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ҚАЗАҚ ТІЛДІ ҚОҒАМ 
ҚҰРУ – АРМАНЫМ

ІЗГІЛІКТІ ІСТЕРДІҢ САУАБЫ ҮЛКЕН
«30 жылдыққа – 30 игі іс» шарасы аясында елордада Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығына арналған қайырымдылық акциясы одан әрі жалғасуда. Аудан 
әкімдіктері қызметкерлері мен еріктілер көпбалалы, аз қамтылған және 
мұқтаж отбасыларға 1000-нан астам азық-түлік себетін таратуға шықты.

«�зірет С�лтан» мешітінде  
азы-т�лік себеттері �лшеніп, 
орап, тарату�а дайындалды. 
Осы жерден елорданы� 4 ауда-
нында т�ратын м�таж отба-
сылар�а тасымалдау басталды. 
«�азастан Туелсіздігіні� 

30 жылды�ына орай «30 игі іс» 
акциясы аясында біз м�таж, 
леуметтік осал отбасылар�а 
азы-т�лік себеттерін тарату-
ды �йымдастырды. �асиетті 
Рамазан айында біз 1000-�а 
жуы азы-т�лік себетін тара-

туды бастады. Волонтерлер 
тиеп, тарату�а к�мек к�рсетіп 
жатыр. Азы-т�лік себетіне 
к�нба�ыс майы, к�ріш, ант, 
�н, �рма, кмпиттер, печенье, 
шай, консервілер салын�ан. 
Бір орапты� салма�ы – ша-
мамен 25 кг» деді Н�р-С�лтан 
аласы Дін істері басарма-
сыны� басшысы Н�рдулет 
�лм�ханов.

 «�ш к�н б�рын мен аудан 
кімдігіне о�ырау шалып, �ш 
баланы жал�ыз трбиелеп отыр-
�ан ана ретінде �тініш алдыр-
дым. Б�гін, міне, осындай к�мек 
алдым, �те уаныштымын. 
Елордалы кімдікке, аудан 
кімдігіні� ызметкерлеріне 
к�рсеткен олдауы �шін �лкен 
рамет айтамын» дейді к�мек 
алушы Венера Молбаева.

6-БЕТ | ЕЛОРДАДА – ЕСІМІ

«ҰЛЫ ОРЫСТЫҢ
ҚАЗАҚ БАЛАСЫ»

Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 

МЕРЕКЕ КҮНДЕРІ ЕМХАНАЛАР 
ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Елордада мереке күндері қалалық емханаларда учаскелік дәрігерлер мен мобильді 
бригадалар жұмыс істейтін болады.

«Алда мерекелер бар, алай-
да біз халыа медициналы 
к�мек к�рсету �шін �здіксіз 
ж�мыс істей береміз. �ажет 
бол�ан жа�дайда пациенттер 
учаскелік дрігерлерге ж�гі-
не алады. Сол сияты са�ат 
08:00-20:00-ге дейін ж�мыс 
істейтін жылжымалы брига-

даларды да шаыра алады. Ал 
жедел жрдем ызметі тулік 
бойы ызмет етеді. Жедел 
шаыруларды� 4 санатына 
емханаларда�ы ЖМК ызмет 
к�рсетеді» деп хабарлады 
�о�амды денсаулы сатау 
басармасы басшысыны� 
орынбасары �лия Р�стемова.

Н�р-С�лтан аласыны� 
т�р�ындары мереке к�ндері 
�з емханаларыны� колл-орта-
лытарына немесе учаскелік 
дрігерлерге о�ырау шала 
алады. Байланыс н�мірлері 
оларды� ресми сайттарында 
жне леуметтік желілерде 
к�рсетілген.

Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 
Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 
Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 
Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 
Ынтымақ, бірлі�, келісі� – 

ең асы� бақы
 е� үші�!

ВАКЦИНА

істейтін жылжымалы брига-

Әлемдік және отандық ғалымдар вакцинация қауіпті инфек-
циямен күресудің ең тиімді әдісі екенін дәлелдеді. Қалыпты 
өмірге тезірек оралудың жалғыз жолы екпе салдыру екеніне 
көз жетті. Осыған орай, елорда әкімдігінде қала әкімінің 
орынбасары Бақтияр Мәкеннің төрағалығымен «Вакцинация – 
COVID-19-ды жеңудің басты кілті» деген тақырыппен онлайн 
түрде өткен «дөңгелек үстел» отырысына қатысушылар бүгінгі 
таңдағы ең маңызды міндет – азаматтарды коронавирусқа 
қарсы жаппай вакцинациялау екенін атап өтті. 

ІНДЕТТІ ЖЕҢУДІҢ БАСТЫ КІЛТІ – 

8-БЕТ | ДЕНСАУЛЫҚ

7-БЕТ | ТӘУЕЛСІЗДІК

30 ЖЫЛДЫҢ 
СЫНДАРЛЫ СӘТТЕРІ

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Бас қалада екпе салу жұмысы 
қарқынды жүріп жатыр. Қазірге 
дейін қала бойынша 102939 адам 
COVID-19 вакцинасын салдырды.
Елорданың егу пункттерінде қала 
тұрғындары коронавирусқа қарсы 
ресейлік «Спутник V» және отан-
дық QazVac вакцинасын ала алады.
Бүгінгі таңда еліміз бойынша 
1184124 адам бірінші компонент-
пен және 239965 адам екінші 
компонентпен вакцинациялан-
ды. Жаппай вакцинациялауға 11 
мыңға жуық медицина қызметкері 
тартылды. Қалада вакцинациялау 
пункттері санының артуына байла-
нысты МСАК ұйымдарының жұмыс 
уақыты сағат 08:00-ден 22:00-ге 
дейін қысқартылды, СОО үшін жұ-
мыс режимі бұрынғыдай – сағат 
10:00-ден 22:00-ге дейін.

ҚҰРМЕТТІ
ОТАНДАСТАР!

Баршаңызды Қазақ-
стан халқының бірлігі 
күнімен шын жүректен 
құт тықтаймын! Тұңғыш 
Президентіміз – Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бас тамасымен белгіленген 
бұл мереке ғасырлар бойы 
қазақ жерінде берік орныққан 
достық пен ауызбіршілік, 
өзара құрмет пен сенім сияқ-
ты қастерлі құндылықтарға 
негізделген. Тәуелсіздік 
кезеңінде негізі қаланған 
«әралуандығымыз – бірлікте» 
қағидаты Қазақстанның сан 
қырлы мәдениеті мен дәстүрін 
баға жетпес байлығымызға 
айналдырды. Ырыс-ынтымақ 
пен отаншылдық рух ұлттық 
кодымыздың ұйытқысы болып 
отыр. Халқымыздың әділетті 
әрі дамыған мемлекет құрып, 
елімізді өркендету жолындағы 
мүддесі ортақ. Біз қоғамдағы 
тұрақтылық пен келісімнің, 
өзара қолдау мен жасам-
паз еңбектің арқасында кез 
келген қиындықты еңсеріп, 
көздеген мақсатымызға же-
теміз. Сіздерге зор денсау-
лық, бақ-береке тілеймін! 
Әр шаңырақта татулық пен 
өзара түсіністік болсын!

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан 
халқының бірлігі күнімен 
құттықтауы

Қазақстан 
Республикасының 
Тұңғыш Президенті – 
Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі күнімен 
құттықтауы

ҚЫМБАТТЫ 
ОТАНДАСТАР!

Сіздерді 1 мамыр – Қа-
зақстан халқының бірлігі ме-
рекесімен құттықтаймын! Бұл 
күн баршамыз үшін татулық 
пен келісімнің, патриотизмнің 
символы болып саналады. 
Тәуелсіздіктің отыз жылы 
ішінде еліміз қол жеткізген 
барлық жетістіктер – Отаны-
мыздың тағдыры үшін ортақ 
жауапкершілікті сезіне білген 
күллі қазақстандықтардың 
береке-бірлігінің көрінісі. 
Көпұлтты халқымыздың мыз-
ғымас достығы Қазақстан 
мемлекеттілігінің басты тіре-
гінің біріне айналды. Біздің 
мақсатымыз – қажыр-қай-
ратымыз бен ертеңгі күн-
ге деген сенімнің бастауы 
болған ел бірлігін бұдан да әрі 
көздің қарашығындай қорғау. 
Тек татулықтың арқасында 
ғана біз басымызға түскен 
сынақтардан сүрінбей өтеміз. 
Қазақстан халқының ырысты 
ынтымағы әрдайым жаңа 
белестерді бағындыруға жол 
ашады деп кәміл сенемін. 
Баршаңызға зор денсаулық 
пен бақ-береке тілеймін!
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ЕЛ ТЫНЫСЫ

Сенат «�аза�стан Республи-
касыны� кейбір за�намалы� 
актілеріне жер �атынастары 
м�селелері бойынша �згерістер 
мен толы�тырулар енгізу туралы» 
за� жобасын М�жіліске �айтар-
ды. «Осы за� жобасына с�йкес, 
б дан былай шетелдіктерге, 
азаматтыы жо� адамдара, 
шетелдік за�ды т лалара, 
�андастара ауылшаруашылы� 
ма�сатындаы жер учаскелері са-
тылмайды �рі жала берілмейді. 
Жобада �аза�стан Республикасы 
за�ды т ласыны� м�шесі немесе 
акционері болып табылатын 
т ланы� �аза�стан азаматтыы 
то�татылан жадайда ауыл 
шаруашылыы жерлерін иелік-
тен шыару р�сімі де �арасты-
рылан. Жалпы б л за� жобасы, 
е� алдымен, хал�ымызды� ж�не 
мемлекетімізді� м�дделерін 
�орайды» деді Сенат т�раа-
сыны� орынбасары Н рлан 
�бдіров. Б л за� �абылдананнан 
кейін де елімізде жер м�селелерін 
за�намалы� реттеуді жетілдіру 
ж мыстары жаласады. Таяуда 
ана арнайы � рылан жер ко-
миссиясы �з ж мысын ая�тааны 
белгілі. �кімет жер комиссия-
сында айтылан  сыныстар 
негізінде жерді пайдалануа 
�атысты за�намалы� т�зетулер 
топтамасын �зірлеуде. Соны� 
н�тижесінде алдаы уа�ытта 
тиісті за� жобасы Парламентке 
жіберіледі.

ПАРЛАМЕНТ

Премьер-министр Ас�ар 
Мамин Ресей Федерациясыны� 
�азан �аласына ж мыс сапары 
аясында Ресей Федерациясы 
�кіметіні� т�раасы Михаил 
Мишустинмен кездесті. Тарап-
тар сауда-экономика, к�лік-ло-
гистика, энергетика, геоло-
гия салаларындаы, сондай-а� 
�нерк�сіптік кооперация, А�К, 
трансшекаралы� �зендерді� су 
ресурстарын  тымды пайдалану 
ж�не �орау салаларындаы екі-
жа�ты ынтыма�тасты�ты одан �рі 
дамыту м�селелерін тал�ылады. 
Еуразиялы� экономикалы� ода� 
форматындаы �зара іс-�имыл-
ды� �зекті м�селелері �аралды. 
COVID-19 таралуына �арсы к�рес 
ж�не екі елді� экономикалары 
�шін пандемияны� салдарын жою 
ж�ніндегі бірлескен шаралара 
ерекше назар аударылды. Келіс-
с�здер �орытындысы бойынша 
екі елді� �кімет басшыларыны� 
�атысуымен келесі бір�атар 
� жат�а �ол �ойылды.

ҮКІМЕТ

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
 �асым-Жомарт То�аев �ыр-
ыз-т�жік мемлекеттік шекара-
сындаы жадайа байланысты 
м�лімдеме жасады. «�ырызстан 
мен Т�жікстанны� мемлекеттік 
шекарасындаы �арулы �а�тыыс 
туралы а�паратты ас�ан ала�дау-
шылы�пен �абылдадым. �ырыз 
бен т�жік халы�тары – бізді� 
бауырларымыз, тарихымыз 
бен м�дени � ндылы�тары-
мыз орта�. Бізді� мемлекет-
теріміз бен халы�тарымыза 
бейбітс�йгіштік, т�зімділік пен 
�зара сыйласты� т�н. �арулы 
�а�тыыс ты то�тату туралы 
келісімді ж�не екі мемлекетті� 
у�кілетті �кілдері арасында 
келісс�здерді� басталанын 
�олдаймын. �ырызстан мен 
Т�жікстан басшылыы даналы� 
танытып, барлы� даулы м�се-
лелерді тек �ана бейбіт жолмен 
шешетініне сенімдімін. �з тара-
пымнан м�селені шешуді� тиімді 
жолдарын �арастыруа ж�не 
�зара сенімді �айта �алпына 
келтіруге к�ш салуа дайынмын» 
делінген м�лімдеме м�тінінде.

ПРЕЗИДЕНТ

әлем астаналары

Лондондаы аукционда �лемдегі ерекше 
ж�не �йгілі пошта маркасы – «Британ Гви-
анасы» сатуа �ойылды. Sotheby’s аукцион 
�йі брендті 10-15 миллион доллар аралыын-
даы сомаа сатуды жоспарлап отыр. Б л 
сома �зіні� бастап�ы баасынан шамамен 
миллиард есе арты�. Б л бренд – �лемдегі 
е� танымал ж�не �ымбат пошта маркасы. 
Марканы 1873 жылы 12 жастаы шотланд 
филателист аасыны� �ааздарыны� ара-
сынан тауып алан. Оны � нды �ааз деп 
6 шиллингке сат�ан.

ЛОНДОН

�збекстана 1 миллион доза �збек-�ытай 
вакцинасы жеткізілді. Б л туралы �збекстан 
Денсаулы� са�тау министрлігі хабарлады. 
Б�гінге дейін елдегі вакцинацияланан 565 
мы�нан астам адамны� 46 пайызы немесе 
263 мы�нан астамына д�л осы ZF-UZ-VAC2001 
вакцинасы егілген. �збекстанда 3-кезе�дік 
клиникалы� сына�тардан с�тті �ткен �ы-
тайды� «Zhifei Longcom Biopharmaceutical 
Co. Ltd» компаниясы мен �збек мамандары 
бірлесіп жасаан б л вакцина азаматтара �ш 
рет егілгенде, олар толы� вакцинацияланан 
болып саналады.

ТАШКЕНТ

Кеше қала әкімі тұрғындарды қабыл-
дады. Онлайн түрде өткен қабылдауға 
10 адам қатысты. Бұл туралы қала 
әкімі Алтай Көлгінов өз Instagram па-
рақшасында жазды. 

ЖАСТАР ЕЛДІ ӨРКЕНДЕТУГЕ 
ҮЛЕС ҚОСАДЫ

ШЕТ АЙМАҚТАР ШАҒЫН 
АУДАНДАРҒА АЙНАЛАДЫ

ТҰРҒЫНДАР 
ТАЛАБЫН 
ТЫҢДАДЫ

Президент қоғамдағы бірлік пен 
келісімнің, барша қазақстандықтардың 
жасампаз еңбегінің арқасында дамуда 
айтарлықтай алға ілгерілегенімізді атап 
өтті. «Бұл жерде біздің жетістіктерімізді 
көрсететін көптеген сандар мен дерек-
терді мысалға келтіруге болады. Бірақ 
барлық табыс адамдардың берекелі 
өмірімен, жеткен жетістігімен және 
кемел келешекке ұмтылысымен өлше-
нетінін есте ұстауымыз керек. Сіздер 
еліміздің байлығы екендеріңіз сөзсіз. 
Өсіп-өркендеген, әділетті, дамыған 
Қазақстанды құру сіздерге жүктеледі. 
Сондықтан адам капиталын жан-жақты 
дамыту біздің мемлекетіміздің басты 
басымдығы болған және солай бола 
бермек» деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Осы уақытқа дейін «Қазақстанның 
100 жаңа есімі» жобасына 7,5 мың адам 
қатысып, еліміз талай талантты, талап-
ты қазақстандықтардың атын таныды. 
«Осы жобаның арқасында өзінің ерекше 
емдеу тәсілімен көптеген адамға перзент 
сүю бақытын сыйлаған дәрігер-репро-
дуктолог Айдос Ибрагимовты бүкіл 
еліміз таныды. Жобаның 2019 жылғы 
қатысушысы Иманбек Зейкенов жақында 
ғана «Grammy» сыйлығын жеңіп алып, 
оның аты бүкіл әлемге жайылды. Оның 

жетістігі тек Қазақстан үшін ғана емес, 
ТМД үшін де теңдесіз. Жобаның төртінші 
маусым жеңімпаздарының жетістіктері 
де ешкімді бей-жай қалдырмайды» деді 
Мемлекет басшысы.

Жобаның әрбір қатысушысына 
қарата айтқан сөзінде Қасым-Жомарт 
Тоқаев олардың жетістігі Қазақстан та-
бысының көрінісі екенін, олар өздерінің 
патриоттық әрекеті арқылы барша қа-
зақстандықтарды ынталандыратынын 
атап өтті. «Сіздердің жетістіктеріңіз кез 
келген статистикадан артық. Осынау 
керемет жоба сіздерді одан әрі дамуға 
ерекше талпындырып, қоғам мен ел игілігі 
үшін жаңа идеяларды іске асырудың кең 
көкжиектерін ашты деп сенемін. Еліміз 
өзінің дарынды жастарының көптігімен 
мақтана алады және мақтануға тиіс. 
Қазақстанның болашағы сіздердей про-
грессивті, талантты, патриот жастардың 
қолында. Сіздер мемлекеттің басқару 
тізгінін қолға алуға дайын болуларыңыз 
керек. Ал біз, яғни аға толқын, осы айтқан 
сөзіміздің шындыққа айналуы үшін 
барлығын жасаймыз» деді Президент.

«Жүз жаңа есім» жобасы қазақстан-
дық арманның анық іске асқанын 
көрсетеді. Әрбір талантты, еңбекқор, 
мақсатшыл адам осы заманның батыры 

және ұлт мақтанышы бола алады. Сіздер 
сияқты табысты азаматтар неғұрлым 
көп болса, еліміздің бәсекеге қабілеті 
соғұрлым арта түседі. Халқымыздың 
мерейі де үстем болады. «Жүз жаңа есім» 
жобасының мақсаты да – осы. Қазіргі 
заман – білім мен ғылымның дәуірі. 
Санасы сергек, ойы ұшқыр жастарды 
ел үшін аянбай еңбек етуге шақырамын. 
Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. 
Мен Қазақ елінің жастарына сенемін!» 
деді Мемлекет басшысы.

Онлайн форматта өткен «Қазақстан-
ның 100 жаңа есімі» жобасы жеңімпаз-
дарының кездесуінде ерікті-студент 
Дарын Әбілжанов, ғалым, адамдар 
мен жануарларға вакцина әзірлеуші 
Қайсар Табынов, ІТ-маман, робот тех-
никасы мектебінің негізін қалаушы 
Дамир Нүркежанов, химия пәнінің 
жас оқытушысы Ұлан Үсенов, сызу 
пәнінің мұғалімі, өз ауылында көпір 
салу бастамасын көтерген Ахат Рақы-
шев, инженер-өнертапқыш Санжар 
Тайжан, АҚШ-тың хоккей клубына бас 
бапкер болған тұңғыш қазақстандық қыз 
Бұлбұл Қартаңбай, эколог Екатерина 
Вибе, сондай-ақ, ақын, әлем әдебиетін 
қазақ тіліне аударып жүрген Серікжан 
Қажытай сөз сөйледі.

«Елорданың абаттандырылған 
аудандары мен шеткері аймақтар-
дың арасындағы айырмашылықты 
жою үшін жүйелі жұмыс жүргізіп 
жатырмыз. Біртіндеп шеткері ай-
мақтар ыңғайлы шағын аудандарға 
айналмақ. Қалада  барлығы 16 елді 
мекен бар. Елорданың әрбір төртін-
ші тұрғыны елді мекенде тұрады.

Ал жол жұмыстарына тоқта-
латын болсақ, биыл 100-ден астам 
көше салып, жөндеуді жоспарлап 
отырмыз. Сонымен қатар биыл 
37 көшеде жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Өткен жылдағыдай 
қаланың ескі бөлігіне, елді мекен-
дерге, қозғалыс қарқындылығы 
жоғары әлеуметтік нысандар мен 
көшелерге апаратын жолдарға баса 
назар аударамыз.

Өткен жылы елді мекендерде 
100-ден астам, ал жалпы қала бо-
йынша 170-тен астам көшеге ас-
фальт төселді. Елді мекендерде 345 
км орамішілік газ тарату желілері 
салынды. Жылыту маусымында 
(2020-2021 жж.) Железнодорож-
ный, Көктал-2, Агроқалашықтың 

бір бөлігінің тұрғындары газға 
қосылу мүмкіндігін алды. Жаңа 
жылыту маусымында газға қосылу 
мүмкіндігін Оңтүстік-Шығыс, 
Промышленный, Көктал-1, Агроқа-
лашық елді мекендерінің тұрғын-
дары алады. Сонымен қатар елді 
мекендерде 13,5 км инженерлік 
желілер, 5 км-ден астам кәріз бен 
су құбыры, 3 км-ден астам нөсер 
кәрізі салынды. Алдағы жылдары 
Nur Otan партиясының сайлауалды 
бағдарламасына сәйкес тағы 130 
км сумен жабдықтау және су бұру 
желілерін, 85 км нөсер кәрізін, 
қосалқы станса мен 177 км электр-
мен жабдықтау желілерін, 23 км 
жылумен жабдықтау желілерін, 
3 кешен нөсер кәріздерін тазарту 
құрылыстарын саламыз.

Өткен жылы 40 қоғамдық 
кеңістік абаттандырылды. Қарау-
сыз қалған жерлер қазір жергілікті 
тұрғындардың жақсы көретін 
орындарына айналды. Тағы да 
50 саябақ пен сквер құру, 120 км 
астам велосипед жолдарын салу 
және т. б. жоспарда бар.

Екі мектеп салынды. Мысалы, 
Мичурино елді мекенінде бұрын 
бірде-бір мектеп болған жоқ. Балалар 
бейімделген бөлмеде оқыды. Шет-
кері аймақтарда тағы 6 мектеп салу, 
бірқатар медициналық орталықтар 
ашу, әлеуметтік қолжетімді тұрғын 
үй салу жоспарда бар. Өндіріс, 
Көктал, Ильинка, Железнодорож-
ный елді мекендерінде дене шы-
нықтыру-сауықтыру кешендерінің 
құрылысын жүргізіп жатырмыз. 
Онда спортпен шұғылдануға ар-
налған кабинеттерден басқа қарт 
адамдарға арналған қызығушылық 
клубтары, ХҚКО, полиция пункт-
тері, пошта бөлімшелері және т. б. 
орналасады. Оларды биыл ашамыз.

Біздің мақсатымыз – елорданың 
шеткері аймақтарын жайлы шағын 
аудандарға айналдыру. Тұрғындарға 
қажет барлық әлеуметтік нысандар, 
тиісті инфрақұрылым мен демалыс 
орындары бар. Осы бағыттардың 
барлығын елордамыз дамып келе 
жатқан «Нұр-Сұлтан – жайлы қала» 
мастер-жоспарына енгіздік» деді 
бас қала әкімі.

«Азаматтарды онлайн режимде апта 
сайын қабылдап тұрамыз. Бұл «халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасы 
аясында кері байланысты айтарлықтай 
нығайтуға, тұрғындардың сауалдарына дер 
кезінде жауап беруге мүмкіндік береді. Қала 
тұрғындары әсіресе медициналық көмек, 
білім алу, тұрғын үй бағдарламаларына 
қатысу, жұмысқа орналасуға жәрдемдесу 
және т. б. мәселелермен жүгінеді. Барлық 
көтерілген мәселелер жоспарға алынады» 
деп жазды әкім.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының 
жеңімпаздарын құттықтап, олардың өз дарынымен көпшілікті мойындата білгенін, 
мемлекетімізді өркендетуге айрықша үлес қосып келе жатқанын айтты.

Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов Instagram парақшасында қала-
ның тұрғын үй алаптарының қалай дамып жатқаны туралы жазды.

Баршаңызды 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын!

Көпұлтты және көпконфессия-
лы халқымыздың мығым бірлігінің 
арқасында тәуелсіз еліміз татулық 
пен ынтымақтың отанына айналды. 
Елбасымыз қалыптастырған «Қа-
зақстандық жолдың» басты форму-
ласы – халық бірлігі.

Ел бірлігін сақтап, одан әрі нығайта 
түсу – әр тұрғынның парызы. Прези-
дентіміз атап өткендей, «тек қажырлы 
еңбегіміз бен табандылығымыздың 
арқасында ғана қуатты әрі гүлденген 
мемлекет құра аламыз».

Дендеріңізге саулық, отбасыла-
рыңызға амандық пен бақ-береке 
тілеймін!

Құрметпен, Алтай КӨЛГІНОВ, 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімі

ҚҰРМЕТТІ 
ЕЛОРДА ТҰРҒЫНДАРЫ 
МЕН ҚОНАҚТАРЫ!
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– Биыл бас �алада 40 
мы�нан астам о�ушы орны 
ашылады. 	ар�ынды да-
мып келе жат�ан �алада 

�леуметтік нысандарды белсенді 
т�рде салу �ажет. Оны� ішінде 
о�у орындары да бар. Бір�атар 
о�у орныны� ��рылыс барысымен 
таныстым. Мысалы, жа�а вокзал 
салынып жат�ан Алматы ауданын-
да мектеп �ажет болатын – онда 
МЖ� ше�берінде �лкен орта білім 
беру �имаратын салып жатырмыз. 
М�нда екі ауысымда 4 мы��а жуы� 
о�ушы о�итын болады. Сондай-а� 
Есіл ауданында (Б��ар жырау к�-
шесі ж�не №38, Nova City ауданы) 

мектеп ��рылысы ж�ріп жатыр. 
Онда да екі ауысымда 4 мы� о�ушы 
о�иды. Жалпы биыл 16 мектеп 
салуды жоспарлап отырмыз. Б�л 
тек осы жылды� �зінде 40 мы�нан 
астам о�ушыны о�умен �амту�а 
м�мкіндік береді. �ткен жылмен 
салыстыр�анда о�ушы орындары-
ны� саны 2 есе, ал 2019 жылмен 
салыстыр�анда 4 есе артты. Мек-
тептер �ажеттілік бар, халы� 
ты�ыз орналас�ан аудандарда 
салынады. Мектеп ��рылысына 
да жеке инвестиция тартылады. 
Инвестициялы� ке�естерде 30-
дан астам жекеменшік мектеп 
��рылысы �олданды.

