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Қызметіне кіріскен күннен бастап 
Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздегі сая-
си жүйені либералдандыру бағытын 
жариялады. Билік пен бұқараның 
диалогын орнату үшін «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет» тұжырымда-
масын ұсынып, сәтімен іске асырды. 
Оның айқын мысалы Ұлттық қоғам-
дық сенім кеңесін құрып, өзі бас-
шылық етті. Ұлттық диалогтың жаңа 
моделі өміршеңдігін дәлелдеді.
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ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕР 
КӨРКЕЙЕДІ
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ПӘН КӨБЕЙТУ 
СӘНГЕ АЙНАЛҒАН
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ЕҢ  ҚОРЛЫҚ – 

ЖЕМҚОРЛЫҚ!
Біздің қоғамдағы парақорлар 

ғана сыбайлас емес, пара 
берушілер де сыбайлас. Олардың 

өзара органикалық 
қатысы бар. 

Бұл қатынасты 
қалыптас  тыруға 

біздің қабылдаған 
заңдарымыз 

берік негіз 
болып отыр.

Жаз шыға бас қаламыз басқаша құлпырып, көркімен көз тойдырады. Гүлге оранған көше 
бойы мен жасыл желекке толған тұрғын үй аулалары астаналықтардың ғана емес, қала қо-
нақтарының да көңіліне қуаныш сыйлайды. Елорда әкімі Алтай Көлгінов қала тұрғындарымен 
кездесіп, биыл 160 аула мен қоғамдық кеңістік абаттандырылатынын атап айтты. 

ОТАНДЫҚ ЕКПЕ – 
ОТАНЫМЫЗДЫҢ ЖЕТІСТІГІ
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QazVac
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QazCovid-in екпесінің тағы бір ар-
тықшылығы – сақталуы, тасымал-
дануы оңай, басқа екпелерді сақтау 

үшін 70 градусқа дейінгі арнайы 
мұздатқыштар керек болса, отандық 

екпе тіпті үйдегі тоңазытқышта да 2-8 
градус салқын температурада сақтала 
береді. Қазақстандық екпе басқаларға 

қарағанда арзан. Сонымен қатар қо-
салқы жанама әсерінің аздығы да оны 

өзге екпелерден ерекшелейді. Ал анти-
денелердің сақталу мерзіміне келсек, 

қазір әлемде қолданыстағы 
екпелердің бірде-бірі зерттеудің 

үшінші кезеңінен толық өтіп 
болмағандықтан 

нақты осылай 
деп тұжырым 

шығаруға әлі ерте.

БІРЕГЕЙ ЖОБА

Қатысушылар тәуелсіз Қазақстан-
ның азаматы болу нені білдіретінін 
айтып бере алады. Олар өздерінің 
жеке жетістіктерімен бөлісіп, өз 
елі үшін отансүйгіштік пен мақта-
ныш сезімін сезінген сәттерді еске 
түсіреді.

Жобаға қатысу үшін өз әңгімеңізді 
әлеуметтік желілердегі жеке аккаун-
тыңызда #Qazaqstan30 хэштегімен 
ұзақтығы 1 минуттан аспайтын 
бейнежазба форматында жариялау 
қажет. Сондай-ақ бейне әңгімені 
ҚР АҚДМ жобалық кеңсесінің 
info@30jyl.kz электрондық мекен-
жайына жіберуге болады.

Ең әсерлі әрі ерекше оқиғалар, 
естеліктер республика телеарна-
ларының эфирінде көрсетіліп, 
БАҚ-та жарияланады. Жоба барысы 
30jyl.kz – Қазақстан Тәуелсіздігінің 
30 жылдығына арналған сайтта 
қадағаланатын болады.

Тәуелсіздіктің 30 жылдығын 
атап өту аясында Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігі
 «Тәуелсіздіктің мен үшін маңы-
зы» жобасын іске қосты. Осы 
орайда қазақстандықтар тәуел-
сіздікті өмірлерімен астастыра 
отырып, сезімдері мен естелік-
терін бөліседі.
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КӘМЕЛЕТКЕ 
ТОЛМАЙ-АҚ 
МИЛЛИОНЕР
Ол 15 жасынан ең-
бекке араласты. Екі 
жылдан соң отандық 
Forbs журналының 
кейіпкері болды. Биз-
нестің көзін тапқан 
Бекзат Тоқтарбековтің 
бүгінде 3 кәсіпорны 
бар. Небәрі екі жылда 
айлық табысы 6 мың 
теңгеден 10 миллион 
теңгеге бір-ақ 
көтерілген. 
Қалайша дейсіз 
ғой...
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лемдік де�гейдегі есімі м�лім, 
к�рескер Нельсон Манделаны�: 
«�лт – биліктегілермен емес, 
�арапайым т�р�ындарымен 
ба�аланады» деген с�зі бар. 
Халы� жо� жерде, билік т�л. 

