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ЕЛОРДАДА ҚАЖЫМҰҚАН 
ЕСКЕРТКІШІ ОРНАТЫЛАДЫ

Тұрғындардың бос уақытын тиімді 
өткізуі үшін екі қабатты коттедж үйі 
аула клубы ретінде өзгертілді. Демалыс 
орталығы Есіл ауданындағы Үркер тұрғын 
алабында орналасқан. Бұл – аудандағы 
алғашқы аула клубы.

ДАЙЫН ҚҰЖАТТАРДЫ 
ҮЙГЕ ЖЕТКІЗЕДІ

«Азаматтарға арналған үкімет» 
ұсынатын 144 мемлекеттік қыз-
меттің ішінде жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік 
тіркеу, жер учаскелерінің актілері, 
білім туралы құжаттарды апо-
стильдеу, мұрағат анықтамалары, 
әскери билеттердің телнұсқаларын 
беру және басқалар бар. Жақын 
арада жүргізуші куәлігін, жеке 
куәліктерді, паспорттарды және 
басқа да құжаттарды үйге дейін 
тапсырыспен жеткізу қызметтері 
қолжетімді болады. Құжаттар 
дайын болғаннан кейін клиенттің 
қажетті мекенжайына құжаттарды 
жеткізуді рәсімдеуді ұсынатын 
веб-сілтемесі бар SMS-хабарлама 
жолданады. Қызмет ақылы, қала 
бойынша жеткізу құны – 970 теңге.

Құжаттарды жеткізу бойынша 
қанатқақты жоба бір ай бұрын 
астаналық ХҚО-лардың бірінде 
іске қосылған.

КОТТЕДЖ АУЛА 
КЛУБЫНА АЙНАЛДЫ

Жаңа клубтың артықшылығы – бұл жерде 
балалардың да, ересектердің де бос уақытын 
өткізуі үшін барлық жағдай жасалған. Аула 
клубында спортпен, йогамен айналысуы, сол 
сияқты дойбы, шахмат, тоғызқұмалақ ойнап, 
домбыра үйрену үшін мүмкіндіктер жасалған. 
Қыздарға арналған аспаздық курстар, аула 
клубының ішінде кітапхана да бар.

Балалар мен жастар елордадағы аула клуб-
тарының бәріне тегін қатыса алады. Елордада 
жыл соңына дейін тағы бірқатар аула клубын 
ашу жоспарланып отыр. Қазір Нұр-Сұлтанда 
28 аула клубы жұмыс істейді, ал онда шамамен 
үш мың балалар мен жастар қамтылып отыр.

ГҮЛДЕР ЖАЙНАП, 
КӨШЕТТЕР БОЙ ТҮЗЕДІ
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БАҒАЛАЙ БІЛСЕК, БІЗ БАҚЫТТЫ 
ҰРПАҚПЫЗ. АТА-БАБАЛАРЫМЫЗ 
ҒАСЫРЛАР БОЙЫ АРМАНДАҒАН 
ТӘУЕЛСІЗДІК ТАҢЫ АТҚАНЫН КӨРДІК. 
ДЕРБЕС МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚҰРЫЛЫСЫНА 
АТСАЛЫСТЫҚ. ЕЛІМІЗДІ ТӨРТ ДҮНИЕ-
ГЕ ТАНЫТТЫҚ. ӘСІРЕСЕ, ТӘУЕЛСІЗДІ-
ГІМІЗДІҢ ЕҢ ҚАСИЕТТІ, ҚЫМБАТТЫ 
СИМВОЛЫ – ЖАҢА ЕЛОРДАМЫЗДЫҢ 
БОЙ КӨТЕРГЕНІНЕ КУӘ БОЛДЫҚ. ОСЫ-
НЫҢ БӘРІ НАҒЫЗ БАҚЫТ ЕМЕС ПЕ?!

ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ

жыл

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, 
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ:

4-БЕТ | ҚАЛА МЕН САЛА

ЖОЛДАР ҚАЛАЙ 
ЖӨНДЕЛІП ЖАТЫР?

7-БЕТ | ШАРТАРАП

ҚҰДЫСТАҒЫ 
ҚАНТӨГІС

Қаламызда жас көшеттер мен гүл отырғызу жұмыстары қарқын алды. Қаланың әр жерінде 
қызғалдақтар гүлдеп, жас желектер бой түзеді. Қаланы көгалдандыруға және ауаның лас-
тану деңгейін төмендетуге өз үлесін қосу үшін елорда тұрғындары «Өз ағашыңды отырғыз» 
челленджін бастады. Бастаманы Нұр-Сұлтанның белсенді жастары, танымал спортшылар 
мен өнер адамдары қолдады.
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8-БЕТ | СПОРТ

ҚАЗАҚ ФУТБОЛЫНЫҢ 
ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ

Елорда мен Алматы қаласында 
дайын құжаттарды үйге жеткізу 
қызметі іске қосылды.
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ГЕПТИЛМЕН  ҰШАТЫН 
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Биыл әйгілі қазақ балуаны Қажымұқан 
Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойына 
орай Нұр-Сұлтан қаласында Қажымұқан мо-
нументі орнатылады. Бұл жөнінде Мәдениет 
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
халыққа есеп беру кездесуінде айтты.

Сонымен қатар 
«Қажымұқан» толық-
метражды көркем 
фильмінің тұсауке-
сері, халықаралық 
және рес публикалық 
турнирлер өткізіледі. 
Жалпы республика 
бойынша 78 маңызды 
іс-шара ұйымдастыру 
көзделген. Олардың 

қатарында Жапония 
астанасы Токиода 
өтетін жазғы Олим-
пиада ойындарында, 
Түркиядағы Төртінші 
дүниежүзілік көшпен-
ділер ойындарында қа-
зақтың ұлы ба луанына 
арналған халықара-
лық көрмелер өткізу 
жоспарланған.

ЕЛОРДАДА ҚАЖЫМҰҚАН 
ЕСКЕРТКІШІ ОРНАТЫЛАДЫ

Биыл әйгілі қазақ балуаны Қажымұқан 
Мұңайтпасұлының 150 жылдық мерейтойына 
орай Нұр-Сұлтан қаласында Қажымұқан мо-
нументі орнатылады. Бұл жөнінде Мәдениет 
және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова 
халыққа есеп беру кездесуінде айтты.

ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ 
ЖАЛҒАСЫП ЖАТЫР

«ASTANA 
AQSHAMY»
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ЕЛ ТЫНЫСЫ

М�жіліс т�ра�асы Н�рлан 
 Ны�матулин Корея Республикасы 
�лтты� Ассамблеясыны� Т�ра�асы 
Пак Бен Сокпен кездесті. Пандемия 
жа�дайына байланысты онлайн 
форматта �ткен кездесу барысында 
тараптар барлы� сала бойынша 
екіжа�ты �арым-�атынасты, со-
ны� ішінде, парламентаралы� 
ынтыма�тасты�ты дамыту жа-
йында пікір алмасты. Сондай-а� 
�аза�станда ж�ргізіліп жат�ан 
саяси реформа туралы ке�інен 
��гіме �оз�алды. М�жіліс т�ра�а-
сы Корея �аза�станны� Шы�ыс 
Азияда�ы ма�ызды стратегиялы� 
�ріптестеріні� бірі екенін ал�а 
тарта келіп, саяси, сауда-эконо-
микалы� салада�ы жетістіктерге 
то�талды. Н�рлан Ны�матулин 
атап �ткендей, дипломатиялы� 
�атынас орна�ан 29 жылды� ішінде 
Н�р-С�лтан мен Сеул арасында 
�ар�ынды саяси диалог орнап, екі 
ел �атынасын тере�детуді� берік 
іргетасы �аланды.

ПАРЛАМЕНТ

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
 �асым-Жомарт То�аев елорда�а 
ж�мыс сапарымен келген Фин-
ляндияны� Сырт�ы сауда ж�не 
халы�аралы� дамуды �олдау ми-
нистрі, Сауда-экономикалы� ынты-
ма�тасты� ж�ніндегі �кіметаралы� 
комиссияны� те� т�ра�асы Вилле 
Скиннариді �абылдады. Прези-
дент министрге ілтипат білдіріп, 
�аза�станны� сырт�ы саясатында 
Суомиді� ма�ызды р�л ат�аратынын 
атап �тті. «Финляндия – Солт�стік 
Еуропа елдері арасында�ы �аза�стан-
ны� е� ірі инвесторы. Біз достас екі 
елді� белсенді �рі жан-жа�ты ынты-
ма�тасты�ын жо�ары ба�алаймыз» 
деді �.То�аев. Мемлекет басшысы 
жо�ары де�гейдегі т�ра�ты саяси 
диалогты �олдау �ажет екеніне назар 
аударып, Финляндия Президенті 
Саули Ниинистёге ж�рекжарды 
с�лемін жолдап, оны �аза�стан�а 
ресми сапармен келуге ша�ырды. 
Вилле Скиннари �асым-Жомарт 
То�аев�а кездесуге м�мкіндік жа-
са�аны �шін ал�ыс айтып, пандемия 
бастал�аннан бергі ал�аш�ы ресми 
сапарын �аза�станнан баста�анын 
атап �тті. Ол Мемлекет басшысына 
Финляндия Президентіні� с�лемін 
жеткізді.

***
Президент �асым-Жомарт То�аев 

елімізге ж�мыс сапарымен келген 
Д�ниеж�зілік банкті� Еуропа ж�не 
Орталы� Азия ��ірі бойынша ви-
це-президенті Анна Бьердемен видео 
конференция ар�ылы кездесу �ткізді. 
�асым-Жомарт То�аев пен Анна 
Бьерде �аза�стан мен Д�ниеж�зілік 
банк арасында�ы ынтыма�тасты�ты� 
�зекті ба�ыттарын ж�не алда�ы 
уа�ытта�ы кооперацияны� басым-
ды�тарын тал�ылады.

Президент Н�р-С�лтан �аласына 
келген Анна Бьердеге ілтипат білдіріп, 
б�л оны� �аза�стан мен Орталы� 
Азия�а жаса�ан ал�аш�ы сапары 
екенін атап �тті. «Біз Д�ниеж�зілік 
банкпен арада�ы к�пжылды� серік-
тестікті жо�ары ба�алаймыз. Осы 
уа�ыт аралы�ында банк елімізге 6 
миллиард доллардан астам инвести-
ция ��йды. �азіргі та�да сіздермен 
бірлесіп, �рт�рлі 12 жобаны, атап 
айт�анда, к�лік, білім беру, экология 
ж�не �аржы салаларында�ы баста-
маларды ж�зеге асырып жатырмыз» 
деді �асым-Жомарт То�аев.

Мемлекет басшысы Д�ниеж�зілік 
банкті� �аза�станда�ы бір�атар 
экологиялы� м�селені шешуге �лес 
�ос�анын, соны� ішінде, «Сырда-
рия �зеніні� арнасын реттеу ж�не 
Солт�стік Арал те�ізін са�тап �алу» 
жобасыны� екінші кезе�іне 1,5 мил-
лиард доллар к�лемінде �аржылай 
�олдау к�рсеткенін айтты. Осы ретте 
�асым-Жомарт То�аев экологиялы� 
проблемаларды� шешілуіне баса 
м�н беретінін, «жасыл экономика» 
м�селелеріне ж�не атал�ан салада�ы 
ы�палдасты�ты жеке ба�ылауына 
алу�а дайын екенін жеткізді.

ПРЕЗИДЕНТ

әлем астаналары

СҮБЕЛІ СӨЗ

Әлімжан ҚҰРТАЕВ, 
Сенат депутаты:

Еліміздің оңтүстік өлкесінің тұрғындарын солтүстік аймаққа қоныстандыру жөніндегі 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асу барысы сын көтермейді. Әкімдіктер 
қоныс аударушыларға өмір сүру мен еңбек етуге лайықты жағдай жасамай отыр. Көшуге 
ниет білдірген отбасы қоныс аударушыларды қабылдайтын аудандар туралы барлық 
ақпаратқа толықтай қол жеткізе алмайды. Сондықтан олардың таңдауы шектеулі бо-
лып отыр. Кейбір әкімдіктер отбасын қалаған ауылға емес, әкімдік өзі көрсеткен ауылға 
жібереді. Тағы бір мәселе – тұрғын үй. Кейбір өңірлерде жаңа жеке тұрғын үйлерді 
салу жұмыстарымен фермерлік шаруашылықтар айналысады және үйлерді ресми 
келісу процесін толық өткізбестен сала береді. БАҚ-та жарияланған ақпаратқа сәйкес, 
құрылыстың сапасы қойылатын талаптарға жауап бермейді. Банкте несиесі бар қоныс 
аударушыларды 6 айдан 1 жылға дейін несие төлеуден босатқан абзал.

(13.05.2021 ж. Сенаттың жалпы отырысында жария-
лаған депутаттық сауалынан алынды)

Чехия астанасыны� мэрі �алалы�тарды 
«сезіну картасы» деп аталатын жоба�а 
�атысып к�руге ша�ырды. Жобаны� м�ні 
– т�р�ындарды� демалатын, балаларымен 
�ыдыратын ж�не спортпен айналысатын 
на�ты бір �о�амды� орындар туралы пікір-
лерін жинау. Ол �шін прагалы�тар www.
pocitovemapy.cz/praha/ сайтына кіріп, 
картадан бір орынды белгілейді де, сол 
жерді� �ай т�сын жа�сарта т�су керектігі 
туралы пікірін жазады. Жоба �ырк�йекке 
дейін жал�асады. Жинал�ан деректер му-
ниципалды билікке бюджетті д�рыс б�ліп, 
е� бір �зекті м�селелерді жылдам шешуге 
септік етеді.

ПРАГА

�ытай астанасын ��м боран басты. Биылды��а 
бесінші рет Мо��олия жа�тан со�атын ��м 
боран Пекин т�р�ындарыны� мазасын алуда. 
Деректерге с�йенсек, б�л – со��ы он жылда 
бол�ан е� �атты ��мды боран. Біріншісі 15 
наурызда болып ауа бірден ластанып, адамдар 
денсаулы�ына �ауіп т�ндірген. Ал со��ысы ма-
мырды� алтысында болып, таби�атты� тосын 
мінезінен т�р�ындарды� �бден мазасы кеткен. 
Пекин билігі т�р�ындар�а �атты �ажеттілік 
туындамаса к�шеге шы�пау�а, к�ліктерін 
�лкен а�аштар мен биік �йлерді� �асына 
�оймау�а ке�ес берді. Ал балаба�шалар мен 
мектептерге саба�тарды ашы� аспан астында 
�ткізу �сынылды.

ПЕКИН

ЖЕР ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ 
САТЫЛМАЙДЫ

ЕЛБАСЫ ТАПСЫРМА БЕРДІ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жерді шетел азаматтарына 
сатуға тыйым салатын заңға қол қойды.

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елорда әкімі 
Алтай Көлгіновті қабылдады. Кездесу барысында Елбасыға бас қала-
ның экономикалық дамуы, газ тарту, тұрғын үй және әлеуметтік-мә-
дени нысандар құрылысы, сондай-ақ қоғамдық көлікті жаңарту 
туралы толық мағлұмат берілді.

резидент «Қазақстан 
еспубликасының кейбір 

заңнамалық актілеріне 
жер қатынастары мәселе-
лері бойынша згеріс тер 
мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан еспу-
бликасының заңына қол 
қойды» делінген Ақорда 
хабарламасында. аң 

бойынша ауыл шаруа-
шылығы жерлерін ше-
телдіктерге, азаматтығы 
жоқ адамдарға, шетелдік 
заңды тұлғаларға, шетел-
дік үлесі бар Қазақстан 

еспубликасының заң-
ды тұлғаларына, халық-
аралық ұйымдарға, ха-
лықаралық қатысуы бар 

ғылыми орталықтарға, 
сондай-ақ қандастарға 
жекеменшікке және жалға 
беруге тыйым салынады. 
Осылайша ауыл шаруа-
шылығы жерлерін пай-
далану құқығы тек қана 
Қазақстан азаматтарына 
және шетелдік үлесі жоқ 
заңды тұлғаларға беріледі.

Елордадағы оқушылардың мектептегі қауіпсіздігі мәселесі қала 
әкімінің мектеп директорларымен өткізген онлайн кездесуінде айтыл-
ды. Желідегі жиынның жайымен өз Instagram парақшасында бөліскен 
қала әкімі Алтай Көлгінов бұл бағытта бірқатар шаралар қабылданға-
нын жазды.

ОҚУШЫ ҚАУІПСІЗДІГІ – 
МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ

Атап айт�анда, �ала мектептері ка-
мералармен, дабыл т�ймелерімен, 
турникеттермен жабды�тал�ан. Мектеп 
басшылары к�зет �йымдарымен арада 
шарттар жасас�ан. Со�ан �арамастан �лі 
де шешімін к�ткен бір�атар м�селе бар.

«Біріншіден, барлы� о�у орны бейне-
ба�ылау камераларымен жабды�тал�ан. 
Дегенмен бейнеба�ылау ар�ылы камера 
«к�зі т�спейтін» айма�тарда�ы �ауіпсіздікті 
�амтамасыз ету �ажет. Екіншіден, к�зет 
�йымдарымен шарттар жасалды. Атал�ан 
�йымдар�а �ойылатын талаптарды 
к�шейтуді тапсырдым. Себебі м��алім-
дер мен о�ушыларды� �ауіпсіздігін 
�амтамасыз ету ма�ызды. µшіншіден, 
ж�генсіз кеткен жас�спірімдер мен �иын 
жа�дай�а тап бол�андарды аны�тауда о�у 
орындарыны� �ызметкерлері ма�ызды 
р�л ат�арады. Мектеп психологтары-
ны�, медицина �ызметкерлеріні� ж�не 
ювеналды полиция �ызметкерлеріні� 
ж�мысын к�шейту �ажет. Сондай-а� 

�о�амда�ы моральды� ��ндылы�тарды 
ны�айту, сыныптарда�ы ахуалды жа�сарту 
ж�ніндегі ж�мыстарды т�ра�ты негізде 
ж�ргізу �ажет. Т�ртіншіден, �р мектепте 
факультативті саба�тар �ткізіледі, онда 
о�ушылар�а �ауіп туында�ан кезде �зін 
�алай �стау керектігі т�сіндіріледі. Б�л 
саба�тар�а назар аударып, о�ан барынша 
байыппен �арау керек» деді �кім.

Ол жо�арыда айтыл�андарды ескере 
отырып, Білім бас�армасыны� басшысы 
мен мектеп директорларына �осымша 
жабды�тар сатып алу �шін тізімдерді 
�сынуды тапсырды. Атап айт�анда, 
мектептерді �осымша бейнеба�ылау 
камераларымен, турникеттермен ж�не 
бас�а да арнайы техникамен жабды�тау 
�ажет. ¶кім �азан �аласында�ы мек-
тепте бол�ан �ай�ылы о�и�адан саба� 
алуымыз керек екенін ескертті. Сон-
ды�тан о�ушылар мен м��алімдерді� 
�ауіпсіздігі м�селелеріне жауапсызды� 
танытпау �ажет.

ҚАЛА ӨМІР СҮРУГЕ 
ҚОЛАЙЛЫ БОЛУЫ КЕРЕК
Кеше елорда әкімдігінде өткен онлайн жиында қаланы дамытудың 
және өмір сүруге қолайлы жағдай жасаудың негізгі мәселелері талқы-
ланды. Қатысушылар «Elorda Jastary» жастар бағдарламасы және 
ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін жағдай жасау жайына да тоқтал-
ды. Бұл туралы елорда әкімі Алтай Көлгінов Instagram парақшасында 
жазды.

кім з с зінде былтыр 
волонтерлермен, жастар 
ұйымдарының кілдерімен 
кездесулерде «  » 
бағдарламасының тұжы-
рымдамасы әзірленгенін 
жеткізді. Онда к рсетілген 
негізгі бағыттар  сапалы 
және қолжетімді білім 
беру, жұмысқа орналасуға 
және жастар кәсіпкерлі-
гін дамытуға к мек к р-
сету, кәсіптік бағдарлау, 
бос уақытты тиімді ткізу, 
салауатты мір салтын 
жүргізу және т. б.

« емлекет басшысы-
ның тапсырмасы бойынша 
аталған бағдарламаның 
негізгі бағыты тұрғын үй 
мәселесі туралы болды. 
Осы жылы елорданың 
жас мамандарын жеңіл-
дікпен әлеуметтік несие-
лендірудің жаңа тұрғын үй 
бағдарламасын іске қосуды 
жоспарлап отырмыз. ұл 

бағдарламаға  жасқа 
дейінгі жастар қатыса ала-
ды, олардың жұбайының 
жасы қаншада болғаны 
маңызды емес. лордада 
тұрғылықты жері бойынша 
кем дегенде бір жыл тір-
кеуде тұрса болады және 
бағдарлама үміткерінің 
жеке баспанасы болмауы 
керек. есми жұмыс тілі 
1 жылдан кем емес болуы 
шарт. Осылайша аталған 
тұрғын үй бағдарламасына 
қатысушы тұрғын үй сатып 
алуға 1  млн теңгеге дейін 
қарызды жылдық  пайыз 
жеңілдікпен ала алады. 

атып алынатын тұрғын 
үйдің құны шектеусіз» 
деді әкім.

онымен қатар осы 
жылы лбасының баста-
масымен қолға алынған 
«Жұмыс істейтін жастарға 
арналған жалға берілетін 
тұрғын үй» бағдарламасы 

да жалғасады. Осы бағдар-
лама а сында жыл соңына 
дейін тағы 1 мыңнан астам 
жастар баспаналы болады. 

кінші бағыт – мүмкіндігі 
шектеулі жандарға жағдай 
жасау. Қалада бірқатар 
әлеуметтік жобалар, соның 
ішінде « едергісіз келешек» 
жобасы жүзеге асырылуда. 
Осы жоба желісі бойын-
ша 1  бейімдеу сек и сы 
ашылды, республикалық 
клиникаларға квоталар 
б лінді, мүгедектер ар-
балары және т. б. сыйға 
тартылды. онымен қатар 
қалада бірқатар әлеуметтік 
нысандар салынып жатыр. 
Оңалту орталықтары, к ру 
қабілеті бұзылған балаларға 
арналған балабақша, па-
ралимпиадалық жаттығу 
орталығымен бірлесіп, мүм-
кіндігі шектеулі адамдарға 
арналған спорт кешені бой 
к теретін болады.

«Жыл сайын елордада қолжетімді баспана 
к лемі ұлғайып келеді. иыл шамамен 10 
мың пәтер тапсыруды жоспарлап отырмыз. 

ұдан б лек, 4  мың оқушы сы тын 1  
жаңа мектеп саламыз» деді Алтай лгінов.

ондай-ақ қала басшысы ұрсұлтан 
азарбаевқа елорданың «жасыл белдеуін» 

дамыту, қала аумағын және парк аймақтарын 
к галдандыру шаралары туралы ақпарат 
берді. әселен, 01 - 0 0 жылдар ара-
лығында «жасыл белдеудің» 1 7 гектар 
жалпы ауданында 174 4  дана к шеттер 
отырғызылған. оның ішінде 40,7 пайызы – 
қылқанжапырақты ағаш және 9,  пайызы – 
жапырақты ағаш тұқымы. ,  гектар жерге 
к пжылдық ш птер егілген. 0 1 жылы 
«жасыл белдеуде» 900 мың дана к шеттер 
отырғызу жоспарланған. Қаланың ішінде 
шамамен 100 мың жасыл-желек – ағаштар, 
к шеттер, тал-шіліктер отырғызылады.

***
Қауіпсіздік еңесінің т рағасы ұрсұлтан 

азарбаев Қауіпсіздік еңесінің хатшысы 

сет секешев пен Қорғаныс министрі 
ұрлан рмекбаевты қабылдады. ездесуде 

биыл 19 мамырда тетін Қауіпсіздік еңесі 
отырысының күн тәртібі және жиында қарас-
тыру жоспарланған құжаттар талқыланды.

«Аппарат Қауіпсіздік еңесінің кезекті 
отырысына материалдарды дайындады. 
Отырыста екі мәселе қаралады. іріншісі – 
Қарулы үштерді құру және дамыту тұжы-
рымдамасы туралы, екіншісі – шекарадағы 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету ж нінде. ірінші 
мәселе бойынша Қорғаныс министрлігімен 
бірлесе отырып, негізгі басым бағыттар мен 
іске асыру кезеңдері анықталды. ондай-ақ 

кіметпен бірге қаржыландыру және тұжы-
рымдаманы іске асыруға қорғаныс неркәсібі 
кешеніндегі кәсіпорындардың қатысуы 
мәселелері қаралды» деді . секешев.

з кезегінде ұрлан рмекбаев жаңа 
тұжырымдама жобасында к рініс тапқан 
арми ны құрудың негізгі бағыттары туралы 
толық ақпарат ұсынды. оңында ұрсұлтан 

азарбаев Қауіпсіздік еңесінің аппаратына 
бірқатар нақты тапсыр ма берді.
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3ЕЛОРДА ТЫНЫСЫ

ЛЕУМЕТ САУАЛЫ  
КІМ ЖАУАБЫ

АЛЛО, 
АСТАНА АҚШАМЫ

Спорт әрқайсымыздың өмірімізде маңызды рөл атқара-
ды. Қаламызда тұрғындар арасында бұқаралық спорт-
ты нас аттау үшін қандай жұмыстар жасалуда?

Сарыарқа ауданында  мамырдан бастап демалыс күндері жәр-
меңке өтеді. Демалыс күнгі жәрмеңкелер елорда тұрғындары 
арасында үлкен сұранысқа е. Себебі мұнда бірінші қажеттілік-
тегі азық-түлікті нарықтан төмен бағамен сатып алуға болады.

?
– «�аза�станны� 100 

жа�а есімі» жобасыны� 

рбір же�імпазыны� �з та-
рихы бар. Олар – елімізді� 

талантты 
рі �ой�ан ма�сатына 
жете алатын т�л�алары. Жоба 
�кілдеріні� арасында 
рт рлі салада 
�ызмет ететін адамдар бар. сіресе, 
спорт саласында�ы  здіктерді де 
осы �атардан таба аласыз. �алада 
б��аралы� спортты дамыту  шін 
спорт нысандарын ж�ндейміз, 
жа�а спорт кешендерін ашамыз, 
мысалы, Елбасыны� тапсырмасы 
бойынша Qazaqstan же�іл атлети-
калы� кешені салынды. Сондай-а� 
�о�амды� ке�істіктер – саяба�тар, 
скверлер, бульварлар мен аулаларды 
абаттандырамыз, балалар мен 

жас�спірімдер спортын, федера-
цияларды �олдаймыз. Осыны� 
барлы�ы спорт нысандарыны� 
�олжетімділігін арттыру�а, сол 
ар�ылы �зімізді� болаша� спорт 
ж�лдыздарымызды ж
не сапалы 
жатты�тырушылар ��рамын 
�сіруге, сондай-а� �ала т�р�ындарын 
б��аралы� спорт�а баулу�а, елор-
дамызда халы�аралы� де�гейдегі 
спортты� іс-шараларды �ткізуге 
ж
не т. б. м мкіндік береді. Мемле-
кет басшысы атап �ткендей, «100 
жа�а есім» жобасы – �аза�станды� 
арманны� на�ты іске асуы. рбір 
талантты, е�бек�ор, ма�сат �оя 
білетін адам бізді� заманымызды� 
батыры ж
не �лт ма�танышы 
бола алады.

Биыл 17 с�уірден бастап Есіл 
ауданыны� Сауран к�шесі, 7 мекен-
жайында демалыс к�ніні� ж�рме�кесі 
басталды. Б�гіннен бастап Сарыар�а 
ауданы, �осшы� л лы к�шесі, 14 
мекенжайында да осындай ж�рме�ке 
�теді. �алалы� ауыл шаруашылы�ы 
ж�рме�келері �леуметтік ма�ызы бар 
азы�-т�лік тауарларыны� ба�асын 
 стап т ру, т р�ындар �шін азы�-т�лік 
�німдеріне �адамды� �олжетімділікті 
�амтамасыз ету ж�не б�секелестік 
ортаны � ру ма�сатында �ткізіледі. 

Ж�рме�кеге А�мола, �ара�анды 
облыстарыны� елорда�а жа�ын ау-
дандарынан шы��ан отанды� тауар 
�ндірушілер, шаруа ж�не фермерлік 
�ожалы�тар, сондай-а� �аланы� 
жеке к�сіпкерлері �атысты. Алда�ы 
ж�рме�кеге А�мола облысынан 
«Макенова» ЖК, «Кулкатово» ЖК, 
�ара�анды облысынан «Асхат» ет 
шаруа �ожалы�ы, Петропавлдан 
«Панченко» ЖК кондитерлік �нім-
дері, «Роза» ЖК ш жы� �німдері 
�келінеді.

