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АЗ ҒАНА УАҚЫТТА ШАҺАРЫМЫЗ ТАНЫМАЙТЫНДАЙ 
БОЛЫП ТҮЛЕДІ. СОНЫҢ КУӘСІ БОЛЫП ОТЫРМЫЗ. ТҮР-
КІСТАН ЕЛДІГІМІЗДІҢ АЛТЫН БЕСІГІ, ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
РУХАНИ ОРТАЛЫҒЫ ДЕП АЙТЫП КЕЛЕМІЗ. СОҒАН 
БАЙЛАНЫСТЫ МӘРТЕБЕСІ ДЕ, СЫРТҚЫ ТҮРІ ДЕ САЙ БОЛУЫ КЕРЕК. 
ТҮРКІСТАННЫҢ ӨСІП-ӨРКЕНДЕУІ – ТЕК БІЗДІҢ ЕЛДІҢ ҒАНА ЕМЕС, 
КҮЛЛІ ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ АБЫРОЙЫ. ТҮРКІСТАННЫҢ ГҮЛДЕНУІ – 
КҮЛЛІ ТҮРКІ ЖҰРТЫНЫҢ АБЫРОЙЫ, ОҒАН БӘРІ НАЗАР АУДАРЫП 
ОТЫР. ӘУЕЖАЙ – ТІКЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЯ НЫҢ НӘТИЖЕСІ. ИЕН ДА-
ЛАДА ЗАМАНАУИ ҮЛКЕН ӘУЕЖАЙ САЛЫНДЫ. ҚАСИЕТТІ ШАҺАРДЫҢ 
КҮН САНАП ӨРКЕНДЕП КЕЛЕ ЖАТҚАНЫНА БАРШАМЫЗ ҚУАНАМЫЗ. 
ТҮРКІСТАН ІРГЕЛІ ОРТАЛЫҚҚА АЙНАЛЫП КЕЛЕДІ. ОНЫ АЯҒЫНА 
ДЕЙІН ЖЕТКІЗУ – БІЗДІҢ ПАРЫЗЫМЫЗ. ТҮРКІСТАННЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ ЖЕҢІСІ ДЕП БІЛЕМІН.

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жылНұрсұлтан НАЗАРБАЕВ, 
ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ:

4-БЕТ | САЯСАТ

ТҮРКІСТАН ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ

6-БЕТ | МӘСЕЛЕ

ЖОЛДЫҢ ЖЫРЫ 
ТАУСЫЛМАЙ ТҰР...

Елордада газ тарту жұмыстары қарқынды түрде жүргізілуде. Бүгінде қала бойынша 345 
шақырымнан аса орамішілік газ тарату желілері салынып, «Көктал-1» елді мекенінде газ 
тарату желілерінің құрылысы аяқталды. Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов газ-
дандыру жұмысының барлық барысын ерекше қадағалап, тұрғындардың көгілдір отынның 
игілігін ертерек көруіне жан-жақты жағдай жасап жатыр.
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12-БЕТ | МӘДЕНИЕТ

БҮРШІК ЖАРҒАН ЖИДЕНІҢ 
ЖҰПАРЫНДАЙ

ASHYQ-сыз ӘУЕЖАЙ ЖАБЫҚ
Елорда әуежайында Ashyq қанатқақты жобасы ен-
гізілді. Енді әуежай ғимаратына кіру үшін жолаушы 
QR-кодты сканерлеп, өз статусын кіреберістегі қыз-
меткерге көрсетуі тиіс.

Авиакомпаниялар мен халы�-
аралы� уежайлар басшыларынан 
�ауіпсіз �ызмет к�рсету шаралары 
талап етіледі. Осы�ан байланысты 
елорда уежайында Ashyq жобасы 
іске �осылды.
Жолаушылар�а статус «ПТР-зерт-
теулерді� біры��ай интеграциялы� 
порталы» жне «�аза�стан Респуб-
ликасы Денсаулы� са�тау министр-
лігіні� COVID-19 ба�ылау орта-
лы�ы» а�паратты� ж�йелерімен 
салыстыру негізінде беріледі.
Жолаушыда смартфон болма�ан 
жа�дайда уежай �ызметкері 
а�паратты� ж�йеде ЖСН (оны� 
келісімімен) ар�ылы оны� 
статусын тексереді. Шетел аза-
маттарыны� статусы паспорт 
н�мірін енгізу ар�ылы 
аны�талады.

аралы� уежайлар басшыларынан 
�ауіпсіз �ызмет к�рсету шаралары 
талап етіледі. Осы�ан байланысты 
елорда уежайында Ashyq жобасы 

теулерді� біры��ай интеграциялы� 
порталы» жне «�аза�стан Респуб-
ликасы Денсаулы� са�тау министр-

«Жасыл» – жүріп-тұруында шектеу 
жоғын білдіреді, мұндай адам базада 
COVID-19 індетіне ПТР-тестілеуі теріс 
нәтиже көрсеткен пайдаланушы болып 
саналады.

«Көк» – ауру жұқтырған адамдармен 
байланыста болған адамдар есебінде 
жоқ, ПТР-тест талап етілетін жерлерден 
басқа кез келген орында еркін қозғалу 
дегенді білдіреді.

«Сары» – байланыста болған адамдарға 
берілетін статус. Оларға азық-түлік алуға 
немесе үйдің жанындағы дәріханаға ба-
руға рұқсат етілгенмен, басқа қоғамдық 
орындарға баруына тыйым салынады.

«Қызыл» статус – ПТР-тест тапсырып, ко-
ронавирус анықталған адамға беріледі. 
Мұндай мәртебе иелері үйде оқшаулану 
режимін қатаң сақтауы тиіс.

Ashyq жобасының мақсаты – «қызыл» және 
«сары» статусы бар жолаушыларды әуежайға 
және ұшаққа кіруіне шектеу қойылу арқылы 
өзгелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

дандыру жұмысының барлық барысын ерекше қадағалап, тұрғындардың көгілдір отынның 
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ДАҢҚТЫ БАТЫР – 

ТҰҒЫРДА
2

Ќўрметті
 елорда 

тўрєындары мен 
ќонаќтары! 

Сіздерді қасиетті Ораза айт мере-
кесімен шын жүректен құттықтаймын! 

Мейірім шапағаты мол Рамазан 
айы бойы қаламызда біршама игі істер 
атқарылды. Бірлігі жарасқан ел мүддесі 
үшін жасалған түрлі қайырымдылық 
акциялары мұқтаж азаматтарға үлкен 
қолдау болды. 

Рамазан айын қорытындылайтын 
Ораза айт – халқымыздың басым 
көпшілігі үшін діни ғұрып қана емес, 
ұлттық дәстүрімізбен біте қайнасып 
кеткен ұлық мейрам. 

Құрметті елордалықтар, қасиетті 
Ораза айт мерекесі қарсаңында Сіз-
дерге зор денсаулық пен бақ-береке, 
отбасыларыңызға амандық тілеймін! 

Айт қабыл болсын!

Алтай КӨЛГІНОВ, 
Нұр-Сұлтан қаласының әкімі



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

№54-55 (4179) 13/05/2021 Бейсенбі

2
www.astana-akshamy.kz   www.astana-akshamy.kz   

ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

Ресей Бай�о�ырдан «Про-
тон» зымыран тасы
ышын 
�шыруды �ыс�артуда. 2026 
жыл
а �арай оны пайдалануды 
м�лде то�татады. Б�л туралы 
кешегі М жілісті� жалпы оты-
рысында Цифрлы� даму ж не 
аэро
арыш �нерк сібі министрі 
Ба
дат Мусин хабарлады. «2016 
жылы Ресеймен жыл сайын бес-
тен арты� «Протон» зымыран 
тасы
ышын �шырмау ж�нінде 
келісім жасал
аны м лім. 2026 
жыл
а �арай оны пайдалануды 
м�лде то�татады» деді Б.Мусин. 
Министр 2020 жылы Ресей 
«Протонды» Бай�о�ырдан бір-а� 
рет �шыр
ан. Ал 2021 жылды� 
зымыран �шу жоспарын  зірге 
бермеген.

ПАРЛАМЕНТ

�кімет отырысында елімізді� 
2021 жыл
ы �а�тар-с уір айла-
рында
ы  леуметтік-экономи-
калы� дамуыны� �орытындысы 
ж не республикалы� бюджетті� 
ат�арылуы �аралды. Биыл
ы 4 
айды� �орытындысы бойынша 
�аза�стан экономикасыны� 
�су траекториясына шы
уы 
�амтамасыз етілген. Биыл
ы 
�а�тар-с уір айларында ЖІ� 
�су �ар�ыны 0,7 пайызды 
��рады. �алпына келу серпіні 
экономиканы� барлы� салала-
рында бай�алады. ЖІ� �суіне 
шикізатты� емес сектор �лкен 
�лес �осты. ��деу �нерк сібінде 
со�
ы 10 жылда т�ра�ты ж не 
рекордты� жо
ары �су �ар�ыны 
�амтамасыз етілді. Экономика 
�сіміні� е� ма�ызды факторла-
рыны� бірі – �ызмет к�рсету 
секторында
ы о� динамика. 
М селен, �сім сауда (5,7%), 
байланыс (11,1%), жылжы-
майтын м�лік операциялары 
(1,3%), �аржы ж не са�тан-
дыру �ызметі (1,6%) секілді 
салаларда бай�алады. Биыл
ы 
�а�тар-с уір айларыны� �оры-
тындысы бойынша Ма�
ыстау 
облысы мен Шымкент �аласы 
барлы� 7 негізгі макрок�рсет-
кіш бойынша, А�мола, А�т�бе, 
Жамбыл, �ара
анды ж не �ос-
танай облыстары 6 к�рсеткіш 
бойынша, Шы
ыс �аза�стан, 
Павлодар, Солт�стік �аза�стан 
облыстары, Н�р-С�лтан ж не 
Алматы �алалары 5 к�рсеткіш 
бойынша  леуметтік-эконо-
микалы� даму �сімін �амта-
масыз етті. «Экономиканы� 
о� �сімі – пандемияны тежеу, 
сондай-а� елді� жеке секторы 
мен �ндірістік  леуетін �ол-
дау ж�ніндегі шараларды іске 
асыру тиімділігіні� ма�ызды 
индикаторы. Экономиканы� 
осы �ар�ынын алда
ы айларда 
са�тап, оны �л
айту ма�ызды» 
деді А.Мамин.

ҮКІМЕТ

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
 �асым-Жомарт То�аев Консти-
туциялы� ке�еске �тініш жолда-
ды. Б�л туралы ведомствоны� 
ресми сайтында жарияланды. 
«Конституциялы� ке�ес Прези-
дент �асым-Жомарт То�аевты� 
2021 жыл
ы 8 с уірде Парламент 
�абылда
ан «�аза�стан Республи-
касыны� кейбір за�намалы� ак-
тілеріне адвокатты� �ызмет ж не 
за� к�мегі м селелері бойынша 
�згерістер мен толы�тырулар 
енгізу туралы» за�ны� Консти-
туция
а с йкестігін �арау туралы 
�тінішін іс ж�ргізуге �абылдады. 
�аза�стан Республикасыны� 
Конституциялы� Ке�есі туралы» 
Конституциялы� за�
а с йкес, 
Конституциялы� Ке�есті� оты-
рысына материалдар дайындау 
ж�ніндегі ж�мыс басталды, онда 
атал
ан �тініш м ні бойынша 
�аралатын болады» делінген 
ресми хабарламада.

ПРЕЗИДЕНТ

әлем астаналары

Парижде  з анасы 
ибадатханасын �ал-
пына келтіру ж�мыстарына дайынды� �ызу 
ж�ргізіліп жатыр. Алайда таби
атты �ор
ау-
шылар б�
ан наразылы� танытуда. Оны� 
себебі  лемге  йгілі нысанды ж�ндеу �шін 
Парижден о�т�стік-батыс�а �арай екі ж�з 
ша�ырым �ашы�ты�та жат�ан Берсе атты 
б�рын
ы патшалар орманы оталып жатыр.

¨ибадатхана осыдан екі жыл б�рын �ртенген 
еді. Сол кезде Франция Президенті Эмманюэль 
Макрон бес жыл ішінде нысанды �айта салу
а 
у де берді. Алайда �азір б�л у дені� орында-
латынына к�пшілік сенбейді. ¨ибадатхананы 
�алпына келтіруге Берсе орманында
ы алып 
ж�зжылды� емендер пайдаланылма�.

ПАРИЖ

Сербияда коронавирус�а �арсы вакцина 
салдыр
андар
а 3 мы� динардан, я
ни 25 
еуродан т�ленеді. Б�л туралы осы елді� прези-
денті Александр Вучич жергілікті телеарнаны� 
бірінде м лімдеді.

�тема�ыны елдегі жасы 16-
а тол
ан, ма-
мырды� со�ына дейін екпені� екі немесе бір 
дозасын ал
ан кез келген азамат ала алады. 
Мемлекет басшысыны� айтуынша, шешім 
халы�ты коронавирус�а �арсы екпе салды-
ру
а ынталандыру �шін �абылдан
ан. Ресми 
дерекке с�йенсек, Сербияда �азірге дейін 1 
миллион
а жуы� адам вакцинаны� екі бірдей 
дозасын ал
ан. Билік мамырды� со�ына дейін 
3 миллион халы� егіледі деп �міттеніп отыр.

БЕЛГРАД

ЖАСЫЛ БЕЛДЕУДЕ – 
ЖАҚСЫ ДЕМАЛЫС
Елорданың жасыл белдеуінде ұзындығы 25 шақырымнан асатын веложол салынды. Таза 
ауада демалу үшін мұндағы аялдамаларда ауа райы бұзылғанда қалқалайтын 11 орын 
қарастырылған.

Елордада екі мәрте Кеңес Одағының Батыры, 
аты аңызға айналған ұшқыш Талғат Бигелди-
новке ескерткіш ашылды. Ескерткіш Сарыарқа 
даңғылы мен Талғат Бигелдинов көшесінің 
қиылысында бой көтерді.

iKOMEK 870 МЫҢНАН 
АСА ӨТІНІШ ҚАБЫЛДАДЫ
Қалалық iKOMEK орталығына жыл басынан бері 870 мыңнан астам 
елорда тұрғыны хабарласып, түрлі салада қызмет алды.

Жыл сайын елорданың 600 мыңнан 
астам тұрғыны iKOMEК қызметін 
пайдаланады. Орталық жұмыс істегелі 
бері алты миллионға жуық өтініш қа-
былдады, ал 2021 жылдың басынан бері 

870 мыңнан астам өтініш атқарылды.
Орталықтың базасында мемле-

кеттік басқармалар мен қаланың 
коммуналдық қызметтерінің жұмысы 
туралы ақпарат, яғни анықтамалық 
мәлімет, коммуналдық қызметтердің 
жоспарланған және профилактикалық 
жұмыстары туралы мәліметтер сақта-
лады. Бұл мәліметтер сонымен қатар 
өтініш берудің цифрлық тәсілдерін 
пайдаланатындар үшін де қолжетімді. 
Бәрі онлайн режимде қолжетімді 
болып отыр.

Сонымен қатар iKOMEK-тің әмбебап 
операторлары өтініштерді тіркеп, оның 
атқарылуын бақылау үшін әлеумет-
тік желілерге (Instagram, Facebook) 
мониторинг жүргізеді. Осыдан кейін 
тұрғынға жұмыс нәтижесі туралы 
хабарланады. Алайда iKOMEK-тің 

Веложол 2011-2016 жылда-
ры елорданың жасыл белдеуінің 
оңтүстік-батыс бөлігі орамдарының 
аумағында салынды. Ол Қорғалжын 
тасжолынан басталып, елорданың 
жасыл белдеуінің «оңтүстік-батыс 
бөлігі» және «Талдыкөл жинақтау-
шы» учаскелерінің аумағы арқылы 
өтіп, Қарқаралы тасжолының жа-

нында аяқталады.
Нысанның рекреациялық мүм-

кіндіктерін кеңейту үшін елорда 
әкімдігі оны дамыту жұмыстарын 
жүзеге асырады. Мәселен, екі жалға 
беру пунктінің, екі шақырым жаяу 
жүргіншілер жолының, ұзындығы 
алты км кросс кантриінің, Қарқа-
ралы тасжолы жағынан қосымша 

шағын веложол шеңберінің, түрлі 
спорт алаңдарының құрылысы 
және балалар ойын алаңдарын 
жайластыру жүргізілуде.

Қала ипподромының жанында 
жасыл белдеу мен саябақтың са-
фари аумағында атпен серуендеу 
үшін ұзындығы 11500 метр жолды 
жабдықтау жоспарлануда.

ДАҢҚТЫ БАТЫР – 
ТҰҒЫРДА

Салтанатты шара
а елор-
да  кімі Алтай К�лгінов, 
�ор
аныс министрі Н�рлан 
Ермекбаев, Парламент депу-
таттары, �алалы� м слихат 
депутаттары, �алалы� Арда-
герлер ке�есіні� м�шелері 
ж не Тал
ат Бигелдиновті� 
туыстары �атысты.

«¯лы Же�іс �арса�ында 
Мемлекет басшысыны� 
тапсырмасы бойынша Тал
ат 
Бигелдиновке арнап ескерт-

кіш ашылды. Ардагерлер 
ерлікті�, табандылы�ты�, 
�скеле� �рпа� �шін ерлік 
пен да��ты� �лгісі болып 
саналады. Батыр ата-ба-
баларымызды� ар�асында 
�азір бейбіт к�нде �мір с�ріп 
ж�рміз! Бізді� міндетіміз – 
батырларды жадымыздан 
шы
армай, еске алу» деп 
атап �тті елорда  кімі Ал-
тай К�лгінов ескерткішті� 
ашылу салтанатында.

КӨГІЛДІР ОТЫН ҚАРЕКЕТІ
«Елорданы� жеке секторын газдандыру 

ж�мыстарын жал
астырамыз. К�ктал-1 
елді мекенінде газ тарату желілеріні� 
��рылысы ая�талды. Онда �азір іске 
�осу-ж�ндеу ж�мыстары, атап айт�анда, 
сы
ымдау, �рлеу ж�ргізілуде. �ала бо-
йынша барлы
ы 345 км аса орамішілік 
газ тарату желілері салынды.

Т�р
ын �йлерді аралауды жал
астыра-
мыз. К�йгенжар, Интернациональный, 
Мичурино елді мекендеріндегі газдандыру 
барысымен таныстым. «�азТрансГаз Ай-
ма�» А� осы елді мекен т�р
ындарыны� 
�йлерін жа�а жылыту маусымында газ
а 
�осуды жоспарлап отыр» деді Алтай 
К�лгінов.

Осы жылыту маусымында (2021-2022 
жж.) О�т�стік-Шы
ыс, Промышленный, 
К�ктал-1, Агро�алашы� (2020 ж. газ
а 
�осылма
ан б�лігі) елді мекендеріні� 
т�р
ындары да газ
а �осылу м�мкіндігіне 
ие болады. �азір газ тарату желілерін салу 
ж�мыстары ж�ргізіліп жатыр.

«�ткен жылыту маусымында (2020-
2021 жж.) газ тарату желілері Железно-
дорожный, К�ктал-2, Агро�алашы�ты� 
бір б�лігінде ж�ргізілді. Газдандыру 
бастал
ан с ттен бастап аз �амтамасыз 
етілген отбасылар
а �йлерді газ
а к�шіру 
бойынша  леуметтік к�мек к�рсету тетігі 
енгізілді.

Елді мекендерді аралау кезінде т�р
ын-
дармен аудандарды� одан  рі дамуын 
тал�ылаймыз. Б�л инженерлік-жол 
инфра��рылымы,  леуметтік т�р
ын �й, 
мектептер, медициналы� нысандар, жол-
дар салу ж не �о
амды� ке�істіктер мен 
аулаларды абаттандыру, к�галдандыру, 
жары�тандыру бойынша тиісті ж�мыс-
тар ат�арылады. Т�р
ындар к�терген 
м селелерді жоспар
а аламыз.

Елорданы газдандыру мен елді ме-
кендерді дамыту – Мемлекет бас-
шысыны� ба�ылауында» деп жазды 
�ала  кімі �зіні�  леуметтік желідегі 
пара�шасында.

(Со�ы. Басы 1-бетте)

жұмысы мұнымен аяқталмайды. 
Қазіргі уақытта орталыққа қаланың 
бүкіл аумағында, оның ішінде бала-
бақшаларда, мектептерде, емханалар 
мен т. б. орындарда орналасқан 16 
мыңнан астам бейнебақылау камера-
сы интеграцияланған. Қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету мақсатында iKOMEK 
орталығының өзінде Нұр-Сұлтан 
қаласы Полиция департаментінің 
қызметкерлері отыр. Бейнебақы-
лау камералары арқылы оператор 
құқық бұзушылықтарды анықтап, 
күш құрылымдарына қылмыстардың 
бетін ашуға көмектеседі.

Сол сияқты қар күрелмеу, жа-
уын-шашын кездерінде су басу, ашық 
қалған құдықтар, заңсыз қоқыс үю 
және ТКШ саласындағы басқа да оқыс 
оқиғаларды анықтайды. Мәселен, 2020 
жылы iKOMEK бейнебақылау опера-
торлары 17000-нан астам жағдайды 
анықтады.

iKOMEK109 бірыңғай байланыс 
орталығына 109 қысқа нөмірі (қала-
лық және мобильді телефондардан 
тегін), сондай-ақ балама құралдар 
арқылы жүгінуге болады.

Айт намазы – мешіт 
ауласында

Б�гін – м�сылмандар �ауымы �шін 
Ораза айт мерекесіні� ал
аш�ы к�ні. Айт 
намазы еліміздегі барлы� мешіттерді� 
ауласында �ткізіледі. Б�
ан жергілікті 
бас санитар д рігерлерді� �аулысымен 
р��сат етілді. Е� бастысы, мешітке ба-
рушылар мынадай са�ты� шаралар
а 
назар аударуы тиіс: бетперде (маска) 
киіп келу; �йден д рет алып шы
у; на-
маздан со� �ол беріп амандаспау ж не 
к�п кідірмей �йге �айту; жама
атпен 
о�ылатын намаз
а бали
ат�а толма
ан 
балаларды алып келмеу; нау�астар мен 
 йелдерді� айт намазына �атыспа
аны 
абзал. Барша м�сылмандардан са�ты� 
шараларына т�сіністікпен �арауды 
�тінген �МДБ �кілдері ж��палы дертті 
таратпау �шін  р адамны� �з отбасы, 
�о
ам алдында
ы жауапкершілікті 
сезінуі �ажеттігін ескертті.
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ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

«Мосфильм» киноконцерні базасында 45 мы� 
шаршы метрді ��райтын ірі к�пфункционалды 
кешен салынады. Аталмыш жобаны М�скеу 
�аласыны� с�улет комиссиясы ма��лдады.

Жоба бойынша екі �абатты ке�се, биіктігі 
10 �абат�а жететін, �ш корпустан т�ратын 
іскерлік орталы�ы бой к�тереді. Сондай-а� 
бірнеше де�гейлі г�лге оран�ан галереялар 
салынады. �асбеттер таби�и тас пен алюми-
ний панельдерімен к�мкеріледі. Аума�та 301 
к�лікке арнал�ан жерасты паркинг салынба�. 
М�нда�ы 10 орын электромобильдерді �уаттау-
�а бейімделеді. М�скеуді� бас архитекторы 
Сергей Кузнецовты� айтуынша, «Мосфильм» 
концерні �з �ызметін дамытып жатыр. Сон-
ды�тан олар�а жайлы жа�дай жасау керек.

Чили астанасы Сантьягода т�рмысы т�мен 
ж�здеген отбасы�а ауылшаруашылы� �нім-
дері таратылды. �айырымдылы� ж�рме�-
кесін елдегі к�сіпкерлер мен фермерлер 
�йымдастырды.

Ж�шікке салын�ан �німдер �арт адамдар�а, 
коронавирус�а шалды��ан отбасылар�а ж�не 
ж�мысынан айырыл�андар�а �лестірілді. 
Ресми дерекке с�йенсек, Чилиде былтыр 
індеттен халы�ты� бестен бір б�лігі жет-
кілікті к�лемде азы�-т�лік ала алма�ан. 
«М�ндай шара т�рмысы т�мен отбасылар�а 
аз да болса к�мек болды деп сенеміз» дейді 
�айырымдылы� шарасын �йымдастырушы 
Виктор Орельяна.

М СКЕУ САНТ ГО

МЕРЕКЕДЕ – 
ҮШ ЕГІЗ

ТОҒЫЗЫ БІРДЕН ТОП ЖАРДЫ

Қалада егіздер саны артып келеді. амыр айындағы 
мерекелерде 8 нәресте дүниеге келді. Олардың 
ішінде үш егіз бар.

Елордалық  оқушы  халықаралық комп тер-
лік жобалар байқауында жүлделі орындарға ие 
болды.

Жеңіс күні мен Отан 
қорғау шылар күні, яғни 7 
және 9 мамыр күндері қалада 
205 бала жарық дүние есігін 
ашты. Оның 10 -і  ұл, ал 102-

сі  қыз бала. Мереке күндері 
қыздарға қарағанда бола-
шақ Отан қорғаушылардың 
көбірек туғаны да мерекені 
айшықтай түсті.

Жақында « арын» республи-
калық ғылыми-практикалық 
орталығы Сүлейман емирель 
университетімен ( ) бірлесіп 
онлайн режимде «I FOM I -

I  2021» III халықаралық 
компьютерлік жобалар конкурсын 
өткізді. лордалық оқушылар 
жоғары нәтиже көрсетіп, 9 ме-
дальға ие болды.

Байқау 201  жылдан бастап 
жыл сайын ақпараттық техно-
логиялар саласындағы үздік 

оқушыларды біріктіру және 
кәсіби шеберлікті арттыруға бай-
ланысты өткізіліп келеді. Биыл 
халықаралық конкурстың  но-
минациясына, яғни компьютерлік 
бағдарламалау, компьютерлік өнер 
және математикалық жобалар 
бөліміне 28 елден 00-ге жуық 
оқушы қатысты.

Жарысқа 1  оқушы қатысып, 
олардың 9-ы медальға ие болды. 

лордалық оқушылардың қоржы-
нында  1 алтын және 8 қола.

САРЫАРҚАДА  ЕКПЕ ОРНЫ АШЫЛДЫ
Кезекті егу пункті Сарыарқа  СОО-да 
ашылды. Сауда орталықтарында вак-

ина ия пункттерін ұйымдастыру жұрт 
арасында екпеге деген сұранысты көр-
сетеді. Қазіргі уақытта қаладағы  сауда 
кешенінде 15 мыңға жуық адам вак ина 
алды.

«�ала т�р�ындары �йіне, 
ж�мысына жа�ын жерде 
егу пункттерін ашу туралы 
жиі ж�гінеді. Осылай-
ша біз халы��а ы��айлы 
болу �шін �аланы� бар-
лы� ірі сауда н�ктелерін 
�амтып отырмыз» деп атап 
�тті �о�амды� денсау-
лы� са�тау бас�армасы. 
�ала бойынша дозаны� 
бірінші компонентін 132 
мы�нан астам адам алды. 

«Сарыар�ада�ы» егу орны 
екінші �абатта�ы эскала-
торды� о� жа�ында ор-
налас�ан. Ж�мыс кестесі 
�ал�ан СОО-�а ��сас – 
са�ат 10:00-ден 22:00-ге 
дейін. Халы�ты� жо�ары 
белсенділігін ескере оты-
рып, �о�амды� денсаулы� 
са�тау бас�армасы к�шпелі 
бригадалар �йымдастырып, 
е�бек �жымдарын жаппай 
вакцинациялап жатыр.