Демек, �андай да бір �лт �лы болуы �шін, 
�за� �мір с�руі �шін, �ажет кезде �з �мірін 
�ия алатын азаматтары болса, ол ба�ытты.

Біз жа�а заманда �мір с�ріп жатыр-
мыз. Біра�... осыдан бір �асыр б�рын 
Алаш арыс тары а�са�ан, арманда�ан, 
іске асыр�ысы келген �аза�ты� кейбір 
м�селелері �лі сол к�йінде... М�ны неге 
айтып отырмын? �йткені т�уелсіздігіні� 
30 жылды� белесіне жеткен �аза� ж�р-
ты соларды� толы� шешілуін зары�ып 
к�тіп отыр. Ол �шін не істемек керек? 
Билік басына жа�аша ойлайтын, �аза�ы 
болмысты, жа�а буынны� адамы келуі 
керек. Міне, сол адам келді.

Жа�а буынны� адамы �андай? Мені�-
ше, жа�а буынны� адамы �асым-Жомарт 
 Кемел�лы То�аев дер едім. Жа�аша ойлайды. 
А�ыл-парасаты жо�ары. Заманауи техноло-
гияларды игерген. Бірнеше шетел тілдерін 
ме�герген. Білім-білігі толыс�ан. Т�л�алы� 
де�гейге жеткен. К�шбасшылы� �абілеті 
зор. �лтты�, адамзатты� ��ндылы�тарды 
бойына сі�ірген. Е� бастысы, �зіні� ту�ан 
�лтын, елін шексіз с�йеді. Жа�а буынны� 
�кіліне т�н �асиеттер �н-бойынан табылады.

Жазушыны� баласы. Зиялыны� �рпа�ы. 
�кесі Кемел То�аев – к�ллі �аза��а аты 
м�ш��р жазушы, �аза� �дебиетіні� дамуына 
�зіндік �лесін �ос�ан �абыр�алы �аламгер. 
Ма�дайына жаз�ан та�дырды� сыйы шы�ар, 
жастайынан кітап��мар, к�ркем с�зге �уес 
болып �сті. «�рбір перзент ата-анасын кие 
т�тады. Ол �шін �ке-шешесі т�тын�ан кез 
келген зат �астерлі. Ма�ан да �кем жаз�ан 
кітаптар соншалы� ба�алы �рі �ымбат. 
Мезгіл сайын оларды �айталап о�имын. 
Сонда мені� к�з алдыма т�нні� бір уа�ы-
на дейін �стел басында тапжылмай жазу 
жазып отыратын �кем елестейді. Оны� 
шарша��ы ж�зін, �са� �ріптер жеп, �бден 
�ызар�ан к�зін к�ргендей боламын» деп 
жазады �асым-Жомарт Кемел�лы �кесі 
туралы естелігінде.

Т�птеп келгенде, кітап��марлы�ы �з 
болаша�ын халы�аралы� журналистикамен 
байланыстырып, бозбала ша�ында бір ірі 
газетті� шетелдік тілшісі болуды арманда�ан 
екен. «Та�дыр мені� жолымды бас�а арна�а 
б�р�анымен, журналист болсам деген сол 
бір жасты� арманым ж�регімні� ��нда�ына 

б�ленгендей, жазу �стеліне отырып, кітап, 
ма�алалар мен с�хбаттар жазу�а а�сарым 
ауып кететін с�ттерді жиі бастан кешемін» 
деп еске алады кейінірек �зі. 

Салт-д�ст�р мен �деп-��рыпты жетік 
білетін жан. «�ке к�рген – о� жонар» 
дейді �аза�. �кесіні� та�дыр-талайынан 
жазушылы�ты� Жарат�анны� сыйы екенін, 
сол сыйды� �адір-�асиетін біліп, к�ні-т�ні 
талмай е�бектенген адамны� дегеніне же-
тетінін к�ріп �сті. Отанды с�ю отбасынан 
басталатынын с�би кезінен санасына сі�ірді. 
�аза�ы т�рбие мен �лтты� ��ндылы�тар-
ды �арапайым �мірлік мысалдармен жас 
баланы� �н-бойына �ялатты. Сол ар�ылы 
�арапайымдылы�, ізгілік, адамгершілік, 
бауырмалды�, �айырымдылы� сия�ты 
асыл �асиеттер дарыды.

