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ЖҰМА НАМАЗЫ 
МЕШІТТЕ ОҚЫЛАДЫ 

�аулы�а с�йкес еліміздегі мешіттер ау-
ма�ында ж�ма намазын о�у�а р��сат берілді. 
«Мешіттер, православие шіркеулері ж�не 
бас�а да діни объектілер аума�ында �жым-
ды� діни іс-шараларды (оны� ішінде «ж�ма 
намазы», кнделікті православиелік д��алар 
ж�не бас�аларын) ашы� ауада �ткізу маска 
режимі мен бір адам�а кемінде 4 метр есебінен 
�леуметтік �ашы�ты� са�тал�ан кезде жзеге 
асырылады» делінген �аулыда.

Бас мемлекеттік санитар дәрігері 
Ерлан Қиясовтың жаңа қаулысы 
жарияланды. КҮНДЕЛІКТІ ЖҰМЫС – 

ЖАЙЛЫ ҚАЛА ЖАСАУ
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ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ МӘҢГІЛІК 
ҮШТАҒАНЫ – АЛТАЙДАН АТЫРАУҒА, 
АЛАТАУДАН АРҚАҒА ДЕЙІН КЕҢ 
КӨСІЛГЕН БАЙТАҚ ЖЕРІМІЗ, АНАНЫҢ 
АҚ СҮТІМЕН БОЙЫМЫЗҒА ДАРЫҒАН 
ҚАСТЕРЛІ ТІЛІМІЗ ЖӘНЕ БАРЛЫҚ 
ҚИЫНДЫҚТАРДАН ХАЛҚЫМЫЗДЫ 
СҮРІНДІРМЕЙ АЛЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН 
БЕРЕКЕ-БІРЛІГІМІЗ. БІЗ ОСЫ ҮШ ҚҰН-
ДЫЛЫҚТЫ КӨЗДІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ 
САҚТАЙМЫЗ.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ:

5-БЕТ | ҚАЛА МЕН САЛА

LRT ТАҒДЫРЫ  
ҚАЛАЙ ШЕШІЛЕДІ?

6-БЕТ | ҚОҒАМ

БАЙЛАР КӨБЕЙГЕНМЕН, 
КЕДЕЙЛЕР КЕМІМЕДІ
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Елордада тұрғындарға қолайлы өмір сүру үшін жағдай жасаудағы басымдықтардың бірі 
– жолдарды салу және жөндеу, қоғамдық көлікке арналған Bus Lane желісін кеңейту, ве-
ложол құру болып отыр. Нұр-Сұлтан қаласы бойынша климаттық жағдайға байланысты 
абаттандыру мен жол жұмыстарын жүргізу маусымы қысқа – жылы мезгіл 7 айға дейін ғана 
созылады. Сондықтан қалада жолдарды жөндеу және аудандарды абаттандыру бойынша 
ауқымды жұмыстар жүргізілуде.

ЕМІ ДЕ, ЕРЕЖЕСІ ДЕ – ВАКЦИНА 
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ТОҒЫЗ ӨҢІР – 
«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚТА 

Кеше коронавирусқа қатысты өңір-
лердегі эпидемиологиялық жағдайды 
бағалау матрицасы жарияланды.

3 мамырда�ы м�лімет бойынша: «�ызыл» 
айма�та – Н�р-С�лтан, Алматы, Шымкент 
�алалары, А�мола, Батыс �аза�стан, �а-
ра�анды, �ызылорда, Павлодар, Жамбыл 
облыстары орналас�ан. «Сары» айма�та 
– А�т�бе, Шы�ыс �аза�стан, Ма��ыстау, 
Атырау, Алматы облыстары т�р. «Жасыл» 
айма��а – Тркістан, �останай ж�не Солтстік 
�аза�стан облыстары енген.

Б��ан дейін Шымкент �аласы 28 с�уірде 
«�ызыл» айма��а кіріп, кейін «сары�а» ауыс�ан 
еді. Сонымен �атар кеше �ана «сары» айма�та 
бол�ан Жамбыл облысы «�ызыл�а» �тті. 

7-БЕТ | РУХАНИЯТ

КӨҢІЛ ТОЛҚЫНЫН 
ТЕРБЕТКЕН

QazVac

Ресейлік екпемен жаппай егуді бастап, өз екпесін жақында 
іске қосқан Қазақстанда бүгінге дейін вакцина алғандар саны 

1 400 000 адамға жетті. 19 млн-ға жуық халықтың 325 500-і 
ауру жұқтырды. Соның ішінде 3717 адам дертті жеңе алмай 

көз жұмды. Қалғандары емделіп шықты және қазір ем қабыл-
дауда. Бүгінде ДДҰ тіркеуінде екі жүзден астам вакцина бар. 

Соның ішінде өте аз ғана вакцина үшінші сатыдан өтіп жатыр. 
Солардың бірі былтырдан бері 15 айда 56 ғалымның 

күшімен жасалып шыққан отандық QazVac екпесінің 
тиімділігіне зерттеудің екі кезеңінде және үшінші кезеңі 

жартылай біткенде көз жеткізілді. 

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР

«ASTANA AQSHAMY»

4-БЕТ | ДЕНСАУЛЫҚ

ЕКПЕ АЛМАҒАНДАР 
ҚАШЫҚТАН ЕҢБЕК ЕТЕДІ
Вакцина алмаған немесе соңғы 6 айда коронавирус-
пен ауырмаған мемлекеттік қызметкерлер, ұлттық 
компаниялар мен кеңсе қызметкерлері қашықтан 
жұмысқа ауыстырылады. Бұл туралы Бас мемлекет-
тік санитар дәрігер Ерлан Қиясовтың кезекті жаңа 
қаулысында жарияланды.

«CОVID-19-�а �арсы вак-
цина алма�ан ж�не со��ы 
6 ай ішінде CОVID-19-бен 
ауыр ма�ан �ызметкер-
лер міндеттерін орындау 
�ашы�тан форматта ммкін 
болмайтын �ызметкерлерді 
�оспа�анда, �ашы�ты�тан 
ж�мыс істеу форматына 
ауыс тырылады» деп жазыл-
�ан �аулыда.

�аулы 2021 жыл�ы 3 ма-
мырда са�ат 00-ден бастап 
кшіне енді.

Сондай-а�, Денсаулы� 
са�тау министрлігі «Спутник V» 
вакцинасыны� екі компонентін 
енгізу арасында�ы интервалды 
�зарту ж�не бірінші компо-
нентті енгізгеннен кейін 45-ші 
кні екінші компонентпен егу 
туралы шешім �абылдады.
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

әлем астаналары

Италияда�ы Пиза м�нарасы �айта ашылды. 
Б�л жа�алы� б�кіл ел т�р�ындарын �уант-
са керек. Себебі коронавирусты� екінші 
тол�ынына байланысты туристік нысан 
былтыр �араша айында жабылып �ал�ан 
болатын. Сонды�тан болар, нысан ашыл�ан 
к�ні оны к�руге келгендерді� �арасы �алы� 
болды. Кіруге �зын-сонар кезек пайда болды. 
Біра� б�рі бірдей ішке кіре алмады. Са�ты� 
ма�сатында адам санына шектеу �ойыл�ан. 
Айта кетейік, коронавирус�а дейін Пиза 
м�нарасын к�руге жыл сайын шамамен 5 
миллион турист келетін.

РИМ

�ытай еліні� астанасында ал�аш�ы ро-
бот-такси ж�мысын бастады. Жа�а �ызмет 
т�рін технологиялы� алпауыт Baidu ком-
паниясы іске �осты. Жоба авторларыны� 
айтуынша, к�лікте ж�ргізуші болма�анмен, 
бастап�ы уа�ытта алды��ы жолаушы орнында 
компания �кілі отырады. �зірге таксиді� б�л 
т�рі тек 8 ба�ыт бойынша �атынайды. Олар 
Олимпиада стадионыны� ма�ында орна-
лас�ан к�рінеді. Жергілікті билік �кілдері 
б�л м�мкіндікті келер жылы �тетін �ыс�ы 
Олимпиада ойындары кезінде пайдаланба� 
ниетте. Я�ни, автономды таксиді спортшылар 
мен жанк�йерлерге �сынады.

БЕЙЖІҢ

БИЫЛ БАС ҚАЛАДА 
16 МЕКТЕП САЛЫНАДЫ

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ 
ОРЫНДАЛДЫ

ХҚКО-ДА ШЕШІЛМЕГЕН 
ҚАНДАЙ МӘСЕЛЕ БАР?

КҮНДЕЛІКТІ ЖҰМЫС – 
ЖАЙЛЫ ҚАЛА ЖАСАУ

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының 700 мың салымшысы 2021 
жылы өз жинақтарының бір бөлігін 
тұрғын үй сатып алуға, емделуге 
және қаржы компанияларының 
басқаруына беруге пайдалана алады. 
Үкіметке Ұлттық банкпен бірлесіп, 
ағымдағы жылдың соңына дейін бар-
лық қажетті нормативтік-құқықтық 
актілерді қабылдауды және дайын-
дық жұмыстарын жүргізуді тапсы-
рамын» деп мәлімдеді Президент 

Үкімет пен Ұлттық банкке нақты 
тапсырма беріп. 

Міне, жыл соңына жетпестен 
Президент тапсырмасының орын-
далғаны мәлім болды. Бұл туралы 
Президенттің баспасөз хатшысы 
Берік Уәли баяндады. «Жолдау-2020. 
Президент тапсырмасы айтылды 
– орындалды: 761 мыңнан астам 
салымшы өз жинақтарының жет-
кіліктілік шегінен асатын бір бөлігін 
пайдалануға мүмкіндік алды. БЖЗҚ 

салымшыларының арнайы шотта-
рына 1,2 трлн теңгеден аса қаражат 
аударды. Соның ішінде: тұрғын үй 
жағдайларын жақсартуға шамамен 
1,187,трлн теңге; емделуге – 4,6 
млрд теңге, зейнетақы жинақтарын 
инвестициялық портфельді басқа-
рушыға аудару туралы 1230 өтініш 
орындалып, шамамен 2,8 млрд теңге 
компанияларға аударылды» деп 
жазды баспасөз хатшысы әлеуметтік 
желідегі парақшасында. 

«Елордада мектеп санын арт-
тыруды жалғастырамыз. Құрылыс 
жұмыстарына жеке қаражат та тар-
тамыз. Бірқатар мектептің құрылыс 
барысымен таныстым. Олар Ұлы Дала 
даңғылы мен Тұран даңғылының 
қиылысында, сондай-ақ Е103 көшесі 
мен Тұран даңғылының қиылысын-
да орналасқан. Alpamys school мен 
Tamos Space school екі ауысымда 4 
мың оқушы орнын құруға мүмкіндік 
береді» деп жазды А.Көлгінов.

Қала әкімі мектептердің құрылысы 
елорданың барлық аудандарында, со-
ның ішінде елді мекендерде жүргізіліп 
жатқанын хабарлады. «Биыл өткен 
жылдармен салыстырғанда көбірек 
мектеп саламыз. Үлкен көлемдегі 
16 мектеп салынады. Олар биыл 40 
мыңнан астам оқушы қабылдауға 
мүмкіндік береді. Өткен жылмен 
салыстырғанда оқушы орындары-
ның саны 2 есе артық болса, 2019 
жылмен салыстырғанда 4 еседен 
астам ұлғаяды» деп түсіндірді қала 
басшысы. 

Кешенді жоспар аясында 5 жыл-
дық кезеңге 50-ге жуық мемлекеттік 
мектеп салу жоспарланған. Сонымен 
қатар әкімдік тарапынан инвести-
циялық кеңестерде 30-дан астам 
жекеменшік мектептің құрылы-
сы мақұлданған. «Бұл шаралар үш 
ауысымда оқытатын, шамадан тыс 
жүктеме артылған мектептердің 
санын азайтуға мүмкіндік береді. 
Осылайша оқушылар мен мұғалім-
дерге қолайлы жағдай жасалады» 
деді Алтай Көлгінов.

Қалалық мәслихаттың заң-
дылық, құқық тәртібі және жұрт-
шылықпен жұмыс мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссия оты-
рысында осыны айтқан аталмыш 
филиал директоры Мәди Саданов 
депутаттардан бұл істе көмектесуін 
сұрады.

– Мұның есебінен халыққа қыз-
мет көрсету орталықтарының 
жұмысын жеңілдетер едік. Өйткені 
қазір пандемияға байланысты 
қаланың ХҚКО-ларына алдын ала 
жазылу арқылы ғана баруға болады. 
Волонтерлер жағынан да бізге көмек 
керек. Кейбір ғимараттарды жалға 
алып, жұмыс істеп жатырмыз. 
Оларды жалдауға қыруар қаржы 
кетіп жатыр. Қызметкерлеріміздің 

әлеуметтік жағдайын да ойлау 
керек. Бізде қазір жұмыс істеп 
жатқан мүмкіндігі шектеулі жан-
дар көп. Алдымен қызметкерлерді 
баспанамен қамтудан проблема 
бар, – деді депутат.

Бүгіндері елордада 8 ХҚКО 
жұмыс істейді. Қалалық мәслихат 
хатшысы Ерлан Каналимов осын-
дай орталықтар саны жеткілікті ме 
деп сұрады. «Әрине, ЕЦП арқылы 
анықтама алуды үйрендік. Бірақ 
ЕЦП мен үйлерінде компьютері 
жоқ тұрғындар да кездеседі. Қазір 
қалада 1 миллион 200 адам тұрады. 
Олардың қаншасы «Азаматтарға 
арналған үкімет» корпорациясы 
арқылы электронды қызмет алып 
жатыр? Қаншасы анықтама алу 

үшін халыққа қызмет көрсету 
орталықтарына өз аяқтарымен 
келеді? Осыған талдау жасау керек» 
деді қалалық мәслихат хатшысы.   

М.Садановтың мәлімдеуінше, 
осы жылдың бірінші тоқсанында 
елорда ХҚКО-ларына 462 мыңнан 
астам өтініш келіп түсті. Соның 
20 мыңы ғана электронды түрде 
қабылданған. Қалған 442 мың 
анықтаманы алу үшін азаматтар 
өз аяқтарымен келген. Яғни, элек-
тронды форматта қызметтің 1,3 
пайызы ғана көрсетіліп жатыр. 

Осыған байланысты мәслихат 
хатшысы ХҚКО бөлімшелерін 
адамдар көп баратын полиция 
пункт терінде, сауда орталықтарын-
да, емханаларда ашуды ұсынды.

«Биыл елордада 100-ден 
аса көше салынып, жөндеуден 
өткізіледі. Өткен жылдағыдай, 
қаланың ескі бөлігі мен елді ме-
кендерге баса назар аударамыз. 
Бүгін бірқатар көшелердегі жол 
жұмыстарының барысымен 
таныстым. Мысалы, Ю.Мала-
хов көшесінде (Р.Дүйсенбаев 
көшесінен Сусамыр көшесіне 
дейін), Космонавтов көшесінде 
(Қабанбай батыр даңғылынан 

Арай көшесіне дейін), М.Төле-
баев көшесінде (Б.Момышұлы 
даңғылынан Р.Қошқарбаев 
даңғылына дейін), М.Горький 
көшесінде (Ж.Жабаев көшесінен 
Т.Мұсабаев көшесіне дейін) 
және т.б. ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Сонымен бірге тағы 37 көшеде 
ағымдағы жөндеу жұмыстары 
жүргізілді. Цирк ғимаратының 
айналасында жолдың орташа 
жөндеуі аяқталды. Ол бой-
ынша бірнеше рет өтініштер 

келіп түсті» деп жазды қала 
әкімі өзінің әлеуметтік желі 
парақшасында. 

Сонымен қатар Түркістан 
көшесінің бойындағы (Ұлы дала 
даңғылынан Керей, Жәнібек 
хандар көшесіне дейін) бөлу 
жолағын қайта жөндеу жұмыс-
тары жүргізіледі. Бұл жолды 
төрт жолақтан алты жолаққа 
дейін кеңейтуге мүмкіндік бе-
реді. Жазда Bus Lane жолағын 
іске қосылады. Сондай-ақ сол 
учаскеде саябақ пайда болады. 
Өткен жылы, бөлу жолағы 
Мәңгілік Ел даңғылы бойынша 
бөлшектелді. Бұл машиналар 
ағынын азайтуға мүмкіндік 
берді.

«Сапасыз жөнделген және 
салынған жолдарды қабылда-
маймыз. Мердігер өз есебінен 
қалпына келтіреді, ал жұмысына 
немқұрайлы қарайтын компа-
ниялармен келісімшарттарды 
тоқтатамыз. Өткен жылы 173-
тен астам көшені, соның ішінде 
қаланың елді мекендеріндегі 
көшелерді жөндедік. «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» бағдар-
ламасы бойынша жөндеу жұ-
мыстарын жүргізу саласында 4 
мыңнан астам жұмысшы орны 
құрылды» деді Алтай Көлгінов.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы Қазақстан халқына Жолдауын-
да зейнетақы жинағын тұрғын үй сатып алуға, емделуге пайдалану туралы шешімін 
жариялағаны мәлім.

Елорда әкімі өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында осындай ақжолтай 
жаңалықпен бөлісті. Биыл бас қалада 40 мыңнан аса оқушыны қабылдау-
ға мүмкіндік беретін 16 үлкен көлемдегі мектеп салынады. Қала басшысы 
құрылыс жұмыстарына жеке инвесторлардың да қаржысы  тартылатынын 
мәлім етті. 

Елорданың мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда «өзіне-өзі қыз-
мет көрсету бұрыштарын» ашу керек. Себебі «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы Нұр-Сұлтан қаласындағы филиалына қарасты 
мекемелер «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасы аясында тұрғындарға элек-
тронды форматта анықтамаларды беруді үлгермей жатыр. 

КӨГАЛДАНДЫРУҒА 
ҮЛЕС ҚОСУҒА ШАҚЫРДЫ

«Елордамыз жыл сайын 
көркейіп келеді. Бұрын бат-
пақ, қараусыз қалған жерлер 
«жасыл аралдарға» айналып 
жатыр. Биыл 1 миллионнан 
астам, яғни рекордтық көлемде 
жасыл желек (ағаштар, бұталар, 
көшеттер және т.б.) отырғызуды 
жоспарлап отырмыз. Соның 
ішінде елорданың жасыл бел-
деуінде де отырғызамыз. Бұл 
жасыл «оазис» қаласын құруға 
мүмкіндік береді. Қаланың 
барлық аудандарында соңғы 
бірнеше апта бойы «Бірге – 
таза Қазақстан» экологиялық 
айлығы өтіп жатыр. «Астана 
Балет» маңындағы аумақта 
ағаш отырғызуға қатыстым. 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның елордалық мүшелерімен 
бірге Нұр-Астана мешітінің 
жанына ағаш отырғыздық, 
сондай-ақ әріптестерімізбен 
бірлесіп, ботаникалық бақта 
ағаш отырғыздық. Бұл жұмыс-
тарға қала тұрғындары мен 
еріктілер белсенділер қаты-
суда. Алғыс айтамын!» деп өз 
ризашылығын білдірді. 

Сондай-ақ қала әкімі 
 кәсіпкерлерді, СОО/СО/ШОБ 
басшыларын, ОСИ (ПИК) басқару-
шыларын іргелес жатқан ау-

мақтарды белсенді көгалдан-
дыруға шақырды. Осылайша, 
нысандардың эстетикалық кел-
бетін жақсартып, қала тұрғында-
ры үшін қолайлы жағдай жасап, 
экологияны жақсартуға да елеулі 
үлес қосатынымызды айтты. 

«Тек саябақ аумақтарын, 
тұрғын үйлер мен аулаларды 
абаттандырып қана қоймай, 
сонымен қатар қаламыздың 
көрікті жерлерін де көгалдан-
дырамыз. Мысалы, «Астана 
Опера» аумағында емен бағы, 

Триатлон саябағында сирень 
бағы болады. Саябақтарда, 
скверлерде, бульварларда суа ру 
жүйесі 5 есе жақсарды. Суару 
жүйесі автоматты және ме-
ханикалық режимде жүзеге 
асырылады. Нұр-Сұлтандағы 
экологиялық аймақтар саны 
жыл сайын өседі.

Мемлекет басшысы халыққа 
Жолдауында ел мен қалаларды 
ауқымды көгалдандырудың 
маңыздылығын атап өтті» деп 
жазды елорда әкімі.

Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов Instagram парақша-
сында қаланы көгалдандыру жоспары туралы мәлімдеді. 

(Со�ы. Басы 1-бетте)

2019

9 800
ОРЫН

6
НЫСАН

2020

15 600
ОРЫН

11
НЫСАН

2021

43 200
ОРЫН

16
НЫСАН

2025

50

дейін

МЕКТЕП

МЕКТЕП ҚҰРЫЛЫСЫ

Бюджет есебінен 1200 орынды 
5 мектеп - 6 мың орын.

МЖӘ бойынша 2 мың орынды 
6 мектеп - барлығы 12 мың орын.

Жеке инвестициялар есебінен 
3,6 мың орынды 4 мектеп.
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

Испания астанасы Мадридте індет бастал�а-
лы коррида, я�ни б	�амен сайыс �нері ал�аш 
рет �ткізіліп, к�рермендер кіргізілді. Шара 
Лас-Вентас стадионда �тті. Біра� о�ан кіретін 
адамдар санына шектеу енгізілді. Олар арена 
сыйымдылы�ыны  40 пайызынан аспауы 
тиіс. Сонымен �атар к�рермендер бетперде 
та�ып, �леуметтік ара�ашы�ты�ты са�тауы 
шарт. Алайда кей 	йымдар індет ушы�ып 
т	р�ан кезде билікті  коррида�а адамдар-
ды кіргізуіне наразылы� танытып жатыр. 
Денсаулы� са�тау �кілдері де б	л шара 
адамдарды  вирусты жаппай ж	�тыруына 
�келе ме деп ала даулы.

Португалияда жаяу ж�ргіншілерге арнал�ан 
�лемдегі е  	зын аспалы к�пір ашылды. 516 
метрлік к�пір Пайва �зені �стінен 175 метр 
биіктікте екі жартас арасында ілініп т	р. Билік 
�кілдеріні  айтуынша, к�пірді салу�а 2 жыл�а 
жуы� уа�ыт кеткен. Ал оны  �	рылысына 2 
миллион 300 мы  еуро ж	мсалыпты. К�пір-
де халы�ты  ж�руі �шін барлы� �ауіпсіздік 
шаралары са�тал�ан. Алда�ы уа�ытта елге 
келген туристерді  барлы�ы осы к�пірді к�руге 
арнайы келеді деген болжам да бар. �йткені 
�лемдегі е  	зын к�пірді  �	рылысы ешбір 
к�пірге 	�самайды. 

МАДРИД ЛИССАБОН

СУБҰРҚАҚТАР 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

ҚАЛАМГЕРЛЕР АҒАШ ОТЫРҒЫЗДЫ

Астаналықтар ең бірінші «Нұржол» желекжолындағы 
орталық фонтанды тамашалауға мүмкіндік алды.

Елордада Қазақстан халықтарының бірлігі күнінде ақын-жазушылар «Қаламгерлер аллеясына»  түп шырша 
отырғызды. Жазушылармен бірге Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкен де қолына күрек 
алып, игі іске өз үлесін қосты.

Орталық фонтанда 112 шам-
нан тұратын жарық-динами-
калық жарығы бар. онтанда 
56 су ағыны 1,5 метрге жоғары 
көтеріледі. онтанда биіктігі 1 ме-
трге дейін жасанды тұман жасау 
функциясы бар, ол субұрқақтың 
тостағанына тікелей орнатылған 
56 саптама арқылы жүзеге асы-
рылады. Жаз мезгілінде мұндай 
фонтан жасанды тұман жасап, 
саябаққа келушілерге жағымды 
әсер қалдырады. 

Жалпы Есіл ауданында 48 
субұрқақтан тұратын 25 фон-
тан кешені орналасқан. Оның 
төртеуі – музыкалық, атап ай-
тқанда, «Нұржол» желекжолы, 
ЕХРО-2017, Ботаникалық бақ, 
«Жетісу» саябағындағы фон-
тандарда су бұрқақтары әсем 
әуендермен көмкеріліп оты-

рады. Өткен жылы «Нұржол» 
желекжолындағы осындай 
фонтандардың бірінде реперту-
ар жаңартылды. Енді ол жерде 
Батырхан Шүкеновтің, Димаш 
Құдайбергеннің әндері мен Абай 
Құнанбайұлының «Көзімнің 
қарасы» шырқалады.

   Ал Есіл өзенінің жағасын-
дағы 2005 жылы салынған сая-
бақты 2020 жылы жөндеу бары-
сында үш фонтанның апатты 
жағдайда екені анықталды. 
Қазір тұрғындардың өтініші 
бойынша ескі фонтандардың 
орнына 4 жаңа күрделі инже-
нерлік құрылыстар орнатылды. 
Онда бактерияларды, вирустарды 
және басқа да организмдерді 
ультракүлгін сәулелену арқылы 
өлтіретін заманауи су тазарту 
жүйесі бірге орнатылды. 

Шара басында кеше ғана ғұ-
мырдан өткен ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының иегері, Қазақстан 
КСР халық әртісі, белгілі компо-
зитор Ескендір Хасанғалиевты 1 
минуттық үнсіздікпен еске алу 
рәсімі өтті.

– «Бұл өмір – өткен күндер емес, 
есте қалған күндер» деп бекерге 
айтылмаған. Қазақ «артыңда мал 
қалғаша, тал қалсын» дейді. Кө-
галдандыру, тал егу рухани өсуге 
байланысты деп ойлаймын. Шы-
нында әрбір қаламгердің өз ағашы 
болуы, оның бәйтерекке айналуы 
адамның өмір жолымен тікелей 
байланысты. Сонымен қатар бұл 
астанадағы елеулі оқиға деп білемін. 
Таңнан бері саябақта «Атамекен» 
әнінің шырқалуы да тегіннен емес. 
Қазақ эстрадасының, ән өнерінің 
метрі Ескендір ағамыздың өмірден 
өткені қабырғамызды қайыс-
тырып тұр. «Атамекен» – адами 
рухпен жүрегімізде бала кезден 
әнұран секілді жатталып қалған 
ән. Сондықтан бұл да «еліңді, 
жеріңді құрметте» деп үлкен бір 

ізгілікке, адамдыққа, адалдыққа 
шақырып тұрған сияқты. Бүгін 
«Атамекен» әнін естіп, жүрегіміз 
жылап тұрып өз ағаштарымызды 
отырғызудамыз. Қаламгерлердің 
жан-дүниесін жарып шыққан 
шығармалары өлмесін, – деді 
қаламгер Әкім сқақ.

Аталған шараға қазақ әде-
биетінің көрнекті өкілдері Роза 
Мұқанова, Серікзат Дүйсенғазы, 
Егеухан Мұхамадиқызы, Мыр-
затай Жолдасбеков, Сауытбек 
Абдрахманов және басқа да бел-

гілі ақын-жазушылар қатысты. 
Мүшелікке өткен жас буын да 
ағаларымен бірлесіп, саябақтың 
сәнін келтірді.

– Қаламызда сенбілік жұмыс-
тары дәстүрлі түрде жалғасуда. 
Өткен аптадағы 5 мыңнан аса 
адамды қамтыған сенбілік аясында 
Жазушылар аллеясына 25 ағаш 
отырғызылса, бүгін саябақ тағы 
25 шыршамен толықты. Ендігі 
мақсат – қаланы көгалдандыру. 
Президентіміз Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың тапсырмасымен рес-

публика бойынша ағаш отырғызу 
науқаны басталды. Әрбір қала 
тұрғыны Бірінші экология үшін 
маңызын түсініп, өз еркімен ағаш 
отырғызуы керек. Қаламгерлер 
аллеясын көркейту бойынша 
аудан әкімдігі тиісті жұмыстарды 
атқаруда. Бұл маңда дәретхана 
мәселесі шешілмеген. Себебі оны 
дұрыстап орнату қажет, жай ғана 
бірдеңе қоя салмау керек. Деген-
мен жақын арада бұл мәселе де 
шешімін табады, – деді қала әкімінің 
орынбасары Бақтияр Мәкен.