ЛЕУМЕТ САУАЛЫ – 
КІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО  
АСТАНА АҚШАМЫ

Астанамыз жылдан-жылға ажарланып, бас қала көркіне 
көрік қосылып жатыр. Өткен жылдың өзінде қалада 150 
аула мен 60 қоғамдық кеңістікті абаттандыру бойынша 
ауқымды жұмыс жүргізілді. Осы жұмыс биыл жалғаса 
ма?

Сарыарқа ауданының әкімдігіне биыл «Бюджетке қатысу» жоба-
сына қатысу үшін тұрғындардан 38 мекенжай бойынша 45 өтініш 
келіп түсті. Дауыс берудің қорытындысында 10 ауланы абаттан-
дыру жөнінде шешім шығарылды.

?
– Биыл аула аумақтары 

мен қоғамдық кеңістіктерді 
(саябақтар, скверлер, буль-
варлар) дамыту бойынша 

ауқымды жұмыстарды жалғас-
тырамыз. Осы маусымда ғана 
абаттандыру жұмыстары жүр-
гізіліп, 120 аула мен 40 қоғамдық 
кеңістік салынады. Осылайша бір 
кездері қараусыз қалған жерлерде 
жаңа тартылыс нүктелері пайда 
болмақ. Елорданы «Нұр-Сұлтан 
– жайлы қала» мастер-жоспары 
аясында дамытып келеміз.

Абаттандыру кезінде басты 
назарды өткен жылдағыдай қа-
ланың ескі бөлігі мен елді мекен-
дерге аударамыз. Мысалы, Алатау 
шағын ауданы (Байқоңыр ауданы) 
аулаішілік аумақтармен қорша-
лады. Осы алаңда тоғыз үлкен 
ауланы абаттандырамыз. Бұл 

жақын маңдағы барлық тұрғын 
үй кешендерін қамтуға мүмкіндік 
береді (Иманов к. 32, 32/1, 32/2, 34, 
36; Бейсекбаев көшесі 1, 3; Жәнібек 
Тархан көшесі 5, 5/1, 7, 7/1). Мұнда 
1800-ден астам бала тұрады. 
Футбол және баскетбол алаңдары, 
балалар ойын алаңдары, жаттығу 
алаңдары, воркаут-аймақтар, 
жайлы күркелер, иттерді серуен-
детуге арналған алаң және т. б. 
болады.

Өткен жылы біз Жастар шағын 
ауданында осындай үй аулаларын 
жасадық. Бұл шағын ауданда 50 
көппәтерлі тұрғын үй кешені 
орналасқан. Сол алаңда 23 аула 
абаттандырылды. Қосшығұлұлы 
көшесі, 21 (Сарыарқа ауданы) бо-
йындағы аула «Бюджетке қатысу» 
жобасы бойынша абаттанды-
рылады.

Бұл аулалар мына мекенжайлар-
да орналасқан: 187-көше, 3; Жеңіс 
даңғылы, 31; Сарыарқа даңғылы, 3; 
Ш.Қосшығұлұлы көшесі, 21; Абай 
даңғылы, 3, 5 және 9; Желтоқсан 
көшесі, 2; Н.Тілендиев даңғылы, 

46, 48, 50 («Көктал-2» тұрғын ала-
бы); С.Сейфуллин көшесі, 13/1. 
Қазіргі уақытта Ш.Қосшығұлұлы 
көшесі, 21 және Жеңіс даңғылы, 
31 мекенжайлары бойынша тиісті 
жұмыстар басталды.

АСТАНА 
АУДАНЫ

Оқырман сауалына Нұр-Сұл-
тан қаласы Көлік және жол-
көлік инфрақұрылымын дамы-
ту басқармасының жауабын 
ұсынамыз:

– «Агроқалашықта» осы жылы 
орташа жөндеу жоспарына бес 

көшенің жолдары енгізілді. Бұл – 
Талапкер, Көктерек, Қожахметов, 
Аспара және Бөкеев көшелері. 
Барлық жұмыстар кезең-ке-
зеңімен мерзімнен кешіктірілмей 
қазан айының аяғына дейін 
жүргізіледі.

Ернар ӘЛІМЖАН, елорда тұрғыны:

– «Агроқалашық» тұрғын алабында көлікпен жүру мүмкін емес. Жол-
дар шұрқ-тесік. Олар қашан жөнделеді?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Б   Т  РА МЕТУЛЛИН

ӨҢІР ӨМІРІ

Үйінен айырылған әр адамға 
80 шаршы метрлік баспана 
беріледі. Әуелде құрылысы 
аяқталмаған 9 қабатты тұрғын 
үйді сатып алу жоспарланған 
болатын. Алайда 1996 жылғы 
үйдің іші әрленбеген әрі қажетті 
коммуникация тартылмаған. 
Оның иесі шаршы метрі үшін 179 

мың теңге сұрап отыр. Ал жеке 
сектордағы жаңа үйдің шаршы 
метрінің құны – 160 мың теңге. 
Бұл бюджет қаржысына да үнем 
болады. Үйлер тұрғындарға еш 
ақысыз беріледі. Қазіргі кез-
де сәулетшілер 35 үй аумағын 
бөлуде. Сосын бірден құрылыс 
жұмыстары басталмақ.

Шығыс Қазақстан облысында алапат өрттен баспанасыз 
қалғандарға жаздың соңына дейін жаңа үй беріледі. Бес 
құрылыс компаниясы Ботаника ықшам ауданында жеті үйден 
тұрғызады.

ОРАЗАДАҒЫ 
ҚА ЫРЫМДЫЛЫҚ 
ШАРА

ҚЫЗҒАЛДАҚТАР 
КӨЗ ТАРТАДЫ

Бас қалада Біріккен раб мірліктерінің Қазақстан еспу-
бликасындағы елшілігі қолдауымен Оразаның қайы-
рымдылық сыйлығы  атты ак ия өтті.

ұр-Сұлтанда соңғы 10 жыл ішінде қызғалдақ 
гүлі алғаш рет отырғызылды. ткен жылдың 
күзінде қалада гүлдің 1 0 мыңнан астам түй-
негі егілген. Олар мереке қарсаңында гүлдеп, 
жұртшылықтың көзайымына айналды.

Шара барысында мұқтаж жан-
дарға азық-түлік және ыстық ас 
таратылды. 1 00 қораптың 200-і 
елорда тұрғындарына, қалғаны 
еліміздің 9 ауданы мен иддер 
қаласындағы өрттен жапа шек-
кендерге берілді.

«Қазақстан еспубликасындағы 
Біріккен Араб мірліктерінің 
елшілігі қасиетті амазан айын-

да тарту-таралғысын үлестіріп 
отыр. Біріккен Араб мірліктері 
қай кезде де көмек қолын созуға 
дайын. Сіздерді амазан айы мен 
келе жатқан Айт мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын » деді 
аталған елшіліктің саяси, коно-
микалық және медиа мәселелері 
жөніндегі бөлім басшысы Мира 
Альазизи.

« үл отырғызу  шы-
дамдылықты талап ететін 
жұмыс. ткен жылдан 
бері көпжылдық гүлдерге 
ерекше мән беріліп келеді. 
Себебі олар салқын ауа ра-
йына төзімді. Бұл жұмыс 
барлық ауданда жүргізілді» 
деп хабарлады «Астана- е-
ленстрой» ЖШС.

Қазіргі кезде жасыл 
желектер отырғызу жұ-
мыстары қала ішінде де, 
жасыл белдеуде де жүріп 
жатыр. Саябақ аумағы, 

тұрғын үйлер мен аулалар 
ғана емес, сонымен қатар 
көрікті жерлер де көгал-
дандырылған. Мысалы, 
«Астана Опера» маңында 
емен бағы, «Астана Балет» 
жанында жасыл бақ, Три-
атлон паркте бөртегүл бағы 
болады. Саябақтардағы, 
скверлердегі, бульварлар-
дағы суару жүйесі бес есе 
жақсарды. Суару жүйесі 
автоматты және механи-
калық режимде де жүзеге 
асады.
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ҚАЗАҚСТАН
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

ТҮРКІСТАН ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ
Осыдан үш жыл бұрын, 2018 жылы 1  маусымда Тұңғыш резидент ұрсұлтан азарбаевтың 

арлығымен Түркістанға облыс мәртебесі беріліп, киелі ша ар облыс орталығына айналды. 
Сол уақыттан бері рухы сілкінген, өшкені жанып, өлгені тірілген өңірдің жаңа тынысы ашылды. 

з ғана уақытта көз ілеспес жылдамдықпен жаңарған қала бұрын көрген адам танымастай 
болып өзгерді. алпы Елбасымыз Түркістанды түлету идеясын тәуелсіздік таңы атқаннан бері 
айтып қана қоймай, толығымен жүзеге асырды. лт көшбасшысының бастамасымен қасиетті 
қала айналасы екі-үш жылдың ішінде еңселі, ажарлы, өркениетті құт-мекенге айналғанын 
көріп отырмыз.

ТАНЫМАСТАЙ 
�ЗГЕРГЕН ША�АР

Т���ыш Президент – Ел-
басы Н�рс�лтан Назарбаев 
�асиетті Т�ркістан�а ж�мыс 
сапарымен барды. Аз �ана 
уа�ытта адам танымастай 
болып �згерген �алада�ы 
��рылысты� барысын ба�ылап, 
пайдалану�а берілген жа�а 
нысандарды аралап к�рді. 
�аза� хандары мемориал-
ды� кешенін ашып, Т���ыш 
Президент саяба�ын одан �рі 
абаттандыру жоспарымен 
танысты. Жалпы ауданы 38 
гектарды ��райтын �лкен 
саяба�та сыйымдылы�ы 100 
текше метрлік жасанды арал 
пайда болды. Арал жасау �шін 
су ���ымасы мен резервуар 
салын�ан. Саяба�та 10 мы��а 
тарта а�аш отыр�ызылып, тас 
жолдар т�селді. Назар ауда-
ратын н�рсе, жа�а сая ба��а 
�згеше дизайнмен жасал�ан 
т�рлі т�сті шамдар орнаты-
лады.

«�аза� хандары» мемориал-
ды� кешеніні� ашылу р�сімі 
аясында Н�рс�лтан Назарбаев 
«�лы дала бірлігі» капсуласын 
салды. Капсула�а �аза�стан-
ны� барлы� ��ірлеріндегі 
киелі жерлерді� топыра�ы 
жинал�ан. �аза� ханды�ына 
арнал�ан мемориалды� кешен 
�аза� ханды�ыны� негізін 
�алаушыларды� ��рметіне 
т�р�ызыл�ан. Мемориалды� 
архитектуралы� шешімі – 
биіктігі 7 метрлік сатылы 21 
�анаттан т�ратын, диаметрі 
35 метрге те� киіз �й бейнелі 
композиция. Иілген 21 �анат 
Т�ркістанда жерленген 21 
ханды білдіреді. Есім ханнан 
бастап �леке хан�а дейінгі 
бабаларымызды� есімдері ж�не 
ел бас�ар�ан жылдары аны� 
жазыл�ан. С�улет кешеніні� 
орталы� б�лігіндегі гранит 
т��ырда хандар �стайтын аса-
тая� пішіндес, биіктігі 12 метр-
ге те� стела орнатыл�ан. Оны� 
т�бінде т�рт таутеке м�сіні бар. 
Орталы� композицияны ішкі 
жа�ынан �зынды�ы 28 метрлік 
«�аза� ханды�ыны� тарихы» 
барельефі �оршап т�р.

Киелі �алада елімізді� 
ма�танышына айналатын 
бірегей нысандар салынып, 
��рылыс �ар�ынды ж�ргізіліп 
жатыр. Соны� ішінде тари-
хи-археологиялы� жобалар да 
бар. Соларды� бірі – К�лт�бе 
�алашы�ы. Елбасына К�лт�бе 
�алашы�ы археологиялы� сая-
ба�ын ��ру жобасын ж�зеге 
асыру туралы баяндалды. 
ЮНЕСКО-ны� �ызы�у-
шылы�ын тудыр�ан ескі �ала 
�лемдік музейлерден кем 
т�спейді дейді мамандар. �аз-
ба ж�мыстары биыл ая�талуы 
тиіс. Сондай-а� Т�ркістанны� 
жасына �атысты тартыс к�п. 
Со��ы табыл�ан ж�дігерлер 
киелі мекенні� мы� жарым 
емес, �ш мы� жылды� тарихы 
барын д�лелдеп отыр.

Т���ыш Президент наза-
рына ботаникалы� ба�ты� 
даму жоспары �сынылды. 
«Яссы» ботаникалы� ба�ыны� 
жалпы ауданы – 7,7 гектар. 
Ба�ты� орталы� б�лігі рау-
шан г�лдерден ж�не аршадан 
жасал�ан ислам ою-�рнектері 
бейнесіндегі �лкен лабиринт-
пен безендірілген. Саяба� 
ішінде раушан г�лдерден ислам 
паттерндеріне ��сас г�лзарлар 
бар. Б�л жерге мы��а жуы� 
а�аш егілген, оны� 800-ден 
астамы – шие, алма, талшын, 

долана, �ыз�алда� а�ашы сын-
ды г�лдейтін с�нді �сімдіктер.

Елбасы «�зірет С�лтан» 
тарихи-м�дени �оры�ыны� 
аума�ында орналас�ан ин-
терактивті этноауыл�а да 
ат басын тіреді. Этноауыл 
кешені – �аза� даласыны� 
XVIII-XIX �асырда�ы �мірін 
бейнелейтін жоба. «�зірет 
С�лтан» м�дени �оры�ыны� 
буферлік айма�ы мен Ахмет 
Ясауи кесенесіні� бекініс 
�абыр�асы, этнографиялы� 
музейді� ортасында орын теп-
кен интерактивті этно ауылды� 
аума�ы 16 мы� шаршы метр ді 
��райды. К�шпенділер �р-
кениетінен к�рініс беретін 
этноауыл айма�ында �аза� 
даласында�ы т�тас бір д�уір 
бейнеленген.

Содан со� Елбасы жа�а 
музыкалы� драма театрыны� 
ашылу р�сіміне �атысты. Т�рт 
�абаттан т�ратын рухани 
орданы� к�рермендер залына 
500-ден астам адам сыяды. 
Бірден к�з тартарлы�ы, �и-
маратта�ы VIP-залдар, адам 
жиналатын холдар, фойе мен 
шымылды�тар, вестибюльдер 
�аза�ы ою-�рнектермен бе-
зендірілген. К�рермендерге 
ж�не театр �ызметкерлеріне 
к�мек беретін д�рігер б�лмесі 
де бар.

Т���ыш Президент театрда 
т�ркі халы�тарыны� тарихы 
мен �мірінен сыр шертетін 
«Ша�ыра�» миниатюра-
сын тамашалады. �ойылым 
со�ынан Н.Назарбаев театр 
�ртістерімен с�йлесті, ��рметті 
�она�тар кітабына естелік 
жазба �алдырды. Сондай-а� 
БА� �кілдері �шін брифинг 
�ткізіп, �ала мен ��ірді� не-
гізгі даму н�тижелері туралы 
айтты. «Т�ркістан �азіргідей 
жа��ыруды б�рын-со�ды ба-
сынан �ткізіп к�рген емес. 
Танымастай болып �згерді. 
Б�л жер �аза�станды�тар 

�шін �ана емес, барлы� турис-
тер �шін де бірегей мекенге 
айналады» деді Елбасы.

�аза�станны� Т���ыш 
Президенті инвестициялы� 
ж�не туристік жобаларды, 
сондай-а� �аланы� ж�не 
т�тас ��ірді� т�р�ын �й мен 
�леуметтік инфра��рылы-
мын дамыту�а ба�ыттал�ан 
жобаларды одан �рі ж�зеге 
асыруды� ма�ыздылы�ын 
атап �тті. «�алада жа�а ж�мыс 
орындары ашылуда, жастар�а 
мол м�мкіндік жасалып жатыр. 
Туризм университеті бой к�-
терді, б�гін тамаша театрды� 
т�сауы кесілді. Б�л – шын 
м�нісінде айтулы о�и�а» деді 
Н�рс�лтан Назарбаев.

«Б�л �аза�стан �шін �ана 
емес, барлы�ымыз �шін бірегей 
�ала болады. «Керуен-сарай-
ды�» бір �зі неге т�рады?! 
Бас�а нысандар, тартымды 
саяба�тар, демалыс орындары 
бар. �азір б�рын болма�ан 
бас�а �ала�а келгендей �сер 

аласы�. Сонды�тан барлы� т�р-
кістанды�тарды мемлекетті� 
осы бір ерекше сыйлы�ымен 
��тты�таймын! Ал сіздерді� 
мемлекетке сыйлы�тары�ыз 
ынтыма�, бірлік ж�не Отаны-
мызды� игілігі �шін е�бек ету 
болма�» деп с�зін т�йіндеді 
Елбасы.

УНИВЕРСИТЕТ 
ДАМУ�А ЖОЛ АШТЫ

�аланы� �сіп-�ркендеуіне 
к�не ша¬арда Ясауи атында�ы 
Халы�аралы� �аза�-т�рік уни-
верситетіні� ��рылып, �ркен 
жаюы зор м�мкіндік ашты. 
Т�уелсіздікті� еле�-ала�ын-
да Елбасыны� Жарлы�ымен 
ашыл�ан о�у ордасы к�ллі т�ркі 
халы�тарыны� м�дени-рухани 
ордасына айналды. Универси-
тетті� ашылу салтанатында 
Н�рс�лтан Назарбаев: «Б�л 
о�у орны келешекте т�ркі 
халы�тарына орта� орда�а 
айналады. Осы университет 

Т�ркістанды �ркениетті� �ріне 
к�теруі тиіс» деп �міт артты. ±зі 
айт�андай, білім мен �ылым 
ордасы �аза�-т�рік досты�ыны� 
д�некеріне айналды. Б�гінгі 
та�да атал�ан университет – 
еліміздегі �ана емес, Орталы� 
Азияда�ы ірі о�у орындарыны� 
бірі. Елбасы �міт еткендей, 
т�ркі ж�ртыны� бірлік пен 
берекесіні�, ынтыма� пен 
елдігіні� нышаны бол�аны 
шын �уантады.

Осы сапар барысында 
Елбасы�а «Farab Library» 
кітап ханасыны� ерекшеліктері 
таныстырылды. Ол робот-
тандырыл�ан техника зерт-
ханасыны� ж�мысын к�ріп, 
сондай-а� сирек кітаптар 
мен манускриптер б�лімін 
аралады.

«Farab Library» кітапханасы 
– заманауи ��рыл�ылармен 
ж�не озы� технологиямен 
жабды�тал�ан к�пфункциялы 
білім беру кешені. Б�л жерде 
480 мы� кітап�а арнал�ан 

Т
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кітап са�тау орны, цифрлан-
дыру, консервациялау ж�не 
реставрациялау зертханасы, 
400 адам�а арнал�ан д�ріс 
залы, к�рме атриумы, FabLab 
цифрлы шеберханасы, музы-
калы� зертхана, фото ж�не 
видеот�сірілімге арнал�ан 
мультимедиа залы, 3D модель 
жасайтын проекция залы, 
каллиграфия ж�не �ыш �нері 
студиясы, конференция �т-
кізуге лайы�тал�ан залы бар 
коворкинг, компьютер сыны-
бы, сирек кітаптар мен ма-
нускриптер залы орналас�ан.

«КЕРУЕН-САРАЙ» – 
БІРЕГЕЙ КЕШЕН

Одан �рі Елбасы ел-ж�рт-
ты� ерекше ы�ыласын ау-
дар�ан «Керуен-сарай» 
турис тік кешеніне барды. 
«Алтын сам�ры�» �шатын 
театрына кіріп, театрланды-
рыл�ан суда�ы шоуды тама-
шалады. Сондай-а� Н�рс�лтан 
Назар баевты� келуіне орай 
«�ыз �уу» театрландырыл�ан 
к�рінісі к�рсетілді.

Орта Азияда е� ірі болып 
саналатын к�п�ызметтік ту-
ристік кешен туралы аз-кем 
ма�л�мат келтірейік. Кешен 
«�зірет С�лтан» тарихи-м�-
дени �оры�ыны� аума�ында 
орналас�ан. Жалпы ауданы 
– 117,6 мы� шаршы метр. 
«Керуен-сарай» кешенінде 
«Жібек жолы» д�уірінен сыр 
шертетін саудагерлер мен 
�ол�нершілер к�шесі, «�ша-
тын театр», ат ойындарын 
�ткізетін амфитеатр, шы�ыс 
базары, сауда с�релері мен 
бутиктер, �она��йлер мен 
мейрамханалар, SPA ж�не 
фитнес орталы�, отбасылы� 
ойын-сауы� орталы�ы бар. 
Оларды� б�рі бір-бірімен су 
арналары ар�ылы жал�асып 
жатыр.

Жоспар бойынша атал�ан 
кешен ж�не �ожа Ахмет  Ясауи 
кесенесі Т�ркістан�а шетелдік 
инвесторларды ж�не турис-
терді тартатын басты фак-
тор�а айналуы �ажет. «Ке-
руен-сарай» инвестициялы� 
жобасын «Turkistan Tourizm 
City» компаниясы ж�зеге 
асырды. Мысалы, «Turkestan 
Silkway Harbor» компаниясы 
 «Керуен-сарайда�ы» бір �ана 
т�рмысты� кешенді салу�а 88,5 
млрд те�ге ж�мсады.

«Б�Л ЕЛДІ� 
АСТАНАСЫН 
САЛУМЕН ТЕ�...»

«2018 жылды� маусым 
айында Шымкент �аласын 
«миллион т�р�ыны бар �ала, 
орталы��а ба�ынатын �ала» 
деп б�ліп, Т�ркістан облысын 
��рып, сол облысты� орта-

лы�ын «Т�ркістан �аласы» деп 
Жарлы��а �ол �ой�анымды 
білесіздер. Бар бол�аны 3 
жыл�а да жеткен жо�, 2018 
жылды� ая�ына дейін �йымдас-
тыру м�селелерімен ш��ыл-
данды�. Б�кіл �аза�станда�ы 
ау�атты жігіттерді жинап, 
мемлекетке тапсырма беріп, 
бірінші ба�дарламаны жаса-
ды�. Соны� ар�асында екі 
жыл ішінде 257 �имарат іске 
�осылды. �аза�станны� 30 
жылда�ы жеткен жетістігі 
жер мен к�ктей. Сол сия�ты 
б�л елді� астанасын салумен 
те�» деп м�лімдеді Н�рс�лтан 
Назарбаев осы сапарда�ы 
брифингте с�йлеген с�зінде.

И�, алып ��рылыс ала�ы 
астананы салуды еске т�сіреді. 
Киелі ша¬арды салуды� 2050 
жыл�а дейінгі бас жоспары 
бекітілді. Осы жоспарды� 
аясында бірінші кезе�де 175 
нысан бой к�тереді. Бір�а-
тар нысандар пайдалану�а 
берілді. Оларды� �атарында 
�кімшілік-іскерлік орталы�ында 
облысты� �кімдік, бас�арма-
лар, департаменттер �има-
раттары, Н�р-С�лтан ала�ы, 
конгресс-холл, «Алатау- Media» 
орталы�ы, о�ушылар сарайы, 
орталы� стадион, бассейні 
бар спорт кешені, олимпиада-
лы� резерв мектебі, халы��а 
�ызмет ету орталы�ы, музы-
ка мектебі, �алалы� саяба�, 
цифрлы ке�се ж�не т. б. бар. 
Б�л нысандарды� салынуы-
на «Сам�ры�-�азына» А�, 
Н�р-С�лтан, Алматы �алалары, 
Алматы, А�мола, �ара�анды, 
Солт�стік �аза�стан, Павло-
дар, Батыс �аза�стан облыс-
тары, Petroleum Operating 
компаниясы зор �лес �осты. 
Ал рухани-м�дени орталы�та 
– шы�ыс моншасы, музыкалы� 
суб�р�а�, неке сарайы, амфи-
театр, �абылдау орталы�ы, 
Ахмет Ясауи музейі, «�лы 
дала елі» орталы�ы пайдала-
ну�а берілді. Б�л нысандар-
ды� салынуына �ызылорда, 
Шы�ыс �аза�стан, �останай, 
Ма��ыстау, Жамбыл, Атырау 
облыстары мен «Сам�ры�-
�азына» А� атсалысты.

Т���ыш Президент – 
Елбасыны� �атысуымен 
ашыл�ан Т�ркістанда�ы ха-
лы�аралы� �уежай еліміздегі 
туризм саласын дамыту�а 
зор серпін берері аны�. Нау-
рыз мейрамы �арса�ында 
Т�ркістан-Ыстанб�л  ба�ытын-
да�ы ал�аш�ы халы� аралы� 
т�ра�ты рейсі ашылды. Биыл 
екінші жартыжылды�тан 
бастап Т�ркістанды 10 об-
лыс орталы�ымен аптасына 
53 рейспен байланыстыру 
жоспар�а енгізілді. М�ндай 
игілікті істерді� с�тімен ж�зе-
ге асырылатынына сеніміміз 
мол.
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КІМНІҢ Ү ІНЕ ГАЗ ТЕГІН 
ТАРТЫЛАДЫ

ЕКПЕ ЖА ЫН ЖАРИ  ЕТЕДІ

ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ

ОРТАЛЫҚТА
ШЫҢДАЛАДЫ

ЖОЛ ЖАҒДА ЫН 
ТЕКСЕРДІ

Елордада Көктал-1 , Көктал-2 , гроқалашық , елезнодорожный , ромышлен-
ный  аудандарында тұратын азаматтардың жекелеген санаттарына үйіне газ жүйесін 
орнату үшін әлеуметтік көмек көрсетіледі.

1 шілдеден бастап  қосымшасы арқылы адамның вак ина алғаны немесе алмаға-
ны анық көрінетін болады. Бұл туралы елорда әуежайының баспасөз қызметі берген 
мәліметте келтірілді. л -тың негізгі қызметі адамның коронавирус ин ек иясы 
бойынша ахуалға қандай қатысы бар екенін анықтау ғана еді.

уырда оғары көлік және коммуника ия колледжін-
де Тәуелсіздіктің 0 жылдығына орай онлайн орматта 

 ғасырдағы ғылым және жаңа ұрпақ  халықара-
лық ғылыми-тәжірибелік кон ерен иясы өтті.

Тәуелсіздік сарайының базасында жаңа шығармашылық ор-
талықтар жұмыс істейді. Оған ересектер де, балалар да бара 
алады. 

ұр-Сұлтан қаласы мәслихатының депутаттары елордадағы 
жолдар, инженерлік желілер, соның ішінде нөсер және ша-
руашылық-тұрмыстық кәріз құрылысының, лектрмен жаб-
дықтау желілерін қайта орналастырудың сапасын тексерді. 

Баспанасын газдандыру 
�шін біржол�ы �леуметтік 
к�мек е� т�менгі к�нк�ріс 
де�гейінен аспайтын (150900 
те�ге) жан басына ша��анда�ы 
табысы бол�анда ж�не оларды� 
отбасы м�шелерінде бас�а 
т�р�ын �йі болма�ан жа�дайда 
газдандыру ж�ніндегі іс-ша-
ралар жоспарына с�йкес газ-

дандыру�а жататын жергілікті 
жеке т�р�ын �йде т�ратын 
оны� жекеменшік иесі немесе 
жекеменшік иесіні� отбасы 
м�шелері болып саналатын 
зейнеткерлерге, м�гедектерге, 
м�гедек балалар�а, к�пбалалы 
аналар�а ж�не к�пбалалы 
отбасылар�а беріледі.