Содан шы�ар, шы�армашылы�пен 
айналысатын адамдар�а деген ��рметі 
ерекше. �аза� тілінде басылатын газет-жур-
налдарды �збей о�итын о�ырман. Онысын 
�зі �немі �о�аммен ашы� б�лісіп отырады. 
Бірде Твиттердегі жазбасында: «Ана тілі» 
газетінен тазы иттер туралы �ызы�ты 
с�хбат-ма�аланы о�ып шы�тым. Расымен 
де, тазы хал�ымызды� жеті �азынасыны� 
бірі. Сонды�тан б�л асыл т��ымды итті 
жо�алтып алмауымыз керек. �кімет пен 
�о�амды� �йымдар бірлесіп, тиісті іс-ша-
раларды �ол�а алуы �ажет» деп жазды. Ол 
�аза�ша газеттерді о�ып �ана �оймай, ой 
б�лісіп, �з �станымын жеткізіп отырады. 
2019 жылды� 24 �а�тарында �леуметтік 
желідегі бір жазбасында: «Ай�ын» газетінде 
к�рнекті жазушы Сма��л Елубайды� аме-
рикалы� �алым С.Камеронны� �лы далада 
бол�ан ашаршылы� туралы шы��ан кітабы 
ж�нінде �те мазм�нды ма�аласы шы�ты. 
Жазушыны� ойларымен келісемін» деген 
пікірін білдірді.

�лтты� ��ндылы�тарды� �ор�аушысы. 
�аза� хал�ыны� �нері, м�дениеті, �дебиеті, 
спорты, тарихы туралы �зіні� ойларын 
жариялап отырады. �аза� �о�амында�ы 
�рбір айтулы о�и�а�а �н �оспай �алмай-
ды. Бір мысал, 2019 жылы 17 �а�тарда 
браконьерлерді� �олынан �аза тап�ан 
�аза�ты� батыр �лы Ерлан Н�р�алиев 
туралы Твиттердегі пара�шасында ашы� 
жазды. Себебі б�л о�и�а туралы мені� 
ал�аш�ы ма�алам «Екі ая�ты айуанмен 
арпалыс» деген та�ырыппен «Астана 
а�шамы» газетінде жария лан�ан еді. 
К�п �замай �асым-Жомарт Кемел�лы: 
«Б�гін �те рухты, жігерлі жігіт Ерлан 
Н�р�алиевті� денесі жер �ойнына тапсы-
рылды. Ол а�б�кендерді �ор�аймын деп 
браконьерлермен бол�ан ай�аста ас�ан 
ерлік к�рсетті. Ол �аза�станны� �лтты� 
��ндылы�тарын �ор�ау жолында к�з ж�м-
ды. Иманды болсын. �ылмыскерлер мен 

оларды� сыбайластары сот�а тартылуы 
тиіс. �а�арман жігітті� ерлігі �лы�тау�а 
лайы�ты» деп жазды.

�кені, �лкенді сыйлай білетін адам. «�кем 
туралы тол�аныс» атты ой-тол�ауында 
мынадай жолдар бар: «�кей �шін Отан 
деген ��ым б�рінен жо�ары т�ратын», «Мен 
�кемді Т�л�а, елін, жерін с�йіп �ткен на�ыз 
Азамат ретінде м��гілік сыйлап �темін», 
«�ке-шешемізді� �ла�аты шын м�нінде 
бізді� кейінгі та�дыр жолымызды аны�тап 
берді», «Ата-анамызды� бойымыз�а сі�ірген 
е� биік �асиеттерін енді �з балаларымыз�а 
беруге тырысамыз». Тал бесіктен ал�ан 
т�рбиесі �мірде на�ыз Адам болып �суге, 
Кісілікті� кредосын �алыптастыруына жол 
ашты. Жа�сы �ке �з �лымен �лкен адамдай 
сырласты. Сол ар�ылы санасыны� к�кжиегін 
ке�ейтіп, рухани жа�ынан кемелді азамат 
болуына ба�дар к�рсетті. 

Мемлекеттік тілге деген �ам�орлы�ы б�лек 
т�л�а. ��ір �кімдерімен �ткізген жиында 
мемлекетті� �штілділік ба�дарламасына 
�атысты: «Мені� �станымым, біріншіден, 
�аза� тілі болу�а тиіс. Одан кейін орыс тілі 
болу�а тиіс. Б�ларды� балаларымыз �шін 
ма�ызы зор. Тек содан кейін �ана а�ылшын 
тілін о�ыту керек» деген �станымын шегелеп 
айтты. �лихан Б�кейханша айтар болса�, 
б�л да Мемлекет басшысыны� �з �лтына, 
ж�ртына мінезбен �ызмет етуіні� бір д�лелі.