Ақын-жазушылар өз қолымен 
отырғызған көшеттің алдындағы 
тақтайшаға аты-жөні жазылған. 
Алдағы уақытта тақтайшаларға 

-код бағдарламасы енгізіледі. 
Тұрғындар кодты суретке түсіріп, 
қаламгерлердің туындыларымен 
таныса алады.

– Бүгін қаламды серт еткен 
жандар қатар-қатар саябақтың 
Абай көшесіне қараған жағында 
25 түп ағаш отырғызды. Жазушы-
ларымыздың ұсынысын қабыл 
алып, бүгінгі шараны ұйымдас-
тырып отырмыз. Жалпы аудан 
бойынша бүгін 500-ге жуық ағаш 
отырғызылды, – деді Байқоңыр 
ауданы әкімінің орынбасары 
Ерлан Даулыбаев.

ЕЛОРДАЛЫҚ ОҚУШЫЛАР ЕРЛЕДІ
Елордалық шәкірттер пәндер бойынша республикалық олимпиадада 6  жүлдеге қол жеткізді.

КЕМЕМЕН 
СЕРУЕНДЕЙТІН 
КҮН АЛЫС ЕМЕС
Елорданың Есіл өзенінде кемемен серуендеу 
жақын күндері іске қосылады. 

Есіл �зеніні  жа�асында се-
руендеу �детте мамыр айынан 
басталады. Жа�ын к�ндері 
елорда т	р�ындары мен �о-
на�тары �шін Есіл �зенінде 
жолаушылар теплоходы іске 
�осылады. «Н	р-С	лтан �а-
ласыны  �орша�ан ортаны 
�ор�ау ж�не таби�ат пайдалану 
бас�армасы» «Жасн	р» к�сіпор-
нымен бірлесіп, Н	р-С	лтан 
�аласында 2021 жылды  нави-
гациялы� кезе іне дайынды� 
ж	мыстарын бастады.

Жолаушылар кемесіні  

(ша�ын к�лемді кемелерді ) 
�ауіпсіздігін арттыру ма�са-
тында Есіл �зеніні  ішкі су 
жолдарына металл тіреулерді  
жа�алы� навигациялы�-дабыл-
ды� белгілер, навигациялы� 
белгілер (�ал�ымалар) ж�не 
�осымша к�пір белгілері ор-
натылады.

К�рме жанында�ы бел-
гілерді  б�рі тазалау, жуу ж�не 
бояу кезе дерінен �теді. Содан 
кейін кептіріліп, со �ы кезе -
де схема бойынша белгілер 
орнатылады.

26-27 с�уір к�ндері елімізді  б�кіл 
айма�ында бір мезгілде мектеп о�ушы-
ларына арнал�ан жалпы білім беретін 
п�ндер бойынша республикалы� 
олимпиаданы  �орытынды кезе і 
�тті. Республикалы� олимпиада – о�ы-
латын п�нге деген �ызы�ушылы�ты 
арттыру�а, дарынды о�ушыларды 
аны�тау�а септігін тигізетін, �з білімі 
мен �абілеттерін тексеруге ж�не �з-
�зін сыни ба�алау�а м�мкіндік беретін 
білім мен да�дыларды  к�рсеткіші.

Елордалы� о�ушылар �шін респу-
бликалы� олимпиада с�тті ая�талды. 
Б	л – е  бірінші «Астана дарыны» 
орталы�ыны  олимпиаданы  �р 
кезе інен кейін �ткізген о�у-жатты�у 
жиындарында�ы ж�йелі дайынды�ы-

ны  н�тижесі. М	ндай игі іс елорда-
лы�тарды  шешуші кезе де с�тті 
�нер к�рсетуіне ы�пал еткені с�зсіз.

Жас олимпиадашылар елорда 
�оржынын 68 ж�лделі орынмен то-
лы�тырып, жо�ары білім де гейін 
д�лелдеді, биыл�ы ж�лде �орымыз-
да 11 алтын, 24 к�міс ж�не 33 �ола 
медаль бар.

Олимпиаданы  же імпаздары 
мен ж�лдегерлері – №3 МГ, №6 Г, 
№9 «Зерде», №17 МГ, №22 МГ, №46 
МГ, №48 МЛ, №60 МЛ, №66 МЛ, 
№82 «Дарын» Л, №87 МГ, БИЛ (	л), 
«NURORDA» МЛ, Экономикалы� 
лицей, «Spectrum» ЖМ, «Столичная 
школа №1 елордалы� мектеп» білім 
мекемелеріні  о�ушылары. 

ӘЛЕУМЕТ САУАЛЫ – 
ӘКІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО  
АСТАНА АҚШАМЫ

– Жыл сайын жазғы демалыс кезінде «Жасыл ел» 
бағдарламасына қатысып, қаламыздың гүлденуіне өз 
үлесімізді қосатын едік. Биыл пандемияға қарамастан 
осы игі жоба өз жалғасын таба ма? Жасыл ел сақшыла-
рының сыйақысы өсе ме?

Есіл ауданында «Астана Опера» театрының маңында Емендер 
аллеясы ашылады.

?
– Нұр-Сұлтан қаласы 

Жастар саясаты мәсе-
лелері басқармасының 
бастамасымен «Жасыл ел» 

еңбек жасақтарының XVIІ еңбек 
маусымы биыл да жалғасады. 
2017, 2018, 2019 жылдардағы 
квотаға сәйкес 975 адам жұ-
мыспен қамтылған. Аталған 
жобаның жастар арасындағы 
сұранысы мен қызығушылықтары 
ескеріліп, 2020 жылдан бері ал-
дағы 3 жылға квота 1200 адамға 

дейін, ал жастарды арнайы эки-
пировкамен қамту 600 данадан 
1200 данаға ұлғайтылды. Әсіресе, 
көпбалалы, аз қамтылған отба-
сылардан шыққан балалар мен 
жұмыссыз жастарды тартамыз. 

Бұған дейін жастар сыйақысы 
35 394 теңгені құраса, биыл сый-
ақы мөлшерін 10 АЕК ұлғайту 
жоспарда, яғни 64 мың теңгеге 
дейін өседі. Жобада 14-29 жас 
аралығындағы жастар 3 санат 
бойынша жұмыс істейді. 

«Астана Опера» театрының 
маңында Тұран даңғылының 
бойында 300 ересек емен отырғызу 
жоспарланып отыр. Емендер аллея-
сы дөңгелектелген отырғыштар 
түріндегі демалыс орындарымен 
абаттандырылады. Ағаштар 
жайма-шуақ күндері жайлы 
демалыс үшін оңтайлы жағдай 

қалыптастырады. Сондай-ақ 
«Нұр-Сұлтан – жайлы қала» мас-
тер-жоспарының шеңберіндегі 
биыл бірқатар аумақтар көгал-
данады. Бұған дейін Сарайшық 
даңғылындағы көпірдің маңында 
Триатлон паркінде мамыргүл 
бағы ашылған. Мамыр айында 
онда 1 мыңнан астам ағаш егіледі.

АСТАНА 
АУДАНЫ

Оқырман сауалына Сәулет, 
қала құрылысы және жер қа-
тынастары басқармасының 
басшысы Нұрлан Ұранхаевтың 
жауабын ұсынамыз:

– Кіші Талдыкөл – көл емес, су 
жинайтын орын. Дегенмен, ол 
орын жойылмайды. Су айдыны 
сақталады. Ең кіші Талдыкөлде 
құрылыс жұмыстары болмайды. 
Ал айналасы қаланың ықшам 
құрылысының жоспарына сәйкес 
абаттандырылады. Бұл – тұрғын 
үй, әлеуметтік нысандар, мек-
тептер, балабақшалар және т.б. 
Мысалы, «Зеленый квартал» ТК 
өз уақытында батпақтың үстіне 
салынған, «Хан-Шатыр» СОО-да, 
Тұран даңғылы да т.б. сол сияқты. 
Дегенмен, Кіші Талдыкөлдің су 

айдыны сақталатынын тағы да 
хабарлаймыз. Белсенділермен 
бірнеше рет кездесу өткізілді. 
Жалған ақпарат таратудың қа-
жеті жоқ. 

Нұр-Сұлтан қаласының са-
нитарлық-эпидемиологиялық 
бақылау департаменті 2020 
жылдың тамыз айында Кіші 
Талдыкөл суына қосымша сарап-
тама жүргізді. Зерттеуге сәйкес 
темірде шекті рұқсат етілген 
концентрацияның артуы – 6,2 
есе, хлоридтер – 9,3 есе, суль-
фаттар – 1,1 есе, аммиак 5 есе 
және т.б. Судың түсі 2 санатқа 
жатады. Осылайша, бұл тірі ор-
ганизмдердің өміріне жарамсыз 
су қоймасының ластануының 
жоғары деңгейін көрсетеді.

Ерлан АСАНБЕРДІҰЛЫ, елорда тұрғыны: :

– Былтыр қала маңындағы кіші Талдыкөлды құрғату жұмыстары 
жүргізіледі деп еді. Естуімше, көлді құрғату жұмыстары экожүйе-
нің бұзылуына әкелуі мүмкін. Алдағы уақытта осы мәселе толық 
зерттеле ме?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Б   Т  РАХМЕТУЛЛИН

ӨҢІР ӨМІРІ

«Ақтөбе» халықаралық әуе-
жайына Әлия Молдағұлованың 
есімін беру туралы қаулыға 
Премьер-министр Асқар  Мамин 
қол қойды. Бірнеше ай бұрын 
жергілікті әкімшілік тарапынан 
Үкіметке ұсыныс жіберілген 
болатын. Сол ұсыныс қолдау 
тапты. Енді Әлия Молдағұлова 
атындағы әуежай жазбасы ілі-
неді. Бұл жұмыс бір ай ішінде 
атқарылады. Ақтөбе әуежай-
ынан күніне 8 рейс ұшады. 

Алматы, Нұр-Сұлтан, Атырау 
мен Маңғыстау бағыты бой-
ынша ішкі рейс, айына бір рет 
Мысырға рейс қарастырылған. 
Айта кетейік, Әлия Молдағұлова 
Ақтөбе облысы Қобда ауда-
ны Бұлақ ауылында Сарқұлов 
Нұрмұхаммед пен Молдағұлова 
Маржанның отбасында 1925 
жылдың 15 маусымында дүниеге 
келген. Қазір туған ауылында 
Әлияның ескерткіші мен му-
зейі бар.

«Ақтөбе» халықаралық әуежайына Кеңес Одағының батыры 
Әлия Молдағұлованың есімі берілді.

Н
НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru
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ВАКЦИНАЦИЯ�А 
�АРСЫЛЫ� 
БІЛМЕСТІК ПЕ? 
       
Ресейлік екпемен жап-

пай егуді бастап, �з екпесін 
жа	ында іске 	ос	ан �а-
за	станда б�гінге дейін 
вакцина ал�андар саны 
1 400 000 адам�а жетті.
 19 млн-�а жуы	 халы	ты 
325 500-і ауру ж�	тыр-
ды. Соны ішінде 3717 
адам дертті жее алмай 
к�з ж�мды. �ал�андары 
емделіп шы	ты ж�не 	азір 
ем 	абылдауда. Б�гінде 
ДД� тіркеуінде екі ж�зден 
астам вакцина бар. Соны 
ішінде �те аз �ана вакцина 
�шінші сатыдан �тіп жатыр. 
Соларды бірі былтырдан 
бері 15 айда 56 �алымны 
к�шімен жасалып шы		ан 
отанды	 QazVac екпесіні 
тиімділігіне зерттеуді екі 
кезеінде ж�не �шінші 
кезеі жартылай біткен-
де к�з жеткізілді. Белгілі 
журналист Нартай Арал-
бай�лыны ютуб каналына 
с�хбат берген Б�М �ылым 
комитетіні Биологиялы	 
	ауіпсіздік проблемалары 
�ЗИ бас директоры  К�нс�лу 
Закарьяны айтуынша, 	азір 
�лемде коронавирус	а 	арсы 
салдыру�а р�	сат етілген вак-
циналарды б�рі де �шінші 
кезеінен толы	 �тпеген.    

«¢лемдегі вакциналар-
ды к�ш басында т�р�ан 
Спутник-V екпесіні де со�ы 
зерттеу кезеі осы мамырды 
ая�ында ая	талады. Со�ан 
	арамастан �шінші кезе-
ге ая	 бас	ан екпелермен 
егуге р�	сат етілді. Себебі 
б�гінгі �лемдегі ас	ын�ан 
ахуал екпені толы	 кезеі 
�ткенше к�тіп отырмай-
ды. Олай етер болса	, жер 
бетіндегі халы	 	ырылып 
	алуы м�мкін. Б��ан 	азіргі 
¤ндістанда�ы жа�дай да 
д�лел бола алады. Сонды	тан 
жа	сы к�рсеткішке жеткен 
вакциналарды адамдар�а 
тез арада егуіміз керек. ¥зін 
ж�не айналасында�ы жа	ын-
дарын ойла�ан адамдарды 
б�рі де екпе салдыруда. Ал 
вакцина�а 	арсы болып, 
	арсыласып отыр�андарды 
ісі на�ыз наданды	 дер едім. 
Себебі олар анау былай 
деді, мынау б�й деп айтты, 
екпені 	аупі зор екен деп 
	ана 	ор	ып отыр. Олар-
ды биология �ылымыны 
н�тижелерін білмейтін, 
білгісі келмейтін адамдар 
деп есептеймін. Меніше, 
о	ы�ан, к�зі ашы	, �з ойы 
бар адам жан-жа�ына жал-
та	тамай, �з бетінше шешім 
	абылдайды. Бізді екпеміз 
шы		ан кезде �зірбайжан-
ды	тар: «Т�ркітілдес елдер 
жарады, �лемдік к�штен 	ал-
май екпе жасап, т�ркітілдес 
елдерді ата�ын шы�аруда» 
деп ала	айлап 	уаныпты. 
Ал бізде 	алай болды? Біз 
�зіміз осы жетістігімізге 
	уана алды	 па? ¥кінішке 
	арай, м�ны игі іс деп ри-
зашылы	 білдіргендер аз 
болды дейді ол. 

ЕЛІМІЗДЕ 
ВИРУСОЛОГТАР КЕМ

Биологиялы	 	ауіпсіздік 
проблемаларыны �ЗИ бас 
директоры К�нс�лу Закарья-
ны айтуынша, �аза	станда 
со�ы 20 жылдан бері о	у 
орындарында вирусолог 
маманды�ы о	ытылмай-
ды. Я�ни, осыдан біраз жыл 
б�рын б�л маманды	 	ажеті 
жо	 деп о	ыту ж�йесінен 
алынып тастал�ан екен. Енді, 
міне, былтыр 	ауіпті індет 
д�ниені шарпып, о	ыс дерт 
мадай�а сарт етіп тигенде 
барып, вирусологтар 	ажет 
болып 	алды.  

– Биылдан бастап білім 
ж�не �ылым министрі Асхат 
Айма�амбетовті 	олдауымен 
�аз�У мен осы институттан 
екі консорциум шы�арылып, 
бізді  институт базасын-
да диссертациялы	 кеес 
ашылды. М�нда енді виру-
сология саласы бойынша 
магистрлер мен докторларды 
дайындаймыз. Б�л – 	азіргі 

тада �аза	станда е 	ажетті 
маманды	. Жалпы вирусо-
лог мамандарын дайындау 
	ажеттігін б��ан дейін де 
дабыл 	а�ып айтып келеміз. 
Біра	 оны жандандыру�а тек 
мына індет келгесін барып 
жол ашылып отыр, – дейді 
�алым. 

¢зірге осындай жолмен 
болса да, тездетіп сала�а 
	ажетті мамандар дайында-
маса, енді он жылдан кей-
ін атал�ан институтта�ы 
�алымдар да жасы жетіп, 
оларды орнын басатын 
кадрлар болмай 	алатын т�рі 
бар. Себебі б�л �алымдарды 
е кішісіні �зі 	азір 45-50-
ге таяп 	алды. Ал оларды 
ізін басып келе жат	ан, 
о	ытылып жат	ан кадрлар 
жо	. Сонды	тан атал�ан 
диссертациялы	 кеесті 
осы институт базасында 
ашуды м�ні – м�нда келіп 
�ылыми ебегін 3 жылдай 
ж�ріп 	ор�а�ан жастарды 
осы жерде �рі 	арай ж�мыс 
істеуге 	алдыру. 

К.Закарьяны айтуынша, 
	азіргі тада институт айы-
на е к�п дегенде 500 мы 
доза �ана екпе шы�ару�а 
	ау	арлы. Б�л екпе салу 
жоспарын толы	 орындау-
�а азды	 етеді. Сонды	тан 
маманны айтуынша, бас	а 
елдерді де екпесін салдыру 
	ажет. Б�л ретте елімізде 
былтыр 	�рылысы бастал�ан 
екпе шы�аратын зауыт іске 
	осылса, оны жылды	 екпе 
�ндірісі 60 млн доза�а дейін 
жететін болады. Біра	 б�л 
�те маызды, �рі биоло-
гиялы	 �нім шы�аратын 
нысан бол�анды	тан, оны 
сапалы салынуы �шін біраз 
уа	ыт керек. 

�АЛЫМДАР 
Е�БЕГІ ЕРЕН

Отанды	 екпені рекорд-
ты	 мерзімде жасап шы�ар�ан 
�алымдарды б�л ісі �лкен 
ерлік десе де болады. �азір 
ол – ДД�-ны озы	 екпелер 
тізіміндегі �шінші зерттеу 

кезеіне �ткен аз вакцина-
ларды бірі ж�не 14-ші болып 
тіркелген екпе. К.Закарья-
ны айтуынша, �аза	станда 
дертті ж�	тыр�ан е ал�аш	ы 
адамны а�засынан былтыр 
23 наурызда патологиялы	 
материал  алын�аннан кейін 
екпе жасау ж�мыстары баста-
лып кеткен. Клиникалы	 
зерттеуге дейінгі кезеде 
вакцина 500-ден астам жа-
нуар�а салынып, сынал�ан. 
Б�л ма	�лы	тарды 370-і 
– атал�ан институт базасын-
да�ы жануарлар. Екпені 	а-

уіпсіздігіне к�з жеткізілген 
со, шілде айында клини-
калы	 зерттеуге дейінгі 
мерзім ая	тал�ан бойда 
�лі клиникалы	 зерттеуге 

шы	па�ан екпені атал�ан 
зерттеу институтыны �а-
лымдары алдымен �здеріне 
сал�ан. С�йтіп б�гінде зерт-
теу мекемесіндегі �алымдар 
мен бас	а да 	осал	ы к�мек-
ші маманды	 иелерін 	ос	ан-
да �жымны 200-ден астам 
	ызметкері отанды	 екпені 
�зі еріктерімен салдыр�ан. 
Бірінші кезеінде – 44, екінші 
кезеінде – 200, ал �шінші 
кезеінде 3000 еріктіге екпе 
салын�ан. Зерттеуге 	а-
тыс	ан барлы	 еріктіге 200 
мы тегеден берілген. �азір 
коронавирус	а 	арсы та�ы 4 
екпе осы институт базасында 
�зірленіп жатыр. ¥ткен жылы 
институт �алымдары б��ан 
	оса елімізде шы		ан т�йе 
обасы ж�не 	�с т�мауына 
	арсы да екпе жасаумен 
	атар айналыс	ан. Институт 
	ызметкерлеріні жа�дайы 
	азір ерекше жасалып жатыр. 
Орташа жала	ысы 340 мы 
теге ж�не оларды баспана-
мен 	амтамасыз ету �шін 
�йлер де салынуда. 

�ЛЕМ �АЛАЙ 
К�РЕСУДЕ? 

Былтыр к�ктемде д�ние-
ні жаа 	ауіпті індет оты 
шарпып, бір	атар дамы�ан 
елдерді �зінде денсаулы	 
са	тау ж�йелері дертпен 
к�реске шамалары келмей 
	ал�ан кезден бастап б�л 
ауруды бетін тек вакци-
на 	айтаратыны т�сінік-
ті болды. ¥ткен жылды 
к�зіндегі пандемияны 
екінші тол	ынынан кей-
ін �лем хал	ы �те 	ыс	а, 
рекордты	 мерзімде екпе 
�ндіріп шы�ару�а м�жб�р 
болды. С�йтіп ж�	тыр�ан 
адамдар бойында�ы вирус 
штамдарын алып, екпені 
клиникалы	 зерттеуге дейінгі 
сына�ын ж�ргізу басталып 
кетті. Б�гінде соларды 
ішінде зерттеулерді бар-
лы	 маызды кезедерінен 
тиімділігін д�лелдеп �ткен 
немісті BioNTech компа-
ниясы, америкалы	 Pfi zer 
ж�не Moderna ж�не ресей-
лік «Спутник V» мен швед-
тік-британды	 AstraZeneca 
екпелері к�ш бастап т�р. 
Кейбір елдерді �кіметтері 
егілгендер арасында тром-
боздарды пайда болуына 
байланысты AstraZeneca 
екпесін 	олдануды то	тат-
ты. Былтырдан бері �лемде 
151 млн-нан астам вирусты 
ж�	тырып, 3,1 млн-нан к�п 
адам 	айтыс болды. 

АУРУДАН ДА  
ЕКПЕДЕН ДЕ АЛДА
Коронавирус эпидемиясынан ең көп зардап 
шеккен АҚ -та бүгінге дейін  млн-нан 
астам адам вирус жұқтырды. Соның 1 мыңы 
көз жұмды. 

Елде б�гінге дейін 245 
млн адам дертке 	арсы екпе 
салдырды. Бір айта кетерлігі, 
осы екпе ал�андарды 220 
миллионы Джо Байден прези-
дент бол�ан бастап	ы 100 к�н 
ішінде вакцина салдыр�ан. Ал 
президентті жоспары негізі 
тек 100 млн адам�а салдыру 
болатын. С�йтіп Америка 

дертті ж�	тыру жа�ынан да, 
екпе алу бойынша да �лемде 
к�ш бастап т�р. CDC дерек-
теріне с�йкес вакцинация 
кезінде азаматтар�а екі рет 
егілетін Moderna мен Pfi zer 
ж�не тек бір рет салынатын 
Johnson & Johnson вакцина-
лары �сынылады. 

БРА Л  – 
ҮШІНШІ РЫНДА 
14 миллионнан астам халқы вирус жұқтырған 
Бразилия  қазір әлемде үшінші орында. Ал 
вирустан көз жұмғандар саны жағынан екінші 
орында тұр. 

Елде ауру к�п тіркелген 
штаттарда б�	аралы	 шаралар 
�ткізуге тыйым салынып, 
мектеп, университеттерде 
о	у уа	ытша то	татыл�ан. 
Тама	тану орындары мен 
мейрамханалар да жабыл�ан. 
�о�амды	 орындарда маска 
та�ып ж�ру міндеттелген. 
Бразилияда 26 штат болса, 
соны �р	айсысы шектеу 
шаралары туралы дербес 
шешім 	абылдайды. ¥ткен 

т�улікте елде 28 935 адам 
коронавирус ж�	тырып, дерт-
пен тіркелгендерді жалпы 
саны 14 754 910 адам�а жетті. 
С�уірді со�ы к�нінде елді 
денсаулы	 са	тау министрі 
�лемдік 	о�амдасты	ты �з 
вакциналарымен б�лісуге 
ша	ырды: «Б�л к�ніне 2,4 
млн адамды егу жоспарын 
орындап, вирусты жаа му-
тацияларыны пайда болуына 
тос	ауыл болар еді» деді ол. 

Л КДАУНДЫ 
ҚАТАҢ САҚТАЙДЫ  
Түркияда дерттің қатты асқынуынан  сәуірде енгізілген 
локдаун енді 1  мамырға дейін жалғасады. Жолдарда 
бақылау-өткізу пункттері көбейтіліп, үйден тек азық-
түлік алу үшін ғана шығуға рұқсат етілді. 

Т�ртіп са	шылары локдаунны 
толы	 са	талуын 	ата ба	ылап 
отыр. Мамырды басында Т�ркияда 
вирустан к�з ж�м�андарды ішкі 
антирекорды жаарды. Пандемия 
бастал�алы бірінші рет б�л елде бір 
т�улікте 400-ге жуы	 адам к�з ж�мып, 
	айтыс бол�андарды жалпы саны 40 
мы адамнан асты. Т�ркия ресейлік 
туристерге турлар сатуды то	татты. 
Локдаун енгізілгелі полиция жа�а-

жайлардан туристерді 	уып, ау	ымды 
к�лемде айыпп�лдар салып жатыр. 
�азір тіпті Анталияда�ы жа�ажай-
ларды к�бі бос 	алды. Себебі т�ртіп 
са	шылары ешкімді аяп жат	ан жо	. 
Anadolu агенттігіні хабарлауынша, 
85 млн халы	 т�ратын Т�ркияда 
14 	атарда жаппай вакцинация 
бастал�алы дертке 	арсы 22,8 млн 
адам екпе ал�ан. 

БЕКСТАНДА 
АК НА  ҚАРҚЫНДЫ

 1 сәуір күні басталған жаппай вакцинацияның алғашқы 
10 күндігінде stra n a-мен 6  пайыз, өзбек-қы-
тай - - 001 мен  пайыз вакцина егілген.  
сәуірден «Спутник » вакцинасы ел тұрғындарына 
салына бастады. 

Жалпы 1 айлы	 статистикалы	 
	орытынды�а сай, AstraZeneca – 40,9 
пайыз, ZF-UZ-VAC2001 – 58,4 пайыз, 
Спутник V 0,7 пайызды	 к�рсеткіште 
азаматтар�а егілгені м�лім болды. 
Осы аралы	та 797 781 азамат	а екпе 
жасал�ан. Вакцинацияны екінші 
айы 1 мамырда басталып, ал�аш	ы 
к�ні 58 235 адам вакцинацияланды. 

Осылайша коронавирусты	 ин-
фекция�а 	арсы вакцина ал�андар 
саны 856 016-�а жетті. Еске салса	, 
жалпы ¥збекстанда вакциналау �ш 
препарат – еуропалы	 AstraZeneca, 
	ытай-�збек тараптары бірлесіп 
шы�ар�ан ZF-UZ-VAC2001 ж�не 
Ресейді «Спутник-V» вакцинасы 
ар	ылы жасалып жатыр.

РАНДА БЕС ЕКПЕ 
САЛЫНУДА

НА мәліметінше, қазіргі кезде елде коро-
навирусқа қарсы бес вакцина шұғыл түрде 
екпе ретінде пайдалану рұқсатын алды.

¥ткен аптада корона-
вирус	а 	арсы вакцинаны 
миллион дозадан 	�рал�ан 
партиясы �ытай �ызыл Крест 
	о�амынан Имам Хомейни 
атында�ы �уежай�а жеткізілді. 
84 миллион хал	ы бар Иран 
коронавирусты т�ртінші 
тол	ынына т�теп беру �шін 
10 с�уірден бастап Тегеранда 
ж�не бас	а ірі 	алаларда жар-

тылай локдаун енгізді. С�уір 
айыны соында Иранда к�н 
сайын 20 мынан астам жаа 
нау	ас тіркеліп жат	анды�ы 
хабарланды. Коронавирусты 
«британды	 штаммы» ке 
тарауына байланысты ел 
билігі «	ызыл» ж�не «сары» 
айма	тарда 	ата шектеулер 
енгізуге м�жб�р. 

жаһан жаңалықтары

ЕМІ ДЕ, ЕРЕЖЕСІ ДЕ – 

Р
РА МЕТ А

ray77781@mail.ru

Сонымен коронавирустың тұмау сияқты адамзатпен бірге 
мәңгі жасай беретініне дәрігерлер сендірді. Бұған дейін алапат 
індеттерді тек иммундау арқылы ғана ауыздықтаған болсақ, 
бұл жаңа аурудың да асқынуына екпе салдыру арқылы ғана 
жол бермейміз. акцина дертті ағзамыздан бірден жойып 
жібермейді, тек өршіп кетпеуіне немесе ауруды жеңіл өткеруге 
көмектеседі. Сондықтан әлемде қазір барлық ел « жымдық 
иммунитет қалыптастыруға» күш салып жатыр. 