АСТАНА 
АУДАНЫ

О�ырман сауалына �аза�стан 
Республикасы Е�бек ж	не халы�ты 
	леуметтік �ор�ау министрлігіні� 
аппарат басшысы Аида ��рман�а-
лиеваны� жауабын �сынамыз:

– Осы жылды� мамыр айынан 
бастап ЭЕБ-да �аза�станны� ж мыс 
берушілері �шін ж�ктілікке ж�не 
босану�а байланысты �леуметтік 
демалыстарды е�бек шарттарын 
есепке алуды� біры��ай ж�йесінде 
тіркеу м�мкіндігі берілді. Соны� 
ар�асында демалыс�а шы��ан 
�ызметкерлерге тиісті �леуметтік 
т�лемді та�айындауды �тініш бе-
рушіні� �атысуынсыз проактивті 
форматта ж�зеге асыру�а болады. 
Енді осы �ызметке ж�гінетін адам-
ны� т�лемді алу�а �тініш беру �шін 

халы��а �ызмет к�рсету орталы�ына 
бармауына болады. Ж�ктілікке ж�не 
босану�а байланысты �леуметтік де-
малыс�а шы��ан ж мыскерге т�лемді 
проактивті т�рде та�айындау �шін 
ж мыс беруші ж мыскерді� шы�у 
фактісін ЭЕБ порталында�ы жеке 
кабинетте тіркеуі �ажет. Деректер 
е�бек шарттарын есепке алуды� 
біры��ай ж�йесіне жіберіледі, одан 
с рау салу бойынша �леуметтік 
т�лемдер та�айындау �шін «Азамат-
тар�а арнал�ан �кімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕА�-�а берілетін 
болады. Б л ретте к�рсетілетін 
�ызметті алушы�а SMS-хабарлама 
ар�ылы проактивті форматта �леу-
меттік т�лем та�айындау�а келісімін 
алу туралы с рау салынады, о�ан 
�ш к�н ішінде жауап берілу �ажет.

Назира ЖӨКЕНОВА, елорда тұрғыны:

 Қазір екінші балама а ғым ауыр. Пандем  жағдайында өзімнің 
және болашақ баламның қауіпсіздігі үшін қоғамдық орындарға 
көп бармағанды дұрыс көремін. Осыған орай, жақында жүктілік 
және босануға байланысты төлемдер проакт ті түрде тағайын-
далатыны туралы мәлімет оқыдым. Осы туралы кеңірек мағлұмат 
бере аласыздар ма?

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

Британды� телевидениелерде кешкі 21.00-ге 
дейін бургер, пицца ж�не картофель фри жарнама-
сын к�рсетуге тыйым салынды. Премьер-министр 
Борис Джонсон �кімшілігі с�уір айынан бастап 
а�ылшындар арасында семіріп кететіндерді� 
к�беюімен к�ресті бастады. М ндай жарнаманы 
ТВ-дан к�рсетуге шектеу �оюдан б�лек, Англия 
�кіметі та�ы �ш шара �олданды: тез дайындалатын 
та�амдар жарнамасын интернеттерден алдырту, 
мейрамханалар �ызметкерлерін ас м�зірінде 
калория м�лшерін к�рсетіп �ою�а міндеттеу, 
супермаркеттерден май, т з, �анты тым к�п 
азы�-т�ліктерге акциялар мен купондарды алып 
тастау. Б л �згерістер елдегі денсаулы� са�тау 
туралы за�ны� бір б�лігіне айналды.

Осы жылы мамыр айынан бастап �ыр�ызстанда 
ата-аналар д�ниеге бала келіп, о�ан туу туралы 
ку�лік ал�ан с�тін кез келген Х�О-да салтанатты 
т�рде атап �те алатын болды. Елді� мемлекеттік 
тіркеу �ызметі н�рестелерді салтанатты т�рде 
тіркеу «д�ст�рін жа��ыртуда». Б л �шін халы�ты 
тіркеу департаментіні� �ызметкерлері р�сімді 
салтанатты жа�дайда �ткізіп, баланы� туу ту-
ралы акт жазбасын береді. Ол �шін азаматтар 
т р�ылы�ты жерде тіркелгеніне немесе �айда 
тіркелгеніне �арамастан кез келген халы��а 
�ызмет к�рсету орталы�ына барып �тінім 
беру керек. �ызметті� � нын ведомство кейін 
м�лімдейді. �азіргі та�да тиісті нормативтік 
� �ы�ты� актілер �зірленіп жатыр. 

ЛОНДОН БІШКЕК

ГҮЛДЕР ЖАЙНАП, КӨШЕТТЕР БОЙ ТҮЗЕДІ

Ө ІР ӨМІРІ

Жедел-� т�ару жаса�ы мен Апат-
тар медицина орталы�ы �ызметкер-
лері Тобыл �зені жа�ажайында су�а 
т�су кезінде болатын о�ыс о�и�а-
ларды� алдын алу ма�сатында саба� 
�ткізді. Саба�ты� ма�саты – су�а 
т�су барысында болатын т�тенше 
жа�дай кезінде к�мек к�рсетуді� 
т�рлі �дістерін к�рсету ж�не ме�-
герту. Еріктілер т�жірибе ж�зінде 
манекенде жанса�тау шараларын 
�здері жасап к�рді. М�селен, жасанды 

демді �алай береді ж�не ж�рек со�ы-
сын �алпына келтіру �шін к�кірек 
т сын �алай у�алайды, соны� б�рін 
�йренді. Т�жірибелік ж мыстарды� 
ішінде � т�ару ж�не зардап шеккен 
адамны� �зін-�зі � т�ару �дістері 
де �амтылды. Таза ауада �ткен са-
ба�тан кейін еріктілер мен ерікті 
 йымдарды� �кілдері ме�герген 
білімі мен т�жірибелерін алда�ы 
уа�ытта �олданып, �иын жа�дай�а 
тап бол�андар�а к�мектеспек.

Қостанай облысында арнайы сала мамандары Қызыл ай олон-
терлері мен жасұландықтарды судан құтқару тәсілдеріне үйретті.

Тахтай, Асхат Налшыбек сия�ты белсенді 
жастар, еріктілер �атысып, �аламызды к�-
галдандыру�а �з �лесін �осты.

«Спортшы ретінде �аламызда ж�гіру 
спортына �олайлы болу �шін а�аш отыр�ызу 
�те ма�ызды деп санаймын. Сондай-а� осы 
челленджге жастар, спортшылар м�мкінді-
гінше к�п �атыс�анын �алаймын. Мен «¤з 
а�ашы�ды отыр�ыз» челленджін �олдап, 
оны �аза�станны� барлы� спортшыларына 
табыстаймын» деді челленджге �атысушы, 
�аза�станда�ы Street Workout �оз�алысыны� 
негізін �алаушыларды� бірі Айтым Жа�ыпов.

Игі шара�а �атыс�ан �нші Р�стем Ж�гінісов 
те к�галдандыру бастамасына �олдау білдіріп, 
�з а�ашын отыр�ызды.

«Біріншіден, біз м ны болаша�  рпа� �шін 
жасаймыз. Игі бастамамызды келешекте 
балаларымызбен серуендеп ж�ргенде еске 
аламыз. Сонды�тан мен шы�армашылы� 
жолында�ы �ріптестеріме «¤з а�ашы�ды 
отыр�ыз» челленджін жолдаймын» дейді �нші.

«Жас сарбаз» жас�спірімдер �скери- 
патриотты� �оз�алысы �алалы� филиалыны� 
т�ра�асы Асхат Налшыбек елорданы� барлы� 
жастарын ж�не белсенді �ала т р�ындарын 
челленджге �осылу�а ша�ырды.

Іс-шара барысында �атысушыларды� 
б�рі санитарлы� нормаларды са�тап, бет-
перделермен ж�не �ол�аптармен �амта-
масыз етілді.

(Со�ы. Басы 1-бетте)
«¤з а�ашы�ды отыр�ыз» – �ала т р�ындарын 

а�аш отыр�ызу�а �ызы�тыру �шін бастау ал�ан 
челлендж. Б л – �зекті м�селе, �йткені ауаны� 
ластану де�гейі к�ннен-к�нге артып келеді.

Кеше Н р-С лтан �аласыны� ескі теміржол 
вокзалыны� аума�ында т�рлі а�аш к�шет-
терін отыр�ызу ж мысы  йымдастырылды. 
А�аштарды отыр�ызу�а Айтым Жа�ыпов, 
Перизат �айрат, Р�стем Ж�гінісов, Василий 

РУ АН Т ЖАЙЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Атал�ан ке�еске м�дениет пен �нер 
салаларын дамыту�а, �о�амда�ы бірлік пен 
келісімді са�тау�а, тіл саясатын іске асы-
ру�а �лес �осып ж�рген саяси ж�не �о�ам 
�айраткерлері, �ылыми ж�не шы�армашыл 
зиялы �ауым �кілдері, этном�дени бірлестік 
�кілдері – барлы�ы 21 адам м�ше. Ке�ес 
т�ра�асы, академик, Л.Гумилев атында�ы 

r тan парти сы Нұр- ұлтан қалалық илиалы жанындағы « ras» 
қоғамдық кеңесінің отырысы өтіп, кеңестің жұмыс жоспары бекітілді. 
Жиында бүгінде өзекті мәдениет пен ру ани т, ұлттық құндылықтар, 
отбасылық тәрбие мәселелері талқыланды.

2021-2022 жылдарда �о�амды� к�лікке 
арнал�ан «Bus Lane» жола�ы А.Байт рсынов, 
Ж.Н�жімеденов, �.М хамедханов, Т�ркістан 
к�шелері, Же�іс, Абылай хан, �абанбай батыр, 
Т ран, Б.Момыш лы, Т�уелсіздік (3-б�лігі), 
ºлы дала, М��гілік ел, Р.�ош�арбаев да��ыл-
дарында іске �осылады. «Bus Lane» жобасы-
ны� ма�саты – жолаушыларды� ы��айлы 
жол ж�руіне жа�дай жасау ж�не �о�амды� 
к�лік �оз�алысына басымды� беру. Б дан 
бас�а, арнайы жола�пен ж�ру � �ы�ы ш �ыл 
�ызметтеріне (жедел ж�рдем, �рт �ызметі) 
беріледі. «Bus Lane» жобасы елордада 2015 
жыл�ы 26 шілдеде енгізілді. Ал�ашында арнайы 
жолдар Абылай хан да��ылынан Сарайшы� 
к�шесіне дейінгі Б.Момыш лы да��ылында 
ж�не Ш.У�лиханов к�шесінен Сарыар�а к�-
шесіне дейінгі б�ліктердегі Б�генбай батыр 
да��ылында пайда болды. Бірінші б�лікті� 
 зынды�ы – 2,84 км, екіншісіні�  зынды�ы 
2,15 км � рады. Б�гінде Н р-С лтан �аласы 
21 жолда  зынды�ы 51 ша�ырымды� автобус 
желісі бар. Б�гінде �о�амды� к�лікті� бірегей 
пайдаланушыларыны� саны 550 мы�нан аса-

Еуразия  лтты� университетіні� проректоры 
Дихан �амзабек лы отырысты ашып, жиын 
ма�сатына то�талды.

�аза�станды� блокчейн технологиялары 
�ауымдасты�ыны� бас�арма т�ра�асы Сапар 
Ахметов еліміздегі отбасы институтын дамыту 
м�селесін к�теріп, ажырасуды� алдын алу, 
 рпа� т�рбиесі жайлы ойын орта�а салды.

�.�уанышбаев атында�ы �аза� мемлекеттік 
академиялы� музыкалы� драма театрыны� 
директоры Ернар Ж матаев �скеле�  рпа�ты 
театр�а тарту, театр�а бару м�дениетін �а-
лыптастыру жайлы айтты.

«Асыл �азына» ЖШС директоры �анат 
Есте б�гінгі заманда �скеле�  рпа��а кімдер 
�лгі болуы керек, жетімдер �йінде т�рбие-
ленген балаларды� болаша�ы жайлы ойын 
саба�тады. 

Айтыл�ан м�селелер алда �лі де ке�інен 
�аралады. Жиынды т�йіндеу кезінде м ны 
айт�ан Дихан �амзабек лы отырыс мазм нды 
бол�анын атап �тті.

А ТОБУСҚА ЖОЛ АШЫҚ
Нұр- ұлтан қаласындағы тағы  жолда « s an » арнайы жо-
лақтарын енгізу жоспарда бар. лардың жалпы ұзындығы ,  км 
құрайды.

Соны� барысында �алалы� м�слихат хатшысы 
Ерлан Каналимов �алалы� Инвестиция ж�не 
к�сіпкерлікті дамыту бас�армасына ардагерлер 
 йымдарына, т р�ындарды� �лжуаз топтарына 
жедел мерзімде елордада азы�-т�лік тауарла-
рыны� ба�асын т ра�тандыру ба�дарламасына 
�атысты а�паратты�-т�сіндіру ж мыстарын 
к�шейтуді тапсырды.

– Ба�аны т ра�тандыру м�селелерін т ра�ты 
ба�ылауда  стайтын боламыз. Себебі осы 
то�санда негізгі азы�-т�лік �німдеріне ба�а-
ны� �суі бай�алады. Депутаттар фьючерлік 
шарттар ше�берінде ж мыс істейтін т ра�тан-
дыру �орыны� ж мысына негізгі тауарларды 
�алыптастыру р�сімдері т р�ысынан т ра�ты 
т�рде мониторинг ж�ргізетін болады, – деді 
Е.Каналимов.

ды (елорда хал�ыны� 46 пайызы). �о�амды� 
к�лікпен к�н сайын 500000 сапар жасалады.

– «Bus Lane» ар�ылы �о�амды� к�лік � рал-
дарыны� ж�ру тиімділігі 25 пайыз�а жетеді ж�не 
жол ж�ру уа�ытын 12,5 минут�а �ыс�артады. 
Мысалы, автобус арнайы б�лінген 15 ша�ы-
рымды� жола�пен ж�ргенде оны� жол ж�ру 
уа�ыты 37,5 минутты � райды, «Bus Lane» бол-
маса – 50 мин. Б�лінген жола�тарды ке�ейту, 
болаша�та �о�амды� к�лікті дамыту�а о� �серін 
тигізеді. ¤з кезегінде б л автобустарды� жол 
ж�ру уа�ытын �осымша 14 пайыз�а �ыс�ар-
тады. Б дан бас�а, кестелерді 160-тан астам 
бірлікке о�тайлы �айта б�лу ар�ылы автобус 
тапшылы�ын �ыс�артады. Жалпы ал�анда, 
к�бейтілетін жола�тарды ескере келе, «Bus 
Lane» ба�дар желісіні� 23 пайызын �амтитын 
болады. Енгізілетін б�ліктер тізімінен �ала 
ма�ы ж�не �алалы� ба�ыттар �шін ма�ызды 
саналатын �абанбай батыр да��ылын б�лек 
�арастыру �ажет. Ол жолмен к�н сайын 7 
�ала ма�ы ж�не 8 �алалы� ба�ыттар ж�реді. 
Б л – 192 автобус, – дейді «City Transportation 
Systems» ЖШС бас�арма т�ра�асы Бекмырза 
Игенбердинов.

Мемлекет басшысы �алалар ішіндегі 
к�лік а�ынын сауатты � ру, �о�амды� к�лік-
терге арнал�ан жола�тар бойынша к�лік 
ж�ргізушілеріні� �арбалас са�аттарынан 
тыс ж�не демалыс к�ндері �оз�алу м�мкінді-
гін �арастыру туралы тапсырма берген еді. 
Тапсырма�а орай, «City Transportation Systems» 
ЖШС ба�дар желісіне талдау ж�ргізіп, Абылай 
хан да��ылы бойынша осы бастаманы енгізу 
туралы шешім �абылданды. �анат�а�ты жо-
баны енгізу барысында жан-жа�ты тиімділік 
есептеледі. Сондай-а� Н р-С лтан �аласыны� 
�кімдігі Т�ркістан к�шесіндегі б�лу жола�ын 
алып тастап, оны �ала орталы�ына �арай ен-
гізу туралы шешім �абылдады. Б л �о�амды� 
к�лікті� кедергісіз ж�руіне ж�не жолды� о� 
жа� шетін к�лік т ра�ына айналдырмау�а 
к�мектеседі.

Нұр- ұлтан қаласы мәсли атының 
депутаттары Азық-түлік бағасын 
тұрақтандыру бағдарламасына қаты-
сып жатқан, өзге сауда нысандарына 
қарағанда әлеуметтік маңызды та-
уарлардың бағасы -  пайызға арзан 
ірі супермаркеттерді аралап, көшпелі 
кеңес өткізді. ртүрлі жарма мен мака-
рон өнімдері сақталатын қоймаларды 
тексеріп, нан-тоқаш өнімдерін төмен 
бағамен сататын наубай аналардың 
жұмысымен танысты.

БА АНЫ 
ТҰРАҚТАНДЫРУ  
БАҚЫЛАУДА
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ЖОЛДАР ҚАЛАЙ 
ЖӨНДЕЛІП ЖАТЫР

КАРАНТИНГЕ ҚАРАМАСТАН 
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ АРТТЫ

Т Р ЫН ҮЙ 
СЕРТИ ИКАТЫНЫҢ 
МӨЛШЕРІ ӨСТІ

Апта басында Нұр- ұлтан қаласы мәсли атының депутаттары қаладағы жолдарды салу 
мен жөндеу барысын тексерді. ол кезде алық қалаулыларында біраз сұрақ туындаған 
еді. ондықтан осы мәселені мәсли аттың құрылыс, экологи , көлік, сауда және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері жөніндегі тұрақты комисси  отырысының күн 
тәртібіне шығарды. тырыста қалалық Көлік және жол-көлік ин рақұрылымын дамыту 
басқармасының басшысы Жансұлтан апарбаев ба ндама жасады.

 жылы жоспар бойынша елорданың жергілікті б джетіне  млрд теңге көлемінде 
салық түсімдері түсуі керек еді. Жыл қорытындысында бұл сома  млрд теңгені құра-
ды. ның алдындағы жылмен салыстырғанда тиісті түсімдер  млрд теңгеге немесе  
пайызға артты. Нұр- ұлтан қаласы мәсли атының б джет, экономика, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі тұрақты комисси  отырысында осыны ба ндаған 
қалалық Мемлекеттік кірістер департаменті басшысының міндетін атқарушы Таукен 
 шақ баев есеп берді.

Нұр- ұлтан қаласының Қоғамдық кеңес мүшелері тұрғын үй 
серти икатының мөлшерін ,  миллион теңгеге ұлғайтып, 
тұрғын үй серти икаттарын алушылар санатына Төтенше 
жағдайлар департаменті қызметкерлерін енгізуді ұсынды.

– Биыл бас�армамыз жолдар 
мен инженерлік желілерді 
салу бойынша 18 жобаны 
іске асыруды бастады. Соны� 
аясында С�тбаев, А�ыртас к�-
шелері, �ош�арбаев, Т�уелсіздік 
да�ылдары бойында тиісті 
ж�мыстар ж�ргізіледі. Б�ан 
республикалы� бюджеттен 1 
миллиард те�ге б�лінді. №27 
к�шеде Ш.Бейсекова к�шесі-
нен Т�ран да�ылына дейінгі 
аралы�та жол салынады. Б�л 
жобаларды осы жылы ая�тауды 
жоспарлап отырмыз, – деді 
Ж.Сапарбаев.

Оны� айтуынша, биыл су 
��бырыны� 10,7 ша�ырымы, 
н�сер сулары к�різіні� 11,6 

ша�ырымы, т�рмысты� к�різді� 
10,9 ша�ырымы, жылу ��быры-
ны� 5 ша�ырымы салынады. 
Республикалы� бюджеттен 
3160 млн те�ге б�лінді. Б�л 
�аржы 6 жобаны іске асыруа 
ж�мсалады.

– Т�уелсіздік да�ылы бо-
йындаы Есіл �зені ар�ылы 
�тетін авток�лік к�пірін жоба-
лау ж�мысы ая�талды. �азіргі 
та�да аталмыш жобаны мем-
лекеттік сараптамадан �ткізіп 
жатырмыз. О� шешім шы��ан 
жадайда ��рылыс-монтаждау 
ж�мыстарына бай�ау жария-
ланады, – деді баяндамашы.

Бас �алада ауызекі тілде 
«Чугунка» деп аталатын шаын 
аудан бар. Жа�ында осы ау-
данда жол салынды. Алайда 
н�сер суы к�різі м�лде жо�. 
Орталы�тандырылан су ж�йесі 
болса да, к�різ салынбаан. 
М�слихат депутаты Алмат 

Ж�нісов осыны� жайын с�рады. 
М�слихатты� ��рылыс, эколо-
гия, к�лік, сауда ж�не т�рын 
�й-коммуналды� шаруашылы� 
м�селелері ж�ніндегі т�ра�ты 
комиссия т�раасы Батыр Коты-
рев баяндамашыа жолдар мен 
инженерлік желілер ��рылы-
сыны� аымдаы жадайына 
талдау жасап, �орытындысын 
осы т�ра�ты комиссияа беруді 
�сынды.

Депутат �абит С�тмаамбе-
тов №305 к�ше �ашан ашыла-
тынын с�рады. «Б�дан б�рын 
б�л к�ше �ала к�ніне дейін 
ашылады деп хабарланды. 
¡лгересіздер ме? Б�л м�селе 
ша£ар т�рындарын толанды-
рады. Себебі сол ма�айда �немі 
кептелістер болып жатады. 
¤сіресе, адамдар к�шеде к�п 
�атынайтын уа�ытта к�ліктер 
�за� т�рып �алады. Мердігерлер 
��рылысты ая�тау мерзімін 

– Карантин жарияланан 
уа�ыттан жергілікті бюджетті� 
салы� т�сімдері 16 миллиард 
те�геге кеміді. Б�л ірі сауда 
орталы�тарын, кинотеатрлар-
ды, театрларды, к�рмелерді, 
спорт нысандарын м�лік �шін 
т�ленетін салы�тан босату 
салдарынан орын алды. Осы 
же�ілдік туризм ж�не �оам-
ды� тама�тану салалары, 
�она��й �ызметтеріне де 
жасалды. Сол себептен таы 
2,1 миллиард те�ге к�лемін-
де салы�тар т�спей �алды. 
Жеке табыс салыынан бо-
сатылан, жалпыа бірдей 
ж�мыс режимінде ж�мыс 
істеген жеке к�сіпкерлер бюд-
жетке салы�ты 1,2 миллиард 
те�геге кем т�леді. Сауданы� 
жекелеген секторы, к�лік ж�не 
консультациялы� �ызметтер, 
ІТ сектор да алты ай мерзіміне 
салы�тан босатылды. М�нда 
салы� шыындары 5,3 мил-
лиард те�гені ��рады, – деді 
баяндамашы.

Оны� айтуынша, шектеу 
шараларына байланысты �уе 
ж�не авток�лік �атынастарын 
уа�ытша то�тату мен шектеу 
салдарынан салы�тар 7,4 млрд 
те�геге кем т�сті. Соан �ара-
мастан салы� т�сімдері бойын-
ша жоспар асыра орындалды. 
М�ндай к�рсеткішке шаын 
бизнесті� корпоративті табыс 
салыын �айта б�лу есебінен 
�ол жеткізілді. М�ндаы салы� 
т�сімі 76 млрд те�гені ��рады. 
Б�ан �оса, �осымша резервті 
�ндіріп алудан 9,5 млрд те�-
ге, камералды ба�ылаудан 
1,5 млрд те�ге, �арыздарды 
�ндіріп алудан 3,2 млрд те�ге 
т�сті. ©ндірістік т�лемдерді 
�кімшілендіруден 1,6 млрд 

те�ге, жала�ыны �сіруден 
жергілікті бюджетке �леу-
меттік салы�тардан 8 млрд 
те�ге т�сім т�сті.

– Осы жылды� �ш айында 
жоспар бойынша бюджетке 
63 миллиард те�ге т�суі керек 
еді. На�ты к�рсеткіш – 97 
миллиард те�ге. 2020 жыл-
мен салыстыранда т�сім 18 
мил лиард те�геге немесе 23 
пайыза к�бейді. �алада т�рын 
�йді жала беретін 17436 салы� 
тіркеуші тіркелді. Олардан 
бюджетке 9,8 млн т�сті. Б�л 
– барлы� салы�тарды� 0,1 
пайызы, – деді Т.Оша�баев.

«Астана» арнайы эко-
номикалы� аймаындаы 
к�сіпорындар �осымша ��н 
салыынан босатылан. Олар 
�здеріне �ажет �ондырыларды 
сатып аланнан кейін Мемле-
кеттік кірістер департаменті 
шыындарын �теу керек. Біра� 
1,5 жыл болды, б�л шыындар 
�телмеді. Сонды�тан к�сіп-
керлер �алалы� м�слихат�а 
шаым т�сірген. М�ны айт�ан 
м�слихат хатшысы Ерлан 
Каналимов осыны� себебін 
с�рады.

– �ома�ты �аржы жина-
лып �алан екен. К�сіпкер-
лерді� к�пшілігі сол себептен 
шаымданып жатыр. Олар 
«егер б�л сома біз т�леуге 
тиіс салы�тардан шегерілсе, 
онда шыындарымызды �теуді 
с�рамас едік» деген у�ж айтып 
отыр, – деді Е.Каналимов.

№1 индустриалды парк 
��рылысына кезінде 21 млрд 
те�ге салынан екен. �азір 
б�л нысан 95 пайыза толды. 
Салы�ты� есебінен аталмыш 
нысаннан со�ы бес жылда 
89 млрд те�ге бюджетке �ай-

тарылды. Яни ж�мсалан 
�аржыдан 4 еседен арты� 
�аржы т�сіп, пайда к�л-к�сір 
болды. М�слихат хатшысы 
паркте тепловоз зауыты, ва-
гон ж�ндеу зауыты, �ораныс 
ма�сатындаы оптикалы� 
��ралдар зауыты, бас�а да 
ірі к�сіпорындар ж�мыс істеп 
жат�анын айтты.

«Соны ескерсек, салы� 
т�сімдері кем т�сіп жат�ан 
жо� па деген ой туады. М�ны� 
себебі б�рын парк аумаында 
тексеру бекеті болатын. �азір 
ж�к к�ліктері кедергісіз кіріп-
шыып жатыр. М�ндаы салы� 
м�селесін �адаалаандары�ыз 
ж�н. Сосын Н�р-С�лтан �ала-
сында ��рылыспен, к�терме 
ж�не б�лшек саудамен ай-
налысатын к�сіпкерлер бар. 
Біра� жеме-жемге келгенде, 
олар бас�а ��ірлерде тіркелген 
болып шыады. Салы� м�се-
лесінде осыны да ба�ылауа 
алу керек. ©йткені салы�тар 
�зге айма�тара кетіп жатыр» 
деді Е.Каналимов.

Хатшы �алада т�рын �й-
лерді жала беріп жат�ан 
адамдарды� б�рі салы�ты 
т�леп жат�анына к�м�нданды.

– Жа�а 18 мы�а жуы� 
адам п�терлерін жала беріп 
жатыр деп айтты�ыз. �азір 
елорданы� жеке секторын 
есептемегенде, т�рын �й 
�орында 350 мы� п�тер бар. 
Сонда 18 мы� п�тер оны� 10 
пайызы да болмайды. Біра� 
�аладаы �р �шінші п�тер 
жала беріледі деп т�сінеміз. 
Кез келген �йді барып к�рі�із-
дер, сондаы п�терлерді� кем 
дегенде �штен бір б�лігі жала 
беріледі. П�тер иелері баспа-
наны еш ��жатсыз жала беріп 

жатыр. Соны� салдарынан 
м�лік иелері бірлестігін ��ру-
дан проблемалар туындады. 
Келесі жылды� 1 маусымына 
дейін ПИК-терді� б�рін МИБ 
ауыстыруы тиіс. За� бойынша 
�йді к�тіп-�стауа п�тер иелері 
а�ша т�леу керек. ¤рине, 
жала алып отырандар т�ле-
мейді. ©ткен жылы республи-
калы� Салы� комитетіне с�рау 
саланымызда «елордада 15 
мы� п�тер иесі п�терлерін 
жала бергендері �шін салы� 
т�леп жатыр» деген жауап 
алды�, – деді Е.Каналимов.