Сайып келгенде, мемлекет �аза�ша 
ойлауы керек. Сол кезде �ана ісіміз ілгері 
басып, айымыз о�ынан туады. �зіні� 
жанына �аза�ы ойлайтын, �лт руханияты 
мен м�дениетіне жаны ашитын адамдарды 
жинауыны� �зі – �лт�а шынайы �ызмет 
етуді м�рат еткен адамны� �рекеті. Бай-
ыптап к�рсек, �асым-Жомарт То�аев �лт-
ты�, елді� т�рмысын, тілін, мінез-��л�ын 
жа�сы біледі.

«Халы�ты� с�ранысына жедел �н �атып, 
м�селені ш��ыл шешуге �мтылыс жасау 
ма�ызды. Б�л �шін �леуметтік желілерде 
белсенді ж�мыс істеу, ж�ргізіліп отыр�ан 
саясатты жеріне жеткізе т�сіндіру де �те 
�ажет н�рсе» деп еді, аудан �кімдері мен 
��рылымды� б�лімшелерді� жетекшілері 
�леуметтік желілерде �з пара�шаларын 
ашып, �ялы телефондарыны� н�мірін (жеке 
н�мірі, WhatsApp) ашы� жариялады. Бір 
�уанарлы�ы, ол барлы� �кімдерге халы��а 
ашы� �ызмет к�рсетуге �ажетті барлы� 
коммуникациялы� ��ралдарды пайдалана 
білуге �ндеп, инстаграм мен фейсбуктен 
�зіні� ресми пара�шаларын ашты. 

С�зімізді� то�етеріне келсек, жа�а 
заманда �аза�стан мемлекетіні� к�шін 
бастай алатын, оны �ркениетті� �ріндегі 
елдерді� �атарына �осатын лайы�ты к�ш-
басшы, сали�алы саясаткер тарих сахнасына 
шы�ты. Ендеше, к�шіміз к�лікті бол�ай!

САЯСИ  РЕФОРМАТОР. 
ДАҒДАРЫС  МЕНЕДЖЕРІ
Алдағы маусым айында тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 
екінші Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың билік тізгінін 
ресми түрде ұстағанына екі жыл толады. Осы кезеңде тәуелсіз 
Қазақстан әртүрлі сынақтар мен қауіп-қатерлерден сүрінбей 
өтіп, өркениеттің көшіне ілесті. «Astana aqshamy» газеті Мем-
лекет басшысының екі жыл ішінде әртүрлі салаларда жүргізген 
реформаларына, қоғамда жасаған өзгерістеріне шолу жасады.

ДА�ДАРЫС МЕНЕДЖЕРІ

Президент екі жылды� ішінде елімізді� 
саяси, экономикалы� ж�не �леуметтік 
�міріне �атысты к�птеген о� шешімдер 
�абылдады. М�селен, ша�ын ж�не орта 
бизнес (ШОБ) субъектілерін �ш жыл�а 
дейін табыс салы�ын т�леуден босатты. 
�аза�станда�ы 1,2 млн ШОБ субъектілері 
2020 жылды� 1 �а�тарынан бастап 2023 
жылды� 1 �а�тарына дейін салы� т�ле-
мейді. Алдын ала жасал�ан есеп бойынша 
�ш жылда к�сіпкерлер 380 млрд те�геден 
аса �аражатты �немдейді екен. Сондай-а� 
ШОБ субъектілерін тексеруге мораторий 
жарияланды. �кімет 700 мы�нан аса биз-
нес субъектілеріне салы� ауыртпалы�ын 
азайтып, н�тижесінде да�дарыста 1 трлн 
те�ге �немделді.

�.То�аевты� іскерлігі мен мемлекет-
шілдігі сын�а т�скен жылдары індетпен 
к�рес ар�ылы есте �алды. Президентті� 
п�рменімен ��рыл�ан Т�тенше жа�дай 
ж�ніндегі комиссия 500-ге жуы� мемлекет-
тік ма�ызы бар шешім �абылдады. Жалпы 
ал�анда, �аза�стан індетпен к�ресуге ж�не 
да�дарыс�а �арсы іс-шаралар�а шамамен 6 
трлн те�ге (13 млрд А�Ш долларын) ж�мса-
ды. Б�л елімізді� ЖІ�-ні� 8 пайызына те�.