Н�р-С�лтан �аласыны� К�лік 
ж�не жол-к�лік инфра��рылымын 
дамыту бас�армасы �алалы� ПД 
�кімшілік полиция бас�армасымен 
бірлесіп жол-��рылыс ж�мыстарын 
ж�ргізуде. Ю.Малахов к�шесіні� 
бой ында�ы Р.Д�й сенбаев к�ше-
сінен Сусамыр к�шесіне дей інгі 
учаскеде а�ымда�ы жыл�ы 28 
с�уір мен 3 мамыр аралы�ында 
авток�лік ��ралдары �шін �оз�а-

лысты толы� жабылады.
«�ала жолдарында кептеліс 

тудырмас �шін елорда т�р�ын-
дары мен �она�тары �оз�алыс 
ба�ыттарын алдын ала жоспарлауы 
�ажет. Келтірілген �олай сыз-
ды�тар �шін кешірім с�рай мыз 
ж�не ж�ндеу ж�мыстарыны� 
ж�ргізілуіне т�сіністікпен �арау-
ды с�рай мыз» делінген бас�арма 
тарат�ан хабарламада.

АСТАНА 
АУДАНЫ

О�ырман с�ра�ына Н�р-С�лтан 
�аласы �о�амды� денсаулы� 
са�тау бас�армасыны� басшысы 
Тимур М�ратовты� жауабын 
�сынамыз:

– Вакцина алмай т�рып а�зада 
антиденені� бар-жо�ын тексеру 
керек пе? �азір осындай с�ра� жиі 
�ойылады. Вакцина �ндірушілер 

мен Д�ниеж�зілік денсаулы� са�тау 
�йымыны� мамандары аурудан 
кейін алты ай �ткен болса, ан-
тиденені� бар-жо�ын тексеруді� 
�ажеті жо� деген �сыныс айтуда. 
Я�ни екпе ал�ан ж�н. Мысалы, 
Біріккен Араб �мірліктерінде 
антиденелерді аны�тау�а ж�не 
халы�ты адастырмау�а тыйым 
салды.

Қуат ӘСЕН, елорда тұрғыны:
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Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

«BioNTech» неміс биотехнологиялы� 
компаниясыны� бас директоры Угур Шахин 
компанияны� 12 жастан ас�ан балалар�а 
арнал�ан COVID-19 вакцинасын дайындау-
ды� со��ы сатысында екенін хабарлады. 
Б��аралы� а�парат ��ралдарына берген 
с�хбатында �алым �зірленген вакцина биыл 
маусым айында Еуропада 12-15 жас ара-
лы�ында�ы балалар�а �олжетімді болатынын 
айтты. �азіргі та�да Еуропалы� д�рі-д�рмек 
агенттігінде препаратты ма��лдау туралы 
�тініш дайындалуда.

Т�ркия билігі 29 с�уір-17 мамыр аралы�ын-
да ел аума�ында толы� локдаун енгізді. Б�л 
жайында Т�ркия президенті Режеп Тайып 
Ердо�ан министрлер кабинетіні� отырысынан 
кейін м�лімдеді. «29 с�уір 19.00-ден бастап 
17 мамыр та��ы 05.00-ге дейін ел аума�ында 
толы� локдаун к�шіне енеді. Б�кіл ке�селер, 
ж�мыс орындары (Ішкі істер министрлігі тара-
пынан келісілген мекемелерден бас�асы) т�гел 
жабылады. �алааралы� тасымал тек арнайы 
р��сатпен �ана ж�зеге асырылады. �о�амды� 
к�лік тек 50 пайыз тол�анда �ана ж�реді» деді 
Режеп Тайып Ердо�ан.

БР ССЕЛ АНКАРА

Б   Т  РАХМЕТУЛЛИН

 КӨ Е ЖӨНДЕЛЕДІ
Нұр-Сұлтанда ауа райының жылынуымен жол жұмыстары қайта жанданды. Б ыл барлығы 100-ден астам көше 
жөнделіп, жаңа көшелер салу да жоспарланып отыр. Сонымен қатар көктемгі су басу кезеңінде  көшеде жөн-
деу жұмыстары жүргізілді.

 ҚАУІ ТЕН АЛЫСТАТАДЫ

ӨҢІР ӨМІРІ

Жалпы айма� бойынша мем-
лекеттік квота�а �міткер отба-
сыларды� саны 600-ден асады. 
Биыл оны� те� жартысына жуы�ы 
жасанды жолмен ж�кті болуына 
�ажетті �аржылай �олдау�а ие 
болып отыр.

Ресми м�ліметтерге с�йенсек, 

еліміздегі ерлі-зайыптыларды� 
20 пайызы бала с�йе алмайды. 
«А�са�ан с�би» жобасы аясында 
«ЭКО» ба�дарламасына квота 
саны к�бейді. На�ты айтса�, 7 
мы� отбасы экстракорпоралды 
�ры�тандыру �дісін �олданып, 
балалы болу�а м�мкіндігі бар.

М   «А  »   
67   Б    -  7  

Ж    30 -     
Б    0   

– Салын�ан тыйымдар�а �арамастан, 
ж�рт �й карантиніне м�н бермейді. Б�л 
оларды� «Ashyq» жобасына �атысушылар-
ды� нысандар�а баруымен расталады. Жоба 
ар�ылы с�уір айында �й карантинін б�з�ан 
700-ден астам факт аны�талды, оны� ішінде 
300-ге жуы�ы нау�ас ж�не 400-ден астамы 
байланыста бол�ан адам бар. �азіргі уа�ытта 
Н�р-С�лтанда «Ashyq» жобасына 222 к�сіп-
керлік субъекті �атысады. «Ashyq» жобасын 
енгізуді� негізгі ма�саты – ж��тыр�ан немесе 
байланыста бол�ан адамдарды� �о�амды� 
орындар�а баруына жол бермеу, сол сия�ты 
�ала �ай айма�та болса да бизнесті� то�тап 
�алмауына м�мкіндік жасау» деді бас сани-
тарлы� д�рігер.

Сонымен �атар Сархат Бейсенова QR-кодын 
сканерлеп, �кімшіге �сынатынын, осы ар�ылы 
оны� м�ртебесі аны�талатынын еске салды. 
«�ызыл» м�ртебе ПТР-тест тапсырып, коро-
навирус аны�тал�ан адам�а беріледі. М�ндай 
м�ртебе иелері �йде о�шаулану режимін �ата� 
са�тауы тиіс. Б�л м�ртебе ПТР сынамасы о� 

« s » жобасымен жұмыс істеуге 
н ет білдірген кәсіпкерлік нысандар 
күн санап артып келеді.

н�тиже к�рсеткеннен кейін 14 к�ннен со� 
алынып тасталады. «Сары» – байланыста 
бол�ан адамдар�а берілетін м�ртебе. Олар�а 
азы�-т�лік алу�а немесе �йді� жанында�ы 
д�ріхана�а бару�а р��сат етілгенмен, бас�а 
�о�амды� орындар�а баруына тыйым салы-
нады. Б�л м�ртебе ПТР сынамасы о� н�тиже 
к�рсеткен адаммен байланыста бол�анына 
14 к�н �ткен со� «к�к» т�ске ауысады. «К�к» 
ауру ж��тыр�ан адамдармен байланыста 
бол�андар есебінде жо�, ПТР-тест (мысалы, 
�уежайда) талап етілетін жерлерден бас�а 
кез келген орында еркін �оз�алу дегенді 
білдіреді. «Жасыл» ж�ріп-т�руында шек-
теу жо�ын білдіреді, м�ндай адам базада 

COVID-19 індетіне ПТР-тестілеуі теріс н�тиже 
к�рсеткен пайдаланушы болып саналады. 
Б�л ПТР сынамасы теріс н�тиже к�рсеткен 
к�ннен бастап �ш к�н �ткен со� алынып, 
«к�к» т�ске ауыстырылады. Б�л �осымшаны 
пайдаланатын мекемелер санитарлы� норма-
лардан босатылмайды. Біра� ж��тыру �аупін 
барынша азайтады. Егер к�сіпкерлік нысандар 
келушілерді �ш к�н бойы тіркемеген болса, 
ж�мыс алгоритмін б�з�ан болып есептеледі. 
Мониторинг топтарыны� н�тижесінде б�л 
нысанны� ж�мысына тек екі аптадан кейін 
�ана р��сат беріледі. Ал егер б�л �рекет та�ы 
да �айталанса, екі ай ж�мыс істеуіне тыйым 
салынады» деді Сархат Бейсенова.

Âткен жылда�ыдай, �аланы� ескі б�лі-
гіне, т�р�ын �й массивтеріне, �леуметтік 
нысандар�а ж�не �оз�алыс �ар�ындылы�ы 
жо�ары к�шелерге апаратын жолдар�а баса 
назар аударылатын болады.

2020 жылы елордада 173 к�ше, оны� ішін-
де �аланы� т�р�ын �й алаптарында ж�ндеу 
ж�мыстары ж�ргізілді. «Ж�мыспен �амтуды� 
жол картасы» ба�дарламасы бойынша ж�ндеу 
ж�мыстарын ж�ргізу саласында т�рт мы�нан 
астам ж�мыс орны ��рылды.

Сапасыз ж�ндеу ж�мыстары, ��рылыс �а-
былданбайды. М�ндай жа�дайда мердігерлер 
�з есебінен �айта ж�ндеп, �алпына келтіретін 
болады. Ал �з ж�мысына бей-жай �ара�ан 
мердігерлер ісі сот�а берілетін болады. �рі 
�арай �ара тізімге енгізіледі.

Белгіленген ж�мыс режимін са�тама�аны 
�шін �кімшілік жауапкершілікке «Мята» лаундж 
бары тартылды. Сол сия�ты Д.�онаев атында�ы 
колледж карантин режимін б�з�аны аны�талды.

Бас мемлекеттік санитарлы� д�рігерді� 
�аулысына с�йкес, �о�амды� тама�тану орын-
дары ж�мыс к�ндері са�ат 22.00-ге дейін ж�рт-
шылы�ты �абылдай алады. Осы�ан �арамастан 

Сарыар�а ауданында�ы «Стамбул» кафесі мен 
«716» кальян бары т�н ортасынан кейін де 
келушілерді �абылдады. Б�л шектеу шараларын 
�рескел б�зу болып саналады.

Жинал�ан материалды� б�рі санитарлы�- 
эпидемиологиялы� ба�ылау бас�армасына 
шара �олдану ж�не т�ртіп б�зушыларды жа-
уапкершілікке тарту �шін тапсырылды.

КОЛЛЕДЖ КАРАНТИН Т РТІБІН БҰЗДЫ
лордада мон тор нгтік топтар жұмысын күшейтілген реж мде жалғасты-

руда. Кеше олар кәсіпкерлік суб ектілері арасында карант н реж мін бұзған 
төрт мекемені анықтады.

2021 жыл�ы 6 мамырда са�ат 10.00-де 
«Zооm» сервисіні� бейнеконференцбайла-
ныс платформасында �тетін Н�р-С�лтан 
�аласы м�слихатыны� жетінші сайланы-
мыны� кезекті сессиясы ша�ырылады.

Сессияны	 �арауына келесі м�се-
лелер енгізіледі:

1. «Н�р-С�лтан �аласыны� �леуметтік 
к�мек к�рсету, оны� м�лшерлерін белгілеу 
ж�не м��таж азаматтарды� жекелеген 
санаттарыны� тізбесін ай�ындау �а�идасы 
туралы» Астана �аласы м�слихатыны� 
2017 жыл�ы 12 желто�санда�ы №221/25-VI 
шешіміне �згерістер мен толы�тырулар 
енгізу туралы.

2. «1941-1945 жылдарда�ы Èлы Отан 
со�ысында�ы Же�істі� 75 жылды�ын 
мерекелеуге байланысты Н�р-С�лтан 
�аласы азаматтарыны� жекелеген са-
наттарына �осымша �леуметтік к�мек 
к�рсету �а�идалары туралы» Н�р-С�лтан 
�аласы м�слихатыны� 2020 жыл�ы 28 
с�уірдегі №484/63-VI шешіміні� к�ші 
жойылды деп тану туралы.

3. Т�р�ын �й �имараттары мен ��ры-
лыстарын апатты� деп тану м�селелері 
ж�ніндегі ведомствоаралы� комиссия 
туралы.

4. Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� 
жанында�ы Жастарды� �скери-патриот-
ты� т�рбиесін жетілдіру ж�ніндегі ве-
домствоаралы� �йлестіру ке�есіні� 
��рамы туралы.

Аны�тама телефондары: 55-66-35, 
55-66-36.

Е.КАНАЛИМОВ, 
Н�р-С�лтан �аласы 

м�слихатыны	 хатшысы

Н�р-С�лтан �аласы 
т�р�ындарыны	 ж�не 
�алалы� м�слихатты	 

жетінші сайланымы 
 депутаттарыны	 

назарына!

МИТИНГ ӨТКІЗУ ЗАҢМЕН 
РЕТТЕЛЕДІ
Нұр-Сұлтан қалалық рокуратурасы елорда тұрғындарына заңсыз м т н-
гілер ұйымдастырғаны және қатысқаны үшін жауапкершілікке тартыла-
тынын ескертеді.

�леуметтік желілерде экстремистік �йым-
ны� идеяларын �олдайтын жекелеген т�л�алар 
Н�р-С�лтан �аласында за�сыз митингілер мен 
шерулерге �атысу�а ша�ырулар таратуда. 
Осы�ан байланысты �алалы� Прокуратура 
митингілерді �йымдастыру ж�не �ткізу т�ртібі 
2020 жыл�ы 25 мамырда �абылдан�ан «�а-
за�стан Республикасында бейбіт жиналыстарды 
�йымдастыру ж�не �ткізу т�ртібі туралы» жа�а 
за�мен реттелетінін т�сіндіреді.

Жиналыстар, митингілер мен пикеттерді 
�йымдастыру ж�не �ткізу �шін хабарлама жасау 
т�ртібі �арастырыл�ан. Оларды �ткізу туралы 
хабарлама белгіленген к�нге дейін бес ж�мыс 
к�ннен кешіктірілмей жергілікті ат�арушы 
орган�а жазбаша нысанда беріледі. Онда бейбіт 
жиналысты� ма�саты мен нысаны, �йымдас-
тырушылар мен �о�амды� т�ртіпті са�тау�а 
жауапты адамдарды� деректері к�рсетіледі.

Атал�ан хабарламаны жергілікті ат�арушы 
орган оны тіркеген к�ннен бастап �ш ж�мыс 
к�ні ішінде �арауы тиіс. Осы �ш к�н �ткеннен 
кейін жауап болма�ан жа�дайда �йымдастырушы 
берілген хабарлама�а с�йкес бейбіт жиналыс 
�ткізуге ���ылы.

Демонстрациялар мен шерулер келісу 
т�ртібімен �ткізіледі.

Ол �шін �йымдастырушы оны� �ткізілетін 
к�ніне дейін 10 ж�мыс к�н б�рын �тініш беруі, 
ал жергілікті ат�арушы орган ол бойынша 
7 ж�мыс к�ні ішінде жауап беруі міндетті.

За� бойынша бейбіт жиналыстар �ата� 
т�рде арнайы жерлерде ж�не �алалы�, ау-
данды� м�слихаттармен белгілеген маршрут 
бойынша �йымдастырылуы ж�не �ткізілуі 
тиіс.

«Б�дан бас�а, СOVID-19 коронавирусты� 
инфекциясы пандемиясына байланысты 
Н�р-С�лтан �аласыны� бас мемлекеттік 
санитарлы� д�рігеріні� 2021 жыл�ы 23 с�уір-
дегі «Карантиндік шектеулерді �ата�дату 
шаралары туралы» �аулысымен белгіленген 
адам к�п жиналатын іс-шараларды �ткізуге 
салын�ан тыйым �лі де �олданыста екендігін 
еске саламыз» делінген хабарламада.

Н�р-С�лтан �аласыны� Прокуратурасы 
азаматтарды �олданыста�ы за�нама норма-
ларын м�лтіксіз са�тау�а, арандатушылы��а 
бой алдырмау�а ж�не за�сыз акциялар�а 
�атысудан бас тарту�а ша�ырады.
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Қазақстан алқы Ассамбле сының  сесс сын өткізіп, лбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев аталған ұйымға басшылық етіп келген өз 
өкілетін тоқтату туралы шешім қабылдады. Ассамбле  төрағасы 
болып Қасым-Жомарт Тоқаев тағайындалды.

�уелсіздікті� 
бірінші к�нінен 
бастап Елбасы 
�немі айтып келе 
жат�ан бір с�з 
бар. Ол – ты-

нышты�. Сол тынышты�ты� 
басты кепілі – �лтаралы� 
татулы�. Біз к�пэтносты мем-
лекетпіз. Ал�аш т�уелсіздікті 
жарияла�анда мемлекет ��рау-
шы �лтты� �лесі �те т�мен 
болды. Тіпті елу пайыз�а 
да жетпеді. �азір, ��дай�а 
ш�кір, сексен пайыз�а таяп 
�алды�. �зге этнос �кілдері 
де �аза�станда�ы осынау 
мамыражай тынышты��а, 
жарасымды �о�амды� орта�а 
�йлесіп, сі�ісіп барады. �зге 
этнос �кілдері Елбасыны 
ар�ас�йер �ор�аны, тіпті 
ту�ан �кесіндей к�ріп, бауыр 
басып кеткені шынды�. Бір-
тектілікке �арай к�ш т�зеген 
еліміз �шін б�л институт �з 
міндетін �те жа�сы ат�арып 
келеді.

Елді� к�зіні� ��рты бол�ан 
�аза�ты� жері бар. Со�ан к�з 
аларт�ан ішкі-сырт�ы к�штер 
осы �лтаралы� �атынас�а сы-
зат т�сіріп, т�ра�сыз жа�дай 
�алыптастыру�а тырысып 
ба��аны да жасырын емес. 
Міне, осындай �иын �ткел-
дерден бізді� елімізді аман 
алып �ал�ан бірнеше фактор-

ды� біреуі – осы �лтаралы� 
татулы�ымыз. �рине, оны� 
басында �аза�стан хал�ы 
Ассамблеясы т�рды. Демек, �у 
баста Т���ыш Президентті� 
�аза�стан хал�ы Ассамблея-
сын ��руы жас мемлекет �шін 
аса ма�ызды �адам бол�анын 
атап �туіміз керек.

�азір мемлекеттік билік 
– Президентті� �олында. �лт-
аралы� �атынасты, татулы� 
пен т�ра�тылы�ты са�тауды� 
кепілі – Президент. Сол �шін 
Ассамблея билігі де Прези-
дентті� �олында бол�аны 
д�рыс. Сырт�ы к�штер бізді� 
елімізді басып ала алмайды. 
Ол аны�. Біра� �лі де іштен 
ірітуге, б�лік тудыру�а �рт�рлі 
жолмен �рекет ете берері 
с�зсіз.

Елбасы д�л осы жа�дайлар-
ды ескере отырып, �аза�стан 
хал�ы Ассамблеясын одан �рі 
бас�ару ���ы�ын Президент 
�асым-Жомарт То�аев�а бер-
ген болуы керек. �те д�рыс 
шешім деп ба�алаймын ж�не 
�асым-Жомарт Кемел�лын 
жа�а �ызметімен шын ж�рек-
тен ��тты�таймын!

��дай�а ш�кір, елімізде 
мемлекеттік емес �йымдар аз 
емес. Біра� соларды� ішінде 
�аза�стан хал�ы Ассамблея-
сыны� орны б�лек. Біреулер 
«Ассамблеяны� керегі жо�, 

тарату керек!» деп жатады. 
Мен ондай ода�ай пікірлермен 
м�лде келіспеймін. Мен �шін 
�аза�стан хал�ы Ассамблея-
сыны� орны б�лек.

Неге десе�із, Елбасы же-
текшілік етіп келген �о�амды� 
�йымдар бірнешеу. Соларды� 
ішінде �аза�стан хал�ы Ас-
самблеясы туралы арнайы за� 
бар. Одан б�лек, М�жілісті� 
то�ыз депутатын �аза�стан 
хал�ы Ассамблеясы сайлайды. 
Оны� б�л ���ы�ы �аза�стан 
Республикасыны� Конститу-
циясымен бекітілген.

За� дегеннен еске т�седі, 
«�аза�стан хал�ы Ассамблея-
сы туралы» за�ны� 6-бабында 
демография ж�не к�ші-�он 
саласында�ы жоспарлар мен 
іс-шараларды �зірлеуге ж�не 
іске асыру�а �атысу, сондай-а� 
шет елдердегі �аза� диаспо-
расына ана тілін, м�дениеті 
мен �лтты� д�ст�рлерін са�тау 
ж�не дамыту, оны� тарихи 
Отанымен байланыстарын 
ны�айту м�селелерінде �олдау 
к�рсету Ассамблея �ызметіні� 
негізгі ба�ыттары ретінде 
к�рсетілген. �кінішке �арай, 
�аза�стан хал�ы Ассамблея-
сыны� осы керемет м�мкіндігі 
�з де�гейінде толы� пайда-
ланылмай келеді.

Ал к�ші-�он саясаты, шет 
елдегі �андастар м�селесімен 

арнайы айналысатын Д�ние-
ж�зі �аза�тарыны� �ауымдас-
ты�ы мен «Отандастар �оры-
ны�» к�сіліп ж�мыс істеуіне 
осындай к�зге ш��ып т�рып 
к�рсетілген за�ды� тетікті� 
жо�ты�ы �олбайлау болып 
т�р деп ойлаймын.

Елбасы ерте жол�а �ой-
�ан к�ші-�он саясатын одан 
�рі �ар�ынды жал�астыру 
керектігін Президент �асым- 
Жомарт То�аев �немі айтып 
келеді. �азірге дейін алыс-
жа�ын шетелдерден жалпы 
1 млн 74,3 мы� �андасымыз 
к�шіп келіп, атаж�ртына 
�оныстанды. 6-7 млн �аза� 
�лі сыртта ж�р. К�п келіп 
жат�ан – �збекстан мен �ы-
тайда�ы а�айындар. Пандемия 
ая�талып, шекара ашылса, 
�ытайда�ы �андастарымыз 
а�ыл�алы т�р.

Елімізді� алда�ы бола-
ша�ы мен т�ра�тылы�ы 
�шін ��рыл�ан Ассамблея 
институты мен к�ші-�он, 
шеттегі �андастар туралы 
саясат �те ты�ыз байланы с-
та. Ол байланыс, жо�арыда 
айтты�, осындай арнайы 
за�намада�ы нормалармен 
бекітілген. Шеттен келген 
а�айын т�ра�ты тіркеуге 
т�рып, азаматты� алып, 
�ашан �атар�а �осыл�ан�а 
дейін, �здерін �згеше сезінеді, 
жатыр�ап т�рады. Оларды 
жа�а орта�а бейімдеу, за�дар 
мен ба�дарламаларды� �з 
де�гейінде орындалуын, іске 
асуын ба�ылап отыру �те 
�ажет. Сонымен бірге шет-
тегі �аза�тармен байланыс 

�ЛТАРАЛЫ� ТАТУЛЫ� – 
ДАМУ КЕПІЛІ

жасап отыру м�селесі та�ы 
бар. Б�л міндеттер, жо�арыда 
к�рсетілгендей, Ассамблея�а 
за�мен ж�ктелген.

Ара-т�ра �йымдастырыла-
тын д��гелек �стел жиналыс-
тары мен конференцияларда 
біріне-бірі �она��а келгені 
болмаса, �айталап айтайын, 
атал�ан екі �йым мен �ор б�л 
м�мкіндікті жете пайдаланып, 
с�йкесіп ж�мыс істеген емес. 
Ол �шін, �рине, �йлестіруші 
тетік керек.

�азір Президент �асым-
Жомарт То�аев �лтты� �о�ам-
ды� сенім ке�есі �сын�ан жо-
баларды негіз етіп, саяси ж�не 
экономикалы� реформалар 
ж�ргізу �стінде. Мемлекет 
басшысыны� б�л рефор-
малары к�ші-�он саясатын 
да айналып �тпейді деген 
ойдамын. Шыны керек, б�л 
сала уа�ыт талабына сай, 
�йлесімді етіп жа��ыртуды 
талап етіп т�р.

Мен алда�ы жерде �аза�-
стан хал�ы Ассамблеясы, 
Д�ниеж�зі �аза�тарыны� 
�ауымдасты ж�не «Отан-
дастар �оры» сынды осы �ш 
�йымны� басын бір ша�ыра� 
астына біріктіріп, «�аза�стан 
хал�ы Ассамблеясы туралы» 
за�ны� м�мкіндіктерін орта� 
пайдалану�а жа�дай жасал-
са, жа�сы болар еді деген 
ойдамын.

Ауыт М��ИБЕК, 
�Р Президенті жанын-

да�ы �лтты� �о�амды� 
сенім ке�есіні� м�шесі

Т

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының атынан 
Сіздерді тамаша мереке – Қазақстан халқының 
бірлігі күнімен құттықтаймын!

Бұл көктемгі мереке біз үшін ерекше 
мәнге толы, ол Қазақстанда тұратын түрлі 
этнос өкілдерінің мәдениетіне, дәстүріне, 
әдет-ғұрпына өзара түсіністік пен құрметті 
нығайтуға бағытталған.

Біздің қоғамның әл-ауқаты мен өркен-
деуінің, қозғаушы күші мен дамуының негізі 
– көпұлтты еліміздің бірлігі мен ынтымағы.

Мемлекетіміз тәуелсіз мемлекет құру жо-
лындағы қиындықтарды бірліктің арқасында 
еңсере алды.

Көктемнің осы шуақты күнінде елімізге 
гүлдену мен аман-саулық тілеймін!