�леуметтік к�мекті� к�лемі 
90 АЕК-тен (262530 те�ге) 
аспайтын газ ��бырын ор-
нату �тініш берушіні� на�ты 
шы�ындарыны� негізінде 
аны�талады. �леуметтік к�мек 
алу �шін �тініш беруші egov.kz 

электронды� порталы ар�ылы 
�тінішке �оса т�мендегi ��-
жаттарды �сынуы тиіс:

1) отбасы м�шелеріні� 
жеке басын ку�ландыратын 
��жатты� к�шірмесі (жеке 
бас ку�лігі, балаларды� туу 
туралы ку�лігі);

2) Жиынты� табысын есеп-
теу �а�идасына с�йкес адамны� 
(отбасы м�шелеріні�) табысы 
туралы м�ліметтер (хабарлас�ан 
уа�ытты� алды��ы то�санына 
та�айындал�ан е�бека�ы, ажы-
рас�ан отбасылар�а алимент 
туралы м�лімет);

3) М�ртебені растайтын 
��жатты� к�шірмесі (зейнет-
керлiк ку�лiгiні� к�шірмесі 
зейнеткерлер �шін; м�гедектiгi 
ж�нiндегi аны�тамасыны� 
к�шірмесі м�гедектер �шін; 
к�пбалалы отбасылар �шін 
к�пбалалы отбасыны� ку�лігі);

4) �аза�стан Республи-
касы �дiлет министрлiгiнi� 
аума�ты� органы берген 
жылжымайтын м�лiкке тiр-
келген ���ы�ыны� болмауы 
(болуы) ж�нiндегi аны�тама 
нысан №6 Х�КО.

Сонымен �атар арызда-

Б�дан б�рын т�рт т�рлі 
т�стегі м�ртебе беру ар�ылы 
дерт ж��тыр�аны, аурумен 
байланыста бол�аны немесе 
сау екендігі ай�ындалатын. 
Енді ж�йе жетілдірілгені болар, 
ол �р адамны� вакцинация �а 
�атысты да деректерін шы�а-
рып беретін болып отыр. �о-
сымшаны жасап шы�ару �Р 
Цифрлы� даму, инновация 
ж�не аэро�арыш �нерк�сібі 
мен Денсаулы� са�тау министр-
лігіне ж�ктелгені белгілі. Олар 
мобильді �осымшаны �олдану 
о�ай екенін айт�ан. �о�амды� 
орын�а кіреберісте пайдала-
нушы арнайы QR-кодты ска-
нерлеп, оны �кімшіге к�рсетеді. 
Код келушіні� м�ртебесін 
аны�тайды. Биыл 17 �а�тар-
дан �анат�а�ты жоба ретінде 
�ол�а алын�ан �осымша белгілі 
бір ша�ын ж�не орта бизнес 
нысандарына кіру немесе 
�ызметін пайдалану кезіндегі 
�ауіпсіздікті �амтамасыз етуге 
ба�ыттал�ан.

ВАКЦИНА ПАСПОРТЫН 
САТУ – �РЕСКЕЛ РЕКЕТ
�леуметтік желі �олда-

нушыларыны� бірі Алматы-
да�ы бір емханада медицина 
мамандары вакциналау туралы 
жал�ан паспорттарды 15 мы� 
те�геге сат�анын жариялады. 
Н�р-С�лтан �аласы Санитар-
лы�-эпидемиологиялы� коми-
тет мамандарыны� айтуынша, 
екпе салу бойынша жал�ан 
паспорт жасау �ылмыс ты� 
жаза болып есептеледі, сон-
ды�тан кез келген азамат, 
д�рігер немесе жа�ын адам 
м�ны� за� б�зушылы� екенін 
т�сінуі керек ж�не ол жазасыз 
�алмайды. �рі б�л жаппай вак-
цинация процесін б�се�детеді. 
С�йтіп д�рі-д�рмектерді, жеке 
�ор�аныс ��ралдарын ж�не 
медициналы� ма�сатта�ы 

Іс-шара�а Ресейді� 
Санкт-Петербург, Вол-
гоград, Вологда, Вла-
дикавказ, Тихорецк, 
Новосибирск �ала-
ларынан, Беларусь 
астанасы Минсктен, 
елімізді� Н�р-С�лтан, 
Алматы, Петропавл 
ша²арларынан 140-
тан астам адам �а-
тысты.

К�лік-логистика 
ж�йесі, цифрлы� 
технологиялар мен 
а�паратты� ж�йелер, 
энергия тиімділігі 
саласында�ы инно-
вацияларды� �зекті 
м�селелері, м�де ниет 
пен тарих, спорт 
ар�ылы жастарды 
т�рбиелеу м�селесі 
тал�ылан�ан жиынды 
Жо�ары к�лік ж�не 
коммуникация кол-
леджіні� директоры 
З�лфухар ´айыпов 
ашты.

µздік баяндамалар 
Н�р-С�лтан �аласы 
Білім бас�армасыны� 
дипломдарымен ма-
рапатталды. Соны� 
ішінде «А�парат-
ты�-телекоммуни-
кациялы� техноло-
гияларды цифрлы� 
трансформациялау», 
«К�лік ж�не логисти-
ка: инновациялы� 
инфра��рылым, зият-
керлік ресурс �нем-
дейтін технология-
лар», «Д�ст�рлі ж�не 
баламалы энергетика. 
Шынды�, тенденция-
лар, перспективалар», 
«Мегаполистерде жол 
�оз�алысын �йымдас-
тыру ж�не оны� �а-
уіпсіздігі», «�аза�стан 
Т�уелсіздігіне 30 жыл. 
Мені� жерімні� ал-
тын м�расы. Тарих, 
м�дениет ж�не спорт» 
та�ырыптарында ��-
гіме �рбіді.

Нысанда гимнастика 
орталы�ы, заманауи ж�не 
спортты� би федерациясы, 
шахмат академиясы, «Алтын 
домбыра» шы�армашылы� 
орталы�ы ж�не вокалды� 
студия бар. Орталы� 1 мы��а 
жуы� т�р�ынды �амту�а 
м�мкіндік береді. Шы�ар-
машылы� орталы�ты� басты 
арты�шылы�ы – ерекше 
�ажеттілігі бар балалар 
заманауи ж�не спортты� 
билермен тегін айналыса 
алады.

– Т�уелсіздік сарайында 
ашыл�ан жа�а жобаны� 
ар�асында балалар жа�сы 
жа�дайда жатты�ады. Елорда-
да ерекше �ажеттіліктері бар 
балалар бимен айналысатын 
жа�а орталы�ты� пайда 
бол�анына �уанып отыр. 
Б�л балаларды� денсау-
лы�ыны� жа�саруына �сер 

етіп �ана �оймай, оларды� 
�леуметтенуіне септігін ти-
гізеді. Е� �ызы�ты жобаны� 
бірі – «арбамен билеу». Б�л 
– балалар�а би мен шы�ар-
машылы� ар�ылы �здеріні� 
жа�а �ырын ашуына м�м-
кіндік беретін инклюзивті 
жоба. Балалар �о�амнан 
алша�тамай, керемет бір 
ала�да билейді. Балаларды 4 
жастан бастап �абылдаймыз, 
– дейді заманауи ж�не спорт-
ты� би федерациясыны� 
президенті �лия Т�сіпбекова.

Оны� айтуынша, м�нда�ы 
ж�мыстар �за� мерзімді 
перспективада ж�ргізілетін 
болады. Федерация ерекше 
�ажеттіліктері бар балалар-
ды халы�аралы� чемпио-
наттар�а, арбамен билеу 
бойынша �аза�стан кубо-
гына бас�а да жарыстар�а 
дайындайды.

Елорда �кімдігі Мемле-
кет басшысыны� тапсыр-
масы бойынша о�алту 
клиникалары желілерін 
ке�ейту бойынша ж�йелі 
ж�мыс ж�ргізуде. Пара-
лимпиадалы� жатты�у 
орталы�ы бар, енді б��ан 
�оса ерекше �ажеттіліктері 
бар адамдар�а арнал�ан 
спорт кешені салынады. 
Осы жылды� бірінші жар-
тысында к�руі нашарла�ан 
балалар�а арнал�ан маман-
дандырыл�ан балаба�ша 
ашылады.

½ткен жылы Н�р-С�л-
танда бір�атар о�алту 
орталы�ы ашылып, ин-
ватакси саны екі еседен 
астам �л�айды. Мектептер-
де ерекше �ажеттіліктері 
бар балалар�а арнал�ан 
�осымша т�зету кабинет-
тері ашылды.

Депутаттарды� к�шпелі 
ке�есі 12 нысанны� �р�ай-
сысын тапсыру мерзімдерін 
тексеріп, ��рылысты� 
ая�талу мерзімдерін ж�не 
ж�мыстарды орындау бары-
сында �андай проблемалар 
туындайтынын на�тылады. 

Тексеруден кейін �ткізіл-
ген ��рылыс, экология, 
к�лік, сауда ж�не ТКШ м�се-
лелері ж�ніндегі т�ра�ты 
комиссияны� отырысы осы 
м�селелерге арналды. Б�л 
жиын�а жауапты бас�ар-
малардан бас�а «Астана су 
арнасы» ж�не «Теплотран-

зит», жол полициясы ж�не 
т. б. �кілдер ша�ырылды. 
М�слихат хатшысы Ерлан 
Каналимов ая�талма�ан 
��рылыс нысандары бойын-
ша егжей-тегжейлі талдау 
жасауды тапсырды, осы 
уа�ыт�а дейін елордада 
алты жылды� �за� мерзімі 
бар ��рылыстар бар екенін 
мысал�а келтірді. Т�р�ын �й 
алаптары, соны� ішінде у�де 
етілген жолдар бойынша 
м�ліметтер беруді тапсырды. 

2021 жылды� 1 �а�тары 
мен 25 с�уірі аралы�ында 
iKomek �ызметіне елорда 

т�р�ындарынан 6 мы�нан 
астам ша�ым т�скен. Олар-
ды� т�рттен бір б�лігі – 
б�лінген жолдар мен тро-
туарлар. М�нда к�згі-�ыс�ы 
кезе�де ж�ндеу ж�мыстарын 
ж�ргізген коммуналды� 
�ызметтерді� де кін�сі 
бар. Депутатты� корпус 
алда�ы уа�ытта да мерді-
герлік �йым дарды� жол 
ж�мыстарын орындау ж�не 
инженерлік желілерді салу 
кезіндегі жауапкершілігін 
к�шейтуге, оларды� кепілдік 
міндеттемелерін орындауын 
ба�ылайтын болады.

нушыны� газдандыру�а 
на�ты шы��ан шы�ындарын 
растайтын ��жаттар (сервистік 
�ызмет к�рсетуді� шарты, 
жабды�ты сатып алу шарты, 
чектерді� к�шірмелері, банктік 

шот туралы м�лімет).
Толы� ке�ес алу �шін Дос-

ты� к�шесі, 13-�йде орна-
лас�ан Н�р-С�лтан �аласыны� 
Ж�мыспен �амту ж�не �леу-
меттік �ор�ау бас�армасына, 

Сарыар�а ауданы бойынша: 
55-14-87, 8-702-546-86-95, 
8-701-621-62-99, Алматы 
ауданы бойынша: 55-01-74, 
8-701-734-83-74 телефонда-
рына хабарласу�а болады.

б�йымдарды сатып алуды 
жоспарлауда�ы статистика 
�згереді. Б�л – стратегиялы� 
кемшіліктер жіберуге �келетін 
саяси м�селе. Егер м�ндай 
жа�дай орын алса, �ылмысты� 
жаза �олданылады. Вакци-
нация бойынша а�паратты� 
ж�йеде �рбір жасал�ан доза 
к�рініп, ба�ылауда �сталады. 
Вакциналарды сатып алу�а 
бюджеттен к�п �аржы б�лінеді. 
Паспорт сатылатын болса, 
салы� т�леушілерді� а�шасы 
бос�а кетеді.

ТА�ДАУДА – 

Ш Т
РЛІ ЕКПЕ
12 мамырда�ы м�лімет бо-

йынша �аза�станда 1727011 
адам вакцина салдырды. 
Н�р-С�лтан �аласында коро-
навирус�а �арсы вакцинаны 
181 мы��а жуы� адам алды. 
Олар та�дауына �арай отан-
ды�, ресейлік ж�не �ытайлы� 
вакцинаны алды. С�уір айы-
ны� со�ында елорда�а 6 мы� 
�аза�станды� препарат келіп 
т�скен болатын. Азаматтарды 
егу �шін одан бас�а ресейлік 
«Спутник» вакцинасыны� 

90 мы�нан астам дозасы 
бар. �ытайдан жеткізілген 
7400 вакцинаны� �азір 
6700-ге жуы� дозасы �алды. 
�о�амды� денсаулы� са�тау 
бас�армасыны� м�ліметінше, 
жа�ында бас�арма �ойма-
ларына Sinofarm Hayat-Vax 
вакцинасыны� та�ы 7400 
дозасы келіп т�сті. Hayat-
Vax вакцинасы – Біріккен 
Араб �мірліктері шы�ар�ан, 
белсенділігі жойыл�ан ко-
ронавирусты� инфекция�а 
�арсы вакцина. Екпе �ытай-
дан бас�а БА�-де �ндірілетін 
болды. Арнайы м�ліметтерге 
с�йенсек, �лемні� 34 мемле-
кетіне б�л вакцинаны� 50 
миллионнан астам дозасы 
�олдану�а жіберілген. Барлы� 
препараттарды� дозаларын 
жеткізу кестеге с�йкес ж�не 
«С�-Фармация» мен �Р ДСМ 
т�ртібі бойынша ж�зеге асы-
рылады. Вакцинация пункт-
тері медициналы� �йымдарда, 
сауда кешендерінде ашыл�ан. 
Егу кабинеттеріні� саны 
жылжымалы бригадалар-
ды іске �осу ар�ылы �ш есе 
�л�айтылды.

МЕДБИКЕЛЕР 
МЕРЕКЕСІ
12 мамыр – Халы�аралы� 

медбикелер к�ні. Б�гінде �а-
за�станда орта медициналы� 
�ызметкерлерді� кадрлы� 
�леуеті 185,7 мы�нан астам 
маманнан т�рады, оны� ішінде 
2 мы� �ызметкерді� жо�ары 
білімі бар. Медициналы� меке-
мелердегі барлы� ж�мыстарды� 
80 пайыздан астамы соларды� 
мойнында. Олар к�н сайын, 24 
са�ат пациенттерге �ам�орлы� 
жасайды – тамшылар �ояды, 
та��ыштарды ауыстырады, 
�ысымды �лшейді, темпера-
турасы мен жалпы жа�дайын 
ба�ылайды, ауыр нау�астарды 
емдейді. Нау�астар�а операция-
дан кейін ал�аш�ы �адамдарды 
жасау�а, ауруын же�уге, �з 
к�шіне сенуге к�мектеседі. 
Елімізде ауылды� жерлерде 54 
мы�нан астам орта буын ме-
дицина �ызметкерлері ж�мыс 
істейді. 2021 жылы «Мейіргер 
ісі» маманды�ы бойынша та�ы 
да 3 мы��а жуы� �олданбалы 
�ылым бакалавр мамандары 
е� игі �ызметті ат�арушылар 
�атарын толы�тырады.

ЛЕУМЕТ
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ТАПСЫРМА Т�СПЕСЕ
 Ж�МЫС БІТПЕЙ МЕ?

Президент жол сапасына �а-
тысты м�селені осы жолы 
ана к�-
теріп отыр
ан жо�. Б�дан б�рын да 
жолды� сапасына ж�не ж�мысы аш 
ішектей созылып, не бітпейтін, не 
то�тамайтын жолдар
а �атысты 
�ата� сын айтып, жауапты т�л
а-
ларды ж�мысынан да босат�ан еді. 
Мемлекет басшысыны� 9 с�уір к�ні 
�зіні� Тwitter-дегі пара�шасында 
«еліміздегі республикалы� ж�не 
жергілікті жолдарды� жа
дайына 
�атысты азаматтарды� айтып ж�рген 
сыны орынды. Сапасыз жасал
ан 
жол жыл сайын ж�ндеуді �ажет етеді 
ж�не б�
ан мемлекетті� �аржысы 
тиімсіз ж�мсалып жатыр. �кіметке, 
�кімдер мен ���ы� �ор
ау органда-
рына жа
дайды реттеу �шін ж�йелі 
шаралар �абылдап, оны� есебін 
беруді тапсырдым» деп жаз
аны �не 
соны� ай
а
ы. 

Президентті� сынынан со� 
«�аз АвтоЖол» �К» А� бас�арма 
т�ра
асы �лан Алыпов, Индустрия 
ж�не инфра��рылымды� даму ми-
нистрлігі автомобиль жолдары 
комитетіні� т�ра
асы С.Барма�ов, 
Батыс �аза�стан, Солт�стік �аза�стан 
ж�не А�т�бе облыстары �кімдеріні� 
орынбасарлары  �ызметінен боса-
тылды. 

�аза�станда жо
арыдан айтпаса, 
тапсырма бермесе, ешбір ж�мыс 
ма�дымайтын сия�ты. Сосын да 
шы
ар, бізді� елде Президентке 
хат жазып, к�мек с�райтындар 
к�п. Себебі бізде жергілікті билік 
жо
арыдан жарлы� т�спесе, �здері 
біліп, осы елді� ісін о�
а бастырай-
ын, �ндірісін �ркендетіп, халы�ты� 
т�рмысын жа�сартайын деп жанын 
салмайтын секілді. Алдына бар
ан 
халы�ты с�з б�йда
а салып шы
арып 
салу да салт�а айнал
андай. �йтпесе, 
жол сапасына байланысты халы� 
тарапынан аз сын айтылып жат�ан 
жо�. �леуметтік желіні аша �алса�, 
былтыр сал
ан жолды� биыл ойылып 
кеткені; �аржы б�лініп, біра� жол 
салынбай, ж�ртты� �лі батпа� кешіп 
ж�ргендігі жайлы а�параттан шалы-
нып жы
ыласы�. Соны бізді� �кімет, 
жергілікті орындарды� басшылары 
к�рмей, білмей отыр ма?! �рине, 
біледі, біра� оларды� дені «бюджет 
деген те�із, ебін тауып же�із» деген 
�станыммен к�н к�ретін сы�айлы. 
�йтпесе, неге �аржысы б�лініп, 
жоспары жасал
ан жолдар уа
ында 
бітпейді?! Сонша жыл уа�ыт ж�мсап 
сал
анда, сапасында айтар жо� болса 
бірс�рі, б�ріні� демесек те, к�біні� 
сапасы сын к�термейтіні �алай? 
М�селен, Солт�стік �аза�станны� 
облыс орталы
ынан �айранк�л 
ауылына дейінгі 18 ша�ырым жолды 
салу
а бюджеттен 2019 жылы 600 
миллион те�ге б�лінген. Алайда 
астына ��м-ша
ыл т�кпей, бетіне 
3 сантиметр асфальт жат�ызып, 
к�збояушылы�пен сал
ан жол бір 
жыл болмай ойылып-ойылып �ал
ан. 
М�ндай мысалды республиканы� кез 
келген жерінен келтіруге болады. 
Сонда осы сапасыз жолдарды �андай 
компания салды? �андай ��зырлы 
орган осы жолды� сапасын тексеріп 
�ткізіп алды? Б�рі «Балы� �ндес, 
ба�а тілдес болмаса», жол сапасын 
ба�ылау орныны� сына
ынан сапа-
сыз жол �алай с�рінбей �тіп кетті?! 
С�ра� к�п, жауап жо�...

ЖОЛДЫ� САПАСЫ 
СЫН К	ТЕРМЕЙДІ

Жол – ел экономикасына �ан 
ж�гіртетін �антамыр. ¦ндірісі� 
�ркендеп, шаруашылы
ы� шал�ып, 

ЖОЛДЫҢ ЖЫРЫ 
ТАУ ЫЛ АЙ ТҰР

туристік орындары� �анша керемет 
болса да, жолы нашар, �атынасы 
�олайсыз болса, б�ріні� к�ні �ара�. 
Жеріні� ол шеті мен б�л шетіне �ш�ан 
��сты� �анаты, ж�гірген а�ны� 
ая
ы талатын �аза�стан �шін де 
жол м�селесі аса �зекті. Ке�ес Ода
ы 
кезінде біраз жолдар салын
анымен, 
�аза� жерінде жол жетпеген ��ірлер 
жетерлік еді. Салын
ан жолдар 
к�п уа�ыт к�тім к�рмегендіктен, 
�аза�стан т�уелсіздікке де �ыры� 
шо�пыт, �и�ы-шой�ы жолмен жет-
ті. Сонды�тан жол м�селесі еліміз 
экономикасын �ркендетудегі басты 
тетік болатын. Б�л ж�нінде Елбасы 
 Н.Назарбаев «Жол – шын м�нінде 
�мірді� �зегі, ба�уатты тірлікті� �ай-
нар к�зі. Барлы� айма�тар теміржол-
мен, тас жолмен, �уе жолымен �зара 
ты
ыз байланысуы керек» деп атап 
к�рсеткен болатын. Алайда �аза�стан-
да жыл сайын жол салын
анымен, 
к�п жолды� сапасы сын к�термей-
ді. Себебі мемлекет �азынасынан 
миллиондап, миллиардтап б�лінген 

�аржыны� дені �ста
анны� уысында, 
тістегенні� аузында кетеді. «Жол 
активтеріні� �лтты� сапа орталы
ы» 
басшыларыны� м�ліметінше, жыл 
сайын республикалы� �азынадан, 
жергілікті бюджеттен ж�не �аржы 
институттарынан б�лінетін �аржыны 
�ос�анда 711 млрд те�ге осы сала
а 
ж�мсалады екен. Алайда осынша 
�аржы ж�мсал
анымен, к�п жолды� 
кемшілігі жетерлік. Я
ни, еліміздегі 
республикалы� ма�ызда
ы жолды� 
20 пайызы, ал ��ірлердегі жолдарды� 
30 пайызы нашар. Ал жол салынбай, 
�лі к�нге дейін Ке�ес Ода
ы кезінде 
салын
ан �ыры� шо�пыт жолдар
а 
�арап отыр
ан ауыл, елді мекендер 
�аншама?! 

�азіргі та�да �аза�стан Республи-
касында
ы автомобиль жолдары мен 
елді мекендердегі к�шелер желісіні� 
�зынды
ы 157 мы� ша�ырымды 
��райды. М�ны� 25 мы� ша�ырымы 
республикалы� ма�ызы бар жолдар 
болса, 71 мы� ша�ырымы – жергілікті 
ма�ызы бар жолдар. Ал к�ше-жол 

желісі – 61 мы� ша�ырым. ¦кінерлігі, 
бізді� жолдарды� саны бар, сапасы 
жо� болып т�р. Айталы�, Д�ни-
еж�зілік экономикалы� форумны� 
рейтингінде 2014 жылы �аза�стан 
жолды� сапасы жа
ынан �лем бой-
ынша 117 орында болса, 2017 жылы 
115 орын
а, 2020 жылы 93 орын
а 
жай
асты. Демек, біз «дамы
ан 30 
елді� �атарына кіреміз» деп ма�сат 
еткенімізбен, жолымызды� сапасы 
елді� дамуынан 3 есе кейін �ал
ан. 

Жолымызды� сапасызды
ы эко-
номиканы� дамуына т�сау болып 
�ана �оймай, жол апатыны� к�птігіне 
себеп болып отыр. Елімізде жыл 
сайын 10 мы�нан астам адам жол 
апатынан ба�илы� болады екен. 
Биыл жыл басынан бері жол апа-
тынан �айтыс бол
андарды� саны 12 
пайыз
а арт�ан. Осы
ан байланысты 
Президент жол апатыны� жиілеуіне 
ала�даушылы� білдіріп, жауапты 
орындар
а тапсырма да берген еді. 

Ба� беттеріндегі м�ліметтерге 
с�йенсек, Батыс �аза�стан облы-

сында
ы жолдарды� 70 пайызы 
сапасыз болса, Атырау облысын-
да да а�аулы жолдар аз емес. Б�л 
ж�нінде Президент �асым-Жомарт 
То�аев Атырау облысыны� �леумет-
тік-экономикалы� даму м�селелері 
ж�ніндегі ке�есте ��ірдегі жолдарды� 
жа
дайы республикалы� орташа 
к�рсеткіштен т�мен екенін айтты. 
«Айма�та
ы республикалы� ма�ызы 
бар жолдарды� 85 пайызы ж�не 
облысты� ма�ызы бар жолдарды� 
61 пайызыны� жа
дайы орташа 
немесе жаман емес деуге болады. 
Біра� б�л республикалы� орташа 
к�рсеткіштен т�мен» деді президент. 

Елімізде жол сапасын тексеру ж�не 
жол саласында
ы жем�орлы�ты� 
тамырына балта шабу ма�сатында 
2019 жылы наурыз айында �кімет 
�аулысымен «Жол активтеріні� 
�лтты� сапа орталы
ы» ��рыл
аны 
белгілі. ��рыл
анына екі жылдан ас�ан 
б�л орталы� �азірге дейін еліміздегі 
жолдар
а 12709 рет тексеру ж�ргізіп, 
10 мы�
а жуы� за� б�зушылы�ты 
аны�та
ан. М�ны� басым к�п б�лігі 
жол сапасына �атысты. 

�аза�станда
ы жол
а �атысты 
екінші м�селе – жол салу ж�мысыны� 
�за��а созылып, уа
ында ая�талмай-
тынды
ы. М�селен, ж�ргіншісі е� 
к�п, еліміздегі аса ма�ызды жолдар-
ды� бірі «Н�р-С�лтан – Алматы тас 
жолыны�» ж�не Шы
ыс �аза�стан 
облысына �арасты «�албатау-Май-
�апша
ай», «Талды�ор
ан – ¦скемен» 
тас жолыны� салынып жат�анына 
бірнеше жыл болды. Біра� жолды� 
ерте�-б�гін бітетін т�рі жо�. �рі-
бері ж�рген жолаушылар а� ша�ы 
аспан
а шы��ан жолмен ж�ріп 
зы�ысы шы�ты. Ж�ртты� жанай�айы 
Мемлекет басшысыны� ��ла
ына 
да жетсе керек, жа�ында То�аев 
«Н�р-С�лтан – Алматы» автожолын 
ж�ндеу ж�мыстары �лі к�нге дейін 
ая�талма
анын сын
а алады. «Б�л жол 
елордамызды 8 миллионнан астам 
т�р
ыны бар о�т�стік ��ірлермен 
байланыстырады. Ж�мыс �ар�ынын 
к�шейтіп, осы жолды 2023 жылы 
пайдалану
а беруді тапсырамын. 
Шын м�нінде, жол салу ж�не оны 
ж�ндеу ж�мыстары сапасыз ат�а-
рылып жат�анын мойында
ан ж�н» 
деді Мемлекет басшысы. 

Индустрия ж�не инфра��рылым-
ды� даму министрі Бейбіт Атам��лов 
«2021-2022 жылдары �шарал – Дос-
ты�, �албатау – Май�апша
ай, �ос-
танай – Денисовка, Петропавл – РФ 
шекарасы (Курган) сия�ты �леуметтік 
ма�ызы бар транзиттік жобалар ке-
зе�-кезе�мен ая�талады» деп отыр. 
Біра� жоспар уа
ымен орындала 
ма, жо� па, оны да уа�ыт к�рсетеді. 
Онсыз да ж�мысы сылбыр жол жасау 
ж�мысына �лемді жайла
ан індетті� 
де сал�ынын тигізгені рас. Біра� 
ж�мысы кешіккен жолды� б�ріне 
пандемия сылтау бола алмайды. 

�аза�станда
ы автожолдарды 
бас�ару ж�не оны� сапасын ба�ылау 
ж�мыстарымен айналысатын «�аз-
АвтоЖол» �К»-
а �атысты дау-дамай 
да аз емес. Я
ни к�ні б�гінге дейін 
жолды� сапасызды
ына байланысты 
б�л мекеме еш�андай жауапкершілік-
ке тартылма
ан. 2019 жылы Сыбай-
лас жем�орлы��а �арсы іс-�имыл 
агенттігіні� тексеруіне �ара
анда, 
атал
ан мекемені� к�п ж�мысы 
сыбайлас жем�орлы��а �атысты 
екені аны�тал
ан. Біра� ол ж�нінде 
де еш�андай за�ды ж�мыстар ж�р-
гізілмеген. Оны� �стіне, б�л мекеме 
162 миллиард те�ге �арызын т�леуге 
�ау�арсыз бол
анды�тан, б�л шы
ын 
да ел бюджетінен �телуі м�мкін. 