�ЛЕУМЕТТІ �ЛЕУЕТТІ �ОЛДАУ

Билік тізгінін �олына �ста�ан к�ннен 
бастап Президент �леуметтік саясат�а ерек-
ше назар аударды. 2020 жылы 1 �а�тардан 
бастап 400 мы�нан аса отбасы табысына 
�арамастан �леуметтік ж�рдема�ы ала 
бастады. Мемлекет �леуметтік ахуалы т�мен 
отбасылар�а толы� к�мек к�рсететін �леумет-
тік топтаманы ж�зеге асырды. Індет кезінде 
ж�мысынан айырыл�ан, ахуалы т�мендеген 
4,5 млн-нан астам �аза�станды�тар�а 42500 
те�ге ж�рдема�ша т�ленді. Президентті� 
тапсырмасымен жалпы берешегі 3 мил-
лион те�геден аспайтын 1,2 млн адамны� 
(к�пбалалы, асыраушысынан айырыл�ан 
ж�не м�гедек бала асырайтын отбасылар, 
жетім балалар ж�не т.б.) несиесі кешірілді.

Колледждер мен жо�ары о�у орындарын-
да�ы 230 мы� студентті� ш�кірта�ысы 25 
пайыз�а �сті. М��алімдер мен д�рігерлерді�, 
м�дениет ж�не �леуметтік сала �ызмет-
керлеріні� жала�ысы 25-30 пайыз�а �сті. 
Біры��ай жина�таушы зейнета�ы �орында�ы 
(БЖЗ�) 1,3 трлн те�гені халы�ты� т�р�ын 
�й жа�дайларын жа�сарту�а, емделуге 
ж�мсайтын шешім шы�арды. Президент 
тапсырмасы орындалды: 761 мы�нан астам 
салымшы �з жина�тарыны� жеткіліктілік 
шегінен асатын бір б�лігін пайдалану�а 
м�мкіндік алды. БЖЗ� салымшыларыны� 
арнайы шоттарына 1,2 трлн те�геден аса 
�аражат аударды. Соны� ішінде т�р�ын 
�й жа�дайларын жа�сарту�а шамамен 
1,187 трлн те�ге, емделуге 4,6 млрд те�ге 
ж�мсал�ан.

ДИПЛОМАТ �РІ Д�НЕКЕР

�ызметіне кіріскен к�ннен бастап 
 �асым-Жомарт То�аев еліміздегі саяси 
ж�йені либералдандыру ба�ытын жарияла-

әлем астаналары

Италияда коронавирус�а �арсы шек-
теулер же�ілдетіліп, Римде иттерге ар-
нал�ан жа�ажай �айта ашылды. Біра� 
арнайы орындар�а бару �шін алдымен 
сайтта тіркелу �ажет. Шараны �йымдас-
тырушылар демалыс орындарында жа-
нуармен серуендеуге барлы� жа�дай 
жасал�анын айтады. Тіпті олар�а ал�аш�ы 
к�мекті �алай к�рсету де �йретіледі екен. 
Айта кетейік, Италияда туристік маусым 
�арса�ында індетке �арсы шектеулер 
біртіндеп же�ілдетіле баста�ан.

РИМ

Грузияда экономикалы� да�дарыс. Барлы� 
салада ба�а к�рт �сіп, жанармай да �ым-
батта�ан. Бензин ��ны Еуропа елдеріндегі 
де�гейге жетіп, �арапайым халы��а ауыр 
тиді. Жанармай ба�асыны� �ымбаттауына 
не себеп? Грузияда жанармай ��ны к�рт 
�ымбаттап, бір литр бензин 1 доллар�а 
жеткен. Сарапшылар б�л со��ы онжылды�та 
тіркелген ба�а шары�тауы деп отыр. Елдегі 
ж�мыссызды� пен адамдарды� табысыны� 
азаюы ахуалды ушы�тыра т�скен. Мамандар 
жанармайды� �ымбаттауына коронавирус 
індеті �сер етті дейді. Себебі КОВИД-19 
кесірінен елде инфляция шары�тап кеткен. 

ТБИЛИСИ

Дәп қазір – Алаш көсемі 
Әлихан Бөкейханның: 
«Ұлтына, жұртына қызмет 
ету – білімнен емес, мінез-
ден» деген қанатты сөзін 
елдің төріне өте үлкен әріп-
термен жазып, іліп қоятын 
кез. Қазақ халқы ел-жұрт-
тың көшін өрге сүйрейтін 
көшбасшыдан ұлттық мінез 
көрсетуді қалап отыр.