М�слихат хатшысы чек-
тер тілі м�селесін де к�терді. 
«Бірде-бір супермаркетте, 
бірде-бір д�ріханада чектер 
�аза� тілінде берілмейді. Соны 
неге �ола алмайсыздар? �а-
за� елінде т�рып жатырмыз 
ой. Т�уелсіздік аланымыза 
30 жыл болды. Біра� б�рі 
орысша, аылшынша болып 
жатыр. Чектерде «Благодарю за 
покупку!» деп жазылып т�ра-
ды. «Сатып аландары�ыза 
ра�мет!» деп жазса� бірде�еміз 
кете ме? Келер �рпа�ты �а-
лай т�рбиелейміз? �аза�ша 
с�йле�іздер деп айтамыз, 
�азір осындай жадайларды� 
кесірінен �йдегі балаларымыз 
�аза�ша с�йлемейді, – деді 
Е.Каналимов.

Салы� органдары �ызмет-
керлеріні� жала�ысы бас�а 
органдар �ызметкерлерімен 
салыстыранда т�мен екенін 
айт�ан ол осы м�селені де 
реттеу керектігін айтты. Мем-
лекеттік кірістер департаменті 
басшысыны� міндетін ат�а-
рушы Таукен Оша�баев осы 
м�селе орталы� аппаратта 
�аралып жат�анын жеткізді.

– Биыл �Р Индустрия ж�не 
инфра��рылымды� даму 
министріні� б�йрыымен 
бекітілген Т�рын �й серти-
фикаттарын беру ережесіне 
енгізілген �згерістерге с�йкес 
т�рын �й сертификатыны� 
е� жоары сомасы 1,5 млн 
те�геге дейін �згереді, – деді 
Т�рын �й ж�не т�рын �й 
инспекциясы бас�армасы 
басшысыны� орынбасары 
Светлана Пивоварова.

Сонымен �атар �оамды� 
ке�ес м�шелеріні� �сынысы 
бойынша т�рын �й сер-
тификаттарын алушылар 
�атарына Т�тенше жадайлар 
департаментіні� �ызмет-
керлері енгізіледі. Осыан 
байланысты бюджет шыын-
дарын �осымша 135 т�рын 
�й сертификатына жалпы 
сомасы 202,5 млн те�геге 
�лайту жоспарланып отыр.

Т�рын �й сертификатта-
ры �Р ´лтты� банкі бекіткен 
ипотекалы� бадарлама ж�не 
�Р ¡кіметі бекіткен т�рын 
�й ��рылысы мемлекеттік 
бадарламасы ше�берінде 
ипотекалы� т�рын �й �а-
рызын пайдалана отырып, 
жекеменшікке т�рын �й 
сатып алу �шін беріледі.

Сертификаттар мемле-
кеттік мекемелерде ж�мыс 
істейтін ж�не �ала �кімді-
гіне �арасты мемлекеттік 
к�сіпорындарда е�бек ететін 
азаматтара �арастырылан. 
Атап айт�анда, б�л тізімге 
���ы�ты білім беру �йымда-

рындаы педагогтар, д�рі-
герлер, арнаулы �леуметтік 
�ызмет к�рсетуге �атысатын 
�леуметтік �амсызданды-
ру �йымдарыны� �ызмет-
керлері, м�дениет ж�не 
спорт саласындаы бейінді 
�йымдарды� мамандары, 
сондай-а� �алалы� полиция 
департаменті мемлекеттік 
мекемелеріні� �ызметкер-
лері мен халы�ты� �леу-
меттік осал топтары кіреді.

©ткен жылы 386 т�рын 
�й сертификаты, ал биыл 
281 т�рын �й сертификаты 
берілген.

Светлана Пивоварова-
ны� айтуынша, Т�рын 
�й сертификаттарын беру 
ережелері бойынша іріктеу 
статистикалы� деректер мен 
«е�бек биржасы» интер-
нет-ресурсыны� негізінде 
талданыпты. С�йкесінше 
с�раныс�а ие деп танылан 
маманды� белгіленіпті.

– ТЖД саласындаы ма-
мандар тізімге с�раныс�а 
ие мамандар ретінде ен-
гізілді, ал СЭС �ызметіні� 
мамандары с�раныс�а ие 
деп танылмаан. Департа-
ментті� деректері бойынша 
ТЖД-ні� 700-ге жуы� �ыз-
меткері т�рын �йге м��таж, 
оларды� 10 пайызы �рт 
с�ндіру б�лімдері жанындаы 
жата�ханаларда т�рады, 
сондай-а� м��таж 235 отбасы 
халы�ты� �леуметтік осал 
топтарына (к�пбалалы) 
жатады, таы бес отбасы 
м�мкіндігі шектеулі бала-
ларды т�рбиелеп отыр, – деп 
на�тылады С.Пивоварова.

Сертификат беру тура-
лы �тінішті �арау мерзімі 
�ш к�нді ��райды. Б�гінгі 
та�да осы жыла жергілік-
ті бюджеттен �леуметтік 
к�мек т�рінде т�рын �й 
сертификаттарын беруге 550 
млн те�ге �арастырылан.

инфра��рылымын дамыту 
бас�армасына осындай т�йт-
кілді жобалара да талдау 
жасауды тапсырды.

Отырыс барысында �ала 
жолдары бойындаы �лкен 
ол�ылы�тарды ж�ндеумен К�лік 
ж�не жол-к�лік инфра��рылы-
мын дамыту бас�армасы, ал �а-
ланы� коммуналды� �ызметтері 
�са� кемшіліктерді реттеумен 
айналысатыны айтылды. Атап 
айт�анда, «Астана су арнасы» 
к�сіпорнында б�л �шін арнайы 
бригада ��рылан, ал «Аста-
на-Теплотранзит» тендер �ткізу 
ар�ылы екі мердігерді белгіледі.

Жалпы жауапты бас�арма 
жолдар ��рылысын ж�ргізу, 
�айта салу ж�не ж�ндеу кезін-
де ат�арылан ж�мыстарды� 
сапасын ба�ылайтын �йымды 
аны�тады. Б�л – Индустрия 
ж�не инфра��рылымды� даму 
министрлігі Авток�лік жолда-
ры комитеті жанындаы Жол 

активтері сапасыны� �лтты� 
орталыы. �алалы� К�лік ж�не 
жол-к�лік инфра��рылымын 
дамыту бас�армасы осы ж�-
мысты� 35 пайызын �аржы-
ландырады.

Депутаттар жолдарды к�тіп 
�стау ж�йесі реттелгенін, тек 
�ана тиісті ж�мыстарды� 
орындалу сапасы а�сайтынын 
атап �тті. Соны� салдарынан 
жол �озалысында �ауіпті 
жадайлар орын алып жата-
ды. Осы орайда нашар жолда 
жол-к�лік о�иасы болан 
жадайда оан кім жауап бе-
реді деген с�ра� туындайды. 
Сондай-а� маусымды� жол 
ж�ндеу ж�мыстары болып 
т�рады. Сол кезде салыртты� 
салдарынан б�л ж�мыстарды� 
еш жол белгілерінсіз немесе 
еш �оршаусыз ат�арылатын 
кездері болады. Депутаттарды� 
пікірінше, осындай жадайда 
апат болатын болса, к�ліктерді� 

иелерін ана кін�ламай, жол 
ж�ндеушілерді де жауапкер-
шілікке тарту керек.

Халы� �алаулылары жолдар-
ды салу ж�не ж�ндеу кезінде 
нысандар паспортыны� бол-
мауына да назар аударды. Сол 
себептен б�л ж�мыстармен 
�ай компания айналысып 
жат�анын бірден білу м�мкін 
емес. Сонымен �атар осындай 
ж�мыстар кезінде жаяу ж�р-
гіншілерді� �міріне де �ауіп 
туып жатады. Жалпы �алалы� 
Жол полициясы ба�армасы-
ны� м�ліметінше, �алада 47 
�ауіпті �иылыс аны�талан. 
Аталмыш бас�арма жылына екі 
рет – к�ктем мен к�зде К�лік 
ж�не жол-к�лік инфра��рылы-
мын дамыту бас�армасымен 
бірге жол �озалысына талдау 
жасайды. Соны� �орытын-
дысында �ауіпті айма�тарды 
жою �шін бюджеттік с�раныс 
�зірленеді.

айтпай отыр. Б�лкім, бізді� 
тараптан жолдар ��рылысын 
�айтадан тексеру керек бола-
тын шыар» деді депутат.

iKomek �ызметіні� м�лімет-
тері негізінде м�слихат депу-
таттары талдау жасады. Оны� 
�орытындыларын м�слихат 
хатшысы Ерлан Каналимов 
жариялады.

– Осы жылды� 1 �а�тарынан 
29 с�уірге дейін іKomek-ке 
жолдар мен жол-к�лік шаруа-
шылыына �атысты 6600-ден 
астам шаым келіп т�сті. Соны� 
2262-сі жолдарды� т�семі мен 
тротуарлара �атысты болды. 
�аланы� коммуналды� �ызмет-
тері жолдарда проблемаларды 
туындататыны к�пшілікке аян. 
Олар апатты жадайларды 
жою ж�мыстарын ая�таан-
да, �сіресе, �ыс мезгілінде 
жолдарды б�лдіріп кетеді. 
Шаымдарды� к�бісі Пушкин, 
¡ш�о�ыр, Б�кейхан, �ордай, 
Сыана�, Бект�ров к�шелері, 
�абанбай батыр, Т�ран да�ыл-
дары, �оралжын тасжолы 
бойындаы т�рындардан келіп 
т�скен. Барлы� жина�талан 
материалдарды К�лік ж�не 
жол-к�лік инфра��рылымын 
дамыту бас�армасына жібе-
реміз. Жадайды сараптап, 
тиісті шараларды �олданы�ыз-
дар, – деді м�слихат хатшысы.

Жолдар ��рылысына �атыс-
ты 2014 ж�не 2015 жылдардан 
бері созылып кетіп, ая�талмай 
�алан жобалар да бар екен. 
Сонды�тан б�л жобалара да 
талдау жасап, проблемалы 
учаскелерді аны�тау, соны� 
ішінде т�рын алаптардаы 
проблемаларды тап басу �те 
�зекті болып отыр. Жолдар 
��рылысына жыл сайын �о-
ма�ты �аржы б�лінсе де, осы 
тараптаы проблемалар  азаяр 
емес. Сол себептен депутат-
тар К�лік ж�не жол-к�лік 

ҚАЛА МЕН САЛА
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ҚОШ КЕЛДІҢІЗ  ҚАСИЕТТІ ҚАРИ
22 �ырк�йекте к�ллі �лем �аза�стан�а к�з тікті. Сол 

к�ні Рим папасы II Иоанн Павел бас астана�а �шып келді. 
�асиетті та�ты� билеушісі, Петрді� 263-м�рагері 95-ше-
телдік сапарында 127-ел – �аза�станны� д�мін татты.

Халы�аралы� �уежайдан м�ртебелі мейманды Пре-
зидент Н�рс�лтан Назарбаев баста�ан ресми делегация 
к�тіп алды. �аза� даласына ал�аш рет ая� бас�ан Ва-
тикан мемлекетіні� басшысы ысты� ы�ыласпен �арсы 
ал�ан �ауым�а ал�ыс айтып, �аза� топыра�ын с�йді. ІІ 
Иоанн Павел �аза� тілінде «Са�ан ��дайды� ра�ымы 
жаусын, �аза�стан! Сен келешекте �арыштап дамитын 
ел боласы�, �аза�стан!» деп еміренді.

Салтанатты р�сімде с�з с�йлеген Президент: «Осы-
дан 16 жыл б�рын м�сылман жастарымен кездесуде 
Сіз христиандар мен м�сылмандарды к�п н�рсе бірік-
тіреді, б�гін осы екі �лемні� досты�ы мен ауыз бірлігі 
�те �ажет деген еді�із» деп атап �тті. Рим папасы �з 
кезегінде «К�п �лттар мен т�рлі к�з�араста�ы адамдар 
т�ратын с�ттей �йы�ан тірлігі бар �аза�станны� жа�а 
астанасына келуді жаз�ан Жарат�ан�а мы� да бір 
ал�ыс айтамын» деді. Б�дан кейін �асиетті та�ты� 
билеушісі саяси �у�ын-с�ргін ��рбандарына арнал�ан 
ескерткішке та�зым етті.

ОТЫРАР  КІТАП АНАСЫ 
ОРНАЛАСТЫ

ҮШТ ЫРЛЫ 
ТІЛ ЖОБАСЫ ІСКЕ 
ҚОСЫЛДЫ

ҚАРЖЫ МЕН МҮЛІКТІ 
ЖАРИ  ЕТУ 
КЕРЕК ПЕ

2001 жылды� елеулі о�и�аларыны� 
бірі елордамызда «Отырар» кітапханасы-
ны� ашылуы болды.

Салтанатты р�сімге �атыс�ан вице-пре-
мьер Иман�али Тасма�амбетов: «Отырар» 

кітапханасы – рухани т�леуімізді� на�ты 
бір нышаны» деп ба�алады. Мемлекет-
тік хатшы ¢біш Кекілбаев «Отырарды» 
«�лтты� рухани жа��ыруды� девизі» деп 
�абылдау керектігін айтты.

Тілдерді �олдану мен да-
мытуды� он жыл�а арнал�ан 
мемлекеттік ба�дарламасы 
ж�не Мемлекет басшысыны� 
бастамасы бойынша «Тілді� 
�ш т��ырлы�ы» �лтты� м�дени 
жобасын іске асыру басталды.

«Тілдерді� �шт��ырлы�ы» 
м�дени жобасы идеясыны� 
авторы – �аза�стан Республи-
касыны� Президенті  Н�рс�лтан 
Назарбаев. Е� ал�аш рет б�л 
идея �аза�стан хал�ы Ас-

самблеясыны� сессиясын-
да айтыл�ан. ¥шт��ырлы� 
идеясы мынадай �арапайым 
ж�не т�сінікті формуладан 
��ралды: мемлекеттік тілді 
дамыту, орыс тілін �олдау ж�не 
а�ылшын тілін о�ыту. Азамат-
тарды� �ш тілді игеруіне ба�ыт 
�ста�ан �аза�стан �азіргі к�нгі 
жа�дайды ескереді: тілдерді� 
�шт��ырлы�ы елді� б�секелес-
тік �абілетіні� к�рінісі болып 
табылатыны ай�ындалды.

Осы жылды� 1 �ырк�йе-
гінен бастал�ан �аржы мен 
м�лікті за�дастыру акциясын 
�ткізуді� ал�аш�ы ал�ышарты 
– �аза�стан экономикасын-
да�ы к�ле�келі айналымда 
�ома�ты �аржыны� ж�ргендігі. 
Экономиканы дамыту �шін �о-
сымша ресурстар тарту �ажет-
тігі туындады. Оны жары��а 
шы�ару керек болды. Осы-
лайша елімізде за�дылы��а 
с�йкес жария етілген капи-
талды экономика�а �осымша 
�аражат ретінде тарту жолы 
�арастырылды. «Жария ету 
туралы» за�да м�лкін жария 
етушілерді� �кімшілік ж�не 
т�ртіптік жауапкершілікті� 
�андай т�рлерінен босаты-
латынды�ы на�ты жазылды. 
Сондай-а� �андай �ылмыс-

тарды� жауапкершіліктен 
босатылмайтынды�ы да жа-
зыл�ан. �андай �ылмысты жол-
дармен алын�ан м�ліктерді� 
жария етуге жатпайтынды�ы 
к�рсетілген. Ал енді кепілдік 
беру м�селесіне келсек, за� 
бойынша жария ету бары-
сында алын�ан м�ліметтерді� 
��пиялы болатынды�ына 
кепілдік берілген. Екіншіден, 
жария етуді ж�ргізу �дерісі 
барысында алын�ан м�лімет-
тер негізінде м�лкін жария 
етуші субъектіге жария етілген 
м�лікті� шегінде �ылмысты� 
�удалауды�, �кімшілік ж�не 
т�ртіптік жауапкершілікке 
тартуды� болмайтынды�ы, 
м�ндай �рекеттерге тыйым 
салатынды�ы ж�нінде кепілдік 
берілді.

Президент Жарлы�ымен «Атаме-
кен» �аза�стан картасы» этнография-
лы�-мемориалды� кешені ашылды.

�аза�станны� кішірейтілген 
картасы іспеттес аспан астында�ы 
м�ндай м�ражай д�ние ж�зіні� 
17 елінде �ана бар. Бельгияда�ы 
«Ша�ын Еуропа» саяба�ы, Австрия, 
Швейцария, Германия, Испания, 
¬лыбритания елдеріні� �лгісімен 
д�ниеге келген «Атамекенде» 14 
облыс, 2 �ала – Астана мен Алматы 
�алаларыны� макеттері �ойыл�ан.

ӨНДІРІС ӨРКЕНДЕЙ БЕРМЕК
29 маусым к�ні Мемлекет бас-

шысы «Астана – жа�а �ала» арнайы 
экономикалы� айма�ын ��ру туралы» 
Жарлы��а �ол �ойды.

Оны� ма�саты елімізге инвес-
торларды тарту ж�не б�секеге �а-
білетті жа�а к�сіпорындар ��руды 
к�здейді. Арнайы экономикалы� 
айма� негізінде салы� ж�не кедендік 
же�ілдіктер �арастыратын ���ы�ты� 

т�ртіп енгізілді. Онда �рт�рлі ба�ыт-
та�ы ба�дарламалар ж�мыс істейді. 
�аланы� дамуы �ндірісті� жа�а 
�рі ірі к�лемі бойынша б�секеге 
�абілетті экономика ��ру�а, оны� 
ішінде �аланы� жалпы айма�ты� 
�німі мен туризм саласын дамыту�а 
м�мкіндік беретін ша�ын к�сіпкер-
лікті� �ндірістік саласын дамыту�а 
ба�ыттал�ан.

КЕНЕСАРЫ ЕСІЛДІҢ 
ЖА АСЫНА ЖАЙ АСТЫ

ҚАЗАҚСТАН АРҚЫЛЫ 
– ЕУРОПА А

Мамыр айында Астанада�ы Есіл 
�зеніні� жа�асында �лт-азатты� 
к�терілісті� к�семі, �аза�ты� со��ы 
ханы Кенесары �асым�лыны� е�селі 
ескерткіші бой к�терді.

Салтанатты р�сімге Президент 
Н.Назарбаев �атысты. «¯здері�із 
к�ріп т�р�андай, б�л ескерткіш 
Санкт-Петерборда�ы І Петрді�, 
Уфада�ы Салават Юлаевты� 
ескерткішінен кем емес. Ке�ес 

заманында барымызды ба�алай 
алмады�. Енді, міне, егемендік-
ті� ар�асында арыстарымызды 
арда�тап жатырмыз. Бас�а ж�рт 
не десе о десін, Кенесары бізді� 
ханымыз екені рас, т�уелсіздік 
жолында �асы� �аны �ал�анша 
к�рескені ха�. Ендеше ешкімге 
де жалта�тайтын жайымыз жо�» 
деген еді Президент а�са�алдармен 
��гімелесу кезінде.

�аза�станда «Батыс Еуро-
па-Батыс �ытай» трансеуразия-
лы� магистраль жобасы іске 
�осылды. Жамбыл, О�т�стік 
�аза�стан, �ызылорда ж�не 
А�т�бе облыстарында ха-
лы�аралы� к�лік д�лізіні� 
��рылысы басталды.

«Батыс Еуропа-Батыс �ы-
тай» к�лік д�лізі тек Батыс пен 
Шы�ысты байланыстыратын 
«¬лы Жібек жолыны�» зама-
науи к�рінісі мен жал�асы 
�ана емес, ол – сонымен �атар 
елімізді� саяси имиджіне 
тікелей о� ы�пал жасай-
тын, елді� ерте�ін еселейтін 
ма�ызы зор жоба.

Халы�аралы� магистраль 

Санкт-Петербург – М�скеу – 
Нижний Новгород – �азан 
– Орынбор – А�т�бе – �ы-
зылорда – Шымкент – Тараз 
– �ордай – Алматы – �ор�ас 
– ¥рімші – Ланьчжоу – Чжэн-
чжоу – Ляньюньган марш-
рутыны� жалпы �зынды�ы 
8445 км болады. Б�л жобада 
�аза�стан�а жолды� 2787 
ша�ырымы тиесілі болып 
отыр. А�т�бе, �ызылорда, 
О�т�стік �аза�стан, Жамбыл 
ж�не Алматы облыстары-
ны� аума�ы ар�ылы �тетін 
транзиттік жолды� 2452 
ша�ырымы �айта жа�ар-
ту�а тура келетін жол болып 
есептеледі.

Бұл жыл автомобил  жолдары жылы болып 
жари ланды. Трансеурази лық магистрал  
«Батыс Еуропа-Батыс Қытай» жобасы басталды. 
Еліміздегі жолдардың көп бөлігі жөнделіп, жаңа 
жолдар салынды. уежайлар мен Каспийдегі 
теңіз порты қайта құрылды.

Қ  ҮСЕМ АН ЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

5 қаңтар – Алматыда Орталық Азия 
мемлекет басшылары Экономикалық 
коғамдастығының бірінші саммиті өтті. 
Саммитте Н.Назарбаевтың еуразиялық 
кеңістікті қалыптастыруға байланысты 
жобасы қолдау тапты.

8 қаңтар - Астанада алғаш өткен 
Қазақстанның бірінші шаңғышылар 
фестиваліне еліміздің барлық аймақта-
рынан 200-ге жуық шаңғышы жиналды.

26 қаңтар – Астана қаласында 
 Тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай жас 
суретшілер көрмесі өтті.

7 ақпан  – бас қаланың мәдениет, 
өнер, ғылым саласында жүрген 38 
қызметкеріне пәтер кілті берілді.

6 наурыз – Астанада «Қазақстан» 
спорт сарайы ашылды.

8 наурыз – Қызылордада 2001-2003 
жылдары туған жастар арасында қазақша 
күрестен күш атасы Қажымұқан Мұңайт-
пасұлының 150 жылдық мерейтойына 
орай республикалық ашық турнир өтті.

19 наурыз  – Президент Жарлығымен 
«Астананың гүлденуі – Қазақстанның 
көркеюі» атты Астана қаласын әлеумет-
тік-экономикалық жағынан дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.

30 наурыз  – Қазақстан Республикасы 
Президентінің ұсынысымен «Болашақ» 
халықаралық стипендиаттарының 
қауымдастығы құрылды.

14 маусым  – «Астана – жаңа қала» 
арнайы аймағы құрылды.

20 маусым  – Астанадан Алтайға қа-
тынайтын №298 жолаушылар пойызы 
алғаш рет жолға шықты. Бұрын Алматы 
арқылы жолаушылар Лениногорға 68 
сағат жоғалтатын болса, енді 28 сағатта 
жетіп барады.

26 маусым  – Астанада «SOS Қазақстан 
балалар қалашығы» ашылды.

27 тамыз  – Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығына орай 
Президент Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 10 
жыл» мерекелік медалі тағайындалды.

1 қыркүйек  – елорданың №2 орта 
мектебіне ақын Ғафу Қайырбековтің 
есімі берілді.

6-7 қыркүйек  – Ақтау қаласын-
да Қазақстан жастарының тұңғыш 
конгресі өтті.

11 қыркүйек  – Қазақстан ғаламдық 
қауіпсіздікке атсалысу үшін Ирактағы 
халықаралық коалиция күштеріне қо-
сылды. Америкалық тараптың сұрауы 
бойынша Иракқа инженерлік-саперлік 
отряд жіберілді.

28 қыркүйек  – Есілдің сол жаға-
лауында Елбасы резиденциясының 
қазығы қағылды.

8 қараша  – елордадағы Жастар 
сарайында «Астана ақшамы» газетінің 
жүлдесі үшін қазақша күрестен ҚР 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналған 
жарыс жалауын көтерді.

29 қараша  – Мәскеуде ТМД-ның 
құрылғанына 10 жыл толуына орай өт-
кен мерекелік саммитте Қазақстан мен 
Әзербайжан арасында Каспий теңізінің 
табанын межелеу туралы келісімшартқа 
қол қойылды.

18-21 желтоқсан  – ҚР Президенті 
Н.Назарбаев жұмыс сапарымен АҚШ-
қа барды. Екі Мемлекет басшысы ұзақ 
мерзімді стратегиялық серіктестікті 
нығайту туралы мәлімдемеге қол қойды.

30 желтоқсан  – Мемлекет басшысы-
ның Жарлығымен Қазақстан халқының 
денсаулығын жақсарту, денсаулық сақтау 
жүйесін қолдау және саламатты өмір 
салтын насихаттау мақсатында алдағы 
«2002 жыл – денсаулық сақтау жылы» 
болып жарияланды.

2001

АЛАҚАНДАЙ 
АТАМЕКЕН

КҮЛТЕГІННІҢ КӨШІРМЕСІ КЕЛДІ
Мамыр айында елордамызды� 

т�рінде �лт руханиятын ас�а�тат�ан 
айтулы о�и�а болды. Аты �лемге 
�йгілі К�лтегін ескерткішіні� к�шір-
месі �аза� еліні� елордасы – Астана 
�аласына жеткізілді.

К�ллі т�ркілерді� к�к семсері 
атан�ан К�лтегін ескерткішіні� 
ашылу р�сімі Л.Гумилев атында�ы 

Еуразия �лтты� университетіні� 
бас �имаратында �тті. Жиын�а ар-
найы келген Президент Н�рс�лтан 
 Назарбаев ескерткішті� а� пердесін 
�з �олымен ашты. Мемлекет басшысы 
жинал�андарды ма�ызы зор ��нды 
ж�дігерді� елорда�а оралуымен 
��тты�тап, осынау к�не туынды 
т�уелсіздік туы астында жа��ыр�ан 

тарлан тарихымызды� татымды 
жемісі екенін атап айтты.

Президентті� тікелей тапсырмасы 
бойынша ж�зеге асырыл�ан б�л істі 
ая�ына дейін абыроймен жеткізген 
азамат Иман�али Тасма�амбетов 
газетте жариялан�ан ма�аласын 
«Елдік пен ерлікті� ерекше ескерт-
кіші» деп атады.
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Мен Байқоңыр ғарыш 
айлағын жабу туралы 
ұсынысты қолдамай-
мын. Бұл дұрыс бол-
мас еді. Ғарыш айлағы 
Қазақстанға көп пайда 
әкелуі мүмкін. Ауыл ша-
руашылығын дамытуда, 
геологияда, байланыс-
ты дамытуда, экология-
лық проблемаларды 
зерттеуде. Бірақ гептил-
де зымырандарды ұшы-
руды тоқтату – дұрыс 
шешім. Біз Байқоңыр-
дағы ғалымдарымыз-
ды, инженерлерімізді 
оқытуымыз керек. Жаңа 
ғарыштық технология-
ларды дамытумен 
айналысу үшін

ҚО АМ

К�МЕКТІ БІРЕУДЕН 
К�ТПЕУ КЕРЕК!

– Арман Т�леш�лы, «Astana 
aqshamy» газетіні� 2021 жыл�ы 
6 суірдегі санында «Киіктерді 
жалма�ан ж�т» деген та�ырып-
пен ма�ала жазып, Ар�ада�ы 
а�б�кендерді� басына орна�ан 
зобала� туралы шыр�ыра�ан 
шынды�ты айтып едік. Алайда 
��зырлы органдардан (�Р �кіметі, 
�Р Экология, геология жне 
таби�ат ресурстары министр-
лігі жне т.б.) б�л ма�аламызда 
к�терген мселелерге �атысты 
еш�андай жауап бол�ан жо�. 
Бай�о�ырдан зымыран �ш�анда 
Ар�аны� ауа райы к�рт �згеріп, 
�ысты� �зінде жа�быр жауады. 
�ор�алжын т�р�ындары ал�аш�ы 
жауын биыл 18 а�панда жау�а-
нын айтады. Одан кейін �ш рет 
жау�ан. Тіпті, наурызда 7 са�ат 
толассыз жау�ан жауыннан, к�нні� 
бір жылынып, бір суы�анынан 
�ат�ан к�к м�здан т�з та�ылары 
та�ы жайрады. Сайын далада, 
т�бе-т�бені� басында �ырыл�ан 
киіктерді� �лексесі лі шашылып 
жатыр. Бір �ана �ор�алжын �о-
ры�ы аума�ында 200-ден астам 
киік �ырыл�ан. Ал на�ты �анша 
киік �ырыл�анын ешкім санай 
алмайды. Бірнеше мы��а жеткені 
аны�. �кімет б�л мселеге неге 
к�з ж�мып �арап отыр?