ВАКЦИНА

М ЙІТТЕРДІ РТЕП 
ҮЛ ЕРМЕЙ ЖАТЫР 

ндістандықтар коронавирустан көз жұмған-
дардың мәйіттерін өртеп үлгере алар емес. 
Соңғы тәулікте елде вирустан 64  адам 
қайтыс болып, қауіпті дерттен әлемдегі өлім 
көрсеткіші бойынша жаңа антирекорд тіркелді. 

 Елде сегіз к�н 	атарынан 
дертті ж�	тыр�анды т�улік-
тегі саны 360-400 мы адам�а 
жетті. Бір т�уліктік м�ндай �сім 
�зге ешбір елде тіркелмеген. 
Б�л ахуал тек ¤ндістан�а �ана 
емес, б�кіл �лемге де 	ауіп 
т�ндіруі м�мкін деп дабыл 
	а�ылуда. Осылайша �нділер 
елі ауру�а шалды		андар саны 
бойынша А�Ш-тан кейінгі 
екінші орын�а шы	ты. Ал пан-
демия бастал�алы вирусты 
	арма�ына 19 млн-нан астам 

адам ілікті. Екі ж�з мынан 
к�п нау	ас дерттен к�з ж�мды. 
Елді ауруханалары м�н-
дай жа�дай�а дайын болмай 
шы	ты. К�бі д�рі мен жасан-
ды оттегі жетпей 	иналуда. 
Кей адамдар к�мек бергенге 
дейін шыдамай, клиникалар 
есігіні алдында жан т�сілім 
етіп жатыр. Крематорийлер 
алды кезекке толы, оларды 
�ртейтін а�аш 	ат. Кейбіреулер 
м�йіттерді кейде тіпті к�шеде 
де �ртеуге м�жб�р. 



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

№51 (4175) 04/05/2021 Сейсенбі

5
www.astana-akshamy.kz   www.astana-akshamy.kz   

Н
НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

ҚҰРЫЛЫС НЕГЕ САПАСЫЗ?

АТЫШУЛЫ  ТАҒДЫРЫ
ҚАЛАЙ ШЕШІЛЕДІ?

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатына елордадағы әлеуметтік нысандар мен көппәтерлі үйлер 
құрылысының сапасына қатысты тұрғындар тарапынан көптеген шағымдар түсіп жатыр. 
Сондықтан мәслихаттың б джет, экономика, өнеркәсіп және кәсіпкерлік мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссиясының кезекті отырысы осы мәселеге арналды. Жиында қа-
лалық Құрылыс басқармасының басшысы рсен Жанғасқанов баяндама жасады.

Ата-бабамыз аты аңызға айналған Түрксібтің 1 14  километрін үш жылда рел стерді таулы 
өзендер, тасты жоталар, ыстық құмдар арқылы құбылмалы ауа райында техникасыз, 
жалаң қолмен төседі. Ал 14 жылда елордалық  желісінің тек 1  пайызы ғана аяқталған. 

сы уақыттан бері біршама уақыт пен қаражат жұмсалды. Елордада жеті әкім ауысты  
өкеев, Мамин, Тасмағамбетов, Жақсыбеков, секешев, Сұлтанов, Көлгінов. Бас қаланың 

атауы Астанадан Нұр-Сұлтанға өзгерді. Бірақ  ісі  сол күйінде. Бүгінде құрылыстың 
аяқсыз қалған қаңқасы қала тұрғындары мен қонақтарын үрейлендіреді. Екі жылда 
ескерткішке айналған бетон бағандардың -ға айналуы мүмкін бе  Көптің көкейінде 
үмітке қарағанда әлі де күмән көп...

Алдымен ол орта білім беру 
нысандары ��рылысымен 
таныстырды. «2018-2020 
жылдары мектептер ты�ыз-
ды�ы м�селесін шешу �шін 

11100 орын�а ша�тал�ан 11 
мектеп пайдалану�а берілді. 
Б��ан �оса, мектептерге 4812 
орын�а арнал�ан 10 жапсар-
жай салынды. 1600 орын�а 
лайы�тал�ан екі к�сіптік-тех-
никалы� мектеп пайдалану�а 
берілді. Мектепалды екі нысан 
инженерлік-коммуналды� 
коммуникациялармен �амта-
масыз етілді. �ткен жылы к�з 

к�руі нашарла�ан балалар�а 
арнал�ан балаба�ша пайда-
лану�а берілді. Ал биыл 8300 
орынды� 7 жалпы білім беру 
мектебі мен 600 орынды� 
жапсаржай ��рылысын жал�ас-
тырамыз. М�ны жыл со�ына 
�арай іске �осуды жоспарлап 
отырмыз. Биыл 4800 орынды� 
т�рт мектеп, №23 мектепке 
600 орынды� жапсаржай іске 

Ж�РДЕК К�ЛІККЕ �Ш 
ЖЫЛДА ОТЫРАМЫЗ БА?
Естері�ізде болса, 6 ай 

б�рын Mega Silk Way �кімшілігі 
т�ралап �ал�ан ЛРТ желісіні� 
бір б�лігіндегі �оршауын 
алып, абаттандыру�а 15 млн 
те�ге ж�мса�ан еді. ��рылы-
сы ая�сыз �ал�ан бетонды 
ба�андарды� темір �оршауы 
келушілер мен ж�мыскерлерді� 
ж�ріп-т�руына кедергі келтір-
ген. Салдарынан елордада�ы 
е� ірі кешенні� кіреберісінде 
кептеліс жиі болатын к�йге 
жеткен. Бизнес �кілдері бір-
неше м�рте �тініш білдіруді� 
н�тижесінде ЛРТ �кімшілі-
гі мен �ытайлы� ��рылыс 
компаниясымен келісімге 
�ол жеткізіп еді. Енді �ал�ан 
бетон ба�аналарды� та�дыры 
не болма�? LRT жыры �ашан 
бітеді?

LRT желісі 2023 жылды� 
шілдесінде пайдалану�а беріл-
мек. City Transportation Systems 
компаниясыны� м�ліметінше, 
биылды� �зінде ��рылыс�а 700 
миллион доллар ж�мсалма�.

Ал, жобаны толы� ж�зе-
ге асыру �шін �лі 1,08 млрд 
доллар керек. Сонды�тан 
��рылысты то�татпас �шін 
�ажетті �аржыны �арыз�а алу 
к�зделген. Енді миллиардтар 
табылса, жобаны 2 жылда 
ая�тау жоспарланып отыр.

ПАЙДАСЫ 	АНДАЙ?
LRT (Light Rail Transport) – 

метрополитен мен теміржол�а 
�ара�анда ша�ын, біра� ав-
тобус маршруттарымен са-
лыстыр�анда жолаушы тасу 
тиімділігі мен ау�ымы жо�ары, 
жылдамды�ы са�атына 80 
ша�ырым�а дейін жететін 
жетілдірілген же�іл рельсті 
к�лік ж�йесі. Ол – эстакадада 
LRT жолымен ж�ретін, �зге де 
к�лік жолдарымен то�айлас-
пайтын �о�амды� к�лікті� е� 
�ауіпсіз т�рі. Оны ша�ын �рі 
жылдам трамвай десе болады.

Маршрутты� автобус, 
троллейбус пен таксилерге 
тамаша балама, басты ар-
ты�шылы�тары экология �шін 
таза, кептеліске т�спейді, �ала 
ішіндегі байланыс тиімділігін 
жо�арылатады. Бір жолаушы�а 
есептегенде автомобильдермен 
салыстыр�анда энергияны 
орташа есеппен жеті есе аз 
т�тынады ж�не газ шы�ар-
майды. Ал технологияны� 
жа�арып отыруы энергияны 
ж�мсау тиімділігін одан �рі 

арттыру�а м�мкіндік береді. 
Со��ы ж�зжылды�та трам-

вайлардан LRT-�а �туді� ар-
ты�шылы�ы к�птеген елде 
�айта �аралып, 80-нен аса 
�алада же�іл рельсті к�лік 
енгізілген екен. Олар: Лондон, 
Париж, Мадрид, Лос-Анджелес 
ж�не бас�алары.

ЖОБА 	АЛАЙ 
МАЛТЫ	ТЫ?
Н�р-С�лтанда�ы же�іл 

рельс ті к�лік ж�йесіні� �зын-
ды�ы 22,4 ша�ырым болуы 
тиіс еді, о�ан жабы� т�рде-
гі 18 заманауи станция, 19 
к�лік ��рамы ж�не Nursultan 
Nazarbayev халы�аралы� 
�уежайы ма�ында орналаса-
тын депо �арастырыл�ан. Àр 
к�лік ��рамыны� �зынды�ы 
– 60 метр, ені – 2,8 метр, 
сыйымдылы�ы – 570 адам. 
LRT ал�аш�ы кезекте т�рт 
негізгі хабты халы�аралы� 
�уежай, Халы�аралы� ЭКС-
ПО-2017 к�рмесіні� нысан-
дары, Абу-Даби Плаза кешені 
мен «Н�рлы жол» теміржол 
вокзалын байланыс тырады 
деп жоспарлан�ан.

Астанада же�іл рельстер 
салу идеясы – елімізді� Т���ыш 
Президенті Н�рс�лтан Назар-
баев�а тиесілі. Елбасыны� 
тапсырмасымен сол кездегі 
елорда �кімі бол�ан �мірза� 
Ш�кеев жобаны� техника-
лы�-экономикалы� негізде-
месін �сынды. Біра� сол жылы 
ол бас�а ��ірге �кім болып 
ауысып кетті де, жобаны� 
нобайы ая�сыз �алды.

Ал 2008 жылы бас шаÇарда 
�кім бол�ан Ас�ар Мамин 
LRT-ден бас тартып, оны� 
орнына BRT (Busrapidtransit) 
жобасын д�рыс деп тапты. 
Кейін Ас�ар Маминні� �ала 
�кімі лауазымынан кетуіне 
байланысты б�л ж�йрік ав-
тобустар да жайына �алды.

С�уірде елорда �кімі болып 
та�айындал�ан  Иман�али 
Тасма�амбетов LRT идеясын 
�айта жа��ыртты. На�ты ша-
раларды �ол�а ала бастады. 
Жоба�а жауапты «Astana LRT» 
ЖШС мекемесі ��рылды. Фран-
ция �кіметі жобаны ма��лдап, 
570 мы� еуро к�лемінде грант 
б�лді. Н�тижесінде жобаны� 
��рылысы �ар�ын алып, 2011 
жылы �ала к�ні �арса�ында 
��рылыс басталатын жерге 
капсула салынды.

Сол кезде жобаны� ��ны 
2,3 млрд А�Ш долларына ба�а-

лан�аны айтылып ж�рді. Кейін 
жоба тым �ымбат�а шы�ып 
кеткен со�, оны� баламалы 
т�рін іздестіру м�селесі к�-
терілді. Сол кезде BRT жобасы 
�айта �аралды. Біра� 2014 
жылы �кім бол�ан Àділбек 
Жа�сыбеков же�іл рельсті 
трамвай ��рылысын ая�тау-
ды ж�н деп тауып, жобаны 
ма��лдатып алды. 

Ол 2016 жылы �аланы� 
к�лік ��рылымын �айта 
жа��ырту ж�ніндегі «Аста-
наны� жа�а к�лік ж�йесі» 
атты жобаны таныстырды. 
Биліктегілер жа�а вокзал 
мен ескі вокзалды, шет аума� 
пен орталы�ты, халы�аралы� 
�уежай мен ЭКСПО к�рмесін 
жал�айтын рельсті� ал�аш�ы 
кезе�і халы�аралы� к�рме 
�арса�ында пайдалану�а 
берілетінін жеткізді. Біра� 
у�де етілген жоба салынып 
бітпеді. Кейін же�іл рельсті 
к�лік ��рылысын Îкімет ба�ы-
лауына алды. 2019 жылды� 
а�пан айында халы��а есеп 
беру кездесуінде елорданы� сол 
кездегі �кімі Ба�ыт С�лтанов 
же�іл рельсті к�лік (LRT) 2020 
жылы ая�талады деп айтып 
�алды. Біра� сол жылды� 
с�уір айында жоба ��рылысы 

м�лде то�тап �ал�аны елге 
м�лім болды.

LRT жобасыны� �зі де бір-
неше рет �згеріске �шырады. 
Бастап�ыда халы� ты�ыз �о-
ныстан�ан о� жа�алауда�ы 
бекеттен �ала орталы�ына 
�арай ба�ыттау жоспарлан�ан, 
�зынды�ы шамамен 60 ша�ы-
рым болуы керек еді. Біра� 
біршама т�зетулерден кейін ол 
ед�уір �ыс�арды, 2019 жыл�ы 
жобада LRT желісіні� �зын-
ды�ы 22 километрді ��рады. 

	АРЖЫНЫ 
ЖЫМ	ЫР�АНДАР 
	�РЫ	ТАЛДЫ МА?
2019 жылды� жазында 

Президент �асым-Жомарт 
То�аев Îкіметті� ке�ейтілген 
отырысында LRT ��рылы-
сын сын�а алып, «халы� �шін 
ы��айлы �рі �немді к�лік 
ж�йесін салуды� орнына аса 
�ымбат жоба �сыныл�анын» 
ашып айтты.

«Білуімше, жобаны ж�зеге 
асыру барысында с�улет-
шілер мен арнайы маман-
дарды� пікірі ескерілген жо�. 
Àкімдікті� м�ліметіне с�йкес, 
же�іл рельсті к�лікпен бір 
т�улікте шамамен 146 000 
адам ж�реді деп жобалан�ан. 

�осылады» деді баяндамашы.
Денсаулы� са�тау нысан-

дары ��рылысына то�тал�ан 
бас�арма басшысы былтыр 
Р.�ош�арбаев да��ылын-
да�ы №1 �алалы� аурухана 
аума�ында 250 орынды� пери-
наталды орталы�ты жобалау 
бастал�анын м�лімдеді. О�ан 
6 млн те�ге б�лінген. Б�л 
ж�мысты ая�тау мерзімі осы 
жыл�а �ойылды.

– 2020 жылы індетті� 
таралуын болдырмау �шін 
республикалы� бюджеттен 
5,5 миллиард те�ге б�лінді. 
Оны� 5,2 миллиарды індетке 
шалды��андарды орналас-
тыру�а арнал�ан модульді 
��рылымдар�а ж�мсалды. 
�азір ауысымына 150 нау-
�ас�а арнал�ан емхананы 
жобалау бойынша конкурсты� 
ж�мыстар ж�ріп жатыр. Б�л 

нысан «Интернациональный» 
т�р�ын алабында орналас�ан. 
Сонымен �атар №2 �алалы� 
аурухана мен №1 перинаталды 
орталы� жандарында�ы �абыл-
дау-диагностикалы� кешені 
жобасы �зірленіп жатыр, – деді 
À.Жан�ас�анов. Оны� айтуын-
ша, №1 �алалы� емхананы 
�айта салу, 3 денсаулы� са�тау 
нысанын жобалауды бастау 
да жоспарланып отыр.

2018-2020 жылдары елор-
дада 3381 п�терлік 16 к�п-
п�терлі т�р�ын �й кешені 
салын�ан екен. Соны� 8-і – 
жал�а берілетін т�р�ын �йлер. 
Жылдар�а ша��анда 2018 
жылы – 4 �й, 2019 жылы – 
6 �й ж�не 2020 жылы 6 �й 
пайдалану�а берілген.

– Осы жылы ��рылыс 
бас�армасы 7793 п�терді пай-
далану�а беріп, сатып алуды 

жоспарлап отыр. Б�л биыл 10 
т�р�ын �й кешенін пайдалану�а 
беру есебінен ж�ргізіледі, – деді 
бас�арма басшысы.

Біра� �леуметтік нысандар 
мен т�р�ын �йлер �анша са-
лынып жатса да, �лі де жетпей 
жатыр. К�бісіні� сапасы да 
к��іл к�ншітпейді. М�селен, 
С409 к�шесіндегі №43, 45, 47 
�йлер бюджет �ызметкерлері-
не, зейнеткерлер мен жетім 
балалар�а берілген. М�слихат 
депутаттары сол �йлерді� 
жа�дайымен таныс�ан. Осы 
к�ндері б�л �йлерді� шаты-
рынан су а�ып жатыр. М�ны 
депутат Батыр Котырев айтты. 
Осы �йлерге жауапты «Друж-
ный двор» ЖШС т�ра�асы б�л 
�ш �й мемлекеттік ба�дарла-
мамен салынып, 2015 жылы 
пайдалану�а берілгенін, біра� 
2016 жылы шатырында пробле-

малар бастал�анын жеткізді.
Депутат Ерлан Д�кеновке 

�арасай батыр, 24 мекенжайы 
т�р�ындары �йді� ауласы 
абаттандырылмай, паркинг 
салынба�анына ша�ымдан�ан. 
Жалпы м�слихат депутаттары 
ж�ргізген тексерісті� �оры-
тындысында 2019 жылдан 
бері 5 мы�дай адам т�ратын 
40 к�пп�терлі �йде абаттанды-
румен, инженерлік желілер-
мен проблемалар бар екенін 
аны�та�ан.

�алалы� м�слихат хатшысы 
Ерлан Каналимов жа�дайды 
саралай келе, �леуметтік нысан-
дарды �абылдау комиссиясына 
м�слихат депутаттарын �осуды 
�сынды. �ала ��рылысын 
жоспарлауды шаÇарды� �суіне, 
бас жоспар�а с�йкес, на�ты 
�ажеттіліктерді ескеріп, ж�ргізу 
керектігін ерекше атап �тті.

ҚАЛА МЕН САЛА

А
ҚАЛЖАНО

amangali.kalzhan@mail.ru

Біра� б�л – а�и�аттан алыс 
жат�ан болжам. Себебі д�л 
осы маршрутпен �азіргі к�ні 
�уежай мен теміржол вок-
залына дейін бар-жо�ы 2-а� 
мы� адам �атынайды. Сонда 
жолаушылар санын 70 есеге 
�алай к�бейткелі отырсыздар?» 
деген Президент Îкімет пен 
�кімдікке осы�ан �атысты 
на�ты шаралар �абылдауды 
тапсырды. Аудиторлар Îкімет-
ке «Астана LRT» ��рылысын 
�рі �арай жал�астыру тиімсіз 
деп бірден кесіп айтты. 

Оларды� дерегінше, �за� 
жылдан бері шу бол�ан жоба�а 
2015-2019 жылдар аралы�ында 
бюджеттен 150 млрд те�ге 
шы�ындал�ан. Оны� 40,7 
млрд – жерді алу�а, 124 млрд 
– ��рылыс келісімшартын 
жасау�а, 31,4 млрд несиені 
жабу�а ж�мсал�ан. Соны� 
�зінде ж�мысты� бар-жо�ы 17 
пайызы орындал�ан. «Астана 
LRT» 2016 жылды� �ырк�йек 
айында ��рылыс келісімшар-
тынан б�лек, сырттан негізсіз 
�арыз алу�а �тініш берген. Сол 
жылды� желто�сан айында 
�аржы «Астана банкіні�» шо-
тына т�скен. Осылайша �ытай 
даму банкінен алын�ан 415,5 
млн долларды� тек 86 млн 
�ана ��рылыс�а ж�мсал�ан. 
257,6 млн «Астана банкіні�» 
салымына салынып, оны 
алу м�мкіндігі т�мендеген» 
делінген Есеп комитетіні� 
есебінде. 2018 жылы «Астана 
банкі» жабылып �алды да 
а�ша банкте «к�йіп» кеткен. 
Кейін «Проблемалы кредиттер 
�оры» �аражатты� тек 3,4 
млрд те�гесін �зер �айтарып 
ал�анын жариялады. Министр-
лер кабинетіні� отырысында 
Ðлтты� банк т�ра�асы Ербо-
лат Досаев жоба�а �атысты 
�аржыны іздестіру ж�мыста-
ры 2020-2021 жылдар бойы 
ж�ргізілетінін, депозиттерге 
салын�ан �ыруар �аражатты� 
�айтарылуы 30-40 пайыздан 
аспайтынын, �ал�ан миллиард-
та�ан �аржыны мемлекетті� 

шы�ынына жат�ызу�а тура 
келетінін м�лімдеді.

Бір жоба�а бола милли-
ардта�ан шы�ын�а батса да, 
еліміз б�рібір ��рылысты 
жал�астыру�а шешім �абыл-
дады. �йткені жоба ��рылысы 
то�таса, �аза�стан келісім-
шарт�а с�йкес б�гінге дейін 
ж�мыс істеген барлы� мердігер 
компанияны� кеткен шы�ы-
нын жабуы тиіс. Сонды�тан 
Îкімет «Астана LRT» жобасы 
м�селесін шешуге шындап 
кірісті. Сыбайлас жем�ор-
лы��а �арсы іс-�имыл агенттігі 
Президентті� тапсырмасымен 
Н�р-С�лтанда�ы LRT жобасына 
�аржы �аншалы�ты негізді 
ж�мсал�анын тексерді.

Белгілі бол�андай, бюд-
жетке келтірілген шы�ын 5 
млрд те�геден ас�ан. Тер-
геушілерді� м�ліметінше, 
шенеуніктер к�сіпкерлермен 
бірге жоба ��нын жасанды 
т�рде �ымбаттатып, жал�ан 
к�сіпорындарды� к�мегімен 
миллиардта�ан �аражатты 
�а�аз а�ша�а айналдыр�ан. 
Атышулы іске �атысы бар 
б�рын�ы астана �кімдігіні�, 
«Астана LRT» ЖШС лауазымды 
т�л�алары мен мердігерлік 
�йымдарды� басшылары 
аны�талды. Олар – жолаушы-
лар к�лігі ж�не автомобиль 
жолдары бас�армасыны� 
б�рын�ы басшысы Рашид 
Аманжолов, Н�р-С�лтан �ала-
лы� м�слихатыны� б�рын�ы 
хатшысы ж�не депутаты 
Жанат Н�рпейісов, «Astana 
Innovations» А� экс-бас�арма 
т�ра�асы Тал�ат Àшім, сон-
дай-а� �рт�рлі к�сіпорындар-
ды� �ызметкерлері Улугбек 
Ачилов, Тимур �асабаев, 
Дулат Мусенов ж�не Д�урен 
Àбдіхамитов.

�ылмысты� схеманы �й-
ымдастырушылар – елорда 
�кіміні� б�рын�ы орынбасары 
�анат С�лтанбеков пен «Астана 
LRT» ЖШС б�рын�ы басшысы 
Тал�ат Ардан халы�аралы� 
іздеуде ж�р. Тергеу материал-
дарына с�йкес, С�лтанбеков 
пен Ардан �ылмысты� топ 
��рып, LRT ��рылысына ке-
тетін шы�ындарды 24 милли-
ард те�геге арты� к�рсеткен.

Ж�РТТЫ� ЖЕЛІЛЕРІ 
Ж�РІП Т�Р
LRT бойынша ал�аш�ы 

жобалар Францияны� Нант 
(1985 жылы) ж�не Гренобль 
(1988 жылы) �алаларында 
с�тті ж�зеге ас�ан. Одан �рі 
Ðлыбритания, А�Ш, Германия 
б�л т�жірибені �зіне алды. 
М�ндай к�лік ��ралы жа�сы 
дамы�ан елдерді� бірі Грекия 
астанасы - Афинада LRT метро, 
автобус, троллейбустармен 
ж�не �ала ма�ында�ы пой-
ыздармен біріктірілген. LRT 
желілері ��рлы�ты� 53 елінде 
бар ж�не ол к�н сайын 388 
�алада 45 миллион жолаушы 
тасымалдайды.

2000 жылдарды� басынан 
бастап LRT желілері Таяу 
Шы�ыста, Азия-Тыны� м�хиты 
айма�ында ж�не Африкада 
пайда болды. Тек 2000-2015 
жылдары 70 жа�а LRT ж�йесі 
ашылды. Б�л ретте тек 2016 
жылы 19 елде 289 ша�ырым 
желі ��рылды. Рио-де-Жа-
нейро, Циндао, Быдгощ, 
Канзас-Сити, Сиэттл ж�не 
Вашингтонда жа�а ж�йелер 
пайда болды. �ткен жылы 
Латын Америкасында екі жа�а 
жол пайда болды: Меделлин 

(Колумбия) ж�не Сан-Висен-
те ж�не Сантос (Бразилия) 
�алалары арасында. 

Н�р-С�лтанда ж�зеге асы-
рылма�шы LRT жобасы Дубай 
�аласында (Дубай метропо-
литені) �ызмет к�рсететін 
LRT ж�йесіні� баламасы бо-
лып отыр. Дубайда�ы LRT 
ж�йесіні� электр пойыздары 
машинистерді� к�мегінсіз, 
толы�тай автомат режимде 
ж�мыс істейді. Барлы� бекет 
сал�ындату ж�не желдету 
ж�йелерімен жабды�тал�ан, 
ауа температурасы 20 градус 
де�гейінде т�рады. Б�дан 
б�лек, барлы� бекет эскала-
торлармен, к�шеден �тетін 
жерлерде траволаторлармен 
(жолаушыларды� �оз�алы-
сын жылдамдату�а немесе 
же�ілдетуге арнал�ан сатысыз 
жолдар) жабды�тал�ан.

Америкада�ы К�к жол то-
рабы (2013 жылды� мамыр 
айына дейін «Гайавата» деп 
аталды) – Миннеаполисті� 
орталы� б�лігін оны� о�т�стік-
тегі Блумингтон �алашы�ымен 
байланыстыратын Минесота 
штатында�ы Хеннепин ай-
ма�ында�ы же�іл рельсті к�лік 
желісі. �з атауын желілерді� 
к�п б�лігі орналас�ан Гай-
авата-авенюді� ��рметіне 
ал�ан. Жолды� �за�ты�ы – 
19,8 ша�ырым. Ж�йе 2004 
жылды� 26 маусымында іске 
�осыл�ан. Жанармай ба�асы 
тіптен �ымбатта�ан 2008 
жылы б�л LRT 10,2 миллион 
жолаушыны тасымалда�ан. 

Бразилияда LRT жа�а ж�йе-
сі (VLT Carioca) Рио-де-Жа-
нейроны� орталы� ауданын 
жа�арту бойынша сызбаны� 
бір б�лігіне айнал�ан. 

О�т�стік Кореяны� Пусан 
ж�не Кимхэ �алаларын бай-
ланыстырушы пусанды� ме-
трополитен ��рылымында�ы 
же�іл рельсті к�лік ж�йесі 
23,9 ша�ырым, 21 бекетті 
жал�айды. Электр пойыздары 
машинистерді� к�мегінсіз, 
толы�тай автомат режимде 
ж�мыс істейді. Пусан – Кимхэ 
ба�ытында�ы же�іл рельсті 
к�лік ��рылысы 2006 жыл-
ды� а�панында бастал�ан. 
Бір�атар кідірістен кейін, 
�сіресе шуды т�мендету 
м�селелеріне байланысты 
к�лік ж�йесін іске �осу біраз 
кейінге �алды. Десе де, бес 
жылдан кейін 2011 жылды� 9 
�ырк�йегінде ол пайдалану�а 
берілді. Сол кезде бір апта 
бойы жолаушылар�а тегін 
�ызмет к�рсетілген. 

�ткен жылы Эфиопия аста-
насы Аддис-Абебада �зынды�ы 
34 ша�ырымды ��райтын 
39 станциялы же�іл рельсті 
к�лік пайдалану�а берілді. 
Б��ан 475 миллион доллар 
ж�мсалды.