Сіздерге, қымбатты жерлестер мен елорда 
қонақтары, денсаулық, бейбітшілік пен жақ-
сылық тілеймін!

Құрметпен, 
Ерлан КАНАЛИМОВ, 
Нұр-Сұлтан қаласы 

мәслихатының хатшысы

ҚҰРМЕТТІ 
ЕЛОРДА ТҰРҒЫНДАРЫ 
МЕН ҚОНАҚТАРЫ!

Нұр-Сұлтан қаласының Қоғамдық кеңесі 
сіздерді тамаша бейбітшілік және келісім ме-
рекесі – Қазақстан халқының бірлігі күнімен 
құттықтайды!

Барлық қазақстандықтар үшін бұл мереке 
ерекше мәнге ие. Өйткені біздің елімізде 150-
ден астам ұлт бір шаңырақтың астында бейбіт 
өмір сүріп жатыр. Халықтың бірлігі, бір-біріне 
деген сенім, тыныштық пен саяси тұрақтылық, 
тегіне, ұлтына және діни сеніміне қарамастан 
елдің барлық азаматтарының бірлігі – бұл 
егемен Қазақстан мен оның астанасының 
табысты экономикалық, әлеуметтік және 
саяси дамуы мен өркендеуінің кепілі!

Бірлік пен келісімнің, бейбітшілік пен 
үміттің осы жарқын мерекесінде Сіздерге 
зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, 
бақыт пен өркендеу тілеймін.

Бұл мереке бәріміз үшін халықтардың 
өзара түсіністігі мен достығының мәңгілік 
белгісі болып қала берсін!

Құрметпен, 
Сансызбай ЕСІЛОВ, 

Нұр-Сұлтан қаласы Қоғамдық 
кеңесінің төрағасы

ҚҰРМЕТТІ
ЕЛОРДА ТҰРҒЫНДАРЫ 
МЕН ҚОНАҚТАРЫ!

лордада Тұңғыш рез дент са бағында «Кон есс аралық келісім алле сы» атты ағаш отырғызу ша-
расы өтті. ара жыл сайын дәстүрлі түрде Қазақстан алқының бірлігі күніне ұйымдастырылып келді. 
Оның мақсаты  қоғам назарын қаланың тазалығын сақтауға, колог лық мәден етті қалыптастыру 
және ұлтаралық татулыққа аудару.

КЕЛІСІМ АЛЛЕЯСЫНА А�АШ ОТЫР�ЫЗЫЛДЫ

�Р А�парат ж�не �о�амды� 
даму министрлігі, �кімдік ж�не 
Дін істері ж�ніндегі бас�арманы� 
�йымдастыруымен «Конфессия-
аралы� келісім аллеясы» 100 
а�ашпен толы�ты.

«Ел бірлігі к�німен барша �а-
за�станды�тарды ��тты�таймын. 
Еліміз �лемдегі �ар�ынды дамып 
келе жат�ан елдерді� бірі сана-
лады. М�ндай жетістік �здігінен 
келе �ой�ан жо�, о�ан �о�амда�ы 
жарасымды �йлесім мен ішкі 
саяси т�ра�тылы�ты са�тап, �лт-
аралы� ж�не конфессияаралы� 
�атынастарды� тиімді т�т�аларын 
жасауды� д�рыс ба�ытын та�дап 
алу ар�ылы келді. М�ндай тарихи 
міндеттерді шешуде бізді� к�п 
�лт пен �лысты ж�не бірнеше 
конфессиялы республикамызды� 
Т���ыш Президенті Н�рс�лтан 
Назарбаев басты р�л ат�арды. 

Н  
НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

�лттар достасты�ы, ел бірлігі 
– т�уелсіздігімізді� негізі. Б�л 
этносаралы� келісім �р мемлекет-
ті� ді�гегі деп білемін. Елімізде 
осы уа�ыт�а дейін дін саласында 
к�рмеулі м�селе бол�ан емес. 
Осылай еліміз дами берсін! Игі 
шара жал�асын таба берсін» деді 
Дін істері ж�ніндегі бас�арма 
басшысы Н�рд�улет �лм�ханов.

К�пке �лгі-�неге к�рсету ма�-
сатында рухани к�шбасшылар 
салауатты �о�ам �алыптастыру�а 
�н �осып, к�к желекті а�аштар 
отыр�ызды. Іс-шара�а �аза�стан 
діни бірлестіктері �ауымдасты�ы-
ны� басшылары мен �кілдері, 
елорда �кіміні� орынбасары 
Ба�тияр М�кен �атысты.

«�аза�стан бірлігі к�ні еліміз 
�шін �лкен ма�ыз�а ие. �асиетті 
ж�мада ж�зге жуы� а�аш отыр-
�ызды�. Игі істер Президентіміз 
�асым-Жомарт То�аевты� тапсыр-
масымен республикамызды к�гал-
дандыру ма�сатында ж�ргізілуде. 
Осы ба�ытта елорданы� �рбір 
ауданында к�галдандыру ж�мыста-
ры �ар�ын ал�ан. Биыл�а жоспа-
рымыз – �о�амды� ке�істіктерді 
к�бейту, �ала т�р�ындарыны� 
тыны�ып, серуендеуіне барынша 
жа�дай жасау. �аза�стан хал�ын 
мерекемен шын ж�ректен ��т-
ты�таймын. Еліміз аман, ж�рты-

мыз тыныш болып, бір ша�ыра� 
астында бірігіп ж�мыс ат�ара 
берейік. Мереке ��тты болсын!» 
деді елорда �кіміні� орынбасары 
Ба�тияр М�кен.

Атал�ан шара жылда�ы д�ст�р-
ге с�йкес �ткізіліп жат�анды�ын 
атап �ткен ж�н. 2017 жылдан 
бастап мемлекеттік мекеме-
лер мен діни бірлестіктерді� 
басшылары «Конфессияаралы� 
келісім аллеясында» д�л осылай 
а�аш отыр�ызуды �ол�а ал�ан. 
Елімізді� этникалы� ж�не діни 
сан алуанды�ы мемлекетімізді�, 
сонымен �атар �о�амны� к�п 
тарма�ты дамуыны� негізі, ал 
толеранттылы� ж�не бейбітшілік 
�рбір �аза�станды� та�дайтын 
бірлікті� бейнесіне айналды.

«Ел бірлігі к�ні бізді� елімізде 
ерекше атап �тіледі. Бас�а елдерде 
1 мамыр к�нінде шерулер �тіп, 
халы� билікке наразылы�ын жет-
кізіп жатады. Ал бізді� елде б�л 
к�н татулы��а, ынтыма�тасты��а 
негізделген. Елбасы Н�рс�лтан 
�біш�лы �лтаралы�, дінаралы� 
татулы�ты са�тай отырып, бар-
лы� халы�ты бір туды� астына 
ж�мыл�ан ж�дыры�тай �йыстыра 
білді. Осындай �лттар достасты�ы, 
бейбітшілігіміз ны�ая берсін!» 
деді шіркеу округіні� �кілі Сергий 
Архимандрит.

 Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі 

1мамыр

Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі
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Мен бұл әулеттің тар ын біршама жақсы 
білемін. Олардың қазақ жеріне келгендеріне 
ғасырға жуық уақыт өтті. збек-қазақ арасы 
бөлінбеген бір кездері көне Тараз өңіріне 

әр п пен нд ша қоныс тепкен-ді. Мүмкін 
ұрпағының осылайша өсіп-жетіліп, елге үлгі 
болатынын елестетпесе, тілегі ұрпағының 
үстінде болғаны анық деп ойлаймын. 

АТА К�СІПКЕ 
АДАЛ ЖАНДАР

Олар да к�ппен бір-
ге �ыр�ыншы жылдары 
жал�ыз баласын со�ыс�а ат-
тандырады. �анды �ыр�ын-
нан аман келген баласы 
ту�ан жеріне �айта оралды. 
М�уесі �алы� а�аштай осы 
жерде �сіп-�нді, �л-�ыз 
�сірді. Осылайша �мір-�зен 
бір а�ыспен жылжып жат-
ты. Алайда Шарип атаны� 
немересі Хасан ержеткенде 
дние �згеріп, ескі жйе 
��лап, ел да�дарыс�а тсті. 
�улетті� лкендеріні� к�зін 
к�рген Хасанны� анасы-
ны�: «�аза�тардан кемдік 
к�рмедік. Кезінде алды-
мыз�а мал салып, ��деуге 
жер берді, сол жерге бидай 
егіп, �сіп-жетілдік. �гейлік 
к�рсетпеген халы��а адал 
болы�дар» деген шешімі 
�рпа�ыны� та�дауын 
аны�тады.

Осыдан жиырма жыл 
б�рын Хасан Шарипов 
ал�аш рет бас �ала�а кел-
генде, м�нда неб�рі 50-60 
�ана �збек т�ратын. Олар-
ды� дені сауданы� жайымен 
о�тстік облыстан келген-
дер екен. Жерге д�н егіп, 
ма�дай терді� д�мін білетін 
Хасан сауда�а б�рылмай, 
ата к�сібі – нан пісірумен 
айналыспа� оймен ша�ын 
цех ашады. Жалпы �збек 
хал�ыны� нан пісірудегі �з 
т�жірибесі мен д�стрі бар. 
«Нан» атты �асиетті ��ым 
�она�жайлылы�ты, мейірім 
мен ке�дікті, то�шылы�ты 
білдіреді. �збек �алымдары, 
ескі жазбаларды зерттей 
келе, бізді� д�уірімізге де-
йінгі мы�да�ан жылдарды� 
�зінде Самар�андта 24-ке 
тарта нанны� трі бол�анын 
аны�тапты.

Та�ы бір а�ызда Б�хар 
�мірі Самар�анны� наубай-
ларыны� �олынан шы��ан 
нанны� д�мін к�ріп, �на-
тып, бір наубайды �зіне 
алдырып нан жабу�а б�йы-
рыпты. Піскен нанны� 
Самар�анны� тандырындай 
болма�анына к��ілі толмай 
себебін с�раса, наубайшы: 
«м�нда Самар�анны� ауасы 
жо� �ой» деп а�талыпты. 
�рине, б�л а�ыз �ана. Де-
генмен Хасан ака �з жерінде 
�ндірілген �ннан жасал�ан 
нан т�тті келетінін айта-
ды. Сол себепті де А�мола 
��іріні� асты�ын пайдала-
нады екен.

Осыдан біраз жыл б�рын 
елордалы� этностарды� 
дастар�ан-д�мінен к�р-
ме �тіп, сол шара�а �збек 
орталы�ынан «Астана» 
деп �рнектеп жазып, шар 
таба�тай д��гелетіп нан 
пісіріледі. Д�мі де ерекше, 
трі де тамаша шы��ан нан 
дастар�анды жайнатып жі-
берді. Сол кнгі мерекелік 
ба�дарламадан кейін Елба-
сы этноауылды аралап, �р 
�лтты� асынан д�м татып 
келе жатады. �збек м�де-
ни орталы�ы тіккен йді� 
т�сына жеткенде �адір-
лі �она�ты �арсы алып, 
д�мін �сынады. «Н�рс�лтан 
�біш�лы аса �арапайым 
�ой. Абдырап т�р�ан мені� 
жайымды тсінді ме: «�ай-
сысын сындырайын?» деп 
ма�ан �арады. Мен та�ы 
да та��алдым. «Нон син-
дириш» деген с�з – бізді� 
халы�ты� тілінде �алып-
тасып �ал�ан ��ым, нанды 
тек «сындырайын» деп ай-
тады. Сонымен мен есімді 
жинап лгергенше, Елбасы 
Астананы� ��рметіне арнап 
пісірген нанды алып, екі 
�олымен шетінен сынды-
рып, аузына апарады. Мен 
�атты тол�ыдым. Елбасы-
мыз нанны� �асиетін біліп, 
бкіл тркі хал�ы �стан�ан 
р�сіммен ауыз тиді. Б�л 
мені� наубайшылы� �ыз-
метіме к�рсетілген ��рмет 
деп �абыл алдым» деп еске 
алады.

Наубайшылы� – �улет-
ті� к�сібі. Нан жабуды� 
��пиясын атадан бала�а 
�алдыру да д�стрге бай-
лан�ан. Хасан Шарипов 
те нан пісіруді� ��пиясын 
�ызы Фарангизге йретті. 
Дниеге келгенде «б�рі-
не де сйкімді �ыз» деген 
ма�ынасы бар к�ркем есімді 
берген �ызы ал�ырлы�ымен 
ата к�сіпті бірден игеріп 
кетті. Бгінде Фарангиз 
Ахметова – Н�р-С�лтан 
�аласында�ы �збек м�дени 
орталы�ы белсенділеріні� 
бірі. Айналасына мдделес 
адамдарды йіріп жріп, 
�айырымдылы� шарала-
рыны� ортасында жреді. 
Былтырдан бері бкіл 
�лемні� тынысын тарыл-
тып жіберген індет кезінде 
�келі-балалы наубайлар 
лкен жауапкершілікпен 
іске кірісті. Нанны� ба�асын 
к�термек тгіл, заманауи 
технологияларды ендіре 
отырып, оны� ба�асын 
тсіруге де �ол жеткізді.
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– �аза�стан хал�ыны� 
бірлігі кні мерекесіні� сіз 
шін ма�ызы �андай? Б�л 
кнді �алай атап �тесіз?

– Елімізде бгінгі та�да 
�лт бірлігі бірінші орында 
т�р�ан барша�а аян. Себебі 
елімізді� бар байлы�ы да 
– татулы�. Сонды�тан б�л 
мейрам мен шін �те ма�ыз-
ды. Елімізде 130-дан аса �лт 
�кілдері т�рады, б�ріміз бір 
ша�ыра� астында бір йді� 
балаларындай т�рып келеміз. 
Биыл індетке байланысты 
йде боламыз.

– Сізді� ойы�ызша, б-
гінгі та�да �аза� тіліні� 
�олданыс аясы �алай? Ана 
тілі�із орыс тілі бола т�ра, 
�аза� тілінде �те жа�сы 
с�йлейсіз. Б�л – к�пке лгі 
боларлы� іс.

– �аза� тілі – мені� бірінші 
байлы�ым, тіл білуімні� ар�а-
сында к�птеген жетістікке 
жете алдым. �ызылорда об-
лысы Арал ауданына �арасты 
Сексеуіл кентінде 1989 жылы 
22 �азанда дниеге келдім. 
Тілім �аза�ша шы�ты, кейін 
орыс тілін йреніп алдым. 
¥лтым – орыс. Осында�ы 
�аза� балаба�шасына барып, 
�аза� мектебін т�мамдадым. 
Екі тілде еркін с�йлеймін, 
а�ылшын тілінде ойымды 
еркін жеткізе аламын. Саяси 
�мірде де к�п к�мегін тигізуде.

�о�ам �аза� тіліні� ма�ы-
зын, керек екенін тсінсе, 
оны� �олданылу аясын одан 
сайын ке�ейтсе, барша �а-
за�станды� �аза�ша еркін 
с�йлейді. Ал енді �кініштісі, 
�кесі де, шешесі де �аза� бола 
т�ра, балалары орысша с�й-
лейтін отбасылар бар. Біра� 
сол отбасы�а барып «¥лы�а 
�аза�ы т�рбие бер, тек �а-
за�ша с�йлесін» деп айту�а 
да ���ы�ымыз жо�. Себебі 
�рбір отбасы – бір мемлекет. 
Б�л ма�сатта А�парат ж�не 
�о�амды� даму министрлігі 
мен м�дениет министрлігі 
жа�а жобаларды жзеге асы-
руы �ажет. �азір трендттегісі, 
жастар�а тсініктісі – TikTok, 
Instagram сынды �леумет-
тік желілер. Блогерлер мен 
вайнерлерді� жастарды� 
к�шбасшыларына айнал�аны 
жасырын емес. Мені� ойым-
ша, мемлекеттік саясат�а 
жастар�а жа�ын азаматтарды 
тартып, �аза� тілін к�бірек 
насихаттаса, б�л м�селені� 
шешімі табылар еді. �азіргі 
та�да М�дениет министрлігі 
осы ба�ытта неше трлі ме-
тодикаларды �сынып жатыр-
мыз дейді. Бгінгі �о�ам�а 
ондай крделі методикалар�а 
�ара�анда, осындай т�сіл 
�лде�айда �тымды болар еді. 
�рбір аудиториядан тиісті 
мамандарды табу�а болады. 

Жастармен жастарша саясат 
жргізу �ажет.

– �аза�стан хал�ы Ассам-
блеясы – �о амды� келісім 
мен �лтты� бірлікті� лгісі, 
о ан к�ршілес елдер �ы-
зы а �арайды. Ассамблея 
ж�мысына сізді� к��ілі�із 
тола ма?

– �аза�стан хал�ы Ассам-
блеясы 1995 жылы ��рылды. 
Осы кнге дейін �аншама игі 
істерді ат�арды. Біріншісі 
�о�амды біріктіруге ба�ытта-
лады. Барлы� �аза�станда�ы 
�лт �кілдерін бір ша�ыра� 
астында �стап, ешкімді б�лмей, 
барлы�ына те� ���ы� беріп, 
заманауи, саяси-демократия-
лы�, зайырлы мемлекетті 
�алыптастыруда �зіні� сбелі 
лесін �ос�аны с�зсіз. К�ршілес 
елдерде �зара тсініспеушілік 
болып жат�анда, Елбасы екі 
елді� басшыларын татулы��а 
ша�ыр�ан болатын. Я�ни бей-
бітшілікті �станатын мемлекет 
екенімізді та�ы бір м�рте 
д�лелдеді.

Ассамблея �з ж�мысын 
жо�ары де�гейде жргізіп 
отыр. �рі �арай да ж�мысы-
ны� жандана тсетініне к�міл 
сенемін. Себебі жо�ары де�гей-
дегі дипломат, білікті басшы 
Президентіміз  �асым-Жомарт 
То�аев тізгінді ал�аннан кейін 
міт к�п.

– лттар достасты ын 

ны айтуда, елімізді бгінгі 
татулы�ты жал астыруда 
сізді� �сынысы�ыз �ан-
дай? �аза�стан хал�ы Ас-
самблеясыны� �ызметін 
ТМД елдерінде насихаттау 
шін �андай стратегиялы� 
ба ыттар �сынасыз?

– Бізді� бейбітшілікті 
жа�тайтынымыз ТМД ел-
деріне �ана емес, барлы� 
�лемге лгі болып отыр. Біз 
�з �рекетімізді с�збен емес, 
іспен д�лелдеп келеміз. Бізді� 
елімізде жа�дай бір�алыпты. 
К�ршілес елдерде жа�дайды� 
�андай д�режеде екені айтпа-
са да тсінікті. �аза�станда 
т�уелсіздіктен бері ешбір 
этносаралы� �а�ты�ыс орын 
ал�ан емес. Дегенмен �аза� 
«�ысты� �амын жаз ойла» 
дейді. �аза�стан хал�ы Ассам-
блеясы �рбір ��ірді� жергілікті 
ат�арушы органдарымен 
кездесіп, ��ірдегі филиалдары-
ны� басшыларымен жздесіп, 
жа�дайды бір�алыпта �стау�а 
жан-жа�ты талдаулар жргізіп 
отыр�аны д�рыс. Кішігірім 
�а�ты�ыс туындаса да, сол 
о�и�а орын ал�ан жерге ба-
рып талдаулар жргізуі тиіс. 
Алдын алу ж�мыстары жйелі 
трде жзеге асса, �а�ты�ыс-
ты� орын алуы ммкін емес. 
�азір елімізде �ой стіне 
бозтор�ай ж�мырт�а ла�ан 
заман, дегенмен «са�ты�та 

Ол күніне -  сағат қана ұйықтайды. Ал қалған уақытын адамдарға тіл үйретуге арнайды. 
Түріне қарасаң, біз көретін дорамалардағы актерлерге ұқсайтын кәріс азаматы. Бірақ 
«а» деп ауыз аша бастағаннан қазақша еркін сөйлей жөнелді. Негізгі мамандығы дәрі-
гер болса да, қазақ тіліне деген ма аббаты мен жанашырлығы л нгв ст ка саласына 
алып келген. ә, ол  елордалықтардың көпшілігіне таныс пол глот лад слав Тен.

1937 жылы та�дырды� жазуымен 
�аза� даласына бір топ к�ріс хал�ы жер 
аударылып келді. �ытымыр �ысты� 
аязды кндерінде е� ал�аш ¶шт�беге 
табан тіреген к�ріс ж�ртыны� тірі 
жандарынан бас�а еште�есі жо� еді. 
Сол кезде жо�шылы�тан тары�ып 
отыр�андарына �арамастан �алы� 
�аза� �рбірін бір-бір йге б�ліп алып, 
ас-суын, киер киімін беріп, �олда-
рынан келгенше к�мек �олын созды. 
1938 жылы м�нда�ы е� к�п диаспора 
к�рістер болды. Кейін олар о�тстік 
айма�тар�а к�шті. Ташкентке дейін 
барды. Содан болар, бгінге дейін 
к�ріс диаспорасыны� е� к�п шо�ы-
ры – �збекстанда. Себебі ол жа�та 
кн ысты�. Егінмен ш��ылдану�а 
�те �олайлы. Владислав та – сол 
ркер к�шпен келіп, �аза� жерінен 
жанына ж�рдем тап�ан ж�ртты� 
�рпа�ы. Ол Ташкентте туып-�сті, 
сол жа�та танымал клиникаларда 
д�рігер болып ж�мыс істеді. Біра� 
кезінде ата-бабасын ажалдан араша-
лап �ал�ан �аза� еліні� �анатыны� 
астына �айта оралды. М�нда келгенде 
де к�пті� бірі емес, �аза� хал�ына 
титтей де болса пайдам тисе екен 
деген ма�сатпен келді. «Мен к�ріс-
терді� арасында жрсем де �аза� 
тілін гіттеп жремін. Ма�сатым 
к�п. Соларды� бастысы – �аза� тілді 
�аза�стан ��ру. Неге? Ма�ан орыс 
тілімен �мір срсем де еш кедергі 
емес. Біра� �ділеттілік болу керек. 
Біз �аза�станда �мір сріп жатыр-
мыз, ендеше орта� тіліміз �аза� тілі 
болуы тиіс. �аза� жерін к�ріс ж�рты 
киелі, �асиетті жер деп таниды. 
Себебі кезінде �иын уа�ыттарда 
ата-бабаларымыз �аза� жеріне жер 
аударыл�анда, сіздерді� аталары�ыз 
к�мектескен. �лім аузынан арашалап, 
жа�а �мір сыйла�ан. �здері аш жрсе 
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�орлы� жо�» демекші, б�рі 
ба�ылауда болуы керек.

– Бгін мен ерте�ге 
жос пары�ыз �андай? Сізді 
�андай м�селелер тол ан-
дырады?

– �азіргі та�да 7-ша�ы-
рылым депутатымын, ж�мыс 
�ызуда. Nur Otan партиясыны� 
атынан сайлан�ан депутат 
бол�аннан кейін екі ке�ес 
��рамында бармын. Бірінші 
– партия ба�ылау комитеті, 
екіншісі – жастарды �олдау 
ба�ыты бойынша ке�ес т�ра�а-
сымын. Алда�ы кнге басты 
жоспарым – халы�пен ж�мыс 
істеу, халы�ты� к�кейіндегі 
м�селелерді к�теру. Жастар 
арасында ж�мыссызды� 
м�селесін жой�ымыз келеді. 
Ж�мыссызды�пен крес пар-
тияны� «�згерістер жолы – �р 
азамат�а лайы�ты �мір» атты 
сайлауалды ба�дарламасын-
да на�ты жазыл�ан. Алда�ы 
уа�ытта жастар арасында�ы 
ж�мыссызды�ты жол�а �ою, 
к�сіптік о�ыту ба�дарлама-
ларын к�бейту, ж�мысшы 
мамандарды� тапшылы�ын 
жою�а ба�ыттал�ан тиісті ж�-
мыстар жал�асын таба береді. 
Туризмні� сервисін дамыту, 
автожолдарды� ��рылысы 
�ол�а алынады.

С�хбаттас�ан
Наима НРАЛЫ�ЫЗЫ

де бір нанды б�лісіп жеп, йлерінен 
орын берген. Соны� ар�асында д�л 
�азір сізбен с�йлесіп отыр�ан мен 
осы кнге жеттім. Сонды�тан �аза� 
�лтына деген махаббатым лкен. 
Менікі �ана емес, бкіл к�ріс ж�р-
тыны� ��рметі ерекше. Бай�аса�ыз, 
к�рістерді� к�пшілігі �аза�ша с�йлеуге 
�мтылады. Біз бір тілде болса� �ана 
бір рухта боламыз. Ол тіл – орыс тілі 
емес, �аза� тілі» деді Владислав Тен.