ҰЛТЫНЫҢ  ҚҰНДЫЛЫҒЫН 
ҚАДІРЛЕГЕН

Т   ТІЛЕ БАЙ

tolen_tleubaev@mail.ru

ды. Билік пен б��араны� диалогын орнату 
�шін «Халы� �ніне ��ла� асатын мемлекет» 
т�жырымдамасын �сынып, с�тімен іске асы-
рды. Оны� ай�ын мысалы �лтты� �о�амды� 
сенім ке�есін ��рып, �зі басшылы� етті. 
�лтты� диалогты� жа�а моделі �мірше�ді-
гін д�лелдеді. Парламентке партияларды 
тіркеу шегі 5 пайыз�а т�мендетілді. Сайлау 
бюллетенінде «б�ріне �арсымын» деген 
б�лім жазылды. Парламенттік оппозиция 
пайда болып, саяси плюрализм салтанат 
��рды. Сайлауда партиялы� тізімде 30 
пайызды� квота ж�зеге асырылды. Б�дан 
б�лек, �ылмысты� за�нама�а к�птеген 
�згерістер енгізілді. �асым-Жомарт  То�аев 
со��ы жылдары халы�ты ала�дат�ан жерді 
шетелдіктерге сату, жал�а беру деген м�се-
леге н�кте �ойды. Жер сату мен жал�а беру 
м�селесі бізді� �о�амда со��ы кездері �ызу 

тал�ыланды. Президент «Жер шетелдіктерге 
сатылмайды» деп м�лімдеп �ана �ой�ан 
жо�, «�Р-ны� кейбір за�намалы� актілеріне 
жер �атынастары м�селелері бойынша 
�згерістер мен толы�тырулар енгізу тура-
лы» за��а �ол �ойды. За� бойынша ауыл 
шаруашылы�ы жерлерін шетелдіктерге, 
азаматты�ы жо� адамдар�а, шетелдік за�ды 
т�л�алар�а, шетелдік �атысуы бар �аза�стан 
Республикасыны� за�ды т�л�аларына, 
халы�аралы� �йымдар�а, халы�аралы� 
�атысуы бар �ылыми орталы�тар�а, сон-
дай-а� �андастар�а жекеменшікке ж�не 
жал�а беруге тыйым салынады. Мемлекет 
басшысы 2020 жылды� �ырк�йегінде саяси 
реформаларды� екінші топтамасын жария 
етті. Б�л топтамада ауыл �кімдерін сайлау, 
адам ���ы�тарын �ор�ау�а �атысты бірнеше 
баптар бар. Биыл елімізде ауыл �кімдеріні� 
сайлауы �теді. Жуырда М�жілісте «�Р-да�ы 
сайлау туралы» жа�а за� жобасы танысты-
рылды. Осы за� �абылдан�ан со�, еліміз-
дегі 836 �кім тікелей дауыс беру т�сілімен 
сайланады. 2024 жылы аудан �кімдеріні� 
сайлауы �теді.

ХАЛЫ�ШЫЛ БАСШЫ

�леуметтік саясатты �діл ж�ргізген 
Президент �зіні� халы�шылды�ымен, 
ашы�ты�ымен ерекшеленеді. Б�л с�зіміз-
ге �.То�аевты� лауазымды т�л�аларды 
�ызметінен босатуы, еліміздегі �рт�рлі 
о�и�алар�а дер кезінде �леуметтік желі 
(мысалы, twitter-дегі пара�шасына 161 мы� 
адам жазыл�ан) ар�ылы �н �осып отыруы 
д�лел. Індет берекемізді кетірген со��ы екі 
жылда �аза�стан �зіні� жа�анды� саяси 
ала�дарда�ы �лтты� м�ддесін табандылы�пен 
�ор�ауда. М�селен, Еуразиялы� экономи-
калы� ода�, ШЫ� ж�не т.б. халы�аралы� 
�йымдарда�ы ны� �станымымыз осы�ан 
д�лел. Президент экология м�селелеріне де 
ерекше назар аударып отыр. Экологиялы� 
кодекс �абылданып, �ызыл кітап�а кірген 
а�аштарды кескендерге жаза �атайтылды. 
Ал �нерк�сіп алыптары ауаны ласта�аны 
�шін к�п м�лшерде айыпп�л т�лейді.

Президентті� бастамасымен тарихи 
�ділдікті �алпына келтіру ж�мыстарын 
ая�тап, саяси �у�ын-с�ргін ��рбандарын 
а�тау �шін арнайы мемлекеттік комиссия 
��рыл�аны м�лім.

