�. М�нда 
Батыс Еуропа ренессансыны� 
хас шебері Альбрехт Дюрерді�, 
�йгілі Рембрандты�, Пабло Пи-
кассоны� картиналарымен �атар 
Орал Та�сы�баевты�, бас�а да 
�ыл�алам шеберлеріні�, жалпы 
ал�анда 22 суретшіні� жиыны 
90 туындысын к�руге болады. 

К�рмеге картиналары �ой-
ыл�ан суретшілерді� гео графиясы 
да �р алуан. Атап айт�анда, Гер-
мания, Нидерланды, Франция, 
Испания, Бельгия, Т�ркия, Поль-
ша, Португалия, Италия, Шве-
ция, Австрия, Израиль, Ресей, 
Молдова, �аза�стан сынды 15 
мемлекетті� �нер иелеріні� 
туындылары жина�талды.

Осы жобаны� кураторы, бел-

гілі суретші Лейла Махатты� 
айтуынша, к�рмеге �ойыл�ан 
е� к�не картина – 1510 жылы 
салын�ан Дюрерді� туындысы. 
«Осы к�рме ар�ылы Еуразия 
��рлы�ында бейнелеу �неріні� 
к�кжиегі �алай ке�ейгенін к�ре 
аламыз. Шынды�ында бір ��р-
лы�та �мір с�ргенімізбен, м�-

дениетіміз �р алуан. §р �лтты� 
м�дениеті бейнелеу �нерінен де 
к�рініс табады» дейді Л.Махат. 

�аза� суретшілерінен к�р-
меден Орал Та�сы�баев, Сала-
хитдин Айтбаев ж�не �нердегі 
с�йг�ліктерімен с�йсінтетін Же�іс 
К�кен�лыны� картиналарын 
к�ре аласыздар.

Газет сейсенбі, бейсенбі және 
сенбі күндері шығады.

Жарнама мен хабарландырулардың 
мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 
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ос-Анджелесте А -тың кино өнері акаде-
ми сы үздіктерге « скар» жүлдесін табыста-
ды. «Үздік фил м» номинаци сын ma an  
«Көшпенділер жері»  жеңіп алды.

Фильмні� режиссері – Хлоя 
Чжао. Nomadland «Оскарды�» 
алты номинациясына ие бол-
ды. Атап айт�анда, «¼здік 
фильм», «¼здік режиссер», 
«¼здік �йелдер р�лі», «¼здік 
оператор», «¼здік монтаж», 
«¼здік сценарий» номинация-
сын иеленді. Хлоя – Америка 
киноакадемиясыны� сый-
лы�ына �сыныл�ан Азиядан 
шы��ан ал�аш�ы режиссер 
ж�не «Оскар» тарихында �здік 
режиссура бойынша сыйлы�ты 
же�іп ал�ан екінші �йел. 

Сонымен �атар екінші 
планда�ы �здік ер адам р�лін 
Дэниэл Калуя («Иуда ж�не 
�ара мессия»), ал екінші план-
да�ы �здік �йел адам р�лін Юн         
Ё-Джон («Минари») алды.

Шет тіліндегі �здік фильм 
номинациясын Томас Вин-
тербергті� «Та�ы бір реттен» 

туындысы, �здік оригиналды 
сценарий Эмеральд Феннел-
ді� «¼міт сыйлайтын �ызы», 
�здік �ыс�а метражды фильм 
– «Екі бейтаныс жан», �здік 
�ыс�а метражды анимация-
лы� фильм – «�андай да бір 
жа�дай болса, мен сізді жа�сы 
к�рем», �здік адаптациялан�ан 
сценарий – «§ке», француз 
жазушысы ж�не драматургі 
Флориана Зеллера, �здік ани-
мациялы� фильм – «Жан», 
�здік �ыс�а метражды деректі 
фильм – «Колет» ж�не Мені� 
�стазым – осьминог» �здік 
деректі фильм деп танылды.

Биыл коронавирус індетіне 
байланысты «Оскар» сый-
лы�ын марапаттау р�сіміне 
ша�ын топ �ана �атысты. 
Негізгі р�сім Лос-Анджелестегі 
«Юнион стейшн» теміржол 
вокзалы �имаратында �тті.

КӨШПЕНДІЛЕР ЖЕРІ  
ОСКАР  АЛДЫ

Нұр-Сұлтан қаласы Музыкалық жас көрермен театрының актри-
сасы Самал Есләмова есейдің кино саласындағы беделді «Ника» 
сыйлығын иеленді.

САМАЛ – Н КА  ЕГЕРІ

Сыйлы�ты табыстау 
р�сімі 25 с�уір к�ні �тті. 
Марапат кино саласында�ы 
2019 ж�не 2020 жыл бой-
ынша тапсырылды. Оны� 
себебі, былтыр коронавирус 
пандемиясына байланысты 
сыйлы�ты табыстау кейінге 

шегерілді. 
2019 жыл �орытынды-

сы бойынша «¼здік �йел 
бейнесі» аталымында екі 
актриса топ жарды. Б�л 
– «Айка» фильмінде ба-
сты р�лді сомда�ан Самал 
Есл�мова мен «Дылда» ки-

нотуындысында ойна�ан 
Виктория Мирошниченко. 
Самалды� �зі М�скеуге бара 
алмады. Оны� сыйлы�ын 
«Айка» фильміні� екінші 
режиссері, актер Вячеслав 
Агашкин алды. 

Б   
А  ҚАЛЖАНО

amangali.kalzhan@mail.ru

Исраил САПАРБАЙ

Опалы жан�а ой-пана,
Не дерсі� �амсыз �ас�а�а?!
Біреуге керек тойхана,
Біреуге керек баспана.

...Тойы�да болдым аста-т�к,
�алтамда тарту-тарал�ым,
Босамас �олым бос�а кеп,
Бошалап �айтып барамын.

«Не дейміз...» деген ж�рт с�зі
Ішімді мені� кептірді.
�ыжыр да �зі, �ырт та �зі
Ж�йкемді мені� жеп тынды.

Тентек су тегін тексізге,
Те�селіп барып шай�алды �й.
Елік �ыз еріп епсізге,
Сананы же�ді сай�ал би.

Же�гені білем,
Желіктен
Ж�регін �стап �арт тынды.
Шашалып ш�ркез к�біктен,
Шаркесе кенет шарт сынды.

Болса екен, ��рсын, б�рі �мыт!
Ãтірік айтсам - ��дай бар:
Асаба с�зден жа�ылып,
Тасада �алды ж�байлар.

Ел �айда барса... ереміз.
Тірлікті� �айыс �амыты-ай?..
Демалам, сір�, деме�із,
Ерте� бе?
Ерте� та�ы той!!!