Кейіпкеріміз �аза� тілін неб�рі 
бір жылды� ішінде толы� ме�геріп 
алыпты. �зіні� айтуынша, �аза� тілін 
йрену о�ай. Тек �аза�ты сймей, 
�аза� тілін йрену ммкін емес. Тіл 
йренуге менсінбеушілікті �ойып, 
махаббатпен кірісу керек. Мысалы, 
�збектерде тіл м�селесі жо�, к�ріс-
терде де жо�. Ол м�нда келмей т�рып 
�аза�станда �аза� тіліні� м�селесі 
бар деп млдем ойламапты. «�а-
за�стан�а келген кезімнен бастап 

�аза� тіліне деген �ызы�ушылы�ым 
ояна бастады. Басында 3 жыл д�рігер 
ретінде ж�мыс істедім. Шет тілдерге 
б�рыннан бері �ызы�амын. Лингвист 
болмай т�рып та �збекше, к�рісше, 
орысша, а�ылшынша білетінмін. 
�аза� тілін йрену �иын емес. 2017 
жылдан бастап тере�детіп йрене 
бастадым. Себебі менде �ажеттілік 
те, �аза� тілді орта да болмады. Бір 
жыл ішінде йрендім. Мен бір тілді 
йренгім келсе, максимум бір жыл 
ішінде йрене аламын. О�ан мені� 
кшім де, �абілетім де жетеді. �зімді 
а�ылды деп санамаймын. Мен жай 
�ана шет тілдерін �алай тез йренуге 
болатын жолдарын білемін. Д�рігер 
бол�анды�тан, ми функциясымен 
жа�сы таныспын. Тіл йрену шін е� 
бірінші есту �абілетін дамыту керек. 
Адамдар керісінше кітап о�ыса да, оны 
ты�дамайды. К�пшілікті� �аза� тілін 
йренбеуіне �аза� тілді а�парат�а 
назар аудармауы да себеп болып отыр. 
�о�амда барлы� а�паратты орысша 
ты�дайды. «�аза� тілі бай, крделі» 
деу де д�рыс емес. Керісінше, б�л тіл 
о�ай деп насихаттауымыз керек. 2017 
жылы «Басты та�ырып» деген ба�дар-
ламаны �ялы телефоныма к�шіріп 
алып, 1 жыл ты�дадым. Басында тк 
��падым. 3 айда аздап �ана тсіне 
бастадым. 6 айда толы� тсіндім. 
1 жылдан со� тілім шы�ты. Ма�ан 
орыс тілді �аза�тар келеді. «Влад, 
біз ит сия�тымыз. Б�рін тсінеміз, 
біра� с�йлей алмаймыз, неліктен?» 
дейді. Мен сосын оны� нені ��пай 
жргенін тауып, диагнозын �ойып 
беремін. Соны тсіндіріп берсем, 
сайрап �оя береді» деді кейіпкеріміз.

Владислав б�рын ас�азан д�рігері 
еді. �азір «тіл д�рігері». Е� алдымен 
«диагноз» �ояды. �о�амымызды� 
е� лкен дерті – мемлекеттік тілді 
білмейтін нау�астарды емдеп, жазып 
жр. Д�рігер тіл �анмен �рпа�тан-
�рпа��а �тпейді деген пікірде. Егер 
�аза� Америкада туса, онымен еш-
кім �аза�ша с�йлеспесе, ол �аза�ша 

білмейді. Ондай �рпа�ты «�аза�сы� 
�ой, неге �аза� тілін білмейсі�?!» деп 
кін�лау да д�рыс емес. Балаба�шада, 
мектепте, жо�ары о�у орнында орыс-
ша о�ыса, оларды� не кін�сі бар? 
«Ма�ан адамдар тіл білмейтіндігіне 
�иналып келеді. Біз солар�а жа�дай 
жасап, жйе �алыптастыруымыз ке-
рек. Елбасы «рухани жа��ыру» керек 
деді. Бізде �азір екі рух т�р. Себебі 
екі тіл халы�ты екіге б�лген. Біз бір 
тілге к�шкенде �ана бір отбасындай 
болып, на�ыз «рухани жа��ыру» 
басталады. �азір тіл орталы�ымда 
жеке �діснамам бойынша бес тіл 
йретіп жрмін. �ай тілді болсын 
шет тілі ретінде йретемін. Бірінші 
адамны� санасына грамматиканы, 
с�йлем ��рау формуласын �алыптас-
тырамыз. Сосын �алай дыбысталуын, 
айтылуы мен жазылу ерекшелігін 
йретеміз. Содан кейін �ана барып 
с�здік �орды байытамыз. �аза� тілін 
йренуге к�біне �аза�тар келеді. 
�йткені �аза� тілі бас�а �лт�а емес, 
е� бірінші �аза�тар�а керек. �зге 
�лттарды� �аза� тілін йренуге деген 
�ызы�ушылы�ы аз. Бірінші кезекте 
�аза�тар �з ана тілін йренгісі ке-
леді. �о�амда�ы «�аза�тар ана тілін 
менсінбейді» деген стереотиппен 
келіспеймін. �з тілін йренгісі келетін 
�аншама адам ма�ан �кініштерін 
айтып жылап келеді. Біра� оларды 
кін�лай алмайсы�. Оларды� мила-
рында бірінші тіл орыс тілі ретінде 
�алыптас�ан. Себебі ата-аналары 
олармен сол тілде с�йлесті. Жергілікті 
к�рістерді� �азір к�рісше білмейтіні 
сия�ты. Себебі ешкім бізбен ол тілде 
с�йлескен жо�. �о�амымызда�ы тіл 
м�селесі �зге �лттар �аза�ша с�йлемей 
жат�анды�тан болып жат�ан жо�. 
�аза�пен �аза� �аза�ша с�йлесе 
алма�анды�тан осындай жа�дай�а 
тап болды�. Бізде орыс тілділер �аза� 
тілін менсінбейді, ал �аза� тілділер 
орыс тілділерді тсінгісі келмейді. 
�збекстанда тіл м�селесі жо�. �йт-
кені бкіл �збек е� бірінші �збекше 
с�йлейді» деді тіл маманы.

Кейіпкерімізді� ��гімесіне �арап 
отырып іштей сйсіндік. �аным �а-
за� емес еді демей, жаным �аза�пен 
бірге деп �о�амымызды� е� бір кр-
делі м�селесін шешуге білек тріп 
кірісіп кеткен. Міне, бгінгі батыр, 
тіл жанашыры.

ЖАСТАР �АЗА�ША 
С�ЙЛЕСІН ДЕСЕК...

ліміздегі түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір 
сүріп, мемлекеттің ынтымағы мен ырысын, бірлігі мен берекесін айран-
дай ұйытып отыр. Көптің тілегі де  татулық. Қазақстан алқының бірлігі 
күнінде Қазақстан еспубл касы арламенті Мәжілісінің депутаты, Қа-
зақстан алқы Ассамбле сының мүшесі, ұлты орыс болса да, жүрегі қазақ 
деп соғатын еннад й О СК Н әңгімелесуді жөн көрдік.
Жылдар бойы жастар арасында өзінің ұтымды ұсынысымен, өткір ой-
ымен ерекшеленіп, мемлекеттің өркендеу үдерісіне үлес қосқаны үшін 
«Астана 0 жыл», «Қазақстан еспубл касының Тәуелсіздігіне  жыл», 
«Қазақстан алқы Ассамбле сына 0 жыл», « рен еңбегі үшін» 
төсбелгілерімен марапатталған.

 Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі 

1мамыр

Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі
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 Т�УЕЛСІЗДІКТІ �ОЛДАДЫ

Жо�ар�ы Ке�ес 1990 жылды� 25 
�азанында «�азКСР-ні� мемлекеттік 
егемендігі туралы» декларацияны, 1993 
жылды� 28 �а�тарында �аза�станны� 
т���ыш Конституциясын �абылдады. 
Мемлекет ж�не �о�ам �айраткері 
�уаныш С�лтанов «Мемлекеттік 
т�уелсіздік бастауларында» атты 
ма�аласында «�аза�стан Республи-
касыны� мемлекеттік т�уелсіздігі 
туралы» конституциялы� за�ыны� 
�алай �абылдан�анын еске алады. 

�.С�лтановты� жазуынша, сол 
жиында депутаттар �атарында�ы Салы� 
Зиманов, Жабайхан �бділдин, �нуар 
�лімжанов, �мірбек Жолдасбеков, 
Шерхан М�ртаза, �біш Кекілбаев, 
Зинаида Федотова, С�лтан Сартаев, 
М�рат �уезов, Н�рлан Оразалин, 
Александр Княгинин секілді белгілі 
за�герлерді�, �алымдарды�, м�дениет, 
�нер, �дебиет �айраткерлеріні� с�йле-
ген с�здері есінде �алыпты. Оларды� 
б�рі �аза�станны� т�уелсіздік алуын 
�олдады. Н�тижесінде 16 желто�сан-
ны� кешінде к�пшілік дауыспен за� 
�абылданды. Ж�ртты� �уанышында 
шек болмады.

�АЗА� ТІЛІН ��ПТАДЫ  

Александр Княгинин Жо�ар�ы 
Ке�ес ке Семей облысынан сайланды. 
Онда ол �азКСР мемлекеттік агро-
�нерк�сібі «�ой шаруашылы�ы кешені» 
эксперименталды �ндірістік бірлесті-
гіні� бас директоры �ызметінен келді. 
Азаматты таны�ан, онымен бірге 
�ызмет істеген адамдар Александр 
Александровичті� �аза�станны� на�ыз 
патриоты бол�анын айтады.

– Александр Княгинин �те �ара-
пайым, білімді азамат болатын. Кез 
келген м�селеге объективті к�з�а-
раста еді. Принципшіл болып, �р с�зін 
д�лелдермен айтатын. �сіресе, �аза��а 
жа�ын тартып т�ратын. Жо�ар�ы Ке�ес 
депутаттарыны� жартысы �зге �лттар 
болды. Арасында орыстілді �аза�тар 
да аз емес еді. Сол жылдары егемендік 
туралы декларация, т�уелсіздік туралы 
за�, т���ыш Конституция, мемле-
кетімізді� бас�а да негізгі за�дары 
�абылданды. Ол уа�ытта к�птеген 
айтыс-тартыстар, пікірталастар орын 
алып жататын. Сонда �аза� мемлекет-
тілігіне �атысты біраз �арсы пікірлер 
де айтылды. Ал Александр Княгинин 
�аза� депутаттарыны� �зін �ялтып: 
«Мыналары� д�рыс емес. Біз, негізінен, 
�аза� хал�ыны� м¢ддесін �ор�ауымыз 
керек. �аза�тар – мемлекет��раушы 
�лт. Біз �аза�тарды� жерінде туды�. 
Осында �ніп-�стік. Олар�а ра�мет 
айтуымыз керек. Т�уелсіз �аза�станды 
ны�айту�а �рекеттенуіміз �ажет. Б�ріміз 
сол жолда бір кісідей ж�мылуымыз 
керек» дейтін. Сол кезе�дерде Батыс 
�аза�стан, Шы�ыс �аза�стан, Солт¢стік 
�аза�стан ��ірлерін �аза�станнан б�ліп 
алу м�селелері к�п айтылды. М�ны 
Васильев, Жаворонкова, Чернышев 

«�ЛЫ ОРЫСТЫ �АЗА� БАЛАСЫ»
Б ыл бодандық бұғауынан босап, азат ел атанғанымызға 

0 жыл толады. Тәуелсіз Қазақстанның негізін қалау, 
егемен елдің еңсесін тіктеу үшін алғышарттарды жасау, 
мемлекеттің са сатын қалыптастырып, алғашқы заңдарды 
қабылдау  шақырылымдағы ҚазКС , 1 1 жылдың 1  
желтоқсанынан бастап Қазақстан еспубл касы Жоғарғы 
Кеңесінің еншісіне бұйырды. 1 0 жылдың наурызында 
өткен сайлау қорытындысында оған 0 депутат сай-
ланды. Соның бірі  мемлекетқұраушы қазақ ұлтының 
мүддесіне қызмет еткен Александр Кн г н н еді.

дейтін депутаттар �оздыратын. Солар-
ды Княгинин сабаларына т¢сіретін. 
Біз м�нысына риза болып, оны «�лы 
орысты� �аза� баласы» деп атап кеттік. 
Княгинин �аза� тіліні� мемлекет-
тік тіл ретінде �абылдануына ¢лкен 
¢лесін �осты, – дейді мемлекет ж�не 
�о�ам �айраткері, Жо�ар�ы Ке�есті� 
ХІІ ша�ырылымында депутат бол�ан 
�уаныш Айтаханов.

«Тіл туралы» за� елімізде ал�аш 
рет 1989 жылды� 22 �ырк¢йегінде 
�абылдан�аны белгілі. Ол уа�ытта 
Ке�ес Ода�ы тарама�ан. �аза�стан 
да КСРО ��рамында болды. За�да 
�аза� тілі м�ртебесі мемлекеттік тіл 
ретінде ай�ындалды. Еліміз т�уелсіздік 
ал�аннан кейін �абылдан�ан т���ыш 
Конституцияда да «мемлекеттік тіл 
– �аза� тілі» деп аны� жазылды. Сол 
кезде Жо�ар�ы Ке�ес депутаттарыны� 
арасында орыс тілін алды�а, жетекші 
орын�а шы�ар�ысы келгендер болды. 
Біра� б�лар�а Александр Княгинин 
�осылмады. Ол керісінше, �аза� тіліні� 
мемлекеттік тіл болып �абылдануын 
жан-т�німен ��птап, со�ан дауыс 
берді. «�аза� тілі тек �ана осы жерде, 
�аза�станда �мір с¢ріп, г¢лденеді. �а-
за�тар�а ана тілдерін �айтару керек. 
Олай болма�ан жа�дайда одан айы-
рыламыз» деді Княгинин сол кездегі 
жиындарды� бірінде с�йлеген с�зінде. 

                  
К
РНЕКТІ КОНСТРУКТОР, 
БІЛГІР БАСШЫ

Александр Княгинин ауыл шаруа-
шылы�ыны� білгірі, осы саланы� жілігін 
ша�ып, майын ішкен майталман маман 
еді. �аза�стан хал�ы Ассамблеясы 
сайтында ол туралы м�ліметтер беріл-
ген. Сонда аса к�рнекті конструктор 
ретінде 150-ден астам �ылыми �нерта-
бысты� авторы ж�не те� авторы екені 
жазыл�ан. Соны� жиырма то�ызыны� 
�лемде баламасы жо� екен. Ол �ой 
шаруашылы�ына �атысты озы� тех-
нологияларды ойлап тауып, оларды 
аталмыш шаруашылы��а енгізді. �те 
жа�ашыл азамат болатын.  

Александр Княгинні� балалы�, 
бозбалалы� ша�ы �останай, Тор�ай 
атырабында �тті. Осы �лкеде азамат 

болып �алыптасты. Майдангер �кесі 
�останай т¢біндегі орман т�лімба�ында 
директор бол�ан. Біра� тым ерте, 43 
жасында �мірден озып кетті. Артында 
жары алты баламен �алды. «�йел 
– �ыры� шыра�ты» дейтініміз бар. 
Сол сия�ты �оса�ынан айырыл�ан 
бала Александрды� анасы барлы� 
перзентін ая��а т�р�ызды. К�п жыл 
ке�шар директоры болып, �ызметін 
де а�сатпады.  

Саша б�л отбасыны� т���ышы 
еді. Бала кезінен �рн�рсені білуге 
��штарлы�ымен, білімге ��марлы�ымен 
ерекшеленді. Мектептен кейін �останай 
ауыл шаруашылы�ы техникумына, одан 
со� жергілікті институтты� механика 
факультетіне о�у�а т¢сті. О�у о�ан 
о�ай болды. Та�да�ан маманды�ын 
ме�герумен �атар к�ркем�нерпаздар 
¢йірмесіне, �о�амды� ж�мыстар�а 
�атысу�а, спортпен ш��ылдану�а 
¢лгеретін. Институтты бітіргеннен 
кейін жолдамамен Тор�ай ке�шары-
на бас инженер болып келді. Осында 
�аза�станда�ы ал�аш�ы �ой �ыр�ымы 
цехын салды. 

Кейіннен осы ке�шарды бас�ар�ан 
жылдары туралы естелік жазып кетті. 
Оны� жазуынша, б�л �те ірі ке�шар еді. 
«Тек �ойды� �зі 85 мы� бас, мы�да�ан 
жыл�ы мен сиыр, �аншама егістік 
болды... �ыс ая�тал�ан со�, �ойлар 
т¢лей бастайды. Жиырма к¢нде �ыр-
�ып алуды ¢лгермесе�іздер, ж¢ннен 
айырыласыздар. Ке�шар�а келгенімде, 
ж¢н шы�ыны �те к�п еді. Біра� о�ан 
ешкім басын ауыртпайтынын бай�а-
дым. С�йтіп б�л істі т¢зеуді �й�ардым. 
Ставропольге �шып барып, �ой шаруа-
шылы�ы институтына бас с��тым. 
Б¢кілода�ты� ауыл шаруашылы�ын 
электрлендіру ж�не механикаландыру 
�ылыми-зерттеу институтында болдым. 
Сонда�ы мамандар жанашырлы� 
танытты. Біра� на�ты �алай к�мек-
тесетіндерін білмеді. Осылайша �зіме 
ойлану�а тура келді. А�ыры бірден 
ж¢з машиналы� �ыр�у цехын салуды 

�й�ардым».
Княгининні� жа�ашылды�ы Ты� 

�лкесі ауыл шаруашылы�ын механи-
каландыру ж�не электрлендіру �ылы-
ми-зерттеу институтында жал�асты. 
Екі жылда ол жетекші конструктор 
�ызметіне дейін к�терілді. Батыл идея-
ларды іске асыруды �ол�а алып, �ой 
шаруашылы�ында е�бек �німділігін 
10-15 есеге арттыратын технология-
ларды �зірледі.  

                
МИНИСТР �ЫЗМЕТІНЕН 
НЕГЕ БАС ТАРТТЫ?

Александр Княгинин �азКСР мем-
лекеттік агро�нерк�сібі «�ой шаруа-

шылы�ы кешені» эксперименталды 
�ндірістік бірлестігіні� бас директоры 
болды. Б�л жылдар �мірбаяны мен е�бек 
жолында�ы елеулі кезе� саналады. Сол 
жылдары-а� т¢рлі технологиялар ар�ылы 
адам е�бегін же�ілдетуге, есепке алу-
ды� электронды ж¢йелерін т�жірибеге 
енгізуге, мал шаруашылы�ында�ы сапа 
к�рсеткіштерін жа�сарту�а, жайы-
лымдарды ретке келтіруге кірісті. Бір 
с�збен айт�анда, �з заманынан оза 
ту�ан еді. Соны бай�а�ан Мемлекет 
басшысы Н�рс�лтан Назарбаев о�ан 
Ауыл шаруашылы�ы министрі, кейін-
нен облыс �кімі �ызметтерін �сынды.    

Біра� ол «�ой шаруашылы�ы ке-
шеніне» бауыр басып, ¢йреншікті 
ж�мысын таста�ысы келмеді. Сол 
себептен Президент �сынысынан бас 
тартты. �з �нертабыстарын т�жірибеге 
енгізуді то�татпады. Б�л к�сіпорында 
�ой шаруашылы�ына �ана емес, ауыл-
дар�а �ажет эксперименталды техника 
�зірленетін. Александр Княгинин осы 
жерде �зі жаса�ан балдырларды� 
ерекше штаммын сынап к�рді. Б�л 
препарат радиация мен экологиялы� 
апаттардан зардап шеккен адамдарды 
емдеуге арнал�ан.

                         
ЕЛЕКЕЕВТІ �СЫНЫСЫ 
ЕЛЕНДІ

И�, полигон айма�ында�ы ха-
лы�ты� ауруша�ды�ы, с�билерді� 
т¢рлі ауыт�улармен туатыны оны� 
жанына �атты бататын. Семей хал�ы 
да Княгининді �атты ��рметтеді. 
Жергілікті ж�ртшылы� 1990 жыл�ы 
Жо�ар�ы Ке�ес сайлауында оны� 
кандидатурасын �олдап, дауыс берді. 
Александр Александрович �мірден оз�ан 
со� семейлік зиялы �ауым �аладан, 
«�ой шаруашылы�ы кешені» т�р�ан 
айма�тан атына к�ше с�рады. Біра� 
б�л �сыныс �олдау таппады. 

Есесіне 2010 жылы Астанада Алек-
сандр Княгинин к�шесі пайда болды. 
®кімет атына тиісті сауалды сол кездегі 
Парламент М�жілісіні� депутаты Ирак 
Елекеев жолдады. Н�тижесінде �аланы� 
ономастика комиссиясыны� шешімімен, 
�ала �кімі мен �алалы� м�слихатты� 
�аулысымен 2010 жылды� к�ктемінде 
Есіл ауданында�ы Новостроительный 
к�шесі Александр Княгинин болып 
�айта аталды. Б�л к�ше «Ш�бар» т�р�ын 
алабында орналас�ан. ¯зынды�ы 500 
метрден с�л асады.                  

«Т�уелсіздік �аза� хал�ыны� сан 
�асырлы� арманы еді. Сонды�тан біз, 
�зге �лттар б�л �ол жеткізген арманды 
т�мардай �астерлеуіміз керек» деген 
еді Александр Княгинин Жо�ар�ы 
Ке�есті� бір отырысында. Белгілі а�ын 
Болат Шарахымбай Княгининге Халы� 
�а°арманы ата�ын беру керек деп 
есептейді. Биыл�ы а�пан айында «Аnа 
tili» газетінде жары� к�рген «Ерлікті 
ба�алай білейік» атты ма�аласында 
а�ын сондай ой айтады.

Александр Княгинин 1937 жылы 
Новочеркаск �аласында туып, 2007 
жылы д¢ниеден �тті. Кішкентайынан 
�аза� жерінде �сіп, оны� бар �асие-
тін бойына сі�ірді. �аза� хал�ыны� 
м¢ддесіне �ызмет етті. Жа�сы аты 
�лі де д¢ркін-д¢ркін жа��ыратынына 
сенімдіміз.

 Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі 

1мамыр

Евгений 
БОЛЬГЕРТ, 
қазақстандық 
немістердің 
«Возрождение» 
бірлестігі қамқор-
шылық кеңесі 
төрағасының 
орынбасары:

МЕН 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚПЫН!

– Мен Целиноградта туып 
�стім. Сонды�тан елордамыз 
Н�р-С�лтан �аласыны� осы 
уа�ыт�а дейінгі ж¢ріп �ткен 
жолы мен дамуына �з к�зіммен 
ку� болдым. И�, б¢гінгі з�улім 
�имараттарды� орнында бір 
кездері ке� дала �ана жа-
тыр еді. �сем астанамызды� 
жар�ын келбеті т�уелсіздігіміз 
бен ынтыма�ымызды� ар�а-
сы деп білемін. 2001 жылы 
�аза�стан Т�уелсіздігіні� 
10 жылды�ы та�ырыбына 
шы�арма жаздым. Ол кезде 
мектептегі �арапайым о�ушы 
едім. 

Елімізді� жылдан-жыл�а 
�сіп, дамып келе жат�аны – 
мен ¢шін ¢лкен ма�таныш. Біз 
к�п�лтты �аза�станда �мір 
с¢рсек те, �зімізді осы елді� 
толы��анды азаматы ретінде 
сезінеміз. Мен 7 жыл б�рын 
�зімні� «кіші ассамблеямды» 
��рдым. Ж�байым – грузин 
�лтыны� �кілі. Е� ал�аш оны 
Киев �уежайында кездейсо� 
кездестірдім де, ту�ан еліме 
�келдім. Б��ан дейін ол �а-
за�стан туралы тек Президент 
Назарбаевты ж�не Астананы� 
атауын біледі екен. �азір бізді� 
¢ш �лымыз бар, ал ж�байым 

�аза�стан�а бірден ¢йреніп 
кетті. �аза�ша ет ас�анды 
жа�сы к�реді, ша�ыр�ан жерге 
�она��а жиі кешігіп келеді.

2012 жылы Елбасы эт-
ном�дени бірлестіктерге 
республика�а инвестиция 
тарту туралы тапсырма берді. 
�аза�стан немістері ауыл 
шаруашылы�ында, ��с шаруа-
шылы�ында, с¢т пен ет ��деуде 
табысты пайдаланылатын 
20-дан астам инновациялы� 
технологияларды �мірге �кел-
ді. Елбасыны� �олдауымен 
�ара�андыда е� жо�ары неміс 
сапа стандарттары бойынша 
м�най-газ саласына арнал�ан 
тиек арматурасын шы�аратын 
«Бёмер» жо�ары технологиялы 
зауыты іске �осылды. Елорда-
да�ы немістер �о�амы жа�ын 
арада жа�а «�аза�стан-неміс 
орталы�ын» ашады.

Мен �аза�станды ма�тан 
т�тамын! �ткен жылы мен 
Эстонияда�ы Ironman халы�а-
ралы� триатлон жарыс тарында 
елімізді� жал�ыз �кілі ретінде 
�атысып, м�реге к�к туымыз-
ды ма�танышпен желбіретіп 
келдім. Бірлік мерекесімен 
барлы� �аза�станды�тарды 
��тты�таймын!

Мария ӘУЕЗОВА, 
альпинист, 
халықаралық 
дәрежедегі 
спорт шебері:

ЖЕҢІСІМДІ 
ЕЛІМЕ АРНАДЫМ

– Мен Н�р-С�лтан �ала-
сында туып �стім. �кем – ар-
мян �лтыны�, анам – украин 
�лтыны� азаматы. Ал мен 
�аза�ты� келінімін. Ж�рт 
сия�ты мен де о�у о�ып, ж�-
мыс істеп, отбасын ��рдым. 
Біра� алты жыл б�рын екі 
ая�ымнан жан кетті, тізеден 
т�мен баса алмай �алдым. Сол 
с�т мені� �мірімдегі е� �за�, 
е� азапты кездер еді. Уа�ыт 
бір с�тке то�тап �ал�андай 
болды. �андай депрессия�а 
т¢скенімді с�збен жеткізе 
алмаймын. Сол кезде мен 
¢шін �мір ая�талды, енді �мір 
с¢рмеймін деп шешіп �ойдым. 
Біра� жолдасым М�хтар �уезов 
мені осы к¢йімде де �абыл-
дап, ¢лкен �олдау к�рсетті. 
�аза� азаматына т�рмыс�а 
шы��аныма шын ж¢ректен 
ризамын!

®йде �алжы�дап халы� 
жазушысы М�хтар �уезов 
«Абай жолын» жазса, бізді� 
М�хтар �уезов к¢н сайын 
«Марияны� жолын» жазады 
деп айтамыз. �аза� еліні� 
келіні бол�анды�тан, �аза�ша 

¢йренуге �олымнан келгенше 
тырысып ж¢рмін, жолдасым 
да к�мектеседі.