�збекстанда ал�аш�ы 
жер�сті айналма метроны� 
бірінші кезе�і биыл іске �о-
сылды. Ау�ымды жобаны� 
ж�мысы 2016 жылы басталды. 
«Дустлик-2» стансасынан 
«Куйлюк» стансасына дейінгі 
11 ша�ырымды� �ашы�ты�ты 
�амтитын аралы�та 7 станса 
салынды. LRT-ны� басынан 
со��ы аялдама�а дейінгі жол-
да ж�ру уа�ыты – 19 минут. 
Осы маршрут бойынша 4 
вагоннан ��рал�ан 4 пойыз 
ж�реді. Желі т�улігіне 46 мы� 
жолаушы�а �ызмет к�рсетуге 
�абілетті. Жобаны� жалпы 
��ны 422 миллион долларды 
��ра�ан.
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сыдан бірер жыл 
б�рын жо�-жітікті 
жыртысын жыр-
тып ж�рген Oxfam 
халы�аралы� �а-
уымдасты�ы бар мен 

жо�ты есебін шы�арып берді. Б�л 
�йым – �лемні 90-нан астам елін-
дегі 17 �йымнан т�ратын беделді 
�ауымдасты�. Ма�саты – �лемдегі 
кедейлік пен со�ан байланысты 
�ділетсіздік м�селелерін шешу. 
Адамдар�а �з ���ы�тары мен 
м�мкіндіктерін ж�зеге асыру�а, 
жеке �мірін жетістікке жетіп, 
ат�ар�ан ж�мысы �шін лайы�ты 
жала�ы алу�а ж�не игіліктерге 
жетуге м�мкіндік беруге атса-
лысып ж�р. �аламда�ы 3,4 млрд 
адам кедейлікті шегінде к�ніне 
5,5 долларды �ана�ат етуде. Ме-
дициналы� �ызметті �олжетім-
сіздігінен к�ніне 10 мы адам 
�ынадай �ырылып жатыр. Дамып 
келе жат�ан кедей отбасыны бес 
жас�а дейінгі балалары ау�атты 
отбасыларымен салыстыр�анда 
екі есе к�п �летіні де сонды�тан 
болар. Аспаннан ��рым жауса 
да, ��л�а �лтан тимейтініндей 
осылайша бай мен кедейді арасы 
алша�тап барады.

Б�л �рдіс елімізде де беле 
алып келеді. Со�ы м�ліметтерге 
с�йенсек, елде кедейлер саны 
да арт�ан. Табысы е т�менгі 
к�нк�рістен де (34 мы теге 
шамасы) т�мен азаматтар саны 
20 пайыз�а �сіпті. 2020 жылды 
т�ртінші то�санында табысы е 
т�менгі к�нк�ріс дегейінен де 
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аз �й шаруашылы�тарыны саны 
140,6 мы�а жеткен. Ондай �й 
шаруашылы�тарында 5 ж�не одан 
да к�п адам бар. Д�ниеж�зілік банк 
былтыр жыл соында �аза�стан-
да�ы кедейлер саны 1,5 млн адам�а 
жетуі м�мкін деп болжам жасады.

Е� Д�УЛЕТТІ АДАМ КІМ?

�лемдегі е бай адам – Amazon 
компаниясы иесі Джефф Безосты 
д�улеті бір деректерде 112 млрд 
доллар болса, Forbes бойынша 140 
млрд доллар. Салыстырып �араса�, 
105 миллион хал�ы бар Эфиопияны 
денсаулы� са�тау саласыны бюд-
жеті осы соманы 1 пайызын �ана 
��райды. М�ны Oxfam мамандары 
есептеп отыр. Мол байлы� біткен 
Джефф Безос – Amazon-мен бірге 
Blue Origin аэро�арышты� компа-
ниясыны, The Washington Post 
баспа �йі ні иесі. Ол 1994 жылы 
Amazon компаниясыны негізін 
�алап, 2017 жылы �аламшарды 
е бай адамына айналып шы�а 
келді. Аз уа�ытта онлайн-кітап 
д�кенінен бастал�ан Amazon �лем-
дегі интернет-сауда саласы г�лдене 
келіп, «cloud computing» – «б�лтты 
есептеу» бойынша �лтаралы� тех-

нологиялы� компания�а айналады. 
«Сloud computing» интернет ар�ылы 
есептеу ресурстарымен �амтамасыз 
ету, серверлер, са�тау ж�йелері, 
деректер желілері, ба�дарламалы� 
жаса�тама, платформалы� �ызмет-
терді �амтиды.

Microsoft компаниясыны не-
гізін �алаушы Билл Гейтсті б�ріміз 
білеміз. Оны д�улеті 106 млрд 
долларды ��райды. Осы уа�ыт�а 
дейін 31 млрд долларын �айырым-
дылы��а ж�мсапты. О д�ниелігін 
ойла�ан миллиардер «�лерімде 
балаларымны бас-басына 10 млн 
доллар, �ал�ан байлы�ымны 99,96 
пайызын халы��а таратып беремін» 
деп шешіпті.

Француз Бернар Арноны 94,4 
млрд доллар капиталы бар, Louis 
Vuitton Moët Hennessy компания-
сыны президенті. 80-жылдар-
дан бастап �семдік пен �демілік 
�леміндегі ата�ты компаниялар мен 
брендттерді сатып ала бастайды. 
Dior, Givenchy, Lacroix, Kenzo, TAG 
Heuer са�аттар бренді, Hennessy 
коньягі мен Moёt&Chandon, Dom 
Perignon шампан ішімдіктері �н-
дірісі осы миллиардерді иелігінде.

79,1 млрд доллары бар Уоррен 
Баффетт ал�аш�ы акциясын 11 жа-

сында сатып алады. 13 жасында ол 
�зіні ал�аш�ы салы� декларациясын 
тапсырып, одан велосипед пен �ол 
са�атыны ��нын шегеретіндігін 
м�лімдейді. Îйткені олар газет 
сатумен айналысу �шін �ажет 
бол�ан екен. Содан бері байлы�ы 
тасы�анмен, астамшылы�ы аз 
байларды бірі. Соны белгісі �лі 
к�нге дейін 1957 жылы сатып ал�ан 
�йінде т�рады ж�не �айырымдылы� 
жасаудан алдына жан салмайды.

IT САЛАСЫНДАЫЛАР
АУ�АТТЫ

Марк Цукерберг 71,7 млрд дол-
лар жинапты. Facebook желісіні 
ойлап тап�ан а�ылымен д�улетін 
тасыт�ан (self-made billionaire) 
23 жасында миллиардер атан�ан. 
Онды��а кіретін Амансио Ор-
теганы капиталы – 62,7 млрд 
доллар, Inditex компаниясыны 
басшысы. Ал�ашында �йелі екеуі 
�йінде отырып дизайнерлік киім-
дерді �лгісімен к�йлек тігіп, оны 
сатып к�сібін баста�ан. 1963 жылы 
тігін фабрикасын ашады. 1975 
жылы киім сататын д�кен ашып, 
оны Zara деп атайды. �азір Inditex 
корпорациясы Zara, Massimo Dutti, 

Stradivarius, Pull and Bear, Bershka, 
Oysho, Zara Home, Kiddy’s Class, 
Tempe брендтерінен ��рал�ан 
ата�ты киім-кешек компаниясы 
бар. К�біміз осы брендті к�йлегін 
киіп ж�ргеніміз де рас.

Онды�ты соын Ларри Эллисон 
– 58 млрд доллар, Ларри Пейдж – 57,4 
млрд доллар, Сергей Брин – 55,8 млрд 
доллармен т�йы�тайды. Б�ларды 
�шеуі де Google-ді ар�асында ба�ы 
жанып, байлы�ын асыр�андар деуге 
болады. Жаалы�тарымен заман-
ны озуына, халы�ты �олайына 
�арай іс бітіргендерді жаман ат�а 
�имайсыз. Байды ба�ытын берсін 
дегеннен бас�а айтарымыз жо�.

Б�РІ БІРДЕЙ БАЙ 
БОЛЫП ТУАН ЖО�

Миллиардерлерді барлы�ы б� 
д�ниеге байлы�ымен бірге келген 
жо�. Кейбірінде �кесінен �ал�ан 
м�расы да болма�ан. Алайда ты-
нымсыз ебегі мен ас�ан зеректігі, 
�ажырлы�ына талабы �осылып 
м�ратына жеткендер жо� емес.

3,4 млрд доллар �аржысы бар 
Джон Пол Деджориа кезінде жата-
тын жері болмай к�лікте т�непті. 
То�ыз жасында а�асымен бірге 
отбасын асырау �шін газет сатып 
к�нелтеді. Анасы балаларын ая��а 
т�р�ыза алмайтынына к�зі жеткенде 
б�тен отбасына асырау�а береді. 
Ол �йге де сыймай, б�зы�ты��а 
�йір болады, алайда математика 
м��алімі «сенен т�к шы�пайды, 
жолы болмайтын сормадайсы» 
деген к�ннен бастап �мірін к�рт 
�згертіпті. Содан �алтасында 700 
доллары бар Деджориа John Paul 
Mitchell Systems компаниясын 
��рып, алдымен �й аралап шам-
пунь сатады. Осы кезеде екінші 
рет далада �алады. Úй жалдау�а 
�аражаты болмай, ескі к�лігінде 
т�рып жатыпты. Кейінірек теки-
ла шы�аратын The Patrón Spirits 
компаниясын ашып, ішімдікті 
ар�асында байлы�ын асырыпты.

Жеке басында 6,3 млрд долла-
ры бар Ральф Лорен жасынан бай 
ж�не ата�ты болуды арманда�ан 
екен. Ол мектепте о�ып ж�ргенде 
арманын �а�аз�а т�сіріп, «Мил-
лионер бол�ым келеді» деп шы�арма 
жазыпты. А�асынан �ал�ан ескіні 
кигісі келмеген ол «�зімні киімім 
болуы керек!» деп к�ндіз мектепте 
о�ып, т�нде ж�мыс істеп ж�ріп 
тап�ан а�шасын тірнектеп жинап, 
12 жасында су жаа костюм сатып 
алып киеді.

Бір кездері бизнесмен Шахид 
Хан са�атына 1,2 доллар алып 
ыдыс жу�ан екен. �азіргі капита-
лы – 7,2 млрд доллар. П�кістаннан 
А�Ш-�а ата-анасымен бірге к�шіп 
келген Хан – автомобильдерді 
�осал�ы заттарын шы�аратын ірі 
компанияларды, ата�ты футбол 
командаларыны иесі. Ата�ты 
трейдер Джордж Сорос àлыбри-
тания�а отбасымен бос�ын болып 
келген бетінде даяшы, ж�к тасушы 
болып ж�мыс істеген. Капиталы – 8 
млрд доллар.

Б�гінде 18,5 млрд доллар капи-
талы бар WhatsApp негізін �ала�ан 
Ян Кум д�кенні еденін жу�ан. Кум 
Киевте еврей отбасында д�ниеге 
келген. 1992 жылы анасы ж�не 
�жесі �шеуі Калифорния�а келіп, 
мемлекеттен �й алып, университет-
ке т�седі. Сонда Брайан Эктонмен 
кездесіп, Yahoo компаниясына 
ж�мыс�а кіреді. Тіпті ж�мыс�а 
кедергі келтірген со о�уын тас-
тау�а м�жб�р болады.

�аза�стан�а келіп �ары� бол�ан 
миллиардер Миттал Калькуттада 
ту�ан. Îз бизнесін Индонезияда 
баста�ан.

�АЗА�ТЫ� ДА БАСЫНА 
БІТКЕН БАЙЛАРЫ БАР

�аза�станды� миллиардерлерді 
к�шін жалпы тізімде 622-орынды 
алып, 4,6 млрд доллар д�улетімен 
Владимир Ким бастап т�р. Індет 
к�птеген байларды д�улетін бір 
шай�ап �тсе де, В.Ким мы�ым отыр. 
Былтыр�ы 3,7 млрд-ына та�ы да 
900 млн доллар �осыпты.

Болат Îтем�ратов жалпы тізімде 
891-орынды иемденіпті. Д�улетіне 
бір жылда 700 млн доллар �осылып, 
2,7 млрд-тан 3,4 млрд доллар�а 
�сіпті. О�ан Glencore Plc �лтаралы� 
компанияны 1,16 пайызы тиесілі.

А�ша карталары �р �аза�ты 
�алтасында ж�рген Kaspi.kz екі 
бірдей азаматты ба�ын ашып, 
байлы�ын �рге с�йретіп т�р. Вячес-
лав Кимде 3,3 млрд доллар бар. Ол 
�лемдік тізімде 925-орынды иеленді. 
Оны Kaspi.kz �лесі 25 пайызды, ал 
та�ы бір деректе 36 пайызды ��райды 
дейді. «Алсеко» А� 90 пайызы осы 
корей бауырымызда. С�зді ретінде 
айта кетелік, От�стік Кореяда 
36 миллиардер бар. Жи�андары, 
�рине, А�Ш доллары. Оларды к�бі 
салы� т�лемегені �шін сотталып, 
парамен �сталып, зады белшесінен 
басып ж�рсе де, бизнесін кедергісіз 
ж�ргізе береді екен. К�рістерді е 
байшыкеші Ли Гон Хи – Samsung 
Group концерніні басшысы. Отыз 
алтыншы болып Nike ая� киімін 
шы�арушы – Пак Ен Ча т�р.

Вячеслав Кимні �ріптесі 
Михаил Ломтадзені д�улеті 2,3 
млрд долларды ��райды. Оны 
Kaspi.kz �лесі 23 пайызды ��райды. 
Ломтадзе – Грузия азаматы. Біра� 
оны капиталы �аза�станды� �а-
ражаттан т�ратын себепті �лемдік 
Forbes тізімінде �аза�стан к�сіпкері 
деп жазылып т�р.

�аза�ты ірі байларыны бес-
тігіне енетін Тимур мен Динара 
��лыбаевтарды д�улетіне де со�ы 
жыл �згеріс �келмеді. �р�айсысында 
2,8 млрд доллардан сол к�йінде, 
м�рты �исайма�ан к�йінде т�р.

�лемдік тізімге Тимур Турлов 2,2 
млрд доллар капиталымен ал�аш 
рет еніп т�р. Оны Freedom Holding 
Corp инвестициялы� компания-
сы бар. Компанияны нары�ты� 
капитализациясы 6 с�уірде 3,29 
млрд долларды ��рады. Ал бір 
акциясыны ��ны – 56,61 доллар.

Forbes �ткен жылы Александр 
Машкевич, Алиджан Ибрагимов 
ж�не Патох Шодиевті миллиар-
дерлер тізімінен т�сіп �алды деп 
жазды. Б�л �штік 2005 жылдан бері 
�аламат тізімні тізгінін ешкімге 
бермеп еді. «Еуразиялы� �штік» деп 
аталатын б�л �шеуіні байлы�ыны 
негізі Eurasian Resources Group 
компаниясына біріктірілген. Б�л 
хром ��рамы бойынша жо�ары 
к�міртекті феррохром �ндірісіндегі 
�лемдік к�шбасшы ж�не Еуразия 
айма�ында темір рудасы мен алю-
миний �німдерін жеткізушілерді 
бірі болып табылады. Б�л – жо�ары 
сапалы алюминийді �аза�стан-
да�ы жал�ыз �ндірушісі. Топ со-
нымен �атар мыс ж�не кобальт 
жеткізушілеріні �атарына кіреді. 
Ж�не �аза�стан Республикасыны 
тау-кен металлургиялы� кешеніні 
�штен бірін �амтиды. Сонымен 
�атар электр энергиясыны негізгі 
жеткізушілеріні бірі ж�не Орталы� 
Азияда�ы ірі теміржол операторы.

М СЛ АТТА АЙТЫЛҒАН МАҢЫ ДЫ М СЕЛЕ
леспе аударма жасау елдің тыныс-тіршілігіне қатысты небір маңызды шешімдер қабылда-

натын жиындарға қатысуға мүмкіндік береді. ирек ғасырдан астам тәжірибемде осын-
дай тағдыршешті бастамалар көтерілген, ел дамуын алға апаратын жобалар ұсынылған, 
жетістіктерге жету мүмкіндіктері талқыланған, намыс қайралған, мерей тасыған... талай 
жиындарда сөйленген сөздерді аудардым. стірт қарағанда олар жай ғана сөздер сияқты. 
Ал тереңіне үңілсек, олар  еліміздің қалыптасуының, есе інің, кемелденуінің көрсет-
кіштері. Таяуда елорда мәслихатының сессиясында айтылған бір сөзді сеніммен солардың 
қатарына қосар едім.

Биыл Н�р-С�лтан �алалы� 
м�слихатыны сессиялары мен 
т�ра�ты комиссияларыны 
отырыстарында ілеспе аударма 
жасап ж�рмін. Жиырма бес 
жылдан астам билікті жо�ары 
сатысында ж�не халы�аралы� 
дегейде �тетін жиындарда 
аударма жасап ж�рген ма�ан 
м�нда�ы жиындар �мірді 
бас�а жа�тарын к�рсетті. Аз 
�ана уа�ытты ішінде м�сли-
хаттар ел бойынша ж�ргізілетін 
�лкен жобалар бастау алатын 
ала деген ой т�йдім. Б�л жер 
уа�ыт �те �з ісін жетік білетін 
Парламент депутаттары, Úкімет 
м�шелері шыдалатын мектеп 
екені с�зсіз.

М�слихат депутаттарыны 
�ала тіршілігіне байланысты 
�р жа�дайды тере зерделеп, 
нысандарды аралап, к�збен 

к�ріп барып тал�ылайтыны 
жа�сы екен. С�йлеген с�з-
дерінен тиісті сала бойынша 
білім дегейлері, т�жірибесі, 
��зыреттіліктері бірден бай�а-
лады. К�н т�ртібіне �ойыл�ан 
м�селеге жанашырлы�пен 
�арайтыны, оны тал�ылау�а 
�ызу атсалысатыны, �з �станы-
мын д�лелдеп �ызылкеірдек 
болатыны да �нады.

àнама�ан жа�тары да бар, 
�рине. Біра� аз �ана уа�ытта 
м�слихат ж�мысыны �ыр- 
сырын толы� танып білдім 
дей алмаймын, сонды�тан 
сын айту ж�нсіз болар. Оны 
�стіне, ілеспе аударма жасауды 
жазылма�ан задарына с�йкес, 
жиындарда айтыл�ан �гімені 
жария ету к�сіби �дептілікке 
жатпайды.

Жасыратыны жо�, Н�р-

С�лтан �алалы� м�слихаты-
ны депутаттарын �лі толы� 
тани �оймаймын. Б��ан б�кіл 
�лемдегі ж�не елдегі ахуал�а 
байланысты жиындарды кей-
де онлайн �тетіні де себепші. 
Біра� соларды ішінен кейбір 
депутаттарды к�н т�ртібіндегі 
м�селеге халы� т�р�ысынан 
�арап, шыр-пыр болатынына, 
�р с�зіні ар жа�ында�ы д�лелі 
мен д�йектілігіне, �сыныстары 
�абылдануы �шін табандылы� 
пен орны�тылы� танытатыны-
на с�йсініп, енді не айтар екен 
деп к�тіп отыратыным рас.

Соларды бірі – м�сли-
хатты бірінші то�санда�ы 
сессиясында т�ра�а бол�ан 
Алтыншаш Табылдина. Ол 
сессия отырысын баста�ан кезде 
жиынны мемлекеттік тілде 
ж�ргізілетінін, с�йлеушілерді 

с�зіне ілеспе аударма жасалаты-
нын хабарлады (шыны керек, 
б�л – бізді ширек �асыр бойы 
барлы� жиындарда естіп ж�не 
аударып айтып келе жат�ан 
с�зіміз).

Бізді еле еткізгені ж�не 
�те �на�аны – модераторды 
екінші с�йлемі. А.Табылдина 
�р с�зіне екпін бере отырып: 
«��рметті �ріптестер, тек �аза� 
тілін білмейтіндер �ана орыс 
тілінде с�йлей алады» деді!

Кезегімен с�з с�йлеу шілер 
бізді жиындарда�ы �алыптас-
�ан �детпен �аза�ша с�лемдесіп 
алып, �рі �арай �йреншікті 
жол�а т�сіп, с�йлеп жатты. 
Бірінші, екінші, �шінші... Осы-
лайша с�йлеген бір баяндамашы 
с�зін ая�та�анда, т�ра�алы� 
етуші: «Жиынны басында тек 
�аза� тілін білмейтіндер �ана 

орыс тілінде с�йлей алатыны 
ескертілді. Сіз мемлекеттік тілді 
�те жа�сы білесіз. Баяндаманы 
неге орыс тілінде жасадыыз?» 
деді. Риза болдым! Зал тына 
�алды. Ж�ртты �айдам, �з 
басым: «С�з с�йлеуші не дер 
екен? Шытынап, шырт ете 
�алар ма екен?» деп ойла�аным 
рас. Баяндамашы ж�н білетін 
азамат екен. Оны жауабына 
да риза болдым: «Ескертуііз 
орынды. Кешірім �тінемін. 
Б�дан былай мемлекеттік тілде 
с�йлейтін боламын» деді ана 
тілімізде.

Осы жай бізді б�рімізді 
басымызда бар. Ана тіліміз-
де еркін, к�ркем с�йлейтін 
болса� та, �йреншікті �дет-
пен орыс тілінде жорта�тап 
кетеміз. «Ауру �алса да, �дет 
�алмайды» деген с�з бекер 
айтылма�ан �ой. Сол �деттен 
арылуды бір жолы Н�р-С�л-
тан �алалы� м�слихатында 
айтыл�ан маызды с�зге ��ла� 
т�ру дер едім! Егер еліміздегі 
барлы� жиындарда, соны 
ішінде ауданды�, �алалы�, 
облысты� м�слихаттарда 
елордалы� м�слихатта�ыдай 

стіміздегі жылдың 
басында r s әлемнің 
жетпіс елінде  мил-
лиардер барын жария 
етті. Былтыр олардың 
саны 0  болған екен. 
Бұлардың жартысы-
на жуығы  АҚ  4  
және Қытайдың 6 6  
байлары. Соңғы он 
жылда миллиардер-
лердің саны екі есеге 
артыпты. Мысалы, 01  
және 01  жылдары 
әрбір екі күн сайын 
әлемде жаңадан мил-
лиардер пайда болған 
екен. Жер шарының 
бай-бағландарының 
ұшар басында тұрған 

6-сының дәулеті күн 
сайын ,  миллиардқа, 
жыл сайын 00 млрд-
қа тасып жатады екен. 
Ең бай деген жаңағы 

6 миллиардердің дәу-
леті ,  млрд адамның 
тапқан табысымен тең 
түседі екен.

«Тек �аза� тілін білмейтіндер 
�ана орыс тілінде с�йлей 
алады» деген талап �ойыл-
са, ана тіліміз мемлекеттік 
м�ртебесіне с�йкес биікке 
к�терілер еді.

Ма�ала басында�ы ойды 
�айталауды реті келіп т�р: 
б�гінгі м�слихат депутаттары 
– ертегі Парламент депутат-
тары, Úкімет м�шелері. Ол 
жерлерде де осындай талапты 
�ойылатын к�ні алыс еместігіне 
сенемін.

Камал �ЛПЕЙІСОВА, 
жазушы, ілеспе 

аудармашы

БАЙЛАР КӨБЕЙГЕНМЕН, 
КЕДЕЙШІЛІК КЕМІМЕЙ ОТЫР
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БЕСІКТЕ ЖАТЫП 
ШЕКАРА АС�АН БАЛА

�ткен �асырды� отызыншы 
жылдарында�ы нубет к
й �нері 
мен к
йшілерді де айналып �тпеді. 
Дегенмен де �аза�ты� б�л ��діретті 
�нері т
бегейлі жойылмай, осы 
заман�а аман-есен жетті. Жиыр-
масыншы �асырды� со�ына �арай 
жа�аша жа��ырды. Сол кезе�де 
�нер к�гінде Секен Т�рысбектей 
ж�лдыз жар� ете �алды. Секенні� 
к
йлерімен �аза� �айтадан к
йге 
елтіп, к
ймен тербелетін болды. 
«К��іл тол�ыны», «А� жауын» к
й-
лері ке� байта� даламызды тербетіп 
келе жат�анына да �ыры� жыл�а 
жуы�тады.

Жа�ында �ана д
ниеден оз�ан 
к�рнекті жазушы �абдеш Ж�-
маділовті� «Со��ы к�ш» рома-
нында 1962 жылы жиырма к
н 
ішінде екі ж
з мы� �аза�ты� 
шекара асып, атамекені – �аза� 
жеріне орал�аны суреттеледі. Сол 
к�шті� арасында бесікте жат�ан 
сби Секен де бар еді. ��дайды� 
��діреті-ай, дл осы бесікте Секен-
ні� кесі Крім уілдеп жат�анда 
б�л улет �ытай ас�ан. А�ыры 
баласы Секен сол бесікпен кері 
оралды. К
йшіні� «Бесік» к
йі 
сол та�дырдан, �з улеті, �зіні� 
басынан �ткен о�и�адан сыр 
шертеді. Б�л туынды «Балауса» 
атауымен сыбыз�ыда да тартылды. 
Осы о�и�а к�рнекті а�ын �лы�-
бек Есдулетті тол�антып, «Саф» 
�ле�іні� жазылуына т
рткі болды.

«К�ІЛ ТОЛ�ЫНЫ» 
К
ЙІ �АЛАЙ ТУДЫ?

Жалпы Секен Т�рысбекті� 
шы�армаларыны� дені – та�дыр-
лы туындылар. �ыз�алда�тай 
жай�алып 
лгермей, ерте сол�ан 
Анар мен Жанар атты �ыздарынан 
айырыл�анда, «�ос ж�лдызым» ні 
мен ата�ты «К��іл тол�ыны» к
йі 
жазылды. К
йші-композиторды� 
�зіні� «�асіреттен �асиетті �нер 
туады» деп айтатыны бар. Асан 
�ай�ы бабамыз «Ой т
бінде жат�ан 
с�з, Шер тол�ытса шы�ады» деп 
айтып кетті. Музыка да дл солай 
туады екен.

Секенді к
йші ретінде д
йім 
ж�рт�а ал�аш таныт�ан «К��іл 
тол�ыны» к
йі 1985 жылы Мскеуде 
жазылды. Онда �нерпаз бар бол�а-
ны 24 жаста еді. Оны� алдында 
жастарды� «Жігер» фестиваліне 
�атысып, бірінші орынды иеленген 
еді. Республикалы� халы� музы-
ка аспаптары музейіні� (�азіргі 
Ы.Д
кен�лы атында�ы �лтты� 
музыка аспаптары м�ражайы) 
директоры Мархаба Есболатова 
талантты жасты бай�ап �алып, 
�нер оша�ы жанында�ы «Сазген 
сазы» фольклорлы�-этнографиялы� 
ансамбліні� к�ркемдік жетекшілігіне 
ша�ырды. Артынша ансамбльді Ода� 
астанасында�ы ХІІ д
ниеж
зілік 
жастар мен студенттерді� фести-
валіне жіберді.

Секенні� �ос перзентінен айы-
рыл�анына к�п уа�ыт бола �ой-
ма�ан. Жан д
ниесін бір м��лы 
уен мазалап, соны� кілтін таба 
алмай ж
рген. Ансамбль м
шелері 
Мскеуде, �аланы� сыртында�ы 
орман�а сейілге шы��анда ая� 
астынан дауыл к�теріліп, жа�быр 
��йып берсін.

«Бріміз а�аштан салын�ан 
жаппа�а барып ты�ылды�. К��іл 
к
йім мз емес еді. Ая� астымызда 
жа�бырдан к�лшік пайда болды. 
Со�ан там�ан тамшы, жы�ыл�ан 
жапыра�, ыршып а��ан су, ш�п 
пен г
лді тербеген жел, жалпы 

таби�атты� ашуы ішімдегі ж�м-
ба�ты тап�андай болды. �олымда 
не домбыра, не нота�а т
сіре �оятын 
�а�аз жо�, к
й басымда жазылды. 
«К��іл тол�ыны» к
йі осылайша 
таби�атты� тол�ынысы мен ішім-
дегі к
рсіністен туды» дейді к
йші.

«А� ЖАУЫН» МЕН 
АУА РАЙЫ БОЛЖАМЫ

«�нерде шекара жо�» деп жа-
тамыз. Жапон хал�ы осы «К��іл 
тол�ыны» к
йін �з �асіретіндей 
�абылдайды. Б�л к
йді естігенде, 
Хиросима мен Нагасаки �асіреті 
естеріне т
седі. К
йшіні� Жапония�а 
сапарында топты бастап бар�ан 
�аза�стан хал�ы Ассамблеясы 
т�ра�асыны� сол кездегі орынбасары 
Ж�матай ¥ли�лы аталмыш туынды 
атом ��рбандарына арналады деп 
хабарлап жіберген. Сол кезде жы-
лама�ан жапонды� �алма�ан екен.