Жол ж�мысын �ада
алайтын білдей 
мекемені� си�ы осы болса, �рине, 
жолымыз сапасыз болмай �айтсін?! 

А�ЫЛЫ ЖОЛДЫ�  
АРТЫ�ШЫЛЫ�Ы К	П

�аза�станда а�ылы жолдар-
ды� пайда бол
анына �за� уа�ыт 
бол
ан жо�. 2021 жыл
ы �а�тар
а 
дейін ел бойынша 4 жолда а�ы алу 
ж�йесі енгізілді. Индустрия ж�не 
инфра��рылымды� даму министр-
лігіні� м�ліметінше, �ткен жылы 
осы 4 жолдан 5,71 миллиард те�ге 
�аржы жинал
ан. Демек, а�ылы 
жолды� да арты�шылы
ы аз емес. 
Осы
ан байланысты елімізде а�ылы 
жолдарды к�бейту к�зделген. Я
ни, 
алда
ы жылдары а�ылы жолдарды� 
жалпы �зынды
ы 11 мы� ша�ы-
рым
а жеткізіледі деп жоспарлан
ан. 
О
ан 25 миллиард те�геден астам 
�аражат б�лініп, 13 жолды а�ылы 
�ылуды� ж�мыс жоспары жасал
ан. 
Сол жоспар бойынша, Павлодар, 
�останай, Ресейді� Тройцк �аласына 
дейінгі жол а�ылы жол
а айналады. 
Сонымен �атар Орал – Саратов, 
�апша
ай – Талды�ор
ан, Тараз 
– �айнар, �ызылорда – Шымкент 
–  Тараз, Шымкент – ¦збекстан 
шекарасы, Орынбор – А�т�бе – 
�ызылорда автожолдарында к�лік 
ж�ргізушілерінен а�ы алу ж�йесі 
іске �осылады. Б�дан б�лек, А�т�бе 
– Орал – Самара, Павлодар – Омбы, 
А�тау – Бейнеу, Павлодар – Семей – 
�албатау, Атырау – Доссор – Бейнеу 
– А�жігіт – ¦збекстан шекарасыны� 
жолы да а�ылы ж�йеге к�шеді. 

А�ылы жобаны екі кезе�де енгізу 
жоспарланып отыр. Бірінші кезе�де 
2020-2021 жылдар аралы
ында 6 
мы� ша�ырым жол а�ылы автожол 
�атарына �осылса, 2022 жылдан 
бастап 2023 жыл
а дейін �ал
ан 5 
мы� ша�ырым автожолды а�ылы 
жол
а айналдыру жоспарланып отыр. 

�рине, сапалы жол салып, одан 
а�ы алу ар�ылы жолды �стап т�ру 
немесе жа�а жол салу
а �аржы жинау  
– д�рыс �адам. Б�л тек �аза�стан 

ана емес, б�кіл �лем �олданып, 
игілігін к�ріп отыр
ан жоба деп 
айту
а болады. М�селен, к�рші ел 
�ытайда
ы жолдарды� к�бісі а�ылы. 
«�арыз алып жол жасап, а�ы алып 
�арыз �айтарамыз» деген �ранды а�ы 
алу орындарыны� ма�дайшалы
ына 
жазып �ой
ан �ытайда е� арзан 
жола�ысы он юаньнан (650 те�ге) 
басталады. Жол �зар
ан сайын а�ы 
да артып отырады. �рімжіден 200 
ша�ырым жердегі Шонжы ауданына 
дейін 60 юань, я
ни 3900 те�ге алады. 
Ал �аза�станда жола�ы �те арзан. 
Астанадан 200 ша�ырым жердегі 
Бурабай
а дейін неб�рі 300 те�ге 
а�ы алынады. Демек, бізді� елде 
де а�ылы жолдарды молайту керек. 
Алайда одан т�скен �аржы да біреуді� 
жемсауында айналып кетпей, жа�а 
жолдар салу
а немесе сол жолды 
к�туге, �ыста �арын к�реп, жазда 
ша�ын сыпыру
а ж�мсал
аны д�рыс. 

�аза�станда ж�к тасымалыны� 
басты �лесі теміржол
а тиесілі болса, 
екінші орында авток�лік тасымалы 
т�р. Елімізде �уе, ішкі су жолдары, 
те�із тасымалы к�рсеткіштеріні� 
т�мен болуына, біріншіден, тарифті� 
жо
арылы
ы, екіншіден, елді� гео-
графиялы� сипаты �сер ететінін 
ескерсек, �аза�станны� авток�лік 
ж�не теміржол тасымалын дамыту-
дан �зге м�мкіндік те жо�. Ал жол 
жасау
а �аржы жетпей жат�ан жо�, 
б�лінген �аржы �йлесімді ж�мсалмай 
жатыр. Ас�ын
ан жем�орлы� пен �з 
м�ддесін 
ана ойлайтын шенділерді� 
кесірінен кейбір ма�ызды жоба-
ларды іске асыра алмай отырмыз. 
М�селен, Бал�аш к�ліні� �стінен 
жол салынса, Н�р-С�лтан – Алма-
ты жолы 200 ша�ырымнан арты� 
�ыс�арып, жолаушылар уа�ыттан, 
жанар майдан �тар еді. Біра� б�л да 
�азір арман болып т�р... 

үниежүзі қазақтары қауымдастығының бастамасымен ұсынылған қмола облысы ршалы ауданын-
дағы қандастарға арналған гроқалашық ин рақұрылымы құрылысы жобасы Қазақстан еспубликасы 

кіметінің шешімінен кейін нақты іске асыру кезеңіне өтті.
Б�гінгі к�ні геодезиялы� зерт-

теулер негізінде жер телімдеріні� 
шекаралары аны�талып, оларды 
на�тылау ж�мыстары ж�ргізілді, 
жолдар мен бас�а да инженерлік 
желілер салу
а белгілер �ойылды. 
Жер телімдері шегінде межелеу 
ж�мыстары �ол
а алынды. 

�йлерді� ��рылысы осы жыл-
ды� 15 мамырында басталады. 
Бізді� алдын ала есебіміз бойынша, 
Агро�алашы�та
ы ал
аш�ы �йлер 
биыл к�зде бой к�тереді. 

Елбасы, Д�ниеж�зі �аза�та-
ры �ауымдасты
ыны� т�ра
асы 
Н.�.Назарбаевты� шет елдердегі 
�аза�тарды тарихи отанына �келу, 
�аза�станды�тарды� �леуметтік 
�ор
алма
ан санаттарыны� т�р
ын 
�й м�селелерін шешу ж�не жа�а 
ж�мыс орындарын ашу туралы 
тапсырмасы аясында Д�ниеж�зі 

�аза�тарыны� �ауымдасты
ы мен 
«Отандастар �оры» КеА� б�дан �ш 
жыл б�рын жергілікті т�р
ындар 
мен �андастар �шін «Асар» �дісін 
�олданып, «Т�р
ын �й ж�не ж�мыс» 
�а
идасы бойынша А�мола мен 
Т�ркістан облыстарында коттедждік 
�алашы�тар салуды� екі �анат�а�ты 
жобасын �сын
ан еді. 

А�мола облысыны� Аршалы 
ауданында 196 гектар жер сатып 
алынып, сондай-а� А�мола облысы 
мен Н�р-С�лтан �аласы �кімдік-
теріні� тиісті ��рылымдарымен 
1282 (бір мы� екі ж�з сексен екі) 
коттедж салу
а келісілді. Жерді� 
иелері – ЭКСПО-2017 к�рмесіні� 
б�рын
ы ��рылысшылары, негізі-
нен, о�т�стік облыстардан келген 
ж�не елді� солт�стік айма�тарында 
�алу
а, т�ру
а ж�не ж�мыс істеу-
ге ниет білдірген �андастар. 6-8 

мы� т�р
ын
а арнал
ан елді мекен 
ма�ынан �ш жарым мы� ж�мыс 
орнын ашу �арал
ан. Онда 300 
гектар жылыжай, ауылшаруашылы� 
�німдерін сататын к�терме базар, 
жыл�ы, ірі �ара мен �са� малдарды 
�сіріп, борда�ылау орталы�тары 
болады. Б�л жоба Н�р-С�лтан �а-
ласын сапалы ж�не �олжетімді 
ауыл шаруашылы
ы �німдерімен 
�амтамасыз етуге �лес �осады. Жо-
баны� бірегейлігі – �йлерді сатып 
алу мен салу
а мемлекет тарапынан 
еш�андай �аражат ж�мсауды �ажет 
етпейді. Жер �азірді� �зінде сатып 
алын
ан, �йлерді жер иелеріні� 
�здері «Асар» �дісі бойынша сала-
ды �рі б�л т�р
ын �й ��нын ед�уір 
т�мендетіп, сапасын арттырады. 
Со�ынан т�р
ындарды� барлы
ы 
ж�мыспен �амтамасыз етіледі. 

 Сонымен �атар, Т�ркістан об-
лысыны� Келес айма
ында осындай 
ша
ын аудан салу �шін 300 гектар 
жер ж�не ауыл шаруашылы
ына 
пайдаланылатын 180 гектар су-
армалы жер б�лу туралы м�селе 
шешілді. Дайын инфра��рылымы 

      

ақында емлекет басшысы Қасым- омарт Тоқаев үкімет пен облыс әкімдеріне 
2025 жылға дейін жергілікті жерлердегі жолдардың 5 пайызын жөндеп, ретке 
келтіруді тапсырды. 201  жылдан бастап еліміз бойынша жол салуға жыл сайын 
республикалық б джеттен 50 миллиард теңге бөлінетініне тоқталған емлекет 
басшысы Бірақ нәтиже жоқ. өнделген жолдың көбі бір жыл өтпей жарамсыз 
болып қалады. ердігерлер өздерінің кепілді міндеттемелерін қалай орындап 
жатыр  ол жасау жұмысына ұзақ жылдар бойы тек белгілі бір мердігерлер 
ғана қатысатыны қалай  Бұл сұраққа кімет жауап беруі керек  деп салмақты 
мәселені қозғады. Осылайша ұзақ жылдардан бері сапасыз жолдардың бетін 
басып, сіресіп жатқан сеңнің көбесі сөгілді. 

 жылда республикалық 
маңызы бар 

ҚОЛДАНЫ ТАҒЫ А ТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫНЫҢ 
ЖАЛ Ы Ұ ЫНДЫҒЫ  

86 км
1991 ЖЫЛ

96,8 км

13,4 мың км

2021 ЖЫЛ

2020-2025 жылдары 

АҚЫЛЫ ЖОЛДАН ТҮСКЕН ТҮСІМ: 
2020 ЖЫЛЫ          2021 ЖЫЛЫ

5,7 млрд 29 млрд

11 мың км
шақырым жол 
ақылы болады

Қазіргі уақыттағы 
ақылы жолдың 

ұзындығы 

682 кмХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТРАНЗИТТІК 
ДӘЛІЗ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛДІ6

автокөлік жолы салынды

бар ал
аш�ы 24 гектар жер жа�ын 
к�ндері б�лінеді. �азірді� �зінде 
¦збекстан тарапымен сумен �амта-
масыз ету туралы келісім жасалды, 
б�л �шін б�рыннан бар ары� арна-
сын тазарту ж�мыстары басталды. 
М�нда да �андастарды т�р
ын �ймен 
ж�не ауылшаруашылы� �німдерін 
�ндіретін ба
ытта
ы ж�мыспен �амту 
�арастырыл
ан. 

Шекаралас ¦збекстан т�р
ында-
ры тарапынан ет пен с�т �німдеріне 
деген с�ранысты� жо
ары екендігін 
ескере отырып, б�л жоба экспорт�а 
ба
ыттал
ан ж�не ша
ын отбасылы� 
мал фермаларын ��ру
а бейімделген. 
�р �ожалы��а �й мен аула шару-
ашылы
ын салу �шін 25 соты��а 
дейінгі жер телімдері б�лінеді деп 
жоспарлануда. Отбасылы� �ожалы�, 
�німдерін ��ірде �лкен с�раныс�а 
ие халал негізінде �ндіретін болады. 

Болаша�та м�ндай агро�а-
лашы�тарды Павлодар, Жамбыл, 
А�т�бе, Атырау, Шы
ыс �аза�стан, 
Батыс �аза�стан, �ара
анды, �ос-
танай, Солт�стік �аза�стан облыс-
тарында салу жоспарлануда. 
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ҚАЗАҚТЫҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫ

АЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРНИР ӨТТІ

Олимпиада ойындарының жеңімпазы, әлем және Еуропа емпионы, Қазақстанның Еңбек 
Ері ақсылық шкемпіров 1 51 жылы  мамырда амбыл облысында туған. ты аңызға 
айналған балуан 2020 жылы кенеттен дүниеден озып кетті. Көзі тірі болғанда даңқты 
балуан жетпістің жотасына шығар еді. Бүгін біз атақты спортшының, қазақтың қайраткер 
ұлының ұлағатты өмірінен бір үзік сыр жариялауды жөн көрдік.

ұр-Сұлтан қаласында грек-рим күресінен халықаралық турнир 
өтті. Олимпиада ойындарының және әлем емпионы, Қазақстан-
ның Еңбек Ері ақсылық шкемпіровті еске алуға арналған ха-
лықаралық турнирге Қазақстан, есей, рузия, краина, Тәжікстан, 
Қырғызстан және збекстан елдерінен 250-ден аса спортшы 
қатысты. 

А�ЖОЛТАЙ
1975 жыл  Жа�сылы� �шін 

с�тті болды. 	олто�па�тай 
�ана �аза� балуаны ССРО 
халы�тарыны� спартакиада-
сында жеке-дара шы�ты. ССРО 
чемпионатыны� алтын медалі 
де Жа�сылы��а б�йыр ды. �ш-
кемпіров классикалы� к�рес-
тен (�азір грек-рим к�ресі) 
Совет Ода�ыны� спартакиа-
дасы мен чемпионатын �т�ан 
т���ыш �аза� балуаны екенін 
ескерсек, б�л табысты� б�сін 
��у �иын�а т�спейді. 

Б��ан дейін екі жыл �ата-
рынан ода� чемпионатыны� 
ж�лдегері атан�ан Жа�а�ны� 
к�кейінде енді Олимпиада 
ойындарына, �лем чемпио-
натына барсам деген арман 
оты т�танды. Себебі 1976 
жылы Монреаль олимпиадасы 
�теді. Спартакиада мен Ода� 
чемпионатыны� «алтынын» 
�атарынан �анжы�а�а бай-
ла�ан �шкемпіров жетпіс 
бестегі �лем чемпионаты мен 
Монреаль олимпиадасына 
барудан бірден-бір �міткер 
еді. Оны� �стіне, спартакиада 
бітісімен ССРО ��рамасыны� 
а�а жатты�тырушысы Виктор 
Игуменов: «Осы бабынан 
таймаса, Монреаль олимпиа-
дасына Жа�сылы� барады» 
деген. 

Жетпіс бестегі �лем чем-
пионаты екі-�ш айдан ке-
йін Минскіде �тті. Б�л сын�а 
�лемні� �ш м�рте чемпионы 
Владимир Зубков �атысты. 
Жарайды, бапкерлер  ал�асы  
т�жірибелі  тарлан�а  сенім 
артты, Зубков т�ртінші рет 
топ жарды. 

Жетпіс алтыда�ы  Еуропа  
чемпионаты  Ленинградта �тті. 
Жа�сылы� та�ы да ��рамадан 
тыс �алды. Б�л жолы Ресей 
��рамасыны� бас жатты�ты-
рушысы Геннадий Сапуновты� 
ш�кірті Алексей Шумаковты� 
жолы болды.

А	Ш-та�ы �лем кубогынан 
та�ы сырт �алды. К�кейде 
к�м�н бой к�терген. Бірінші 
н�мірлі балуанны� �ш бірдей 
ресми б�секеге ілікпеуі жа�-
сылы�ты� нышаны емес. Я�ни, 
ода� ��рамасыны� бапкерлері 
Монреал�а б�ны апармайды. 
Бапкерлерді� с�зі жай алдау-
сырату �ана. 

Д�л осы т�ста Украина 
жатты�тырушылары �ол�а 
салды. «Бізге ауысса�, Мо-
нреал�а барасы�. �й, к�лік, 
б�рі шешіледі. 	азіргі сти пен-
дия�     нан екі есе арты� жала�ы 
аласы�». Жа�а� к�дімгідей 
тол�ыды. �й мен к�лік �зінде 
де бар. Керегі – Олимпиада 
жолдамасы.

Украиндарды� «с�лемін» 
к�п жыл «	айрат» �о�амын 
бас�ар�ан 	абыш Омаров 
а�асы естіп �ойыпты. Бір к�ні 
ойда-жо�та салып-�рып жетті. 
Келген бойда залда тер т�гіп 
ж�рген інісін айнаны� алдына 
алып барды да: «	арашы, сен 
кімге ��сайсы�?» деді. «Мен 
�жемні� баласымын. �жеме 
��саймын». «Сен д�рыстап 

�ара, �ай �лт�а ��сайсы�?» 
«	аза�пын, а�а! Оны неге 
с�рады�ыз?» «	аза� болса�, 
Украинада ата�ны� басы бар 
ма?!.» Жа�сылы� �ысыл�а-
нынан жерге кіріп  кете  жаз-
дады... «Ал бара �ой, Киевке. 
Бар! Сен олар�а уа�ытша �ана 
керексі�. Сі�бейсі� олар�а, 
сі�ірмейді. Ерте� спортты 
до�ар�ан со� ешкімге керексіз 
боп далада �аласы�. Сонда 
�зі�ді ала�анына салып, �л-
пештеп �сірген ту�ан елі�е 
�ай беті�мен �арайсы�?!..». 

Украина м�селесі осымен 
т�мам болды.

БІР ЖАПЫРА�...
Олимпиада жолдамасы 

к�зден б�л-б�л �ш�ан. Жа�-
сылы� �атты торы�ты. ССРО 
��рамасында�ы �зе�гілестері 
«терпеливый Жак» ата�ан 
жігітті�  т�зімі �бден шегіне 
жеткен. Содан талайларды� 
�олы жетпей ж�рген ССРО 
��рамасына �ш ай ат ізін сал-
май, Алматыда жатып алды. 

Бір к�ні ойда-жо�та респу-
бликалы� спорт комитетіні� 
т�ра�асы Аманша А�баев м�ны 
м�шинесіне отыр�ызып алып, 
	аза�стан Компартиясыны� 
Орталы� комитеті орналас�ан 
з�улім боз �йге бір-а� тарт-
ты. Б�ларды Дінм�хаммед 
 	онаевты� к�мекшісі Д�йсетай 
Бекежанов к�тіп алды. М�н-
дайды к�тпеген Жа�сылы� 
к�дімгідей �обалжиын деді.

А�баев бастап екеуі ат-
шаптырым кабинетке �адам 
бас�ан. Т�ра�аны� со�ынан 
ілескен балуанны� тізесі діріл-
деп �оя берді. Сан майданда 
сыр бермеген ж�регі кеудесін 
жарып шы�ардай, б�л�ына 
со�ады. 	аза�стан Компар-
тиясыны� бірінші хатшысы 
Дінм�хаммед  	онаев �ара�ай-
дай боп �ызмет столыны� 
�асында т�р екен.  Ауыр ой 
��рсауында екенін т�нжыра�ан 
�аба�ы айтып т�р. 

Екеуіні� с�лемін �абыл 
ал�ан 	онаев ж�дыры�тай 
Жа�сылы��а т�бесінен т�не 
�арап: – �й, Аманша, чемпио-
ны� осы ма? ¨зі бір жапыра� 
�ой, мына денесімен �алай 
к�реседі? – деді А�баев�а 
�арата.

 – Дінм�хаммед Ахмет�лы, 
�зі кішкентай бол�анымен, 
к�шті балуанымыз  осы! Осы 
жігіттен бірде�е шы�ады. 
Бата�ызды бері�із!  

– �-�, жарайды, отыры�дар, 
– деді 	онаев орынды�ына 
жай�асып жатып. – Ал Жа�-
сылы�, мен к�ніне т�рт са�ат 
�йы�таймын. Мына жа�та 
ты� игеріп жатырмыз. 	ой 
басын елу миллион�а жеткі-
зу міндеті та�ы т�р. Малшы 
ауылдар�а �аншама жол, 
�аншама электр жары�ын 
тартып жатырмыз. Осыны� 
б�рі ма�ан о�ай дейсі� бе? Ал 
сен неге жатты�у�а бармай 
ж�рсі�? 	аза��а Олимпиада 
чемпио ны керек! Сені болады 
деп жатыр �ой. 	азір кезек  
тимесе, енді т�рт жылдан кейін 

жасы – 25-те. ¨зі – м�скеулік 
спортшы. Я�ни, екеуі те� тар-
тыс�ан жа�дайда т�решілерді� 
б�йрегі Савчук�а  б�ратыны 
даусыз. Жа�сылы� жанын са-
лып ай�асты. Савчук�а со�ыр 
�пай �статпай, 12:0 есебімен 
к�м�нсіз �тып шы�ты!

С�йтіп, Жа�сылы� батыр 
екінші м�рте ССРО чемпионы 
атанды. 	азір �ой, Алла�а 
ш�кір, �аза�тан ай сайын Азия 
чемпиондары ту к�теріп жат�а-
ны. Ол кезде алаш баласыны� 
Совет Ода�ыны� чемпионы 
болуы тым сирек кездесетін 
жа�дай еді. На�ты дерекке 
ж�гінсек, сексен бірінші жыл�а 
дейін �аза� балуандарынан 
Жа�сылы� �шкемпіров (2 
рет) пен Ш�міл Серіков �ана 
классикалы� к�рестен Ода� 
чемпионы ата�ына �ол жет-
кізді.

Олимпиада дуына жарты 
жылдай уа�ыт �ал�ан. Біра� 
осы жарты жыл Жа�сылы�ты� 
ж�йкесін �алай жон�анын 
білсе�із �ой. 

Ж�ЙКЕ ЖОНАН 
ЖАРТЫ ЖЫЛ
	ыр астында М�скеу олим-

пиадасы �ыла�ытады. Класси-
калы� к�рестен ССРО ��рама-
сында�ы он салма�ты� екеуін 
�аза� жігіттері жамбас�а басып 
ал�ан. Жа�сылы� �шкемпіров 
пен Ш�міл Серіков! Ш�міл – 
1978-1979 жылдары �атарынан 
екі рет �лем чемпионы атан�ан 
жампоз. 57 келідегі кіле� 
мы�тыны� са�ын сындыр�ан 
Ш�міл Олимпиада�а ала�сыз 
�зірлікке кіріскен. Ал 48 келі-
дегі Жа�сылы�ты� к��ілі ала�. 
Себебі а�а жатты�тырушы 
Геннадий Сапуновты� �аба�ы 
�ырыстау. Сапунов�а салса, 
Олимпиада кілеміне оны� 
ш�кірті Алексей Шумаковты� 
шы��аны жа�сы.

Жатты�у жиынында 
 Жа�сылы� басты �арсыласта-
рын тегіс же�іп шы�ты. Шума-
ков, Бозин, Савчук, Аникин, 
Казарашвили. Кіле� сен т�р, 
мен атайын сайып�ырандар. 
Біра� еш�айсысы �шкемпіро-
втен аса ал�ан жо�.

Сексенінші жылды� с�уірін-
де Жа�сылы� Чехословакия�а 
- Еуропа чемпионатына аттан-
ды. 	аншама жыл жалынан 
сипатпа�ан ��рлы� біріншілігін  
�ар�ынды  баста�ан. Финал�а 
дейін  ешкімді д�ргейіне кел-
тірген жо�. Ал бас ж�лде �шін 
таласта �лем чемпионатыны�  
�ола ж�лдегері, поляк Роман 
Керпачпен бетпе-бет �алды.

Белдесу бітуге он секундтай 
�ал�анда Романнан бір �пай 
озып т�р�ан. Тізгінді тежеп, 
ескерту ал�анны� �зінде чем-
пион! Біра� талассыз �тсам 
деген ниетпен Керпач�а о�ша 
атылды. 	ас-�а�ымда полякты 
иы�тан асыра диірмен �дісіне 
ы��айлай бергенде, бас бар-
ма�ы �арсыласыны� трикосы-
на ілініп �алып, т�бінен морт 
сынды. Бізді� балуан �олын 
ауырсына е�кейе бергенде, 
Керпач ту сыртына шы�ып 
�лгерді. С�йтіп, ала�анда 
т�р�ан алтын медаль сусып 
кетті. Іші �ан жылады.

Елге орал�ан со� �шкем-
піров т��ірегіндегі ��гіме 
�айта гуледі. «Еуропада к�міс 
ал�ан  адам Олимпиаданы 
�алай �тады?» Осы желеумен 
бас жатты�тырушы 48 келідегі 
балуандарды та�ы  �зара сынап 
к�руге бел бу�ан.  Жа�сылы� 
та�ы да сыпыра  же�ді. Д�л осы 
жерде Олимпиада же�імпа-
зы, �лем чемпионы Алексей 
 Шумаков м�рттік танытты. 
«Б�л жолы Жа�сылы� б�ріміз-
ден к�шті, ба�ын байламайы�» 
деп ер жігітке т�н мінезбен 
�ділін айт�ан.

Шумаковты� м�рттігі Жа�-
сылы�ты� жолын аш�андай 
еді. Біра� бапкерлер ал�асы 
кесімді с�зді айту�а асы�ар 
емес. Бір к�ні ойда-жо�та он 
сегіз жаста�ы грузин балуаны 
Темо Казарашвили шы�ты 
ж�л�ынып. М�ндайда грузин-
дер керемет �йымшыл �ой. 
Темоны� �стазы, бір кездегі 
�лем чемпионы Роман Руруа 
– бас жатты�тырушы Генна-
дий Сапуновты� жа�ын досы. 
Сапунов Руруаны� с�зін жерге 
тастай алмай, Жа�сылы� пен 
Темоны жатты�тырушылар 
ал�асыны� дауысына салды. 
Міне, �ызы�, 6:2 есебімен 
Казарашвили �тып кетті. 	а-
за�станны� КСРО ��рама-
сында�ы жатты�тырушысы, 
�лемге �йгілі маман Вадим 
Псарев дауыс беру н�тижесін 
естігенде, есінен танып �ала 
жаздады. Ал �шкемпіровті� 
жа�дайын с�рамай-а� �ойы �ыз.

Мына жа�дай жанын жегі-
дей жеп бара жатса да, Жа�-

сылы� ешкімге сыр берген 
жо�. 	арсыластарына сал�ын 
�аба� танытпай, �н-т�нсіз 
ж�ре берді.

Олимпиада басталу�а 
жарты айдай уа�ыт �ал�анда 
к�ресетін балуандар жария 
болды. То�ыз салма�та�ы 
мы�тыларды� аты аталып, 
е� же�іл салма� �ана белгісіз 
жа�дайда �ал�ан. Жа�сылы�та 
маза жо�. Се� со��андай к�йге 
т�скен. 