Мен халы�аралы� жарыс-
тарда же�іске жетіп, халы�-
аралы� д�режедегі спорт ше-
бері ата�ын алдым. 2019 жылы 
бізді� �мірімізде альпинист, 
спортшы ж�не арманшыл, адам 
жаныны� жатты�тырушысы 
Вадим Цхе пайда болды. Ол 
ма�ан к¢ш беріп, ма�саттар 
мен армандарымды �айта 
оятты. Ал оны� �кесі – к�ріс, 
анасы – орыс, �йелі �аза� еді. 
Ол ма�ан: «Маша, егер сіз про-
греске �ол жеткізгі�із келсе, 
Эверестті ба�ындыры�ыз!» 
деген биік ма�сат �ойып берді. 
Бір жарым жыл бойы ¢здіксіз 
дайындалып, 2021 жылды� 
с�уірінде командамен 5364 м 
биіктіктегі Эверест базалы� 
лагеріне ж�не 5640 м биіктік-
тегі Кала Патхар тауына с�тті 
к�терілдік. Біз �аза�станны� 
к�к туын к�теріп шы�ты�. 
Біз б�л же�ісімізді к�п�лтты 
�аза�стан�а, Т�уелсіздігімізге 
арнады�!

Кеше елордадағы остық үйінде Қазақстан алқы Ассамбле сының Қазақстан алқының 
бірлігі мерекесіне арналған телекөпір онлайн- орматта өтті. 

�ЛТТАР ДОСТЫ�Ы 
ТЕЛЕК
ПІРМЕН ЖАЛ�АСТЫ

Іс-шара�а �аза�стан хал�ы 
Ассамблеясы т�ра�асыны� 
орынбасары Марат �зілханов, 
«�аза�станны� орыс, славян 
ж�не казак �йымдарыны� 
�ауымдасты�ы» ЗТБ т�ра�асы, 
�Р Парламенті М�жілісі VI 
ша�ырылымыны� депутаты 
Владимир Божко, сондай-а� 
�о�ам �айраткерлері, Ассам-
блеяны� астаналы� спикер-
лері ж�не елімізді� барлы� 
��ірлеріндегі �ХА м¢шелері 
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karkynkktem@gmail.com

А  
ҚАЛЖАНОВ

amangali.kalzhan@mail.ruamangali.kalzhan@mail.ru

�атысты. 
«Б¢гінгі телек�піріміз �а-

за�стан хал�ы Ассамблеясыны� 
29 сессиясыны� �орытынды-
сы бойынша �теді. Сессияда 
Т���ыш Президент-Елбасы 
Н�рс�лтан Назарбаев осыдан 
30 жыл б�рын �аза�станны� 
к�п�лтты ж�не к�пконфес-
сиялы хал�ы бірлікте, бей-
бітшілік пен келісімде �мір 
с¢ру ¢шін жал�ыз д�рыс ж�не 
іргелі та�дау жаса�анын атап 
айтты. Осыны� ар�асында біз 
�леуметтік-экономикалы� 
дамуда ж�не халы�ты� �л-ау�а-
тын жа�сартуда айтарлы�тай 
прогреске �ол жеткіздік» деді 
�аза�стан хал�ы Ассамблеясы 

т�ра�асыны� орынбасары 
Марат �зілханов. 

Ассамблея сессиясыны� 
бір ма�ызды аспектісі – Елба-
сыны� со��ы жылдары мемле-
кеттік саясатты ж�не ¯лтты� 
жа�а бірегейлігін ��руды� бес 
�а�идатын аны�тап бергені 
болды. Бірінші – мемлекет 
пен азаматтар арасында�ы 
сенім мен �зара іс-�имыл�а 
негізделген �аза�станды� па-
триотизм �а�идаты. Б�л �а�идат 
толы�ымен �аза�стан Прези-
денті �асым-Жомарт Кемел�лы 
То�аевты� «Халы� ¢ніне ��ла� 
асатын мемлекет» т�жырымда-
масын іске асыру ж�ніндегі 
тапсырмаларыны� аясында 

жатыр. Екінші – азаматты� 
те�дік �а�идаты. «Жауапты 
мемлекет – жауапты �о�ам – 
жауапты адам» формуласы осы 
�а�идатты іске асыруды� негізгі 
��ралы болуы тиіс. ®шінші – 
мемлекеттік тілді� �лтаралы� 
�атынас тіліне айналу принцпі. 
Тіл – халы� бірлігіні� �зегі. 
Т�ртінші – б¢гінгі та�да бізде 
іс ж¢зінде интеркультурализм 
�а�идатымен белсенді т¢рде 
толы�тырылатын «�рт¢рлілік-
тегі бірлік» �а�идасы. Бесінші 
– �лтты т�ра�ты жа��ырту 
�а�идаты. Осы �а�идаттар �а-
за�станны� одан �рі дамуы мен 
ілгерілеуі ¢шін шешуші м�нге 
ие бола бермек. Телек�пірді� 

негізгі ба�ыты осы �а�идаттар 
т��ірегінде �рбіді.

Сондай-а� телек�пір ба-
рысында �атысушылар �а-
за�стан хал�ы Ассамблеясы 
XXIX сессиясыны� �орытын-

дыларын, сондай-а� �о�амда 
жалпы�лтты� бірлік, азаматты� 
бірегейлік ж�не патриотизм 
��ндылы�тарын �алыптас-
тыруда�ы �ХА-ны� р�лі мен 
міндеттері тал�ылады. 

Айма�тардан келген 
�атысушылар ZOOM кон-
ференц-платформасыны� 
к�мегімен онлайн режимде 
�осылды. 

Е А А  Е

Қазақстан халқының 
бірлігі мерекесі



a s t a n a  a q s h a m y

№50 (4174) 01/05/2021 Сенбі

7
www.astana-akshamy.kz   www.astana-akshamy.kz   

0020

БАС ҚАЛАНЫҢ 
ІРГЕСІ КЕҢЕЙДІ

МАЙДАНГЕРЛЕР 
МАШИНА МІНДІ

Екі мы�ыншы жыл, 
шынында да, ерекше 
жыл еді. Ол адамзатты 
фашизм апатынан аман 
алып �ал�ан �лы Же�істі� 
55 жылды�ы мерекеленген 
тор�алы той жылы.

Кеудесін �ал�ан етіп, 
темір тажал танктерді той-
тарып, М�скеуді �ор�ап 
�ал�ан, Рейхстаг�а бірін-
ші болып ту тіккен, ажал 
шаш�ан амбразураны 
омырауымен басып, от�а 
оран�ан �ша�ымен жау ор-
дасына ��лап, опат бол�ан. 
Беларусь ормандарында, 

Карпат тауларында парти-
зан жаса�тарын бас�арып, 
т�т�иылдан тиіп, д�шпан-
ны� �рейін алып ойсырата 
со��ы берген �аза� аза-
маттарыны� ата�ы �лемге 
�йгілі болды. Осындай 
ерлігі �шін 500-дей жер-
лесімізге Ке�ес Ода�ыны� 
Батыры ата�ы берілді. Т�рт 
отандасымыз м�ндай м�р-
тебеге екі д�ркін ие бол-
ды. Шы�ыс �ыздарыны� 
арасынан екі �андасы-
мыз батыр ата�ын алды. 
Кейінгі жылдары Ке�ес 
Ода�ы Батырлары сапын 

сол со�ыста ерлікпен �аза 
тап�ан �а�арман �ш�ыш 
Ба�тыораз Бейсекбаевты� 
есімі толы�тырды. 

29 с�уірде елорда бас-
шысы �.Жа�сыбеков �лы 
Же�іс мерекесі �арса�ында 
18 майдангерге «Таврия» 
же�іл авток�лігіні� кілті 
мен 26 со�ыс ардагеріне 
п�тер кілтін табыс етті. 
Аталмыш жылды� жазында 
�скери доктрина �абыл-
данып, �скерді жеткілікті 
д�режеде �аржыландыру 
к�зделді, шекараны бекіту 
�ол�а алынды.

ТҮРКІСТАНҒА   ЖЫЛ
Б�л жылы т�ркі ж�ртыны� бесігі 

– Т�ркістан �аласыны� 1500 жыл-
ды�ы ЮНЕСКО де�гейінде тойланып, 
б��ан Елбасы Н�рс�лтан Назарбае-
впен �атар, т�ркі мемлекеттеріні� 
басшылары да т�гелдей �атысты.

Астанада �аза� �лтты� музыка 
академиясы �з ж�мысын бастады. 

«А�ындар айтысы» республикалы� 
конкурсы, «Шабыт» жастар шы�ар-
машылы� фес тивалі осы жылы д�ст�р-
лі конкурстар ретінде �алыптасты. 

Сонымен бірге �арашаны� басын-
да Астанадан 30 ша�ырым жердегі 
Рождественка ауылыны� ма�ында 
�аракерей �абанбай батыр кесе-

несіні� салтанатты ашылуы 
�йымдастырыл�ан. Осы 
жылы т�уелсіздік мерекесі 
�арса�ында, я�ни 10 жел-
то�санда А�мола �аласы �ш 
жыл б�рын (1997 жылы) 
елімізді� жа�а астанасы 
деп таныл�ан тарихи к�н-
ге орай Конгресс-холда 
салтанатты жиын �йымда-
стырылып, �ала басшысы 
�.Жа�сыбеков �.�уаныш-
баев атында�ы �аза� му-
зыкалы� драма театры-
ны� к�ркемдік жетекшісі 
�зірбайжан М�мбетовке 
«Астана �аласыны� ��р-
метті азаматы» ата�ын 
тапсырады.

Елордада «Интернет-кафені�» т�-
сауы кесіліп, ал�аш рет �ашы�ты�ты 
жа�ындату, �ажет о�и�аларды� санау-
лы секунд ішінде алынуы халы��а 
�олжетімді болды. Б�л �уанышты 
жа�алы� «Астана а�шамы» газетіні� 
беттерінде к�рініс тапты.

«Жа�а мы�жылды�ты� �ау�арлы 
��былысы болып отыр�ан интер-
нет �ызметін к�пшілік �олды етуге 
талпын�ан б�л �адам – республика 
телекоммуникациясыны� жетекші 
операторы ба�асын ал�ан «Н�рсат» 
компаниясы мен интернет �ызметіні� 
орталы�ы жобасымен жасал�ан. 
Кафеге келушілерге интернет ж�й-
есіне ену, электронды почтаны ашу, 

ж�йелі ойын ойнау, интернет ар�ылы 
к�ре отырып (видео), жер шарыны� 
кез келген адамымен ��гімелесу 
м�мкіндігі тудырылып, �рбір іскер 
адам�а �ажет факс, принтер, сканер 
сия�ты ке� к�лемді �ызмет т�рлері 
�сынылады. Интернет ар�ылы �йі�із 
немесе ке�се�ізден шы�пай-а� �лемні� 
кітапханаларын, м�ражайларын ара-
лап, «ж�лдыздарды�» концерттерін 
тамашалай бересіз.

1999 жылды� жылды� 30 жел-
то�саны мен 2000 жылды� 7 �а�тар 
аралы�ында�ы жа�ажылды� каникул 
к�ндерінде «Интернет-кафе» �ызметі 
тегін к�рсетіледі» деп жазыл�ан ба-
сылым бетінде.

ЕТ НЕГЕ ҚЫМБАТТАДЫ
Орташа есеппен 1 келі �н – 38 

тг, сиыр еті – 239 тг, �ой еті – 256 
тг, тауы� етіні� келісі 240 те�геге 
т�сті.

«Со�ым сойма�ан а�айындар-
ды� сорлайтын т�рі бар. ©йт-
кені тон киіп, тоя тама� ішпесе�, 
Ар�аны� аязына т�теп беруі� 
�иын. Сере �азы т�сетін семіз 
жыл�ыны� ��ны 70 000 те�геге 
жетті. Ал ендеше...

Астана базарларында да етті� 
ба�асы аспандап кетті. �азы-�арта, 

жал-жая секілді жылы-ж�мса�ты 
сатып алуды к�пшілікті� �алтасы 
к�термейді. Сосын с�йек-сая�ты 
�ана�ат т�тып, �арын ж�бата т�ра-
ды да.

�аза�ша басылымдар мал аза-
йып барады деп �а�са�алы �ашан. 
Айт�анымыз келді, а�ыры. Айна-
лайын, ауыл азды. Т�лік біткен 
т�гесілді. Ендеше, ет �ымбаттамай 
�айтсін...» делінген «Астана а�ша-
мы» газетінде жариялан�ан Тал�ат 
Батырхан ма�аласында.

ҰЛТТЫҚ РУ ТЫҢ 
М ЙЕГІ

Мы�жылды�тар межесін 
ай�ындап, �асырлар то�ысын-
да т�р�анына �арамастан екі 
мы�ыншы жыл елімізде ел 
Президентіні� Жарлы�ымен 
М�дениетті �олдау жылы 
деп жарияланды. Бас �алада 
«Мы�жылды� – Думан – Астана» 
атты мерекелік ба�дарлама 
�ол�а алын�анды.

«Астана а�шамыны�» жа�а 
жылды� н�мірлерінде жа�а 
�асырды� ал�аш�ы к�ні Елбасы 
Н�рс�лтан Назарбаевты� Жар-
лы�ымен «М�дениетті �олдау 
жылы» деп жарияланып, бас 
�алада «Мы�жылды� – Ду-
ман – Астана» атты мерекелік 
ба�дарлама �ол�а алын�аны 
айтыл�ан. Жа�а мы�жылды�ты 
�арсы алу салтанаты �алада�ы 
«Алатау» спорт сарайында 
�тіпті. Газетті� 14 �а�тарда�ы 
н�мірінде Ар�а т�сінде т���ыш 
рет �аза� �ндері фестивалі 
�йымдас тырылып, о�ан об-
лыстардан танымал �ншілер 
ша�ырыл�аны айтылады.

Со�ан �арамастан ®кімет 
басында�ы кейбір оспадар-
сыздарды� �ателігінен ж�з-
деген ша�ын мектептер мен 

мы�да�ан кітапханалар ж�не 
клубтар жабылды. Ірі елді ме-
кендердегі м�дениет �йлеріні� 
с�улетті �имараттары �алталы 
пысы�айлар�а сатылып кетті. 
М�дениетті �олдау жылы сол 
�ателікті т�зетуді� арналы 
ала�ы болды.

Президент Жарлы�ымен 
�дебиет пен �нер �айраткер-
леріне мемлекеттік �олдауды 
к�шейту ма�сатымен айына 
жиырма еселенген есептік 
к�рсеткіш м�лшерінде жыл 
сайын�ы елу стипендия та�ай-
ындады.

Астанада�ы К�л�ш Байсейі-
това атында�ы �лтты� опера 
ж�не балет театры ��рылды. 
Халы� �а�арманды�ыны� �лгісі 
�аракерей �абанбай�а елорда 
т�бінде ескерткіш орнатылды. 

ЮНЕСКО шешімімен 
а�ыл-ойды� алыбы а�ын Абай-
ды�, ��лама �алым  �аныш 
С�тбаевты�, к�ркем ойды� 
кеме�гер зергері М�хтар 
�уезовті� ж�не бір �зі бір 
кітапхана кітап жаз�ан халы� 
жазушысы С�бит М��ановты� 
мерейтойлары �лемдік де�гейде 
атап �тілді.

ТАС ЖОЛ ТАҚТАЙДАЙ 
БОЛАДЫ

ДОЛЛАР  ҚАЙДА 
БАРАСЫҢ

Б�л жылы Ислам даму банкі 
Астана – �ара�анды автомобиль 
жолын к�рделі ж�ндеуден �ткізу 
�шін 20 миллион А�Ш долла-
ры к�лемінде несие б�лінгенін 
м�лімдеді. 

«Же�ілдікпен б�лініп отыр�ан 
ма�сатты несие Астана-Аршалы 
арасында�ы тас жолды ж�ндеуді� 

�ажетіне ж�мсалатын болады. Б�л  
– автомобильдер толассыз ж�ретін 
�лкен жолды� бір б�лігі �ана.

Жалпы республика �кіметі 
елімізді� о�т�стігін елорда�а 
жал�айтын к�ре жолды т�тастай 
ж�ндеуден �ткізуді межелеп отыр�а-
ны белгілі» деп жазыл�ан «Астана 
а�шамыны�» газет беттерінде.

Халы� тірлігіні� тірегі болмаса 
да, сауда-сатты�та, алыс-берісте 
ай�ындаушы р�л ат�аратын дол-
лар ба�асы к�н сайын сатылап 
жо�арылады. Доллар �ымбатта�ан 
сайын �арапайым ж�ртшылы�ты� 
�алтасы �а�ылып, тынысы тарыла 
т�сті. Оны� сату ба�асы 142-ден 

144 те�геге жетті.
Осы�ан �атысты «Астана а�-

шамы» газетінде сол кездегі �лт-
ты� банкті� Астанада�ы филиалы 
валюта операцияларын ба�ылау 
секторыны� ме�герушісі Жаннат 
Байманованы� жа�дай�а �атысты 
т�сініктемесі жарияланды.

000 жыл  тың бастамалар мен жаңа де лар 
көтерілген нағыз даму кезеңі. Бас ша арда 
құрылыс, қалааралық автомоб л  жолдарын 
жақсарту, кедейл к және жұмыссыздықпен 
күрес қарқын алса, ал еліміз бойынша есте 
қалған естеліктер молынан. лы Жеңістің  
жылдығы, ертүріктің бесігі  Түркістан тойы 
мен қазақ баласының тұңғыш рет ол мп ада 
ойындарынан алтыннан алқа тағынуы еліміздің 
абыройын асқақтатты. 

Н  НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

1999 жылы - Астана ЮНЕСКО 
шешімімен «Бейбітшілік қаласы» атағын 
алғаннан кейін 2000 жылдан бастап 
астаналар мен ірі қалалардың халықара-
лық Ассамблеясының мүшесі атанады.

14 қаңтар – Арқа төсінде тұңғыш рет 
қазақ әндері фестивалі ұйымдастырылып, 
оған облыстардан танымал әншілер 
шақырылды. Үздік деп танылған өнер-
паздар елорданың мәдени тынысына 
үлес қосуға шақырылды.

30 наурыз – Төрт жылдың (1996 жыл) 
алдында «Шанхай бестігі» деген атпен 
құрылып, кейін «Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымы» атауына ие болған беделді 
халықаралық ұйым мүшелері Астанада 
бас қосты.

13 маусым  – Елбасының қатысуымен 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің жаңа ғимараты ашылды.

20 шілде – Премьер-министр Қ.Тоқаев-
тың төрағалық етуімен Үкімет мүшелері 
қатысқан кең көлемде мәжіліс өтіп, онда 
«Астана қаласын дамыту тұжырымда-
масы» талқыланды.

12 тамыз – Қазақ тілінде әдеби шығар-
малар саудалайтын «Абай» кітап дүкені 
ашылды. 

15 тамыз  – Есіл өзенінің қала орна-
ласқан өн бойын шарлай жүзіп, қонақтарға 
шаһар көркін таныстыратын «Ақбұлақ» 
саяхат кемесі жүре бастады.

3 қыркүйек  – Н.Ә.Назарбаев елімізде 
мұнай өндіріле бастауына 100 жыл то-
луына орай Атырау қаласында өткізілген 
салтанатты шараға қатысып, құттықтау 
сөз сөйледі. 

2000

«Астана а�шамы» 27 
�а�тарда �аза�стан Прези-
денті Н.Назарбаев Астананы� 
бас жоспарымен жан-жа�ты 
таныс�анын жазады. Елбасына 
�ала �кімі �.Жа�сыбеков пен 
бас архитектор Б.Досма�анбетов 
таныстырып шы��ан жобада 
�азіргі Президент резиденциясы, 
«Н�р Астана» мешіті, сонымен 
�атар екі ортаны жал�ап жат�ан 
«Трансойл» компаниясыны� 
�имараты �атарлы аса ау�ымды 
нысандар �арастырыл�ан.

Жоба ма��лдан�ан со� 
®кімет ��рылыс ж�мысын 
бастады. Б�л к�нге Н�рс�лтан 
�біш�лы «Астана �а�пасы 
ашыл�ан с�т» деп ба�а берді. 
Ал 20 шілдеде Премьер-ми-
нистр �.То�аевты� т�ра�алы� 
етуімен ®кімет м�шелері �а-
тыс�ан ке� к�лемде м�жіліс 
�тіп, онда «Астана �аласын 
дамыту т�жырымдамасы» 
тал�ыланды. «Астана �аласы-
ны� шекарасын �згерту тура-
лы» Елбасы Жарлы�ы шы�ты, 
о�ан с�йкес �ала аума�ыны� 
жалпы к�лемі �л�айды. «Аста-

на а�шамында» 22 тамыздан 
бастап �аланы� іргесіндегі 
елді мекендер «К�йгенжар», 
«Мичурин», «Пригородное», 
«Интернациональный», «Уч-
хоз», «К�ктал» ауылдары бас 
ша�ар ��рамына енгені, елорда 
аума�ы �л�ай�аны айтылады.

Астана �аласында�ы 
ал�аш�ы ба�дарламалы� ��жат 
2000-2002 жылдар�а кедейлiк 
ж�не ж�мыссызды�пен к�рес 
ж�нiнде айма�ты� ба�дар-
лама жасал�аны да «Астана 
а�шамы» газетінде к�рініс 
тап�ан. �алалы� ба�дарлама 
елорда дамуыны� осы кезе�iне 
сипатты т�бегейлi м�селелер 
ж�не басымдылы�тар есебiмен 
�зiрлендi. Осы ба�дарламаны 
сондай-а� бас�а да айма�ты� 
ж�не салалы� ба�дарлама-
ларды iске асыру барысында 
на�ты жа�ымды н�тижелерге 
�ол жеткiзiлдi: �аланы� е�-
бек нары�ында �алыптас�ан 
жа�дай т�ра�тандырылып, 
ж�мыссыздар �лесi 1,1 пайыз�а 
т�мендедi; 24,8 мы� ж�мыс 
орны ��рылды.

БІРІНШІ ИНТЕРНЕТ КА Е  

ЖАҢА ҒАСЫР ЖЕҢІСПЕН БАСТАЛДЫ
Олимпиада жылында �аза�стан 

спортшылары д�бірлі дода�а екінші 
рет �атысты. «Мы�жылды� – Думан 
– Астана» мерекелік жобасыны� 
аясында �ткен �аза�стан-Куба бокс-
шыларыны� кездесуінен Сидней 
олимпиадасында олжасыз болмай-
тынымызды а��арды�.

Себебі елімізді� был�ары �ол�ап 
шеберлері бокс профессоры Сагрро 
мен жеті д�ркін �лем чемпионы, 
Олимпиада ойындарыны� же�імпазы 

атан�ан Феликс Савон баста�ан Куба 
боксшыларын 6:4 есебімен же�ді. 
«Астана а�шамы» газеті спортта�ы 
а�жолтай жа�алы�тарды дер кезінде 
�ала т�р�ындарына хабарлап отыр�ан.

Жас �аза�станны� атын �лемге 
таныт�ан спортта�ы жетістікті� не-
гізгісі ХХVІІ Сидней Олимпиадасында 
к�рініс тапты. Осы Олимпиадада 
�аза�станны� туы �лемдік додада 
жо�ары�а к�теріліп, боксшы Ермахан 
Ибраимов пен Бекзат Саттарханов, 

Ольга Шишигинаны� ар�асында ел 
�н�раны Сидней аспанында шыр-
�алды. Сондай-а� 16 желто�санда 
т�уелсіздік тойына тарту ретінде 
елорданы� «Алатау» спорт сарай-
ында т���ыш рет �аза�ша к�рестен 
ал�аш�ы �лтты� чемпионат �йымдас-
тырылды. Т�йе балуан�а �аза�ша 
к�рес федерациясыны� президенті 
М�хтар ��л-М�хаммед же�іл к�лік 
тігіп, ол балуан Елдос Ы�сан�алиевке 
б�йырыпты.

ҚАЗАҚСТАН
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ
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ДЕНСАУЛЫҚ

ІНДЕТТІ ЖЕҢУДІҢ БАСТЫ КІЛТІ  

АК ИНА 

Іс-шара�а �аланы� медициналы� 
мекемелеріні� басшылары, 	кімет-
тік емес �йымдарды�, мемлекеттік 
мекемелерді� �кілдері �атысты. 
�атысушылар елордада�ы �азіргі 
эпидемиологиялы� жа�дайды, 
сондай-а� коронавирусты� та-
ралуыны� алдын алу шараларын, 
халы�ты жаппай егу ж�мыстарын 
тал�ылады. 

Бас �ала т�р�ындарыны� вак-
цина алуын ке�інен �амту 	шін 
егу пункттеріні� саны 100-ге дейін 
арттырыл�аны белгілі. Со�ан �оса 
елге ы��айлы болсын деп �аланы� 
е� 	лкен ойын-сауы� орталы�та-
рында вакцинация пункттері 
ашылды. �азіргі уа�ытта оларды� 
�р�айсысы к	ніне 250-300 адам�а 
дейін вакцина салып отыр. К�п 
�замай б�л ж�мыстар жемісін бере 
бастады. С�уір айыны� басынан 
бері 100 мы�нан астам адам екпе 
салдырды. Бастап�ыда ж�ртшылы� 
вакцинация�а �ауіппен �арады. 
Біра� екпе алмау денсаулы��а 
�ауіпті екендігін т	сінгеннен кейін 
вакцина салдыратындарды� саны 
к�бейді. �азір халы�ты� екпеге 
�атысты к	дігі мен 	рейі басылды. 
Денсаулы�ына жауапкершілікпен 
�арайтындар �атары артты. 

– �ауіпті дерттен келетін бас�а 
�иынды�тар�а жол бергеннен г�рі 
вакцина салдыр�ан ж�н. Мемле-
кет басшысы да коронавируспен 
к	рестегі жал�ыз сенімді шешім 
вакцинация екенін айт�аны 
есімізде. Б�л локдаундардан 
шы�у стратегиясын алдын ала 
ойластыр�ан елдерді� мысалымен 
д�лелденді. �азір оларды� эко-
номикасы мен азаматтарыны� 
к	нделікті �мірінде пандемия 
кезінде болатын �иынды�тар 
аса сезілмейді. Халы�ты вак-
цинациялау коронавирусты� 
инфекциямен к	рестегі ма�ызды 
кезе� болып саналады. �жымды� 
иммунитетті �алыптастыру 	шін 
біз 650 мы�нан астам адамды 
немесе �ала хал�ыны� 60%-ын 
вакцинациялауымыз керек. Бізді� 
алдымызда осындай орта� міндет 
т�р. Сонды�тан мамандарды� 
е�бегін ба�алап, ке�естері мен 
�сыныстарына ��ла� ас�ан ж�н. 
�азір азаматты� �о�амны� вакци-
нация м�селесіндегі белсенділігі 
аса ма�ызды. Олар елордамызда 
болып жат�ан �леуметтік, �о�ам-
ды� м�селелерді шешуден шет 
�алмауы тиіс» деді Б.М�кен. 