Ә
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ӘЛЕ МЕТ СА АЛЫ – 
ӘКІМ ЖА АБЫ

АЛЛО  
АСТАНА АҚ АМЫ

 Мен Көкталда тұратын көпбалалы анамын. Естуімше, 
елордада Көктал-1, Көктал-2, Агроқалашық, Теміржол-
шылар, Промышленный аудандарында тұратын аза-
маттардың жекелеген санаттарына үйіне газ жүйесін 
орнату үшін әлеуметтік көмек көрсетіледі екен. Олай 
болса, мен осы санатқа жатамын ба

Есіл ауданындағы Сауран, 7 мекенжайында әр демалыс сайын 
ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтеді.

– Баспанасын газдан-
дыру �шін біржол
ы 	леу-
меттік к�мек т�рт е� 
т�мен к�нк�ріс де�гейінен 

аспайтын (150 900 те�ге) жан 
басына ша��анда
ы табысы бол
ан 
ж	не оларда, оларды� отбасы 
м�шелерінде бас�а тр
ын �йі 
болма
ан жа
дайда ж�ргізіледі. 
Нр-Слтан �аласы газдандыру 
ж�ніндегі іс-шаралар жоспарына 
с	йкес газдандыру
а жататын 
жергілікті жеке тр
ын �йде 
тратын оны� жеке меншік иесі 
немесе жеке меншік иесіні� отбасы 
м�шелері болып саналатын жасы 
бойынша зейнеткерлерге, м�гедек-
терге, м�гедек балалар
а, к�пба-

лалы аналар
а ж	не к�пбалалы 
отбасылар
а к�мек к�рсетіледі. 
�леуметтік к�мекті� к�лемі 90 
АЕК-тен (262 530 те�ге) аспай-
тын газ �бырын орнату ж	не 
ж�ргізуге байланысты �тініш 
берушіні� на�ты шы
ындарыны� 
негізінде аны�талады. 

Толы� ке�ес алу �шін Досты� 
к�шесі, 13-�йде орналас�ан                 
Нр-Слтан �аласыны� жмыспен 
�амту ж	не 	леуметтік �ор
ау 
бас�армасына, Сарыар�а ауданы 
бойынша: 55-14-87, 8-702-546-
86-95, 8 701 621 62 99, Алма-
ты ауданы бойынша: 55-01-74,                                   
8 701 734 83 74 телефондарына 
хабарласу
а болады.

Демалыс к�нгі ж�рме�келер 
елорда т�р
ындары арасында 
�лкен с�раныс	а ие. Себебі м�нда 
бірінші 	ажеттіліктегі азы	-т�лікті 
нары	тан т�мен ба
амен сатып 
алу
а болады. Есіл ауданында 
Сауран к�шесі, 7-�йді� жанында 
17 с�уірден бастап демалыс к�нгі 
ж�рме�ке �ткізу 	ол
а алынды. 
15 мамырдан бастап Сарыар	а 
ауданында �осшы
�л�лы к�шесі 
14-�йді� жанында осындай ж�рме�-
ке �ткізілді. Ауыл шаруашылы
ы 
ж�рме�келері �леуметтік ма�ызы 
бар азы	-т�лік тауарларыны� ба
а-
сын �стап т�ру, т�р
ындар �шін 

азы	-т�лік �німіне 	олжетімділікті 
	амтамасыз ету ж�не б�секелестік 
ортаны 	�ру ма	сатында �ткізіледі. 
Ж�рме�кеге А	мола, �ара
анды 
облыстарыны� елорда
а жа	ын 
аудандарынан шы		ан отанды	 
тауар �ндірушілер, шаруа ж�не 
фермерлік 	ожалы	тар, сондай-а	 
	аланы� жеке к�сіпкерлері 	а-
тысады. Алда
ы ж�рме�кеге А	-
мола облысынан «М�кенова» 
ЖК, «Кулкатово» ЖК, �ара
анды 
облысынан «Асхат» ет шаруа 	ожа-
лы
ы, Петропавлдан «Панченко» 
ЖК кондитерлік �німдері, «Роза» 
ЖК ш�жы	 �німдері �келінеді.