	�рама жария бол�ан со� 
ара�а екі к�н салып, база�а 
КСРО спорт комитеті т�ра�а-
сыны� орынбасары Анатолий 
Колесов келді. К�рес жолын 
	аза�  елінде, �йгілі бапкер 
Петр Матущакты� �ол астында 
баста�ан Колесов – �лемні� �ш 
м�рте чемпионы. Б�гінде ода� 
мойында�ан д�у басты�. Б�л 
келісі тегін емес, жатты�ты-
рушылар ал�асыны� алдында 
Жа�сылы�ты� жа�дайын 
тал�ы�а салу�а �дейі келген 
екен. Істі� аны�-�аны�ына 
жеткен Колесов �аншама 
уа�ыт ж�йкені ж�ндей т�ткен 
м�селеге н�кте �ойып кет-
ті. �шкемпіров Олимпиада 
кілеміне шы�атын болды! 

Міне, адам�а а�ыл айтудан, 
ж�ртты адалды��а, тазалы��а 
�ндеуден алдына жан салма�ан 
советтік идеологияны� КСРО 
к�рес ��рамасында�ы сипаты 
осындай еді.

...1980 жылы 29 жаста�ы 
Жа�сылы� �шкемпіров М�скеу 
олимпиадасында топ жарса, 
1981 жыл 30 жасында �лем 
чемпионы атанды, ал 1982 
жылы 31 жасында �лем ку-
богын �анжы�а�а байлады. 
Б�л спортшылы� жасы �л�ая 
баста�ан т�ста�ы е� а�ыр�ы 
�ш м�мкіндік еді. Жа�а� за-
ры�ып зор�а жеткен сол �ш 
м�мкіндікті �алт жібермей, 
�а�ып т�сті.

М�скеу олимпиадасынан 
олжамен орал�ан Жа�сылы�ты 
ту�ан хал�ы �лпештеп ала�а-
нына �ондырды. Ал Дінм�хам-
мед а�асы чемпионды «Бір 
жапыра�ым!» деп еркелеткен 
екен. 

�ыдырбек РЫСБЕК

тиеді. Д�рыстап дайындал! Мен 
сені �ада�алап отырамын. Тек 
�ділдік болсын! Таза болса�, 
барасы�.

– Жарайды, т�сіндім, ата, 
– деді Жа�сылы� �апелімде 
аузына бас�а с�з т�спей. – 
¨зі�е не керек, п�тері� бар 
ма? – Бар. – М�шине� бар ма? 
– Бар. Біра� тозып �алып еді... 
– �й, Аманша, Жа�сылы��а 
м�шине бер! – деді Димеке� 
А�баев�а �арап. – Ал енді сен 
дайындал. – Жа�сы, ата, – деп 
Жа�сылы� лып етіп орнынан 
т�рды.

Сол мезет Жа�сылы�ты� 
т�ла бойы ду-ду етіп, мы��а 
жал�ыз шабардай шабынып 
т�р еді.  

Совет Ода�ыны� �лтты� 
��рамасында�ы атан т�йені� 
белін �айыстырар жатты�у-
лар�а �айта жегілді. 	�рама-
да�ы жал�ыз �аза� балуаны 
– осы Жа�сылы�. ¨ткен жо-
лына, ба�ындыр�ан белесіне 
ба�амдап �араса, классикалы� 
к�рес майданында ССРО ха-
лы�тары спартакиадасы мен 
чемпионатын �атар �т�ан 
т���ыш �аза� баласы �зі екен! 
Ж�здеген, тіпті мы�да�ан 
бауырлары атой сал�ан асу 
емес пе?! Сол жігіттерді� 
ішінен жер ж�зіндегі е� алып 
империяны� ал�аш�ы �а-
за� чемпионы атану м�ны� 
ма�дайына жазылыпты. Біл-
ген адам�а осыны� �зі – зор 
м�ртебе. 

Ендігі �арымы б�дан да 
серпінді болу�а тиіс. Себебі ел 
тізгінін �ста�ан  Дінм�хаммед 
	онаевтан бастап б�кіл ел 
�зіні� жанк�йері! Енді �арыс 
с�йем шегінуге болмайды. 
	андай сына��а да �ас�иып 
�арсы т�рады!

Жетпіс жетідегі ССРО чем-
пионатында кілемге жола-
ма�ан �ш айды� кемдігі �атты 
білінген. �шкемпіров �шінші 
орын�а табан тіреді.

Жетпіс сегіздегі біріншілікке 
аш бурадай буыр�анып кірісті. 
Финал�а еркін жеткен. Біра� 
ташкенттік Василий Аникин-
ні� бір иы�ы озы� шы�ты. 

Ода�ты� к�міс ж�лдегері кем 
дегенде Еуропа чемпионаты-
на баруы керек еді. 	�рама 
жатты�тырушылары Жа�-
сылы�ты� орнына Еуропа�а 
ресейлік  Анатолий  Бозинді 
апар�ан. Бозинге б�йыр�аны 
– к�міс медаль. М�ндай�а еті 
�ліп кеткен �шкемпіров бос�а 
ж�йке тоздыр�ан жо�. 

Жетпіс то�ызда�ы ССРО 
халы�тарыны� спартакиада-
сында �арсы келгенді �о�адай 
жапыра отырып, финалда Шу-
маковпен �стасты. Б�л жолы 
Алексейді  жы�атынына бек 
сенімді-тін. Біра� т�решілер 
екеуіні� мойнына �ш-�штен 
ескерту іліп, айып �пайды� 
азды�ы есебінен Шумаковты 
алтын т��ыр�а алып шы�ты. 
�шкемпіров – к�міс ж�лдегер!

Пендешілік дегенді �ой-
са�ызшы, ССРО ��рамасыны� 
бапкерлері кезекті Еуропа чем-
пионатына та�ы да Анатолий 
Бозинді алып барды. �шкем-
піровтен �тылып ж�рген жігіт 
�ола медальді �ана�ат т�тты. 
Жа�сылы� сабыр са�тады. 
Ешкімге ренішін білдірген 
жо�. �ліпті� артын ба��ан.

«Олимпиада жылы» деген 
айшы�ымен сексенінші жыл 
келді. Жиырма то�ыз�а иек 
арт�ан Жа�сылы� тас-т�йін! 
Ода� чемпионатына не бел, 
не белбеу кетеді деп атой-
лай кірген. А�панны� аязды 
к�ндерінде д�л М�скеуді� 
т�ріне жайыл�ан боз кілемде 
�шкемпіров на�ыз к�ресті� 
�андай болатынын �олмен 
�ой�андай д�лелдеп берді. 

Ш�у дегеннен �ш бірдей 
�арсыласын бет �аратпай 
жы��ан Жа�сылы� кезекті 
сында ресейлік Вылежанин-
ді 22:0 есебімен ойсырата 
же�ді. Одан кейін Еуропа 
чемпионатыны� екі м�рте 
к�міс ж�лдегері, 26 жаста�ы 
�азанды� Анатолий Бозин-
ді 11:1 есебімен тас-тал�ан 
�ылды. 

Финалда�ы �арсылас – Ода� 
чемпионатыны� �ола ж�лде-
гері Виктор Савчук. На�ыз 
оттай жанып т�р�ан ша�ы, 

�ш к�нге созыл�ан жарыс-
та 2001-2003 жыл�ы жас ба-
луандар 55, 60, 63, 67, 72, 
77, 82, 97, 130 келі салма� 
д�режелерінде ба� сынады.

Турнир �орытындысы бой-
ынша жалпы командалы� 
есепте 5 алтын, 3 к�міс, 13 �ола 
ж�лдемен 	аза�стан жастар 
��рамасы бірінші орын�а ие 
болды. Екінші орынды 3 алтын, 
2 к�міс, 5 �ола медальмен 
Грузия ��рамасы иеленсе, 
�здік �штікті 1 алтын, 3 к�міс, 
1 �ола ж�лдемен �збекстанды� 
балуандар т�йіндеді.

Жарыс�а келген шет елдік 
команда �кілдері турнирді� 
�йымдастырылу де�гейіне 
жо�ары ба�а берді.

«Біз б�л турнирге �шінші жыл 
�атарынан �атысып келеміз. 
Былтыр карантин салдарынан 
жарыс�а �атыса алмады�. Осы 
жолы �зімізді� мы�ты ��раманы 
алып келдік. Себебі б�л тур-
нир – Еуропа чемпионатыны� 
алдында�ы дайынды� турнирі. 
Жарыс �те жо�ары де�гейде 
�йымдастырыл�ан. Барлы�ы 

ойда�ыдай �тті. ·йымдасты-
рушылар�а рахмет!» деді Грузия 
жастар ��рамасыны� бапкері 
Гогеля Томаз.

Н�р-С�лтан �аласы �кімді-

гіні� �олдауымен �ткен ха-
лы�аралы� турнирді� же�ім-
паздары мен ж�лдегерлері 
диплом, медальдар ж�не 
а�шалай сыйлы�тармен ма-

рапатталады.
Карантин талаптарына сай 

жанк�йерсіз �йымдастырыл�ан 
жарыс Qazsport арнасынан 
тікелей эфирде к�рсетілді.

ТҰЛҒА
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8 ТЕЛЕБАҒДАРЛА А

17 МАМЫР

18 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                       
6:30 «Másele». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. 
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                     
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая.  
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Apta». Сараптамалық бағдарлама.
16:00 «Ауылдастар».
16:35 «БІЗДІҢ ПОЛИЦИЯ». 
17:00 AQPARAT
17:20 «Көңіл толқыны»
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». 
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая.  
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая.   
0:25 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба. 
1:55 AQPARAT
2:30 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу. 

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм. 
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...»
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая.  
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба. 
16:00 «Ауылдастар»
16:35 «ЖАН ЖЫЛУЫ»                           
17:00 AQPARAT
17:20 Арнайы жоба
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая.
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». 
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая.  
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая.  
0:25 AQPARAT
1:00 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. 
1:45 «Жан жылуы». 
2:10 «Теледәрігер».

6:00 “Бауыржан шоу”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Бәсеке”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Метод Фрейда”
18:00 Мегахит. “Оружейный барон” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Баспанаға бағыт”. 
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телехикая. “Егіз жүрек” 
1:00 “Әсем әуен”

6:00 “Бауыржан шоу”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Бәсеке”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Метод Фрейда”
18:00 Мегахит. “Голодный кролик атакует” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Баспанаға бағыт”. Прямой эфир.
20:50 “Как боролись с эпидемиями в 

Казахстане”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телехикая. “Егіз жүрек” 
1:00 “Әсем әуен”

6:00 “Бауыржан шоу”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Бәсеке”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Метод Фрейда”
18:00 Мегахит. “Ограбление: Код 211” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Индустрия”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телехикая. “Егіз жүрек” 
1:00 “Әсем әуен”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “Айтарым бар” ток-шоуы. Тікелей эфир
15:00 М/ф “Гризли и лемминги”
15:30 “Интерны” т/сериал
16:10 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей телехикаясы
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Интерны” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік 
бағдарламасы 

6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “Айтарым бар” ток-шоуы. Тікелей эфир
15:00 М/ф “Гризли и лемминги”
15:30 “Интерны” т/сериал
16:10 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей телехикаясы
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир

6:00 «АҒА» телехикаясы  
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
19:00 Многосерийном фильм «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
0:30 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
1:20 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
2:10 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  

6:00 «АҒА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ  
6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» БАҒДАРЛАМАСЫ  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  
8:00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». ТІКЕЛЕЙ ЭФИР  
14:30 «QOSLIKE» БАҒДАРЛАМАСЫ. 

ТІКЕЛЕЙ ЭФИР  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  МНОГОСЕРИЙНОМ ФИЛЬМ 

«НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 ПРЕМЬЕРА. «ФАЛЬШИВО-

МОНЕТЧИКИ»
0:30 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 

1:20 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ»

2:10 «П@УТИНA» БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ 

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
телехикаясы  

6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»   
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
19:00 Многосерийном фильм «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 ПРЕМЬЕРА.  «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-ЧИКИ»
0:30 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
1:20 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
2:10 «П@УТИНA» бағдарламасы 
3:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:30 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  

07.05 “МӘССАҒАН”
08.10 “ДАУ-ДАМАЙСЫЗ” (қайталау) 
08.40 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
10.30 “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА”, 

мелодрама (повтор)
14.10 “НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ”, мелодрама
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив.
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама. 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.25 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “КТО ТЫ?”, детективная мелодрама
11.50 “ЧУМА”, криминальная драма
13.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама (повтор)
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив. 
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама. 
00.00 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.30 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.15  “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу 
03.00  “ТҰМАР”, телехикая (қайталау)
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.25 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего 

выпуска)
10.50 “КТО ТЫ?”, детективная мелодрама
11.50 “ЧУМА”, криминальная драма
13.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама (повтор)
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив. 
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама. 
00.00 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.30 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив
02.15  “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу 
03.00  “ТҰМАР”, телехикая (қайталау)
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

06:00 Ризамын (каз) 
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:40 Информбюро (повтор)
08:40 «What’s Up?» (каз)
10:00 «Экстрасенсы детективы» (повтор)
11:10 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:40 Корейский сериал «Күн әміршісі» 
14:20 КИНО. Джеки Чан в фильме «Шпион 

по соседству» (повтор)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы»  
18:00 «Кел татуласайық» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 

(повтор) (каз)  
01:00 «Кел татуласайық» (каз) (повтор)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06:00 Ризамын (каз) 
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:40 Информбюро (повтор)
08:50 «What’s Up?» (каз)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(каз) (повтор)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 Сериал «Чужой» (повтор)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы»  
18:00 «Кел татуласайық» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» (повтор) 
01:00 «Кел татуласайық» (каз) (повтор)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
08.50 Х/с «Избранница»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/п «Япырай»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба.Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Премьера!Т/п «Регина+1»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба.Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Премьера!Т/п «Регина+1»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

(каз.)
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (анимационный 

фильм) 
11.15 «ГЛАДИАТОР» (боевик, Расселл Кроу, 

Хоакин Феникс)                                                                                                                                         
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ЭОН ФЛАКС» (фантастический 

боевик, Шарлиз Терон, Мартон Чо
каш)                                                                                                                                          

22.00 «НИКТО НЕ ВЫЖИЛ» (триллер, Люк 
Эванс)   

23.50 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
03.10 -  05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                    
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                   
10:00 «Асау толқын». Телехикая.  
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая.  
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «Жарқын жүздесу». Ток-шоу. 
16:00 «Ауылдастар». 
16:30 «КЕЛБЕТ»                                                                                     
17:00 AQPARAT
17:20 «Көңіл толқыны»
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси ток-

шоу. Тікелей эфир.
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая.  
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:25 AQPARAT
1:00 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу.
1:50 «Келбет»                                                                                    
2:15 «Теледәрігер». 

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “Айтарым бар” ток-шоуы. Тікелей 

эфир
15:00 М/ф “Гризли и лемминги”
15:30 “Интерны” т/сериал
16:10 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей телехикаясы
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Интерны” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

19 МАМЫР

06:00 Ризамын (каз) 
06:50 «Неге?» (каз) (повтор) 
08:20 КИНО. Владимир Машков в фильме 

«Герой» (повтор) 
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз)  
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(каз) (повтор)
14:10 «What’s Up?» (каз)
14:30 Анимационный фильм «Красные 

туфельки и семь гномов» (повтор) 
16:30 «Такси» 
17:00 «Экстрасенсы детективы»  
18:00 «Кел татуласайық» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель 

солнца»  
22:20 КИНО. Анджелина Джоли в фильме 

«Турист» (повтор) 
00:30 Индийский сериал «Ананди» 

(повтор) (каз)  
02:00 «Кел татуласайық» (каз) (повтор)
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

20 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                    
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                     
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Замандастар». Телехикая.  
13:00 AQPARAT
13:10 «Қызық екен...»                                                                                     
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир.
15:00 «Қымбат жандар»
16:00 «Ауылдастар». 
16:35 «MENIŃ QAZAQSTANYM». 
17:00 AQPARAT
17:20 «Көңіл толқыны»
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». Қоғамдық-саяси 

ток-шоу. Тікелей эфир.
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая.  
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». 

Телехикая. 
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая.  
0:25 AQPARAT 
1:00 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу.
1:50 «Meniń Qazaqstanym». 
2:15 «Теледәрігер».

6:00 “Бауыржан шоу”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Бәсеке”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Метод Фрейда”
18:00 Мегахит. “Старые счеты” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Біздің назарда”
20:50 “Індетпен күрескен Қазақстан”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телехикая. “Егіз жүрек” 
1:00 “Әсем әуен”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік 
бағдарламасы 

6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ 
бағдарламасы 

7:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей 

телехикаясы
14:00 “Айтарым бар” ток-шоуы. Тікелей 

эфир
15:00 М/ф “Гризли и лемминги”
15:30 “Интерны” т/сериал
16:10 “Үздік әзілдер”
16:30 “Ханзада Жумонг” корей 

телехикаясы
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей 

телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Интерны” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» 

(мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. 

СЕМЬЯ» 
12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(фантастический триллер, Аманда 
Сайфред, Гари Олдман)

14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА 3» (боевик, 

Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста) 
22.00 «ОПАСНЫЕ ПОПУТЧИКИ» (триллер, 

Эндрю Симпсон)
23.50 Телехикая «Бақытсыздар бағы» 
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
03.10 -05.00 Әзіл-күлкі  бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

00.00 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.30 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.20 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу
03.05 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая 
04.20-04.50 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Интерны” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

БА  ҚАЛАНЫҢ БАЙЫРҒЫ ОҚУ ОРНЫ Е Е

оғарғы көлік және коммуника ия колледжі  елорданың байырғы оқу орны. 
1 5 жылдың мамыр айында теміржол техникумы болып ашылған ол алғашқы 
түлектерін 1  жылы түлетіп ұшырды. Сол кезде оқу орнын 105 адам бітірді. 

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «ЭОН ФЛАКС» (фантастический боевик                                                                                                                                         
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

фантастический триллер, 
22.00 «МАМА» фильм ужасов
23.50 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
03.10-05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

Техникум бастап�ыда �оз�алыс ж	не ж�к ж�мысы 
технигі, паровоз шаруашылы�ыны� технигі деген екі 
маманды� бойынша о�ытты. 1957 жылы о�ан тепловоз 
технигі маманды�ы �осылды. имараты да сол жылы 
ке�ейді. Б�рын �ос �абатты болса, �шінші �абат салынды. 

Бірте-бірте о�ытатын маманды�тар к�бейді. Сексен 

жыл�а жуы� тарихында 25 мы��а тарта маман даярлап 
шы�арды. Б�гіндері заман�а сай дуальді о�ыту ж�йесіне 
�атысып жатыр. 1997 жылды� мамырынан бері к�лік ж	не 
коммуникация колледжі. О�у орны серіктесі – «�аза�стан 
темір жолы» �лтты� компаниясы. Колледж біраз жылдан 
бері осы к	сіпорын�а мамандар даярлайды. 
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2  МАМЫР

22 МАМЫР

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                      
6:30 «Tola ai»
7:25 «Сағындырған әндер-ай!». 

Ретроконцерт
8:00 «AQSAUYT»                                                                                    
8:25 «ҰЗАҚ ҒҰМЫР ҚҰПИЯСЫ». Деректі 

фильм.   
9:25 «Másele». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. 
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Егіз лебіз». Музыкалық талант-шоу. 
14:15 «Жасыл қоршау». Мультфильм. 
15:30 Қайрат Нұртастың концерті
17:10 «ҚЫМБАТ ЖАНДАР».
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «APTA». Сараптамалық бағдарлама. 

Тікелей эфир 
20:50 «Жүзден жүйрік». Интеллектуалды 

ойын-сауықтық жоба. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
0:10 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая. 
1:15 «Apta». Сараптамалық бағдарлама.
2:05 «Қымбат жандар».
2:55 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                         

6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.            
6:30 «Ғасырлар үні»  
7:00 AQPARAT
7:35 «Сырлы сахна».                                                                                    
8:00 «ҰЗАҚ ҒҰМЫР ҚҰПИЯСЫ». Деректі фильм.  
9:00 Мультфильмдер: (Қазақстан)
10:00 «Асау толқын». Телехикая 
12:00 «Әзіл әлемі» 
13:15 «КҮМІС КӨМЕЙ». Ұлттық музыкалық-

танымдық бағдарлама 

6:00 “Бауыржан шоу”
7:00 Тұсаукесер! Тікелей эфирде “Таңғы 

хабар” 
10:00 “Әсем әуен”
10:15 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
12:15 Телехикая. “Бәсеке 2”
13:15 Телехикая. “Егіз жүрек” 
15:00 “Бүгін”. Тікелей эфир
16:00 Тұсаукесер! “Асыл қазына”
17:00 Телесериал. “Метод Фрейда”
18:00 Мегахит. “Расправа” 
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 “Народный контроль”
21:00 Итоги дня
21:30 Тұсаукесер! “Қолда я жолда”
23:30 Телехикая. “Егіз жүрек” 
1:00 “Әсем әуен”

6:00 Абай Бегейдің “Сені ұмытқан 
жоқпын” атты ән кеші. 

7:30 “Самопознание”
7:40 “Әсем әуен”
8:15 Телехикая марафоны. “Сүрбойдақ”
10:30 Премьера! “Хронограф” 
11:00 Телесериал. “Чужое гнездо”
13:00 Телехикая марафоны. “Қарлығаш ұя 

салғанда”
16:00 Тұсаукесер! “Алтыбақан” 
17:00 “Qazaq ol en Hits” 
18:30 “Мәжіліс. z”
19:00 “Qazaq ol en Hits” 
19:15 Тұсаукесер! “Маска” 
21:00 Информационный канал - 

аналитическая программа “7 күн”
22:00 В прямом эфире “Большая неделя”
23:00 Мегахит. “Расправа” 
1:00 “P o SPORT” 
1:30 “Әзіл кеші”

6:00 Мирас пен Құралайдың “Асыл жарым” 
атты шығармашылық ән кеші. 

7:30 “Өзін-өзі тану”
7:40 “Әсем әуен”
8:15 Телехикая марафоны. “Ауылдастар 2”
10:00 “Tan y esh”
11:00 Телесериал. “Чужое гнездо”
13:00 Телехикая марафоны. “Қарлығаш ұя 

салғанда”
16:15 Тұсаукесер! “Маска” 
18:00 Тұсаукесер! “Алтыбақан” 
19:00 “Qazaq ol en Hits” 
20:15 “Отдел журналистских расследований”
21:00 Ақпарат арнасы “7 күн” сараптамалық 

бағдарламасы
22:00 Ток-шоу “Хабарлас”
23:00 Мегахит. “Старые счеты” 
1:00 Телехикая марафоны. “Бәсеке” 

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Ұрланған тағдыр” түрік телехикаясы
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 “30 лет Независимости” Тележурнал
14:05 “Өмір  дастан” бағдарламасы
14:25 М/ф “Гризли и лемминги”
15:30 “Интерны” т/сериал
16:10 “Үздік әзілдер”
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
20:55 Loto 5/36. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “Қош келдіңіз” 
1:10 ASTANA TIMES
2:00 “Біреудің есебінен” деректі драма
2:45 “KazNet” ғаламторға шолу
3:05 “Үздік әзілдер”
3:50 “Интерны” т/сериал
4:35 “Біздің ауыл”
5:05 “Отбасы” 
5:30 “Бірегей”

6:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы 
6:30 “Күлдірген” әзіл-сықақ бағдарламасы 
7:00 “Үздік әзілдер”
8:00 М/ф “Маша и медведь”
10:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
11:30 “Қызым” түрік телехикаясы
12:30 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:00 Х/ф “Джентльмены удачи” 
16:00 “Алдараспан”
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 “Из первых уст”
20:25 “100 сұхбат” бағдарламасы
20:55 Loto 6/49. Прямой эфир
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 Х/ф “Такси 5” (Франция, 2018 г.)
2:20 “Azil eshі” бағдарламасы 
3:20 Той жыры
3:50 “KazNet” ғаламторға шолу
4:10 “Үздік әзілдер”
5:00 “Ән мен әзіл” концерттік бағдарламасы

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
телехикаясы  

6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН»  
13:00 «ЗАҢ СӨЙЛЕСІН» бағдарламасы  
14:00 «112». Прямой эфир  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей 

эфир  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
19:00  «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» бағдарламасы  
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21:55 Александр Лыков, Наталья Круглова, 

Владислав Резник в многосерийном 
фильме «РОЗЫСКНИК»

1:15 «ДОК-ТОК»  
2:05 «П@УТINA+» бағдарламасы 
2:50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:20 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
4:05 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  

6:00 «ТЕРРА НОВА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ    
6:45 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  
7:40 «ТАМАША ITY» БАҒДАРЛАМАСЫ 
8:30 МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «У ПРИ-

ЧАЛА»
12:10 «ФАБРИКА ГРЕЗ» С ОЛЬГОЙ 

АРТАМОНОВОЙ  
12:30  МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ «ПРОШУ 

ПОВЕРИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
16:25 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ НАДЕЖДЫ 

БАБКИНОЙ
18:00 « ASTY A ARLAMA»
18:35 «ЕҢ АЛҒАШҚЫ...» БАҒДАРЛАМАСЫ 
20:00 «ГЛАВНАЯ ТЕМА»  
20:30 «ПАРЛАМЕНТ ONLINE»  
20:55  МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ 

«КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
0:40 НОЧНОЙ КИНОТЕАТР. «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 
2:30 «П@УТINA+» БАҒДАРЛАМАСЫ 
3:15 « ASTY A ARLAMA» 
3:45 «ТОЙ БАЗАР» БАҒДАРЛАМАСЫ  

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.25 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “КТО ТЫ?”, детективная мелодрама
11.50 “ЧУМА”, криминальная драма
13.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама (повтор)
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив. 
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “ДАУ-ДАМАЙСЫЗ”. 
20.35 “KTK e ”. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ ОРЛОВ”, 

детективная мелодрама (1-4 серия). 
23.35 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС СМЕРТИ”, 

детективная мелодрама (1-4 серия). 
01.15 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный 

детектив (повтор)
02.00  “ДАУ-ДАМАЙСЫЗ” (қайталау) 
02.25 “KTK e ” (қайталау)
02.45 “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
03.30 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
04.10-04.40 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР (қайталау)  
07.35 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
08.25 “УЛЫ ТАМШЫЛАР”, телехикая. 
10.10 НОВОСТИ (повтор вечернего выпуска)
10.50 “КТО ТЫ?”, детективная мелодрама
11.50 “ЧУМА”, криминальная драма
13.50 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама (повтор)
16.00 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив. 
18.00 “АМАНАТ”. Өзбек телехикаясы. 
19.30  КЕШКІ  ЖАҢАЛЫҚТАР 
20.00 “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу. 
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ  
21.40 “ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ”, криминальная 

мелодрама. 
00.00 “ЧУМА”, криминальная драма. 
01.30 “Ф.И.Л.И.Н”, остросюжетный детектив  
02.15  “АСТАРЛЫ АҚИҚАТ”, ток-шоу 
03.00  “ТҰМАР”, телехикая (қайталау)
03.50 “ЖИМАУДЫҢ ЖЕТІСТІГІ”, телехикая
04.30-05.00 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР 

(қайталау) 

06:00 Ризамын (каз) 
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:40 Информбюро (повтор)
08:40 «What’s Up?» (каз)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» 

(каз) (повтор)
14:10 Сериал «Восьмидесятые»
15:20 Сериал «Чужой» (повтор)
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы»  
18:00 «Кел татуласайық» (каз)
19:50 «Сөздің шыны керек» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» 
01:00 «Кел татуласайық» (каз) (повтор)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар 

әзілдері (каз)
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06:00 Ризамын
06:40 «Армагеддон» (каз)
07:40 «Оқиға орны» (повтор) (каз)
07:50 Информбюро (повтор)
09:00 «Готовим с Адель» (повтор) 
10:00 « ala a  le» (каз/рус) 
10:40 «Тәтті шоу» (каз) 
12:10 ериал «Ян Гуйфей» (каз) 
13:10 «What’s Up?» (каз) 
14:10 Мультсериал «Тимон и Пумба» 
15:10 Анимационный фильм «Индюки: Назад 

в буду ее 3 » 
17:10 Премьера! КИНО. Роб Шнайдер в 

комедии «Животное» 
19:00 Премьера! КИНО. Дженнифер Лопес в 

фильме «Начни сначала» 
21:10 «Полный Блэкаут»
22:00 Новый сезон «Неге?» (каз) 

06:00 Ризамын (каз)
06:30 «Армагеддон» (каз)
07:30 «Сөздің шыны керек» (повтор) (каз)
07:40 Информбюро (повтор)
08:40 «What’s Up?» (каз)
09:50 «Экстрасенсы детективы» (повтор)
11:00 Индийский сериал «Ананди» (каз) 
12:30 Корейский сериал «Күн әміршісі» (каз) 
14:10 «What’s Up?» (каз)
14:30 Анимационный фильм «Садко»  
16:30 «Такси»
17:00 «Экстрасенсы детективы»  
18:00 «Кел татуласайық» (каз)
19:50 «Оқиға орны» (каз)
20:00 Информбюро (каз/рус)
21:00 Корейский сериал «Повелитель солнца»  
22:20 Сериал «Чужой»
23:30 Индийский сериал «Ананди» (повтор) 
01:00 «Кел татуласайық» (каз) (повтор)
02:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Х/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Т/с «Крепостная»
17.00 Премьера! Т/с «Идеальная семья»
18.10 Премьера! Т/с «Хорошие руки»
19.20 Т/с «Куба. Личное дело»
21.00 Премьера! Т/х «НяняMan»
21.30 Премьера! Т/х «ИзолӘция»
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Т/с «Хорошие руки»
01.00 Т/с «Крепостная»
02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.00 Т/х «Жеңіп көр»

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Премьера! Т/п «Регина+1»
11.00 Т/п «Дизель шоу»
12.10 Т/п «Ор л и решка»
13.10 Х/ф «Вс  или ничего»
15.00 Т/п «Келесі кім?»
16.30 Т/х «НяняMan»
18.45 Премьера! « AI ARMAN UP» 
20.00 Т/х «Зың-зың Күлпәш»
20.45 Премьера! Шоу «Ну-ка, все вместе!» 
23.00 Х/ф «13 район»
00.40 К/ф «Жан балам»
03.00 Т/п «Япырай»
04.00 Т/п «Гу-гулет»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 

(каз.)
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» 

(мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
10.35 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.50 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
12.00 Сериал «ФИТНЕС»
12.30 «ПЛАН ПОБЕГА 3» (боевик, Сильвестр 

Сталлоне, Дэйв Батиста) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .KZ» 
08.45 «Том мен Джерри» (мультхикая, каз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕРРИ» 

(мультсериал)
11.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 

(семейное фэнтэзи, Брендан Фрейзер)
13.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 

(анимационный фильм) 
14.45 «PRO - КИНО»
15.00 «БІР БОЛАЙЫҚ ҚЫЗЫҚТАРЫ» (каз.)
15.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» (комедия, 
Сандра Буллок, Майкл Кейн)

20.40 «БАМБЛБИ» (семейное фэнтэзи, Дилан 
О, Брайен, Хейли Стайнфилд)   

22.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (криминальная 
комедия, Чарли Хэннем, Мэтью 
МакКонахи, Колин Фаррелл)

01.00 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор)
04.00 - 05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

07.00 «Разминка» (каз/рус) 
07.15 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» 
07.35 «РЕВЮ» (каз.)
08.00 «Күлкі базар» (каз.)
08.30 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
09.50 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» 

(мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.25 Трэвел-шоу «ОРЁЛ И РЕШКА. СЕМЬЯ» 
11.35 Сериал «ФИТНЕС»
12.05 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(фантастический боевик) 
14.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. прямой эфир) 
18.30 «САН САУАЛ» (каз.)
19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
21.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» комедия 
Сандра Буллок, Майкл Кейн)

23.20 «ОСОБО ОПАСНЫ» (криминальная 
драма, Джон Траволта, Тейлор Китч, 
Бенисио Дель Торо)

01.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.40 - 05.00 Әзіл - күлкі  бағдарламасы 

«Екі езу» (каз.)