�кім орынбасарыны� айтуынша, 
б	гінде елордалы� д�рігерлер мен 
медицинаны� �зге де �ызметкер-
лері екі есе ж	ктемемен ж�мыс 
істеп жатыр. Коронавируспен 
к	реске 4 мы�нан астам медицина 
�ызметкері ж�мылдырылды. А� 
халатты мамандар бір жылдан 
астам уа�ыт дамылсыз ж�мыс 
істеп келеді. Б.М�кен жиын�а 
�атысушыларды дертке �арсы 
вакцинацияны� ма�ыздылы�ын 
азаматтар�а т	сіндіру ж�не а�па-
раттандыру ж�мыстарында бел-
сенділік таныту�а, осылайша 
медицина �ызметкерлеріні� ж�-
мысын же�ілдетіп, к�мек беруге 
ша�ырды.

�о�амды� денсаулы� са�тау 
бас�армасыны� басшысы  Тимур 

Отанды� «QazVac» вакци-
насыны� бірінші компонентін 
салдырдым. �азір жа�дайым 
жа�сы, еш�андай ауырсы-
ну сезімі бол�ан жо�. Отан-
ды� �ндірушілерді �аза�стан 
�ылымына �келген 	лкен 
жетістіктерімен ��тты�таймын! 
Елімізді� денсаулы� са�тау ми-
нистрлігі азаматтарды COVID-
19-�а �арсы вакцина алу�а 
ша�ырады. ªзі мен туыстарын 
ж�не жа�ындарын ойла�ан 
барлы� азамат екпе алуы керек. 
�андай екпені салдыр�аны�ыз 
ма�ызды емес. Бастысы, еліміз-
де халы�ты иммундау�а р��сат 
етілген вакциналарды� бар-
лы�ы тиімділігі мен �ауіпсіздігі 
жа�ынан толы� тексеруден 

�тетінін білсе�іздер болды. 
�азіргі та�да медициналы� 

�йымдарды� �оймаларында 
1,2 миллионнан астам вак-
цина бар. Халы�ты жаппай 
иммундау 	шін елімізді� барлы� 
емханалары мен ірі сауда орта-
лы�тарында 1400 вакцинация 
пункті ашылды, оны� ішінде 
300 жылжымалы пункт бар. 
11 мы�нан астам медицина 
�ызметкері вакцинация ж	р-
гізуге тартылды. Б	гінгі та�да 
вакцинация - шектеу шарала-
рына ж�не �лемде жал�асып 
жат�ан індетпен к	ресуді� 
жал�ыз баламасы екенін есте 
�ста�ан ж�н. Барша�ыз�а зор 
денсаулы� пен мы�ты имму-
нитет тілеймін!

М�ратовты� айтуынша, вакцина-
ны 60 ж�не одан жо�ары жаста�ы 
адамдар жиі салдырады. �аза�стан-
ды� QazVac екпесімен вакцина-
циялауды� ал�аш�ы екі к	нінде 
400-ден астам адам егілген. Бас 
д�рігер екпе алуда�ы о� 	рдіс 
пен халы�ты� �зіне ж�не айна-
ласында�ыларды� денсаулы�ына 
деген жауапкершілігі артып келе 
жат�анын атап �тті.

Парламент М�жілісі V 
ша�ырылымыны депутаты 
Надежда Петухова: – Елдегі 
эпидемиологиялы� жа�дайды� 
ушы�ып, коронавирус�а шал-
ды��андар 2020 жылды� шілдесіне 
�ара�анда 	ш есе к�бейіп отыр. 
Б	гінде жанса�тау б�лімдерінде 
ауыр жа�дайда�ы нау�астар саны 
арт�ан. Жаппай иммундауды� 
ар�асында �аза�станда 20 жыл-
дан бері полиомиелит, дифтерия, 
сіреспе секілді ауру т	рлері жо�  �рі 
гепатит к�рсеткіші айтарлы�тай 
т�мен болды.

Вакцинациялау�а м	мкіндігі 
жо� кейбір елдер хал�ы екпе 
салдыра алма�анына наразылы� 
білдіріп, митингілерге шы�ып 
жатыр. Осы ретте �аза�станны� 
�з хал�ына екпе салу�а �ау�ар-
лы болып отыр�аны �уантады. 
Вакцинация – коронавирустан 
�ор�ануды� жал�ыз сенімді, �а-
уіпсіз ж�не тиімді �дісі. �рине, 
�азір к�п адамны� санасында 
екпеге �атысты �ор�ыныш бар, 
ел ішінде шынды��а жанаспайтын 
т	рлі ��гімелер де айтылып ж	р. 
Біра� екпеден �ор�уды� �ажеті 
жо�. Себебі вакцинациядан кей-
інгі стресс індетпен ауыр�аннан 
г�рі о�айыра�. �азір ауру ке� 
таралып келе жат�ан кезде адам 
шы�ыны да артуы м	мкін. Ал одан 

са�тануды� е� басты ж�не сенімді 
жолы – вакцинация. Мемлекет 
со�ан барлы� жа�дайды жасады: 
екпе тегін салынады, �олжетімді, 
�р емханада, сауда орындарында 
ж	ргізіледі.

«�лтты� �ылыми медици-
налы� орталы�» А� Бас�арма 
т ра�асы, медицина �ылымда-
рыны докторы Абай Бай-
генжин: - �аза�станды�тар 
�абылдайтын вакциналарды� 
�ауіпсіздігі мен жо�ары тиімділігі 
туралы айтар болса�, былтыр 
коронавирус�а �арсы екпені� 
бастап�ы сына�тарына ерікті 
т	рде �атысып, вакцина алдым. 
�алада�ы �о�амды� орындарда 
екпе пункттеріні� ашылуын �те 
д�рыс шешім болды. �аза�стан 
хал�ы бір ізбен ж	ріп, вакци-
на �абылдаса, �азіргі пандемия 
жа�дайында да денсаулы�ымызды 
са�тау�а болады. �ріптестерімен 
бірге М�скеуде профессор Гин-
цбург бас�аратын Н.Ф.Гамалея 
атында�ы эпидемиология ж�не 
микробиология �лтты� зерттеу 
орталы�ына бар�ан кезде  «Спутник 
V» вакцинасыны� б	кіл тізбегі 
мен даму механизмі к�рсетілді. 
Сонда олар б�л вакцина сонау 
ке�ес д�уірінде жасал�ан е� с�тті 
�зірлемелерді� бірі екеніне к�з 
жеткізіпті. 

Коронавирусты� �андай �а-
уіпті ауру екенін жа�сы білеміз. 
Б	гінде б�л дертті е�серудегі 
т�сілдерді� ішінде вакцинациядан 
бас�а баламасы жо�. ��рметті 
�ала т�р�ындары, д�рігерлер, 
�ріптестері�із ретінде, елорда 
т�р�ыны ретінде вакцинация-
дан �оры�пау�а ша�ырамын. 
�оры�са�ыз, вируспен ауырып 
�алудан �ана �ор�ы�ыз. Себебі 

індетті� салдарынан адамдар�а 
тіпті психикалы� ауыт�ушылы��а 
�шырауына байланысты да емде-
луге тура келеді. Мен �зім былтыр 
к	зде е� ал�аш болып екпе алдым 
ж�не отбасымда�ы барлы� жан, 20 
жасар немере �ызыма дейін екпе 
салдырды. Вакцина салдыр�аннан 
кейін 8 ай �ткесін барып тексеріл-
генімде бойымда антидене м�лшері 
�лі де к�п екеніне к�з жеткіздім. 
Сонды�тан еш �оры�па�ыздар. 
Вакцина салдырмау�а жал�ыз 
�арсы к�рсетілім бар, б�л – ал-
лергияны� е� ауыр т	рі. Бас�а 
бірде бір созылмалы ауру немесе 
�зге де к�рсетілімдер екпе алу�а 
кедергі болмайды.

Н�р-С�лтан �аласы �кімді-
гіні «К пбейінді медици-
налы� орталы�» ШЖ� МКК 
директорыны орынбасары 
С�уле Аты�аева: 

– 15 ай бойы коронавирус госпи-
талінде ж�мыс істеп келемін. Осы 
уа�ыт ішінде мекеме д�рігерлері 
бірнеше мы� нау�асты емдеді. 
ªкінішке �арай, соларды� ішінде 
�айтыс бол�андары да аз емес.

С�уір айында індетті� �рши 
т	скенін бай�ап отырмыз. Осы 
жылды� �а�тар айымен салыс-
тырса�, коронавирус 	ш-т�рт есе, 
�лім-жітім бес есе �сті. �а�тар 
айында 22 адам �айтыс болса, 
с�уірде б�л к�рсеткіш 104 адам�а 
жетті. �айтыс бол�ан туыстарыны� 
м�йітін алу�а келген кісілерді� 
�ай�ысын к�ру біз 	шін �те ауыр. 
«Вакцина неге ертерек пайда 
бол�ан жо�?», «Ата-анамызды 
неге вакцинациялай алмады�, 
�азір оларды жерлеуді� орнына 
бір дастар�ан басында отырар 
едік» деген с�здерді жиі естиміз. 
Біле білсек, �р нау�асты емдеу �те 

�ымбат т�рады. К�п талдау жаса-
лады. Себебі б�л вирус б�рын�ы 
індеттерге ��самайды. Ол �кпе, 
ж	рек, �й�ы безі секілді а�залар�а 
кері �сер етеді. Пациенттерді� 
к�бінде коронавирусты� инфек-

Бақтияр МӘКЕН,
Нұр-Сұлтан қаласы 
әкімінің орынбасары:
Ұжымдық иммунитет-
ті қалыптастыру үшін 
біз 650 мыңнан астам 
адамды немесе қала 
халқының 60%-ын 
вакцинация лауымыз 
керек. Біздің алдымызда 
осындай ортақ міндет 
тұр. Сондықтан маман-
дардың еңбегін баға-
лап, кеңестері мен ұсы-
ныстарына құлақ асқан 
жөн. Қазір азаматтық 
қоғамның вакцинация 
мәселесіндегі белсен-
ділігі аса маңызды. Олар 
елордамызда болып 
жатқан әлеуметтік, 
қоғамдық мәселелерді 
шешуден шет қалмауы 
тиіс
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ция ж��тыр�аннан кейін �ант 
диабеті де аны�талып жатады, 
вирус ми, б	йрек, �ан тамыр-
лары секілді �мірлік ма�ызды 
органдарды� б�ріне �сер етеді. 
Емдеу тиімді болып, нау�ас дертті 
же�іп шы��анны� �зінде оны� 
салдары д�рыс боларына кеп-
ілдік жо�. Себебі постковидті 
синдром бойынша дерт 	ш апта, 
бір ай немесе одан да к�п уа�ыт 
�ткеннен кейін ас�ынуы м	мкін. 
Ж	рек, ми, б	йрек, бауыр �атты 
за�ымданып, нау�асты� �мір бойы 
м	гедек болып �алу �аупі бар. 

Осындай жа�дайда е� д�рысы – 
вакцина салдырып, иммунитетті 
к	шейту. Б�л с�зімді 30 жыл�а жуы� 
т�жірибесі бар ж��палы аурулар 
д�рігері ретінде айтып отырмын. 
Мен 1994-1995 жылдары дифтерия-
ны� �ршігенін к�рдім, сонда талай 
жа�ындарымыздан айрылды�. Ол 
кезе�дегі індетті де вакцинация 
ар�ылы же�іп шы�ты�. Со�ан 
�оса �ызылшаны� �ршіген кезіне 
де ку� болды�, �сіресе балалар�а 
вакцинация болма�ан жылдары 
	лкен �иынды��а тап болды�. Сол 
себепті жа�дайды толы� салыстыра 
аламын.

�алалы� фтизиопульмо-
нология орталы�ыны ди-
ректоры Анна Цепке:

- �алалы� фтизиопульмонология 
орталы�ы 2020 жылы коронавирус 
ж��тыр�ан пациенттерді �абыл-
да�ан ал�аш�ы клиника болды. 
Індет бастал�анда е� бірінші болып 
нау�астарды �абылдады�. Оларды  
емдейтін жал�ыз мекеме болып 
�аламыз деп ойла�ан едік. Біра� 
�ткен жылы жа�дай м	лдем бас�аша 
�рбіді. Т�сек орын жетпей, емдеу 
орындарына ж	ктеме т	сті, ауыр 
жа�дайда�ы нау�астар да �те к�п 
болды. Былтыр�ы жаз медицина 
�ызметкерлері 	шін, жалпы денсау-
лы� са�тау ж	йесі 	шін е� �иын 
кезе� болды. Б	гінгі та�да ауру 
одан да к�п. Біра� инфекция�а 
�арсы вакцинаны� шы�арылуы 
	лкен к�мегін тигізбек. Вакцинация 
бізге ты�ыры�тан шы�атын жол 
к�рсетіп, алда�ы к	нге 	міт сыйла-
ды. Т	птеп келгенде, б�л ж�мыс �з 
н�тижесін беріп, адам �мірін са�тап 
�алатынына сенімдімін. Оны� ай-
туынша, �азір �алада коронавирус 
вакцинасын тез, ы��айлы алу 	шін 
барлы� жа�дай жасал�ан.

Елорда эпидемологиялы� жа�дай-
ды ба�алау матрицасы бойынша 10 
наурыздан бері «�ызыл айма�тан» 
�лі ауыс�ан жо�. �аланы� инфек-
циялы� стационарларында т�сек-о-
рын ж	ктемесі 58%-ды ��райды. 
К	ніне коронавирусты� инфекция 
ж��тыр�ан 300-600 нау�астан 
тіркеледі. Салыстырмалы т	рде 
алса�, �ткен жылды� шілдесінде 
б�л цифр 180-200 адам болатын. 
Дертті аны�тау�а арнал�ан тест 
сына�тарыны� да к�п ж	ргізілуі 
т�р�ындар арасында коронови-
руспен ауыр�андарды аны�тауды 
ед�уір арттырды. М�ны� пайдасы 
– емдеуді уа�ытылы бастап, емді 
дер кезінде та�айындау�а м	мкін-
дік беретіндігі. Мамандар вирус 
ж��тыр�ан нау�астарды т�ра�ты 
ба�ылау�а ал�ан. Дегенмен �ркім �зі 
	шін са�ты� жасауды �мытпа�аны 
абзал. Сонды�тан д�рігерлер адам 
к�п жиналатын жерлерге бармау-
�а, санитарлы� нормалар мен 
карантиндік талаптарды са�тау�а 
ша�ырады.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ QAZVAC 
ВАКЦИНАСЫ ҚАЛАЙ ӘЗІРЛЕНДІ?

2020 жылғы наурызда 

азақстанда коронавирус жұқтырған 

алға қы адам анықталды

23 наурызда патологи лық 

материалдар алынды. 

алымдар одан VI 19 вирусын 

бөліп алып, оның биологи лық 

қасиеттерін зерттеді.

9 мамырда ғалымдар 

QazVac вакцинасын зірлеп ығарды.

1  мамырда Денсаулық сақтау 

ұйымы оны кандидат вакцина 

ретінде тіркеді. 

алымдар оны зерт аналық 

жануарларға егіп, клиникаға дейінгі 

зерттеуді бастады.

аусым айында Д рілік заттарды 

сараптау ұлттық орталығы 

зерттеу н тижесін оң деп таныды.

Құрметті замандастар!

Алексей ЦОЙ, 
ҚР Денсаулық сақтау 
министрі: 

(Со�ы. Басы 1-бетте)

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ QAZVAC 
ВАКЦИНАСЫ ҚАЛАЙ ӘЗІРЛЕНДІ?

Шілдеде ғалымдар QazVac 

вакцинасын өздеріне салғызды.

17 қыркүйекте 44 еріктінің қатысуымен 

I кезеңнің клиникалық 

зерттеулері басталды. 

Вакцина жоғары деңгейдегі 

қауіпсіздігін көрсетті.

17 қазанда клиникалық 

зерттеулердің II кезеңі басталып, 

оған 200 ерікті қатысты. 

Вакцинаның жоғары деңгейдегі 

иммуногендігі мен тиімділігі анықталды.

19 желтоқсанда Денсаулық сақтау 

министрлігі клиникалық зерттеулердің 

соңғы III кезеңін жүргізуге рұқсат берді. 

3000 еріктіге QazVac вакцинасы салынды.

Еріктілердің қанында қажетті 

қорғаныс антиденелері пайда болды.
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КОРОНАВИРУСТАН КЕЙІНГІ ТІР ІЛІК
Көбі кетіп, азы қалды. Бір жыл 
бұрын сарапшылар в рустың 
кету-кетпеуі туралы, тұмау 
тәрізді алық арасына кең тарауы 
жайлы түрлі болжамдар жасап 
еді. нді әлемнің 0 пайызы екпе 
егуін а қтаған кезде карант н 
бітеді деп болжам жасап отыр. 

ң қызығы, карант ннен кейін-
гі өмірдің қалай болатыны. 
Сарапшылардың кейбірі әлем 
тек жақсы жаққа өзгереді деп 
санаса, бірі бәрінің қалыпқа 
келуі қ ындап, са с  әлемнің 
астан-кестені шығады дейді.

КЕ�СЕДЕ ЕМЕС, ВИРТУАЛДЫ 
�ЛЕМДЕ ЖМЫС ІСТЕЙМІЗ
Со��ы кездері желіде �ызу 

тал�ыланып жат�ан та�ырып-
тарды� бірі – Clubhouse. Жа�а 
�леуметтік желіні� арты�шылы�ы 
– арнайы ашыл�ан «блмеде» 
зі�ізді� кумирі�ізбен тілдесе 
аласыз. Осы желіде Илон Маск, 
Марк Цукерберг, Канье Уэст ж�не 
Джаред Лето сынды танымал т�л�а-
лар жиі кіріп, сйлесіп отырады. 
�рі белгілі бір та�ырып бекітіп, 
соны� аясында с�хбаттасу трендке 
айналды. SpaceX басшысы Илон 
Маск Путинді желіде ��гімелесуге 
ша�ырса, Facebook желісіні� не-
гізін �алаушы Марк Цукерберг 
болаша�та адамдарды� ке�седе 
емес, виртуалды �лемде ж�мыс 
істейтінін айтып ты�дармандарын 
та��алдырды. Оны� айтуынша, 
коронавирустан кейін мекемелер 
�ызметкерлерді ке�сеге �амап 
отыруды� шы�ын екенін т¢сініп, 
AR ж�не VR технологиясыны� 
кмегімен ж�мыс істетеді екен. 
М�нда�ы ке�ейтілген шынды� 
технологиясы (augmented reality, 
АR) �азірді� зінде жаппай �олда-
ныс�а ене бастады. Я�ни адамдар 
здеріні� ��рыл�ыларынан �осым-
ша а�парат алу ар�ылы физикалы� 
ортамен �рекеттеседі. Мысалы, 
пайдаланушы �орша�ан �лемге 
камера мен гаджетті� экраны 
ар�ылы �арайды. Карантин кезінде 
кп адам �лемдегі е� танымал 
м�ражайлар�а АR-ді� кмегімен 
онлайн-экскурсия жасады. Ке�ей-
тілген шынды� ��рыл�ыларына 
Google Glass кзілдірігі, �ялы 
телефондар (арнайы �осымшаны 
ж¢ктеу керек), камералар (пай-
даланушы объективке �ара�ан 
кезде олар �абаттарды физикалы� 
�оз�алыс�а келтіреді) сия�ты 
гарнитура кіреді. Иммерсивті 
гарнитураны �олдана отырып, 
пайдаланушы Антарктидада не-
месе динозаврлар арасында ж¢ре 
алады.

Ал виртуалды шынды� тех-
нологиясы (Virtual reality, VR) 
– компьютер жаса�ан �лемде 
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мір с¢ру. ·алай? Басы�ыз�а 
дулы�а, �ол�ап, ��ла��ап сынды 
иммерсивті ��рыл�ыларды киіп 
алып, соны� ішіндегі адамдар-
мен мірдегідей �арым-�атынас 
жасайсыз. Сізді� ойы�ыз бен 
сана�ыз, сздері�із сол жа��а 
айтылып жатса да, еш �имылсыз 
¢йде отыра бересіз. Виртуалды 
орта шынайы �лемді толы�ымен 
алмастырады, ал пайдаланушы 
видеоойын ойнап отыр�андай 
к¢й кешеді. VR ��рыл�ысымен 
адамдар тек суретті кріп, дыбысты 
естіп �ана �оймай, тіпті иіс пен 
д�м сезе алады.

Марк Цукербергті� AR ж�не 
VR саласыны� дамуы, �ашы�тан 
ж�мыс істеу болаша�ы туралы 
айт�ан пікірі біраз тал�ы�а т¢сті. 
·азір Facebook-те де AR ж�не 
VR технологияларын дамыту�а 
арнал�ан арнайы ба�дарлама 
дайындалып жатыр. Шамамен 
4-5 жылды� ішінде Facebook ком-
паниялар�а �ашы�та�ы ж�мысты 
�йымдастыру�а кмектеседі. 
Айталы�, �ріптестері�ізбен кез-
десіп, жа�а жобаны таныстыру 
керек болса немесе ке�сеге ш��ыл 
баруы�ыз �ажет кезде сіз бар-
май-а� ¢йде отырып, демалыста 
ж¢ріп 3Д форматта ж�мыс істеуге 
м¢мкіндік аласыз. Facebook �ыз-
меткерлеріні� жартысы келесі 
он жылды�та �ашы�тан ж�мыс 
істеуге кшуі м¢мкін.

ЖА	АНДАНУ АЯ�ТАЛУ�А 
ЖА�ЫН БА?
Со��ы он жылды�та бір-бірімен 

ты�ыз байланыс�ан �лемдік эко-
номика мен �о�ам ��р�ан адамзат 
д�л м�ндай да�дарыспен бетпе-бет 
келген жо�. ¿за� уа�ыт бойы сіп 
келген халы�аралы� инвестиция 
�азір то�ырап жатыр. �лем эко-
номикасыны� басты саласына 
айнал�ан сауда б¢гінде сауда 
со�ысыны� салдарынан шектеліп 
отыр. Да�дарыс неден пайда болды? 
Дамы�ан елдерді� жаÁанданудан 
келіп т¢скен табысыны� біршама 
блігі экономиканы� жа�а салала-

рына, �аржы ж�не сауда�а �атысы 
бар ша�ын топтарды� �олына 
берілді. Б�л жерде зардап шегіп 
отыр�ан – д�ст¢рлі нерк�сіптік 
компаниялар. «Заманы� т¢лкі бол-
са, тазы боп шал» демей ме �аза�. 
Со��ы уа�ытта с�мды� дамып келе 
жат�ан онлайн-сервистерді� айы 
о�ынан ту�ан сия�ты. Себебі олар-
ды� басты б�секелестері б¢гінде 
амалсыздан бизнесін то�тату�а 
не �ыс�арту�а м�жб¢р болып 
отыр. Ендеше жалпа� ж�рт�а 
зі�ді крсететін кез осы емес 
пе? Біра� оп-о�ай еште�е жо�. 
Онлайн-сауда мен ¢йге дейін 
жеткізу �ызметінен бастап, он-
лайн-о�ыту, телемедицина мен 
¢кіметтік �йымдар �ызметі сынды 
жа�а сервистер бірнеше есе скен 
с�раныс�а байланысты �атал 
іріктеуден теді. М�ны е�серу 
екіні� біріні� �олынан келмейді. 
Тапсырысты� кптігі сонша, біраз 
онлайн-компаниялар «��лап» 
�алды. Карантин біткеннен кейін 
саланы� �андай крініс таба-
рын д�л болжау �иын. Åйткені 
оффлайн-б�секелестер нары��а 
�айта келеді. Б�лкім, д�ст¢рлі 
бизнес ¢шін �айта рлеу д�уірі 
басталуы м¢мкін. Б�лкім, б¢гінгідей 
��былмалы заманда электронды 
сауда ал�а шы�ып, т�тынушылар-
ды� с�ранысын толы�тай тейді. 
Соны� ар�асында Амазонны� 
негізін �алаушы Безосты�, ·ы-
тайда�ы алып ндіріс иесі Джек 
Маны�, видеоконференцияларды 
д�л уа�ытында нары��а енгізе 
ал�ан Билл Гейтстерді� д�улеті 
к¢ннен-к¢нге шары�тап жатса, 
шектеуден шы�у�а асы�пайтын 
к�сіпкерлерді� бизнесі – к¢йреу 
алдында. И�, �алыпты жа�дай�а 
оралмай, �лі де бірнеше жыл вирус-
пен алысса�, д�ст¢рлі нерк�сіптік 
компанияларды� атын �мытып 
та �алуымыз м¢мкін.