Ал «А� жауын» к
йі �ытайды� 
¦рімші �аласында телеарнадан ауа 
райы болжамы айтыл�анда ойнаты-
лады. И, Секен Т�рысбекті� к
йлері 
елімізді� шекарасынан асып, Азия 
елдеріне жетті. Салыстырмалы т
рде 
ал�анда, ндері мен к
йлері к�п 
те емес. Осы уа�ыт�а дейін 21 н 
мен 14 к
йді �ана жазды. Біра� аз 
жазса да, саз жазады. Бір �кініштісі, 
бас�а тамаша туындылары осы 
«К��іл тол�ыны» мен «А� жауын» 
к
йлеріні� тасасында �алып жатады.

К
йшіні� азан ша�ырып �ой�ан 
аты – Серікболсын. ¦й іші еркелетіп 
Секен атап кеткен со�, ��жат та 
осы есімімен берілді. Ту�ан к
ні де 
1 мамыр болып жазылып кеткен. 
¥йтпесе, к
н мен т
н те�еліп, Са-
мар�анны� к�к тасын еріткен �лыс-
ты� �лы к
ні – з-Наурыз мерекесі 
кезінде шыр етіп д
ниеге келді. 
Домбыра�а деген ��штарлы�ын 
на�ашысы Т�лебай оятты. Айт�али 
атты к�ршісінен осы аспапты� 
ліппесін 
йренді. Шы�ыс �аза�стан 
облысы Тарба�атай ауданында 
мектеп табалдыры�ын атта�анда 
да домбыра 
йірмесіне �атысты. 
Сегізінші сыныпты бітірген со� 
Семейдегі М.Т�лебаев атында�ы 
музыка училищесіне о�у�а т
сті. 
Одан со� Алматы консерватория-

сында Млгаждар ¥убкіровті� 
шеберханасында білімін жетілдірді. 
�стазына деген ал�ыс ретінде ке-
йіннен «Млгаждар» к
йін жазды.

«АРУАНА» НЕМЕСЕ 
ШО ШЫ�ЫСТЫ 
РИЗАЛЫ�Ы

Б�л туындыны к
й-портрет деп 
атаса� болады. Осы �атарда атау�а 
лайы� «Ж�матай» дейтін к
йі де бар. 
Аталмыш шы�арма жыр �а�аны – 
Ж�матай Жа�ыпбаев�а арнал�ан. 
А�ын мен к
йші а�а-інідей жа�сы 
аралас�ан еді. «Секен деген мы�ты 
бір к
йші жігіт таптым» дейтін 
к�рінеді Ж�матай достарына. Біра� 
а�ын �мірден ерте озып кетіп, екеуі 
�за� араласа алмады. К
йшіні� бір 
�кініші – осы.

Секен Т�рысбекті� бір �асиеті 
– дебиетті тере� т
сіне білуінде. 
Ж�матайдан бас�а Ас�ар С
лейме-
нов, �ажытай Ілияс�лы, Таласбек 
¥сем��лов сынды �аламгерлермен 
досты� �арым-�атынаста болды. 
�азір Несіпбек Айт�лы, �лы�-
бек Есдулет секілді а�ындармен 
жа�ын араласады. ¥ндеріні� с�зіні� 
денін де Несіпбек а�ын жазды. Ал 
бастап�ыда йгілі нші Ма�пал 
Ж
нісова, кейіннен ��дайберген 
Бекіш орында�ан «А��у сазы» ні 
мен «�арлы�ашым», «�о�ыр �аз» 
сынды ндеріні� с�зі де компози-
торды� �зіні� �аламынан ту�ан. Б�л 
т�р�ыдан �ле� с�зге де �аражаяу 
еместігін бай�ау�а болады.

К
йшіні� �оржынында «Ару-
ана» атты Шы��ыс Айтматовты� 
шы�армасы серімен жазыл�ан к
й 
де бар. «Осыдан ширек �асырдан 
астам уа�ыт б�рын Алматыда, т
нгі 
са�ат он екіде «Боранды бекетті» 
о�ып отыр�анымда Найман ананы� 
желмая�а мініп, белден-бел асып 
желіп бара жат�ан сапары ма�ан 
�атты сер етті. Осы к
й жазыл�ан 
со�, к
йлерім кітап болып шы�ты. 
Бір данасын Шы��ыс а�а�а сыйла-
дым. Жазушы: «Боранды бекеттен» 
осындай к
й туатыны 
ш �йы�та-
сам т
сіме кірмеген еді» деп �зіні� 
кітабына «Шо� ризашылы� менен» 
деген �олта�ба жазып берді» дейді 
Секен Т�рысбек.

КИНО �СЕРІН 
МУЗЫКА К
ШЕЙТЕДІ

Аса к�рнекті а�ын Ма�жан 
Ж�мабаевты� «Батыр Баян» даста-
ны желісімен белгілі режиссер 
Сламбек Туекел т
сірген, поэ-
зиялы� шы�арма аттас к�ркем 
фильмін музыкамен к�ркемдеген 
де Секен Т�рысбек. Композитор 
кинотуынды таби�атын тамаша 
т
сінген. ¥сіресе, «Дарабоз» атты 
к
йі фильм серін к
шейте т
седі.

Жалпы кино �нерінде пайдала-
нылатын музыка 
лкен ма�ыз�а ие. 
Кинотуындыны� стті немесе стсіз 
шы�уы музыкасына да байланысты. 
Мселен, ата�ты «�ыз Жібек» филь-
мі Н�р�иса Тілендиевті� музыка-
сымен де биік болып т�р. Кино жне 
театр режиссері Тал�ат Теменовті� 
«Махаббат бекеті», «�ыз�ыш ��с», 
«Адамдар арасында�ы б�лтірік», 
«Кішкентай ханзада» фильмдері 
к�рнекті композитор Т�леген 

М�хамеджановты� шы�армала-
рымен серлірек. Тал�ат Теменов 
�.�уанышбаев атында�ы �аза� мем-
лекеттік академиялы� музыкалы� 
драма театрында сахнала�ан «А� 
жауын» спектаклі лейтмотивіне 
де Секен Т�рысбекті� осы аттас 
к
йі алын�ан.

К
Й ��ДІРЕТІ

«ылымда музыкатерапия деген 
термин бар. Бізді� тілге аудар�ан-
да, б�л музыкамен емдеу ��ымын 
білдіреді. Ал �аза� к
йіні� ��діреті 
адамдарды айтпа�анда, жануарлар 
мен ��старды жіпсіз байлайды. 
Мысал 
шін тілімізде �олданы-
латын «аспанда�ы а��уды жерге 
�ондыр�ан» тіркесі, «Нар идірген» 
к
йін алу�а болады. Секен Т�рысбек 
к
йлеріні� де емдік �асиеті бар 
секілді. Бірнеше жыл б�рын бес 
жасар бала к
йшіні� туындыла-
рын ты�дап, дертінен ��лан-таза 

айы�ып шы��ан. Бір б�л �ана 
емес, Алматыда сексендегі �арт 
же Секенні� к
йлерінен дертіне 
дауа табады, Жамбыл облысында 
бір емші к
йшіні� к
йлерін �осып 
�ойып адамдарды �абылдайды 
екен. Осы туралы Секен Т�рысбек 
дос, таныстардан естіген.

К
йші «Сазген сазынан» кейін 
«�о�ыр �аз» ансамбліне жетекшілік 
етті. Елбасы �сынысымен «А� 
жауын» мемлекеттік камералы� 
оркестрін ��рды. Б�л �жым 1997 
жылы Алматы �аласында ж�мы-
сын бастады. 2001 жылы елорда�а 
к�шірілді. Алайда осыдан т�рт-бес 
жыл б�рын �нер �жымы сол кездегі 
Мдениет жне спорт министріні� 
б�йры�ымен жабылып �алды. 
Жетекшісіне б�л жа�дай ауыр тиді. 
Алматы�а �айтып оралып, сол 
жа�та оркестрді жандандырды. Б�л 
к
ндері осы оркестр репертуарына 
200-ге жуы� н мен к
й енген. 
Оркестр жетекшісіні� таби�атына 
¥бікен Хасеновті� «�о�ыр», Т�леген 
Момбековті� «Салтанат» к
йлері 
жа�ын. Т�легенні� �олынан к
й 
ал�аны да бар. Реті келгенде ал-
ды��ы буын к
йшілерді� к
йлерін 
насихаттап ж
реді. Б�л – �намды 
�асиет. ¥йтпесе �азір �зіндегі 
�нерден г�рі �нердегі �зін биік 
�оятын �нерпаздар к�бейіп кетті.

Секен Т�рысбек 1988 жылы 
�аза�стан комсомолы сыйлы�ыны� 
лауреаты, орда б�зар отызын-
да �аза�станны� е�бек сі�ірген 
ртісі атанды. «Парасат», «��р-
мет» ордендерін иеленді. Таяуда 
Н�р-С�лтан �аласы кімдігіні� 
�олдауымен биыл та�айындал�ан 
«Наурыз-2021» �лтты� сыйлы�ыны� 
«К
й» аталымында топ жарды. 
Б�л сыйлы�ты елорда кімі Алтай 
К�лгіновті� �олынан алды. Сол 
уа�ытта �ала басшысы �нер иесін 
мерейтойымен ��тты�тады. К
йші 
�з с�зінде ««�мырлары�ыз к
йдей 
мазм�нды болсын!» деген тілекті 
айтты. �зі де алпысыншы асуы-
на сергек �алпында жетіп отыр. 
�релі �нерпазды «талт
сімен» 
��тты�тай отырып, одан лі де осы 
заман 
німен 
ндескен ш�райлы 
шы�армаларды к
теміз.
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САФ
(Күйші Секен Тұрысбекке)

Бесіктегі кесі бір жасында ары �ткен,
Сол бесікпен баласы бір жасында бері �ткен...
Не ��ынды�, �арашы, �арапайым деректен:
Шекараны� наласы �ан мен �ай�ы, шер еккен.

Бір �асырда екі �ткен шекараны жол �ыла,
Бергі бетке топ еткен – ��нда�та�ы домбыра,
��нда�та�ы сбиге �асиеті �онды ма?
Ж
рмейт��ын жетекпен асау басы о�ды ма?

Сол сбиді� сарайы – сы��ырла�ан алтыннан,
Алтын та�ны� арайы, жаратыл�ан жар�ылдан.
Саф с�лулы�, саф алтын, дарындыны� ба�ы алтын,
Саф алтынны� �ашан да �зегінде зар т�н�ан...

Кедеймісі�, баймысы�, ж�лдызбысы�, аймысы�?
Т
сінетін �ай кісі� – саф алтынны� �ай�ысын?
К��ілдегі ол�ыны толтыратын тол�ыны,
Асыл ж
рек жолынан �алай �ана айнысын?
Кедеймісі�, баймысы�, ж�лдызбысы�, аймысы�?
Т
сінетін �ай кісі� – саф алтынны� �ай�ысын?..

�лы�бек ЕСД�УЛЕТ

ШЫНДЫҚҚА НЕ І ДЕЛ ЕН ШЫҒАРМА

�ткен �асырды� орта шенін-
де билікте Хрущёв мырза отыр-
�анда �аза�станды б�лшектегісі 
келген. Ма��ыстауды т
рікмен-
дерге, о�т
стікті� біраз жерін �з-
бек а�айындар�а, ал Ты� �лкесін 
Ресейге беру к�зделген еді.

Ты� �лкесі елімізді� сол-
т
стігіндегі е� асты�ты мол 
�ндіретін бес облыс болатын. 
Онымен �оса, б�л жерлерді� жер 
астында�ы байлы�ы �аншама. 
Хрущёвті� осы �сынысына 
елімізді� сол кездегі басшылары 
не айтарын білмей отыр�анда, 
Министрлер Ке�есіні� т�ра�асы 
Ж�мабек Тшенов т
бегейлі 
�арсы шы�ып, Кремль басшы-
сыны� арам ойын іске асыртпай 
тастайды. Ж�меке�ні� осы бей-
біт �мірдегі ерлігін Мемлекеттік 
сыйлы�ты� лауреаты, белгілі 
а�ын Несіпбек Айт�лы �зіні� 

Жер шарының біраз мемлекеттерінде жер мен шекара мәселесі толық шешілмеген. Егемендік алғаннан бері 
біздің еліміз шекаралас мемлекеттермен келіссөздер жүргізіп, жерімізді заңдастырып алдық. Бірақ әлі де біздің 
кең байтақ жерімізге көз алартып отырғандар бар. ндай жағдай кеңес дәуірінде де болған.

«Музыка атаулы елдің ішкі сезім байлығын 
білдіретін болса, соның ішінде ең күрделісі, 
ең толғаулысы, ең сырлысы  күй өнері. Қа-
зақтың қасиеті, ұяты тек қана күйінде қалды» 
деген екен кезінде заңғар жазушы Мұхтар 

уезов. Бұл өнер түрі қазақ қазақ болғалы 
ұлтымызбен бірге ғасырлар бойы жасап келе 
жатыр. Ал оның тарихын күй зерттеушілер 
ықылым замандарға, жер бетінде белгілі бір 
ұлттар болмаған дәуірлерге, тайпалық, ұлыс-
тық кезеңдерге апарып тірейді. Бүгінгі таңда 
қазақта бес мың күй бары айтылады. ріге 
бармай, атақты «Ақсақ құлан» күйінің авторы 
Кетбұғадан бастап тарқатсақ, Байжігіт, Құр-
манғазы, Тәттімбет, Сүгір бір-бір күй мектебін 
қалыптастырды.

«Жер – жаннан �ымбат» поэ-
масында тамаша суреттеген.

Мені� пайымдауымша, 
поэма шынды��а негіздел-
ген. Бауыржан Момыш�лы 
айтпа�шы, «шынды� шы�ады, 
біра� кешігіп шы�ады» демек-
ші, Ж�мабек Тшенов туралы 
шынды� жа�а шы�ып келе 
жат�андай. ¥лі де кеш емес, 
ол кісі д
ниеден �тсе де, �з 
орнын 
лкен тарихтан алса, 
�мірге �айта орал�аны болар 
еді. Поэманы� желісіне �арап 
отырса�ыз, Ж�мабек а�амыз-
ды� Кремльден шы��анда�ы 
к��іл к
йі суреттеледі. Мы� 
жыл�ы бабасыны� жат�ан 
жерін б�тен елге бермеймін 
деп �зін-�зі жігерлендіріп 
�ояды. �асында келе жат�ан 
Дінм�хамедті� «Ж�мабек, 
ж
рек ж�т�ан жан екенсі�!» 

деуі �зіні� Хрущёвті� алдын-
да�ы лсіздігін бай�атты ма, 
лде �ызметтік дрежесін �аза� 
жеріні� шамамен т�рттен бір 
б�лігін берумен са�тап �ал�ысы 
келді ме екен...

Автор �аза� еліні� т�та-
сты�ына осы�ан дейін де талай 
батырларымыз �ан т�гіп, тіпті 
бастарын да жер 
шін пида 
еткенін к�рсетеді. Оларды� 
�атарына Сырым Дат�лын, 
хан Кенені, Абылайды жат�ы-
за отырып, ерліктерін паш 
етеді. Кезінде Сталинмен ай-
�ас�ан С�лтанбек �ожанов-
ты�, Сма��л Сдуа�асовты�, 
Т�рар Рыс��лов ты� «халы� 
жауы» деген желеумен ��рбан 
бол�андары поэмада ерекше 
аталады.

А�ын Несіпбек Айт�лы 
«Ж�меке, �иын болды-ау? – 

деді Димаш» дей келіп, бір 
жерінде «... ркімні� �з бей-
несі к�рініп т�р, Жар�ырап 
уа�ыт деген шарайнадан...» 
деп демі бейнелейді.

Поэмада жырлан�андай, 
Ж�меке�ні� ата-анасы Тш-
м�хамбет пен Г
лсіммен 
жерлес бол�ан мені� жездем 
Тасма�амбет Машанбай�лы 
айтатын: «...б�л отбасында 

ш �л болды. ¦лкені М�са 
пойызда ревизор, одан кейін 
Манап басшылы� �ызметтерде 
болды, ал Ж�мабек, �ле�де 
айтыл�андай, «...тай к
нгі 
т�рпатынан танылыпты...» 
демекші, бала кезінде �айсар, 
бірбеткей болыпты. Осы-
лай а�ын Тшенов ар�ылы 
�аза�ты� хал�ы, жері 
шін 
к
рескен батыр �лдарын 
спеттейді. �ткен жылы 175 
жылды�ы атап �тілген �лы 
Абайды�, Алашты� ардагері 
¥лиханны�, халы� батыры 
Бауыржан Момыш�лыны� 
жне т. б. �лт �айраткер-

леріні� �аза�тан ту�анды�ын 
баса айтады. Поэмада «...
�зі алып �ал�ан облыстар-
ды� бір аудан жо� атында 
оны�...» деген �ле� жолдары 
Тшеновті� тарихтан �зіні� 
лайы�ты орнын ала алмай 
ж
ргенін ме�зейді. Б�л туралы 
мен бірнеше ма�ала жаз-
дым, был� еткен ешкім жо�. 
¥лі де 
міт 
зуге болмайды, 
Нке�ні� (Несіпбек) осы кере-
мет шынды��а негізделген по-
эмасы Ж�меке�ні� жерлестері 
о�ып, �оз�ау салып, жо�ары 
жа�та�ылар ��птап, бір о� 
шешім шы�арар деген ойда-
мын. Ж�мабек Ахмет�лыны� 
бейнесі, �ле�де айтыл�андай, 
астанамызды� �а� ортасында 
�ас�айып т�ратын к
н туар 
деген 
міттемін.

Еркін Д�УЕШ�ЛЫ, 

аза�стан 

Журналис тер 
ода�ыны� м�шесі
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Т�РКИЯ
Б�л елде Рамазан айыны� 

келгенін бірден білесіз. Айнала 
	лде мен б	лдеге оран�ан �сем 
�алы�ды�тай к�рсе� к�з той-
майтын с�лу �алпына кіреді. 
Мешіттер мен оларды� биік м�на-
раларына орнатыл�ан шамдары 
самаладай жар�ырап, аспанда�ы 
шо� ж�лдыздай жар�ырайды. 
Ер-азаматтар міндетті т	рде 
намазын осындай с�ні келіскен 
мешіттерде о�иды. Т	ркиялы�тар 
осы к	ндері �з жеріндегі �лемге 
�йгілі тарихи мешіттерді аралап, 
ауыз бекіткеннен ауыз аш�ан�а 
дейін сонда �алу�а тырысады. 
Оразаны� басты та�амы пиде деп 
аталады. Сопа�ша етіп пісірілген 
шелпекті� ішіне ет толтырып 
жасайды. Онымен �осып ішетін 
güllaç сусыны да бал татиды. Оны 
ж	гері, �н, су мен с	т араласты-
рып ж�не ��рма �осып жасайды. 
Мейрамханалар, 	лкенді-кішілі 
тама�тандыру орындары ке-
дей-кепшікке к	н батысымен 
тегін ас таратып, сауабын алады. 
Оны «ифтар-м�зір» деп атайды. 
Ауызашарды� да т	рікше м�нері 
бар. Алдымен ��рмамен су ішіп, 
сосын з�йт	н жемісін жеп, одан 
кейінгі жейтін бір тілім ірімшіктен 
кейін к�к�ніс �осылып пісірілген 
сорпа�а кіріседі.

ЛИВАН
Рамазан айы Ливанда мешіт-

терге жама�ат молынан жиналып, 
сол жерде ауыз ашып, бірге отырып 
уа�ыз ты�даумен ерекшеленеді. 
К�рнекі жерлерде ораза �стау�а, 
�айырымдылы� жасау�а ша�ыр�ан 
	ндеулер ілініп �ойылады. �рбір 
ливанды� �лы� айы келгенін паш 
етіп, 	йлерін т	рлі жар�ырауы� 
шамдармен безендіреді. Бай 
м�сылман �з �уанышын кедей-
лермен б�ліседі. Олар ауызашар 
�йымдастырып, кедей-кепшікке 
ас-д�м таратады. Бір ерекшелігі, 
осындай жиындарда та�аммен 
�атар киім-кешек тарату да жол�а 
�ойыл�ан. Ауызашарды� басты 

Соны� бірі – «М�нара» газетіні� бас редакторы 
Серікбол Хасан. Ол «Діни та�ырыптарды жариялау-
ды� т�жірибелік ма�ызы» та�ырыбы бойынша БА� 
�кілдеріні� та�ырып к�терудегі �ателіктері мен оны 
болдырмау жолдары жайлы т�жірибесімен б�лісті. 
Сонымен �атар �атысушы мамандар «�аза�станда�ы 
діни м�селелер ж�не за�намалы� ��жаттар» та�ыры-
бы бойынша «���ы�ты� медиа орталы�ы» �о�амды� 
�орыны� за�гері Г	лмира Біржанованы� д�рісін 
ты�дады. Спикер та�ырып т��ірегінде жылдар бойы 
жаса�ан зерттеулерімен таныстырып, Конституция 

баптарына, «Діни �ызмет ж�не діни бірлестіктер 
туралы», «Экстремизмге �арсы іс-�имыл туралы» 
за�дарына, онда�ы б�лімдер мен баптар�а то�талды.

�шінші спикер ретінде �ыр�ызстан Республикасыны� 
«Ашы� позиция» �о�амды� �орыны� президенті, адам 
���ы�ы ж�ніндегі сарапшы Дмитрий Кабак �атысты. 
Курсты� екінші к	ніні� со��ы спикері «ХикметTV» сту-
диясыны� журналисі Еркін Ш�кір�лы болды. Ол студия 
�німдерімен, Рамазан айында�ы жа�алы�тармен, дін 
саласында �ызмет ететін журналистерге �ойылатын 
талаптар туралы айтты.

• Жер ж�зінде 1,7 миллиарда тарта м�сылман бар.
• М�сылман к�нтізбесі 12 айдан т�рады, оны� 

то�ызыншы айы – асиетті Рамазан айы.
• Рамазан – арабша ай аты.
• Ораза с�зі – парсыша «руза», «рузе» с�зінен шыан. 

Арабша (саум) ауыз бекіту деген ма�ына береді.
• М�сылмандар т�ратын жеріне ж�не к�нні� 

�заты�ына байланысты ораза уаыты белгіленеді.
• �азастанда т�улігіне 16-19 са�ат ораза �стайды.
• Австралияда�ы м�сылмандарды� оразасы е� 

ыса болып есептеледі, бар-жо�ы 9 са�ат ауыз 
бекітеді.

• Швеция мен Норвегия, Исландия м�сылмандары 
20 са�аттан арты ораза �стайды.

• Егер м�сылман �з елінен баса елге кетсе, онда 
ол жергілікті уаыта с�йкес ораза �стауы керек.

• Полярлы айматарда�ы м�сылмандар е� 
жаын аланы� уаытына бейімделе алады немесе 
Мекке уаытына с�йкес ораза �стайды.

• М�сылман к�нтізбесі айлы к�нтізбе ж�не 
ай жа�а айды� тууымен басталады. Шамамен 33 
жылда асиетті айды� бір циклі �теді.

• Ораза жыл сайын он к�н ал�а жылжып 
отырады.

• Кейбір м�сылман елдерінде ораза �стамау 
за��а айшы келеді. Ол �ы б�зушылы ретінде 
саналады, ал оны б�з�андар�а айыпп�л т�летіп, 
жаза ретінде о�амды ж�мыстар�а тартады.

Расында да, оразаны� е� ауыр 
кезі – ал�аш�ы екі к	ні. ¡йткені 
адам а�засы �алыпты жа�дайдан 
шы�ып, ерекше «ораза» к	йіне 
енеді. К	ні бойына �арын�а н�р 
т	спеген со� бауырда�ы, б�лшы� 
еттеріміздегі жина�тал�ан май-
ларды ж�мсау�а к�шеді. А�зада�ы 

ЛЕМ МҰСЫЛМАНДАРЫНЫҢ ҰЛЫҚ АЙЫ

А  УАЙС А

uaisova.a@mail.ru

амазан  дүниенің барша мұсылмандары жыл бойы-
на асыға күтетін айлардың сұлтаны. айғамбарымыз 
с. ғ. с.  амазанның басы  рахмет, ортасы  кешірім, 

соңы  тозақ отынан құтылу» деген екен. сы игіліктен 
құр қалмау үшін отыз күн ауыз бекітіп, Жаратушының 
рахымынан үміт етіп, мүбәрак айдың ризығына кене-
летін кез де  осы ай. Қасиетті айдың кіргенінен соңына 
дейін үлкен мерекедей атап өтетін елдердің дәстүріне 
шолу жасадық.

тама�ы – жасымы�тан жасалып, 
к�к�ніс �ос�ан сорпасы. Та� ату�а 
жа�ында�анда �здері таббал деп 
атайтын арнайы адам дабыл 
�а�ып, «�й�ыдан т�ры�дар, ауыз 
ашы�дар, б�л тек ораза айында 
болады» деп халы�ты �й�ыдан 
оятады.

МЫСЫР
Рамазан – Мысырда �лтты� 

ма�ызы бар �лы� мейрам. Б	кіл 
хал�ы 	лкен �уанышпен �арсы 
алады. �сіресе, балаларды� �уа-
нышында шек болмайды. Олар�а 
тек осы айда �ана сатылатын 
�олшам сый�а тартылады. Ифтар 
мен сухур тек к�пшілікпен бірге 
болатынды�тан, к�шеге дастар�ан 
жайып к�пшілікпен бірге �йымда-
сып �ткізеді. Б�л 	шін к�біне 
мешіттерді� жанында немесе 
�асиетті �улиелер жерленген 
�л-Х	ссейн ж�не Ас-Ситт Зейнаб, 
Ас Сайида Нафиса, �л-Азhар, Хан 
�л-Халили кварталдарын та�дап, 
сонда жо�-жітікке ас береді. Б�л 
жерде де та� ату�а екі са�ат-
тай �ал�аннан бастап к�шеге 
дауылпаздар аспабын со�ып, 
ауызашарды� жа�ында�анынан 
хабар береді. Ораза айында жиі 
пісірілетін та�амдарды �оянны� 
етінен, жабайы кептер мен �озы 
етінен жасайды. Камардин деп 
аталатын ��рмадан жасал�ан 
сусын ішеді.

АУ�АНСТАН
Рамазанны� бірінші к	ні – де-

малыс. Сол к	ні ау�анды�тар д	-
кен-базар аралап, айлы� та�амын 
сатып алады. Барлы� м�сылман 
елдеріндей мейрамхана-кафелер 
к	н жары�та ж�мысын то�татады. 
Ал телеарналар мен радио музы-
калы� ба�дарламаларды эфирге 
шы�армайды. Ау�анды�тарды� �зі 
м	б�рак Рамазан айында музыка 
ты�дап, же�іл к	лкіден аула� 
болуды ж�н к�реді. Бір �ызы�ы, 
ауыз берік болсын-болмасын к�-
шелерде не к�пшілік жинал�ан 
жерде су ішіп, тама� жеген адамды 
кездестірмейсіз. Ифтар�а ау�ан-
ды�тар палау жасау�а тырысады. 
��рма дастар�анны� с�ні болса, 
ау�ан т�ттісі – желяби де ора-
зада жейтін асты� с	йкімдісі. 
Ау�анды�тарды� ежелгі д�ст	рі 

бойынша мешіттерде �ркім �з 
есебінен ас беруге тырысады. 
О�ан к��ілі �ала�андарды� б�рі 
келіп, д�мдес болады.

БАНГЛАДЕШ
Миллионда�ан м�сылман 

�лемдегі е� к�п шо�ырлан�ан 
мемлекет – Бангладешті� мешіт-
терінде жиналып, діни шаралар�а 
�атысады ж�не �асиетті Рамазан 
айында ислам туралы д�рістер 
ты�дайды. Бангладеште шама-
мен 250000 мешіт бар, оны� 
6000-ы – астанасы Даккада. Елді� 
бас мешіті Бейтул-Мукаррамда 
та� ж�не екінті намаздарынан 
кейін �асиетті ��ран с	релерін 
т	сіндіру бойынша арнайы са-
ба�тар �ткізіледі. Рамазан айыны� 
20-сынан бастап имамдар т	нгі 
намаз кезінде ��ранды толы� 
о�уды бастайды.