А
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6:00 Әнұран
6:05 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                    
6:25 AQPARAT
7:00 «TAŃSHOLPAN».                                                                                    
10:00 «Асау толқын». Телехикая. 
12:00 «Қызық екен...» 
13:00 AQPARAT
13:10 «Замандастар». Телехикая.   
14:00 «ТЕЛЕДӘРІГЕР». Тікелей эфир. 
15:00 «ӘЛЕМ АЙНАСЫ». Тікелей эфир                                                                                       
15:20 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» Айман Омаровамен.                                   
15:50 «Ауылдастар». 
16:25 «Егіз лебіз».
17:00 AQPARAT
17:20 «Егіз лебіз». (жалғасы)
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 AQPARAT
20:35 «ASHYQ ALAŃ». 
21:30 «ЗАМАНДАСТАР». Телехикая.  
22:20 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая.  
23:30 «АХМЕТ ЯСАУИ». Телехикая. 
0:25 «PARASAT MAI ANY» 
0:55 «Ashyq alań». Қоғамдық-саяси ток-шоу. 
1:45 «Теледәрігер»
2:30 «Ауылдастар». 

06.00 Т/п «Қуырдақ»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Құтты қонақ»
09.00 Т/п «Регина+1»
10.00 Т/с «Идеальная семья»
11.00 Т/с «Куба. Личное дело»
13.00 Т/х «Бастық боламын»
14.00 Скетчком «Q-елі»
15.00 Премьера! Т/п «Құтты қонақ»
15.30 Т/х «НяняMan»
16.00 Скетчком «Q-елі»
16.10 Премьера! Т/п «Ор л и решка»
17.10 Т/п «Дизель шоу»
18.30 Шоу «Ну-ка, все вместе!»
20.45  AI ARMAN UP
22.00 Премьера! Т/х «Серт пен сезім»
00.00 Х/ф «Вс  или ничего»
02.00 Т/п «Регина+1»
03.00 Т/х «Серт пен сезім»
04.30 Т/п «Айна-online»
05.10 Т/х «Жеңіп көр»

6:00 «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
телехикаясы  

6:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы  
7:10 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
8:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» (каз/рус)   
11:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»  
12:00 «НА САМОМ ДЕЛЕ»  
13:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
14:15 «112». Тікелей эфир  
14:30 «QOSLIKE» бағдарламасы. Тікелей эфир  
18:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  
19:00 Многосерийный фильме «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:30 Многосерийный фильме «ТРАССА» 
0:10 Ночной кинотеатр. «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
1:00 Ночной кинотеатр. «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ»
1:50 «П@УТИНA» бағдарламасы 
2:35 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
3:45 «П@УТИНA» бағдарламасы

07.05 “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
07.50 “ҮЛКЕН ҮЙ-2”, телехикая
08.40 “ҚЫЗ ҚЫЛЫҒЫ”
09.00 “БАСТЫ РӨЛДЕ”
09.30 “KTK e ” (қайталау)
09.50 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
11.50 “ЗОЛОТАЯ КРОВЬ”, детективная 

мелодрама (повтор)
15.30 “ҚИЫН ШАҚ”, телехикая. 
17.00 “МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ”
18.20 “ҚҰС ЖОЛЫ”, Құдайберген Бекіштің 

ән-кеші
21.00 “БОЛЬШИЕ НОВОСТИ”. Новый сезон! 
22.00 “УЧИЛКА”, мелодрама. 
01.30 “ФИЛИН”, остросюжетный детектив
02.15 “ӘБДЕН МЕЗІ ЕТТІҢ, ҚЫМБАТТЫМ!”, 

көркем фильм
03.30-04.50 “ҚИЫН ШАҚ”, телехикая

6:00 Қаламгер
6:30 “Үздік әзілдер”
7:30 Х/ф “Джентльмены удачи” (Мосфильм, 

1971 г.)
9:10 М/ф “Маша и медведь”
10:00 Tele in o. Прямой эфир
10:25 “Тұмарым” үнді телехикаясы
12:00 “Қызым” түрік телехикаясы
13:00 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
14:30 Х/ф “Такси 5” (Франция, 2018 г.)

6:00 «ТЕРРА НОВА» телехикаясы    
7:00 «ТОЙ БАЗАР» бағдарламасы  
7:50 «ТАМАША ITY» бағдарламасы 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ»   
9:00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО». 

Многосерийный фильм 
13:20  Фильм «НЕ ЖДАЛИ»  
15:30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». Новый сезон
18:00 «БІЗДІҢ ЕЛ» бағдарламасының 

тұсаукесері  
18:35 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 

бағдарламасы 
20:00 «АНАЛИТИКА» 
20:55 Многосерийном фильме «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО»
0:45 «КВН». ВЫСШАЯ ЛИГА
2:40 «П@УТINA+» бағдарламасы 
3:25 «БІЗДІҢ ЕЛ»  
3:55 «ТОЙ ЗАКАЗ» бағдарламасы

07.05 “ӘЙЕЛ ҚЫРЫҚ ШЫРАҚТЫ”
07.50 “ҚҰС ЖОЛЫ”, ән-шашу (қайталау)
09.50 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ”
11.30 “УЧИЛКА”, мелодрама (повтор) 
15.30 “ҚИЫН ШАҚ”, телехикая. 
17.00 “МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?”, 

мелодрама
21.00 “ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ” с Артуром 

Платоновым 
22.00 “ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО СЛЁЗ”, 

мелодрама. 
23.40 “ФИЛИН”, остросюжетный детектив 

(повтор)
02.05 “ӨШПЕНДІЛІК”, көркем фильм
03.00 “ҚИЫН ШАҚ”, телехикая (қайталау)
04.20-04.50 “КТК” ҚОРЖЫНЫНАН”, ойын-

сауық бағдарламасы

06:00 Ризамын (каз)
06:30 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
07:20 «Армагеддон» (каз)
08:20 «What’s Up?» (каз)
08:50 « ala a  le» (каз/рус) (повтор)
09:30 «Готовим с Адель» 
10:00 Мультсериал «Тимон и Пумба» 
12:10 ериал «Ян Гуйфей» (каз) 
13:10 Анимационный фильм «Садко» 
15:00 КИНО. Дженнифер Лопес в фильме 

«Начни сначала» (повтор)
17:20 КИНО. Николь Кидман в фильме 

«Колдунья» 
19:30 КИНО. Энн Хэтэуэй в фильме «Моя 

девушка - монстр» 
21:40 ериал «Ян Гуйфей» (каз) (повтор) 
23:30 «Полный Блэкаут» (повтор)
00:20 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

06.00 Т/п «Гу-гулет»
06.30 Т/п «Айна-online»
07.30 Скетчком «Q-елі»
08.30 Т/п «Япырай»
09.00 Т/п «Юмор!Юмор!Юмор!»
11.00 Х/с «Жребий судьбы»
14.50 К/ф «Әкешім»
17.50 Т/х «S i im i sto ies»
18.50 Т/х «ИзолӘция»
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в капкан»
23.00 Х/ф «6 дней»
01.00 Т/п «Юмор!Юмор!Юмор!»
02.45 Т/х «S i im i sto ies»
05.00 Т/п «Айна-online»
05.30 Т/п «Қуырдақ»

07.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)
07.45 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
08.25 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .KZ»  
08.45 «Том мен Джерри» (мультхикая, каз.)
09.30 «МОЙ ШУМНЫЙ ДОМ» (мультсериал)
10.15 «МАША И МЕДВЕДЬ» (мультсериал)
10.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 

(анимационный фильм) 
11.45 «БАМБЛБИ» (семейное фэнтэзи, Дилан 

О, Брайен, Хейли Стайнфилд )   
14.10 «МАДАГАСКАР» (анимационный фильм) 
15.45 «PRO - КИНО»
16.00 «САН САУАЛ» (каз.)
17.00 «Жұлдызды Wee en » (каз.)  
17.55 Телехикая «Қағаз кеме» (каз.)
19.50 Әзіл-күлкі бағдарламасы «INSTAT .

KZ» (каз.)   
20.10 «ОПМАЙ, ОПМАЙ» (каз. Жаңа маусым)
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» боевик                                                                                                                        
23.00 «СПАРРИНГ» (спортивная драма, Мать  

Кассавиц)
01.00 «Талантым тағдырым» (каз.фильм  

концерт. )
02.30 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі езу» (каз.)
03.30  05.00 «Бүлдір-күлдір» (каз.)

18.30 «РЕВЮ» (каз.)
19.00 Телехикая «Ауылдастар» (каз.)
19.30 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(фантастический боевик) 
22.10 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(фантастический боевик, Крис Пайн, 
Идрис Эльба) 

00.20 Телехикая «Бақытсыздар бағы» (каз.)
01.30 «БІР БОЛАЙЫҚ» (каз. повтор) 
04.40-05.00 Әзіл-күлкі бағдарламасы «Екі 

езу» (каз.)

14:00 «ЖАРҚЫН ЖҮЗДЕСУ». Ток-шоу. 
15:00 «Ең сұлу». Көркем фильм
16:30 «МузАрт» тобының концерті 
18:00 «АСАУ ТОЛҚЫН». Телехикая. 
20:00 «M SELE». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. Тікелей эфир 
20:30 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир. 
22:30 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 
23:00 «ЕГІЗ ЛЕБІЗ». Музыкалық талант-шоу. 

Тікелей эфир. (жалғасы)
23:10 «МАХАББАТ МҰНАРАСЫ». Телехикая. 

(жалғасы) 
0:10 «Тәуіп Хо Жун». Телехикая. 
1:40 «Másele». Әлеуметтік-сараптамалық 

бағдарлама. 
2:15 «Күміс көмей». Ұлттық музыкалық-

танымдық бағдарлама 
3:00 «Дала өркениеті». Деректі фильм.                                                                                        

23:20 «Музыкалық сағат» (каз)
01:00 Алдараспан, Нысана, Шаншар әзілдері 
03:30 1001 анекдот (каз)
05:00 Әзіл студио (каз)

16:40 “Алдараспан”
18:00 “Мәриям” түрік телехикаясы
20:00 «Тәуелсіздік жолы»
20:25 Үздік әндер
20:45 Аялы алақан
21:00 “Қызым” түрік телехикаясы
22:00 “Тұмарым” үнді телехикаясы
23:10 “Қайсар ханша” корей телехикаясы
0:20 “ as  mes” бағдарламасы 
1:30 “Астана кеші көнілді”
3:30 “KazNet” ғаламторға шолу
3:50 “Әзілстан” жасырын камера
4:10 “Ән мен әзіл” концерттік 

бағдарламасы 
5:10 “Үздік әзілдер”

Елордадағы ұхтар уезов көшесі қмола- елиноград кезінде Октябр  болып 
аталды. аңғар жазушының ғасырлық мерейтойына орай, 1 7 жылы көшеге 
оның есімі берілді. Кеңес заманында осы көше бойында Север  мейрамханасы 
жұмыс істеді. Кейіннен еризат  атауын алды.  

 Е Е КЕ Е – ЕЙРА АНА  Б ГІН – Д КЕН

�аланы� байыр�ы т�р�ындары б�рын ша�арда 
бар бол�аны �ш ресторан �ана бол�анын айтады. Б�л – 
«Ишим», «Золотая Нива» – (�азіргі Меруерт) ж�не осы 
«Север». Социалистік д�уірде донор бол�андар�а осы 
кейінгі атал�ан рестораннан тегін тама�тану�а талон 
берілетін к�рінеді. Со�ан �ара�анда, м�нда �леуметтік 

м�селелерге жа�сы к��іл б�лінген секілді. 
Б�гіндері аталмыш мейрамхананы� орнында «Fix price» 

д�кендер желісіні� бір нысаны ашыл�ан. Жан-жа�ында 
бас�а �имараттар да бой к�терген. Б�рын мейрамхана�а 
кіреберісте жапыра�тары жай�ал�ан а�аштар �сіп т�р-
ды. Б�л а�аштар �азір де бар, тек �ана биіктей т�скен. 
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– Б�гін 77 жыл б�рын бол�ан 
о�и�а�а н�кте �ойыл�ан тарихи с�тке 
ку� болып отырмыз. �лы Отан со�ысы 
кезінде �арулас бол�ан екі жауын-
герді� бейбіт �мірде кездесуі орын 
алды, я�ни оларды� немерелері бір-
бірімен ж�здесіп отыр. Б�л – елімізде 
т���ыш рет �йымдастырыл�ан игі 
іс. Шараны� арты досты��а �ласты, 
– деді �алалы� «Рухани жа��ыру» 
жобалы� ке�сесіні� басшысы А�ерке 
Ж�манбаева.

ж�рді. Шараны� басты ма�са-
ты – со�ыс �а�армандарыны� 
рухына та�зым ету. Т�р�ын-
дар жа�сы �абылдап жатыр. 
Концертке 19 �ртіс �атысты. 
Оларды� барлы�ы – �аламызды� 
т�р�ындары, – деді �алалы� 
М�дениет бас�армасы бас-
шысыны� орынбасары Ермек 
Ра�ымов.

Ардагерлерді м�ндай 
форматта ��тты�тау биыл 
ал�аш рет �тті. Оркестр 
м�шелеріні� �нерін �арт-
тармен �атар сол ауланы� 
барлы� т�р�ыны ы�ыласпен 
ты�дап, ��рмет к�рсетті. 
Кейбірі �скери �нді �осыла 
шыр�аса, бірі билеп мере-
кені� с�нін келтірді.

– �азір ойланып �арасам, 
Же�іске жету �шін талай 
та�дыр �ыршыннан �иылды. 
Біра� біз еш мойымай, тек 
ал�а �мтылды� ж�не же�іске 
жеттік. К��іл б�ліп келіп, 
��рмет жаса�андары�ыз�а 
�лкен ра�мет! – деді �лы 
Отан со�ысыны� ардагері 
Александр Бабичев.

Уа�ыт �ткен сайын май-
дан к�рген �арияларды� 
�атары сиреп бара жат�аны 
�кінішті. Б�гінде елордада 
44 со�ыс ардагері т�рады.

«Барыс» спорт кешенінде �ткен 
жарыс�а Н�р-С�лтан, �ара�анды, 
�скемен �алаларынан алты команда 
�атысты.

Н�р-С�лтан �аласыны� «Астана-1» 
командасы �арсылас ша� келтірмей 
ел чемпионатыны� же�імпазы 
атанды. Екінші орын да – елорда-
лы�тар еншісінде. «Барыс 2005» 
командасы чемпионатты� к�міс 
ж�лдесін же�іп алса, �шінші орын-
ды �скемен �аласыны� «Торпедо» 
командасы иеленді.

Б�л астаналы� жас хоккей-
шілерді� ел чемпионатында�ы 

жетінші же�ісі болды.
«Б�л ойындар ел чемпионаты-

ны� шешуші кезе�і болатын. Бізді� 
команда топ жарып, жетінші рет 
чемпион атанып отыр. Б�л рекордты� 
к�рсеткіш десек те болады. Жалпы 
команданы� ойынына к��ілім тола-
ды. Балалар �здерін к�рсете білді, 
дегенмен б�дан да жо�ары де�гейдегі 
ойын к�ргім келеді. Алда�ы жоспар 
маусымды �орытындылап, жастар 
��рамасы арасында�ы ел чемпиона-
тында жо�ары н�тиже к�рсету» деп 
атап �тті елордалы� команданы� 
бапкері Ас�ар Майжолов.

2018 жылы Елбасы Н�рс�лтан 
Назарбаевты� бастамасымен 
жастарды� �скери-партиотты� 
т�рбиесін дамыту ма�сатында 
елімізді� барлы� ��ірінде «Жас 
сарбаз» жас�спірімдер �скери-па-
триотты� �оз�алысы ��рылды. Б�л 
бастаманы ж�зеге асыру ма�сатын-
да Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� 
тікелей �олдауымен «Жас сарбаз» 
�оз�алысыны� филиалы ��рылып, 
�ар�ынды т�рде ж�мыс ат�аруда. 
Б�гінде елордамызда 90 мектеп 
пен 35 колледжде «Жас сарбаз» 
сыныптары мен клубтары ��рылып, 
т�рбиеленушілер саны 7000-нан 
асып отыр.

Елімізді� бас �аласы жыл 
санап емес, к�н санап к�ркейіп 
келеді. Астанада бір ай болма�ан 

Іс-шараны� ма�саты – террорлы� 
к�ріністерге ш��ыл �рекет ету, тер-
роризм актілеріні� салдарын азайту 
ж�не жою бойынша міндеттерді� 
орындалуына штабты� к�штері 

мен ��ралдарыны� практикалы� 
да�дыларын тексеру болып табы-
лады. О�у-жатты�у т�рлі к�рделі 
элементтерден т�ратын жауынгерлік 
�имылдар�а барынша жа�ын. 

ЖЫЛЖЫ АЛЫ КОН ЕРТ ӨТТІ
Елордада еңіс жолымен  атты жылжымалы кон ерт 
ұйымдастырылды. Сахнасы бар арнайы көлік қала 
көшелерімен жүріп өтті.

Г Л 
ОҚТАРЫ 

– ӘҢГІЛІК 
АЛАУҒА

еңістің 7  жылдығына орай Екінші үниежүзілік 
соғыстың батырларына арналған ескерткіш жанында 
еске алу шарасы өтті. әстүр бойынша монументтерге 
бірінші болып Қарулы Күштердің әскери қызметшілері 
гүл шоқтарын қойды.

– Сонау с�рапыл со�ыс жылдары-
ны� тарихын есте са�тау, �аза�стан-
ды� батырларды� жауынгерлік ерлігін 
�астерлеу, к�зді� �арашы�ындай 
�ор�ау – бізді� �асиетті парызымыз. 
Б�гінгі к�ні Н�р-С�лтанда �лы Отан 
со�ысыны� 24 ардагері т�рады. 
Т�уелсіз елді� �скери �ызметшілері 
ата-бабамызды� �шпес ерлігіне бас 
иеді. Ешкім де, ешн�рсе де �мытыл-
майды. Со�ыста ж�не тылда е�бек 
еткен ардагерлерге �за� ��мыр, зор 
денсаулы�, сергек рух тілеймін! Ал 
барлы� �аза�станды�тар�а бейбіт-
шілік пен ынтыма� тілеймін, – деді 
�арулы К�штері Бас штабы басты�ы-
ны� орынбасары генерал-майор 
Серік Борамбаев.

АЙБЫНДЫ АРДАГЕРЛЕР
ұр-Сұлтан қаласында үрмелі аспаптар оркестрі майдангерлердің ауласында кон ерт 

қойды. Елордаға келген қонақтарды қыдыртатын автобус еңіс күнінде көшпелі 
театрға айналды. емлекеттік илармонияның үрмелі аспаптар оркестрі автобуспен 
көше аралап, ардагерлерге тосын сый жасады. ғни, Отан үшін от кешіп, кеудесін 
оққа тосқан әрбір қарияның ауласына арнайы барып, әскери әндерді шырқады.

ҰЛУ ӘУЛЕГЕ АЛЫНҒАН 
Т НГІ А АР
Елорданың архитектуралық әсемдігі, қайталанбас 
сәулеті жыл мезгілдеріне сай құлпыра түседі. Бұрын 
облыс орталығы болған қала бүгінде адам қиялы мен 
оның батыл шешімдерінің арқасында лем қаласына, 
Сарыарқа төсіндегі ақылды қалаға айналды.

адам оны� к�шелерінде адасып 
кетуі ы�тимал. Себебі кеше �ана 
бос жат�ан ала�да жа�адан са-

лын�ан алып �имаратты� бой 
к�теруі, шын м�нінде ертегіні� 
желісіндегі ��былыстар �атары-
на жатады. Оттары ж�лдыздай 
жымы�дас�ан т�нгі бас ша�ар 
к�рінісі б�лек �лем, б�лек ��гіме. 
Б�л �ала, �сіресе, мерекелер 
�арса�ында ерекше бояу ж�не 
с�уле-жары�тармен т�рленіп, 
жан-жа�ына н�р шашып, ��л-
пыра т�седі.

ЕЛОРДАЛЫҚ 
ОККЕЙ ІЛЕР – Е ОН

ұр-Сұлтан қаласында -10 мамыр күндері 200  жылы 
туған балалар мен жасөспірімдер командалары ара-
сында шайбалы хоккейден Қазақстан емпионатының 
үшінші кезеңі өз мәресіне жетті.

Бас қалада астар сала-
уатты өмір салтын қолдай-
ды  атты спорттық дода 
ұйымдастырылды. ара 
барысында ас сарбаз  
тәрбиеленушілері спорт 
саңлақтарынан сабақ алып, 
кір тасын көтеруден өзара 
бақ сынасты.

ЖА ТАР 
ОРТҚА 

ЖАҚЫН

лау  мұз сарайының аумағында терроризмге қарсы 
жоспарлы оқу-жаттығуы өтті.

ТЕРРОР ЕН К РЕ  – 
БІРІН І ОРЫНДА

ЕРЛІК 
Е ҚА АН 
Е КІР ЕЙДІ

ұр-Сұлтан қаласында соғыс 
ардагерлері немерелерінің 
кездесуі өтті. Қан майданда 
қаза болған қарулас достар 
ұрпағының бір-бірімен та-
бысуына қалалық ухани 
жаңғыру  жобалық кеңсесі 
мұрындық болды.