– С�ра�ы�ыз�а рахмет. Мен 
сізді� «Астана а	шамы» газетін-
дегі ма	ала�ызды о	ып шы	тым. 
�кінішке 	арай, адамны� іс-�рекеті 
таби�ат	а �сер етеді ж�не кбінесе 
б�л �сер лімге �келеді. Біз климат-
ты� 	алай згеретінін, зендер мен 
клдерді� таяз екенін, жануарлар 
мен сімдіктер т�рлеріні� жойылып 
жат	анын кріп отырмыз. Бізге 
таныс ауа райы згеруде. �ыста 
жиі жа�быр жауады немесе �за	 
уа	ыт жылы ауа райы болады. 
�алымдар кптен бері дабыл 	а�у-
да. �лемдегі ластану клемі сыни 
де�гейге жа	ындап келеді. 2015 
жылы біраз мемлекеттер Париж 
климатты	 келісіміне 	ол 	ойды, 
ол жа�анды	 ластануды то	татуы 
керек. �аза	стан да сондай жа�дай. 
�ызыл кітап	а жойылып бара жат	ан 
жануарларды� (омырт	алыларды�) 
128 т�рі енген. Сіз д�рыс айтасыз, 
егер біз б�л м�селелерді уа	ытында 
реттемесек, киіктер де осындай 
та�дыр�а тап болуы м�мкін. Б�л – 
іс-шараларды� т�тас кешені. �кімет 
б�л м�селемен айналыспайды деп 
айту�а болмайды. Жыл сайын мем-
лекеттік 	оры	шылы	 	ызметтерді 
дамыту �шін ед�уір 	аражат блі-
неді. Жануарларды 	ор�ау жнін-
дегі �кіметтік емес �йымдарды� 
жобалары 	аржыландырылады. 
�оры	тар мен �лтты	 парктерді 
�стау артып келеді. Браконьерлік 
�шін айыпп�лдар суде. �нерк�сіп 
к�сіпорындарымен ластану клемін 
жыл сайын тмендету бойынша 
саясат ж�ргізілуде. Жасыл техноло-
гияларды пайдалану ктермеленеді. 
М�ны� б�рі со�ында о� н�тиже 
беруі керек.

– Жа�ында сіз �кімет басшы-
сы Ас�ар Маминге депутатты� 
сауал жолдап, Бай�о�ырдан 
��рамында гептилі бар шикізатты 
зымыран отыны ретінде пайдала-
натын зымыран-тасы�ыштарды 
�шыру�а тыйым салу мселесін 
�арауды �сынды�ыз. Осы �сы-
нысы�ызды толы�тай тар�атып 
айтып берсе�із. Жалпы ал�анда, 
б�л жанай�айы�ыз�а Премьер-
минис трді� ��ла� асатынына се-
несіз бе? Себебі б�л мселе б��ан 
дейін бірнеше рет к�терілгенімен, 
экология, а�б�кендерді �ор�ау 
дегенге �кіметті� нем��рай-
дылы�пен �арайтынына осы 
та�ырыпта бірнеше жыл бойы 
жазып ж�ргендіктен, к�зіміз 
жеткен.

– И�, бізді� азаматтарымызды� 
тініштерін ж�не �аза	стан мен 
Ресей Федерациясында�ы �ылыми 
конференцияларды� материалда-
рын зерделеп, �ріптестерімізбен 
�кіметке осындай сауал жолдады	. 
�алымдарды� т�жырымдары бо-
йынша гептил те улы ж�не 	ауіпті 
зат. Топыра		а т�сіп, ол ерімейді 
ж�не жо�алмайды. Тазалау�а 10 
жыл немесе одан да кп уа	ыт кетуі 
м�мкін! Ресейлік �алымдарды� 
пікірінше, гептил 	атерлі ісік пен 
орталы	 ж�йке ж�йесіні� ауруларын 
тудырады. Сонды	тан бізді� еліміз 
зымыран сатыларыны� 	�лауыны� 
барлы	 аудандарын дербес ба	ы-
лау�а тиіс. Ластан�ан жер ж�не су 
учаскелерін залалсыздандыру тех-
нологияларын іздеумен айналысу 
	ажет. Жыл сайын осы аудандарда 
т�ратын халы	ты медициналы	 
тексеруден ткізу керек. Біреуге 
�міттеніп отырмау керек. �рине, 
б�л іс-шаралар а	ша талап етеді. 
Біра	 егер біз Бай	о�ыр �арыш 

ТОҚТАТАТЫН КЕЗ КЕЛДІ 

айла�ыны� �аза	станда ж�мыс 
істеп, пайда �келгенін 	аласа	, оны� 
	ауіпсіздігін 	амтамасыз етуіміз 
керек. Б�л м�селені біз ба	ылау�а 
алды	 ж�не мамыр айында «Н�р 
Отан» партиясы жанында�ы эко-
логиялы	 ке�есті� отырыстарында 
тал	ылаймыз.

АЙЛА� �АУІПСІЗ 
Ж�МЫС ІСТЕУІ �АЖЕТ

– «Astana aqshamy» газеті 
киіктерді �ор�ау та�ырыбына 
к�птеген ма�алалар мен к�р-
кем шы�армалар («Киіктерді 
жалма�ан ж�т» немесе киелі 
жануарларды �алай �ор�аймыз?, 
«Киік ату�а м�гілік мораторий 
жариялайы�!», «Браконьерлі-
кен к�рес: за� к�шейтілгенмен, 
жауызды� жойыла ма?», «Екі 
ая�ты айуанмен арпалыс», «Ерлік 
ескерусіз �алмады», «А�б�кен жы-
ла�ан т�н») жариялады. Сананы 
а�ша билеген заманда екі ая�ты 
айуандарды� жауызды�ынан 
т�з та�ысыны� т��ымы т�здай 
��рып кетуге жа�ын т�р�анын 
айтып, дабыл �а�ты�. Алайда... 
леуметтік желілерде халы�ты� 
б�л дабыл�а �н �ос�аны болма-
са, за�ны� сл �атайтыл�аны 
к��ілге медеу болмай т�р. Киікті 
�ор�ау – таби�атты �ор�ау. Олай 
болса, киікті �ор�айтын жеке за� 
�абылдап немесе на�ты жа�а 
баптарды Парламентте тал�ы-
ланып жат�ан Экологиялы� 
кодекске тай�а та�ба бас�андай 
етіп жазып �оюмыз �ажет. Прези-
дентті� �зі халы��а Жолдауында: 
«�орша�ан ортаны �ор�ау жне 
экологиялы� даму – еліміз �шін 
алды��ы кезекте т�р�ан мселе» 
деп �адап айтты емес пе?! Ендеше, 
Президентті� с�зін неге �кімет 
еле� �ылмай отыр?

– �кімет Президентті� сздерін 

елемейді деп санамаймын. Бізде 
«Жануарлар �лемін 	ор�ау, кбейту 
ж�не пайдалану туралы» за� бар. 
�орша�ан ортаны 	ор�ау м�селелерін 
реттейтін Экологиялы	 кодекс, 
Орман, Су кодекстері ж�не бас	а да 
кптеген за�дар бар. Жабайы а�дар 
– б�л таби�и ортаны� бір блігі. 
Бізді� жануарлар браконьерліктен 
грі 	орша�ан ортаны� ластануынан 
ж�не адамны� тіршілік ету ортасына 
араласуынан кбірек леді. Егер 
біз осы за�дарды� орындалуына 
	ол жеткізсек, онда біз жануарлар 
�лемін де са	тай аламыз.

– Сізді� дерегі�із бойынша, 
со��ы 15 жылда Бай�о�ырдан 
�ш�ан зымырандарды� 4 ірі апаты 
тіркелді: 2006, 2007, 2013 жне 
2018 жылдары. Соны� со��ысы 
– ®лытау ауданыны� аума�ына 
��ла�ан «Союз МС-10» жне «Со-
юз-ФГ» зымыран-тасы�ыштары. 
�аза� �алымдары топыра�ты 
тазарту�а 10 жылдан 30 жыл�а 
дейін уа�ыт �ажеттігін длелде-
ген. Бай�о�ыр бізге сор болды! 
Сорымыз емей немене, Ресейді� 
��ла�ан бір зымыраны топыра�ты 
20-30 жыл�а за�ымдап, к�йдіріп 
жібереді екен. Демек, Ресейден 
Бай�о�ырды жабуды халы� болып 
талап етуіміз керек! Сіз м�ндай 
�сынысты �олдайсыз ба? Б�л 
�сынысты ж�зеге асыруды� �ан-
дай жолдары бар деп ойлайсыз?

– Мен Бай	о�ыр �арыш айла�ын 
жабу туралы �сынысты 	олдамай-
мын. Б�л д�рыс болмас еді. �арыш 
айла�ы �аза	стан�а кп пайда �ке-
луі м�мкін. Ауыл шаруа шылы�ын 
дамытуда, геологияда, байланысты 
дамытуда, экологиялы	 проблема-
ларды зерттеу де. Біра	 гептилмен 
�шатын зымырандарды то	тататын 
кез келді. Біз Бай	о�ырда�ы �а-
лымдарымызды, инженерлерімізді 
о	ытуымыз керек. Жа�а �арышты	 
технологияларды дамытумен айна-

лысу �шін. Бай	о�ыр 	аласында 
т�ратын адамдар туралы да �мыту�а 
болмайды. Б�л 36 мы�нан астам 
адам, егер �арыш айла�ы жабыл-
са, оларды� кпшілігі ж�мыссыз 
	алады. Сонды	тан �арыш айла�ы 
ж�мыс істеуі керек, біра	 	ауіпсіз 
ж�мыс істеуі керек.

– Екі жыл б�рын, 2019 жылы 
29 наурызда ³лімжан ��ртаев 
баста�ан Сенат депутаттары 
(А.Бейсенбаев, С.Е�сегенов, 
М.Жолдасбаев, М.К�бенов, 
Е.Мамытбеков, Е.С�лтанов, 
 М.Ба�тияр�лы, Н.�ылышбаев) 
Премьер-министр А.Маминге 
киіктерді �ор�ау бойынша жеке 
за� �абылдау ж�нінде �сыныс 
айтып, сауал жолдады. �кімет 
басшысы сол кезде за�дар�а 
енгізілген �згерістерді тізбелеп, 
«жеке за� �абылдауды орынсыз 
деп есептеймін» деп сыр�ытпа 
жауап �айырды. Ол киік ату�а 
м�гілік мораторий енгізу, 
�ор�алжын-Те�із аума�ында 
�лтты� парк ��ру, а�б�кендерді 
�ор�айтын �йым мен �о�амды� 
�ор ��ру туралы бастамаларды 
да �олда�ан жо�. Сонда сенатор-
ларды� жанай�айына, халы�ты� 
талабына ��ла� аспайтын м�ндай 
�кіметті� �аза��а �арсы ж�мыс 
істеп отыр�аны ма?

– А	бкендерді 	ор�ау туралы 
жеке за� 	ажет емес деп ойлаймын. 
Мен осы жануарларды аулау�а мо-
раторий жариялау�а келісемін. Б�л 
шара оларды� мір с�руіне ж�не 
санын 	алпына келтіруге де пай-
далы болады. Біра	 егер біз зімізді 
згертпесек ж�не 	абылдан�ан 
за�дарды са	тай бастаса	, жеке за� 
м�селені шешпейді. �айталаймын, 
бізде жануарларды 	ор�ау тура-
лы за� бар. Жа�анды	 де�гейде 
жануарлар �леміне басты 	ауіп 
климатты� згеруі ж�не ауаны�, 
топыра	 пен суды� ластануы болып 

табылады. Б�л жерде бізге ж�йелі 
шаралар 	олдану 	ажет.

�ЗАРА ТИІМДІ 
ШЕШІМДЕР ТАБЫЛСА...

– Со��ы жылдары эколог-ма-
мандар мен сарапшылар «Бал�аш�а 
экологиялы� апат �аупі т�ніп т�р» 
деп дабыл �а�а бастады. �ытай 
Ілені� суын м�най �нерксібіні� 
�ажеттіліктеріне пайдаланып 
жатыр. �азір к�лді� негізінен 
еріген м�зды�тар есебінен суын 
са�тап отыр�анын білеміз. Алайда 
«Бал�ашт�стіметалл» ксіпорны 
жыл сайын 1800 тонна ша�-тоза� 
таратып, к�лді� суына ауыр ме-
талдар мен сульфиттерді сі�іріп, 
��рту�а жанталасуда. Бал�аш 
к�ліні� тартылуын то�тату �шін 
�андай іс-�имылдар жасауымыз 
керек?

– Бал	аш кліні�, Арал ж�не 
Каспий клдеріні� таяздануы – те 
к�рделі м�селе. Су олар�а бас	а 
мемлекеттерден келеді. Бізді� 
кршілеріміз з экономикаларын 
белсенді дамытып, суды кп пайда-
ланады. Мені� ойымша, м�нда тек 
дипломатиялы	 �дістер �ана кмек 
беруі м�мкін. Біз кршілерімізбен 
келісуіміз керек. �зара тиімді шешім-
дерді табу 	ажет. �рине, климат 
жніндегі Париж келісімін орындау 
керек. Климатты� згеруіне байла-
нысты �лемде су ресурстарыны� 
те�герімсіздігі бай	алады. Білім 
ж�не �ылым министрлігі география 
ж�не су 	ауіпсіздігі институтыны� 
болжамына с�йкес, 2040 жыл�а 
	арай �аза	стан су ресурстарына 
аса 	ажеттілікті сезінетін болады. 
Егер ткен �асырды� 60-жылдарында 
кпжылды	 а�ын 115 текше ша	ырым 
болса, 	азір тек 100  текше ша	ы-
рым. 2030 жыл�а 	арай ол 77 текше 
километрге дейін тмендеуі м�мкін. 
Б�л – те ала�датарлы	 болжам. 
Бір �аза	стан б�л м�селені шеше 
алмайды. �лемдік 	о�амдасты	ты� 
бірлескен к�ш-жігері 	ажет.

ГАЗ�А К�ШУ Б�Л М�СЕЛЕНІ 
ШЕШПЕЙДІ

– �азіргі та�да Н�р-С�лтан, Ал-
маты сия�ты ірі мегаполистерді� 
ауасыны� ластануы мселесі 
«к�йіп» т�р. Мысалы, елорданы� 
газ�а к�шуі т�йткілді мселені 100 
пайыз шешуге м�мкіндік бере ме?

– Ірі 	алаларда�ы ауаны� лас-
тануы тек кмірді пайдаланатын 
к�сіпорындар�а �ана байланысты 
емес. Алматыда ауаны� негізгі 
ластаушысы автомобильдер болып 
табылады. Елордада клік саны 
да артып келеді. Сонды	тан Н�р-
С�лтан ж�не Алматы 	алаларын 
газ�а кшіру б�л м�селені 100 пайыз 
шеше алмайды. �осымша шаралар 
да 	олдану керек.

�О�ЫСТЫ С�РЫПТАУДЫ 
�ЙРЕНБЕДІК

– Еліміздегі е� ас�ынып т�р�ан 
мселені� бірі – �атты т�рмысты� 
�алды�тарды� к�леміні� �л�аюы. 
Егер б�гінгі �ар�ынмен кете бер-
сек, 2030 жылы ауа�а тасталатын 
�алды�тарды� к�лемі 3,6 млн 
тоннаны ��рап, 1,5-2 есеге дейін 
�суі м�мкін екен. Б�л �ауіпті� жо-
лын кесу �шін не істеуіміз керек?

– Сіз д�рыс айтасыз. �аза	стан-
да�ы 	атты-т�рмысты	 	алды	тар 
на�ыз апат	а айналды. Р�	сат етілме-
ген полигондарды� суі жыл сайын 
артып келеді. 2016 жылдан бастап 
�аза	станда тауар ндірушілер мен 
импорттаушыларды� оларды к�деге 
жарат	аны �шін міндеттемелер 
ж�йе сі енгізілді. М�ндай тауарларды� 
тізімі бекітілді. Мысалы, пластикалы	 
ж�не шыны пакеттердегі сусындар, 
консервілер, т�рмысты	 техника, 
автомобильдер ж�не т.б. Б�л тауар-
ларды� иелері арнайы тлемдер 
тлейді, содан кейін олар 	о	ысты 
	айта �деу к�сіпорындарын ашатын 
компаниялар�а 	о	ыс тасымалдау�а 
ж�не оны �деуге жіберіледі. �зірге 
�аза	станда м�ндай к�сіпорындар 
кп емес. Сонды	тан біз �лтты	 биз-
несті 	о	ыс �деумен айналысу�а 
ынталандыруымыз 	ажет. Мыса-
лы, ал�аш	ы екі-�ш жылда салы	 
тлеуден босату. Б�кіл �лемде б�л 
– тиімді бизнес. Біз де к�сіпкерлерге 
жа�дай жасап, осы салада�ы барлы	 
�кімшілік кедергілерді алып таста-
уымыз керек. Сондай-а	 халы	ты� 
экологиялы	 м�дениетін дамыту те 
ма�ызды. Біз 	о	ысты с�рыптауды 
�йренбейміз. �а�аз ж�не пластик 
блек, німні� 	алды	тары блек. 
Кптеген аулаларда 	о	ысты блек 
жинау�а арнал�ан контейнерлер 
бар. Біра	 біз б�л ережелерді �лі 
са	тамаймыз. Дамы�ан елдерде 
адамдарды 	о	ысты блек жина�аны 
�шін ктермелейді. Біз б�л жолды 
да пайдалануымыз керек. Р�	сат-
сыз 	о	ыс шы�аратын ж�не оны 
тарататын за� б�зушылар�а 	ата� 
санкциялар 	олданылуы керек. Тек 
осылай �ана біз б�л м�селеде т�ртіп 
орната аламыз.

С�хбаттас�ан 
Т�лен ТІЛЕУБАЙ 

 жылдан бастап есей Байқоңырдан «Протон» зымыран-тасығышын ұшыруды мүлдем тоқтатады. 
Мұндай жаңалықты Мәжілістегі отырыста и рлық даму және аэроғарыш министрлігінің басшысы 
Бағдат Мусин жари лады. Бұл мәселе бұған дейін қазақ баспасөзінде үзбей көтеріліп келді. Қ  Парла-
менті Мәжілісінің депутаты, кологи  мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің мүшесі Арман 
Қожа метовпен жұттан қырылған киіктер, Байқоңырдан ұшатын зымыран-тасығыштарға тыйым салу, 
еліміздегі экологи лық мәселелер туралы ашық сұ баттасып едік. 

Т
ТІЛЕУБАЙ

tolen_tleubaev@mail.rutolen_tleubaev@mail.ru

ГЕПТ ЛМЕН  ҰШАТЫН
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жаһан жаңалықтары

�анды о�и�а 11 мамыр 
к�ні са�ат 9:00 шамасында 
бастал�ан. Мектепке келіп 
кірген екі жігіт д�лізде т�рып, 
о�ушы балалар�а �арай о� 
жаудыр�ан. Бір рет жарылыс 
та жаса�ан. Соны салдарынан 
7 о�ушы, 1 м��алім �ыз �аза 
тап�ан, 16 бала жара�ат ал�ан. 
О� ат�ан екі �аск�йді бірі – 19 
жаста�ы Ильназ Галявиев к�п 
�замай �ол�а т�сті. Тергеушілер 
Ильназды дем берушісі 41 
жаста�ы Рамиль Мухаметшин 
деген біреу бол�анын аны�тады. 

�азір ол да �амау�а алынды.
Ильназ б�л �ылмыс�а алдын 

ала дайындал�ан. Ол �ай�ылы 
о�и�адан бірнеше к�н б�рын 
телеграммда арна ашып, онда 
�зін «��дай» деп таныстырып-
ты. Арнада�ы жазбаларында 
жас жігіт Жер бетіндегі ж�рт-
ты б�рін «био�алды�» деп 
атап, оларды жаппай �лтіруге 
ша�ыр�ан. Соны сыайында 
�зіні алда�ы жоспарын айтып, 
м�мкіндігінше к�бірек адамды 
�лтіріп барып, �зін ��рбанды��а 
жіберетінін жеткізген.

ҚАЗАНДА Ы 
ҚАНДЫ ОҚ А

�олында тиісті ��жаты бар 
адамны шетелге шы�уы жеіл-
деп, �зге елден орал�анда 
карантинде отырмайды.

Жаппай вакцинациялау 
бастал�ан Еуроода� елдері 
«COVID-т�л��жат» енгізу 
м�селесін бірнеше ай б�рын 
тал�ы�а ал�ан. Вакцина �абыл-
дады деген ��жатты енгізуге 

Д�ниеж�зілік денсаулы� са�тау 
�йымы �арсылы� білдіргенмен, 
Еуроода� елдері т�л��жат �а-
жет дейді. М�селен, Испания 
билігі бастаманы �олдайтынын 
жеткізді. ¢йткені ел экономи-
касы туризмге т�уелді. Былтыр 
Испанияны саяхат саласы 
со�ы жарты �асырда�ы е 
ауыр жыл�а тап болды. Грекия 

билігі де осындай сертификат 
енгізу бастамасын �олдап 
отыр. Себебі Эллада елінде 
де туризмні экономикада�ы 
�лесі жо�ары. �олдаушылар 
�атарында Польша мен Да-
ния да бар. Ал Франция мен 
Румыния билігі керісінше, б�л 
идеяны ��птамайтындарын 
айт�ан.

11 мамыр күні Ресей халқы дүр сілкінді. аңкес-
тер Татарстан астанасы Қазан қаласындағы 1 5 
мектепке шабуыл жасап  оқушыларды қырып салды. 

АК НА ТӨЛҚҰЖАТЫН ЕНГІЗБЕК
Еуроодақ маусымның ортасына қарай вак ина төлқұжатын енгізбек. нда туристің 

екпе салдырғанын немесе антиденелердің бар екендігін айғақтайтын ресми ақпарат 
болуы керек. Аталған құжат вак ина и лау туралы анықтаманы алмастырады. 

Қ
ҮСЕМ АНҰЛЫ

qaliakbarkz@gmail.com

�А�ТЫ�ЫС �АЙДАН 
БАСТАЛДЫ?

Наразылы� Израиль полицейлері 
Рамазан айында палестиналы�тар�а 
ауызашардан со ескі �алада�ы Дамаск 
�а�пасына жиналу�а тыйым салып, 
барьерлер �оюынан басталды. Оны 
соы �л-А�са мешітіні маында�ы 
т�белес пен �ант�гіске �ласты. Екін-
шіден, Израиль билігіні сотты 
шешімі ар�ылы палестиналы� 28 
отбасын 70 жылдан бері палести-
налы�тар т�ратын Шейх-Джаррах 
ауданынан шы�ару ж�ніндегі �аулысы 
да о�и�аны одан �рмен ушы�тырып 
жіберді. Текетірестен кейін Израиль 
�скерлері �асиетті �л-А�са мешітін 
�оршап алып, м�сылмандарды мешіт-
ке кіргізбей �ойды. Міне, осы�ан 
кектенген палес тиналы� ислам 
�оз�алысы (ХАМАС) Израильді 
б�л �рекеті жауапсыз �алмайтынын 
ескертіп, артынша Израильге �арай 
зымырандарын заулатты. Израиль 
�скерилеріні с�зінше, Газа секто-
рында�ы ХАМАС тобы мен бас�а да 
�арулы к�штер Израиль тарапына 
бір аптадан бері 2000-�а жуы� ракета 
ат�ан. Кейбір ракеталар Израиль 
астанасы Тель-Авивке дейін жет-
кен. Оны к�бін Израильді «темір 
к�мбез» атты зымыран шабуылынан 
�ор�ау ж�йесі �а�ып т�сірді. Ал Из-
раиль болса, б��ан жауап ретінде 
Газа секторында�ы ХАМАС �арулы 
к�штеріні негізгі нысандарына  �у-
еден 600-ден астам шабуыл жасады. 
Со��ыны салдарынан екі тараптан 
100-ден астам адам (оны 27-і бала) 
�аза тауып, неше мы адам зардап 
шекті. Халы�аралы� �ауымдасты� 
тараптарды �стамды болу�а, м�селені 
�арумен емес, кееспен шешуге ша�ыр-
�анымен, �а�ты�ысты б�гін-ерте 
то�тайтын т�рі жо�. Керісінше �деп 
барады. Израиль билеушісі Нетанья-
ху Израильді ХАМАС-пен �зге де 
палестиналы� содырлар�а со��ысы 
шабуылды «басы �ана» екенін айтып, 
«біз �з азаматтарымызды �ор�ау �шін 
ХАМАС-�а со��ы береміз» десе, ХАМАС 
та к�ресті то�татпайтынын білдіріп, 
«Тель-Авивке, Иерусалимге, Димон�а, 
Ашкелон�а, Ашдод�а, Беер-Шева�а 
ж�не бас�а да �алалар�а со��ы беру 
біз �шін су ішуден де оай болды. 
²рі �арай да осылай болады» деп 
м�лімдеді. 

ЕКІГЕ ЖАРЫЛ�АН 
ЕКІ�ДАЙ ПІКІР

Газада�ы со�ы жа�дай�а бай-
ланысты халы�аралы� �ауымда-
сты�ты да пікірі екіге жарылды. 
12 мамырда Б³³-ны �ауіпсіздік 
кеесі та�ы бір ш��ыл жиын �ткізіп, 
біріккен м�лімдемеге келісе алмады. 
Дипломатиялы� дерекк�здерді 
м�ліметінше, кеесті 14 м�шесі 
�а�ты�ысты то�тату�а ша�ыратын 
м�лімдемеге келіскенімен, А�Ш �ол-
дама�ан. Вашингтон б�л м�лімдеме 
жа�дайды реттеуге к�мектеседі деп 
санамайды. Сонымен �атар А�Ш 
Газа секторынан �ш�ан зымыран-
дар�а �атысты сын айтып, Израиль 
тарапын �олдады. Ел президенті 
Байден де Израиль �ор�ану�а зады 
���ылы деп санайтынын жеткізді. 
Ал Т�ркия билігі болса, Палестина 
хал�ына �олдау к�рсетуге �ашан да 
дайын екенін жеткізді. 

Байденні емеуріні А�Ш билеу-
шілеріні Иерусалимні иелік ���ы�ы 
м�селесінде �ашанда Израильді 
жа�тайтынын аны� а�артты. Трамп 
билік ж�ргізген кезде Иерусалим �а-
ласын «Израильді орталы� �аласы» 
деп мойындап, ел астанасын Тель-
Авивтан Иерусалимге к�шірсін деген 
м�лімдесі тек палестиналы�тарды 
�ана емес, б�кіл ислам д�ниесіні 
наразылы�ын �оз�а�ан еді. 

Біріккен ³лттар ³йымы бас ас-
самблеясы да Иерусалим �аласын 
Израильді астанасы деп санаудан 
бас тартты. 

ИЕРУСАЛИМНІ	 ИЕЛІК 
���Ы�Ы КІМДЕ?

Иерусалим – Израиль мен Па-
лестина арасында�ы е басты �ай-
шылы�ты бірі. Адамзат �ркениеті 

ҚҰДЫСТАҒЫ  ҚАНТӨГІС
Та у ығыстан тағы да оқ-дәрінің иісі мүңкіді. оңғы бір-екі жылда салыстырмалы 
түрде айтқанда, мамыражай күн кешкен ерусалим алқының тыныш тірлігі өткен 
аптада а қ астынан бұзылып, зраил  мен Палестина ашық қақтығысқа көшті. 
Жағдайдың күрт ушығуына зраил  тарапының әрекеті себеп болды. 

�азірге дейін 24 миллион 
адам індетті ілмегіне ілініп, 
260 мы адам �айтыс бол�ан 
б�л елде д�рі жетіспей жатыр. 
Вакцина да аз. Ауруханаларда 
орын жо�. Уа�ытша емханалар 
ашыл�анымен, нау�астарды 
дені сыртта емделуге м�жб�р. 
Ба�илы� боп жат�андарды 
к�птігі сонша, крематорийлер 
оларды денесін �ртеп �лгермей 
жатыр. М�йітті �зенге ла�тыру 

да тиылма�анды�тан, індетті 
тізгіндеу �те �иын�а со�уда. 
Оны �стіне б�л елде індетті 
�те тез тарайтын жаа штамы 
аны�тал�ан. �азір індетті б�л 
штамы іргеміздегі �ытай, Ресей 
елдеріне де тарап �лгерді. 