П
КІСТАН
Т	н ортасынан ау�анда �рбір 

	йді� шамы жана бастайды. Б�л 
кезде біреулер намаз�а т�рса, 
кейбіреуі ��ран о�и бастайды. 
Та� намазына бірер са�ат �ал�ан-
да азаншы «ауыздары�ызды 
бекіті�іздер, та�ны� атуына 
м�нша са�ат, м�нша минут �алды» 
деп хабарлай бастайды. Та��а 
жа�ында�ан сайын мешітті� 
м�нарасынан шы��ан дауыс та 
зорая т	седі. «Чирия ураза» тор�ай 
ораза деп аталады, я�ни бала 
ересектермен бірге оянып, ауыз 
ашады да, �лі келгенге дейін ауыз 
бекітеді. Уа�ытынан б�рын ауыз 

ашса, кешірімді. �рине, баланы� 
аты бала �ой, жасымызда біздер 
де �желерімізбен бірге т�рып, 
т�ттісін жейтінбіз. Егер жігері 
жетіп, а�шам�а дейін тама� же-
месе, онда ол баланы ар�асынан 
�а�ып ма�тап, сыйлы� береді. 
Рамазан айында ешкім тірлігі-
нен �алмайды, ж�мысы бары 
ж�мысына, о�ушылар мектебіне 
барады. А�шамнан кейін �аланы� 
тірлігі �ыз-�ыз �айнайды, кафе, 
мейрамханалар ашылып, базар 
ж�мысын бастайды. ��тпаннан 
кейін ер-азаматтар жиналып 
тарауих намазын о�иды.

СИРИЯ
�детте ораза айына да йынды� 

Ша�банны� со�ында басталады. 
Бір ай�а жеткілікті т�тті-та�амда-
рын молынан сатып алып �ояды. 
Мешітте а�шам намазын о�ып 
бол�ан со� 	йлеріне тарап, �улетті� 
	лкені бар 	йге жиналады. Ауыз-
ашарды� басты та�амы – фаттуш. 
Оны асты� алдында жейді. Фат-
туш – б�л к�к�ніспен кепкен нан 
�осылып, лимон с�лімен араласты-
рып, з�йт	н майымен жасал�ан 
же�іл ас. ��тпаннан кейін канафа, 
катаиф деп аталатын т�ттілер 
�сынады. Ораза айында жал�ыз 
отырып тама� ішуге болмайды, 
сол себепті а�айын-туыстары 
бірге жиналады, к�ршілер болса 
тама�ымен б�ліседі.

�НДІСТАН
Б�л елде 140 миллион м�сыл-

ман т�рады. Олар – ислам дінін 

�станатындар саныны� к�птігі 
жа�ынан 	шінші ел. Б�л елді� 
м�сылмандары ораза айына 
ерекше м�н береді. Тарауих 
намазын міндетті т	рде мешітте 
о�иды. Осы к	ндері ер-азаматтар 
барынша мешітте болу�а тыры-
сады, «итикяф» деп аталады ж�не 
аса діндарлары оразаны� со��ы 
он к	нінде мешітте т	неп, ��ран 
о�ып, зікір салып уа�ыттарын 
��лшылы�та �ткізеді. Т	рлі сор-
палар мен д�мдеуіштер �осыл�ан 
палау – ораза айыны� басты 
та�амы. Жеміс-жидектер мен 
т�тті сусындар ауыз бекіткендер-
ге н�рлі �орек береді. Д�улетті 
м�сылмандар байлы�ыны� 2,5 
пайызын кедейлерге беруі тиіс, 
бай-кедей демей пітір сада�а 
беру де міндетті.

МАЛАЙЗИЯ
Ислам – б�л елді� мемлекет-

тік діні. Ораза алдында �йелдер 
дастар�ан м�зірін т	гендеп алса, 
ерлері 	йді� іші-сыртын тазалап, 
�демілеп безендіреді. �рбір 	йде 
керосин шамдары жа�ылады. 
Тіпті �рбір ауыл 	йлерін к�ркем 
безендіруден жарыс�а т	седі 
десе де бол�андай. Б�л айда 
м�сылмандарды� �мірі �деттегі 
�алпынан �згере �оймайды. Тек 
бір-біріне ы�ыласы мен мейірімі 
артатыны болмаса.

ИНДОНЕЗИЯ
Индонезия м�сылмандарына 

келетін болса�, Рамазан олар 
	шін �айтып оралуын жыл бо-

йына ерекше ы�ыласпен к	тетін 
�ымбатты �она�ына ��сайды. 
Оны� кездесуіне дайынды� 
кезінде к�шелер Рамазанны� 
р�міздерімен безендірілген, 
�аланы� белгілі б�ліктерінде 
мерекелік шамдар жа�ылып, 
ерекше безендіріледі. Жергілік-
ті т�р�ындар �з аулалары мен 
�о�амды� орындарды, �сіресе 
мешіттерді м��ият тазалайды. 
Dorderan немесе Dandangan 
– Рамазан айында б	кіл Индо-
незияда пайда болатын 	лкен 
ж�рме�келерді� атауы. М�нда сіз 
�зі�ізге �ажеттіні� б�рін сатып 
ала аласыз. Dorderan �детте му-
ниципалитеттер алдында немесе 
�о�амды� саяба�тарда �йымдас-
тырылады. Рамазан айыны� 
басында барлы� м�сылмандар 
5 к	нге дейін демалыс алады, 
оны тиімді пайдаланады, олар 
туыстары мен достарына барады, 
оларды Рамазанны� басталуымен 
��тты�тайды. Бір ай бойы уа�ыз-
дар мен д�рістерді� белгілі бір 
кестесі жасалады да, оны �рбір 
м�сылман �алт жібермей орын-
дайды. О�у орындарында ��ран 
о�удан о�ушылар�а арнал�ан жа-
рыстар да �ткізіліп, барлы� жерде 
керемет нашидтер �уезі естіліп 
т�рады. ¸лтты� та�ам�а келетін 
болса�, Индонезияда Рамазанны� 
д�ст	рлі та�амы – �айнатыл�ан 
к	ріш пен зімбір жапыра�тарынан 
т�ратын кетупат. К	ріш �рілген 
кокос жапыра�тарыны� ішінде 
пісірілген ж�не �те �оймалжы� 
болып келеді.

РА АНЫҢ ПАЙДАСЫ

Көптеген діндерде тоя тамақ жеуге тыйым болса, 
енді бірінде жылдың бір айында малдың етінен жа-
салған тағамнан тыйылу үрдісі бар. Мұсылмандар 
үшін  амазан айында отыз күн таңның атқанынан күн 
батқанға дейін тамақ жеуден тыйылып, ораза ұстауы 
шарт. енсаулық саласының мамандары ораза кезін-
де адам ағзасындағы болатын өзгерістерді бағалап, 
былайша түсінік береді.

май кете баста�аннан салма� 
та тастайды. Б�л холестерин 
де�гейін реттеп, �ант диабетіні� 
даму �аупін т�мендетеді. Алайда 
�анда�ы �ант де�гейіні� т�мен-
деуі �лсіздік пен �й�ышылды��а 
�келеді. Осы ал�аш�ы екі к	нде 
бас ауруы, айналуы, ж	рек айнуы 

ж�не жа�ымсыз иіс пайда болуы 
м	мкін. Оразаны� 	шінші к	ні-
нен бастап бес к	н аралы�ында 
�атты ш�лдеуден са�тан�ан ж�н. 
Одан со� адам а�засы ашты��а 
	йреніп �алады. Сонда да суды� 
м�лшерін кемітпей, а�за�а �уат 
беретін та�амдарды тал�ап жеу 
керек. ¡йткені к	нделікті �мірде 
біз к�п м�лшерде калориялы 
тама� жейміз, аз �имылдап, 
оны сі�іріп те 	лгермейміз. Б�л 
денені� барлы� м	шелеріні� ж�-
мысын �алпына келтіру сия� ты 
кейбір �з функцияларын орын-
дауына кедергі келтіруі м	мкін. 
Б�л те�герімсіздік ораза кезінде 
�алпына келіп, а�заны� барлы� 
м	шесі бар �уатымен ж�мыс істей 
бастайды. Оразаны� екінші жар-
тысында адам а�засы ашты��а 
толы� 	йренеді. Уытсыздану – 
детоксикация басталады. Осы 
кезе�де ішек, бауыр, б	йрек 
ж�не адам терісі детоксикация 
	рдісінен �теді. Б�л кезе�де 
органдарды� функционалды�ы 
оларды� максималды �німділік 
де�гейінде болуы керек. Есте 
са�тау �абілеті мен зейіні жа�са-
руы м	мкін. Рамазан айында�ы 
ораза та�ны� атысынан к	н 
бат�ан�а дейін болатынды�тан, 
б�л денеге тама� пен с�йы�ты� 
т	ріндегі энергия �леуетін жинау-
�а уа�ыт жеткілікті. Б�л б�лшы� 
ет массасыны� жо�алуынан 
са�тайды.

ДІН ТАҚЫРЫБЫ – 
РТАҚ  ЙЛАР

Елордада журналистерге арналған «Медиакеңістіктегі конфессияаралық диалог  
ортақ құндылықтар мен тәжірибе» атты онлайн курс өтті. араның аясында дінді 
заңнамалық тұрғыда зерттеп, ғылыми жұмыстарымен, тәжірибесімен танылған 
мамандар дәріс оқыды.

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ!
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ТҮРМЕДЕН КЕЙІН ДЕ 
ТІРШІЛІК БАР

МЕДИА И  БИЛЕР 
СОТЫНАН БАСТАУ АЛҒАН

Кез келген адамның түрмеде өткен өмірі болашағына кедергі келтірмеуі тиіс. 
Солай айтамыз-ау, бірақ көпшіліктің темір тор көрген туысы бар танысынан 
алшақ жүруді жөн санайтыны жасырын емес. Жазасын өтеушіні қоғам қабыл-
дамаса, босап шыққан соң бақылауда болмаса, қалыпты өмірге қалай бейім-
деледі  Жұмысқа орналасуы онсыз да қиын, тіпті басым бөлігі белгілі бір 
мамандықты меңгермеген. Тұратын баспанасы мен келгенде қарсы алатын 
жақыны жоқтар қылмысқа қайта ұрынады дейді мамандар. Ендеше қайтпек 
керек  сы сұрақты шкі істер министрлігі жанынан құрылған «Еңбек» респу-
бликалық мемлекеттік кәсіпорны директоры әулет А ТЖАН ҚА қойып, 
елімізде бас бостандығынан айырылғандарды жұмыспен қамту мәселесі 
қалай шешімін тауып жатқанын сұрап білдік.

«Егер біз мемлекет болғымыз келсе, онда халық руханиятының бастауларын түсінгеніміз 
жөн» дейді Елбасы Н.Назарбаев. сы орайда бүкіл қазақ жерін біртұтас басқаратын мем-
лекет бүкіл елге тарайтын заң болмаған уақытта барлық даулы мәселелерді, түрлі талап-
тарды шешіп отырған билер соты туралы айтпасқа болмайды.

�НДІРІСКЕ АРНАЛ�АН 
БОС ОРЫНДАР БАР
– Д�улет Рымтай�лы, б�гінде 

республикадаы т�зеу мекеме-
лерінде 25 мы�а жуы� адам-
ны� жазасын �теп жат�анынан 
хабардармыз. Ал оларды� 
�аншасы е�бекке жарамды? 
Жалпы �ндіріс айма�тарындаы 
ж�мысты� �ар�ыны �алай?

– И�, елімізде 24941 адам жаза-
сын 
теуде болса, оны� 14267-сі 
е�бекке жарамды. Оларды� 11484-і 
ж�мыспен �амтыл ан. Ал астана 
бойынша 300-дей �ызмет алушы 
ж�мыс�а араласады. Т�рмеде отыр-
 андарды� 60 пайызы ж�мыс істейді. 
20-25 жыл отыратындар к�сіп т�рін 

здері �сынады. 10 мы� адам е�-
бекке жарамсыз. Біра� б�рі бірдей 
м�гедек немесе зейнеткер емес. 
Б�л тізімге т�зеу мекемесіне жа�а 
т�скендер, мекеме аума ында ы орта 
мектептерде, �лде политехникалы� 
колледждерде т�рлі маманды�та 
о�ып жат�андар, �аралып ж�ргендер, 
ДИЗО-да �амауда отыр андар енеді. 
Оларды� мерзімдері біткен со�  ана 

ж�мыс�а тартылады. Айтпа�шы, 
туберкулезбен ауыратындар б
лек 
мекемеде болады, ж�мыс орындарын 
ашу а м�лдем тыйым салынады.

Жалпы «Е�бек» республикалы� 
мемлекеттік к�сіпорны бас бостан-
ды ынан айырыл ан ж�не т�зеу 
мекемелерінде жат�ан азаматтарды 

ндірістік-шаруашылы� саласына 
е�бекке тартумен ш� ылданады. 
Ішкі істер министрлігіні� биік �ор-
шаулары, сейфтер, барлы� темірге 
�атысы барын біздер жасаймыз. 
1000 тонналы� м�наралар болады, 
оларды к�сіпорында жасап шы ады, 
кейін тиісті орын а дайын к�йінде 
жеткізіледі. �азір елімізде соттал ан-
дар жазасын 
тейтін 60 мекеме бар. 
Соны� �р�айсында коммуналды� 
�ызмет жасаймыз, к�рделі ж
ндеуді 
де 
зіміз ж�ргіземіз. �ндіріс орнында 
�аншама тауар т�рлерін шы арамыз. 
Атап айт�анда, же�іл 
нерк�сіп, ме-
талл, а аш 
�деу, та ам 
нерк�сібі, 
тас 
�деу мен ��рылыс заттарын 
шы ару ж�не бас�а да ба ыттарда 
ж�мыс істейміз.

�ткен жылы 236 к�сіпкерге т�-

зеу мекемелеріндегі бос т�р ан 

ндірістік ала�дар сенімгерлік 
бас�ару а берілді. Соны� ар�асында 
�осымша 3292 жазасын 
теуші ж�-
мыспен �амтылды. Былтыр жи�аз, 
�ап, крахмал шы аратын ж�не 
к
к
ніс кептіретін цехтар ашылды. 
Сонымен �атар ет 
німдерін �айта 

�деу, тігіншілік ж�не темір-бетон 
б�йымдарын шы аратын цехтар 
іске �осылды.

�азіргі та�да т�зеу мекемелеріні� 

ндірістік аума ында ы 181391 
шаршы метр ала�да ж�мыстар 
ж�ргізілуде. �ал ан 77595 шаршы 
метр 
ндірістік ала� бос т�р. К�сіп-
керлер 
ндіріс ашамыз десе, жол 
ашы�. Тегін  имараттар мен жер 
береміз. К�сіпкерлер тек пайдала-
ныл ан коммуналды� ресурстар а 
 ана а�ы т
лейді.

�ЫЛМЫСКЕРДІ� К�СІП 
АШУЫНА КЕДЕРГІ К�П
– Т�зеу мекемелерінде шаын 

к�сіпкерлікке к��іл б�лініп, 
дамып келе жат�аны �уантады. 
Жазасын �теушілерді� ара-

БИЛЕР СОТЫ ІЗІМЕН...
Билер – бірт�тас мемле-

кеттік билік ісіне �ос�ан 
�лесі ж�не ел бас�аруда ы 
ісі, тап�ыр билігі, к
сем 
с
з, даналы ымен таныл ан 
��рметті т�л алар. Ел ба-
сына к�н ту ан �иын с�тте 
хал�ына пана бола білген 
�ор аушы �рі �олдаушысы. 
Халы� жадында «Елге бай 
��т емес, би – ��т» немесе 
«�абыр адан �ар жауса – атан 
менен нар а к�ш, ел шетіне 
жау келсе – �абыр алы биге 
к�ш» деген даналы� с
здер 
билерді� мемлекет алдында ы 
беделіні� жо ары ба алан а-
нын к
рсетеді. Ш.У�лиханов 
билерді� беделін сипаттайтын 
келесі белгі нышандарын: 
а) биді� сотты� билігі оны� 
«жеке беделіне» негізделді; 
�) шешендік 
нермен бірге 
сотты� д�ст�рлерді білуі 
�аза�тар а «би» деген ата� 
берді; б) айып талушы а �арсы 
к�діктенуден бас�а на�ты 
ай а�тар болма ан жа дайда 
билер ант беруді �олданатын; 
в) билер соты жария т�рде, 
ауызша 
тетін ж�не барлы� 
жа дайда �ор ау а жол беріл-
ді; г) билер сотыны� басты 
ерекшелігі оны� �рт�рлі 
�атып �ал ан р�сімдерден 
аула�ты ында; �аза�тарда 
сот к
не заманнан бар ж�не 
бітімгершілік �а идасына 
негізделеді деп к
рсетеді.

�ЙТЕКЕНІ� Т�РЕЛІГІ
Т
ле би мен �аз дауысты 

�азыбек биді� ертеректе 
лген 
бір кісіні� ��нын даулап Кіші 
ж�зге келетін о�и асын еске 
алайы�. Дау бірнеше к�нге 
созылып, екі жа� келісе ал-
май жат�ан кезде есік жа�та 
отыр ан бір жігітті:

Ас�ар тау, сенде бір мін 
бар – асу бермейсі�,

Тас�ын су, сенде бір мін 
бар – 
ткел бермейсі�.

Билер, сендерде бір мін 
бар – бас�а а с
з бермейсі�! 
– деген с
зі �шін ба ала ан 
�азыбек би мен Т
ле би ол 
жігіттен осы дау а енді т
релік 
айтуды с�райды, сонда �ара 
жігіт: «Алты атасын ар�алап 
ж�ргенді сіздерден к
рдім, 
жеті атасын жетектеп ж�ргенді 
сіздерден к
рдім. Ескіріп кет-
кен дау екен! Біра� ��р �айт-
са�ыздар, а алы� назалары�а 
�алармын. Ерді� ��ны ж�з �ара 
�ой. Кіші ж�з санын ж�зге 
толтырып тайынша-торпа� 
берсін, со ан разы болы�дар!» 
дейді. Екі жа ы да осы т
релікке 
то�тап, разы болып тарайды. 
Осы келтірілген мысалдан 
¨йтеке биді� дау бойынша 
ескіру мерзіміні� 
ткендігін 
ал а тарт�анды ын к
реміз. 
Солай бола т�ра, екі жа�ты� 
арасында ы �арым-�атынасты 
са�тап �алу �шін екі жа� риза 
болатындай етіп осы дауды� 
т
релігін берген. �олданыста ы 

сында к�сіп ашуа ниеттілер 
болды ма? Жалпы оларды� 
бизнес бастауы �аншалы�ты 
м�мкін жадай?

– Жазасын 
теп шы��аннан 
кейін азаматтар ж�мыс таба алмай 
�иналады. Олар а �о амны� �а-
лай �арайтыны да белгілі жа дай. 
Б�л м�селе к�н т�ртібінен т�скен 
емес. Бізді� 
ндірістік айма�та іс 
бастаймын десе, �уанамыз ж�не 
�олдау к
рсетуге де дайынбыз. 
М�селен, Бахыттулла есімді азамат 
2015 жылы жазасын 
теп, бостан-
ды��а шы��анмен, ж�мыс таппай 
�за� ж�рген. Кейін бізге «Е�бек» 
мемлекеттік к�сіпорнына келіп 
з 
бизнес-жобасын �сынды. Барынша 
�олдау к
рсетіп, идеясын ж�зеге 
асырды�. Б�гінде ауыр к
лік ж
н-
дейтін цехын бас�арып отыр.

�ткен жылы жеке к�сіпкерлік 
ашу а екі жазасын 
теуші ниет 
білдірді. Дегенмен б�л жерде ж�йелі 
шешімін таппа ан м�селе бар. Ішкі 
істер министріні� 2014 жыл ы 17 
�арашада ы б�йры ымен бекітіл-
ген б�л ереже бойынша жазасын 

теушілерге еркін жалдамалы ж�-
мысшыларды ж�мыс�а тарту а жол 
берілмейді. Сонды�тан да жазасын 

теушілерді жеке к�сіпкер ретінде 
тіркеу �иын. Ж�ргізілген талдау 
бойынша жазасын 
теуші к�сіпкерге 
сырттан шикізаттар, материалдар 
жеткізіп беретіндер, ��рылтайшы 
болып а�ша тауып беретіндер олар-
ды� туыстары, таныстары, достары 
екені аны�талды. Б�л туыстарды� жиі 
к
рісуіне м�мкіндік беретіндіктен, 
�ылмысты�-ат�ару кодексіне �айшы 
келеді. Та ы 2019 жылы жазасын 

теушілер жасай алатын ж�мыс 
т�рлеріні� 
згеріске �шыра анынан 
соттал андар ��рылыс-монтаж, 
жол ж
ндеу ж�мыстарына �атыса 
алмайды. Сонымен �атар жазасын 

теушілерді� арасында бизнес бастау-
 а деген біліктілік болмай жатады.

ЖАЗАСЫН �ТЕП ТЕ 
Н�ПА�АСЫН ТАБА АЛАДЫ
– Сотталандарды� алатын 

жала�ысы �андай? Оларды те-
гін ж�мыстара жегіп жат�ан 
жо�сыздар ма?

– Е�бек кодексіне сай алады. Е�-
бека�ыларын �р т�зеу мекемесіні� 
депозиттік шотына, ал салы�ты 
бюджетке аударамыз. ¨р т�зету 
мекемесінде д�кен бар, сол жерден 
керегін сатып алады. Келтірген 
залалын 
теп жат�андарды� жа-
ла�ысынан 50 пайызы �сталады. 
Айлы� уа�ытымен ж�не келісімді 
екі т�рге б
лінеді. Орташа айлы� 
е�бека�ы 8 са ат е�бек ететіндер 
�шін 127314 те�ге, ал келісімді 
е�бека�ы 98033 те�гені ��райды. 
Жазасын 
теушілер 1 к�н істеп, 2 
к�н демалады. �ткен жылы жазасын 

теушілерге аударыл ан жала�ы 
сомасы 703,5 млн те�гені ��рады. 
Са атына ж�мыс істейтіндер пеш 
жа у, ас пісіру ж�мыстарына тар-
тылады. Ал бас�алары киім тігеді, 
жи�аз жасайды.

– Жазасын �теушілер �ндір-
ген тауарлар, �німдер нары��а 
немесе экспорт�а шыа ма? 
Ж�рт �алай �абылдайды?

– �иыншылы� к
п. Ж�йелер 
тоз ан. Т�зету мекемелеріне 50-60 
жыл бол ан. Сонды�тан пеш жанып 
кетіпті, ж�йе тесіліп кетіпті деген-
нен бастаймыз ж�мыс к�нін. Бізге 
мемлекеттік тапсырыс керек. К
бі 
бізді нары��а жіберу керек дейді. Ал 
ондай болса, соттал андарды� басым 
б
лігі – о�ыма андар. Нары��а шы а 
алмаймыз. М�мкіндік бар, біра� халы� 
арасында олар а тапсырыс бермеу 
керек, д�рыс ж�мыс істемейді деген 
кері т�сінік бар. «Т�рмедегілер тіккен, 

ндірген» деп жа�тырмай жатады, 
мені� айтарым – е�бек �рлы�шы 
емеc. Бізде республика бойынша 
4000-нан аса �ызметкер ж�мыс істейді. 
®кіметтен �олдау керек. Америка, 
�ыр ызстан, Ресей мен �збекстанда 
да мемлекет тапсырмасымен ж�мыс 
істейді. Бізде мемлекеттік тапсырыс 
бар, алайда аз.

БОСАП ШЫ��АНДАР�А 
Ж¡МЫС ПЕН ЖАТА�ХАНА 
¡СЫНЫЛМА�
– Т�рмеден босап шы��андар-

ды ж�мыспен �рі баспанамен 
�амту м�селесіні� шешімін 
табуа атсалысып ж�ргені�ізді 
білеміз. �зі�із �ола алып 
жат�ан жазасын �тегендерге 
арналан шеберхана мен жа-
та�хана жай-к�йін тар�атып 
айтса�ыз...

– Ж�мыссызды� кез келген адам-
ды �ылмыс�а �рындыруы м�мкін. 
Барлы ы т�рбиеге, бізді� істеген 
ж�мысымыз а ж�не босап шы��аннан 
кейінгі жа дай а тікелей байланыс-
ты. Біз а айын-туысы, барар жері 
жо�тар а арнал ан жата�хана салу 
бойынша ж�мыстар ж�ргізудеміз. 
Босап шы��андарды сол �йге тіркеуге 
�ойып, б
лме беріп, �алыпты 
мірге 
бейімдегіміз келеді. Бізге ж�мыс-
шылар 
те �ажет, тек к�сіпкерлер 
жа ы т�рме к
ргендерді тарт�ысы 
келмейді. Осыны жою керек.

Елордада жа�ында тігін фабрика-
мыз ашылады. 160 адамды ж�мыспен 
�амту к
зделген. �ала �кімдігіні� 
�олдауымен 500 шаршы метрлік 

нысанды к�рделі ж
ндеуден 
ткізіп, 
к�дімгі фабрика етіп алды�. Алда ы 
уа�ытта тігін цехын 15 облыстан 
ашу жоспарымызда бар. Барлы ы 
толы ымен 
з �аражатымыз а са-
лынуда. Жылда �р �алада бір-бірден 
ашып отырса� дейміз. Жергілікті 
билік бізге  имарат беріп, жата�хана 
ашу а к
мектессе ж
н болар еді. Сол 
жерге т�рмеден кейін барса, �о ам а 
сі�ісіп кетуі же�ілірек болатын еді. 
Жата�ханада тегін т�рады �рі ж�мыс 
істеп н�па�асын табады.

Сонымен �атар �леуметтік к�сіп-
орындар санын к
бейту керек. Т�р-
меден жылда босап жат�андарды� 
тізімін алып, сол жерлерге ж�мыс�а 
орналастыру керек. Оларды� саны 
да к
п емес, жылына ел бойынша 
2000 адам босап шы�са, �р облыс�а 
100-150 адамнан келер. Оны� ішінен 
м��таждарды аны�тап, тізімін жасап, 
�ада алап отыру керек. �азір ешкім 
оларды� т�рмеден кейінгі жай-к�йіне 
бас �атырып жат�ан жо�. Сонды�тан 
болар, елімізде �ылмыс к
беймесе, 
азаймай т�р.

– «Е�бек» республикалы� 
мемлекеттік мекемесіні� б�-
гінгі ма�саты мен алдаы к�нге 
жоспары �андай?

– �азір к�рмеулі м�селелер к
п. 
Бірінші да дарысты� салдарынан 
екінші к�сіпорынны� �арызы 
бар. 2019-2020 жылдары «Е�бек» 
РМК-ны� лауазымды т�л аларына 
�атысты �ылмысты� іс �оз алып, 
айыптау �кімі шы��ан болатын. 
Мекемені� мойнында 3 мил-
лиард �арыз бар, мені� келгеніме 
енді бір жыл а таяды. 2015-2020 
жыл а дейін жиналып �ал ан. 
�арыздардан ��тылуымыз �ажет. 
Болаша�та т�зету мекемелерін 
к�рделі ж
ндеуден 
ткізіп, 50-60 
адам бір б
лмеде емес, жеке-жеке 
орналасатындай жа дай жасауды 
ой а алды�. К�сіпкерлерді тартып, 
соттал андарды� ішінде ж�мыс 
істейтіндер санын арттыруды к
здеп 
отырмыз. ��рылыс материалдар 

ндірісін дамыту жоспарда бар. 
Ауылшаруашылы� 
німдері то-
лы ымен 
зімізден шы�са, соны� 

зі біраз табыс т�сіреді.

С�хбаттас�ан 
Наима Н¡РАЛЫ�ЫЗЫ

т�рып: – Ата, б�лар а былай-
ша айла �ылы�ыз, – деп бір 
амал айтады. Хан баланы� ай-
туымен �ызды� �олына та�ияны 
беріп мы�тап �статып жігітке 
тарт�ызады. Жігіт �аншама 
тырысып та�ияны аламын 
дегенмен, �ыздан тартып ала 
алмайды. А�ырында хан екеуін 
екі жерге отыр ызып �ойып 
баладан билік с�райды. Бала 
т�рып: – Ей, ата, б�л �ыздікі 
жала. Жігіт оны� �олында ы 
ж�зігін тартып ал ан болса, 
б�л та�ияны да тартып алар 
еді, оны тартып ала алмады. 
Сонды�тан �ызды� с
зіні� б�рі 
жал ан, – деп бітім �ылады да, 
жігітті босатып жібереді.