ХАЛЫ�ТЫ� �ЛЕУМЕТТІК ЖА�ЫНАН �ЛСІЗ ТОПТАРЫНЫ� ТІЗІМІ
(Жал�асы. Басы газетті� №52-53 (4177) санында)

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

Ке- 
зек 
н�- 
мірі

Тегі Аты �кесіні� аты Кезекке 
 ойыл�ан 

к�ні

Санат

323 МУКАНОВ КАНАТ МАКСУТО-
ВИЧ

28.06.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

324 КОПЕЖАНОВА БАГДАТ 28.06.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

325 АЛДИЯРОВ АГАЖАН АЛИМТАЕ-
ВИЧ

29.06.2007 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

326 КАСЫМОВА БИБАЖАР ДАУЫТОВНА 29.06.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

327 АНАНЬЕВА МАНШУК 29.06.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

328 САБИЕВА ГУЛЬБАНУ АШУКЕНОВ-
НА

01.07.2007 Толы� емес отбасылар

329 ШЕСТАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

02.07.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

330 ЖОМАРТОВ КАЛДЫБЕК 02.07.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

331 АБЫКЕНОВА РАЯ АУБАКИРОВ-
НА

04.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

332 АБДРАХМА-
НОВА

ГУЛЯИМ БОРИСОВНА 06.07.2007 Толы� емес отбасылар

333 РОМАНЕН-
КОВА

ЮЛЯ ГЕЛЬМУТОВ-
НА

09.07.2007 Толы� емес отбасылар

334 КАРБАЙ МУНИРА 09.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

335 НУРГАЛИЕВ АТЫМТАЙ СУЛТАНО-
ВИЧ

09.07.2007 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

336 ЗАЙЦЕВ ВИТАЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 10.07.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
337 ЖАНШУРИНА ЖАНИГА 10.07.2007 Жасына �арай зейнет дема-

лы сына шы��ан зейнеткерлер
338 СЫЗДЫКОВА ЖАНАР ТОРТАЕВНА 11.07.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
339 ШАЙКЕНОВА ЖАНАР РАМАЗАНОВ-

НА
12.07.2007 Толы� емес отбасылар

340 РАКИШЕВА ГУЛЬНАРА КАЛКЕШОВ-
НА

13.07.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

341 ШОХАТАЕВА ГУЛНАРА ЖЕРГАЛБА-
ЕВНА

14.07.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

342 ТЕМИРЖА-
НОВА

ГУЛЬМИРА НУРХАНОВ-
НА

17.07.2007 Толы� емес отбасылар

343 ГУТОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВ-
НА

18.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

344 КАЛДЫБАЕВ КАЛАМБЕК БАБАЖАНО-
ВИЧ

18.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

345 ЕСЖАНОВА БОЛДИГИЗ РАХЫШОВНА 19.07.2007 Толы� емес отбасылар
346 САТТАРОВА ГУЛЬЧЕХРА ФАТТАХОВНА 20.07.2007 Толы� емес отбасылар
347 ВАИСОВА КАНШАИМ ЖУНУСПА-

ЕВНА
23.07.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

348 БЕГАСИМОВА ДИНА СЕЙТЖАП-
ПАРОВНА

23.07.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

349 ДАУЛЕТБАЙ АЙНЕЛХАН 24.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

350 БАЙБУСЕНОВ КЕЛЬГЕМ-
БАЙ

ТЕМИРГАЛИ-
ЕВИЧ

25.07.2007 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

351 КУТТЫБАЕВА КУЛЬЖАН МУХАМЕ-
ДОВНА

25.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

352 БАЙБУСЕ-
НОВА

КУЛЬЗАДА НАЙМАНОВ-
НА

25.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

353 МУХАМЕДЖА-
НОВА

ТЛЕУЛЕС 25.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

354 УСЕНОВА АЙЫМТО-
РЫ

26.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

355 АХМЕТОВА КАРЛЫГАШ КУСАИНОВ-
НА

26.07.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

356 ТАЛАСОВА ГУЛЬМИРА БЕРИКБА-
ЕВНА

26.07.2007 Толы� емес отбасылар

357 ИСИНА АЙГЕРИМ ТАСБУЛАТОВ-
НА

26.07.2007 Толы� емес отбасылар

358 МУХТАРОВА САЙРАГУЛЬ САЯСАТОВНА 26.07.2007 Толы� емес отбасылар
359 АРГЫНОВА АСЕЛЬ ЕЛЕМБАЕВНА 30.07.2007 Толы� емес отбасылар
360 ХАФИЗОВА САБИРА 30.07.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

361 ТОКСАНБА-
ЕВА

БАХЫТ-
ГУЛЬ

АКЫЛБЕКОВ-
НА

31.07.2007 Толы� емес отбасылар

362 РЫЖИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ

02.08.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

363 БЕЙСЕНБАЕВ КАБДЫСА-
БЫР

БЕЙСЕНБАЕ-
ВИЧ

02.08.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

364 ДЖАМИМОЛ-
ДИНА

НУРЖАНАТ ЖУМАБЕ-
КОВНА

02.08.2007 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

365 МЫЛТЫКБА-
ЕВА

АЙНАШ АМАНГАЛИ-
ЕВНА

03.08.2007 Толы� емес отбасылар

366 АУБАКИРОВА ГУЛЬНАРА САГЫНДЫ-
КОВНА

03.08.2007 Толы� емес отбасылар

367 ТЛЕУБАЕВА НУРКУЛЬ БАЙМУХАМ-
БЕТОВНА

06.08.2007 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

368 АКШАЛОВА ЖАНАТ КЕНЖЕБА-
ЕВНА

06.08.2007 Толы� емес отбасылар

369 БОЦМАН РЕГИНА ИОСИФОВНА 09.08.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

370 АБДИНА АЛТЫН-
КУЛЬ

10.08.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

371 БУКОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛА-
ЕВНА

13.08.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

372 САУКИМ НАЗГУЛ 13.08.2007 Толы� емес отбасылар
373 МАДЕН ДИЛДАШ 13.08.2007 Толы� емес отбасылар
374 БАЛКЫБЕ-

КОВА
СВЕТЛАНА САЙЛАУБЕ-

КОВНА
14.08.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

375 ЖУЛТАНОВА АЙГУЛ КИБЕКОВНА 15.08.2007 Толы� емес отбасылар
376 МАКАШЕВА АМИНА ТАУКЕЛОВНА 16.08.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

377 МУХАМЕДИ САУЛЕ БАЛТАБА-
ЕВНА

16.08.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

378 КАЛИ САУЛЕ 18.08.2007 Толы� емес отбасылар
379 ШАБАНОВ ЗАКИР ИСМАЙ-

ЫЛ-ОГЛЫ
20.08.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

380 НУРАЛИНОВА КУЛЯЙМ КЕНЕСБА-
ЕВНА

21.08.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

381 САМЕНОВА АЛИЯ 21.08.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

382 ЗАЙТОВА ТАУСАРИ 22.08.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

383 АЛЬЖАНОВ АНУАР ЖЕТПИСБА-
ЕВИЧ

23.08.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

384 ОТОРБАЕВ АРДАК РАХМЕТОЛ-
ЛАЕВИЧ

28.08.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

�аза�стан эстрадасыны� 
�ншілері астаналы�тар мен 
ша�ар �она�тарына майдан 
�ндерін шыр�ап берді. Концерт 
барысында санитарлы� талаптар 
мен �леуметтік ара�ашы�ты� 

са�талды. �йымдастырушылар 
мен �атысушыларды� барлы�ы 
«Ашы�» ж�йесіне тіркеліпті. 

– �атысушылар �аланы� 
негізгі к�шелері мен да��ыл-
дарымен 50 ша�ырымдай жол 
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(Жал�асы бар)

385 БИЛКАСУ-
МОВА

ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 28.08.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

386 ЖАКЫПБЕ-
КОВА

ШАКИЖАН 29.08.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

387 АЛИНА САЙРА АРЫНОВНА 03.09.2007 Толы� емес отбасылар
388 УРАЗБАЕВА АЛМАГУЛЬ ТЕМБЕРГЕ-

НОВНА
04.09.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

389 БАЙКЕНОВА ГАУХАР МУРАТБЕ-
КОВНА

04.09.2007 Толы� емес отбасылар

390 �НЕП КЛАРА 04.09.2007 Толы� емес отбасылар
391 САПАРОВ АНУАР МЕКЕБАЕВИЧ 04.09.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

392 ТУСУПАЕВ НУРЛАН АМИРБЕКО-
ВИЧ

05.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

393 КУРМАНГА-
ЛИЕВА

ШАРА ТАНАТАРОВ-
НА

06.09.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

394 АМАНКУЛОВА ЭЛЬМИРА ОЛЖАБА-
ЕВНА

06.09.2007 Толы� емес отбасылар

395 ШАНКИБАЕВ ТУРЕНИЯЗ БЕРЖАНО-
ВИЧ

11.09.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

396 МАТЕЙКО ЕФРОСИ-
НЬЯ

ЛЮДВИКОВ-
НА

11.09.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

397 АХМЕТОВ НУРЛАН ТУРЫМТАЕ-
ВИЧ

11.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

398 БАЙМЫШЕВА КАЙНИЛ 11.09.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

399 ТУРСЫНБЕ-
КОВА

МУНСЫЗ КАЛМКА-
НОВНА

11.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

400 НУРГАЛИЕВА ГУЛДАНА КОНЫСКА-
РИНА

11.09.2007 Толы� емес отбасылар

401 АБИШЕВ ЕРБОЛ КОБЛАШЕ-
ВИЧ

11.09.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

402 УАЛИАХМЕ-
ТОВ

СУЙЕНИШ ТЕМИРГАЛИ-
ЕВИЧ

11.09.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

403 БАЙГАЗИЕВА ГУЛШАТ ЖУКЕНЕВНА 11.09.2007 Толы� емес отбасылар
404 БАЛМАГАМБЕ-

ТОВА
АЛИЯ ЕДГЕЕВНА 11.09.2007 Толы� емес отбасылар

405 ИБРАЕВА А§МАРАЛ ИБРАЙ§ЫЗЫ 11.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
406 ТУЛЕШЕВА ЛЯЗЗАТ БОЛАТОВНА 11.09.2007 Толы� емес отбасылар
407 ВЛАСОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА 11.09.2007 Толы� емес отбасылар
408 ЖЕ¨ІС АНАР 11.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
409 ГУЦАН БАХЫТЖА-

МАЛ
ИБРАГИМОВ-
НА

12.09.2007 Толы� емес отбасылар

410 БЕКМАГАМБЕ-
ТОВА

НАТАЛЬЯ ВАДИМОВНА 12.09.2007 Толы� емес отбасылар

411 ДОСБЕРГЕ-
НОВА

АЙГУЛЬ СЕРИККЫЗЫ 13.09.2007 Толы� емес отбасылар

412 СЕМЕНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

14.09.2007 Толы� емес отбасылар

413 МАХАНОВА ГУЛЬНУР ТУЛЕГЕНОВ-
НА

14.09.2007 Толы� емес отбасылар

414 АРСТАНБЕКОВ БАУЫРЖАН ОРАЗБЕКО-
ВИЧ

14.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

415 ИШМУХАМБЕ-
ТОВА

БАРША-
ГУЛЬ

КУРБАНОВ-
НА

14.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

416 ТИЩЕНКО ВАЛЕНТИ-
НА

ГЕННАДЬЕВ-
НА

17.09.2007 Толы� емес отбасылар

417 КАБАТАЕВА БОТАТАЙ КАБДУАХИ-
ТОВНА

17.09.2007 Толы� емес отбасылар

418 УТКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 18.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
419 НУРМАГАМБЕ-

ТОВА
ГУЛЬНАРА КУСПЕКОВ-

НА
18.09.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

420 АКЛАСОВА САУЛЕ 19.09.2007 Толы� емес отбасылар
421 ИСКАКОВ МАКСУТ КЕНЖЕБАЕ-

ВИЧ
20.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

422 К¬ЛМА®АНБЕ-
ТОВА

БАЯН ЖАПАН§Ы-
ЗЫ

25.09.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

423 НУРПЕИСОВА МАДИНА ОНДАСЫ-
НОВНА

27.09.2007 §аза�стан Республикасыны¤ 
¬кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды¤ ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

424 ЕСЕТОВ АЛМАТ УРЫНБАСА-
РОВИЧ

28.09.2007 Толы� емес отбасылар

425 ТО§САРЫ ШОЛПАН §АЙРЛЫ§Ы-
ЗЫ

28.09.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

426 КУЛЬКЕНОВА САЛИЯ БУКАБАЕВНА 28.09.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

427 КОЖАХМЕТОВ СЕРИКБАЙ САЛЫКОВИЧ 11.10.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

428 МИРЗАШЕВА УЛМЕКЕН МИРЗАХМЕ-
ТОВНА

15.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

429 МОЛДЫБАЕВА АЛИЯ НУРЛАНОВ-
НА

15.10.2007 Толы� емес отбасылар

430 ТАБЫНБАЕВА АСИЯ ТЕМИРГАЛИ-
ЕВНА

15.10.2007 Толы� емес отбасылар

431 КАКАФЕНОВ БОЛАТ ГАБДУЛРАСУ-
ЛОВИЧ

15.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

432 АСАЛБЕКОВА ЗАУРЕШ ХАЛИЛОВНА 15.10.2007 Толы� емес отбасылар
433 ДЖУМАСИ-

ЛОВА
ЛАЗАТ КЫДЫРБА-

ЕВНА
15.10.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

434 ТО§ЫМБАЙ §АНАТ 15.10.2007 Оралмандар
435 ЖУМАДИ-

ЛОВА
СЕКЕР 15.10.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

436 ОМИРБЕКОВА БИКЕН 15.10.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

437 АКМОЛДИНА ЖАНЫЛ НУРКЕНОВ-
НА

15.10.2007 Толы� емес отбасылар

438 НАКЕШЕВА АСКЕН БАЯХМЕТОВ-
НА

15.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

439 ЕРМУХАНОВА САЛТАНАТ ОЛЖАБА-
ЕВНА

15.10.2007 Толы� емес отбасылар

440 АХМЕТОВА НУРЗАДА КЕБЕКОВНА 15.10.2007 Толы� емес отбасылар
441 БЕКТЕМИ-

РОВА
ОРЫН САЛМУКА-

НОВНА
15.10.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

442 БЕКТАНОВ ТОЛКУН ПЕРДЕБЕКО-
ВИЧ

15.10.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

443 АЛИАСКА-
РОВА

БЕЙБИТ-
ГУЛЬ

НУРГАЗИ-
НОВНА

15.10.2007 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т²тенше жа�дайлар 
салдарынан т³р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

444 ЕРДЕНБЕКОВА ГАУХАР УМИРЗАКОВ-
НА

15.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

445 ПРОКОПЕЦ ГАЛИНА ВИКТОРОВ-
НА

15.10.2007 §аза�стан Республикасыны¤ 
¬кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды¤ ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

446 ХАСЕНОВ КАНАТ АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВИЧ

15.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

447 ТУЛЕУБАЕВА НАКАП-
ЖАН

ЖУМАДИ-
ЛОВНА

15.10.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

448 АЛТАЕВА ГАЛИЯ БОРАНБЕ-
КОВНА

15.10.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

449 ШИДЕНОВА МАЙРА ШАКИРОВНА 16.10.2007 Толы� емес отбасылар
450 ГОРЕЛОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИ-

РОВНА
16.10.2007 Толы� емес отбасылар

451 ИЗТЕЛЕУОВА ЗАУРЕШ АКАНОВНА 16.10.2007 Толы� емес отбасылар
452 АЙДОБУЛОВ РУСЛАН КЕНЕСОВИЧ 18.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
453 БАЗАРОВА КАНШАЙ-

ЫМ
18.10.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

454 УКСИКОВА ГУЛСАРА МИРЗАМУРА-
ТОВНА

18.10.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

455 НУРТАЕВ ГАЛЫМ АБДИХАМИ-
ТОВИЧ

19.10.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

456 ЛАКАСОВА БИБИЖАН 22.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
457 ТАЖИБАЕВА БАХЫТЖАН КАЗИСОВНА 22.10.2007 Толы� емес отбасылар
458 ОСПАНОВ АРМАН БАЛТАШЕ-

ВИЧ
23.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

459 БЕКЖАНОВ НУРЖАН ЕРЖАНОВИЧ 23.10.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

460 БАЖЕНОВА ДИАНА РАШИТОВНА 23.10.2007 Толы� емес отбасылар

461 НИКОЛАЕЦ СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 24.10.2007 Толы� емес отбасылар
462 ИГНАТЬЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВ-

НА
24.10.2007 Толы� емес отбасылар

463 МОРОЗОВА ФЛЮРА ТАУИСОВНА 24.10.2007 Толы� емес отбасылар
464 НЫСАНБЕКОВ АХАТ КАНАТУЛЫ 24.10.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
465 РАХМАТУЛ-

ЛИНА
НАЙЛЯ САИТМУРЗА-

ЕВНА
24.10.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

466 ИСУМБАЕВ НУРБОЛ АШУОВИЧ 29.10.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

467 МУСАБАЛИ-
НОВА

АЛИЯ АМАНЖО-
ЛОВНА

30.10.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

468 РАХМЕТОВА АЙГУЛЬ АЙРБЕКОВНА 31.10.2007 Толы� емес отбасылар
469 АБДРАХМА-

НОВА
ГУЛДЕН МУХТАРОВ-

НА
01.11.2007 Толы� емес отбасылар

470 ЧАРАПИЕВА ОКСАНА ВИКТОРОВ-
НА

06.11.2007 Толы� емес отбасылар

471 БУРКУТАЛИ-
НА

ЛАЗЗАТ КЕНЕСОВНА 06.11.2007 Толы� емес отбасылар

472 АБДУЛЛИНА МАРЖАН БАЛТАБЕ-
КОВНА

06.11.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

473 ЗАРУБАЕВА ШЕХЕРЕ-
ЗАДА

БЕКБОЛА-
ТОВНА

07.11.2007 Толы� емес отбасылар

474 ЛОБОДА ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕ-
ВИЧ

07.11.2007 Же¤ілдіктер бойынша ¦лы 
Отан со�ысыны¤ ардагерлері-
не те¤естірілген ардагерлер

475 КИМ АНАСТА-
СИЯ

АНАТОЛЬЕВ-
НА

07.11.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

476 САТОВА КАРЛЫГАШ МУКАШЕВНА 07.11.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          11.05.2021                 №510-1592

§аза�стан Республикасыны¤ 2003 жыл�ы 20 маусымда�ы 
Жер кодексіні¤ 84-бабына, «§аза�стан Республикасында�ы 
жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не ²зін-²зі бас�ару туралы» 
2001 жыл�ы 23 �а¤тарда�ы §аза�стан Республикасы За¤ыны¤ 
37-бабына с�йкес, «§аза�стан Республикасы астанасыны¤ 
м�ртебесі туралы» 2007 жыл�ы 21 шілдедегі, «Мемлекеттік 
м�лік туралы» 2011 жыл�ы 1 наурызда�ы §аза�стан Республи-
касы за¤дарына с�йкес, §аза�стан Республикасы ¬кіметіні¤ 
2001 жыл�ы 15 тамызда�ы № 1064 �аулысымен бекітілген 
Астана �аласыны¤ Бас жоспарын іске асыру ма�сатында 
Н³р-С³лтан �аласыны¤ �кімдігі �АУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Н³р-С³лтан �аласы �кімдігіні¤ кейбір �аулыларына 
�осымша�а с�йкес ²згерістер енгізілсін.

2. «Н³р-С³лтан �аласыны¤ Ішкі саясат бас�армасы» 
мемлекеттік мекемесі осы �аулы �абылдан�ан к�ннен бастап 
�ш ж³мыс к�ні ішінде оны б³�аралы� а�парат �³ралдарында 
жариялауды �амтамасыз етсін.  

3. Осы �аулыны¤ орындалуын ба�ылау Н³р-С³лтан 
�аласы �кіміні¤ орынбасары Н.Ж. Н³ркеновке ж�ктелсін.

�кімні� орынбасары                                      Н. Н�ркенов

Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� кейбір �аулыларына згерістер енгізу туралы

1. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 
иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2020 жыл�ы 11 а�панда�ы № 510-313 �аулысына 
келесі ²згерістер енгізілсін:

1-тарма�ында�ы «2020 жыл�ы 15 мамырдан бастап 2021 
жыл�ы 15 мамыр�а» деген сандар мен с²здер «2021 жыл�ы 
5 тамыздан бастап 2022 жыл�ы 5 тамыз�а дейін» деген сан-
дармен ж�не с²здермен ауыстырылсын.

2. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 
иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2020 жыл�ы 18 мамырда�ы № 510-863 �аулысына 
келесі ²згерістер енгізілсін: 

«Н³р-С³лтан �аласыны¤ §³рылыс бас�армасы» деген с²здер                            
«Н³р-С³лтан �аласыны¤ Т³р�ын �й ж�не т³р�ын �й саясаты 
бас�армасы» деген с²здермен ауыстырылсын.

жо�арыда к²рсетілген �аулыда�ы �осымша�а:
«Меншік иесі ж�не жер пайдаланушы» деген ба�анда:
реттік н²мірі 72-жолда�ы «Бержанский Владимир Васи-

льевич» деген с²здер «Гунтыпова Наталья Владимировна» 
деген с²здерге ауыстырылсын.

«Жер учаскесіні¤ ауданы (га)» деген ба�анда:
реттік н²мірі 72-жолда�ы «0,0019» деген сандар «0,00192» 

деген сандар�а ауыстырылсын;
реттік н²мірі 60-жолда�ы «0,0028» деген сандар «0,00279» 

деген сандар�а ауыстырылсын.
3. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 

иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2020 жыл�ы  11 маусымда�ы № 510-1100 �ау-
лысына келесі ²згерістер енгізілсін:

жо�арыда к²рсетілген �аулыда�ы �осымша�а:
«Меншік иесі ж�не жер пайдаланушы» деген ба�анда:
реттік н²мірі 210-жолда�ы «Ашыгалиев Марс Батырхаи-

рович» деген с²здер «Ищанова Сауле, Жилкайдаров Рамазан 
Рысбаевич» деген �ріптер мен с²здерге ауыстырылсын.

4. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 
иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2021 жыл�ы 17 наурызда�ы № 510-920 �аулысына 
келесі ²згерістер мен толы�тырулар енгізілсін:

жо�арыда к²рсетілген �аулыда�ы �осымша�а:
«Меншік иесі ж�не жер пайдаланушы» деген ба�анда:
реттік н²мірі 1-жолда�ы «Чурикова Мария Трофимовна» 

деген с²здер «Рыбанюк Ольга Валентиновна» деген с²здерге 
ауыстырылсын;

реттік н²мірі 6-жол «Рыбарчук Элла Викторовна» деген 
с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 12-жол «Мештбеков Базархан Амантаевич» 
деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 34-жолда�ы «Клименко Екатерина Влади-
мировна, Клименко Виктор Петрович» деген с²здер «Кремер 

Александр Федорович» деген с²здерге ауыстырылсын.
5. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 

иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2019 жыл�ы 13 а�панда�ы № 510-227 �аулысына 
келесі ²згерістер мен толы�тырулар енгізілсін:

жо�арыда к²рсетілген �аулыда�ы �осымша�а:
«Меншік иесі ж�не жер пайдаланушы» деген ба�анда:
реттік н²мірі 5-жол «Исабекова Рыскуль Каиржановна, 

Исабекова Сауле Каиржановна, Исабекова Раушан Каиржа-
новна» деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 11-жол «Токабаева Гульнара Жоламановна» 
деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 51-жол «Тусупов Шермукамбет Серикович» 
деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 64-жол «Смагулов Нурхат Кандиянович» 
деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 114-жол «Бударина Ганна Федоровна» деген 
с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 161-жол «Шишкин Денис Викторович, Шиш-
кина Наталья Егоровна» деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 179-жол «Алтынбеков Галымжан Танир-
бергенович» деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 187-жол «Рыбина Светлана Ивановна» 
деген с²здермен толы�тырылсын;

реттік н²мірі 118-жолда�ы «Ке¤ес То�тар Сапибек³лы» 
деген с²здер «Шымырбеков Сапибек Кенесович» деген 
с²здерге ауыстырылсын;

реттік н²мірі 120-жолда�ы «Кусаинова Сандугаш Алтын-
бековна» деген с²здер «Хасенов Кабдулла Алтынбекович» 
деген с²здерге ауыстырылсын;

реттік н²мірі 122-жолда�ы «Темирбекова Кымбат Жам-
кеновна» деген с²здер «Темірбек Т²леубай §³заир³лы» деген 
с²здерге ауыстырылсын;

реттік н²мірі 195-жолда�ы «Барбашев Анатолий Ми-
хайлович, Барбашев Сергей Александрович» деген с²здер 
«Барбашев Юрий Анатольевич, Барбашева Любовь Нико-
лаевна» деген с²здерге ауыстырылсын.

6. «Мемлекет м³�тажы �шін жер учаскесін м�жб�рлеп 
иеліктен шы�ару (сатып алу) туралы» Н³р-С³лтан �аласы 
�кімдігіні¤ 2020 жыл�ы  10 желто�санда�ы № 510-3135 
�аулысына келесі ²згерістер енгізілсін:

жо�арыда к²рсетілген �аулыда�ы �осымша�а:
«Меншік иесі ж�не жер пайдаланушы» деген ба�анда:
реттік н²мірі 50-жолда�ы «Ивашинина Валентина 

Ивановна» деген с²здер «А�ерке 1» Т¬К§» деген с²здермен 
ауыстырылсын.

«Жер учаскесіні¤ орналас�ан орны» деген ба�анда:
реттік н²мірі 50-жолда�ы «гараж №235/1» деген с²збен 

сандар «гараж №235/1» деген с²збен сандар�а ауыстырылсын.

Н�р-С�лтан �аласы �кiмдігіні�
2021 жыл�ы «11» 05

№ 510-1592 �аулысына 
�осымша

�згерістер енгізілетін Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� б�рын �абылдан�ан 
�аулыларыны� тізбесі

Конкурс�а �атысушылармен �¤гімелесуді «Н³р-С³лтан 
�аласыны¤ Ж³мыспен �амту ж�не �леуметтік �ор�ау бас�ар-
масы» мемлекеттік мекемесіні¤ ²кілдері ішінен конкурсты� 
комиссия бейнебайланысты¤ �ашы�ты� �³ралдары ар�ылы, 
немесе Н³р-С³лтан �аласы, Досты� к²шесі, 13 мекенжайы 
бойынша орналас�ан мекеме �имаратында (аны�тама �шін 
телефон 55-69-59, 55-67-12) (�³жаттарды �абылдау мерзімі 15 
к�нтізбелік к�ннен т³рады, ол конкурс ²ткізу туралы хабар-
ландыру со¤�ы жариялан�аннан кейін келесі ж³мыс к�нінен 
бастап есептеледі) �³жаттарды �абылдау ая�тал�ан к�ннен 
бастап он ж³мыс к�нні¤ ішінде ж�ргізеді.

Н³р-С³лтан �аласы �кімдігіні¤ «Халы�ты ж³мыспен �амту 
орталы�ы» коммуналды� мемлекеттік мекемесі директоры 
орынбасарыны¤ лауазымды� жала�ысы е¤бек сі¤ірген жыл-
дарына байланысты 230 627.32 те¤геден бастап 280 320.48 
те¤геге дейін.

Конкурс�а �атысушылар�а �ойылатын жалпы талаптар:
Лауазымды� міндеттері: 
§аза�стан Республикасы ¬кіметіні¤ 2016 жыл�ы 29 жел-

то�санда�ы № 919 �аулысымен бекітілген Н�тижелі ж³мыспен 
�амтуды ж�не жаппай к�сіпкерлікті дамытуды¤ 2017-2021 
жылдар�а арнал�ан «Е¤бек» мемлекеттік ба�дарламасын (б³дан 
�рі - Ба�дарлама) іске асыру м�селелері бойынша есептерді¤ 
уа�тылы орындалуын, а�парат пен материалдарды¤ дайын-
далуын ба�ылауды ж�зеге асырады.

Халы�ты ж³мыспен �амту туралы за¤нама м�селелері 
бойынша халы� пен ж³мыс берушілер арасында а�парат-
ты�-т�сіндіру ж³мыстарын ж�ргізуді уа�тылы ж�не сапалы 
�амтамасыз етуге ба�ылауды ж�зеге асырады.

С³ратыл�ан органдар�а есептер мен а�паратты¤ уа�тылы 
³сынылуына ба�ылауды ж�зеге асырады.

Бос орындар ж�рме¤кесіне, ж³мыс берушілермен кезде-
сулерге ба�ылау мен �атысуды ж�зеге асырады.

Ба�дарлама�а �атысуды ая�та�ан �атысушыларды ж³мыс�а 
орналастыру�а ж�рдемдесу бойынша ж³мыс�а ба�ылауды 
ж�зеге асырады.

За¤ды ж�не жеке т³л�аларды¤ жазбаша ж�не ауызша 
²тініштерін уа�тылы �арау бойынша ба�ылауды ж�зеге асырады.

М�гедектерді, бас бостанды�ынан айыру орындарынан 
босатыл�ан адамдарды, �ылмысты�-ат�ару ж�йесіні¤ пробация 
�ызметінде есепте т³р�ан адамдарды, ата-анасынан к�мелет-
тік жас�а тол�ан�а дейін айырыл�ан немесе ата-анасыны¤ 
�ам�орлы�ынсыз �ал�ан, 23 жас�а дейінгі, бітіруші болып 
табылатын жастарды ж³мыс�а орналастыру�а ж�рдемдесуге 
ба�ылауды ж�зеге асырады.

Пробация саласында�ы ж³мысты ба�ылауды ж�зеге асырады.
Халы�ты¤ �леуметтік осал топтарын ж³мыс�а орналастыру 

м�селелері бойынша а�паратты�-т�сіндіру ж³мыстарын ж�р-
гізуді ж�не консультациялы� �ызметтер ³сынуды ба�ылауды 
ж�зеге асырады.

Экономикалы� �ызмет салалары мен маманды�тар 
б²лінісінде жылдар бойынша елорданы¤ ж³мыс берушілерінде 
кадрлар�а болжамды �ажеттілікті �алыптастыру бойынша 
ж³мысты ба�ылайды.