Айта кетейік, �лем бойынша 
161 миллион адамны індет 
ж��тыр�аны аны�талып, оны 
3 миллион 370 мыы �айтыс 
болды. 

ҮНДІСТАНДА ІНДЕТ 
ЫРЫҚ БЕРМЕЙ ТҰР

Үндістанда індет бой бермей барады. Бұл елде бір 
тәулікте  мың адам ауруға шалдыққаны анықта-
лып   сағат ішінде  мыңнан аса адам қайтыс болды. 

т�анда, жеке-жеке жер сатып ал�ан 
еврейлер �з иеліктеріндегі жерін 
бір-біріне �осып кеп жібергенде 
Палестина территория сыны 56 
пайызы еврейлерге т�уелді болып 
шы�а келді. Д�л осы кезде барып, 
�здеріні обай алдан�анын сезген 
арабтар еврейлерге жер сат�андарды 
�лім жазасына кесетін �кім шы�арды. 
Біра� б�рі де кеш еді. 

1947 жылы 29 �арашада ³лы-
британияны бастамасы, А�Ш пен 
Кеес Ода�ыны �олдауымен Біріккен 
³лттар ³йымы ассамблеясы 181-�а-
рар �абылдап, Палестинаны екіге 
б�ліп, екі мемлекет ��ру ж�нінде 
шешім шы�арды. Сол �ірдегі жалпы 
халы� саныны �штен бір пайызын 
�стайтын еврейлерге Палестина 

жеріні 57 пайызы берілді. Б��ан 
араб елдері �ре т�регеліп �арсылы� 
білдіргенімен, ештее �нген жо�. 
Келесі жылы, я�ни, 1948 жылы 14 
мамырда 650 мы хал�ы бар еврей 
мемлекеті ��рылды. 15 мамыр к�ні 
Мысыр, Сирия баста�ан араб елдері 
Израильге �арсы со�ыс ашты. Алайда 
арабтарды Израильді ��ртып жі-
беру ма�сатында баста�ан со�ысы 
Израильді пайдасына шешілді. Атап 
айт�анда, Б³³ шешімімен арабты� 
Палестина мемлекетіне берілген 
жерді к�п б�лігін (6,7 мы км2) ж�не 
Иерусалим �аласыны батыс б�лігін 
басып алды. Израиль басып ал�ан 
жерлерінен 1 млн-нан аса арабтарды 
�уып жіберіп, Б³³-ны 1948 жылы 11 
желто�санда шы�ар�ан бос�ындарды 
отандарына �айтып оралу ���ы тура-
лы �арарын орындаудан бас тартты. 
Міне, осыдан бастап Палестина мен 
Израиль бітіспес жау�а айналды. 5 рет 
к�лемді со�ыс болды. М�ны б�рінде 
А�Ш-ты �уатты �олдауына с�йенген 
еврейлер арабтардан басым т�сіп, 
со�ыс сайын жеіске жетіп отырды. 
Сонымен �атар, территория сын 
�здіксіз кеейтіп, со�ыс сайын ара-
бтарды жерін басып алуды �детке 
айналдырды. ²сіресе, 1967 жыл�ы «6 
к�ндік со�ыста» ежелгі Палестина�а 
тиесілі жерлерді басып ал�ан Израиль 
1967 жылы 28 маусымда Иерусалим 
�аласын Израильді бірт�тас астанасы 
деп жариялады. «М�йіз с�раймын деп 
��ла�тан айырыл�ан» арабтар �азір 
1967 жылдан б�рын�ы территориясын 
�айтарып алу�а зар болып отыр. Ал 
Израиль оны �айтаруды орнына 
іргесін к�н санап кеейтіп барады. 
Демек, Палестинада�ы �а�ты�ыс-
ты тамыры тереде жатыр. Оны 
келісіммен немесе келісс�з ар�ылы 
шешілуі �иын. Ал со�ыс�а �ласса, ол 
да Израильді пайдасына шешілетіні 
аны�. ¢йткені елі дамы�ан, �ару-жа-
ра�ы �уатты Израильге алтыба�ан 
алауыз арабтар �андай амал �олданса 
да, т�теп бере алмайды. 

ГАЗАДА�Ы �А�ТЫ�ЫСТЫ	 
ТАМЫРЫ ТЕРЕ	ДЕ

Иерусалимдегі жа�дайды ушы�уы 
�лкені Осман империясыны �ара-
ма�ынан шы�ып, ³лыбританияны 
отарлы� аума�ына айнал�ан кезі-
нен басталады. Тек Иерусалимдегі 
жа�дай�а �ана емес, Таяу Шы�ыста�ы 
Израиль мен Палестина сынды екі 
мемлекетті пайда болып, от пен 
судай отаса алмай отыруына да осы 
³лыбританияны «улы саясаты» кін�лі. 

Израиль мемлекеті 1948 жылы 
�лемдегі �ш ірі дін - христиан, иудаизм 
ж�не ислам �асиетті деп санайтын 
аума�та ��рылды. Неше мы жылды� 
сергелде тарихы бар еврей �лтыны 
Палестина жерінен Израиль мем-

лекетін ��руында екі �лкен себеп 
бар. Біріншіден, ол еврейлерді �за� 
жылды� жоспары ар�ылы ж�зеге 
асса, екіншіден, ³лыбританиямен 
�атар �оныстан�ан арабтар мен 
еврейлерді «б�ліп бас�ару ар�ылы 
билеу» саясаты еврейлерді ба�ына, 
палестиналы�тарды сорына айналды. 

Сионистік �оз�алысты авторы 
атан�ан еврей журналист Теодор 
Герсльді 1896 жылы «Еврей мем-
лекеті» деп аталатын ша�ын кітабы 
жары� к�рді. ²р елде тентіреп ж�р-
ген еврейлерге �лтты� мемлекет 
��ру туралы е ал�аш ой таста�ан 
осы кітапта, автор, б�кіл �лемдегі 
еврейлерді Палестинадан неме-
се Аргентинадан иелік сатып алу 
�шін «а�ша жинау�а» ша�ырады. 
Сонымен еврейлер жасырын т�рде 
Палестина жерінен жер сатып ала 
бастайды, а�ша�а ��ны��ан ара-
бтар жер ба�асын �анша к�терсе 
де, еврейлер соны б�ріне шыдап, 
жер сатып алады. Кейін �олында 
бес тиыны бар еврейді барлы�ы 
Палестина�а �арай а�ылды, ал олар-
ды артында шетелдерде �жептеуір 
а�ша тап�ан бай еврейлер т�рды, 
олар Палестина�а бар�ан еврейлерді 
а�шалай �олдап, Палестинадан жер 
сатып алу�а �ызы�тырды. Сонымен 
�атар, �алталы еврейлер А�Ш пен 
³лыбритания билеушілеріні аузын 
майлай ж�руді де назардан �а�ыс 
�алдыр�ан жо�. Екінші д�ниеж�зілік 
со�ыс ая�тал�аннан кейін еврейлер 
�атты ж�бір к�рген �лт ретінде �з 
м�ддесін жо�тай бастады. Олар�а 
А�Ш пен ³лыбритания �лкен �ол-
дау к�рсетті. А�Ш пен ³лыбри-
танияны сеніміне �ол жеткізген 
еврейлер т�уелсіз мемлекет ��ру 
жоспарына к�шті. М�ны да А�Ш 
пен ³лыбритания �олда�анымен, 
еврейлер т�уелсіз ел ��ратындай 
�здеріне т�уелді территория жо� 
еді. Дегенмен, еврейлер �здеріні 
Палестинада мемлекет ��ратындай 
жері бар екенін д�лелдеді. Атап ай-

Америкалы� �скерилерді 
пайымдауынша, солдаттарды, 
дрондарды, артиллерияны, 
бомбалау ��ралдарын бас�а ай-
ма��а ауыстыру ж�не айма�та 
�скери база ��ру Ау�анстанда�ы 
бас�ыншылы� �рекеттерді ал-
дын алу�а, т�ліптерді �рекетін 
ба�ылау�а м�мкіндік береді.

Байден �кімшілігіндегі 
шенеу ніктер А�Ш �скері мен 

�скери техникаларын Ау�ан-
станмен шекаралас ¢збекстан 
мен Т�жікстан�а орналастыру-
ды ж�н к�реді. The Wall Street 
Journal басылымы «америкалы� 
шенділер айма�та�ы Ресейді 
�скеріні болуы ж�не �ытайды 
Орталы� Азия�а ы�палыны 
артуы А�Ш-ты �скери база-
сын ��руын �иындататынын 
т�сінеді» деп жазады.

АҚШ ОРТАЛЫҚ АЗ А 
ОРАЛА МА

АҚ  Ауғанстаннан шығарылған әскерилері мен 
техникаларын рталық Ази  мен Та у ығысқа 
орналастыруды жоспарлайды. Бұл туралы   

  басылымы хабарлады. 

мен м�дениетінде маызы зор б�л 
�алада барлы� діндеріні тарихи 
��нды ж�дігерлері мен киелі орын-
дары бар. Иудейлер, христиандар, 
м�сылмандар арасында Иерусалим 
�шін талас бірнеше мы жыл�а 
жал�асып келеді. 1967 жылы Таяу 
Шы�ыста�ы со�ыс кезінде атал�ан 
�аланы шы�ысын басып алып, �азір-
ге дейін онда�ан елді мекендерді 
іргесін �алап, 220 мы халы�ты 
�оныстандырып �лгерген еврей 
билігі Иерусалимді �зіні бірт�тас 
ж�не б�лінбейтін астанасы деп біледі. 
Б��ан Израиль билеушісі Биньямин 
Нетаньяхуды «Иерусалим 3000 
жылдан бері Израиль астанасы болып 
келді. Ол – еш�андай �зге халы�тікі 
емес, тек Израильдікі. Сонды�тан 

палестиналы�тар м�селені ушы�ты-
рмай, Израиль астанасы ретінде 
�абылда�андары ж�н. Сонда �ана 
бейбітшілік орнайды» деген с�зі 
ай�а�. Ал палестиналы�тар Шы�ыс 
Иерусалимді �з жеріміз �рі болаша�та 
��рылатын т�уелсіз елімізді аста-
насы болады деп санайды.

Оны �стіне, м�сылмандар �шін 
Иерусалим ислам дініні киелі �ара 
шаыра�ы саналады. ��ранда ��дыс 
деп атал�ан б�л �алада �лемге �йгілі 
�л-А�са мешіті бар. Араб тілінде 
«Шал�айда�ы �ибадатхана» деген 
ма�ына беретін б�л ��лшылы� орны 
«Мешіт ул-харамнан» кейін салын�ан 
е ал�аш�ы мешіт саналады. Ол м�-
сылмандарды е ал�аш�ы ��быласы 
бол�ан. ��ран-К�рімні «²л-исра» 
с�ресінде М�хаммед пай�амбарды 
Ми�раж т�ні мешіт �л-А�са�а барып, 
намаз о�ы�анды�ы жайлы айтылады. 
Мешітті на� �ай кезде салын�а-
ны аны� емес. Кейбір деректерде 
мешітті іргетасын Адам ата �ала�ан 
десе, кей деректерде А�са мешітіні 
іргетасы Д�уіт пай�амбар кезінде 
�аланып, ��рылыс ж�мысы С�леймен 
пай�амбар т�сында ая�тал�ан делі-
неді. Аралы�та с�рапыл со�ыстардан 
ж�не жер сілкінісінен бірнеше рет 
�ирап, кейін �айта �алпына кел-
тірген б�л мешітті м�сылмандар 
жо�арыда айт�анымыздай, ал�аш�ы 
��быласы ретінде �асиетті орын 
санаса, еврейлер «Иерусалим Саул 
патша кезінде еврей мемлекетіні 
астанасы бол�ан, б�л �алада бізді 
заманымыздан мы жыл б�рын 
яÄуди дініні е ал�аш�ы ��лшылы� 
орны – С�леймен �ибадатханасы 
салын�ан» деген у�ж айтады. 

�азір б�л �ір – Израильді ба�ы-
лауында. Е �ызы�ы, Шы�ыс Иеру-
салимде ту�ан еврейлерге Израиль 
азаматты�ы берілсе, палестиналы�тар 
тек т�ра�ты т�ру�а р��сат ала алады. 
Егер палестиналы�тар б�л айма�та 
�за� уа�ыт т�рмаса, т�ра�ты т�ру 
р��сатынан айырылады. 

Ж�ма к�ні �ыр�ызстан 
парламенті адам �міріне не-
месе �орша�ан орта�а �ауіп 
т�ндіретін компаниялар�а 
мемлекетке уа�ытша иелік 
етуге м�мкіндік беретін за �а-
былда�ан.  Канадалы� «Centerra 
Gold» компаниясына тиесілі 

��мт�р алтын кенішін сот 
«�орша�ан ортаны �ор�ау 
занамасын б�зды» деп тапты. 
Компания айыптауды «м�лдем 
негізсіз» деп санайды. Компа-
ния�а 3,1 миллиард доллар 
немесе 261,7 миллиард сом 
айыпп�л салынды.

КЕНІШ ЕСІНЕ АЙЫП 
САЛДЫ

Қырғызстанның соты қоршаған ортаны қорғау 
заңнамасын бұзды деген шешімінен кейін елдің ең 
ірі алтын кенішін басқаратын компани ға 1 мил-
лиард доллар айыппұл салды.
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ҚАЗАҚ УТБОЛЫНЫҢ 
ЖАРЫҚ Ж ЛДЫЗЫ

 жылы  мамырда қазақ утболының жарық жұлдызы, «Қайрат» командасының, Қазақстан құрамасының 
аты аңызға айналған атақты утболшысы, Қазақстан еспубликасына еңбек сіңірген жаттықтырушы егізбаев 
Тимур анжарұлының туғанына  жыл толды. л  жылы қыркүйекте құжаттары -  жылдар ара-
лығын қамтитын жеке ар ивін Қазақстан еспубликасының рталық мемлекеттік ар ивіне тапсырған болатын. 
Бүгін сол құжаттарды сөйлете отырып, Тимур егізбаевты еске алуды жөн көрдік.

Тимур Сегізбаев 1941 жылы 
12 мамырда Семей �аласында 
д�ниеге келді. 1944 жылы �кесі 
Санжарды� �ызмет ауыстыруы-
на байланысты, Сегізбаевтар 
отбасы т�гелімен Алматы 
�аласына к�шіп келеді. Бала 
кезінде Тимур Санжар�лы 
барлы� �лдар сия�ты футбол 
ойнады. Б�кіл жазды Тал�ар 
шат�алында�ы пионер лагерін-
де �ткізді. Бірде ол Алматы 
�аласыны� �а� ортасында�ы 
А.Горький атында�ы м�дениет 
ж�не демалыс саяба�ында 
орналас�ан «Спартак» ста-
дионында пионер лагерлері 
арасында �ткен футбол жа-
рысына �атысады. Осы ойын 
барысында оны «Авангард» 
балалар мен жас�спірімдер 
мектебіні� жатты�тырушысы 
ж�не директоры Г.А.Козель-
ко бай�ап, �з секциясына 
ша�ырады.

1955 жылдан бастап Сегіз-
баев футбол бойынша �аза� 
КСР жас�спірімдер ��рамасы-
ны� ойыншысына айналады. 
1959 жылы �аза� КСР футбол 
��рама командасыны� сапында 
жастарды� футбол мектептері 
арасында Воронеж �аласында 
�ткен Ке�ес Ода�ыны� бірін-
шілігінде �нер к�рсетті.

Сегізбаевты� шабуыл �й-
ымдастырушылы� дарыны 
мен шебер доп со�атын �а-
сиеттері «�айрат�а» келгенге 
дейін-а� бай�ала бастады. 
Республиканы� бас коман-
дасында �нер к�рсеткенге 
дейін КСРО о�ушыларыны� 
спартакиадасында Тимур ар-
мян ��рамасына �арсы �ткен 
ойында керемет жасайды. 
Бірінші таймда �аза�стан-
ды�тар �арсыластарына есе 
жібереді. Есеп – 0:5. Ал екінші 
таймны� 45 минуты �ткен 
кезде та�тада�ы есеп 5:5 бол-
ды. Барлы� голды жал�ыз 
Сегізбаев со��ан еді. М�ндай 
жа�дай б��ан дейін КСРО мен 
Югославия ��рамаларыны� 
арасында�ы ойында ХХ �асыр-
ды� 50-ші жылдарында�ы к�р-
некті ойыншы Всеволод Бобров 
тарапынан жасал�ан болатын. 
Тимур Санжар�лыны� жеке 
архивінде онымен бірге т�скен 
фотосурет са�тал�ан.

1958 жылы орта мектепті 
бітірген Т.Сегізбаев �аза� 
мемлекеттік дене шыны�тыру 
институтына о�у�а т�седі. 
Екінші курста ЖОО басшылы�ы 
алда�ы жылы ода�ты� чем-

пионатты� жо�ар�ы лига-
сында �нер к�рсетуі тиіс рес-
публиканы� «�айрат» бас 
футбол командасы оларды� 
�ызы�ушылы�ын ту�ызып 
отыр�анын хабарлайды. Осы 
с�ттен бастап команда мен 
оны� ойыншысыны� та�дыры 
бір-бірімен ты�ыз байланысты 
болды.

1960 жылы 12 мамырда 
19 жас�а тол�ан Т.Сегізбаев 
�зіні� ту�ан к�нінде «�айрат» 
командасы сапында КСРО 
чемпионатыны� жо�ары 
лигасында �нер к�рсетті. 
Б�л алматылы� команданы� 
ке�ес футбол элитасында�ы 
ал�аш�ы маусымы еді. Сол 
ойын�а «�айрат» аутсайдер 
р�лінде келсе, «Беларусь» 
командасы бірінші орында 
келе жат�ан болатын. Оны� 
�стіне, ойын Минск �аласында 
�тті. Алайда д�л осы матчта 
«�айрат» командасы жо�ары 
лигада�ы ал�аш�ы же�ісін атап 
�тті. Оны� басты себепкері 
– �атарынан екі гол со��ан 
жас шабуылшы Сегізбаев 
еді. «�айрат» 2:0 есебімен 
же�іске жетті.

1962 жылы м�скеулік «Тор-
педо» �а�пасына Сегізбаевты� 
со��ан голы «�айрат» жанк�й-
ерлеріні� есінде м��гі �алды. 
Т.Сегізбаев ала�ны� ортасында 
ойнап ж�ріп, допты 35 метрден 
тепкен болатын. Б�л о�и�а 
сол кезде «доп м�мкін емес 
траек тория бойынша �а�па-
ны� жо�ар�ы б�рышына �шып 
жетті. Жан �шыра секірген 
�а�пашы А.Кавазашвили тек 
�ана осы голды� с�лулы�ын 
одан ары арттыра т�сті» деп 
суреттелген болатын.

1964 жылы 26 тамызда 
м�скеулік «Спартакпен» бол�ан 
ойында �аза� футболыны� 
жары� ж�лдызы �зіні� е� 
жар�ын голдарын со�ты. «�ай-
рат» �а¤арлы �арсыласын 2:0 
есебімен тізе б�ктірді. Екі гол-
ды да б�кіл �аза� даласын �зі 
ойна�ан фильм ар�ылы баурап 
ал�ан «�ожаны�» ту�ан а�асы 
– Т.Сегізбаев со��ан болатын. 
Сол кезде ке�ес футболыны� 
патриархы ж�не «Спартак-
ты�» аты а�ыз�а айнал�ан 
футболшысы Н.П.Старостин 
«�айрат» Сегізбаев орында�ан 
сирек со��ыларды� ар�асын-
да �ана же�іске �ол жеткізді 
деп айт�ан еді. Матчты� ер-
те�інде �лкен елді� орталы� 
газеттері «Тимур ж�не оны� 

командасы» деген та�ырыппен 
жары��а шы�ты. Ол ту�ан 
республикасында танымал 
т�л�а�а айналды. 

1966 жылы ол «�айратты�» 
капитаны болып сайланып, 
1970 жылы �зіні� футболда�ы 
мансабын ая�та�ан�а дейін 
команданы бас�арды. Сонымен 
�атар, Тимур Санжар�лы ко-

манданы� комсоргы болды.
Сегізбаев �мір бойы фут-

болшы бола алмайтынын 
т�сініп, �зін ерте�гі к�нге 
ертерек дайында�ан сия�ты. 
Ол С.М.Киров атында�ы �аз-
МУ-ды� журналистика факуль-
тетіне о�у�а т�сті. Ол ойында 
да, о�уда да ерекше табыс�а 
жете білді. 

60-шы жылдарды� ая�ында 
«�айрат» капитаны б�ры-
ныра�та ал�ан созылмалы 
жара�аттардан зардап шеге 
бастады. Сегізбаев �лі де га-
зон�а шы�а алатын жа�дайда 
болды, біра�, ол �зіне нашар 
ойындарды р��сат ете алмады. 
Т.Сегізбаев 29 жас�а толу�а �ш 
к�н �ал�анда, я�ни, 1970 жылы 

АЗИ  ЕМПИОНАТЫНА 
КІМДЕР БАРАДЫ

ТО ЫЗҚ МАЛАҚ 
ТУРНИРІ

Бокстан ерлер және әйелдер арасындағы Ази  емпионаты  мамыр-  маусым ара-
лығында Біріккен Араб мірлігінің астанасы убайда өтеді.

Нұр- ұлтан қаласы әкімдігінің «Астана жастары» мемлекеттік 
мекемесі « ra n gam s» зи ткерлік ойындар жобасының а сын-
да тоғызқұмалақтан қалалық турнирдің бірінші кезеңін өткізді.

Жарысты� ашылу салтана-
тында «Астана жастары» КММ 
басшысы Шы��ыс  Тлеу лин, 
�алалы� ІІД есірткіге �арсы 
к�рес ж�ргізу бас�армасыны� 
б�лім басты�ы Сергей Ильи-
ных ж�не Н�р-С�лтан �аласы 
бойынша «Рухани жа��ыру» 
жобалы� ке�есіні� дирек-
торы А�ерке Ж�манбаева 
с�з с�йлеп, �атысушылар�а 
с�ттілік тіледі. 

«Brain games» жобасына 
то�ыз��мала�, шахмат, дойбы 

ж�не �азіргі та�да жастар 
арасында �ызы�ушылы� 
артып отыр�ан киберспорт 
енгізілген. Осы жарыстар�а 
елорданы� 29 жас�а дейінгі 
жастары мен жас�спірімдері 
�атысуда.

Кеше «Жетісу» саяба�ында 
ашы� аспан астында �ткен 
то�ыз��мала� жарысыны� 
бірінші кезе�інде �ала мектеп-
тері мен колледждер о�ушыла-
ры, аула клубтары мен то�ыз-
��мала� федерациясыны� 

т�рбиеленушілері �атысты. 
Бірінші кезе�де Н�р�лем 
Ибраим, Алтынай Т�р�ан-
жанова, Же�ісхан  �абылбек, 
Аружан Уайыс, Айша ·мір-
за�, Ерболат Т�р�анбек ж�не 
бас�а да спортшылар �здіктер 
�атарынан к�рінді. Іріктеу 
жарысынан �здік шы��андар 
маусым айында, астана к�ні 
мерекесі �арса�ында �тетін 
финалды� кезе�де ж�лделі 
орындарды сарап�а салатын 
болады.

��рлы� біріншілігінде �аза�стан 
��рамасыны� атынан сын�а т�сетін 
боксшыларды� есімі белгілі болды.

Ерлер ��рамасы: 49 кг - Даниял 
С�бит (Батыс �аза�стан облысы), 
52 кг - С�кен Бибосынов (Т�ркістан 
облысы), 56 кг - Сабырхан Махмуд 
(Шымкент �аласы), 60 кг - Серік 
Теміржанов (Павлодар облысы), 64 
кг - Закир Сафиуллин (Т�ркістан 
облысы), 69 кг - Абылайхан Ж�сіпов 

(�ара�анды облысы), 75 кг – »біл-
хан Аман��л (Жамбыл облысы), 81 
кг - Бекзат Н�рд�улетов (Ма��ыстау 
облысы), 91 кг - Василий Левит (Астана 
�аласы), +91 кг - �амшыбек �о��аба-
ев (�ызылорда облысы). ��раманы� 
бас бапкері – ¾алымжан Кенжебаев.

»йелдер ��рамасы: 48 кг - Алуа 
Бал�ыбекова (Жамбыл облысы), 51 
кг - Назым �ызайбай (Алматы �ала-
сы), 54 кг - Дина Жоламан (А�мола 

облысы), 57 кг - Владислава Кухта 
(�ара�анды облысы), 60 кг - Римма 
Волосенко (Н�р-С�лтан �аласы), 64 
кг - Милана Сафронова (�останай 
облысы),  69 кг -Валентина Хальзова 
(Н�р-С�лтан �аласы), 75 кг - Марина 
Вольнова (Н�р-С�лтан �аласы), 81 
кг - Фариза Шолтай (Шымкент �а-
ласы), +81 кг - Ляззат К�нгейбаева 
(Н�р-С�лтан �аласы). ��раманы� бас 
бапкері – Ерік Ал�абек.

СПОРТ

9 мамырда ала��а со��ы рет 
ойыншы ретінде шы�ты. Же-
текші футболшыны шы�арып 
салу КСРО чемпионатыны� 
Баку «М�найшысына» �арсы 
«�й ойыны» кезінде �йымда-
стырылды.

Т.Сегізбаев�а �ызылорда 
�аласыны� «Автомобилист» 
футбол клубына жатты�ты-
рушы болу �сынылды. Ол осы 
уа�ыт�а дейін �лкен теориялы� 
материал жина�тап, П.Г.Зен-
кин, Н.Я.Глебов, А.А.Келлер, 
В.А.Котляров, А.А.Гринин, 
А.А.Севидов сия�ты тарлан-
боз жатты�тырушыларды� 
о�у-жатты�у саба�тары мен 
ойын талдауларына конспект 
жасап ж�рген болатын.

Ол кезде «Б» класында�ы 
командаларды� со�ында ж�р-
ген команданы к�теру �шін 
�лкен ж�мыс істеу керек болды. 
Áлкен футболды к�рмеген �ала 
жанк�йерлерін �ызы�тыру аса 
ма�ызды болды. Бапкерді� 
стратегиясы мен тактикасы 
к�п �замай �з н�тижесін берді. 
«Автомобилист» 4-5 орын�а 
дейін к�терілді.

1970 жылы Сегізбаев 
�ара�андылы� «Шахтерді» 
бас�арды. �аза�станны� к�мір 
астанасынан шы��ан команда 
КСРО чемпионатыны� бірін-
ші лигасында ойнады ж�не 
республикада «�айраттан» 
кейінгі екінші орынды алды. 
Тимур Санжар�лы «Шахтерді» 
бас�ар�ан екі жыл ішінде 
команда ал�аш�ы онды�ты� 
ішінде болды. М�ны� бар-
лы�ы – б�рын�ы дарынды 
футболшы, б�гінгі бапкерді� 
ерекше �асиеттеріне т�уелді 
болатын.

Сегізбаевты� арманы «�ай-
ратта» ж�мыс істеу еді. Ол 
арманы к�п �замай, 1972 
жылы ж�зеге асты. Ол Алма-
тыны� «�айрат» командасын 
1979 жыл�а дейін бас�арды. 
Ол КСРО-ны� е�бек сі�ірген 
спорт шебері, КСРО-ны� е�бек 
сі�ірген жатты�тырушысы, 
1956 жыл�ы футбол бойынша 
Олимпиада ойындарыны� 
чемпионы, 1975 жылы «�ай-
рат» командасыны� бас жат-
ты�тырушысы бол�ан Всеволод 
Михайлович Бобровпен бірге 
ж�мыс істеді. Т.Сегізбаев, 
С.Каминский, Л.Остроушко 
сия�ты жатты�тырушылар 
триумвираты �лі к�нге жанк�й-
ерлерді� есінде болар... 

Ол содан кейін, �ызылорда 
�аласында�ы «Мелиоратор» 
футбол командасыны� а�а 
жатты�тырушысы болды. 
1981 жылы Футбол бойынша 
олимпиадалы� резервті� 
мамандандырыл�ан бала-
лар-жас�спірімдер спорт мек-
тебіні� ме�герушісі, кейіннен 
директоры болды.