�АЛЫМДАР МЕН Д�РІГЕРЛЕР 
БАТЫР�А АЙНАЛАДЫ
Эпидемиямен к¢ресті� н�тиже-

сінде �алымдар мен д�рігерлерге 

деген сенім к¢шейеді. Осы уа�ыт 
ішінде жасал�ан сауалнамалар�а 
�ара�анда, індет кезінде азамат-
тар дос-жаран, тамыр-таныстан 
грі к�сіби мамандар�а кбірек 
сенгісі келеді екен. �йтсе де, еу-
ропалы� экономистер �ылым�а 
толы� сенім бар деген к¢нні� 
зінде біршама елді� т�р�ын-
дары вирус пен эпидемияны� 
сипаттамасында нені� рас, нені� 
тірік екенін а�ыры т¢сінбеген. 
Мысалы, індет Еуропа�а ал�аш 
жеткен кезде �леуметтанушылар 
сауалнама жаса�ан. Сонда респон-
денттерді� жартысы вирусты� 
ж��палы ж�не одан адамны� кз 
ж�муы м¢мкін екеніне радикал 
кз�арас танытыпты. Б�лкім, о�ан 
�ылыми ж�не негізсіз а�паратты� 
кп бол�аны �сер еткен де шы�ар. 
Себебі эпидемия бастал�ан кезде 
т¢рлі �ылыми ма�алалар �айта 
басылып, басылым беттерінде 
кере�ар материалдар толып ж¢рді. 
Артынша кейбіріні� рас-тірігі 
аны�талып жатты. Осындай 
жал�ан а�парат�а сенгендер д¢р-
беле� тудыр�аны да рас. Айталы�, 
д¢кен срелерінде т�р�ан барлы� 
д�ретхана �а�азын, азы�-т¢лікті 
сатып ал�андар, одан �алса бир-
жада�ы акцияларын сат�андар 
да болды. Осындай �адамдар 
да�дарысты� к¢ш алуына �сер 
еткені ха�. Сол себепті біраз 
ел фейк а�параттармен к¢рес-
ке к¢ш салды. Біра� осы ретте 
та�ы бір �ауіпті� тбесі крінді. 
Билік зіне жа�пайтын �ылыми 
м�ліметтерді терістей баста-
ды. М�селен, Уханьда індетті� 
таралуына �атысты а�паратты 
жарияла�ан д�рігерлермен к¢ре-
семін деп ·ытай билігі вирусты� 
адамнан адам�а ж��атынын дер 
кезінде ��а алмады. Сйтіп ін-
детті таратып алды деген пікір 
бар. Біра� кпшілікке м�лім 
осы а�парат тірік болуы да 
м¢мкін. Åйткені �лемдік билік 
зіне е� тиімдісін �ана та�дайды. 
Дегенмен вакцинаны� уа�ыт 
к¢ттірмей шы�уы, д�рігерлерді� 
адам мірі ¢шін �й�ысыз к¢ресі 
тарих�а та�ба болып басылары 
аны�. Енді балалар ¢шін батыр 
– «Åрмекші адам» мен «Наруто» 
емес, д�рігер мен �алым.

�ЗГЕРМЕЙТІН ДА�ДЫ ЖО�
Вирусты� келетіні туралы е� 

ал�аш 2015 жылы Майкрософтты� 
негізін �алаушы Билл Гейтс TED 
Talks-та болжам жаса�ан. Алты 
жыл б�рын Гейтс конферен-
цияда сйлеген сзінде: «Егер 
алда�ы бірнеше он жылды�та 
10 миллион адамды бір н�рсе 
лтірсе, онда ол со�ыстан емес, 
те ж��палы вирустан» деп еді. 
·азір миллиардер �лемні� б�л 
жа�дай�а толы� дайын болма�а-
нын айтып �ынжылады. Вирус 
келген ал�аш�ы уа�ытта бірі 
кезекті е�бек демалысын алып 
шекара асуды ойлап ж¢рсе, бірі 
диплом алуды, той жасауды к¢тіп 
ж¢рді. Біра� адамны� дегені 
емес, Жаратушыны� жібергені 
болды. Психологтар з мірін 
кездейсо�ты��а с¢йенбестен 
жоспарлап, кейін оны� орын-
далмай �алуы ¢лкен со��ы дейді. 
Не де болса адамдар �азір бір 
к¢йзеліс пен то�ырауды� ішінде 
ж¢р. Пандемиядан кейін ішкі бос 

ке�істікті� орнын толтыру �иын�а 
со�уы м¢мкін. Жыл ішіндегі 
�ата� карантиндік шектеулер 
кейбір адамдарды жа�ындат-
са, кейбір отбасын ажырасу�а 
дейін алып келді. Сонды�тан да 
шы�ар ·ытайда ажырасу де�гейі 
артса, Францияда т�рмысты� 
зорлы� кбейген, ал Ресейде 
психологтарды� ке�есіне ж¢гіну 
к¢рт арт�ан. Карантиннен кейін 
адамдар дене �оз�алысына к�іл 
бліп, спортпен айналысып 
кетуі де м¢мкін. Åйткені ден-
саулы�ты� �адіріне халы�ты� 
кзі енді жетті. Бірі жапондарша 
суы� тие �алса бетперде та�уды 
ойласа, бірі сырттан келе салып 
�ол жуу�а, таныстарымен �ол 
беріспей амандасу�а �деттенді. 
Пандемия кезінде т¢рлі д�ру-
мен сат�андар да, ал�андар да 
кбейді. Б�л да – карантиннен 
кейін ¢зілмейтін бизнес.

М�ДЕНИ ОРЫНДАР АЗАЯДЫ
А�ылшын философы Ален де 

Боттон «Коронавирустан кейін 
мір с¢ру де�гейі 15 жыл�а артта 
�алады. Енді біз мейрамханалар�а 
жиі бармайтын боламыз» дейді. 
Сзіні� жаны бар. То�саныншы 
жылдары адамдарды� кітап о�у-
ды да�дыдан шы�арып, тама� 
табуды ойла�аны сия�ты. Енді 
адамзат театр�а, кино�а, мейрам-
ханалар�а баруды да азайтады. 
Карантин бастал�алы фаст-фуд 
кафелері, кофе д¢�гіршектері 
мен ресторандар жабылып, тек 
30-50 пайыз келушіге �ызмет 
крсетуде. Кптеген компания-
лар жеткізу ар�ылы к¢н круде. 
Алайда ¢йге тама�ты тапсырыс 
ар�ылы бергісі келетіндер кп, 
біра� ешкім бірнеше са�ат к¢ткісі 
келмейді. Б�дан шы�уды� жал�ыз 
жолы – ¢йде тама� �зірлеу. Б��ан 
дейін мейрамханада жеп ж¢рген 
паста�ызды ¢йі�ізде пісіру. А·Ш-
та б�л ¢рдіс басталып та кетті. 
Аспазды� шоулар �азірді� зінде 
осы формат�а бейімделіп, Джейми 
Оливер пандемия кезінде д�рыс 
тама�тануды� жа�а ба�дарла-
масын іске �ос�ан. Карантинде 
онлайн-кинокомпаниялар – Netflix 
пен Disney Plus рекордты� пайда 
тапты. Онлайн-кітапханалар да 
�за� уа�ыттан кейін ал�аш рет 
о�ырмандарды� кітаптар�а �ы-
зы�ушылы� таныта баста�анын 
айтуда. Пандемия �леуметтік 
медиа мен мессенджерлерді� 
ма�ыздылы�ын ед�уір арттыр-
ды. Шекараларды� жабылуына 
�арамастан, кптеген д�улетті 
азаматтар �арапайым халы��а 
біртабан жа�ындады. �йгілі 
америкалы� аспаз Хосе Андрес 
мейрамханаларын �о�амды� ас-
ханалар�а айналдырып, м��таж 
адамдар�а тама� таратты. Филан-
троптар Италия�а бетперделер 
мен ал�аш�ы медициналы� кмек 
пакеттерін жеткізді. Чили, Ресей 
ж�не ·ытай д�рігерлері Берга-
моны� жергілікті д�рігерлеріне 
кмектесті. Тіпті Израиль мен 
Палестина коронавирус�а �арсы 
бірлескен штаб ��ру�а келісті. 
Жарты миллион британды� 
еріктілер о�шаулан�андар�а 
�ол �шын берді. Осылайша �лем 
хал�ы бір туды� астына бірікті.

Марк Цукерберг-
тің AR және VR 
саласының дамуы, 
қашықтан жұмыс 
істеу болашағы ту-
ралы айтқан пікірі 
біраз талқыға түсті. 
Қазір Facebook-те де 
AR және VR техноло-
гияларын дамытуға 
арналған арнайы 
бағдарлама дайын-
далып жатыр. Ша-
мамен  
ішінде Facebook 
компанияларға 
қашықтағы жұмыс-
ты ұйымдастыруға 
көмектеседі. Айта-
лық, әріптестеріңіз-
бен кездесіп, жаңа 
жобаны таныстыру 
керек болса немесе 
кеңсеге шұғыл ба-
руыңыз қажет кезде 
сіз бармай-ақ үйде 
отырып, демалыста 
жүріп 3Д формат-
та жұмыс істеуге 
мүмкіндік аласыз. 
Facebook қызмет-
керлерінің жартысы 
келесі он жылдықта 
қашықтан жұмыс 
істеуге көшуі мүмкін

Осы�ан байланысты, ткен 
жылды� 21 тамызынан бастап 
Агенттікті� бастамасымен Н�р-С�л-
тан �аласында�ы ¿лтты� академия-
лы� кітапхана базасында �ылыми 
ж�не шы�армашылы� зиялы �ауым 
кілдері, крнекті мемлекет ж�не 
�о�ам �айраткерлері �атысуымен 
«Ж�мада�ы ж¢здесу» атты тікелей 
эфирлер ткізіле бастады. ·о�амда 
адалды� �а�идаларын енгізу, 
адам бойында�ы парасаттылы� 
ар�ылы жем�орлы��а �арсы 
мінез-��лы�ты� ¢лгісін �алып-
тастыру - азаматты� �о�аммен 
ты�ыз �арым-�атынаста бол�анда 
�ана ма�сатына жетеді. Халы� 
арасында ке�інен тарал�ан м�ндай 
кездесулер сыбайлас жем�орлы��а 
�арсы азаматты� бастамаларды� 
зіндік «фабрикасы», жастарды� 
�алымдармен, а�ын-жазушылармен 

АРАСАТ ЖОЛЫНА  ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖАТ
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 0 0 жылғы 
1  тамыздағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мәселелері жөніндегі кеңесте қоғамда парасаттылық 

деолог сын ілгерілетудің маңыздылығын атап өтті. 

�о�ам �айраткерлерімен кездесу 
орнына айналды. 

Осы ж�мыстарды ж¢йелеу 
ма�сатында ж�не де жа�а серпін 
беру ¢шін Агенттікті� «Адалды� 
ала�ы» жобасы аясында елордада 
а�ымда�ы жылы 8 �а�тарда ¿лтты� 
академиялы� кітапханада «Парасат 
жолы» орталы�ы ашылды. 

«Парасат жолы» – адалды�, 
парасаттылы�, �ділеттілік �а�идат-
тарын �алыптастыру�а, сондай-а� 
�лтты� м�дениет пен руханият 
��ндылы�тарын �о�амда ілгеріле-
туге ба�ыттал�ан жоба. 

Парасаттылы� идеологияны 
насихатау мен ілгерілетуді� ма�ыз-
дылы�ын ескере отырып, б¢кіл 
республика бойынша кітапхана-
лар базасында «Парасат жолы» 
орталы�тарын ашып, елордалы� 
т�жірибені барлы� �ірлерге та-

рату туралы шешім �абылданды. 
«Адамды адам еткен – кітап, 

адамзат еткен – кітапхана» деп 
халы� жазушысы �біш Кекіл-
бай�лы атап ткендей, «Парасат 
жолы» орталы�тарыны� руханият 
ша�ыра�ы, ізгілікті�, �ділдікті�, 
парасаттылы�ты� ордасы кітап-
ханада ашылуы – ол за�дылы�. 

Б¢гінгі к¢ні республика бой-
ынша барлы�ы 4077 орталы� 

ашылды, оны� 3878-і – кітапхана-
лар базасында, 199-ы – о�у орын-
дарында. Орталы�тар ашыл�алы 
бері 8 мы��а жуы� шара ткізілді, 
оларды� ішінде кездесулер, ті-
келей эфирлер, �деби кештер, 
пікірталастар, кітап крмелері, 
жыр са�аттары, бас�а да жиындар. 

«Парасат жолы» орталы�та-
рыны� �дістемелік ж�мысын 
¿лтты� академиялы� кітапхана 

¢йлестіріп отыр. 
Республикалы� «Парасат жолы» 

орталы�ыны� жетекшісі �о�ам 
�айраткері, жазушы С�дібек Т¢гел-
мен бірге наурыз-с�уір айларында 
Шы�ыс ·аза�стан, Павлодар, 
Атырау, А�тбе, Ма��ыстау, Батыс 
·аза�стан, Т¢ркістан, Жамбыл, 
·останай облыстары мен Шымкент 
�аласында болып, �ірлердегі 
орталы�тарды� ж�мыстарымен 

танысып, зиялы �ауым кілдерімен, 
т�р�ындармен кездесулер ткіздік.

«Парасат жолы» орталы�тары-
ны� ж�мысына елімізді� белгілі 
зиялы �ауым кілдері, мемлекет 
ж�не �о�ам �айраткерлері бел-
сенді �атысуда. Атап айтатын 
болса�, филология �ылымдары-
ны� докторлары, профессорлар 
�діл Ахметов, Серік Негимов, 
Ш�кір Ыбыраев,  Шерубай ·�р-
манбай�лы, Темірхан Тебегенов, 
·аза�стан Жазушылар ода�ыны� 
тра�асы ¿лы�бек Есд�улет ж�не 
бас�а да зиялы �ауым кілдері осы 
ж�мыстар�а ерекше ы�ыласпен 
�олдау крсетуде. 

Атал�ан ж�мыстарды жандан-
дыру ба�ытында м�дениет ж�не 
спорт саласында�ы шы�армашылы� 
ода�тармен, т¢рлі �йымдармен 
ты�ыз ж�мыс ат�аруды жоспарлап 
отырмыз.

Жазира ЖЫЛ�ЫШИЕВА, 
�Р Сыбайлас жем�ор-

лы��а �арсы іс-�имыл
 Агенттігі т�ра�асыны� 

ке�есшісі
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          28.04.2021                 №510-1497

�аза�стан Республикасыны� 2003 жыл	ы 20 маусымда	ы 
Жер кодексіні� 84-бабына, «�аза�стан Республикасында	ы 
жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не �зін-�зі 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. �аза�стан Республикасы �ор	аныс министрлігі 
«�аза�стан Республикасы �арулы к�штеріні� �скерлерді 
п�терлерге орналастыру бас бас�армасы» республикалы� 
мемлекеттік мекемесіне �оса беріліп отыр	ан сызба	а ж�не 
�осымша	а с�йкес іздестіру ж�не «�аза�стан Республикасы 
�ор	аныс министрлігіні� 	имараттар кешені» объектісін 
жобалау ж�мыстарын ж�ргізу �шін берілген, Н�р-С�лтан 
�аласы, «Есіл» ауданы, Т�ран да�	ылы мен Хусейн бен 
Талал, Е103 (жобалы� атауы) к�шелерді� �иылысы ауданы 
мекенжайында орналас�ан, жалпы ауданы 10,9005 га жер 
учаскелері 2021 жыл	ы 17 тамыздан бастап 2022 жыл	ы 17 
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 пайдаланушылер	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 к�зделген т�ртіпте, сондай-а� осы 
�аулыдан туындайтын бас�а да іс-�имылдарды орындасын.

3. �аржыландыру ж�не осы �аулыны� орындалуына 
жауапкершілік 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	а-
ру туралы хабарлама ал	ан с�ттен бастап он бес к�нтізбелік 
к�н ішінде Н�р-С�лтан �аласыны� �кімдігіне тиісті �тініш 
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 «28» 04

                                                                                      № 510-1497 �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 пайда-
ланушы 

Жер 
учас-

кесіні� 
ауданы

(га)

Алып 
�ойы-
латын 

жер 
учас- 

кесіні�  
ауданы 

(га)

Жер учаскесіні� орналас�ан 
жері

Жер учаскесіні� 
нысаналы ма�саты

���ы�ы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 21-320-135-1140  «�Р ¥лтты� 

Банкі» ММ
2,5394 2,5179 Н�р-С�лтан �., «Есіл» ауданы, 

Т�ран да�	ылы, 41/1
§кімшілік 

	имаратты жобалау 
ж�не салу �шін

Временное 
безвоз- 

мездное 
землеполь- 

зование 
сроком до 

01.11.2015г.
2. 21-320-135-623  «AST Esil 

Company» 
ЖШС

20,21853 7,9916 Н�р-С�лтан �аласы, «Есіл» 
ауданы, Т�ран да�	ылы, 
�уежай	а жолайыры� ауданы 

Ауыл шаруашылы	ы 
�ндірісін ж�ргізу 

�шін

Жеке 
меншік

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          28.04.2021                 №510-1498

Р/с
№

Жер учаскесіні� 
кадастрлы� 

н�мірі 

Меншік иесі 
ж�не жер 

пайдаланушы 

Жер 
учас-
кесі-
ні� 

ауда-
ны

(кв. м)

Алып 
�ойы-
латын 

жер 
учас-

кесіні�  
ауданы 
(кв. м)

Жер учаскесіні� 
орналас�ан жері

Жер 
учаскесіні� 
нысаналы 
ма�саты

���ы�ы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 21-319-015-068 Шакиров 

Ахметолла 
Ахметжанович

1644 1458 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
В.Чапаев к�шесі, 9 �й, 
ЖСО-2

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

2. 21-319-015-1050 
учаскені� № 34 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, №41 �й, 
ТЕО-1е

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 35 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-2г

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 37 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-1

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050
учаскені� № 38 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	лы, 41 �й, 
ТЕО-1б

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 32 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-1г

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 33 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-1в

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 41 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-1а

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 39 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-2Б

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 31 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-2а

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

�аза�стан Республикасыны� 2003 жыл	ы 20 маусымда	ы 
Жер кодексіні� 84-бабына, «�аза�стан Республикасында	ы 
жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не �зін-�зі 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� К�лік ж�не жол-к�лік ин-
фра��рылымын дамыту бас�армасы» мемлекеттік мекемесіне 
�оса беріліп отыр	ан сызба	а ж�не �осымша	а с�йкес іздестіру 
ж�не Сарыар�а да�	ылын жобалау ж�мыстарын ж�ргізу �шін 
берілген, Н�р-С�лтан �аласы, «Сарыар�а» ауданы, Сарыар�а 
да�	ылы, Б�генбай батыр да�	ылынан ж�не Ш. Бейсекова к�-
шелеріне дейінгі учаскеде орналас�ан, жалпы ауданы 3-учаске 
– 3,8107 га жер учаскелері  2021 жыл	ы 17 тамыздан бастап 2022 
жыл	ы 17 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 

жариялан	аннан кейін �ш к�нтізбелік к�ннен кешіктірмей 
меншік иелеріне ж�не жер пайдаланушылер	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 к�здел-
ген т�ртіпте, сондай-а� осы �аулыдан туындайтын бас�а да 
іс-�имылдарды орындасын.

3. �аржыландыру ж�не осы �аулыны� орындалуына 
жауапкершілік 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	а-
ру туралы хабарлама ал	ан с�ттен бастап он бес к�нтізбелік 
к�н ішінде Н�р-С�лтан �аласыны� �кімдігіне тиісті �тініш 
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 «28» 04

                                                                                      № 510-1498 �аулысына
                                                                                      �осымша

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

21-319-015-1050 
учаскені� № 36 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да�	ылы, д.41, 
ТЕО-1Д

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 40 

б�лігі

Исаев Нургали 
Турсунгалиевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да�	ылы, д.41, 
ТЕО-2в

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 42 

б�лігі

Шакаев Бауржан 
Келелулы, 
Касиманова 
Толкын 
Шолпанкуловна

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, №41 �й, 
ТЕО-5

Ке�сені 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 43 

б�лігі

Шокирова Алуа 
Дулатовна, 
Калдыбаев Ануар 
Зайруллаевич

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-18

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 2 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС  

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 1 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 3 

б�лігі

Жанабаев Ермек 
Кабымагапович, 
Ескеева Салтанат 
Есболатовна

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й 

Ке�сені 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 5 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 6 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050
учаскені� № 7 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 8 

б�лігі

"Домашний 
гастроном" ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, №41 �й, 
ТЕО-10

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 9 

б�лігі

Айтбаева Гульзира 
Керимбаевна, 
Айтбаев 
Мылтыкбай 
Нурахметович

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 10 

б�лігі

Алиева Жулдыз 
Жуматаевна, 
Пернеев Даурен 
Хамитович

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарќа да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-11

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050
учаскені� № 11 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 12 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 13 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 14 

б�лігі

Бейсеева Раушан 
Хамзатовна

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 15 

б�лігі

Нуракишева 
Мадина Сартаевна

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 18 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-19

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 19 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-20

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 20 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, д. №41, 
ЖСО-24

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 22 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, д. №41, 
ЖСО-21

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 23

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ТЕО-22

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 24 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 �й

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 25 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-25

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 26 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, пр. 
"Сарыарка", д. №41, ЖСО-26

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 27 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, 41 �й, 
ЖСО-27

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 28 

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-28

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 29

б�лігі

"Агрообъединение 
"золотая нива" 
ЖШС

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-29

Т�р	ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1050 
учаскені� № 30 

б�лігі

Токмагамбетова 
Асель Кермбаевна

11650 11 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да�	ылы, № 41 
�й, ЖСО-16

Орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

3. 21-319-015-535 "Фирма Сервис 
Строй НС" ЖШС

450 450 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
В.Чапаев к�шесі, 12 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

4. 21-319-015-1207 «Astana» §КК» А� 16 6 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Богенбай батыр ж�не 
Сарыарка да�	ылдарыны� 
�иылысы

Г�л павильонын 
орналастыру С 

(НО)-0814

27.01.2027ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теулі �за� 
мерзімді 

пайдалану
5. 21-319-015-527 

учаскені� № 1 
б�лігі

Цолоев Хасан 
Ахметович

600 600 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 26а �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-527 
учаскені� № 4 

б�лігі

Джиенгулова 
Нуржамал 
Абдулбахиновна, 
Магарамов 
Фезагир 
Алескерович

600 600 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 26а �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-527 
учаскені� № 5 

б�лігі

Берсанова 
Малотхан 
Юсуповна

600 600 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 26а �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

6. 21-319-015-216 Макулова Ардакты 
Каиргалиевна

579 579 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Чапаев 
к�шесі, 18 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

7. 21-319-015-533 "Фабрика 
недвижимости" 
Т�К�

600 172 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 9 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

8. 21-319-015-116 
учаскені� № 1 

б�лігі

Николаева 
Любовь 
Владимировна, 
Николаев 
Александр Михай-
лович,Николаева 
Татьяна 
Михайловна

1523 991 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
§.Ділманов к�шесі, 11 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-116 
учаскені� № 4 

б�лігі

Баренова Багила 
Газизовна

1523 991 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
§.Ділманов к�шесі, 11 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-116 
учаскені� № 3 

б�лігі

Айдралиев 
Мадияр 
Ордабекович

1523 991 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
§.Ділманов к�шесі, 11 
	имарат

Гаражы 
бар д�кенді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

9. 21-319-015-532 "Фабрика 
недвижимости" 
Т�К�

1000 904 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 13 �й

Т�р	ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

10. 21-319-015-409 "Техноизоляция" 
ЖШС

3363 42 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Жамбыл к�шесі, 71/1 �й

Êтпе жолын 
ж�не гаражды, 

	имаратты 
пайдалану

Жеке меншік
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11. 21-319-015-011 "Свет" �й-жай 
(п�тер) иелеріні� 
кооперативі)

1243 1 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, улица             
Г. Потанина, д. № 2

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-011 
учаскені� № 5 

б�лігі

Шупаев Михаил 
Станиславович

1243 1 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Г.Потанин к�шесі, №2 �й, 
ТЕО-1

Д�кенді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-011 
учаскені� № 6 

б�лігі

Шупаев Михаил 
Станиславович

1243 1 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Г.Потанин к�шесі, №2 �й, 
ТЕО-1а

Д�ріхананы 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

12. 21-319-015-1107 
учаскені� № 2 

б�лігі

Шупаев Михаил 
Станиславович

195 1 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Г.Потанин к�шесі, №2 �й, 
ТЕО-1а

Д�ріхананы 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-1107 
учаскені� № 2 

б�лігі

Шупаев Михаил 
Станиславович

195 1 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Г.Потанин к�шесі, №2 �й, 
ТЕО-1

Д�кенді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

13. 21-319-015-526 Ракишева Рауза 
Токжумановна

467 348 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
М.Фрунзе к�шесі, 24 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

14. 21-319-015-1107 
учаскені� № 1 

б�лігі

ЖШС "Аспан 
Курылыс Астана" 

1510 281 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да��ылы, 39 �й, 
ЖСО-1

Орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

15. 21-319-015-1149 "Astana" ©КК» Аª 20 20 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, № 46 �й 
ауданы

Стационарлы 
емес сату 

объектісін 
орналастыру 
(к�к�ністер, 
жемістер) С 
(НО)-0022

11.05.2023ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теулі �за� 
мерзімді 

пайдалану
16. 21-319-015-826 Абдуллин Самат 

Куандыкович
929 180 Н�р-С�лтан �аласы, 

«Сарыарка» ауданы, 
Б�генбай батыр да��ылы, 
29 �имарат

Д�кенді 
пайдалану

Жеке меншік

21-319-015-826 
учаскені� № 1 

б�лігі

Б®ГЕНБАЙ 
ДА°±ЫЛЫНДА±Ы 
№9/2 ТµР±ЫН 
�ЙДІ° УК (ПИК)

929 180 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Б�генбай батыр да��ылы, 
д.29, кв.74

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

17. 21-319-015-181 Афонасьева 
Полина 
Викторовна

600 600 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 14 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

18. 21-319-015-156 Кожумратова 
Лаура Тюлеповна

840 65 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 32 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

19. 21-319-015-190 
учаскені� № 2 

б�лігі

Ахметов 
Муратжан 
Рахимжанович

482 482 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 16 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-190 
учаскені� № 6 

б�лігі

Ахметов Кайрат 
Рахимжанович

482 482 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 16 �й, 4 
п�тер

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-190 
учаскені� № 3 

б�лігі

Байєазыўлы 
Диханбай 

482 482 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 16 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-190 
учаскені� № 5 

б�лігі

Ерденова 
Салтанат 
Ахметжановна

482 482 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 16 �й, 4 
п�тер

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-190
учаскені� № 4 

б�лігі

Батталова 
Аккумис 
Рахимжановна

482 482 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 16 �й, 3 
п�тер

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

20. 21-319-015-536 
учаскені� № 4 

б�лігі

Казарин Игорь 
Леонидович

419 419 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 20 �й, 2 
п�тер

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-536 
учаскені� № 2 

б�лігі

Казарина Тамара 
Николаевна

419 419 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Бестерек к�шесі, 20 �й, 
1 п�тер