БІТІМГЕРШІЛІК 
�А�ИДАСЫ
Жантай деген бай жалшы-

сымен т
белесіп, сол т
белесте 
байды� бір к�рек тісі сынады. 
Жалшы «сенен шы амын» деп 
а�ысын с�райды. Бай «тісімді 
сы�дырды�, соны� т
леуі �шін 
алдым» деп а�ысын бермейді. 
Екеуі �азыбекке келеді.

Мен жал а ж�рдім Жантай а,
Бір тай алма� болып алты 

ай а.
Б�л асына жарытпады,
Мен к�шіме жарытпадым,
Содан барып т
белес туды,
Жазым болып к�рек тісі 

сынды.
Байды� аты бай емес пе, 

а�ымды бермейді, �йінен �уады. 
Би ата, �ділдігі�ізге ж�гінгелі 
келдім, – деген жалшыны� 
с
зінен кейін:

– Ас адамны� ар�ауы еді. 
Жантай ас�а жарытпа ан со� 
жалшы а к�ш �айдан дары-
сын. «Аш кісі �рыс�а�» деген, 
т
белесті� шы уына да 
зі� 
себеп бол ансы�. Сонды�тан 
мынаны� а�ысын бер, к�рек 
тісі� ��нсыз. Еркекті� ет жейтін 
тісі аман болса, бір к�рек тістен 
келер кемшілік жо�. Келтірілген 
б�л мысалдан �азіргі �олданыс-

та ы азаматты�-процестік 
за�намада к
рініс тап�ан �ар-
сы талап �ою институтыны� 
элементтерін к
руге болады.

МЕДИАЦИЯ 
ТУРАЛЫ С�З
Елбасы Н�рс�лтан Назарбаев 

Судьялар ода ыны� V съезінде 
сот т�ртібімен �аралу а жататын 
дау-дамайларды азайту м�селе-
сіне назар аударуды, соттан тыс 
реттеуді� баламалы тетіктерін, 
соны� ішінде бітімгершілік ж�не 
медиация процедураларын 
енгізуді тапсыр ан болатын. 
Осы ан орай, 2011 жылды� 28 
�а�тарында �Р-ны� «Медиация» 
туралы за�ы �абылданып, �а-
за�станда дауларды баламалы 
шешуді� жа�а т�рі – медиация 
енгізілді. Бір уа�ытта ілеспе 
за� �абылданып, �ылмысты� 
ж�не Азаматты� іс ж�ргізу 
кодекстері �ылмыс жаса ан 
адамны� медиация т�ртібімен 
ж�бірленушімен татуласуы, 
тараптарды� дауды медиация 
т�ртібімен реттеуі н�тижесін-
де істі ая�тауды� жа�а негіз-
дерімен толы�тырылды. 2018 
жылды� басында Жо ар ы Сот 
т
ра асы Ж.Асанов еліміздегі 
сот ж�йесін одан �рі дамыту 
бойынша жеті басым ба ыт, 
оны� бір т�йіні ретінде сотсыз 
татуласуды �сынды. Осы ба ыт-
ты дамыту ма�сатында бірнеше 
�анат�а�ты жобалар енгізіліп, 
елімізді� �рбір айма ында 
татуласу орталы ы ашылып, 
онда азаматтар а медиатор, 
адвокат, психологтарды� к
мегі 
тегін к
рсетілуде.

ТАРАПТАРДЫ БІТІМГЕ 
КЕЛТІРСЕ...
®стіміздегі жылды� маусым 

айында Азаматты� процестік 
кодекске 
згерістер енгізіліп, 
сот�а келіп т�сетін барлы� талап 
�ою арыздары татуластырушы-
судья ларды� елегінен 
ткізілетін 
болды. Б�гінде елімізді� барлы� 

ауданды� соттарында татулас-
тырушы-судьялар сот�а келіп 
т�скен талап �ою арыздары бо-
йынша татуластыру р�сімдерін 
ж�ргізіп, дауды� к�рделілігіне 
�арай 1-10 ж�мыс к�ні ішінде 
тараптарды бітімге келтіруде. 
Татуластырушы-судьяларды� 
�арауына неке-отбасы, т�р ын 
�й, м�рагерлік �атынастарынан, 
шартты� міндеттемелерден, 
деликтілік міндеттемелерден 
туындайтын даулар беріледі. 
Тараптарды� медиациялы� 
келісімі сотты� �й арымымен 
бекітіліп, тараптар а осы дау 
бойынша �айтадан сот�а ж�-
гінуге болмайтынды ы т�сін-
діріледі. Егер тараптарды� 
бірі 
зіне ал ан міндеттемені 
тиісті т�рде орындамайтын 
болса, екінші жа� сот�а ат�ару 
пара ын беру туралы 
тініш 
т�сіре алады.

САЛАУАТ НЕМЕСЕ 
КЕШІРІМ
Екі даулас�ан жа�ты� дауды 

билерді� �арауына дейін 
зара 
келісіп-шешуге �рекеттенгенін 
С.Соза�баевты� «Т�уке хан. 
Жеті жар ы» атты е�бегінен 
к
ре аламыз. �аза� �о амында 
даулы істі� �аралуы екі саты а 
б
лінген: біріншісі – екі дау-
лас�ан жа� билерді� істі �арауы-
на дейін, 
зара келісім ар�ылы 
дауды шешуге �имыл-�рекет 
жасайды. ¨деттік ���ы�та оны 
«Береке», «Салауат», «Бітім» 
деп ата ан.

Билерді� сот-���ы�ты� 
ж�не �кімшілік-бас�ару, дау-
лар мен шиеленістерді шешу 
функцияларына негізделген 
сот саласында болып жат�ан 
реформаларды бізді� д�рыс 
жолда екенімізді к
рсетеді.

Г�лдана  ШАРАПАТОВА, 
Н�р-С�лтан �аласы 

Сарыар�а ауданды� 
сотыны� судьясы, 

за� ылымдарыны� 
кандидаты

за�нама а келер болса�, �а-
за�стан Республикасы �ылмыс-
ты� кодексіні� 71-бабы ескіру 
мерзіміні� 
туiне байланысты 
�ылмысты� жауаптылы�тан 
босатуды �арастырса, 68-бабы 
татуласу а байланысты �ылмыс-
ты� жауаптылы�тан босатуды 
�арастырады.

ЕДІГЕ БИДІ� ШЕШІМІ
То�тамыс заманында бір 

адамны� жеті баласы бол ан 
екен. �зі 
ліп, жал ыз ешкісі, 
жеті баласы �алыпты. Сонда 
тірі ж�рген ешкіні жетеуі �лесін 
алып меншіктесіпті. Басын 
біреуі, екі к
зін біреуі, т
рт 
ая ын т
ртеуі, денесін біреуі 
алыпты. Сонда е� кенжесіне 
тигені ешкіні� арт�ы ая ы-
ны� біреуі екен. Сол кенжені� 
сыба асына тиген ешкі ая ы 
а�сап, иесі о ан б�рыш, то-
тыяйын салып, ш�берекке 
орап �ойса, ш�берек біреу-
ді� шы арып таста ан к�лін 
бас�анда, ішінде �ал ан оттан 
т�танып, сонан біреуді� егініне 
жайылып, егін 
ртеніп кетіп, 
егін иесі жетеумен дауласып, 
То�тамыс�а келген. То�тамыс 
хан ш�берек ора анды кін�лі 
�ылып, егінні� т
леуін жал ыз 
со ан б�йырыпты. Ол бейша-
ра зарлап, ботадай боздап 
келе жат�ан со�, асы� ойнап 
ж�рген Едіге ж
н с�рапты. Ол 
жетеуін бірдей ша�ырып алып: 
– Хан м�ны� т
релігін білмей 

берген екен. М�нын т
релігі 
мынау: бас бастамаса, к
з 
к
рмесе, сау �ш ая� ж�рмесе, 

зі ж�руге жарамай �ал ан, 
к
теріп ж�рген а�са� ая� �ай-
да барады. М�ны� т
леуіне 
б�л кін�лі емес. Бастайт� ын 
бас иесі, к
рет� ын к
з иесі, 
ж�рет� ын сау �ш ая� иесі – 
солар кін�лі, – дейді. М�ны 
олар То�тамыс хан а айтып, 
ж�рт б�л с
зді �остапты. Егер 
ханды мемлекеттік билік ор-
ганы деп �арайтын болса�, 
онда б�л келтірілген мысалдан 
біз ханны� берген т
релігіне 
разы болма ан бала ша ым 
келтіргенін ж�не Едіге би хан-
ны� т
релігін б�з анды ын, 
Едігені� шешкен шешімін 
халы� �олда анын к
ре ала-
мыз. �олданыста ы Азаматты� 
процестік кодексіні� 29-тарауы 
мемлекеттік 
кімет, жергілікті 

зін-
зі бас�ару органдары-
ны�, лауазымды адамдар мен 
мемлекеттік �ызметшілерді� 
шешімдері мен �рекеттеріне 
дау айту туралы іс бойынша іс 
ж�ргізуді �арастырады.

БИ ТАП�ЫР БОЛСА...
Бір �ыз хан а келіп «�олым-

нан алтын ж�зігімді тартып 
�кетті» деп бір жігітті� �стінен 
арыз айтады: «Ей, та�сыр, б�л 

тірік, ма ан на�а�тан жала 
�ылып отыр» деп а�талады 
жігіт. Хан �ш к�нге дейін билік 
айта алмайды. Сонда Едіге 

ҚҰҚЫҚ
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сылмандарды� имандылы��а бет 
б�рып, �ірде ислам дініні� �анат 
жаюы жолында жарты �асырдан 
астам халы� игіліне пайдаланылды.

Б�гінде ескі мешітті� орнында 
т�р�ан Алла �йіні� ��рылысы 1991 
жылы басталып, 1996 жылы ая�тал-
ды. Ашылу салтанатына Елбасымыз 
Н�рс�лтан �біш�лы Назарбаев 
�атысты. 2005 жылы ке�ес �кіметі 
т�сында 20 жыл (1952-1972) �а-
за�стан м�сылмандарыны� �азиы 
бол�ан Сарыар�а �іріні� тумасы, дін 
��ламасы С�дуа�ас �ажы �ылмани 
(С�кен �алпе) аты берілді.

Екі �абатты мешіт ��рылысы 
зіндік с�улет �лгілерімен ерекше-
ленеді. Алыстан кз тартатын 42 
метрлік м�нарасы мен �лкенді-кішілі 
5 к�мбезі бар. Е� �лкен к�мбезді� 
биіктігі – 22,5 м, �ал�ан тртеуіні� 
биіктіктері – 14,5 м. Бірінші �абатта 
�лкен зал, вестибюль, ��ран о�итын, 
неке �иятын ж�не имам блмелері 
жай�ас�ан. Б�дан бас�а, мешіт �и-
мараты ішінде кітапхана, с�ндетке 
отыр�ызу кабинеті, сондай-а� мешіт 
�ызметкерлеріне арнал�ан ша�ын 
асхана ж�мыс істейді.

Намаз о�итын жама�атты� к-
беюіне байланысты жыл сайын мешітті 

«37 жаста�ы ер адам ж�мыс ор-
нында �сталды. К�діктіден сімдік 
к�йіндегі есірткі заты бар 7 полиэтилен 
пакет т�ркіленді. Кейін о�ан тиесілі 
«Nissan» автоклігін тінту кезінде 
та�ы 3 полиэтилен пакет табылды. 
Сараптама �орытындысы бойынша 
т�ркіленген гашишті� жалпы сал-
ма�ы 6 келі екені белгілі болды» деп 

хабарлады Полиция департаменті.
Атал�ан факті бойынша �ыл-

мысты� кодексті� 297-бабы 2-блігімен 
�ылмысты� іс �оз�алды. ¥стал�ан 
азамат уа�ытша �стау изоляторына 
�амау�а алын�ан. Жыл басынан бері 
полицейлер за�сыз айналымнан 
32 келіден астам есірткі заттарын 
т�ркіледі.

Бокстан Олимпиада ойында-
рыны� же�імпазы Серік Са пиев, 
�йелдер арасында�ы к�рестен 
Олимпиада ойындарыны� к�міс 
ж�лдегері Гюзель Манюрова, таэк-
вандодан Олимпиада ойындарыны� 
�ола ж�лдегері Арман Чилманов, 
бокстан жастар арасында Олим-
пиада ойындарыны� же�імпазы 
Айбек Оралбай, бокстан жастар 
арасында �лем чемпиондары Н�р-
бек Оралбай, Санжар Ташкенбай, 
джиу-джитсудан �лем чемпионы 
Айдар Махметов, аралас жекпе-
жек шебері М�ратбек �асымбай 
ж�не та�ы бас�а да спортшылар 
а�аш отыр�ызып, бас �аламызды 
кгалдандыру�а з �лесін �осты.

Дене шыны�тыру ж�не спорт 

бас�армасыны� басшысы Самат 
Ер�алиев спортшылар�а ал�ысын 
білдіріп, б�л бастама алда�ы уа�ытта 
да жал�асын табарына сенім білдірді.

«Спортшылар �ауымы игі істерде 
де, �о�амды� шараларда да �немі 
алды��ы �атардан табылады. Б�-
гінгі шара да соны� бір д�лелі. 
Мереке �арса�ында осындай игі 
бастаманы �ол�а алып, елімізді� 
батыр �л-�ыздарымен Ботаникалы� 
саяба�та тал отыр�ызып жатыр-
мыз. �аламызды кгалдандыру, 
айналамыз�а �ам�орлы�пен �арау 
– �р�айсымызды� парызымыз. Ал-
да�ы уа�ытта елордамызды� бас�а 
да саяба�тарында кгалдандыру 
ж�мыстарын ж�ргізу жоспарда бар» 
деп атап тті С.Ер�алиев.

АСТАНАДАҒЫ АЛҒАШҚЫ МЕШІТКЕ –  ЖЫЛ

Нұр-Сұлтан қаласындағы «Сәдуақас қажы ылмани» 
мешіті  еліміздегі тарихы тереңде жатқан мешіттердің 
бірі әрі астанадағы алғашқы мешіт.

А�молалы� жама�ат 1943-1944 
жылдары ��сайын деген азаматты� 
екі блмелі ша�ын �йін сатып алып, 

жндеп, мешіт еткен. Ол А�мола 
�іріндегі е� ал�аш�ы мешіт бо-
латын. Б�л мешіт жергілікті м�-

ке�ейту ж�мыстары ж�ргізілуде. �азір 
мешіт ішінде 1600 кісі емін-еркін 
намаз о�и алады. Мешіт жанынан 
жа�адан ер-�йелдер д�ретханасы, 
�асапхана, дін �айраткері С�дуа�ас 
�ажы �ылмани м�раларыны� кргізбе 
орталы�ы салынды. Жа�ында мешіт 
к�рделі жндеуден тті.

«С�дуа�ас �ажы �ылмани» мешіті 
елордамызда�ы тарихи мешіт бо-
луымен ерекшеленеді. Ар�а тсіндегі 
б�гінге жеткен мешіттерді� бірі де 
осы мешіт. Ал �аланы� ел астана-
сына айналуынан кейін Елбасыны� 
тапсырмасымен мешітті� жа�а 
�имараты т�р�ызылып, с�улеті 
келісті жа�а ��лшылы� ордасы пай-
далану�а берілген болатын. Міне, 
одан бері де ширек �асырдай уа�ыт 
тті. Б�гінде мешіт �рлеу ж�мыста-
рына м��таж. Ел Т�уелсіздігіні� 30 
жылды� мерейтойына орай бас 
ша¯арда�ы тарихи нысандарды� 
бірі бол�ан �ылмани мешітінде 
жндеу, �рлеу ж�мыстары ж�ргізілді. 
�рлеу ж�мысы Бай�о�ыр ауданды� 
�кімдік пен жергілікті азаматтар 
�аржылай кмек �олын созуыны� 
ар�асында іске асты. Биыл мешітке 
25 жыл толып отыр» деді мешітті� 
бас имамы Хамза �ділбеков.

Б ТАН КАЛЫҚ БАҚТА 
СП РТШЫЛАР АҒАШЫ 
БАР
Нұр-Сұлтан қаласының спортшылар қауымы Ботаника-
лық бақта ағаш отырғызды. Ел Тәуелсіздігінің 0 жыл-
дығына, сондай-ақ Қазақстан халқының бірлігі күніне 
орай ұйымдастырылған шараға ел намысын байрақты 
бәсекелерде қорғап жүрген спортшылар қатысты.

Ттенше жа�дайлар департа-
менті, рт сндіру �ызметіні� 
мамандары, Полиция департа-
менті, ауданды� �кімдік кілдері 
ж�не еріктілер �аланы� трт 

РТТЕН САҚ Б Л
Елордалық ТЖ департаментінің қызметкерлері тұрғын-
дарға өрттің ықтималдығын азайтып, қайғылы оқиғаның 
алдын алу үшін қандай шаралар қолдану керектігін 
түсіндірді.

ауданында�ы 11 саяжай�а барып, 
дауыс зорайт�ыш байланыс 
ар�ылы а�парат таратты ж�не 
рт сндіру машиналарымен 1460 
�йді аралап шы�ты. ±ш к�ндік 

аралау барысында т�сіндіру 
ж�мыстары ж�ргізіліп, жадына-
малар таратылды.

²рт �аупі кезе�і бастал�алы 
астана аума�ында ��р�а� сімдік-
тер жануыны� 68 жа�дайы орын 
алды. Крсеткіш ткен жылды� 
осы кезе�імен салыстыр�анда �ш 
есе кп. Бас-ая�ы алты гектар-
дан астам жер �ызыл жалын�а 
оран�ан.

К�н жылын�алы т�р�ындар 
аулаларын, �йым аума�ы мен 
кшелерде тазалы� ж�мыстарын 
ж�ргізуде. Н�тижесінде �о�ыс 
пен ��р�а� сімдіктерді ртеуді� 
трт фактісі тіркелген.

Іс-шара барысында т�рмыс-
ты� �алды�тарды жа�уды� екі 
жа�дайы аны�талды. Кін�лі 
азаматтар �кімшілік жауапкер-
шілікке тартылды.

ЕСІРТКІНІҢ ІРІ 
ПАРТ СЫ Т РКІЛЕНДІ
Елордада есірткінің ірі партиясы тәркіленді. Есірткі қыл-
мысына қарсы іс-қимыл басқармасы есірткі заттарын 
жарнамалау іс-әрекеттері оны өткізу ретінде санала-
тынын және ол үшін 10 жылдан өмір бойына дейін бас 
бостандығынан айыру жазасы көзделгенін ескертеді.

«Биыл�ы жылды� �уанышты 
жа�алы�ы осы газдандыру деп 
білемін. Кпшілік астанамыз�а 
газды� келуі �иын, ол бос ��гіме 
деп сенімсіздік танытып еді. Аз 
уа�ытты� ішінде кшелер �азылып, 
��бырлар тартылып, газдандыру 
ж�мыстары басталып кетті. Ау�ым-
ды істі� ая�талып �ал�анына да 
та��алумен болды�. Газ уа�ытында 
келді, �за��а созылмады. Игі істі� 
с�тті ж�зеге ас�аны Елбасыны� 
ар�асында деп білемін» дейді �ала 
т�р�ыны ±сіпбек Бейімбет.

�алада О�т�стік-Шы�ыс, Желез-
нодорожный, Кктал-1, Агро�алашы� 
(2020 жылы газ�а �осылма�ан 
блігі) елді мекендерінде газ тарату 
желілеріні� ��рылысы ж�ргізіліп 
жатыр. Сонымен �атар алда�ы 
жылыту маусымында «�азТрансГаз 

А ДАНДЫРУҒА АЛЫҚТЫҢ К ҢІЛІ Т ЛА МА
Нұр-Сұлтанда қаланы газдандыру жұмыстары жүргізілу-
де. Елорданың елді мекендерінде 4  км орамішілік 
газ тарату желілері салынды.

Айма�» А� К�йгенжар, Мичурино, 
Интернациональный елді мекендерін 
газ�а �осу жоспарлан�ан.

Газдандыру бастал�ан с�ттен 
бастап �леуметтік аз �амтыл�ан 
отбасылар�а �йлерді газ�а кшіру 
бойынша �леуметтік кмек крсету 
тетігі енгізілді. Біржол�ы �леуметтік 
кмек жеке �йлерді� меншік иелері 
болып саналатын зейнеткерлерге, 
м�мкіндігі шектеулі ересектерге/
к�мелетке толма�андар�а, кпба-
лалы аналар�а ж�не кпбалалы 
отбасылар�а беріледі.

«Газдандыру ж�мысы Кктал-2 
т�р�ын алабын ая�талды. Біз де 
�йімізге газ ��бырын тарт�ызды�. 
Елорда �кімі Алтай Клгіновке 
ра�мет, сол кісіні� ар�асында бі-
раз ауыртпалы�тан ��тылды�. �рі 
�арай да �аланы газ�а �осу ж�йелі 

т�рде жал�асын тапса екен» дейді 
елордалы� Сайран На�ыпова.

Газды� бір текше метріні� ба�а-
сы 45 те�геден 34,6 те�геге дейін 
тмендеді. Сонымен �атар �аланы� 

экологиясын жа�сарту �шін 1-ЖЭО 
ж�не 2-ЖЭО трт �азанды�ы газ�а 
ауыстырылды. Осы жылды� со�ы-
на дейін та�ы 9 �азанды�ты газ�а 
ауыстыру кзделген.

(Жал�асы. Басы газетті� №50 (4174) санында)

Азаматтарды� кезектілігі 2021 жыл�ы 28 а�панда�ы жа�дай                                  
бойынша берілді.

«АЛТЫН АЛ�А», «К�МІС АЛ�А» АЛ�АЛАРЫМЕН НАГРАДТАЛ�АН НЕМЕСЕ Б
РЫН «БАТЫР АНА» АТА�ЫН АЛ�АН, 
СОНДАЙ-А� I Ж�НЕ II Д�РЕЖЕЛІ «АНА ДА��Ы» ОРДЕНДЕРІМЕН НАГРАДТАЛ�АН К�ПБАЛАЛЫ АНАЛАР, 

К�ПБАЛАЛЫ ОТБАСЫЛАРДЫ� ТІЗІМІ 

Ке-
зек 
н�-
мірі

Тегі Аты �кесіні� 
аты

Кезекке 
�ойыл�ан 

к�ні

Тізімі

1442 СЫЗДЫ-
КОВА

АЛЕМ МАРА-
ЛОВНА

21.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1443 ЕРІМБЕ-
ТОВА

ЖАЗИРА �БИ�Ы-
ЗЫ

24.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1444 ИЛЬЯСО-
ВА

АСЕМГУЛЬ АМАНТА-
ЕВНА

24.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1445 МАМИ-
НОВА

ЗЕБОХОН МЭЛСОВ-
НА

24.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1446 ТОРГА-
ЕВА

ЛАУРА БЕРДИ-
БЕКОВНА

27.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1447 ИЛЬЯСО-
ВА

ГУЛЬНАЗ ТУРМА-
ГАНБЕ-
ТОВНА

27.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1448 ИМАНКУ-
ЛОВА

АСИЯ АБДЫКА-
ЛИКОВ-
НА

27.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1449 ОМИРЗА-
КОВА

САЛТАНАТ ЕСЕНОВ-
НА

28.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1450 МУКА-
ШЕВА

НУРГУЛЬ НУРМА-
НОВНА

29.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1451 КАРАБЕ-
КОВА

ГУЛЬНАРА ОРАЛБЕ-
КОВНА

29.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1452 ИСКАКО-
ВА

ЛЕЙЛА САГАЛ-
БАЕВНА

29.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1453 ИБРАЕВА КАМИЛА КЕРИМ-
ЖАНОВ-
НА

30.11.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1454 АСАРБА-
ЕВА

КАМШАТ АСКЕР-
БЕК�Ы-
ЗЫ

04.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1455 �ИЯС РАЙХАН АЛДА-
БЕР-
ГЕН�Ы-
ЗЫ

11.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1456 ДЖУМА-
ЕВА

САЛТАНАТ МАЗИД-
ДИНОВ-
НА

11.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1457 АСКАРОВ БАХТИЯР СЕРИКО-
ВИЧ

11.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1458 ТАЙЖА-
НОВА

АЙДАНА БАКТИ-
ЯР�ЫЗЫ

13.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1459 УГУБА-
ЕВА

АЙГЕРЫМ АМАН-
ГЕЛЬДИ-
НОВНА

13.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1460 ХАНИЕВА АЛЕНА ВАСИ-
ЛЬЕВНА

13.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1461 РАХЫМ-
БЕКОВА

ПЕРИЗАТ ЖАНУЗА-
КОВНА

14.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1462 АЛИЕВА ШАПА�АТ СЕРІК�Ы-
ЗЫ

14.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1463 КАМОЛ-
ДИНА

ИНДИРА ЕРБОЛА-
ТОВНА

14.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1464 КАЛДАЯ-
КОВА

УЛДАНА ЕРКИН-
БЕКОВНА

14.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1465 ИНЕРБА-
ЕВА-БЕ-
ГИМОВА

МАДИНА СЕРИК-
БАЕВНА

15.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1466 БАЙКЕ-
НОВА

МЕРУЕРТ МАРА-
ТОВНА

26.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1467 СЕЙТЖА-
НОВА

ТУМАР БАЗАРБА-
ЕВНА

26.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1468 ТУЙМЕ-
НОВА

АСЕМ ЖОРАБЕ-
КОВНА

26.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1469 БАЙШИ-
НА

ЖАНАР АМАН-
ЖОЛОВ-
НА

28.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1470 АЛИЕВА АСЕМ МИЗАМ-
ХАНОВ-
НА

28.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1471 ИСАЕВА АЛИЯ НИЯТОВ-
НА

28.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1472 ИМАНГА-
ЛИЕВА

МАРХАБАТ 29.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1473 ТУЛАЕВА АКАЙША КАЛДЫ-
БЕКОВНА

29.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1474 БЕКБО-
СЫНОВА

МАДИНА ЖАНАТ-
КЫЗЫ

29.12.2017 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1475 АХМЕТ-
БЕКОВА

ГУЛИМ СОВЕ-
ТОВНА

05.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1476 БЕКТУ-
РОВА

ГУЛЬНАЗ МЫРЗА-
ТАЕВНА

05.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1477 САДУОВА ИНДИРА БЕКЕ-
НОВНА

05.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1478 УТЕГЕ-
НОВА

АЙГУЛ ТУЛЕГЕ-
НОВНА

05.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1479 ЕРЕКЕ-
ЕВА

АЙГУЛЬ ЖУМАБЕ-
КОВНА

09.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1480 БАУБЕ-
КОВА

АЛИЯ ХАЛЖА-
НОВНА

10.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)

1481 УРАЗА-
ЛИЕВА

КЕНЖЕ-
ГУЛЬ

АЛДАБА-
ЕВНА

12.01.2018 Кп балалы отбасылар (оны� ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да��ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар кп балалы аналар»)
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1482 ИСТЕЛЕ-
ЕВА

БАЛДЫР-
ГАН

ГАЛЛА-
МОВНА

16.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1483 АМАН-
ГЕЛЬДИ-
ЕВ

КОНЫСКЕ-
РЕЙ

ТУЛЕУ-
ЖАНО-
ВИЧ

16.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1484 САРСЕН-
БАЕВА

МОЛДИР ОМАРХА-
НОВНА

18.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1485 НАУРЫЗ-
БАЕВА

АКЕРКЕ АЛТЫН-
БЕКОВНА

22.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1486 САДВА-
КАСОВА

АЛТЫН КЕНЖЕ-
БАЕВНА

22.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1487 АБУОВА АСИЯ ДУЙСЕМ-
БАЕВНА

23.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1488 ДАУТОВА АКЕРКЕ КАСКЫР-
БАЕВНА

23.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1489 МУСТА-
ФИНА

АСИЯ ЕРИКОВ-
НА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1490 СМАГАН-
БЕТ