Кейіннен, Сегізбаев �ш жыл 
бойы Йемен Халы�ты� Демо-
кратиялы� Республикасында 
жатты�тырушы-ке�есші болып 
ж�мыс істеді. Ол �з со�ында 
15000 к�рерменге арнал�ан 

сол елдегі е� ал�аш�ы ш�п 
жамыл�ысы бар стадионды 
�алдырды. Б�л ��рылыс ті-
келей оны� бастамасымен 
салын�ан болатын.

1986 жылдан бастап �зіні� 
с�йікті «�айратын» �айта 
бас�арып, а�а жатты�тырушы 
болды. 1986 жылы «�айрат» 
КСРО чемпионатында коман-
да тарихында�ы рекордты� 
орын�а (7-ші орын) ие болды. 

Т.Сегізбаев 1989 жылдан 
�аза� КСР Спорт комитеті 
футбол б�ліміні� басты�ы; 
�аза�стан футбол �ауымда-
сты�ы мен футбол ода�ыны� 
вице-президенті, президенті, 
бас хатшысы болды.

Тимур Санжар�лы КСРО 
спорт шебері, «Футболдан 
�аза� КСР-не е�бек сі�ір-
ген жатты�тырушы» ата�та-
рына ие болды. 2001 жылы 
60 жылды� мерейтойына 
орай Тимур Санжар�лына 
�аза�стан Республикасыны� 
Президенті Н.».Назарбаев-
ты�, ФИФА президенті Йозеф 
Блаттерді�, УЕФА басшысы 
Мишель Платиниді� атынан 
ал�ыс білдірілді. 

2004 жылы Сегізбаев�а 
«�аза�стан Республикасыны� 
��рметті спорт �айраткері» 
ата�ы берілді. �азір оны� 
атында�ы сыйлы��а А�мола 
облысыны� Зеренді �ала-
сында, сондай-а� �ызылорда 
облысында футболдан халы�-
аралы� турнирлер �ткізіледі. 
«�айрат» футбол клубыны� 
жас�спірімдер академиясы 
оны� есімімен атал�ан.

2011 жылы �здік е�бегі 
�шін Т.Сегізбаев елімізді� 
жо�ары спортты� наградасы 
– �аза�стан Республикасы Äлт-
ты� Олимпиада комитетіні� 
Олимпиадалы� орденімен 
марапатталды. Т.Сегізбаев 
– «Отан» орденіні� кавалері.

Осы ма�алада �рдайым 
 Тимур Санжар�лыны� жа-
нында болып, барлы� уа�ытта 
о�ан �олдау білдірген ж�байы 
Клара Абдуллаевна�а ерекше 
��рметімді білдіргім келеді. 
Олар 50 жылдан астам уа�ыт 
бірге �мір с�ріп, �здеріне 
керемет немерелер сыйла�ан 
Айг�л, Жанна ж�не Лаура 
есімді �ш �ыз т�рбиелеп �сірді.

Тимур Санжар�лы 1937 
жылы �у�ын-с�ргінге �шырап, 
кейін а�тал�ан �ыр�ыз КСР 
Жо�ар�ы Сотыны� Т�ра�асы 
– �кесі Санжар Ба�тыбай�лы 
туралы бірегей ��жаттарды да 
Орталы� мемлекеттік архивке 
берді. Б�гінгі та�да, �Р Орта-
лы� мемлекеттік архивінде 
са�таулы т�р�ан Т.Сегізбаев-
ты� жеке �орыны� ��жаттары 
мазм�ны жа�ынан �рт�рлі 
ж�не ол ��жаттар зерттеушілер 
мен оны� жанк�йерлеріні� 
�ызы�ушылы�ын тудыраты-
ны с�зсіз.

Елена Ж�НІСОВА, 
Орталы� мемлекет-

тік архив �ызметкері
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ЖАЗ МАСАСЫЗ БОЛА МА
Елордада маса мен шыбын-шіркейлерге қарсы дезинсек и  
жалғасуда. у айдындары тазартылып, қала ішіндегі аула-
лар мен қоғамдық орындар залалсыздандырылып жатыр.

Ербол Ісл�м�лы �мірден 
тым ерте, кемеліне келген 
ша�ында кетті. �лі  іске асыр-
ма�ан ойлары мен жоспар-
лары к�п еді... Алайда оны�  
артында зор е�бек н�тижесі, 
�лкен жетістіктері �алды. Ол 
– жар�ын, белсенді, адал �рі 
ма�саткер ��мырыны�  к�п 
б�лігін білім беру ж�йесіне 
арна�ан адам.   

Ол б�рімен тіл табыса-
тын, бір-біріне ��самайтын 
�рт�рлі адамдармен ��гімесі 
жараса кететін емен-жар�ын 
жан еді. Оны� жасымас жі-
гері, зор ынтасы, оптимистік 
к�з�арасы елорданы� б�кіл 
�стаздар �жымына алда�ы 
к�нге батыл �адам басу�а, 
к�сіби борышын ��лшына 
орындау�а дем берді. О�ушы-
лар мен �ріптестері оны� 
мейірімділігіне, адамды ы�ы-
ласпен ты�дайтын �асиетіне 
риза болып,  на�ыз к�шбасшы 
ретінде �абылдайтын....

Ербол Ісл�м�лы е�бек 
жолын �аза� тілі мен �деби-
еті п�ніні� м��алімі ретінде 
бастады. �.Мар��лан атын-

Парасатты ұстаз, беделді басшы Ербол сләмұлының өмірден озуы 
елорданың ұстаздар ұжымы  мен ол кісіні танитын, құрметтейтін 
ата-аналар үшін төбемізден жай түскендей жайсыз абар болғаны рас.  

ПАРАСАТТЫ ҰСТАЗ  ЕРБОЛ ІСЛ МҰЛЫ

да�ы №40  орта мектепті� 
басшысы ретінде мектепті� 
�алыптасуы мен дамуына 
�лшеусіз �лес �осты. Ыл�и 
жа�ашылды��а, жа��ыру�а 
�мтылды. Жетістікке то�мейіл-
сіп �алмай,  �немі шира�,  
шы�армашылы� ізденісте 
ж�рді. Оны� басшы ретіндегі 
ж�ріс-т�рысы, �дебі, мінезі 
�жымы �шін �р�ашан �лгі еді. 
О�ан �арап о�ушылар да бой 
т�зеді. Кез келген т�рбиелік 
шарадан кем т�спейтін осы 
байсалды басшыны� ар�асында 
оны� ту�ан �жымында бір-бірі-
не жанашырлы�, ілтипат к�рсе-
ту м�дениеті к�рініп т�ратын. 
Ербол Ісл�м�лы іс-�рекетімен, 
жеке �ызы�ушылы�ымен 
шы�армашылы� шабыт беретін 
�йымшыл ортаны ��ра білді. 

Оны� отаншылды�ы, ту�ан 
жерге, т�л м�дениетіне с�йіс-
пеншілігі, �аза� хал�ыны� 
тарихын тере� зерделейтін 
білімдарлы�ы б�рін т�нті етті. 
«Мар��лантану» деп аталатын 
авторлы� ба�дарламасын жасап 
шы�уы, жыл сайын «Мар��лан 
ізімен» �лкетану экспедиция-

сын �йымдастыруы, академик 
�.Мар��ланны� жеке т�тын�ан 
заттарыны� са�таулы мектеп 
м�ражайын ашуы – осы�ан д�лел. 

Ербол Ісл�м�лы тек м�-
нымен �ана шектелмей, «�лт-
ты� ��ндылы�тар негізінде 
толерантты, жан-жа�ты т�л�а 
�алыптастыру» эксперименттік 
ала�ын ��рып, жетекшілік 
етті.  Ол  �скеле� �рпа�ты� 
бойына �лтты� рухты сі�іру-
ден жалы�пай, �ріптестері 
арасында  отаншылды� туын  
ас�а� �стады. 

Ербол Ісл�м�лы Л.Н.Гуми-
лев атында�ы Еуразия �лтты� 
университетіні� ізденушісі 
ретінде «�айым М�хамедханов 
зерттеулеріндегі �аза� �деби-
етіні� тарихы ж�не м�тінтану» 
�ылыми  та�ырыбы бойынша 
к�п е�бек етті.  Зор ізденісіні� 
н�тижесінде 9 том е�бегі жа-
ры� к�рді. 

Ол білім беру ж�йесіні� 
заманны� жа�а талаптарына 
бейімделу міндетін мінсіз 
ат�арды.  Электронды о�ыту 
аясында мектептегі о�у-т�рбие 
�рдісін бір ж�йеге келтірді. 

Оны� тынымсыз е�бегі, 
к�сібіндегі ешкімге ��самай-
тын ерекше т�сілі ар�асында 
№40 мектеп білім сапасыны� 
к�рсеткіші мен жетістіктері 
бойынша �аламызда�ы е�  �здік 
мектептерді� біріне айналды. 
Ербол Ісл�м�лы ж�н сілтер 
темір�азы�, �лгілі т�лімгер, 
�здік �стаз ретінде осы мек-
тепті� т�лектері,  біршама 
�стазды�  та�дырында елеулі 
р�л ат�арды. 

Елордада�ы О�ушылар 
сарайына басшы болып та�ай-
ындал�анда, Ербол Ісл�м�лы  
балалар�а жа�сы жа�дай ту�ы-
зып, �скеле� �рпа�ты т�рбиелеу 
ісіне одан �рі  білек сыбана 
кірісті. Тек �ала мектептерінде-
гі о�ушылар емес,  б�кіл елді� 
жеткіншіктері �ызы�а �атыса-
тын шаралар �йымдастырды. 
Елімізді� т�кпір-т�кпірінен 
келген о�ушылар О�ушылар 
сарайымен танысып, т�рлі 
шеберлік са�аттарына зор 
ы�ыласпен �атысатын. 

Оны� шы�армашылы� 
тап�ырлы�ы, стратегиялы�  
ойлау �абілеті мен ойын іске 
асырмайынша  тыным таппай-
тын табандылы�ы ар�асында 
О�ушылар сарайы тек �осым-
ша білім беріп �ана �оймай, 
хал�ымызды� тарихи, м�дени, 

заманауи ��ндылы�тарын 
зерттейтін орталы��а айнал-
ды. Ол О�ушылар сарайында 
«Рухани жа��ыру», «М��гілік 
ел» жалпы�лтты� идеясымен 
�ндес  «Астана-�лы дала Елор-
дасы», «Абай �лемі», «Parasat», 
«�лы дала �рпа�тары», «Т�ркі 
�лемні� бесігі» т.б. м�дени, 
рухани ба�ытта�ы жобаларды 
�ткізуге м�рынды� болды. 
Ербол Ісл�м�лыны� �айрат-
керлігі мен е�бегі ар�асында 
О�ушылар сарайына ��лама 
�алым, а�артушы �л-Фараби 
бабамызды� аты берілді. 

Ербол Ісл�м�лы �з т��іре-
гінде �алыптастыр�ан осынау 
�лтты� бояуы �аны� �лемді, 
жеткіншектерді �аза�станды� 
патриотизм рухымен т�рбие-
леп, оларды� бойында �лтты� 
салт-сананы �алыптастыру 
идеясын №90 мектеп-гим-
назия�а да ала барды. Осы 
жерде оны� ��мырыны� жа�а 
тарауы ашылды. Ол білімі 
мен к�пжылды� т�жірибесіне 
с�йеніп,  �зіне сеніп тапсыр �ан 
мектепті буыр�ан�ан шы�ар-
машылы� пен идеялар орта-
сына  айналдырды. Жа�адан 
ашыл�ан мектеп ал�аш�ы 
ая� алысынан-а�  ты� даму 
арнасына т�сті. 

Е�бек�орлы�ы, �з к�сібіне 

адалды�ы �шін Е.Ісл�м�лы 
«�аза�стан Республикасы 
білім беру ісіні� ��рметті �ыз-
меткері» белгісімен, �Р Білім 
ж�не �ылым  министрлігіні� 
грамоталарымен, «Ерен е�бегі 
�шін» медалімен марапатталды.   

Шынтуайтын айт�анда, 
Ербол Ісл�м�лыны� �мірден 
мезгілсіз �туі елорданы� б�кіл 
�стаздар �жымы, о�ушылар мен 
ата-аналарды� �абыр�асын �ай-
ыстырды. Орны ойсырап т�р�а-
ны рас.  Оны� есімі, жар�ын 

бейнесі бізді� ж�регімізде 
м��гі са�талады. Е�бегі, 
�мірлік жолы ма�танышы-
мыз�а айналып, жадымыздан 
�шпейді. Шы�армашылы� 
жетістігі  мен д�ріптеген идея-
сы �рдайым жемісін беріп,  �зі 
б�кіл ��мырын арна�ан  ту�ан 
жеріне, хал�ына, �скеле� 
�рпа��а рухани азы� болады.

Н�р-С�лтан �аласы 
Білім бас�армасыны� 

�жымы

Жастар саяба�тар, ��рылыс ны-
сандары ма�ы мен «Жасыл белдеу» 
ала�ын, білім мекемелеріні� ау-
ма�ын абаттандыру ж�мыстарына 
атсалысады.

– �аланы к�галдандыру�а �лесімді 
�осып жат�аныма �уанамын. Себебі б�л 
ж�мысты� сауабы к�п. «Бір тал кессе�, 

он тал ек» �а�идасын мы�тап �стан�ан 
хал�ымыз �шін тал егу ма�ызды істерді� 
бірі саналады. Жазда жастарымыз�а 
уа�ытты �тымды пайдаланып, а�ша 
табуына м�мкіндік береді. Сонды�тан 
«Жасыл ел» ба�дарламасыны� берері 
к�п деп ойлаймын, – деді студент 
Марат М�хамеджанов.

– �аламызда шыбын-шіркейге 
�арсы ��деу ж�мыстары �ар�ынды 
т�рде ж�ргізілуде. Б�гінде 4 мы� 
шаршы жер ��делді. §ткен айда 
�ала сыртында�ы су �оймалары 
тазартылды. Б�л айда бар ж�мыс 
к�шін �ала ішіне ба�ыттаймыз. 
Аулалар мен �о�амды� орындарда 
масалар саны азайтылады, – деді 
�алалы� �орша�ан ортаны �ор�ау 
ж�не таби�атты пайдалану бас�ар-

масы басшысыны� орынбасары 
Жанар Бескемпірова.

Масамен к�реске 120 маман, 4 
арнайы техника мен 3 термогенера-
торлы� бригада ж�мылдырыл�ан. 
Олар б�л ж�мысты кешкі 22:00-ден 
та��ы 04:00-ге дейін ж�ргізеді. Сол 
себепті �ала �кімдігі т�р�ындар�а 
т�нгі уа�ытта терезелерін жауып, 
саяба�тарда серуендемеуді ескертіп 
отыр.

«Біз сіздерді� алдары�ызда 
м��гілік �арыздармыз. Бейбіт 
�мір �шін �а¬арманды� танытып, 
жан�иярлы� ерлік жасады�ыздар. 
Сіздерді� алдары�ызда басымызды 
иеміз ж�не мы�ты денсаулы� тілей-
міз» деді §мірза� Болсамбеков.

§тен М�стафин 1926 жылды� 
15 тамызында �останай облы-
сыны� Ме�ді�ара ауданында 
д�ниеге келген. �скер �атарына 
1944 жылды� 15 желто�санында 
алынып, 1945 жылды� наурызында 

ІІ Беларус майданына, Минск �а-
ласын жаудан азат етуге, с�уірде 
303-ат�ыштар полкіні� ��рамында 
Одер �зені �шін бол�ан �лкен 
шай�ас�а �атыс�ан. Елге келген 
со� ішкі істер б�ліміне ж�мыс�а 
орналасып, 1981 жылы зейнет-
керлікке шы��ан. Майданда�ы 
ерлігі �шін ІІ д�режелі Отан со�ысы 
орденімен ж�не 6 мерекелік ме-
далімен, Ішкі істер саласында�ы 
�здік �ызметі �шін 5 медальмен 
марапаттал�ан.

– «Спутник V» вакцинасын сал-
дырдым. §зімді жа�сы сезінемін. 
�лсіздік, ауырсыну бай�алмады. 
§з басым екпе салдыру керек деп 
ойлаймын. Себебі б�л вирус енді 
бізден ажырамаса, одан �ор�ануды� 
бас�а амалы жо� шы�ар, – дейді 
Берік Ар�ынов.

Оны� ж�байы Айс�лу Ар�ынова 

да �о�ам алдында�ы жауапкершілікті 
сезініп, екпе ал�анды ж�н санапты. 

– �о�амды� �йымда ж�мыс істеген-
діктен адамдармен ты�ыз байланыста 
боламыз. Сонды�тан �зіме де, �згеге 
де сал�ыртты� танытпай, екпе алдым. 
Халы� болып вакцина салдырса�, 
індетті же�еміз. Елімізде карантин 
деген болмаушы еді, – деді ол.

СО ЫС АРДАГЕРІНЕ 
ҚҰРМЕТ
Нұр- ұлтанда поли и  қызметкерлері соғыс ардагері-
не ізет көрсетті. Қ  М Ардагерлер кеңесінің төрағасы 

мірзақ Болсамбеков пен қалалық П  Ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Қаршыға Кішкентаев  жастағы 
Екінші дүниежүзілік соғыс ардагері тен Мұста иннің 
үйіне барып, Жеңіс күнімен құттықтады.

ЕКПЕ АЛУДЫ  МА ЫЗЫ 
ҚАНДАЙ
Астанада коронавирусқа қарсы егу жұмыстары жалға-
сып жатыр. Кеше «Мама Про» әлеуметтік әлсіз топтағы 
әйелдерді қолдау және дамыту қорының қызметкерлері 
вак ина салдырды.

ЖҰМЫССЫЗ ЖАСТАР 
Е БЕККЕ ТАРТЫЛАДЫ
Елордада «Жасыл ел» жасақтарының I  еңбек маусымы 
басталды. Биылғы еңбек маусымында  жұмыссыз 
жасты жұмыспен қамту көзделген.

Н�ркенов Н�рлан Жа�быршы�лы – Н�р-С�лтан �аласы �кіміні� орын-
басары, т�ра�а

      
К�лбаев Дархан Шеген�лы  –  «Н�р-С�лтан �аласыны� Т�р�ын �й ж�не 

т�р�ын �й инспекциясы бас�армасы» мемлекеттік мекемесі басшысыны� 
орынбасары, т�ра�аны� орынбасары 

К�шкінбай Еркеб�лан Марат�лы –  «Н�р-С�лтан �аласыны� Т�р�ын �й 
ж�не т�р�ын �й инспекциясы бас�армасы» мемлекеттік мекемесі «Сарыар�а» 
ауданы инспекциясы б�ліміні� басшысы, хатшы 

Ахметов Саламат �уат�лы   –  Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны� депутаты

�ожекенов  М�хамедияр Н�рлыбек�лы  – Н�р-С�лтан �аласы «Алматы» 
ауданы �кіміні� орынбасары

Байжанов Жас�лан Балталы�лы  –  Н�р-С�лтан �аласы «Бай�о�ыр» ау-

даны �кіміні� орынбасары

Аббас  �анат Сейфолла�лы  – Н�р-С�лтан  �аласы «Есіл» ауданы �кіміні� 
орынбасары  

Т�ребеков Берік Жолм�хан�лы –  Н�р-С�лтан �аласы «Сарыар�а» ауданы 
�кіміні�  орынбасары 

Жа�быршы Алмас М�лік�лы –   «Н�р-С�лтан �аласыны� С�улет, �ала 
��рылысы ж�не жер �атынастары бас�армасы» мемлекеттік мекемесі бас-
шысыны� орынбасары 

Хамиев  Айдос Та��алы�лы – «Н�р-С�лтан �аласыны� �алалы� орта сапасы 
ж�не ба�ылау бас�армасы» мемлекеттік мекемесі басшысыны� орынбасары

Саттаров Амангелді Серік�лы  –  «Н�р-С�лтан �аласыны� ��рылыс 
бас�армасы» мемлекеттік мекемесі басшысыны� орынбасары

Т�р�ын 
й �имараттары мен  ��рылыстарын апатты� деп тану  м�селелері ж�ніндегі 
ведомствоаралы� комиссия туралы

Н�р-С�лтан �аласы �кіміні� �сынысын �арап, «�аза�стан Республи-
касында�ы жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не �зін-�зі бас�ару тура-
лы» �аза�стан Республикасыны� 2001 жыл�ы 23 �а�тарда�ы за�ыны� 
6-бабын басшылы��а ала отырып, Н�р-С�лтан �аласыны� м�слихаты 
ШЕШІМ  �АБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімге Т�р�ын �й �имараттары мен ��рылыстарын апат-
ты� деп тану м�селелері ж�ніндегі ведомствоаралы� комиссия туралы 
�осымша�а  с�йкес бекітілсін.

2. «Т�р�ын �й �имараттары мен ��рылыстарын апатты� деп тану 

м�селелері ж�ніндегі ведомствоаралы� комиссия туралы» Н�р-С�лтан 
�аласы м�слихатыны�  2020 жыл�ы 30 �азанда�ы №548/75-VI шешімі  
жойылсын.

Н�р-С�лтан �аласы м�слихаты 
сессиясыны� т�ра�асы                                                              Н. К�пешов 

Н�р-С�лтан �аласы 
м�слихатыны�  хатшысы                                                     Е.  Каналимов

Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны�        
                                                                             2021 жыл�ы 6  мамырда�ы                                                                                                        
                                                                                      № 38/5-VII шешіміне

                                                                                      �осымша     

Т�р�ын 
й �имараттары мен ��рылыстарын апатты� деп тану м�селелері ж�ніндегі 
ведомствоаралы� комиссияны� ��рамы

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
 Нұр-Сұлтан қаласы            06.05.2021                   №39/5-VII

К�лгінов Алтай Сейдір�лы  – Н�р-С�лтан �аласыны� �кімі, т�ра�а

М�кен Ба�тияр М�кен�лы – Н�р-С�лтан �аласы �кіміні� орынбасары, 
т�ра�аны� орынбасары

Налшыбек Асхат Ба�дат�лы – «Жас сарбаз» жас�спірімдер �скери-патри-
отты� �оз�алысы» республикалы� �о�амды� бірлестігі Н�р-С�лтан �аласы 
бойынша филиалыны� т�ра�асы, хатшы

Бекмырзаев Ерлан Орынбасар�лы – «Н�р-С�лтан �аласыны� Инвестициялар 
ж�не к�сіпкерлікті дамыту бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

�амбаров  �айрат Тельманович – «Н�р-С�лтан �аласыны� Жастар м�селесі 
ж�ніндегі бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

Бабамуратов  Д�урен �буталип�лы – Н�р-С�лтан �аласыны� «Ішкі саясат 
бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

Сейсенбай Ш�к�рім Толыбай�лы – «Н�р-С�лтан �аласыны� Білім бас�ар-
масы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

Жанділдаев Ба�д�улет Болат�лы – «Jas Otan» жастар �анаты Н�р-С�лтан 
�алалы� филиалыны� т�ра�асы, Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны� депутаты

Ж�нісов Алмат Ас�ар�лы – Н�р-С�лтан �аласы ��ірлік к�сіпкерлер пала-
тасыны� директоры (келісім бойынша), Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны� 
депутаты

Саденов Ержан Сапарбек�лы – �аза�стан Республикасы Ішкі істер министір-
лігі «Н�р-С�лтан �аласыны� Полиция департаменті» мемлекеттік мекемесіні� 

басты�ы (келісім бойынша)

�лімжанов Н�рлан Баян�али�лы – «Н�р-С�лтан �аласыны� М�дениет 
бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысыны� міндетін ат�арушы

Ер�алиев  Самат Серикканович  – «Н�р-С�лтан �аласыны� салауатты 
�мір салты ж�не спорт бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

Н�р�ожина С�уле Ордабай�ызы – «Н�р-С�лтан �аласыны� Ж�мыспен 
�амту ж�не �леуметтік �ор�ау бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

М�ратов  Тимур М�ратович – «Н�р-С�лтан �аласыны� �о�амды� денсаулы� 
са�тау бас�армасы» мемлекеттік мекемесіні� басшысы

Берекполов  М�рат Николаевич – �аза�стан Республикасы �ор�аныс ми-
нистрлігі «Н�р-С�лтан �аласыны� �ор�аныс істері департаменті» мемлекеттік 
мекемесіні� басты�ы (келісім бойынша)

Бекбергенов Тал�ат Сапарбек�лы – А�мола гарнизоныны� �скери проку-
роры (келісім бойынша)

Есілов Сансызбай Сейтжан�лы – «Ардагерлер �йымы» республикалы� �о�ам-
ды� бірлестігі Н�р-С�лтан �алалы� филиалыны� т�ра�асы (келісім бойынша)

Кенжебеков Серік М�б�рак�лы –  «Ау�ан со�ысы ардагерлері ж�не м�ге-
дектеріні� ода�ы» �о�амды� бірлестігіні� т�ра�асы (келісім бойынша)

Ж�манов  Алсай Т�леу�лы – «�арулы к�штеріні� ардагерлері» республика-
лы� �о�амды� бірлестігі Н�р-С�лтан �аласы бойынша филиалыны� т�ра�асы 
(келісім бойынша)

Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� жанында�ы Жастарды� �скери-патриотты� т�рбиесін жетілдіру 
ж�ніндегі ведомствоаралы� 
йлестіру ке�есіні� ��рамы туралы

Н�р-С�лтан �аласы �кіміні� �сынысын �арап, «�аза�стан Республи-
касында�ы жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не �зін-�зі бас�ару тура-
лы» �аза�стан Республикасыны� 2001 жыл�ы 23 �а�тарда�ы за�ыны� 
6-бабын басшылы��а ала отырып, Н�р-С�лтан �аласыны� м�слихаты 
ШЕШІМ  �АБЫЛДАДЫ:

1. Осы шешімге Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� жанында�ы Жастар-
ды� �скери-патриотты� т�рбиесін жетілдіру ж�ніндегі ведомствоаралы� 

�йлестіру ке�есіні� ��рамы �осымша�а  с�йкес бекітілсін.

Н�р-С�лтан �аласы м�слихаты 
сессиясыны� т�ра�асы                                                            Н. К�пешов

Н�р-С�лтан �аласы 
м�слихатыны�  хатшысы                                                   Е.  Каналимов

                                                           Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны�        
                                                                             2021 жыл�ы 6  мамырда�ы                                                                                                        
                                                                                       № 39/5-VII шешіміне

                                                                                       �осымша     

Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� жанында�ы Жастарды� �скери-патриотты� т�рбиесін жетілдіру 
ж�ніндегі ведомствоаралы� 
йлестіру ке�есіні� ��рамы
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ Ә ІМ І ІНІҢ ҚА ЛЫСЫ
 Нұр-Сұлтан қаласы          12.05.2021                 №510-1636

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

1. «Н�р-С�лтан �аласыны� К�лік ж�не жол-к�лік ин-
фра��рылымын дамыту бас�армасы» мемлекеттік мекемесіне 
�оса беріліп отыр	ан сызба	а ж�не �осымша	а с�йкес ізде-
стіру ж�не «А50 ж�не А 51 (жобалы� атаулары) к�шелері» 
объектісінні� жобалау ж�мыстарын ж�ргізу �шін берілген, 
Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» ауданы, А. Байт�рсын�лы, Ж. 
Н�жімеденова, А50 ж�не А51 (жобалы� атаулары) к�шелеріні� 
шаршысында орналас�ан, жалпы ауданы 1-учаске – 1,2377 
га, 2-учаске – 1,4680 га жер учаскелері 2021 жыл	ы 1 �ыр-
к�йектен бастап 2022 жыл	ы 1 �ырк�йекке дейін мемлекет 
м��тажы �шін м�жб�рлеп, оны� ішінде сатып алу жолымен 
иеліктен шы	арылсын.

2. «Н�р-С�лтан �аласыны� Т�р	ын �й ж�не т�р	ын �й 
инспекциясы бас�армасы» мемлекеттік мекемесі (б�дан 

�рі – Бас�арма) осы �аулы б��аралы� а�парат ��ралдарында 
жариялан	аннан кейін �ш к�нтізбелік к�ннен кешіктірмей 
меншік иелеріне ж�не жер пайдаланушылер	а мемлекет 
м��тажы �шін жер учаскелері ж�не бас�а жылжымайтын 
м�лік алда	ы уа�ытта м�жб�рлеп иеліктен шы	арылатынды	ы 
туралы жазбаша хабарлама жолдасын ж�не «Мемлекеттік 
м�лік туралы» �аза�стан Республикасыны� За�ында к�здел-
ген т�ртіпте, сондай-а� осы �аулыдан туындайтын бас�а да 
іс-�имылдарды орындасын.