Елорданы¤ ж³мыс берушілері ³сынатын деректер негізін-
де жергілікті е¤бек нары�ында болжанатын с³раныс�а ие 
маманды�тар мен к�сіптерді¤ тізбесін аны�тау�а ба�ылауды 
ж�зеге асырады.

§ызмет саласы мен маманды�тар б²лінісінде жа¤а т³ра�ты 
ж³мыс орындарын �³ру мониторингі бойынша жоспарлы 
к²рсеткіштерді¤ орындалуына ба�ылауды ж�зеге асырады.

§орытынды бойынша �абылдан�ан шешімдер бойынша 
даярлауда ж�не беруде ба�ылау мен есепке алуды �амтама-
сыз етеді:

1) �о�амды� ж³мыстарды �аржыландыру�а арнал�ан шарт;
2) ж³мыссыздарды ж³мыс�а орналастыру �шін �леуметтік 

ж³мыс орындарын �аржыландыру�а арнал�ан шарт;
3) ж³мыссыздарды ж³мыс�а орналастыру �шін жастар 

практикасын �аржыландыру�а арнал�ан шарт;

§аза�стан Республикасы за¤намасыны¤ белгіленген 
талаптарына с�йкес шарттар жасасу ж�не беру ж²ніндегі 
ж³мыс�а ба�ылауды ж�зеге асырады.

Білуге тиіс:
§аза�стан Республикасыны¤ Конституциясын;
Е¤бек кодексін;
«Мемлекеттік �леуметтік ж�рдема�ылар туралы» РК За¤ын;
«§аза�стан Республикасында�ы тіл туралы» §Р За¤ын;
«Мемлекеттік атаулы �леуметтік к²мек туралы» §Р За¤ын;
«Халы�ты¤ к²ші-�оны туралы» §Р За¤ын (б³дан �рі – 

Халы�ты¤ к²ші-�оны туралы за¤);
«Зейнета�ымен �амсыздандыру туралы» §Р За¤ын;
«Р³�саттар ж�не хабарламалар туралы» §Р За¤ын (б³дан 

�рі – Р³�саттар ж�не хабарламалар туралы за¤);
«Міндетті �леуметтік са�тандыру туралы» §Р За¤ын;
«Сыбайлас жем�орлы��а �арсы іс-�имыл туралы»  §Р За¤ын;
«Халы�ты ж³мыспен �амту туралы» §Р За¤ын;
«§аза�стан Республикасында�ы м�гедектерді �леуметтік 

�ор�ау туралы»  §Р За¤ын;
е¤бек нары�ы дамуыны¤ негізгі �рдістері мен ба�ыттарын;
ж³мыспен �амту�а ж�рдемдесуді¤ белсенді шараларын 

іске асыру ж²ніндегі іс-шараларды ж�не оларды¤ тиімділігін 
ба�алау �дістемесін �зірлеу т�ртібін;

�аржы-шаруашылы� �ызметті ³йымдастыруды;
салы� за¤наманы¤ негіздерін;
е¤бек ж�не ³жымды� шарттар жасау т�ртібін;
экономика негіздерін;
Åрт �ауiпсiздiгi �а�идаларын.
Біліктілігіне �ойылатын талаптар:
Біліктілігіне �ойылатын талаптар: жо�ары (немесе жо�ары 

о�у орнынан кейінгі) (�леуметтік, экономикалы�, за¤герлік) 
білім ж�не ж³мыс ²тілі халы�ты �леуметтік �ор�ау немесе 
ж³мыспен �амту ж�йесінде кемінде 3 жыл немесе �ызметті¤ 
бас�а салаларында�ы басшы лауазымдарында кемінде 2 жыл.

Конкурс�а �атысу �шін �ажетті ��жаттар:
1) �оса берілетін �³жаттарды¤ тізбесін к²рсете отырып, 

конкурс�а �атысу туралы ²тініш;
2) жеке басын ку�ландыратын �³жатты¤ к²шірмесі;
3) кадрларды есепке алу бойынша толтырыл�ан жеке 

іс пара�ы (на�ты т³р�ылы�ты мекенжайы ж�не байланыс 
телефондары к²рсетілген);

4) лауазым�а �ойылатын біліктілік талаптарына с�йкес 
білімі туралы �³жаттарды¤ к²шірмелері;

5) е¤бек �ызметін растайтын �³жатты¤ к²шірмесі; 
6) «Денсаулы� са�тау саласында�ы есепке алу �³жаттама-

сыны¤ нысандарын бекіту туралы» §аза�стан Республикасы 
Денсаулы� са�тау министріні¤ м.а. 2020 жыл�ы 30 �азанда�ы 
№ §Р ДСМ-175/2020 б³йры�ымен бекітілген нысан бойынша 
денсаулы� жа�дайы туралы аны�тамасы.

Азаматты� �ызметке т³ру кезінде, ол адам сыбайлас 
жем�орлы� �ылмыс жаса�аны туралы м�ліметтерді¤ бар не 
жо� екендігі туралы аны�тама ³сынады.

К²рсетілген �³жаттарды¤ біреуіні¤ болмауы �³жаттарды 
�атысушы�а �айтару �шін негіз болып табылады. 

Конкурс�а �атысушы ²зіні¤ біліміне, ж³мыс ²тіліне, 
к�сіби даярлы� де¤гейіне �атысты �осымша а�парат бере 
алады (біліктілігін арттыру, �ылыми д�режелер мен ата�тар 
беру, �ылыми жарияланымдар туралы �³жаттарды¤ к²шір-
мелері, сондай-а� алды¤�ы ж³мыс орнынан басшылы�ты¤ 
³сынымдары ж�не т.б.).

Конкурс�а �атысу �шін �ажетті �³жаттар (интернет-ресурста, 
БА§-да, электронды пошта: b.akhmadiyeva@astana.kz конкур-
сты ²ткізу туралы хабарландыруды¤ со¤�ы жарияланымынан 
кейінгі келесі ж³мыс к�нінен есептелетін) 15 к�нтізбелік к�н 
ішінде мына мекенжай бойынша: «Н³р-С³лтан �аласыны¤ 
Ж³мыспен �амту ж�не �леуметтік �ор�ау бас�армасы» ММ, 
Н³р-С³лтан �аласы, Досты� к²шесі, 13 �й,  «Н³рсая 2» ТК,                   
2 �абат, 15 кабинетке тапсырылуы �ажет.

Аны�тама �шін телефондар: 55-69-59, 55-67-12

«Н�р-С�лтан �аласыны� Ж�мыспен �амту ж�не �леуметтік �ор�ау бас�армасы» 
мемлекеттік мекемесі Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� «Халы�ты ж�мыспен �амту 

орталы�ы» коммуналды� мемлекеттік мекемесі директорыны� орынбасары 
бос лауазымына орналасу�а конкурс жариялауда

��РМЕТТІ ЕЛОРДА Т�Р¤ЫНДАРЫ МЕН �ОНА�ТАРЫ!!! 
«Астана - Теплотранзит» А§ жылу магистральдарын ты�ыздылы��а  гидравликалы� сынауларды дайындау�а ж�не 

²ткізуге байланысты 2021 жыл�ы 17-21 мамыр аралы�ында Алматы, Есіл аудандарында ысты� суды¤ берілуі то�таты-
латынын хабарлайды. 

Аны�тама алу �шін «iКомек 109» БКО - 771200, «Астана - Теплотранзит» А§ - 771211, 771292, 798897 телефондарына 
хабарласы¤ыз.

А�парат «Астана-Теплотранзит» А§-ты¤ www.а-tranzit.kz сайтында�ы «Т³тынушыларды¤ назарына» деген айдарда 
орналастырыл�ан.

«Астана а�шамы» газетіні¤ ³жымы �ріптесіміз, белгілі �аламгер, §аза�стан Республикасы Президентіні¤ ке¤есшісі, 
¦лтты� ®ылым академиясыны¤ академигі, осы басылымны¤ б³рын�ы �ызметкері Бауыржан Ж³махан³лы Омаров�а анасы

 Назипа Сыды��ызыны�
�айтыс болуына байланысты �ай�ысына орта�тасып, к²¤іл айтады.

Н³р-С³лтан �аласы Есіл ауданды� Ардагерлер ке¤есі ¦лы Отан со�ысыны¤ ардагері
               Ботев Иван Михайловичті�

�айтыс болуына байланысты мар�³мны¤ туыстары мен жа�ындарына �ай�ыларына орта�тасып, к²¤іл айтады.

Астана �аласы м�слихатыны¤ 2017 
жыл�ы 12 желто�санда�ы № 221/25-
VI шешімімен бекітілген «Н³р-С³лтан 
�аласында �леуметтік к²мек к²рсету, 
оны¤ м²лшерлерін белгілеу ж�не м³�таж 
азаматтарды¤ жекелеген санаттары-
ны¤ тізбесін ай�ындау §а�идасына» 
с�йкес, т³р�ын �йді газдандыру�а 
біржол�ы �леуметтік к²мек, т²рт е¤ 
т²мен к�нк²ріс де¤гейінен аспайтын 
(150 900 те¤ге) жан басына ша��анда�ы 
табысы бол�ан ж�не оларда, оларды¤ 
отбасы м�шелерінде бас�а т³р�ын �йі 
болма�ан жа�дайда, Н³р-С³лтан �аласы 
газдандыру ж²ніндегі іс-шаралар жоспа-
рына с�йкес газдандыру�а жататын 
жергілікті жеке т³р�ын �йде т³ратын 
оны¤ жеке меншік иесі немесе жеке 
меншік иесіні� отбасы м�шелері
болып табылатын жасы бойынша 
зейнеткерлерге, м�гедектерге, м�гедек 
балалар�а, к²пбалалы аналар�а ж�не 
к²пбалалы отбасылар�а ж�ргізіледі.

�леуметтік к²мекті¤ к²лемі 90 АЕК 
(262 530 те¤ге) аспайтын  газ �³бырын 
орнату ж�не ж�ргізуге байланысты 
²тініш берушіні¤ на�ты  шы�ындарыны¤ 
негізінде аны�талады.

�леуметтік к²мек алу �шін ²тініш 
беруші egov.kz Электронды� пошта 
ар�ылы ²тінішке �оса т²мендегi �³-
жаттарды ³сынады:

1) отбасыны¤ бірге т³ратын барлы� 
м�шелеріні¤ жеке басын ку�ландыратын 
�³жатты¤ к²шірмесі (жеке бас ку�лігі, 

балаларды¤ туу туралы ку�лігі);
2) Жиынты� табысын есептеу 

�а�идасына с�йкес адамны¤ (отбасы 
м�шелеріні¤) табысы туралы м�лімет-
тер (хабарлас�ан уа�ытты¤ алды¤�ы 
то�санына та�айындал�ан е¤бека�ы, 
ажырас�ан отбасылар�а алимент ту-
ралы м�лімет);

3) м�ртебені растайтын �³жатты¤ 
к²шірмесі (зейнеткерлiк ку�лiгiні¤ 
к²шірмесі – зейнеткерлер �шін, м�-
гедектiгi ж²нiндегi аны�тамасыны¤ 
к²шірмесі – м�гедектер �шін, к²п 
балалы отбасылар �шін – к²пбалалы 
отбасыны¤ ку�лігі);

4) §аза�стан Республикасы �дiлет 
министрлiгiнi¤ аума�ты� органы бер-
ген жылжымайтын м�лiкке тiркелген 
�³�ы�ыны¤ болмауы (болуы) ж²нiндегi 
аны�тама нысан № 6 Х§КО.

Сонымен �атар, арызданушыны¤ 
газдандыру�а на�ты шы��ан шы�ын-
дарын растайтын �³жаттар (сервистік 
�ызмет к²рсетуді¤ шарты, жабды�ты 
сатып алу шарты, чектерді¤ к²шірмелері, 
банктік шот туралы м�лімет).

Толы� ке¤ес алу �шін Досты� к²-
шесі, 13-�йде орналас�ан Н³р-С³лтан 
�аласыны¤ Ж³мыспен �амту ж�не 
�леуметтік �ор�ау бас�армасына, 
Сарыар�а ауданы бойынша: 55-14-
87,  8-702-546-86-95, 8 701 621 62 99, 
Алматы ауданы бойынша: 55-01-74, 8 
701 734 83 74 телефондарына хабар-
ласу�а болады.

Т�р�ын �йлерді газдандыру бойынша �леуметтік 
кмек крсету туралы а�парат (Кктал -1, Кктал-2, 

Агрогородок, Железнодорожный, 
Промышленный елді мекені)
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стана Опера  театры елорда тұрғындары 
мен қонақтарына мамырдың шуақты күндері 
мазмұнды кон ерттік бағдарламалар, ай-
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музыканың таңғажайып кештерін ұсынады.

Газет сейсенбі, бейсенбі және 
сенбі күндері шығады.

Жарнама мен хабарландырулардың 
мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 
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БІРЕГЕЙ ОҚУ ЫЛАР ОРКЕ ТРІ
Елордадағы 1 мектептің абыт  оркестрі тәуелсіздіктің 0 жылдық, оркестр же-
текшісі Бақыт ампетовтың 0 жылдық мерейтойына орай мерекелік кон ерт өткізді. 

араға қаламыздағы белгілі өнер қайраткерлерімен қоса, ата-аналар да қатысты. 

Қаллекидің көрермендері Оралханмен қауышты. ай ғана тамашалап қоймай, 
Оралхан шығармасындағы жастар үнін заманауи тілде тыңдады. Тым мұңлы, тым 
сезімге толы, тым аянышты екіұдай әсер сыйлаған қойылым көрермендердің көкей-
індегі көп ойды қайта қопарғандай болды. Кішігірім залдағы жас әртістердің өнері, 
көктемде бүршік жарған жиде ағашының жұпарындай. әзік махаббат хикаясын 
бір сағатқа сыйдырған жастар зертханасынан көп үміт күтіп қайттық. нер, асылы, 
жас кезде тумай ма  

Б Р ІК ЖАРҒАН Ж ДЕНІҢ ЖҰ АРЫНДАЙ

�лемдегі �лкен театрларды� 
бір емес, бірнеше сахналары бола-
ды. �алибек �уанышбаев театры 
б�л �рдісті жал�астырып, жастар 
ізденісіне ерекше к��іл б�ліп отыр. 
Мемлекеттік академиялы� �аза� 
музыкалы� драма театры ішінен 
еркін шы�армашылы��а арнал�ан 
«QALLEKI» театр зертханасы ашылды. 
Зертхананы� ма�саты – шы�армашыл 
жандар �шін байланыс ортасын ��ру 
ж�не �нерге �згеше к�з�арас жасап, 
ты� д�ниелерді сахналау. Зертхана 
ала�ында эксперименттік спектакль-
дерді сахналау, шетелдік мамандармен 
шеберлік са�аттарын �йымдастыру, 
жазушы-драматургтермен кездесу, 
пьеса тал�ылау, жа�а режиссерлер-
мен байланыс орнату ж�не та�ы да 
бас�а к�птеген ты� д�ниелерді ж�зеге 
асыру жоспарлануда. 

«QALLEKI» зертханасы шымыл-
ды�ын Оралхан Б�кейді� «�й�ым 
келмейді» драмасымен ашты. Жалпы 
Оралханны� �р шы�армасы театр�а 
с�ранып т�рады. Себебі жазушы 
прозаны театр таби�аты мен психо-
логиясын ме�гере отырып жаз�ан. 
Ішінде с�з де, �оз�алыс та, еркіндік 
те бар. Осы шы�арманы зертхана 
сахнасына алып шы��ан жас актер – 
Б�зіл С�лтан�азы. Б��ан дейін белгілі 
актер, режиссер Д�урен Сер�азин-
ні� �ойыл�ан елордалы� Жастар 
театры сахнасында музыкалы� 
моноспектакль ба�ытында к�рер-
менін �уант�ан жазушы шы�армасы 
ара�а бірнеше жыл салып «�аллеки» 
театры репертуарын �згеше �німен 
�рнектеді. 

Бір са�атты� ішінде барлы�ымыз 
Бозтал �зеніні� жа�асына барып 
�айтты�. Жинал�ан �р к�рерменні� 
ойына ал�аш�ы махаббаты мен мек-
теп кезіндегі ысты� естеліктері �айта 
орал�андай. Сахнада�ы шашылып 
жат�ан жапыра�тар да минимализм-

ні� �демі �йлесімін берді. Музыкалы� 
аспаптарды� с�йемелдеуімен орын-
дал�ан жанды дауыста�ы �ндер де 
дене�ді шымырлатпай �оймайды. 
Жансарайы�а Оралхан Б�кеймен 
бірге �аза� ауылыны� рухы �ялайды. 
�аллекиді� «�й�ым келмейдісіні�» 
жастар санасы мен �иялына да зор 
сілкініс жасап, �лкен серпілістерге 
жетелейтіндігіне шын сендік. Жас сахна 
т�рінде Ерсін Айтм��аш, �нуарбек 
Бектас, А�жан ��рмашева, Са�ыныш 
Н�рхайдарова, Айдана �бенова, Ди-
нара Егеубаева, Н�рия Б�кенбаева, 
�лжан Оразбаева баста�ан жалынды 
жастар шо�ыры Б�зіл С�лтан�азыны� 
режиссерлігімен ерекше формада�ы 
�ызы�ты �ойылымды �мірге �келіпті. 
Жазушыны� �аза�ы �айма�ы б�зыл-
ма�ан к�ркем тілінен ��ла�ымызды� 
��рышы �анып шы�ты. И�, со��ы 
кезде театр сахнасыны� жала� с�з-
бен ж�та�данып кеткені де жасырын 
емес. �ойылым к�рермен к��ілін 
б�гінгі к�нні� �зекті м�селелеріне 
де аудартты. Б�зіл С�лтан�азы �ткен 

Елордадағы Еуразия ұлттық университетінде республикалық студенттер 
айтысы өтті. ыр додасы ел тәуелсіздігінің 0 жылдығы мен . . умилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің 25 жылдығына орай ұйымдасты-
рылған. Ең бірінші бақытым...  республикалық студенттер айтысы осымен 
он бесінші мәрте өтіп отыр.

Айтысты Е�У телерадио 
ж�не �о�аммен байланыс 
кафедрасыны� ме�герушісі, 
белгілі айтыс а�ыны Серікзат 
Д�йсен�азы ж�ргізді. �азылар 
ал�асыны� ��рамында Аманжол 
�лтай (т�ра�а), Д�улеткерей 
К�п�лы, Иран�айып К�зембаев, 
Еркеб�лан �айназаров секілді 
танымал айтыскер а�ындар 
мен университетті� к�сіпода� 
�йымыны� т�ра�асы Ма�сат 
Аралханов болды. 

Айтысты� негізгі ж�лде �о-
рына �айырымдылы� к�мек 
к�рсеткен �аза�станды� салалы� 
білім ж�не �ылым �ызметкер-
леріні� к�сіпода�ы (т�райымы 
М��ашева Айг�л Ма�сат�ызы) 
барлы� жас а�ындар�а �аржы-
лай сыйлы�тар табыс етті. Т�рт 
са�аттан астам уа�ыт�а созыл�ан 
айтыс�а �атысушылар�а ж�лделі 
орындардан б�лек арнайы алты 
номинация та�айындалды. 
Рым�али Н�р�али атында�ы 
арнайы ж�лде Орынбек Арда��а 
(М.�уезов атында�ы О�т�стік 
�аза�стан мемлекеттік уни-
верситеті), Д�р�лі Д�йсебай 
атында�ы арнайы ж�лде Ахметов 
�ділге (М.¥темісов атында�ы 
Батыс �аза�стан университеті), 
Мырзатай Сер�алиев атында�ы 
арнайы ж�лде Ж�м�лі Мизам�а 

(Павлодар педагогикалы� уни-
верситеті), Н�убат �алиев атын-
да�ы арнайы ж�лде �л�асбаев 
М�хтар�а (Е�У), А�селеу Сей-
дімбек атында�ы арнайы ж�лде 
Ба�ыт�лы Жандос�а (Академик 
Е.А.Б�кетов атында�ы �ара�ан-
ды университеті), Мырзагелді 
Кемел атында�ы арнайы ж�лде 
Байментаев Ерасыл�а (Е�У) та-
бысталды. ІІІ орын �аза� �лтты� 
�нер университетіні� студенті 

Баба��л М�хит�а б�йырса, ІІ 
орын Х.Досм�хамедов атын-
да�ы Атырау университетіні� 
студенті Фариза Жетпісбаева�а 
табысталды. І орынды �аза� 
�лтты� �нер университетіні� 
т�легі Т�рехан Совет иеленді. 
Айтысты� бас ж�лдесін �ор�ыт 
ата атында�ы �ызылорда уни-
верситетіні� студенті Бекс�лтан 
Орынбасаров же�іп алды.

ТАРТЫ ҚА ТОЛЫ ЖЫР ДОДА Ы 

�лы Же�іс к�ніне орай теа-
трда «Естелік �рі да��ты �ндер» 
атты сырлы саз�а толы концерт 
�тті. Онда опера солистері, хор 
�ртістері мен оркестр �аза�, 
орыс ж�не батыс еуропалы� 
классиканы� озы� �лгілері 
мен со�ыс жылдарында�ы 
танымал �ндерді орындады. 
Сондай-а� аспапшы соли-
стер мен камералы� оркестр 
елордада ал�аш рет «Моцарт. 
Классика салтанаты» деген 
керемет кеште Вольфганг 
Амадей Моцартты� концерт-
тік симфонияларын �сынды.

Алда�ы 14 мамырда са�ат 
19:00-де Qazaq Quintet �рмелі 
а�аш аспаптар квинтеті мен 
бас�а да танымал �аза�стан-
ды� музыканттар Аспапты� 
премьералар кешін �сынады. 
Оны� аясында неміс компо-
зиторларыны� екі ірі  �кілі 
– веналы� классик Людвиг 
ван Бетховенні� ж�не Людвиг 
Тюйе ні� камералы� шы�арма-
лары орындалады. 15 мамыр 
к�ні 18:00-де «Романс тарихы» 
топтамасынан «¼дере к�шкен 

а� б�лттар...» атты кеш болады.
19 мамырда кешкі 19:00-де 

«Астана Опера» камералы� 
хоры, опера солистері мен 
оркестр �ртістеріні� �аты-
суымен к�рнекті композитор, 
дирижер, �аза� КСР е�бек 
сі�ірген �нер �айраткері �а-
пан Мусинні� 100 жылды� 
мерейтойына орай «Сай-
ра, б�лб�л» атты сазды кеш 
�ткізеді. Сонымен бірге 23 
мамырда 15:00-де «Ала�ай, 
демалыс!» топтамасынан 
«¥нерлі жастар тартуы» 
мен 27 мамырда 19:00-де 
Next Generation концертін 
тамашалай аласыздар. 28 
мамырда 19:00-де «Астана 
Опера» оркестріні� �ртістері 
ХХ �асырды� е� к�рнекті ком-
позиторларыны� бірі С.Про-
кофьевті� 130 жылды�ына 
арнап «Прокофьевке тарту» 
камералы� музыка концертін 
�сынады. Ал 30 мамырда са�ат 
18:00-де «Музыка ��дайы 
�оныстан�ан opus...» атты 
музыкалы� кеш шымылды�ын 
ашады. 

О�ушылар оркестріне �за� жылдар 
бойы жетекшілік етіп келе жат�ан 
�ла�атты �стаз Ба�ыт Шампетовты� 
е�бегін атап айтпау м�мкін емес. 
�алалы� білім бас�армасыны� бас-
шысы педагогты� осы жанкештілігін 
ескеріп, білім мен т�рбие беру ісінде 
жас �рпа�ты рухани ��ндылы�тар 
негізінде т�рбиелеуге �ос�ан �лесі 
�шін Ал�ыс хат жолдады. Кеш басында 
мектеп директоры Ерн�р Омарханов 
��тты�тау с�з с�йлеп, оркестр жетек-
шісіне осы марапатын табыстады. 
Мерекелік шара �рі �арай сахнада 
�аз-�атар �лтты� киім киіп, �олдарына 
�аза�ты� �асиетті �ара домбырасын 
�стап отыр�ан жас жеткіншектерді� 

к�мбірлеген к�йімен �рілді. 
«Шабыт» оркестрі – �аламыз-

да�ы �здік н�тижеге жетіп ж�рген 
шы�армашыл балалардан ��рал�ан 
бірден-бір �нер ортасы. Оркестр жыл 
сайын халы�аралы�, республикалы� 
ж�не �алалы� сайыстарды� ж�лдегері 
атанып келеді. Атап айтса�, балалар 
мен жас�спірімдер арасында�ы «Шат-
ты�» ашы� шы�армашылы�ында �ола 
медаль, �ткен жылы «Мен ж�лдыз 
боламын», «А�ыз дала», «Astana Grand 
Festival», «Дарындар �лемі», «Astana 
Grand Prix Shattyq Ubuntu», «Astana 
Music Festival Spring Melodies» бай-
�ауларында бас ж�лде иеленді. «Д�л 
осындай есеп беру кешін осыдан �ш 

жыл б�рын бердік. Б�л – екінші кон-
цертіміз. Оркестр осы уа�ыт�а дейін 
к�птеген бай�ауларда топ жарып 
келеді. Репертуарымызда да біраз 
к�йлер жиналып �алды. Сонды�тан 
т�уелсіздігімізді� 30 жылды�ына 
ж�не 60 жылды� мерейтойыма орай  
к�рермендерімізге осындай шы�ар-
машылы� кеш �ткізуді ж�н санады�. 
Келіп отыр�ан �адірлі �она�тарымыз 
бен ата-аналар осы кештен ерекше 
�сер алса, мен �шін сол �лкен �уаныш 
болар еді. Ал �стазды� жолда�ы ма�-
сатым – ш�кірттерімні� ж�регінен 
орын табу. Оларды �нер жолына адал, 
елге сыйлы азамат ретінде т�рбиелеу» 
деді кеш иесі Ба�ыт Ш�кібай�лы.

�асырда ту�ан жазушы шы�арма-
сынан �азіргі та�да�ы �леуметтік 
т�йткілдерді д�п басып тап�ан. Сол 
ар�ылы жазушы �аламына ар�ау 
бол�ан жастар м�селесіні� �асыр 
ауысса да �лі к�нге �зекті екенін, 
адамзат ��ндылы�тарыны� еш�ашан 
ескірмейтінін ашы� к�рсетеді. 

«QALLEKI» зертханасы – елор-
далы�тар �шін т�нде де �ызмет 
к�рсететін ал�аш�ы т�нгі театр. 
�жымны� айтуынша, астаналы� 
к�рер мендер бос уа�ыттары мен кешкі 
серуендерінде театр �ойылымдарын 
тамашалап, �мытылмас �серлерге 
б�лене алады. Жастар тілінде �н 
�ат�ан «�й�ым келмейдідегі» бас 
кейіпкерлер Же�ісхан мен Ба�ыт 
бейнесін бірнеше актер кезектесіп 
сомдайды. Соны� �серінен к�рермен 
сан алуан тол�аныс�а т�седі. �ыз-
дарды� �стіндегі �рт�сті к�йлек те 
��былмалы кейіпкерді� жан д�ниесін 
аша т�скендей. Сахнада басы арты� 
реквизиттер жо�. Режиссер �ойылым 
мазм�нын ішкі пластика�а д�л сала 
білген. Неб�рі 6 �ртіс. Шынайы т�рде 
��гімелей отырып, �рбіген шы�арма 
желісі к�п ой�а т�рткі болары аны�. 
�азіргі виртуалды �лемде Оралхан 
шы�армасында�ы ��ндылы�тарды� 
ескірмейтінін, заман к�шімен бірге 
жазушы туындыларыны� жа��ыра 
т�сетініне к�з жеткізді. Оралханмен 
бастал�ан зертхана ж�мысы ары 
�арай �з жал�асын табарына, небір 
�ас мы�тыларды� осы зертханадан 
т�леп �шарына артар �мітіміз мол.  