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21. 21-319-015-981 
учаскені� № 23 

б�лігі

"ОРДА 
Инжиниринг" 
ЖШС

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, №43/1 
�имарат

Гараждары 
ж�не 

жапсарластыра 
салын�ан орын-

жайлары бер 
к�п п�терлі 

т�р�ын кешенін 
салу ж�не 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 1 

б�лігі

"Агрофирма 
Казэкспортастык" 
ЖШС

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да��ылы, 43 �й

Гараждары 
ж�не 

жапсарластыра 
салын�ан орын-

жайлары бер 
к�п п�терлі 

т�р�ын кешенін 
салу ж�не 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 2 

б�лігі

"ОРДА 
Инжиниринг" 
ЖШС

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, № 43 
�й, ЖСО-6

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 3 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 4 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 5 

б�лігі

Мукашева Асия 
Ибрахымовна

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 6 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 7 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 8 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 9 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 10 

б�лігі

"Фирма Сервис 
Строй НС" ЖШС

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 11 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Гараждары 
ж�не 

жапсарластыра 
салын�ан орын-

жайлары бер 
к�п п�терлі 

т�р�ын кешенін 
салу ж�не 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 12 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 13 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 14 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981
учаскені� № 15 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 16 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 17 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 18 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 19 

б�лігі

«Агрофирма 
Казэкспортастык» 
ЖШС 

6732 121 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, 43 �й

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-981 
учаскені� № 20 

б�лігі

ЖШС "ОРДА 
Инжиниринг" 
"ОРДА 

6732 121 город Нур-Султан, 
"Сарыарка" ауданы, 
Сарыарка да��ылы, 43 �й,
ЖСО-1

Т�р�ын емес 
орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

22. 21-319-015-1154 "Astana" ©КК» Аª 18 18 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, № 46 �й 
ауданы

Мобильді 
техникалы� 

�ызмет 
к�рсетуді 

орналастыру 
С (НО)-0045

26.04.2023ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теулі �за� 
мерзімді 

пайдалану

23. 21-319-015-225 Амирова Мария 
Усабаевна

800 362 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Чапаев 
к�шесі, 22 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
бірлескен 

меншік
21-319-015-225 
учаскені� № 1 

б�лігі

Амирова Мария 
Усабаевна

800 362 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Чапаев 
к�шесі, 22 �й

Т�р�ын �йге 
�ызмет к�срету

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-225 
учаскені� № 2 

б�лігі

Кузьмич Нина 
Петровна, 
Сулейменов Кемел 
Абдрахманович

800 362 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Чапаев 
к�шесі, 22 �й

Т�р�ын �йге 
�ызмет к�срету

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

24. 21-319-015-542 Хвастунова 
Галина Павловна

565 565 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыарка да��ылы, 44 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
бірлескен 

меншік
25. 21-319-015-212 Сизова Вера 

Ивановна
412 412 Н�р-С�лтан �аласы, 

«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 15 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Жеке меншік

26. 21-319-015-285 ЖЕ°ІС 
ДА°±ЫЛЫНДА±Ы 
№83А ТµР±ЫН �Й 

1770 398 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Же�іс 
да��ылы, 83а �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-285 
учаскені� № 1 

б�лігі

"Акатай" ЖШС 1770 398 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Же�іс 
да��ылы, 83а �й

Орын-жайды 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-285 
учаскені� № 2 

б�лігі

Спиридонова 
Елена 
Александровна

1770 398 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Же�іс 
да��ылы, 83а �й

Д�кенді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

27. часть № 1 
участка 21-319-

015-380

Бауыржан Бекжан 1008 126 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Сарыар�а да��ылы, №39 �й, 
ТЕО-2

Орын-жайды 
пайдалану 
магазина

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

28. 21-319-015-790 Хвастунов 
Валерий 
Павлович, 
Хвастунова 
Галина Павловна

505 505 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Щорс 
к�шесі, № 73/1 �й

ª�рылыс 
���ы�ынсыз 

т�р�ын �й 
аума�ына 

�ызмет к�рсету

28.11.2023ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теулі орта� 
бірлескен 
жал�а алу

29. 21-319-015-388
учаскені� № 1 

б�лігі

Аллахвердиев 
Ниямеддин Ариф 
оглы

2219 519 Н�р-С�лтан �аласы, «Сары-
арка» ауданы, Сарыарка 
да��ылы, 35 �й, ТЕО-1

Шаштаразды 
ж�не ке�сені 

пайдалану 

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

30. 21-319-015-086
учаскені� № 1 

б�лігі

Оздоев Султан 
Ибрагимович, 
Оздоева Асет 
Исаевна

600 309 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 22/1 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

21-319-015-086 
учаскені� № 2 

б�лігі

Оздоев Султан 
Ибрагимович

600 309 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, Фрунзе 
к�шесі, 22/1 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

31. 21-319-015-518 "03502 ©скери 
б�лімі" ММ

424 424 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Жамбыл к�шесі, 71/1 �й

±имаратты� 
�тпе орын-

жайын ж�не 
�кімшілік 

�имаратты 
пайдалані

20.01.2013ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теусіз жер 
пайдалану

32. 21-319-015-118 "Фирма Сервис 
Строй НС" ЖШС

342 342 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Димитров к�шесі, 39 �й

Т�р�ын �йді 
пайдалану

Орта� 
�лестік жер 
пайдалану

33. 21-319-015-723 СВЕРДЛОВ 
К®ШЕСІ 
БОЙЫНША №2 УК 
(ПИК)

3185 517 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Свердлов к�шесі, 2 �й

Аула аума�ын 
пайдалану ж�не 
�ызмет к�рсету

21.06.2004ж. 
уа�ытша 

�теулі �за� 
мерзімді 
жалпы 

�лестік жер 
пайдалану

34. 21-319-015-921 Войтенкова 
Наталья 
Валерьевна

314 314 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
В.Чапаев к�шесі, 12 �й

ª�рылыс 
���ы�ынсіз 
т�р�ын �йді 
пайдалану 

30.06.2005ж. 
мерзімге 

дейін 
уа�ытша 

�теулі �за� 
мерзімді 

пайдалану
35. 21-319-015-1141 "Стандарт Флор" 

ЖШС
16 15 Н�р-С�лтан �аласы, 

«Сарыарка» ауданы, 
Богенбай батыр ж�не 
Сарыарка  да��ылдарыны� 
�иылысы ауданы

Г�л павильонын 
орналастыру

10.02.2017ж. 
мерзімге 
уа�ытша 

�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану
36. 21-319-015-937 Кульжанбекова 

Баян 
Жайскаратовна

200 68 Н�р-С�лтан �аласы, 
«Сарыарка» ауданы, 
Богенбай батыр ж�не 
Сарыарка  да��ылдарыны� 
�иылысы ауданы

Уа�ытша 
к�к�ніс 

нары�ын 
жобалау мен 

салуды ая�тау 
�шін

23.05.2006ж. 
мерзімге 
уа�ытша 

�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану

2021 жылды� 22 с�уірінде 82 жасында Попов Николай 
Филатович �мірден �тті. 

Николай Филатович Пермь облысы Губахин ауданы 
Усьва ауылында д�ниеге келген.

Пермь механикалы� техникумын, содан кейін Алматы 
с�улет-��рылыс институтын бітіріп ж�не инженер-��рылыс-
шы маманды�ын алды.

Николай Филатович ��рылыс саласында �лкен т�жіри-
беге ие болды.

1958 жылды� тамыз айынан 1963 жылды� наурыз 
айына дейін Алматы �аласыны� «Промпродстрой» тресіні� 
СМУ-5-те ж�мыс істеді, д�йекті т�рде: �азушы-бетоншы, 
��рылыс шебері, прораб, а�а прораб болып ж�мыс істеді.

1965 ж. с�уір-желто�сан аралы�ында Алматы �. «Ал-
ма-Аташахтпромстрой» тресіні� СМУ-26 прорабы болып 
ж�мыс істеді.

1965 жыл�ы желто�саннан 1967 жыл�ы �а�тар�а 
дейін Шымкент �. Шымкент ПМК-1 ®ТБ басты�ы болып 
ж�мыс істеді.

1967 жылды� а�пан айынан 1969 жылды� �а�тар айына 
дейін Пермь �. Губахин ��рылыс бас�армасыны� шебері, 
ж�мыс �ндірушісі, а�а прорабы �ызметтерін ат�арды.

1969 ж. �а�тар айынан 1970 ж. наурыз айына дейін 
Алматы �. «ªаза�-трансстрой» тресінде прораб, СМП-207 
басты�ыны� орынбасары болып ж�мыс істеді.

1970 жылды� наурызынан 1975 жылды� �арашасы 
аралы�ында Шымкент �аласы, «ªаза�стан-трансстрой» 
тресіні� СМП-207 ��рылыс бас�армасыны� басты�ы 
болып ж�мыс істеді.

1975 жыл�ы �араша айынан 1976 жыл�ы тамыз айы 
бойынша Шымкент �. «Чимкентстрой» трестіні� бас�а-
рушысы болып �ызмет еткен. 

1976 ж. тамыз айынан бастап  1982 ж. маусым айы 
бойынша Алматы �. «ªаза�трансстрой трестіні� бас�а-
рушысы болып �ызмет ат�ар�ан.  

1982 ж. маусымнан бастап 1984 ж. тамыз бойынша 
Шымкент �. ªаза� ССР Ауыр��рылысмині О�т�стік Бас 
��рылысы басшысы болып �ызмет етті. 

1984 жылды� тамыз айынан 1988 жылды� тамыз айына 
дейін ªаза� ССР-іні� Е�бекмині министріні� орынбасары 
болып ж�мыс істеді.

1988 жыл�ы тамыздан 1991 жыл�ы �а�тар�а дейін ªаза� 
КСР Мемстройы т�ра�асыны� бас инспекторы, ªаза� КСР 
Мемстройы Т�ра�асыны� к�мекшісі болып ж�мыс істеді.

1991 жылды� �а�тарынан 1992 жылды� �арашасына 
дейін Алматы �аласында�ы «ªаза�-трансстрой» мемлекет-
тік акционерлік ��рылыс концерніні� жауапты хатшысы 
болып ж�мыс істеді.

1992 жылды� �арашасынан 1993 жылды� желто�санына 
дейін Алматы �аласында�ы «Негіз» акционерлік ��рылыс 

компаниясыны� 
жауапты хатшы-
сы болып ж�мыс 
істеді.

1993 жыл�ы 
желто�саннан 1995 
жыл�ы �азан�а дей-
ін Алматы �аласы 
«ª�рылыс» мем-
лекеттік холдинг 
корпорациясыны� 
жауапты хатшы-
сы болып ж�мыс 
істеді.

1995 жылды� 
�азанынан 1996 
жылды� желто�-
санына дейін Ал-
маты �. «ª�рылыс» 
�аржы-��рылыс 
корпорациясыны� жауапты хатшысы болып ж�мыс істеді.

1996 жыл�ы желто�саннан 1998 жыл�ы �а�тар�а дейін 
ªаза�стан Республикасы ª�рылыс министрлігіні� А�мола 
�аласына жо�ары ж�не мемлекеттік органдарды к�шіру 
ж�ніндегі мемлекеттік комиссия т�ра�асыны� к�мекшісі 
болып ж�мыс істеді.

1998 жылды� �а�тарынан 2000 жылды� �а�тарына 
дейін А�мола �аласы �кіміні� бірінші орынбасарыны� 
ке�есшісі болды. 2000 жылды� �а�тарынан 2001 жылды� 
�ырк�йегіне дейін Астана �аласы �кімі аппаратыны� 
��рылыс б�ліміні� бас маманы болып ж�мыс істеді.

2000 жылды� �а�тарынан 2001 жылды� �ырк�йегіне 
дейін Астана �аласы �кімі аппаратыны� ��рылыс б�ліміні� 
бас маманы болып ж�мыс істеді.

2001 жыл�ы �ырк�йектен 2004 жыл�ы наурызда ��р-
метті демалыс�а шы��ан�а дейін Астана �аласы �кіміні� 
бас инспекторы болып ж�мыс істеді.

ªол жеткізген жетістіктері �шін КСРО Е�бек ªызыл Ту 
орденімен ж�не медальдармен марапаттал�ан.

Николай Филатович �з саласында�ы беделді маман 
ретінде танымал болды, ол на�ыз к�сіби ж�не �мір бойы 
�з е�бегіне адал болды.

Николай Филатович с�йікті к�йеу, �ш �лды� �кесі, алты 
немерені� атасы ж�не екі ш�берені� �лкен атасы болды.

«Н�р-С�лтан �аласыны� ª�рылыс бас�армасы» ММ-і 
Попов Николай Филатовичті� отбасына, жа�ындарына 
ж�не �ріптестеріне орны толмас �ай�ы�а орта�тасып, 
к��іл айтады. Б�л керемет адам туралы жар�ын естелік 
оны білетін, жа�сы к�ретін ж�не ��рметтейтін адамдарды� 
ж�регінде м��гі са�талады.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ФИЛАТОВИЧ

��РМЕТТІ ЕЛОРДА Т�Р�ЫНДАРЫ Ж�НЕ �ОНА�ТАРЫ! 
«Астана-Теплотранзит» Аª Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� 2021 жыл�ы 28 с�уірдегі № 509-1493 �аулысына 

с�йкес, 2014 жыл�ы 27 маусымда�ы № 249/36-V «Астана �аласында жылыту маусымына дайынды� ж�не оны 
�ткізу �а�идасыны�» 42-тарма�ы негізінде 2021 жыл�ы 29 с�уірден бастап 2020-2021 жылдарда�ы жылыту мау-
сымыны� ая�талуы туралы хабарлайды.

Сондай-а� жылыту маусымы ая�тал�аннан кейін т�тынушылар�а ысырмалармен (�ажет бол�ан жа�дайда 
бітеуіштерді орнатумен) орталы� жылыту ж�йесін істен ажыратып, жаз�ы сызбан�с�а бойынша ысты� сумен 
жабды�тау ж�йесіні� ж�мысын �амтамасыз ету �ажет екенін Сізді� назары�ыз�а жеткіземіз. 

Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны� депутаттары мен аппараты «Елорда Даму» ЖШС бас директоры 
Г�лнар Сейфулла�ызы Ибраембаева�а е� жа�ын ж�не асыл адам – анасы 

К�л�н �азкен�ызы Са�ымбаеваны� 
�айтыс болуына байланысты орны толмас �ай�ысына орта� болып, к��іл айтады.
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Нұр-Сұлтанда талантты әнші, композ тор 
Батыр ан үкеновке арнап ескерткіш орна-
тылады.

Кеше лттық музейде Қазақстан еспубл -
касы Тәуелсіздігінің 0 жылдығына орай 
Қазақстан еспубл касының мәден ет қай-
раткері, Қазақстан және есей Суретшілер 
одағының мүшесі, Қазақстан және есей өнер 
академ сының мүшесі, , « абыт» 

алықаралық ест валінің лауреаты, қазақ 
өнерінің жанашыры, . осмұ амедов атындағы 
Атырау мемлекеттік ун верс теті «Бейнелеу 
және д зайн» акул тетінің до енті Кам ла 
Жапалованың « мір өрнек» көрмесінің ашылу 
рәсімі өтті. 

Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академ лық қазақ музыкалық-драма театрының оркестрі Стокгол м қала-
сында ве  Корол дігі  n n  өткізілген I алықаралық көп жанрлы орындаушылық өнер және көркем шығар-
машылық « » конкурс- ест валіне қатысып, ран-пр  жоғары атағына «Балбырауын», «Қыс»  және бірінші 
дәрежелі лауреат атағына «  an», » tt n  n t  r t »  е болды. 

 сәуір күні аса көрнекті музыкатанушы, әйгілі композ тор, 
ҚазКС  алық әртісі, өнертану ғылымдарының докторы, 
академ к А мет Жұбановтың туғанына 11  жыл толды. 
Нұр-Сұлтан қаласы мемлекеттік академ лық лармон -
сы тұлғаның мерейтойына арнап « асырлар пернесі» атты 
онлайн кон ерт өткізді.  

лемнің түкпір-түкпіріндегі көрермен қауым, оның 
ішінде Браз л , Аргент на, Бол в , енесу ла, 
Колумб , арагвай, еру, ругвай, л , квадор 
сондай-ақ есей, ол ша, Бел г , С нгапур, ве  
мен Австрал да тұратын отандастарымыз Қазақстан 

алқының бірлігі мерекесі а сында «Астана Опера» 
театрының спектаклін бір мезетте тамашалайтын 
болады. 

Қазақстандық әнші маш Құдайберген шілде айында өтетін 
«Слав н базары» ән байқауында қазылық етеді.

М ДЕНИЕТ

ЖЕЛІДЕН ЖАЛҚЫ ЖЫР

құ та  Б Е ЕЕ

А� с�йлеп, адал к�летіндермен,
Шынды�ты жа�тап ж�ретіндермен,
Сыйласты� сырын білетіндермен
Таныс�ым келеді мені�.

 Жаман�а жа�ынбайтындармен,
 Жо�ты��а тарылмайтындармен,
 Арманнан арылмайтындармен
 Табыс�ым келеді мені�.

 Жанары м�лдірегендермен,
 Ж�регі елжірегендермен,
 �мітке сендіре білгендермен
 Достас�ым келеді мені�.

 М��-�ай�ы же�бейтіндермен,
 �секке сенбейтіндермен,
 Надан�а ермейтіндермен -
 Бас �ос�ым келеді мені�.

Елорда �кімдігі осы�ан ар-
нап �здік эскиз-идеясына бай-
�ау жариялады. �сыныстарды 
Birge платформасына (https://
birge-elorda.kz/nur-sultan/) о� 
жа�ынан т�менгі б�рышында�ы 
«Кері байланыс» батырмасы 
ар�ылы жіберуге болады.

©алалы� саяба�та компо-
зитор Батырхан Ш�кеновке 

ескерткіш орнату жоспарланып 
отыр. Жоба демеушілік �аражат 
есебінен ж�зеге асырылады.

К�рнекті �нші ж�не компо-
зитор Батырхан Ш�кенов 1962 
жылы 18 мамырда д�ниеге 
келген. Оны� �айтыс бол�аны 
туралы а�парат б�кіл елді ж�не 
�ншіні� миллионда�ан ты�дар-
манын есе�гіретіп жіберді.

. .

Камила Жапалова карти-
наларыны� �зіндік сипаты 
мен ерекше стилі бар. Карти-
наларды� сюжеттері �рт�рлі, 
к�біне фольклорлы� на�ышта 
ж�не лирикалы� абстракцияда 
��рыл�ан, біра� барлы�ын 
біріктіретін элементтер – �лт-
ты� ре�к пен композицияны� 
ішкі ыр�а�ы.

Автор батик техникасын 
�олдана отырып ерекше �нер 
туындыларын д�ниеге �келді. 
Кенеп бетінде де батик д�ст�рін 
�олданады. Камила Жапалова 
батик техникасында 20 жылдан 
астам ж�мыс жасайды, б�дан 
ол шы�армашылы� л�ззат 
алады. Батикті� алуан т�рлілігі 
авторды� шы�армашылы�ына 
шексіз м�мкіндіктер бергенін 
мойындайды. Оны� туын-
дыларынан ысты� батикті� 
«кракле» сия�ты д�ст�рлі 

т�сілдерін �олданатыны, т�-
стерді мінсіз �рі д�л та�дай 
білетіні бай�алады. Ерекше 
�неріні�, табандылы� пен 
�ажырлы е�бегіні�, ізденісіні� 
ар�асында б�гінде к�птеген 
марапаттар мен ата�тарды� 
иесі. Сонымен бірге суретшіні� 
�оржынында �лтты� киім 
�лгілері де бар.

Автор батик техникасын 
�олдана отырып �ажап �нер 
туындыларын д�ниеге �келді. 
Батикпен �атар суретшіні� 
шы�армасында кескіндемелік 
туындылар да бар. Автор ке-
неп бетінде де батик д�ст�рін 
�олданады.

К�рмеге авторды� кескін-
деме ж�не батик �лгісінде-
гі 100-ден астам туындысы 
�сынылады ж�не авторлы� 
�лтты� киімдерді� с�н �лгісі 
де к�рсетілді.

Фестивальге Ресей, 
©аза�стан, Норвегия, 
Дания, Италия, Финлян-
дия, Исландия, Литва, 
Беларусь, Татарстан, 
Баш��ртстан ж�не т.б. 
елдерден 2 мы�нан 
астам �нерпаз �атысты.

Фестиваль жа�ын 
ж�не алыс елдермен 
м�дени байланыстарын 
дамыту ж�не ны�ай-
ту, м�дени алмасуды 
жандандыру, шы�ар-
машылы� атмосфера 
��ру, фестиваль �а-
тысушыларыны� он-
лайн-форматта с�йлесуі, 
шы�армашылы� ж�мыс 

ар�ылы �жым басшыла-
рыны� к�сіби де� гейін 
арттыру, �ашы�тан 
о�ыту форматында 
т�жірибе алмасу, му-
зыкалы� продюсерлерді, 
концерттер мен фести-
вальдерді �йымдасты-
рушыларды, �жымдар-
мен одан �рі байланыс 
орнату (гастрольдерді 
�йымдастыру ж�не гас-
трольге �атысу �шін 
шетелдік фестиваль-
дер), онлайн-формат-
та �зара �рекеттесу, 
т�жірибе алмасу �шін 
жа�дай жасау ж�не т.б. 
ма�саттарда �ткізілді.

©аза�ты� классикалы� музыкасыны� 
бастауында т�р�ан адамны� бірі де, 
бірегейі – Ахмет Ж�банов. 1934 жылы 
ата�ы алыс�а жайыл�ан ©�рман�азы 
оркестрін ��рып, кейіннен ©�рман�азы 
атында�ы мемлекеттік �лтты� консерва-
торияны� негізі �алануына атсалысты. 
Осы консерваторияны� ректоры болды.

Ал композитор ретінде �лкен туын-
дысы – Латиф Хамидимен бірлесіп 
жаз�ан «Абай» операсы. Б��ан �оса, 
«Т�леген То�таров» операсын туындатты. 
«©�рман�азы» операсын бастап, оны 
ая�тау�а ��мыры жетпеді. ©ызы, бел-
гілі композитор ¿азиза Ж�банова осы 
туындыны ая�тады. Ахмет Ж�бановты� 
ел арасында танымал �ні «©арлы�аш» 
аталады.

Концертте оны� шы�армаларын 
астаналы� филармонияны� �аза� ор-
кестрі, ©аза�станны� е�бек сі�ірген 
�айраткерлері Светлана Айтбаева, 
Азамат Жылтырк�зов, бас�а да �ншілер, 

домбырашылар Жанар Ж�сіпова, Ботаг�з 
Т�шімова орындады. «Шал�ыма» халы� 
би ансамблі мен «Ту�ан жер» балалар мен 
жас�спірімдер студиясы �нер к�рсетті. 

Опера ж�не балет театры-
ны� спектакльдеріні� онлайн 
к�рсетілімі елордалы� театрды� 
You Tube платформасында�ы жеке 
каналынан к�рсетіледі. Сондай-а� 
таратылымны� уа�ыты мен к�ні 
туралы м�ліметтерді �лемні� 16 
еліндегі ©аза�стан Республикасы-
ны� елшіліктері тарататын болады.

 «Адамдарды м�дениет 
сия� ты ешн�рсе топтастырып, 
біріктіре алмайды, сол себепті 
біз ©аза�стан хал�ыны� бірлі-
гі к�ні �лемні� �р �иырында 
спектакльдерімізді� онлайн 
к�рсетілім жобасын ж�зеге асы-
руды к�здеп отырмыз. О�ан 16 
ел �атысады деп жоспарлануда. 
Ал�аш�ыларды� бірі болып 
©аза�стан Республикасыны� 

Ресей, Бразилия, Польша мен 
Швецияда�ы елшіліктері келісім 
білдірді. Онлайн афиша�а 5 
спектакль енді – 28 с�уір к�ні 
�тетін А.Аданны� «Корсар» 
балеті, келесі к�ні ж�ртшылы� 
назарына П.И.Чайковскийді� 
«А��у к�лі» танымал балеті 
�сынылма�, операны с�йетін 
отандастарымызды� назарына 
30 с�уір к�ні Дж.Пуччиниді� 
«Турандот» спектаклін �зірледік. 
Ал 1 ж�не 2 мамыр к�ндері ха-
лы�аралы� аудиториямызды 
�лемдік хореография жауÆар-
лары – Л.Минкусты� «Дон Ки-
хот» ж�не А.Аданны� «Корсар» 
балеттерімен �уантпа�пыз» 
деді «Астана Опера» театрыны� 
директоры ¿алым Ахмедьяров.

«Славян базары» �н бай-
�ауында Димаш ал�аш рет 
�азылы� еткелі отыр�ан 
жо�, 2018 жылы да Беларусь 
елінде �тетін «Славян база-
ры» �н бай�ауында т�релік 
еткен. Ал 2015 жылы �зі сол 
бай�ау�а �атысып, гран-
при же�іп ал�ан болатын.

 «Славян базарына» 
�атысу �шін �лтты� ірік-
теуді бізді� елімізден ©а-

за�станны� Халы� �ртісі 
Роза Рымбаева мен Димаш 
©�дайберген ж�ргізеді. Б�л 
Витебскідегі бай�ауды� 
финалында Димаш �азы-
лар ал�асыны� ��рамында 
бол�ан.

 «Димаш журналистерге 
берген с�хбатында «Сла-
вян базары» �н бай�ауына 
�атыс�аннан кейін бас�а 
елдерге таныла баста�анын, 

сондай-а� �нші ретінде 
біраз �суіне де жол аш�а-
нын айтты. Биыл Димаш 
©аза�стан �кілі ретінде 
эстрадалы� �н орындау-
шылары бай�ауында �а-
тысушылар�а ба�а береді» 
деп хабарлайды бай�ау 
�йымдастырушылары.

Биыл «Славян базары» 
�н бай�ауы Витебскіде 14-
19 шілде аралы�ында �теді.