3. �аржыландыру ж�не осы �аулыны� орындалуына 
жауапкершілік Бас�арма	а ж�ктелсін.

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

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

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

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

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

Н�р-С�лтан �аласы �кімдігіні� 
2021 жыл�ы « 12» 05

№510-1636 �аулысына
�осымша

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

Р/с
№

Жер учаскесіні� 
кадастрлы� 

н�мірі

Меншік иесі 
ж�не жер 
пайдала- 

нушы

Жер 
учаске-

сіні� 
ауда-

ны
(ш.м.)

Алып 
�ойы-
латын 

жер 
учас-

кесіні� 
ауда-

ны 
(ш.м.)

Жер учаскесіні� орналас�ан жері Жер учас-
кесіні� 
ныса-

налы ма�-
саты

���ы-�ы

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 21-318-093-925 Кошкарбаева 

Минаш 
Насрллаевна

614 242 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №124
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

2. 21-318-093-722 Искаков Ерлан 
Жамшитович

710 226 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» ауда-
ны, садоводческое товарищество 
"Снабженец", участок №137

Ба	банды� Жеке меншік

3. 21-318-093-1230 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС

387 387 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., 108 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

4. 21-318-093-442 "Silk Way Park" 
ЖШС 

672 111 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №115 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

5. 21-318-093-224 Джунусов 
Галымгазы 
Дженисович

599 427 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., №304б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

6. 21-318-093-423 Альжанова 
Кумыс 
Николаевна

697 621 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №116 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

7. 21-318-093-1212 "·АЛАМ-АТТ" 
ЖШС

177 178 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, «Керамик» б.с., 228 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

8. 21-318-093-440 Белоусова 
Алёна 
Сергеевна

689 100 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №135
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

9. 21-318-093-175 Чуленов 
Орехан 
Каймолдаевич

618 553 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Лесная 
к�шесі, № 235 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

10. 21-318-093-1236 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС

81 81 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Снабженец б.с., 106 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

11. 21-318-093-205 Н�рбай 
Айгерим 
Канатовна

569 348 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., № 122 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

12. 21-318-093-523 "sensata build" 
ЖШС

693 241 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., №233 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

13. 21-318-093-716 "Silk Way Park" 
ЖШС

600 1 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» ауда-
ны, "Снабженец" б.с., №113 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

14. 21-318-093-1215 "·АЛАМ-АТТ" 
ЖШС

394 24 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., №226 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

15. 21-318-093-650 Щебетун Вера 
Григорьевна

584 432 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Керамик б.с., Лесная к�шесі, 
236 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

16. 21-318-093-1213 "·АЛАМ-АТТ" 
ЖШС 

203 68 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Северная 
к�шесі, №267 учаске

Мейрам- 
хана кеше-

нін салу

Жеке меншік

17. 21-318-093-1231 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС

182 182 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., 108 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

18. 21-318-093-1237 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС 

293 293 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., 110 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

19. 21-318-093-275 "Silk Way Park" 
ЖШС

633 92 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» ауда-
ны, Керамик б.с., Лесная к�шесі, 238 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

20. 21-318-093-399 Карамурзаев 
Бахытбек 
Сагинганович

632 400 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Лесная 
к�шесі, №234 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

21. 21-318-093-173 Оспанов 
Ануар 
Нурланович

596 69 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., №232 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

22. 21-318-093-1214 "·АЛАМ-АТТ" 
ЖШС

706 706 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Северная 
к�шесі, №267 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

23. 21-318-093-1235 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС

316 316 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Снабженец б.с., 106 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

24. 21-318-093-422 Мырзалиев 
Зулхарнай 
Даулетович

685 546 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №118 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

25. 21-318-093-002 Оразшаева 
Елиза 
Жусиповна, 
Иманбергенов 
Курмангали 
Кыдырбаевич

1090 408 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Северная 
к�шесі, №268 учаске

Ба	банды� Орта� бірлес- 
кен меншік

26. 21-318-093-264 Кузенбаева 
Анар 
Думанбековна

864 30 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Северная 
к�шесі, №271 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

27. 21-318-093-1238 "Ба�ыт мекені" 
ЖШС

221 221 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., 110 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

28. 21-318-093-1210 "·АЛАМ-АТТ" 
ЖШС

692 692 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Керамик" б.с., Вишневая 
к�шесі, № 230 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

29. 21-318-093-416 Кирпичева 
Татьяна 
Витальевна

639 610 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Снабженец б.с., 112 учаске

Ба	банды� Жеке меншік

30. 21-318-093-428 Ветлугина 
Кристина 
Игоревна, 
Ленкова 
(Лузгина) 
Екатерина 
Игоревна

636 552 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Снабженец" б.с., №114 
учаске

Ба	банды� Орта� �лестік 
меншік

31. 21-318-093-1248 "·АЛАМ-
АТТ"ЖШС

2727 450 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, А.Байт�рсын�лы ж�не 
Т.Ж�ргенов к�шелері �иылысыны� 
ауданы

Мейрам- 
хана 

кешенін 
салу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
20.10.2023ж.  
дейінгі мер- 

зімге
32. 21-318-073-195 Сметанников 

Валерий 
Сергеевич

489 386 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №197б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
16.09.2017ж. 
дейінгі мер- 

зімге

33. 21-318-073-199 "sensata build" 
ЖШС

683 446 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Ударник б.с., 201 Б учаске

Ба	банды� Жеке меншік

34. 21-318-073-188 Канафина 
Гульмира 
Еркиновна

650 10 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК,  190б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

35. 21-318-073-184 Пшембаева 
Асем Станис- 
лавовна

640 103 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №186б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

36. 21-318-073-186 Тлеужанов 
Маратбек 
Кобасович

560 113 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №188Б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

37. 21-318-073-180 Джек- 
сенгалиева 
Анель 
Булатовна

316 11 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №182Б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

38. 21-318-073-192 Смаков Манас 
Рахманович

697 512 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №194Б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

39. 21-318-073-179 Абдикадыр 
Нурдаулет 
Кадырулы, 
Абдикадыр 
Мансур 
Кадыр�лы, 
Æбді�адыр 
Алиша 
�адыр�ызы

312 13 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, 
№ 181Б учаске

Ба	банды� Орта� �лестік 
меншік

40. 21-318-073-190 Global-Invest 
company ЖШС 

862 304 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №192б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

41. 21-318-073-181 С�йінхан 
Раушан 
Махс�т�ызы

516 25 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №183б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

42. 21-318-073-206 Шегебаев 
Бахытжан 
Ибадуллаевич

744 283 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №208б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
23.02.2022ж. 

дейінгі 
мерзімге

43. 21-318-073-201 Искаков Ерлан 
Жамшитович

656 395 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, № 203б
учаске

Ба	банды� Орта� 
бірлескен 

меншік
44. 21-318-073-187 Алмаган- 

бетова Балхаш 
Жайлгановна

558 128 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №189б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

45. 21-318-073-193 Смаков Манас 
Рахманович

597 452 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №195б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

46. 21-318-073-196 Алдажанова 
Халима 
Кожахме-
товна

630 372 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Ударник б.с., 198б учаске

Ба	банды� Жеке меншік

47. 21-318-073-194 Смаков Манас 
Рахманович

697 515 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №196б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

48. 21-318-073-185 "искандер нк"  
ЖШС

640 124 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Ударник б.с., 187б учаске

Ба	банды� Жеке меншік

49. 21-318-073-182 Родченков 
Роман 
Иванович

512 39 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, № 184Б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

50. 21-318-073-210 Алимбетов 
Бахтжан 
Худайбер- 
ганович

795 276 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, 212б 
учаске

Ба	банды� Жеке меншік

51. 21-318-073-197 Ашимов 
Сагындык 
Амержанович

620 427 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, Ударник б.с., 199-б учаске

Ба	банды� Жеке меншік

52. 21-318-073-205 Мутаф 
Александр 
Васильевич

667 305 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" б.с., №207б 
учаске

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
16.03.2010ж. 

дейінгі 
мерзімге

53. 21-318-073-204 Байбусинов 
Серик Кабдва- 
китович

460 218 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №206б 
учаске

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
07.06.2012ж. 

дейінгі 
мерзімге 

54. 21-318-073-207 Дюсекеева 
Алевтина 
Дмитриевна

824 324 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №209б 
БУМИТК

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
12.04.2012ж. 

дейінгі 
мерзімге 

55. 21-318-073-203 Байшолаков 
Мубарак 
Рымбекович

702 368 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №205б 
учаске

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
18.04.2010ж. 

дейінгі 
мерзімге 

56. 21-318-073-209 Ескараева 
Римма 
Жармухан- 
бетовна

704 260 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, № 211б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
23.08.2014ж. 

дейінгі 
мерзімге 

57. 21-318-073-200 Кунанбаев 
Абай Абуевич

614 381 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №202б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
20.02.2014ж. 

дейінгі 
мерзімге 

58. 21-318-073-208 Сейдахметов 
Нурганат  
Отебаевич

817 297 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №210б 
учаске

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
24.02.2011ж. 

дейінгі 
мерзімге 

59. 21-318-073-202  Кусаинова 
Сауле 
Темиртановна

856 476 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК,  204б 
учаске

Ба	банды� Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
05.07.2010ж. 

дейінгі 
мерзімге

60. 21-318-073-183 Жекеева 
Марал 
Аскаровна

664 82 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, № 185б
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
11.12.2015ж. 

дейінгі 
мерзімге 

61. 21-318-073-211 Шалкарбаева 
Жанар 
Агибековна

1050 331 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, №213б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
11.08.2012ж. 

дейінгі 
мерзімге 

62. 21-318-073-198 Идрисов 
Мейрман 
Канатович

747 507 Н�р-С�лтан �аласы, «Алматы» 
ауданы, "Ударник" БУМИТК, № 200Б 
учаске

Ба	банды� 
ж�ргізу

Уа�ытша 
�теулі �ыс�а 
мерзімді жер 

пайдалану 
09.12.2010ж. 

дейінгі 
мерзімге 
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

«Халы� денсаулы�ы ж�не денсаулы� са�тау ж�йесі 
туралы» 2020 жыл�ы 7 шілдедегі �аза�стан Республикасы 
Кодексіні� 12-бабы 1-тарма�ыны� 5) тарма�шасына, «�а-
за�стан Республикасында�ы жергілікті мемлекеттік бас�ару 
ж�не �зін-�зі бас�ару туралы» 2001 жыл�ы 23 �антарда�ы 
�аза�стан Республикасыны� За�ыны� 6 бабы 1-тарма�ыны� 
15) тарма�шасына с�йкес, Н�р-С�лтан �аласыны� м�слихаты 
ШЕШІМ �АБЫЛДАДЫ:

1. Азаматтарды� жекелеген санаттарына амбулаториялы� 
емделу кезінде тегін ж�не же�ілдікті шарттармен д�рілік 
заттарды, бейімделген емдік �німдерді, медициналы� б�й-
ымдарды �осымша беру тізбесі осы шешімні� �осымшасына 
с�йкес бекітілсін.

2. «Азаматтарды� жекелеген санаттарына амбулато-
риялы� емдеу кезінде тегін ж�не же�ілдікті шарттармен 
д�рілік заттарды, бейімделген емдік �німдерді, медициналы� 

б�йымдарды �осымша беру туралы» Н�р-С�лтан �аласы 
м�слихатыны� 2020 жыл�ы 2 маусымда�ы № 500/66-VI 
шешіміні� к�ші жойылды деп танылсын (Нормативтік 
���ы�ты� актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2020 
жыл�ы 15 маусымда�ы № 1271 болып тіркелген, �аза�стан 
Республикасы нормативтiк ���ы�ты� актiлерiнi� эталонды� 
ба�ылау банкiнде жариялан�ан).

3. Осы шешiм ал�аш�ы ресми жариялан�ан к�нінен 
кейін к�нтізбелік он к�н �ткен со� �олданыс�а енгізіледі.

Н�р-С�лтан 
аласы м�слихаты
сессиясыны� т�ра�асы   А. Табулдина

Н�р-С�лтан 
аласы м�слихаты 
хатшысы                                                         Е. Каналимов

Азаматтарды� жекелеген санаттарына амбулаториялы
 емдеу кезінде 
тегін ж�не же�ілдікті шарттармен д�рілік заттарды, бейімделген емдік 

�німдерді, медициналы
  б�йымдарды 
осымша беру туралы

Н�р-С�лтан 
аласы м�слихатыны�
2020 жыл�ы «___»__________ 

№ ______ шешіміне  
осымша
      

Азаматтарды� жекелеген санаттарына амбулаториялы
 емдеу кезінде 
тегін ж�не же�ілдікті шарттармен д�рілік заттарды, бейімделген емдік 

�німдерді, медициналы
 б�йымдарды 
осымша беру тізбесі
Р/с 
№

АХЖ-
10 

коды

Ауруды� атауы Халы�ты� санаты Д�рілік заттарды 
та�айындау 
к�рсеткіші 
(д�режесі, 

сатысы, а�ым 
ауырлы�ы)

Д�рілік заттарды� атауы (шы�ару 
нысаны)

АТХ коды

1 2 3 4 5 6 7
1. Е84 Муковисцидоз Диспансерлік есепте 

т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Барлы� сатылар 
ж�не ауырлы� 
д�режесі

Тобрамицин, ингаляция�а арнал�ан 
ерітінді

J01GB01

Натрий колистиметаты, 
ингаляция�а арнал�ан �нта�

J01XB01

Урсодезоксихол �ыш�ылы, капсула A05AA02
Мамандандырыл�ан емдік �німдер

Д�ст�рлі емдеуге 
толы� жауап 
бермейтін 
белсенді сатыда 

Вориконазол, ерітінді дайындау�а 
арнал�ан лиофилизат

J02AC03

Амфотерицин В, инфузия �шін 
концентрат дайындау�а арнал�ан 
�нта�

J02AA01

2. I27.2
I27.8 

Туа біткен ж�рек 
а�ауы кезіндегі бас�а 
екіншілікті �кпе гипер-
тензиясы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Барлы� сатылар 
ж�не ауырлы� 
д�режесі

Бозентан, таблетка C02KX01
Силденафил, таблетка G04BE03
Илопрост, ингаляция�а арнал�ан 
ерітінді

B01AC11

3. I27.0 Ал�аш�ы �кпе гипер-
тензиясы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі емдеуге 
толы� жауап 
бермейтін 
белсенді сатыда

Риоцигуат, �абы�пен �аптал�ан 
таблеткалар

C02KX05

4. G40.8 Драве синдромы Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Барлы� сатылар 
ж�не ауырлы� 
д�режесі

Стирипентол, капсула N03AX17

Клобазам, таблетка N05BA09
5. C73 �ал�анша безіні� 

медуллярлы� ісігі
Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Барлы� сатылар 
ж�не ауырлы� 
д�режесі

Вандетаниб, таблетка L01XE12

6. M45 Шорбуын- даушы 
спондилит

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Инфликсимаб,
инъекция�а арнал�ан �нта�

L04AB02

7. M08.2 Ювенильді 
идиопатиялы� артрит, 
ж�йелік н�с�асы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан 18 жас�а 
дейінгі балалар 

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Тоцилизумаб,
инъекция�а арнал�ан ерітінді 
жасау�а арнал�ан концентрат

L04AC07

Адалимумаб, инъекция�а арнал�ан 
ерітінді

L04AB04

8. Q81 Буллезді эпидермолиз Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Медициналы� б�йымдар
Декспантенол, крем D03AX03
Мамандандырыл�ан емдік �німдер

9. P27.1 Перинаталды� 
кезе�де пайда бол�ан 
бронхо�кпелік 
дисплазиясы

1 жас�а дейінгі 
балалар

1000 г дейінгі 
салма�пен �те 
шала ту�ан 
н�рестелер

Паливизумаб, инъекция�а арнал�ан 
ерітінді, ерітінді дайындау�а 
арнал�ан �нта� 

J06BB16

10. J45 Бронх демікпесі Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Жеке к�терал-
маушылы� 
жа�дайында

Серетид (сальметерол + 
флутиказон пропионаты), 
ингаляциялар�а арнал�ан аэрозоль

R03AK06

11. I10- 
I15

Артериялы� 
гипертензия

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Жеке к�терал-
маушылы� 
жа�дайында

Телмисартан, таблетка C09CA07
Телмисартан + гидрохлортиази,
таблетка 

C09DA07

12. Контрацепция Ауыр экстрагениталды 
аурулары бар �йелдер,
ж�ктілікке �арсы 
к�рсеткіштері бар 
�йелдер,
бала туу жаста�ы 
барлы� �йелдерді� 
�леуметтік осал 
топтары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Этинилэстрадиол + дроспиренон, 
таблетка

G03AA12

Дезогестрел, таблетка G03AC09
Этинилэстрадиол +левоноргестрел, 
таблетка, драже

G03FB09

Медициналы� б�йымдар
13. I50 Созылмалы ж�рек 

жеткіліксіздігі
Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

К�мекші 
��ралдарды 
имплан- 
тациялау, 
жасанды ж�рек 
пен ж�ректі 
трансплан-
тациялау

Медициналы� б�йымдар

14. M04.2 Криопиринмен 
байланысты мерзімді 
синдром

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Канакинумаб, ерітінді дайындау�а 
арнал�ан лиофилизат, инъекция�а 
арнал�ан ерітінді

L04AC08

15. В18.2 Созылмалы вирусты� 
C гепатиті, бауыр 
циррозы сатысын �оса 
ал�анда

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
жа�дайда

Глекапревир + пибрентасвир, 
таблетка

J05AP57

16. J38.6 К�мей стенозы Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Трахеосто-
миялы� т�тікше 
иеленушілері

Медициналы� б�йымдар
Мамандандырыл�ан емдік �німдер

17. C73 �ал�анша безіні� 
�атерлі ісігі T3N0M0 

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Ленватиниб, капсула L01XE29

18. C90 К�пжа�ты миелома Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Даратумумаб, 
инфузия�а арнал�ан ерітінді 
жасау�а концентрат

L01XC24

19. K90.0 Целиакия Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Çлпалы� трансг-
лютаминаза�а 
�арсы денелері 
бар, гистология-
лы� немесе 
генетикалы� 
растал�ан,
белсенді сатыда

Мамандандырыл�ан емдік �німдер

Панкреатин, капсула А09АА02

20. Q80 Ихтиоз Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Деспантенол, сырт�ы �олдану�а 
арнал�ан крем

D03AX03

21. С91.0 Филадельфия 
хромосомасымен жедел 
лимфобластикалы� 
лейкоз

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Понатиниб, таблетка L01XE24

22. C92.0 Жедел миелоидты 
лейкемия, M3 
жасушаларыны� 
н�с�асы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Третиноин, капсула L01XX14

23. L20 Ауыр атопиялы� 
дерматит

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Дупилумаб, инъекция�а арнал�ан 
ерітінді

DB12159

24. С56 Серозды� 
эпителиальды аналы� 
без �атерлі ісігі

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Олапариб, капсула L01XX46

25. Q85.1
G40.0 
G40.1
G40.2
G40.4
G40.5

Туберкулез склерозы. 
��рылымды� 
фокальды эпилепсия. 
Эпилептикалы� 
энцефолапатия. Веста 
синдромы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан 18 жас�а 
дейінгі балалар 

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Вигабатрин, таблетка N03AG04
Сультиам, таблетка N03AX03
Зонисамид, таблетка N03AX15
Клобазам, таблетка N05BA09

26. О36–
О36.1

Ана мен �ры�ты� 
�аныны� 
изосерологиялы� 
�йлесімсіздігі

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Анти-Д иммуноглобулин, 
инъекция�а арнал�ан ерітінді

J06BB01

27. D69.3 Идиопатиялы� 
тромбоци-топениялы� 
пурпура

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Спленэктомия 
�ткізуге �арсы 
к�рсетілім-дерді� 
болуы

Ромиплостим, ерітінді дайындау�а 
арнал�ан �нта� 

B02BX04

28. G71.0 Дюшенні� прогрессивті 
б�лшы�ет дистрофиясы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Дефлазакорт, таблетка H02AB13

29. G35 Шашыра��ы склероз Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Диметилфумарат, капсула N07XX09

30. G24.3 ��рыс�ан 
мойын�исаюы

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

А-гемаглютинин �лгідегі ботулиндік 
уптты� кешен, ерітінді дайындау�а 
арнал�ан лиофилизат 

M03AX01

31. E74.0 Помпе ауруы Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Ауырлы�ты� 
барлы� сатылары 
ж�не д�режелері

Алглюкозидаза альфа, инфузия 
�шін концентрат дайындау�а 
арнал�ан �нта� 

A16AB07

32. T78.3 Т��ым �уалайтын 
ангионеврологиялы� 
ісіну

Диспансерлік есепте 
т�р�ан азаматтарды� 
барлы� санаттары

Д�ст�рлі 
терапия�а толы� 
жауап бермейтін 
белсенді сатыда

Адамны� С1-эстраза ингибиторы, 
ерітінді дайындау�а арнал�ан 
лиофилизат

B06AC01

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

�аза�стан Республикасыны� 2003 жыл�ы 9 шілдедегі Су 
кодексі  65-бабыны� 4-тарма�ына, «�аза�стан Республи-
касында�ы жергілікті мемлекеттік бас�ару ж�не �зін-�зі 
бас�ару туралы» �аза�стан Республикасыны� 2001 жыл�ы 
23 �а�тарда�ы За�ыны� 7-бабына,  «Су айдындарында�ы 
�ауіпсіздік �а�идаларын бекіту туралы» �аза�стан Республи-
касы Ішкі істер министріні� 2015 жыл�ы 19 �а�тарда�ы №34 
б�йры�ыны� 8-тарма�ына с�йкес, Н�р-С�лтан �аласыны�  
м�слихаты ШЕШТІ:

1. «Н�р-С�лтан �аласыны� орта� су пайдалану �а�идалары 
туралы»  Н�р-С�лтан �аласы м�слихатыны� 2017 жыл�ы 
12 желто�санда�ы № 220/25-VI шешіміне мынадай �згеріс 
енгізілсін:

Н�р-С�лтан �аласыны� орта� су пайдалану �а�идаларыны� 
9-2-тарма�ы мынадай редакцияда жазылсын:

«9-2. Н�р-С�лтан �аласыны� аума�ында орналас�ан су 
объектілеріні� ерекшеліктерін ескере отырып, азаматтарды� 
�мірі мен денсаулы�ын �ор�ау ма�сатында, су�а шомылуды�, 
ауыз су ж�не шаруашылы� м��таждары �шін су алуды�, 
ша�ын к�лемді кемелерде ж�не бас�а да ж�зу ��ралдарында 
ж�зуге мынадай орындарда тыйым салынады:

«Алматы» ауданы бойынша:
1) Есіл �зені, К�йгенжар т�р�ын алабы, «Причал» д�мха-

насыны� артында�ы жа�алау, �зынды�ы 150 м;
2) Есіл �зені, К�йгенжар т�р�ын алабы, К�ксу к�шесіні� 

бойында�ы жа�алау, �зынды�ы 150 м;
3) Есіл �зені, Интернациональный т�р�ын алабы, «��лагер» 

демалыс айма�ыны� ма�ында, �зынды�ы 200 м;
4) Есіл �зені, Интернациональный т�р�ын алабы, «��лагер» 

демалыс айма�ына б�рылыста, �зынды�ы 50 м;
5) Есіл �зені, Досты� ша�ын ауданы, Речной т�йы� к�шесі, 

�зынды�ы 100 м;
6) Есіл �зені, Амман к�шесі, А�б�ла� �зені арнасыны� 

шетінен бастап, �зынды�ы 500 м;
7) Н�рс�лтан Назарбаев халы�аралы� �уежайы ба�ытын-

да�ы айналма жол бойынша контрреттегішті� су арнасы, 
�зынды�ы 1000 м;

«Бай�о�ыр» ауданы бойынша:

1) Есіл �зені, «Атат�рік» саяба�ыны� ауданы, �зынды�ы 
850 м;

2) А�б�ла� �зені;
3) «К�гілдір лагуна» �азанш���ыры, �нерк�сіптік айма�;
4) �азанш���ыр, «�азМ�найГаз» м�най базасына жа�ын 

�нерк�сіптік айма�»;
«Есіл ауданы» бойынша:
1) Есіл �зені, «�азМ�найГаз» сауда �йіні� ауданы, �зын-

ды�ы 1200 м;
2) Есіл �зені, Ш�бар т�р�ын алабы, �зынды�ы 1000 м;
3) Есіл �зені, Тельман т�р�ын алабы, �зынды�ы 600 м;
4) Есіл �зені, «Западный» саяжай алабы, �зынды�ы 1000 м;
5) «Н�ра-Есіл» арнасы, Пригородный т�р�ын алабы, 

�зынды�ы 3500 м;
6) �арасу �зені, �зынды�ы 3000 м;
«Сарыар�а» ауданы бойынша:
1) Есіл �зені, Кенесары к�шесіні� басынан Ырыскелді �ажы 

мешітіне дейін С-409 к�шесі бойынша, �зынды�ы 1400 м;
2) Есіл �зені, К�ктал-1 т�р�ын алабы, «КЖБИ-56» саяжай 

алабынан «Шарапат» �арттар �йіне дейін, �зынды�ы 3500 м;
3) Есіл �зені, К�ктал-1 т�р�ын алабы, «Норд Хаус» т�р�ын 

�й кешеніні� аума�ынан тыс, �зынды�ы 200 м.».
2. «Н�р-С�лтан �аласыны� м�слихат аппараты» мемлекеттік 

мекемесі за�намада белгіленген т�ртіппен:
1) осы шешімді �аза�стан Республикасы Ñділет министр-

лігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді, оны ресми жарияла�аннан кейін Н�р-С�лтан 

�аласы м�слихатыны� интернет-ресурсында орналастыруды 
�амтамасыз етсін.

3. Осы шешім ал�аш�ы ресми жариялан�ан к�нінен бастап 
к�нтізбелік он к�н �ткен со� �олданыс�а енгізіледі.

Н�р-С�лтан 
аласы м�слихатыны�
сессия т�ра�асы                                 Н. Купешов

Н�р-С�лтан 
аласы 
м�слихатыны� хатшысы                                  Е. Каналимов

Н�р-С�лтан 
аласы                                                      2021 жыл�ы «___»_________

«Н�р-С�лтан 
аласыны�  орта
 су пайдалану 
а�идалары  туралы» 
Н�р-С�лтан 
аласы  м�слихатыны� 2017 жыл�ы  12 желто
санда�ы 

№ 220/25-VI шешіміне �згеріс енгізу туралы

«Н�р-С�лтан �аласыны� Активтер ж�не 
мемлекеттік сатып алу бас�армасы» ММ кейін-
нен сатып алу ���ы�ымен сенімгерлік бас�ару�а 
келесі объектіні беру бойынша тендер �тетіндігін 
хабарлайды:

Объект: «Астана �алалы� жары�» ЖШС (б�-
дан �рі – ЖШС) жар�ылы� капиталда�ы �атысу 
�лесіні� 51 %

Мекенжайы: Н�р-С�лтан �аласы, Сарыар�а 
ауданы, �арасай батыр к�шесі, 16-�й

Беру мерзімі: сатып алу ���ы�ымен 50 ай
Ба�алау ��ны: 1 те�ге
Кепілдік жарна: ба�алау сомасынан 15 %
К�рсетілген объект бойынша тендер www.

gosreestr.kz веб-порталында �ткізіледі. 
Тендер �ткізу уа�ыты: 2020 жыл�ы «1» мау-

сым, са�ат 10.00 дейін.
Мемлекеттік м�лікті сенімгерлік бас�ару�а 

беру �рдісі 2015 жыл�ы 16 �а�тарда�ы �аза�стан 
Республикасыны� Çлтты� экономика министріні� 
№ 17 б�йры�ымен бекітілген «Мемлекеттік м�лікті 
сенімгерлік бас�ару�а беру �а�идаларына» с�йкес 
ж�зеге асырылады. 