ЖАННА ПАВЛОВ-
НА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1491 СМАГУ-
ЛОВА

РАУШАН БУЛА-
ТОВНА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1492 РЫСБА-
ЕВА

РАНА КУРБАН-
БЕКОВНА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1493 ТОРТА-
ЕВА

АЙНУР АЛИБЕ-
КОВНА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1494 АЛДИЯ-
РОВА

АСЕМГУЛ НУРЖА-
НОВНА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1495 КЕНЖЕ-
ТАЕВА

ДАМИРА КЕНЖЕ-
БЕКОВНА

25.01.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1496 БАЙНИЯ-
ЗОВА

ГУЛНУР СЕРИК-
БАЕВНА

02.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1497 САДВА-
КАСОВА

ГУЛИМ ДАРКЕН-
БАЕВНА

02.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1498 ЖАЛМ¤Р-
ЗАЕВА

А¥БАЯН БАЛ¦А-
БАЙ¥Ы-
ЗЫ

05.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1499 БАЙМЕ-
НОВ

АКАС ПЕРДА-
БАЙУЛЫ

09.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1500 КИСТАУ-
БАЕВА

КУРАЛАЙ ЖОРАБЕ-
КОВНА

09.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1501 БАКТЫ-
БАЕВА

ШАРБАНУ УНЛАСЫ-
НОВНА

09.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1502 БЕГАЛИ-
ЕВА

ЖАДЫРА АБДИХА-
ЛИЛОВ-
НА

13.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1503 КОСАК-
БАЕВА

БАКТЫ-
ГУЛЬ

ШЫНТЕ-
МИРОВ-
НА

14.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1504 ОСПАНО-
ВА

ГУЛЬВИРА ЕРЖИГИ-
ТОВНА

14.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1505 БАЯНДИ-
НА

ГУЛЬЖА-
НАТ

ТУЛЕУБЕ-
КОВНА

15.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1506 СЕКСЕМ-
БАЕВА

АНТОНИ-
НА

ЕВГЕ-
НЬЕВНА

16.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1507 КУЛОВА АЙНУРА АЙДА-
РОВНА

16.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1508 АЛШЫН-
БАЕВА

ЖАЙНА-
ГУЛЬ

МАГАУИ-
ЯНОВНА

19.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1509 САРСЕ-
НОВА

БИБИНУР ЕЛЕУСИ-
НОВНА

21.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1510 ТАЙШЫ-
КОВА

ГАУХАР КУЛЫМ-
БЕТОВНА

26.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1511 ИБРАЕВА ЛЯЗЗАТ СЕРИК-
БАЙКЫ-
ЗЫ

26.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1512 ОСПАНО-
ВА

АЙМАН КОР-
ЖИНБА-
ЕВНА

28.02.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1513 ШАИР-
МАНОВА

АСЕЛЬ ЕРИКОВ-
НА

02.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1514 КОПБА-
САРОВА

ГУЛЬНАЗ АМАН-
ГЕЛЬДИ-
ЕВНА

03.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1515 БАЛГО-
ЖИНА

РАБИГА БЕЙСЕМ-
БАЕВНА

03.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1516 ШАЛ¥А-
РОВА

БОТАГ§З М¤ХАН-
БЕТИ-
ЯР¥ЫЗЫ

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1517 АСАН¨ЛІ РЫСГ©Л 05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1518 КАЛИЕВ НУРЛАН ЕРДАШО-
ВИЧ

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1519 СЕЙІТ-
МАН

СЕРІК МЫ¥ТЫ-
БЕК¤ЛЫ

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1520 ОМАРО-
ВА

ДИНАРА КАЕР-
ГЕЛЬДЕ-
НОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1521 АБИШЕ-
ВА

КУНДЫЗАЙ АСКА-
РОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1522 САЙПНА-
ЗАРОВА

ЮЛДУЗ ТОРЕХА-
НОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1523 МАХАМ-
БЕТОВА

ГУЛДАНА КАБДРА-
ШОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1524 ЖУНУСО-
ВА

МЕРЕКЕ БОЛА-
ТОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1525 КУЛЬ-
ЖАППА-
РОВА

АРАЙЛЫМ КУНДУЗ-
ХАНОВ-
НА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1526 САДЫКА-
НОВА

АКБАЯН ТУРСЫН-
ХАНОВ-
НА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1527 ТУРСУН-
БЕКОВА

ГУЛШАТ ДАУТОВ-
НА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1528 ХУДАЙ-
БЕРГЕ-
НОВА

БАХТИ-
ГУЛЬ

ТАУБАЕВ-
НА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1529 ОМАРО-
ВА

ГУЛЬСАЙ-
РАН

ДЮСЕН-
БЕКОВНА

05.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1530 ШАРИ-
ПОВА

ЛУТФИЯ МУРА-
ТОВНА

26.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1531 ИЛЬЯСО-
ВА

ЖАЗИРА УЛАСБЕ-
КОВНА

26.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1532 НУРГА-
ЛИЕВА

А¥ТОТЫ ТАЙР¥Ы-
ЗЫ

27.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1533 САРТБА-
ЕВА

ЖАНАР КУА-
НЫШБЕ-
КОВНА

27.03.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1534 ТУРГАН-
БАЕВ

КОНЫСБЕК АМАН-
ГЕЛДИЕ-
ВИЧ

09.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1535 БЕЙСЕН-
БАЕВА

ГУЛЖАН НУРМА-
ХАНБЕ-
ТОВНА

09.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1536 ШЕРШАТ ГУЛЬЗАДА КАНА-
ТОВНА

11.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1537 РАХМЕ-
ТОВА

НАГИМА АБДУМА-
ЖИТОВ-
НА

11.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1538 ЖАЙ-
НАКБА-
ЕВА

ЖАЗИРА ЖЕНИ-
СОВНА

11.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1539 АСИЛБЕ-
КОВА

РАУШАН АРЫНОВ-
НА

11.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1540 ЖУБАТО-
ВА

ТОТЫ НУРЛЫ-
БАЕВНА

13.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1541 МИРЗАУ-
МАРОВА

АЙЖАМОЛ ХАЛИБЕ-
КОВНА

13.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1542 КАНСЕЙ-
ТОВА

ПАРИДА ШЕКЕР-
БЕКОВНА

13.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1543 МАХАН-
БЕТОВА

САЛТАНАТ КАЙРАТ-
БЕККЫ-
ЗЫ

13.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1544 АЛИЯ-
КПАРОВА

ГУЛЬНАЗ БОЛА-
ТОВНА

13.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1545 ТЫШКА-
НОВА

АСЕЛ АБИЛДА-
ЕВНА

28.04.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1546 САРТА-
ЕВА

ГАУХАР ТУЙМЕ-
БЕКОВНА

02.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1547 АЛЬМА-
ХАНОВА

АКМАР-
ЖАН

ЕРБОЕВ-
НА

02.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1548 ЮСУПО-
ВА

РАУШАН ОРАЗОВ-
НА

02.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1549 АЙНАБЕ-
КОВ

ЕРЖАН ШИНТАЕ-
ВИЧ

03.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1550 АЛИЕВ ЗИЙА МУХ-
ТАР-О-
ГЛЫ

03.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1551 АУСРЯ-
НОВА

ДАНА САЛИ-
МОВНА

04.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1552 ЖАКСЫ-
ЛЫКОВ

ТАЛГАТ БЕКМУ-
РАТОВИЧ

04.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1553 ПАЛМА-
НОВА

НУРСУЛУ ТЕЛЬМА-
НОВНА

04.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1554 МАКА-
ЖАНОВА

АЙГУЛ ЕДИЛБА-
ЕВНА

05.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1555 АЛИМА-
НОВА

НАФИСА МИННИ-
НАИСОВ-
НА

10.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1556 СА¦ЫН-
ТАЙ

АНАР САНСЫ-
ЗБАЙ¥Ы-
ЗЫ

14.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1557 КУЗАЙ-
РОВА

АЛУА САБИ-
ТОВНА

14.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1558 ЖУ-
НУСБЕ-
КОВА

ЗАМИРА ТУЛЕГЕ-
НОВНА

16.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1559 ОМАРО-
ВА

САЙРА ДАЙХАН-
БАЕВНА

17.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1560 Д©ИСЕМ-
БИЕВА

МАРАЛ Т¤Р-
СЫН¥Ы-
ЗЫ

17.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1561 БЕККО-
ЖИНА

ДАМИРА АНАПИЯ-
НОВНА

17.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1562 ЖУБАНО-
ВА

ЖАНАР ЕЛЕУСИ-
ЗОВНА

22.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1563 АКБЕР-
ДИЕВА

ХАДИША ИБРАГИ-
МОВНА

23.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1564 ЖЕ«ІС РАУАНА Д¨У-
РЕН¥Ы-
ЗЫ

25.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1565 МАКЕНО-
ВА

ГУЛНАРА НУРЖА-
НОВНА

25.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1566 НУГМА-
НОВА

РИЗАГУЛЬ СОВЕ-
ТОВНА

25.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1567 ЖА¥-
СЫЛЫ¥О-
ВА

А¥ТОЛ¥ЫН Н¤Р-
ЛАН¥Ы-
ЗЫ

29.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1568 ЖАП-
БАСБА-
ЕВА

ШОЛПАН ДУЙСЕ-
НОВНА

29.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1569 ДЖУМА-
ГУЛОВА

АСИЯ ДУЛА-
ТОВНА

30.05.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1570 КАЛИЕВА АЙЖАН РИЗАБЕ-
КОВНА

01.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1571 ОСПАНО-
ВА

АЛИМА ОПАБЕ-
КОВНА

01.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1572 ТАБАКА-
БИЛОВ

МАРАТ УМУРЗА-
КОВИЧ

01.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1573 ТЛЕУЖА-
НОВ

АМАН-
ГЕЛЬДЫ

МИРА-
МОВИЧ

08.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1574 БЕКЕНО-
ВА

АЙГЕРИМ ЗИЯБЕ-
КОВНА

08.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1575 ЕЛУБА-
ЕВА

АЙЖАН ТУРГУН-
БАЕВНА

08.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1576 БОЛИКО-
ВА

ЛАУРА ТУРГАН-
БАЕВНА

08.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1577 ВАИСОВА ЖУЛДУЗ ХАМИ-
ТОВНА

12.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1578 МУХАМЕ-
ДИНА

БА¥ЫТ ЖАС¤- 
ЛАН¥Ы-
ЗЫ

15.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1579 МАТАЕВА БАЛЖАН ОРАЛБА-
ЕВНА

15.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1580 ПШАНО-
ВА

НАЗГУЛЬ ЕРГЕ-
НОВНА

18.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1581 МАХАТО-
ВА

ИНДИРА ОРДАБЕ-
КОВНА

20.06.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1582 НАЗАРО-
ВА

ЖАДЫРА АБЫЛА-
ЕВНА

04.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1583 БОКАЕВА ГУЛЬЗАТ ЗАБА-
РОВНА

05.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1584 АХМЕДО-
ВА

ТУРСУНОЙ САЙФИ-
МАЛИ-
КОВНА

05.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1585 ЕСИМГА-
ЛИЕВА

ГУЛИМ ЖАНАЙ-
БЕКОВНА

11.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1586 САРСЕН-
БАЕВА

ГУЛНАРА СОВХОЗ-
БЕКОВНА

11.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1587 АХМЕ-
ДОВ

БАКЫТ-
ЖАН

УБАЙ-
ДУЛЛАЕ-
ВИЧ

11.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1588 ДАУТОВА ГУЛЬЖАН ОРАЛОВ-
НА

16.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1589 ДУЙСЕН ЭЛЬМИРА КАДИР-
БАЕВНА

17.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1590 КУРЫШ-
БАЕВ

РАУАН ТОЛБА-
СЫЕВИЧ

17.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1591 НАГИБИ-
НА

АНАСТА-
СИЯ

АНАТО-
ЛЬЕВНА

18.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1592 ОМАРО-
ВА

НУРШАТ ШАРИ-
ПОВНА

18.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1593 АЙДАР-
КОЖИНА

ДИНАРА АБАЕВНА 18.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1594 ЖАНУ-
ЗАХ

БОТАГОЗ 19.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1595 ТЕМИР-
ТАНОВА

БАГЛАН КАЙРОЛ-
ЛИНОВ-
НА

24.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1596 ЖОЛДИ-
БАЕВА

САНДУГАШ ШЫПА-
БЕКОВНА

30.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1597 ОСПА-
НОВ

КАЙРАТ КАБДУЕ-
ВИЧ

30.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1598 АБУТА-
ЛИПОВА

ГУЛЬЗАДА МУРА-
ТОВНА

31.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1599 БИГАБУ-
ЛОВА

АЛИЯ АМРЕЕВ-
НА

31.07.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1600 АРИСПА-
ЕВ

АЙДОС ЕРАЛЫЕ-
ВИЧ

02.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1601 КАБЫЛ-
БЕКОВА

ЖАНАР ТАНЫР-
БЕРДИ-
ЕВНА

02.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1602 ТА¦АЙ-
¨УЛЕТІ

¤ЛЖАН ТО¦АН-
МУ-
РАТ¥Ы-
ЗЫ

02.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1603 МЫРЗА-
БЕКОВА

САНДУГАШ ТУРСУ-
НОВНА

06.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1604 ОМАРО-
ВА

ГУЛНАЗ МУРАТ-
КЫЗЫ

06.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1605 ЖАНГА-
ЗИЕВ

ЕРЛАН САГАТО-
ВИЧ

16.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1606 ЧАЙКА СВЕТЛАНА ИГОРЕВ-
НА

23.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1607 БАТАЛЛА ЗАРИНА РАШИ-
ДОВНА

25.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1608 МАХМЕ-
ТОВА

НУРАШ КИСА-
МИТДЕ-
НОВНА

27.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1609 САТБЕ-
КОВА

КЕНЖЕ-
ГУЛЬ

ШЕГЕН-
ДИКОВ-
НА

29.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1610 АБДРАХ-
МАНОВА

ГУЛЬЖА-
НАТ

ЖАРКЕ-
НОВНА

29.08.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1611 КАРБА-
ЕВА

АСЕМГУЛЬ ТУЛЕУ-
КАНОВ-
НА

04.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1612 ОМАР-
БЕК 
КЫЗЫ

КЛАРА 12.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1613 КАРТКУ-
ЖАКОВ

ОЛЖАСБЕК ЖОРАЕ-
ВИЧ

12.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1614 КРИВУ-
ЩЕНКО

ЛЮДМИЛА ВЛАДИ-
МИРОВ-
НА

12.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1615 ЗЫЯШЕ-
ВА

БАКЫТГУЛ 12.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1616 СЕЙДАХ-
МЕТОВА

ОНЛАСЫН ЖАНДАУ-
ЛЕТОВНА

13.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1617 УЙСУН-
БАЕВА

АЛМАГУЛ КУБЕВНА 19.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1618 КОЖА-
КОВА

МЕРУЕРТ АМАН-
ГЕЛЬДИ-
ЕВНА

19.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1619 ¥ОСАН-
БАЕВА

ГУЛНУР РЫСБАЙ-
¥ЫЗЫ

19.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1620 ТОГИСО-
ВА

УЛБАЛА ТИШБА-
ЕВНА

20.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1621 АШИРБЕ-
КОВА

НАЗГУЛЬ НУРЛА-
НОВНА

20.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

1622 ДОСАНО-
ВА

БАЗАРКУЛЬ БЕРИК-
БАЕВНА

26.09.2018 К�п балалы отбасылар (оны  ішінде 
«Алтын ал�а», «К�міс ал�а», І ж�не ІІ 
д�режелі «Ана да �ы» немесе «Батыр 
ана» ата�ы бар к�п балалы аналар»)

(Жал�асы 13-бетте)
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Кітапта Бауыржан Н�гербекті 
�аза� кино �нері, оны �алыптасу 
ж�не даму тарихы, �лтты� кино 
�ндірісіні ерекшеліктері туралы �р 
жылдары баспас�з бетінде шы��ан 
ма�алалары мен с�хбаттары, м�ра�ат 
��жаттары мен фотосуреттері 
жина�тал�ан. Сондай-а� кинота-
нушыны азаматты� ажары мен 
�айраткерлік келбеті туралы �ріп-
тестері мен ш�кірттеріні, достары 
мен жа�ындарыны естеліктері 
берілген.

– Адам �мірден �ткенде басы-
на ескерткіш т�р�ызып жатады. 
Алайда �нер адамы �шін е �лкен 
��лпытас – оны кітаптары. Бауыр-
жан Н�гербек – �мірге де, �нерге 
де таза болып келіп, таза болып 
кеткен т�л�а. Рамазанны баласы 
Бауыржанны кітабы Рамазан 

айында жары� к�ргені – соны 
ай�ын д�лелі, – деді белгілі театр 
ж�не кино режиссері, �аза�стан-
ны халы� �ртісі Тал�ат Теменов. 
Бір айта кетерлігі, бірнеше жыл 
б�рын Тал�ат Досым�али�лы 
Бауыржан Н�гербек туралы осы 
кітап�а енген «Полковник» атты 
ма�ала жазды.

Таныстырылымда белгілі ки-
норежиссер, �аза�станны е-
бек сіірген �айраткері Сламбек 
Т�уекел, танымал актер, �аза�стан-
ны халы� �ртісі Тілектес Мейрамов, 
кинотанушы Н�зира М��ышева, 
кітап кейіпкеріні �ріптестері 
мен ш�кірттері естеліктерін айт-
ты. Соныда «Кинотану» маман-
ды�ында о�ып жат�ан студенттерге 
«Бауыржан Н�гербек атында�ы» 
ш�кірта�ы тапсырылды.

К Н ТАНУШЫ 
КЕЛБЕТІ

лттық академиялық кітапханада «Кинотанушы 
Бауыржан Нөгербек» атты кітаптың таныстырылымы 
өтті. Жаңа туынды Қазақстандағы кәсіби кинота-
нуда сара жол салған тұлғаның өмірі мен шығар-
машылығына арналған. Кітапты кейіпкердің жары, 
белгілі театртанушы үлжа ан Бекхожина және әке 
жолын жалғаған ұлы, кинотанушы,  докторы
 Баубек Нөгербек құрастырды.

Елордада Қазақстан еспубликасының Тұңғыш резиденті  Н. .Назарбаевтың жүлдесі үшін қазақ күресі-
нен «Қазақстан барысы» республикалық турниріне іріктеу мақсатында «Нұр-Сұлтан барысы» жарысы өтті.

Ел Т�уелсіздігіні 30 жылды�ы-
на, �.М�айтпас�лыны 150 жыл-
ды�ына орайластырыл�ан шара�а 
Н�р-С�лтан �аласы �кіміні орын-
басары Ба�тияр М�кен, А�парат 
ж�не �о�амды� даму вице-министрі 
Кемелбек Ойшыбаев ж�не �аза� 
к�ресі �ауымдасты�ыны бас ди-
ректоры Абат Самат�лы �атысып, 
балуандар�а с�ттілік тіледі.

«�аза� к�ресіні даму тарихы 
тереде жатыр. Кейінгі он жылда 
�аза� к�ресі �кімет тарапынан 

жасалып жат�ан �олдауды ар�а-
сында �анатын кеге жайып, ха-
лы�аралы� арена�а шы�ып �лгерді. 
Елбасы Н�рс�лтан Назарбаевты: 
«Т�л спортымыз – �аза� к�ресін 
олимпиялы� ойындар дегейіне 
дейін к�теруге к�ш салуымыз 
керек» деген тапсырмасы аясын-
да �ар�ынды ж�мыс ж�ргізіліп, 
б�гінде �лтты� к�ресіміз �лемні 
50-60 мемлекетінде тамыр жайып, 
дамып отыр. ��рметті спорт-
шылар, �лтты� спортымызды 

д�ріптеп, �лемге �йгілі ететін 
�здерііз. «�аза�стан барысы» 
турнирі жолдамасына шын мы�ты-
лар ие болады деген сенімдемін. 
Осы жарыста б�ріізге с�ттілік 
тілеймін. Жар�ын жеістер к�п 
бол�ай! Егемен елімізді елдігін 
ай�ындайтын т�л спортымыз – 
�аза� к�ресі жасай берсін!» деді 
Ба�тияр М�кен жарыс алдында.

Бабы келіскен 26 балуан ба� 
сынап, шілде айында елорда-
мызды т�рінде �тетін д�бір-

лі дода – «�аза�стан барысы» 
турниріне жолдаманы сарап�а 
салды. Тартыс�а толы белдесулер 
н�тижесінде Олжас Шынкеев топ 
жарып, алтын белбеуді иеленді. 
Екінші орын Айбат Сейтенге 
б�йырса, �здік �штікті Н�рбек 
Досм�ханбетов �орытынды-
лады. Жарысты алтын ж�не 
к�міс ж�лдесіне ие бол�ан �ос 
балуанымыз «�аза�стан бары-
сында» бас �аламызды намысын 
�ор�айтын болады.

БАС ҚАЛАНЫҢ БАРЫСЫ  КІМ
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НШІ КІМ АНДЫ 
ТЫҢДАЙЫҚ
ндеттің өршуі білімнің, ғылымның, өнердің дамуына 

тосқауыл бола алмайтынына көзіміз жетті. л сала-
лардағы біршама уақыт тоқырап қалған сайыстар 
мен бәйгелер «заманың түлкі болса, тазы боп шал» 
деген қағидатты басшылыққа алып, қайта жанда-
нуда. Барлық елдерде ұйымдастырылған сайыстар 
карантин талаптарын орындай отырып өткізілуде. 
Ең бастысы, оларға қатысқан отандастарымыздың 
мерейлері үстем болуда.

М�ндай жетістіктер туралы 
хабарлар жастарды рухын к�-
теріп, б�кіл елге жа�ымды �сер 
ететіні белгілі. Сонды�тан б��а-
ралы� а�парат ��ралдары ондай 
жаалы�тарды �алт жібермей, 
халы��а жеткізуге тырысуда. Канн 
кинофестиваліні ж�лдызы бол�ан 
жерлесіміз Самал Есл�мова Ресейді 
кино саласында�ы беделді «Ника» 

сыйлы�ына ие бол�аны туралы 
таяуда �ана газетімізде жазылды. 
Б�л – елордалы� жас к�рермен 
музыкалы� театрыны �жымы 
�шін де зор м�ртебе.

Та�ы бір �нерпазымыз Баш��рт-
стан астанасы – Уфа �аласында �тіп 
жат�ан халы�аралы� «Яы мо» 
музыкалы� жобасына елімізді 
атынан �атысуда. Ол – Н�р-С�лтан 
�аласы �кімдігіні Мемлекеттік 
академиялы� филармониясыны 
�ншісі ¢кімхан М�женов. Жобаны 
ма�саты игі –халы�тар арасында 
м�дени музыкалы� байланыс орната 
отырып, жас таланттарды аны�тау. 
Жалпы б�л жоба�а 8000-нан астам 
адам �тініш білдіріп, 52 �нші �ана 
іріктеуден �ткені ж�не соны біреуі 
�аза� баласы екені к�ілде ма�та-
ныш �ялатады.

Сыршыл, н�зік иірімді �н 
тыда�ысы келетіндерді халы�-
аралы� «Яы мо» телевизиялы� 
музыкалы� ба�дарламасын к�руге 
ша�ырамыз. Жай �ана к�ріп �оймай, 
�аза�стан атынан �нер к�рсетіп 
жат�ан ¢кімхан бауырымыз�а 
с�ттілік тілеп, �олдау к�рсетейік!

Камал �ЛПЕЙІСОВА

r sa ma an a ng  әлемдік елленджі жаңа форматқа ие болды. 
Қазақконцерттің әртістері бұл елленджді манбектің « s s» Iman  

m  хит әні негізінде жалғастырып, басқа өнер жұлдыздарына жолдады.

ЛЕМДІК ЕЛЛЕНДЖ 
ҚА АҚСТАНҒА ЖЕТТІ

�аза�концертті алма-
тылы� филиалы баста�ан жаа 
челлендж ді елордалы�тар жал�а-
ды. ¢серлі флешмоб�а Жеіс 
Сейдулла�лы, ��рмаш Махан, 
¢міре, Салтанат Меді�алиева, 
Альфия Каримова, ¢йгерім Ал-
тынбек, Айна �алма�амбетова, 
Дидар ¢бдухалы�, «Астана сазы» 
ансамблі, «Назар» тобы ж�не 
«Астана Мюзикл» театрыны 
�ртістері �атысып, жаа образда-
рымен к�пшілікті та�алдырды.

�аза�концерт директоры 
Жеіс Сейдулла�лыны айтуын-
ша, к�ктемні шуа�ты к�нінде 
халы�ты рухын к�теріп, есесін 
тіктеуге би тілі – таптырмас 
��рал. «Б�л жаа челленджді 
Алтынбек �оразбаев баста�ан 
�аза�концертті алматылы� 
филиалынан �абыл алды�. Бар-
ша�а позитив сыйлайтын жаа 

форматта�ы бастама. Ендігі 
кезекте б�л челленджді «Хабар» 
А�, Н�р-С�лтан �аласыны мем-
лекеттік филармониясы мен 
�.�уанышбаев атында�ы �аза� 
мемлекеттік драма театрына 
жолдаймыз» деді Ж.Сейдулла�лы.

Жаа форматта�ы челлендж 
пандемия кезінде халы��а �ол-
дау к�рсетуге ж�не к�терікі 
к�іл к�й сыйлау�а ба�ыттал�ан. 
¨йымдастырушыларды айтуын-
ша, #ImanbekDanceChallenge 
позитивке ша�ырады.

ЫНТЫМАҚҚА 
ҮНДЕЙДІ

Нұр-Сұлтан қаласы әкімді-
гінің Мемлекеттік акаде-
миялық филармониясы 
Қазақстан халқының бірлігі 
күніне орай « нтымақ 
мекені» мерекелік он-
лайн-концертін ұсынды. 
«Астана» концерт залының 
сахнасында қазақстандық 
белгілі эстрада әншілері 
өнер көрсетті.

Аталмыш концерт «Хабар» ар-
насынан тікелей эфирде к�рсетілді. 
Бірлік пен ынтыма��а ша�ыратын 
туындыларды Amre, ¢лішер К�рі-
мов, Алтынай Жорабаева, ��рмаш 
Махан, С�ндет Бай�ожин, Ринат 
Малцагов, Маржан Арапбаева, 
Г�лн�р Оразымбетова сынды �н-
шілер шыр�ады.

Нұр-Сұлтан қаласы Тілдерді дамыту және архив 
ісі басқармасына қарасты « уханият» орталығы 
ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың 0 жылдығына 
орай « ан Тәңірінің мұзбалағы» атты жас ақындар 
мүшәйрасын ұйымдастырып жатыр.

Екі тапсырмадан т�ратын 
м�ш�йра�а 18-35 жас аралы�ын-
да�ы �міткерлер �атыса алады. 
Ал�аш�ы �леде М.Ма�атаевты 
поэзияда алатын орнын, айры�ша 
а�ынды� «менін», суреткерлік 
бейнесін, �аламгерлік шеберлігін 
кестелеу керек. Екінші тапсырмада 
�атысушыны тіл та�ырыбына 
арнал�ан �леі болуы шарт. Онда 
ана тілімізді ба�а жетпес байлы�ы, 
с�з ��діреті, бабалардан �ал�ан 

асыл �азынамыз ж�не �аза� тіліні 
мемлекеттік тіл екендігі к�рініс 
табуы тиіс.

Бай�ау�а �атысушы �міткер-
лер �здері туралы м�ліметті ж�не 
шы�армаларын 5 мамыр�а дейін 
ryhaniat@gmail.com поштасына 
жолдауы �ажет. Іріктеуден �ткен 
шы�армалар 6 мамыр к�ні Zoom 
платформасы ар�ылы онлайн т�рде 
�тетін м�шайра�а �атысады.

Іріктеуден �ткен шы�армалар 
Тілдерді дамыту ж�не архив ісі 
бас�армасы мен «Руханият» КММ 
�леуметтік желілерінде жариялана-
тын болады. Жеімпаздары ба�алы 
сыйлы�тармен ж�не дипломдармен 
марапатталады.

МҰҚАҒАЛ  МЕРЕЙТ ЙЫНА 
АРНАЛҒАН МҮШ ЙРА

Р