Доверительный управляющий обязан: 
/ Сенімгерлік бас
арушы:

1. Сенімгерлік бас�ару шартына �ол �ойыл�ан 
с�ттен бастап к�нтізбелік 10 к�н ішінде у�кілетті 
орган – Н�р-С�лтан �аласыны� Отын-энергети-
калы� кешені ж�не коммуналды� шаруашылы� 
бас�армасы ЖШС-да 1,011 млрд. те�ге м�лшерін-
де �за� мерзімді кредиторлы� берешекті �теу 
кестесін (02.02.2021 жыл�ы жа�дай бойынша 
ЖШС а�паратына с�йкес: «Астана – Энергия» 
А� – 879,6 млн. те�ге, «Астана-АЭК» А� – 132,2 
млн. те�ге, �арыз к�леміне байланысты кре-
диторлар�а пропорционалды �теуді� міндетті 
шарттарымен бекітуге:

сенімгерлік бас�арушыны� �теусіз (�ай-
тарымсыз) �аражаты есебінен �абылдау-беру 
актісіне �ол �ойыл�ан с�ттен бастап 3 ж�мыс 
к�ні ішінде ЖШС шотына аудару жолымен 100,0 
млн. те�геден кем емес;

�абылдау-тапсыру актісіне �ол �ойыл�ан 
с�ттен бастап 12 ай ішінде то�сан сайын те� 

�лестермен 100,0 млн. те�геден кем емес;
�ал�ан сома, жыл сайын�ы негізде келесі 

кезе� ішінде те� �лестермен, то�сан сайын те� 
�лестермен.

2. Шартты� 1.1-тарма�ында к�зделген 100,0 
млн. те�геден кем емес м�лшердегі ЖШС бе-
решек сомасын т�леу с�тіне дейін ат�арушы 
органды ауыстыру, ЖШС ��рылымы мен штат 
кестесін �згерту, ЖШС м�лкін иеліктен шы�ару, 
кепіл ж�не �зге де ауыртпалы�тар м�селелерін 
�арау�а шы�армау�а.

3. 2021 жылды� со�ына дейін шартты� 
�атынастарды жасай отырып, электр энергиясы-
ны� ірі т�тынушыларын тарту жолымен электр 
энергиясын сату к�лемін �л�айту�а.

4. Сенімгерлік бас�ару шартыны� �рекет ету 
мерзімі ішінде ЖШС �ызметіні� бейінін са�тау�а.

5. ЖШС у�кілетті органы – «Н�р-С�лтан 
�аласыны� Отын-энергетикалы� кешені ж�не 
коммуналды� шаруашылы� бас�армасы» ММ ж�не 
сенімгерлік бас�ару ��рылтайшысы – «Н�р-С�лтан 
�аласыны� Активтер ж�не мемлекеттік сатып алу 
бас�армасы» ММ ат�арыл�ан ж�мыстар туралы 
жылды� есепті �сыну�а.

6. Сенімгерлік бас�ару кезінде объектіні� 
м�лкін за�намада белгіленген т�ртіппен есепке 
алуды ж�не са�тауды �амтамасыз ету, ол б�лінген 
немесе жойыл�ан жа�дайда сенімгерлік бас�арушы 
те� м�лікпен ауыстыру�а міндетті.

Требования, предъявляемые к потенци-
альному доверительному управляющему: / 
¢леуетті сенімгерлік бас
арушы�а 
ойыла-

тын талаптар:
7. Конкурсты� �тінім берген с�тте �айта 

��рылымдал�ан ж�не/немесе мерзімі �ткен кре-
диторлы� берешекті� (растайтын ��жаттаманы 
�сына отырып) жо�ты�ын растайтын ��жат.

8. Конкурсты� �тінім берген кезде сот-
тылы�ы не �ылмысты� �удалауы бар немесе 
бол�ан адам, сондай-а� егер адам�а �атысты 
�ылмысты� іс а�талмайтын негіздер бойынша, 
оны� ішінде сыбайлас жем�орлы� �ылмыстары 
�шін шектелмей �ыс�артыл�ан болса, �леуетті 
�тініш беруші, оны� ішінде оны� басшысы ж�не/

немесе ��рылтайшысы бола алмайтынды�ын 
растайтын ��жат.

9. Мемлекеттік сатып алу�а жосы�сыз �аты-
сушыларды� тізілімінде жо�ты�ын растайтын 
��жат.

10. Ñлеуетті сенімгерлік бас�арушыны� 
конкурсты� �тінім берген с�тте есеп айырысу 
шотында шартты� 1.1-тарма�ы талаптарыны� 
орындалуын �амтамасыз ету �шін кемінде 100,0 
млн. те�ге сомасыны� болуын растайтын ��жат.

Дополнительные требования / 
�осымша талаптар

11. Мемлекеттік м�лікті сенімгерлік бас�ару�а 
беру �а�идаларына с�йкес ��рылтайшы кепілдік 
жарнаны мынадай жа�дайларда �айтармайды:

же�імпаз тендер н�тижелері туралы хаттама�а 
ж�не шарт�а �ол �ойма�ан жа�дайда;

объектіні кейіннен сатып алу ���ы�ымен 
сенімгерлік бас�ару�а беру;

сенімгерлік бас�арушы объектіні сатып алу 
���ы�ынан бас тарт�ан жа�дайларда ж�ргізіледі.

Çза� мерзімді кредиторлы� берешекті толы� 
к�лемде �теген жа�дайда сатып алу – сату шар-
тына орындалма�ан міндеттемелерді (сатып алу 
���ы�ымен сенімгерлік бас�ару�а беру бойынша 
�ткізілген сауда-сатты� �орытындылары бойын-
ша �алыптастырыл�ан нары�ты� ��н бойынша) 
енгізе отырып, сенімгерлік бас�ару объектісін 
мерзімінен б�рын сатып алу м�мкін болады.

К�рсетілген нары�ты� ��н сенімгерлік бас�ару 
мерзімі ішінде не объектіні сатып алу с�тіне дейін 
�аза�стан Республикасы Çлтты� Банкіні� �айта 
�аржыландыруды� ресми ставкасына с�йкес 
индекстеуге жатады.

12. Сенімгерлік бас�ару шарты б�зыл�ан 
кезде объектіге ж�ргізілген салымдар ��ны 
сенімгерлік бас�арушы�а �телмейді.

13. Сенімгерлік бас�ару кезе�інде ЖШС 
ал�ан таза кіріс ЖШС у�кілетті органыны� 
иелігінде �алады.

ТЕНДЕР ¤ТКІЗУ ЕРЕЖЕСІ
Тендерге немесе жабы� тендерге �атысу 

�шін �атысушы www.gosreestr.kz тізілімні� 

веб-порталында т�мендегіні к�рсете отырып, 
алдына ала тіркелуі �ажет:

1) жеке т�л�алар мен к�сіпкерлер �шін: жеке 
с�йкестендіру н�мірі (б�дан �рі – ЖСН), тегі, аты, 
�кесіні� атын (бол�ан жа�дайда);

2) за�ды т�л�алар �шін: бизнес с�йкестендіру 
н�мірі (б�дан �рі – БСН), толы� атауы, бірінші 
басшыны� тегі, аты, �кесіні� атын (бол�ан 
жа�дайда);

3) кепілдік жарнаны �айтару �шін екінші 
де�гейлі банктерде есеп шоттарды� деректемелері;

4) байланыст деректері (пошлалы� мекенжай, 
телефон, e-mail).

�атысушыны� жо�арыда к�рсетілген дерек-
тері �згерген кезде, бір ж�мыс к�н ішінде тізілім 
веб-порталына енгізілген деректерді �згертеді.

Тендерге немесе жабы� тендерге �атысушы 
ретінде тіркелу �шін тізілімні� веб-порталында 
�атысушыны� ЭЦ� �ол �ойыл�ан �тінімді тіркеу 
�ажет.

ßтінімге:
1) тендерлік �сыныс (объектіні кейіннен 

сатып алу ���ы�ынсыз сенімгерлік бас�ару�а 
берген кезде);

2) тізілімні� веб-пара�ында арнайы б�лін-
ген электронды� конвертке салын�ан тендерге 
�атысушы �ол �ой�ан ба�а �сынысы (объектіні 
кейіннен сатып алу ���ы�ымен сенімгерлік 
бас�ару�а берген кезде);

3) ��жаттарды� «PDF (Portable Document 
Format)» форматында сканерленген) электрон-
ды� к�шірмелері:

- за�ды т�л�аны мемлекеттік тіркеу (�айта 
тіркеу) туралы ку�лік немесе аны�тама;

- жар�ы. Шетелдік за�ды т�л�алар шетел 
мемлекетіні� консулды� мекеме за�дастыр�ан 
��рылтай ��жаттарын, мемлекеттік ж�не орыс 
тілдерінде нотариат ку�ландыр�ан аударма-
сымен, сондай-а� Гаага �аласында 1961 жыл�ы 
5 �азанда жасал�ан Шетелдік ресми ��жаттарды 
за�дастыруды талап етуді� к�шін жоятын кон-
венция�а с�йкес апостиль м�рта�басы �ойыл�ан 
��жаттарды �сынады;

- тендер жариялан�ан к�ннен кейін берілген 
салы� берешегіні�, міндетті зейнета�ы жарнала-

ры, міндетті к�сіптік зейнета�ы жарналары мен 
�леуметтік аударымдар бойынша берешегіні� 
(т�леу мерзімі Салы� ж�не бюджетке т�ленетін 
бас�а да міндетті т�лемдер туралы (Салы� кодексі) 
�аза�стан Республикасыны� кодексіні� 6-тара-
уына с�йкес кейінге �алдырыл�ан жа�дайларды 
�оспа�анда) жо� (бар) екендігі туралы м�ліметтер;

- хабарламада к�рсетілген �атысушы�а 
(сенімгерлік бас�арушы�а) �ойылатын талаптар�а 
с�йкестігін растайтын ��жаттар к�шірмелері 
�оса беріледі.

ßтінім тіркелгеннен кейін тізілімні� веб-пор-
талы �ш минут ішінде сенімгерлік бас�ару шарт-
тары бойынша электронды� деректер базасында 
кепілдік жарнаны� т�суі туралы м�ліметтерді� 
болуын автоматты т�рде тексереді.

Біры��ай операторды� шотына тендер �т-
кізу туралы хабарламада к�рсетілген кепілдік 
жарнаны� тендер бастал�ан�а дейін екі са�ат 
б�рын т�спеуі тізілім веб-порталыны� �тінімнен 
бас тартуы �шін негіз болып табылады.

Сенімгерлік бас�ару шарттары бойынша 
электронды� деректер базасында біры��ай 
операторды� шотына кепілдік жарнаны� т�суі 
туралы м�ліметтер бол�ан жа�дайда, тізілімні� 
веб-порталы �атысушыны� �тінімін �абылдауды 
ж�зеге асырады.

Тізілімні� веб-порталы автоматты т�рде 
тексеру н�тижелері бойынша тізілімні� веб-пор-
талында к�рсетілген �атысушыны� электронды� 
мекенжайына �тінімді �абылдау не �тінімнен бас 
тарту себептері туралы электронды� хабарлама 
жібереді.

Салыстыр�аннан кейін ��жаттарды� т�п-
н�с�алары бір ж�мыс к�н ішінде �айтарылады. 
Кепілдік жарналарды �абылдау �шін деректемелер: 

1) IBAN KZ946017111000000330, БСК: 
HSBKKZKX, Банкті� атауы: «�аза�стан Халы� 
банкі» А�,  КНП: 171; Кбе: 16; 

Т�лемді алушы (�аз.): «А�ПАРАТТЫ�-ЕСЕП-
ТЕУ ОРТАЛЫæЫ» АКЦИОНЕРЛІК �ОæАМЫ; БСН: 
050540004455. 

Аны�тама алу �шін Н�р-С�лтан �аласы, 
Бейбітшілік к�шесі, 11, 649 каб. мекенжайы,                         
тел. 55 01 68 телефоны бойынша ж�гінуге болады.

А�ПАРАТТЫ� ХАБАРЛАМА



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

№56 (4180) 15/05/2021 Сенбі

12 М ДЕН ЕТ

азет Қ  Ақпарат және 
коммуника и лар 
министрлігінің
Ақпарат комитетінде 

.0 . 01  ж. тіркеліп, 
171 0-  куәлігі берілген. 

еншік иесі  
«  » Ж

Редак и  қолжазба иелерінің пікірлері мен көзқарасын бөлісуі шарт емес.www.astana-akshamy.kz 

иректор – 
Ержан

ҮН С
азетте жария ланған материалдарды 

сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.

Бас редактор – 
Еркін Қ Д Р

Бас редактордың 
орынбасары – 

алым Қ АБЕ

еф-редактор – 
Төлен Т Е БА

езекші редактор – Райхан РА МЕТ А

БАҚЫТТЫ КЕЛІНШЕКТІ  БА НЫ
тан отбасынан басталады десек, сол отбасының ұйытқысы болған әйел затының тыныштығы бәрі-

нен де маңызды. Бақытты келіншектің қолынан ішкен ас түзу өтеді, жаққан шырағы жарық болады, 
шаңырағы нұрға толады. ә, қазір бақыттың жолын іздеп, талай тренингке қатысып, пси ологтардың 
кітабын жарыса оқып жүрген қыз-келіншектердің қатары көп. Бірақ, бәрі бірден бақытты болып кеткен 
жоқ. ебебі қазақ әйелінің болмысына негізделген, ұлттық менталитетімізді ескере отырып жазылған 
туындылар қарасы аз. Кеше елордада қазақ әйелдеріне арналған тағы бір жаңа кітаптың тұсаукесері 
өтті. Бұл кітап бұрынғы кітаптан өзгерек...

азет сейсенбі, бейсенбі және 
сенбі күндері шығады.

Жарнама мен хабарландырулардың 
мазмұнына жарнама беруші жауап береді. 

азет «  » газеті редак иясының
компь терлік орталығында теріліп, қатталды. 
Апталық таралымы –  
Тапсырыс 5
Баспахана  Нұр-Сұлтан қаласы, 
Бейбітшілік көшесі, 8.  -кеңсе
«  » Ж С

Редак и  мекенжайы  
, Нұр-Сұлтан қаласы, 

остық көшесі, , «Нұрсая-2» Т
. .

Қабылдау бөлмесі  
тел. факс  7 7 72  7 -2 2
Тілшілер бөлімі  7 - 2-
Жарнама  7 - -

. .

К  ҚАРҚЫН
karkynkktem@gmail.com

КЕ КӨРГЕН ОҚ ЖОНАР
Кеше М. темісұлы атындағы қушылар сарайында 
Нұр- ұлтан қаласы Білім басқармасының келер кеңесінің 
белсенділерін марапаттау рәсімі өтті.

Елордадағы лттық академи лық кітап анада Жеңіс күніне арналған, ерлерімізді еске 
алу, олардың даңқын асқақтату мақсатында ұйымдастырылған мерекелік шаралар өтті. 

ондай-ақ майдангер жазушы Кемел Тоқаевтың шығармашылық залы ашылды.

МАЙДАНГЕР ҚАЛАМГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

Екінші д�ниеж�зілік 
со�ыс�а �атыс�ан �аза� 

жауынгерлеріні� ас�ан ер-
ліктерін б�гінгі жас �рпа� 
м��гілік �мытпайды. 

Же�іс к�ніне орай �лт-
ты� академиялы� кітапхана 
жанынан жазушы, �лы Отан 
со�ысыны� І ж�не ІІ д�режелі 

ордендеріні� иегері, �аза� 
детектив жанрыны� негізін 
�алаушы, Кемел То�аев атын-
да�ы шы�армашылы� зал 
ашылды. Игі шара�а елімізге 
белгілі зиялы �ауым �кілдері 
�атысты. «Кезінде �аза�ты� 
к�рнекті жазушысы, �аза� �де-
биетінде детектив жанрыны� 
негізін салушы Кемел То�аев-
ты� кітаптарын іздеп ж�ріп 
о�ыма�ан адам жо� шы�ар. 
�аза� прозасында�ы осы бір 
жа�а жанрды� �азы�ын �а�ып, 
ша�ыра�ын к�теруші Кемел 
То�аевты� шытырман о�и�алы 
шы�армаларын о�ып �стік. 
Ауыл кітапханасында�ы жа�а 
т�скен жа�сы кітаптарды е� 
бірінші алып кетуші адам - е� 
олжалы о�ырман болатын ол 
кезде. Кітапханада�ы  к�ркем 
�деби кітапты� б�рін о�ып 
тауысып, жа�а кітаптар ке-
луін асы�а к�тіп ж�ретінбіз. 
Жа�сы кітап келсе, б�кіл 

ауыл кезекке т�рып, тала-
сып о�итын. Сондай е� к�п 
о�ыл�ан кітаптарды� бірегейі 
- жазушы  Кемел То�аевты� 
детективті шы�армалары еді. 
Б�ны �азіргі жастарды� шы-
тырман о�и�алы фильмдерді 
іздеп ж�ріп, тауып к�ретін 
�рдісімен  салыстыру�а бола-
ды. Ал Кемел То�аевты� �алы� 
ел �алап о�ы�ан шытырман 
о�и�алы шы�армаларыны� 
миллиондар к�ретін �ызы�ты 
фильмдерден арты�шылы�ы - 
�мірден алын�ан о�и�алар�а 
��рыл�ан, �мірде бар кейіп-
керлер еді…» деді М�жіліс 
депутаты, �аламгер �азыбек 
Иса. 

Кемел То�аев �аза�стан-
ды� детективіні� негізін са-
лып, осы жанрды� рухани 
к�шбасшысы мен �деби 
бастау шысына айналды. Ішкі 
істер министрлігіні� к�птеген 
ардагерлері жазушы Кемел 

2019 жылды� �ырк�йек айында 
Білім бас�армасыны� �олдауымен 
�келер ке�есі ��рыл�ан болатын. 
Осы аралы�та 200-ден астам мектеп-
ішілік де�гейден бастап республи-
калы� ма�ызы бар де�гейге дейінгі 
акциялар, бай�аулар, кездесулер 
мен челлендждер секілді жобалар 
ж�зеге асырылды. 

Жыл басында елордалы� �келер 
ке�есіні� �олдауымен �аза�стан Рес-
публикасы Т�уелсіздігіні� ��рдастары 
арасында�ы «Ел та�дыры – ер та�дыры» 
video – stories жобасы �ткізілді. «Ел 
та�дыры – ер та�дыры» жобасыны� 
ма�саты – �о�амды� пайдалы шаралар 
бойынша шы�армашылы� шы�дауды 
таныту ар�ылы рухани-адамгершілік 

��ндылы�тарды дамыту�а ж�не 
халы�ты азаматты�-патриотты� 
т�рбиеге ба�ыттал�ан біры��ай м�-
дени-а�паратты� �алалы� ке�істікті 
�алыптастыру.

Шараны� марапаттау кеші 
15 мамыр – Халы�аралы� отбасы 
к�ніне орай �ткізілді. Кеш бары-
сында �келер ке�есіні� м�шелері, 
«Рахмет са�ан, ту�ан ел!» �келер мен 
ер балалар арасында�ы �алалы� 
патриотты� �ндер бай�ауыны� 
же�імпаздары, «Astana English 
School» №81 гимназиясыны� во-
калды� тобы ж�не М.¶теміс�лы 
атында�ы О�ушылар сарайыны� 
шы�армашылы� �жымдары �нер 
к�рсетті. 

Со��ы уа�ытта �о�амда�ы 
�ыз-келіншектерді� р�лі туралы 
та�ырыптар жиі к�теріліп ж�р. 
Жа�а заман�а сай �ркендеу мен 
дамуды ма�сат т�т�ан т�уелсіз 
ел �шін �о�амны� �р азаматы е� 
басты байлы� екені рас. Ай�ын 
ма�саты мен ас�а� арманы, дара 
�алауы бар �аза� арулары к�п 
болса, �лтты� �леуеті жо�ары, ал 
отбасылар берік болары с�зсіз. 
Кітапты� т�саукесері 15 мамыр 
Халы�аралы� отбасы к�ніне �дейі 
орайластырылып �ткізілді. «Ба�ыт-
ты келіншек» кітабыны� авторы 
– �ылымда да, отбасында да �з дара 
жолын �алыптастыр�ан, �аза� 
журналистикасына бір кісідей 
е�бек етіп ж�рген к�пбалалы ана, 
PhD доктор Алма Сайлау�ызы. 
Авторды �алы� к�пшілік шетел-
ге саяхаттары туралы жолсапар 
очерктерімен таниды. Телевизия 
саласында 15 жыл�а жуы� ж�мыс 
істеп, �лтты� руханият туралы 
хабарлар�а продюсерлік еткен. 
Со��ы 7 жылдан бері университетте 
д�ріс береді. Отбасымен «Мерейлі 
отбасы» бай�ауыны� е� ал�аш�ы 
�атысушысы бол�ан. «Келіншек 
деген с�зді� �зі тек �аза� ��ымында 
е� �демі м�н-ма�ынаны білдіреді. 
Мен кітабымда �аза� �йелдеріні� 
жан д�ниесіні� сырына ��ілдім. 
О�ырмандарым осы кітапты о�и 
отырып, білмегендерін �йреніп, 
ба�ытты болу�а �мтылса деген 
ниеттемін. Шынайы �мірдегі 

о�и�аларды негізге ала отырып, 
�алымдар мен психологтарды�, 
Алаш арыстарыны� т�жырымда-
рын сараптай отырып жеткізуге 
тырыстым. Кітапты� жанрын 
заманауи тілде storytelling деп те 
атап ж�рміз. Кітапты жазу�а бесінші 
с�биімді к�тіп ж�ргенде кірістім. 1 
жылдай уа�ытым кетті. �азір тек 
1000 тиражбен шы�арып отырмыз. 
Біра� заман талабына сай о�ырман 
с�ранысына �арай тиражымызды 
�сті-�стінен арттыра бермекпіз. 
Кітап «Ба�ытты �ыз», «Ба�ытты 
жар», «Ба�ытты ана», «Ба�ытты 
келін» деп �ыз �міріндегі кезе�-

дермен белгіленген 10 тараудан 
т�рады. Осы образды� барлы�ы 
жина�талып, ба�ытты келіншекті 
��райды. Кітапты ба�ытты бо-
лу�а �мтыл�ан елімізді� барлы� 
��іріндегі келіншектер «�азына» 
кітап �йінен сатып ала алады. Осы 
уа�ыт�а дейінгі �ыз-келіншектер-
ге арнал�ан отанды� кітаптар-
ды� к�бі – шетелдік психологтар 
кітабыны� аудармасы. Оны іске 
асырам десе�із де, �ылыми �зегі 
аздау бол�анды�тан еш н�тиже 
бермейді. Бізді� кітабымызды� 
ерекшелігі – �мірлік т�жірибе мен 
�ылыми негізді байланыстыра 

отырып, �аза� менталитетіне 
лайы�талып жазыл�аны» деді 
кітап авторы Алма Сайлау�ызы. 

Ба�ытты келіншек �андай бо-
лады? Оны� �мірлік �станымдары 
нендей ��ндылы�тар�а негіздел-
ген? Ба�ытты �ыз деген н�зік жол 
иесі �міріне, �зіне, айналасына 
риза ба�ытты келіншек болып 
�алыптасуы �шін нені ма�сат 
т�туы керек, �андай �рекет жа-
са�аны л�зім? Автор ��р�а� а�ыл 
айтпайды, �зіні� к�ргені мен 
т�йгендерін шынайы �мірі ар�ылы 
на�ты мысалдармен пайымдайды, 
білгенімен б�ліседі. Ма�ызды 
та�ырыптарды �лтты� д�ниетаным 
мен заманауи ��ндылы�тарды� 
синтезі ар�ылы т�сіндіруге тыры-
сады. «Ба�ытты келіншек кітабы» 
деректі-мотивациялы� туындысы 
– бірегей мазм�нды е�бек. Т�рлі 
менталитетті �лгі ететін аударма 
кітаптардан басты арты�шылы�ы 
да сол. Кітап ба�ытты �ыз, ба�ытты 
жар, ба�ытты келін, ба�ытты ана, 
ба�ытты �арындас, ба�ытты �пке, 
ба�ытты сі�лі, ба�ытты же�ге, 
ба�ытты маман ж�не ба�ытты 
��рбы деген б�лімнен т�рады. 
Кітап ару �ыздар�а, аяулы жарлар�а 
ж�не асыл аналар�а арнал�ан. 
Шынайы �мірден алын�ан �аза� 
келіншегіні� заманауи образын 
ашу�а тырыс�ан б�л кітапты� 
о�ырмандарыны� к�п болары 
с�зсіз. 

 ОНЛАЙН
К НОТЕАТР
«Қазақ ил мнің» коллек и сындағы үздік  ки-
нотуынды тұңғыш қазақстандық  онлайн-
кинотеатрына көрсетілімге шықты. 

Оларды� арасында �р жылдары 
киностудия т�сірген, �аза� киносыны� 
«Алтын �орына» енген, к�рермен-
дерді� с�йікті фильмдері: «Бізді� 
с�йікті д�рігер» (реж. Ш.Айманов), 
«Мені� атым �ожа» (реж.А.�ар-
са�баев), «Та�иялы періште» (реж. 
Ш.Айманов), «�ыз Жібек» (реж. 
С.�ожы�ов), сондай-а� Т�уелсіздік 
жылдары т�сірілген: «��ра� к�рпе» 
(реж. Р.�бдірашев), «�кем екеуміз» 
(реж. Д.Саламат), «М�стафа Шо�ай» 
(реж. С.Нарымбетов), «Біржан сал» 
(реж. Д.Жолжа�сынов), «�ыз�ылт 
�оян туралы хикая» (реж. Ф.Шари-
пов), «Жер�йы�» (реж. С.Т�уекел), 

«Оралман» (реж. С.��рманбеков), 
«Талан» (реж. Б.�алымбетов), «Он 
алты �ыз» (реж. �.М�стафин) т.б. 
туындылар бар. 

 «�азіргі та�да онлайн кинотеа-
трлар – дистрибуция �шін таптырмас 
да��ыл жол, сонды�тан «�аза�фильм» 
к�рермендерге �з контентін жа�а 
ы��айлы ала�да �сыну�а шешім 
�абылдады» дейді киностудия ви-
це-президенті Айдар Баталов. 

�аза� тіліндегі кинотуындыларды 
QAZAQSHA online-кинотеатрында 
BeeTV, AlmaTVBOX, Tele2TV, AltelTV 
мобильдік �осымшалары ар�ылы 
к�руге болады.

То�аевты �здеріні� �ріптесі 
деп санайды. Себебі ол �а-
за�станды� ���ы� �ор�ау ор-
гандары �шін �лкен т�рбиелік, 
рухани істер ат�арды. Кезінде 
жазушыны� кітаптарын о�ып, 

полиция �ызметкері болу-
ды армандап о�у�а т�скен 
�аншама батыл, ерж�рек 
жастар – б�ны� на� д�лелі. 
�йымдастырушыларды� ай-
туынша, майдангер жазушы 

Кемел То�аев залын ашуда�ы 
басты ма�сат – жастарды 
адалды��а, ерлікке, отан-
с�йгіштікке баулу. Ерлерге 
��рмет к�рсетуге, �лгі алу�а, 
�лгілі болу�а т�рбиелеу.

АШЫҚ АСПАН АСТЫНДА Ы М З КЛ
Астана М зикл мемлекеттік театры елорда тұрғындары мен қо-
нақтарына « I - » ореогра и лық спектаклін ашық аспан 
астында ұсынды.

Туынды �мірімізді� �азіргі болмысын 
к�рсететін шынайы о�и�алар�а негіз-
делген. «COVID-19» хореографиялы� 
спектаклі – адамдарды� карантин кезін-
дегі ішкі ой-тол�анысын, санамызда�ы 
�згерістерін, к�пшілікті� �исынсыз �ре-
кеттері мен ой�а �онымсыз т�сініктерін, 
індет іліктіріп жа�ындарынан айырыл�ан 
азаматтарды� �ай�ы-�асіретін ашы� 
суреттейді. 

Ал біз сол о�и�алардан саба� ала 
алды� па? Жа�ындарымызды сыйлап, 
оларды �ор�ай алды� па екен? Панде-
мия бастал�алы �р адамны� к�кейінде 
ж�рген с�ра�тар�а театр �ртістері жауап 

тауып к�рді. Театр �ойылымды кеше 
жа�алауда�ы Кенесары ескерткішіні� 
ала�ында �ойылады. 

Спектакль режиссер-хореографы – 
«Astana Musical» театрыны� �ртісі Анель 
Мурзагулова, танс-перфоманс�а музы-
калы� туындыларын «Astana Musical» 
�ртісі А�жол ¶мірза�ов жазды. Осылайша 
театрды� к�ркемдік жетекшісі Есл�м 
Н�ртазинні� жетекшілігімен театрды� 
жас таланттары �здерін жа�а �ырларынан 
к�рсетіп, �рпа� саба�тасты�ыны� жар�ын 
�лгісін к�рсетуде. Сондай-а�, аталмыш 
мюзикл мамыр айыны� 21-22 к�ндері 
де �з жал�асын таппа�. 