АСТАНА 
А ДАНЫ

О � ы р м а н  с а у а л ы н а                  
Н�р-С�лтан �аласыны� бас 
мемлекеттік-санитарлы� 
д
рігері Сархат Бейсенованы� 
жауабын �сынамыз:

– Сауда-ойын-сауы	 орталы	та-
рыны�, сауда �йлеріні�, сауда 
орталы	тарыны� ж�мысына 
к�шейтілген санитарлы	 т�ртіпті 
са	тай отырып, бір келушіге 
4 шаршы метр орын 	алдыру 
ар	ылы ж�мыс кестесін ж�мыс 
к�ндері са
ат 10:00-ден 22:00-ге 
дейін р�	сат берілді. Б�
ан дейін 

сауда ойын-сауы	 орталы	тарында 
вакциналау бекеттері орналас-
па
ан болса, ж�мыс к�ндері тек 
кешкі са
ат 17.00-ге дейін ж�мыс 
істеуіне болатын. Дегенмен, сенбі 
мен жексенбіде аталмыш нысан-
дар �лі де ж�мыс істемейді. Б�л 
шектеуді� атал
ан мекемелерде 
орналас	ан д�ріханалар
а, азы	-
т�лік пен бірінші 	ажеттіліктегі 
тауарларды сататын минимар-
кеттерге, супермаркеттер мен 
гипермаркеттерге, «Ashyq» жо-
басына 	атысатын объектілерге 
	атысы жо	. 

Іңкәр АМАНҒАЗЫ, елорда тұрғыны: 

 Елордадағы сауда ойын-сауық орталықтарының жұмыс уақыты 
ұзара ма  Демалыс күндері СОО қалай жұмыс істейді

Алтай КӨЛГІНОВ, Нұр-Сұлтан қаласының әкімі:

�ндістанда к�ру м�мкіндігі нашар адамдар 
�шін �леуметтік 	ашы	ты	ты са	тауды� амалы 
ойлап табылды. Жергілікті �нертап	ыштар 
м�ндай жандар
а арнап сенсорлы	 тая	 жасап 
шы
ар
ан. О
ан арнайы аспап бекітіліп, т�рлі 
нысандар
а дейінгі 	ашы	ты	ты аны	тап 
отырады. �ауіпсіз ара	ашы	ты	 са	талма
ан 
жа
дайда 	�рал белгі береді. Пандемия кезінде 
т�р
ындар 2 метр 	ауіпсіз 	ашы	ты	 са	тау 
керек. Біра	 к�ру м�мкіндігі нашар адамдар 
оны 	айдан біледі? Сонды	тан �нертап	ышты� 
тая
ы к�п пайдасын тигізіп жатыр. 

Лондонны� Таби
и-тарихи музейінде 4 жарым 
миллиард жыл б�рын пайда бол
ан метеорит 
к�пшілік назарына �сынылады. А	па ж�лдызды� 
сыны	тары коронавирус �ршіп т�р
ан а	пан айында 
Уинчкомба 	алашы
ына 	�ла
ан. К�рмеге 	ойыла-
тын метеоритті� салма
ы 300 грам
а жуы	тайды. 
Сарапшылар пайымдауынша, табыл
ан аспан 
денесі ар	ылы бізді� к�н ж�йеміз бен Жер бетіндегі 
тіршілік тарихына 	атысты с�ра	тар
а жауап алу
а 
болады. Себебі а	па ж�лдызды� 	�рамынан �мір 
с�ру �шін 	ажет органикалы	 заттар мен амин 
	ыш	ылы табыл
ан. Лондонны� Таби
и-тарихи 
музейіні� �зі 5 ай
а созыл
ан карантиннен кейін 
ал
аш рет 17 мамырда ашылды. М�нда �детте жыл 
сайын 5 миллиондай турист келетін.

Н -ДЕЛИ ЛОНДОН

ТАЗА ӘЛЕМДІ БІРГЕ ҚҰРАЙЫҚ

ҢІР МІРІ

�азір 313 ша	ырым жолды� 
жартысынан к�бі ая	талды. Ол 5 
учаскеге б�лінген. Барлы	 учаскеде 
ж�мыс 	ар	ынды ж�ріп жатыр. 
1500 адам, 800-ге жуы	 техника 
ж�мылдырыл
ан. Жыл со�ына дейін 
5 учаскені толы	 бітіріп, халы		а 
пайдалану
а беру жоспарланып 
отыр. Жолды� 180 ша	ырымы 
екі жола	пен салынып, пайдала-
ну
а берілген. Б�л жа�а жолмен 
к�ліктер ж�ріп жатыр. Алайда 
ж�ргізушілер пайдалану
а беріліп 
жат	ан жолдарды� �зынды
ы �те 
	ыс	а бол
анды	тан, 	айта-	айта 

	ара жол
а т�сіп, �лекке т�седі 
екен. 

Жалпы жоба бойынша Тал-
ды	ор
ан – �шарал жолы 2022 
жылды� к�зінде ая	талуы тиіс. 
Жоспар
а с�йкес 23 к�пір салы-
нады. Жолды �ытайды� «CITIC 
Contraction» компаниясы жасап 
жатыр, мердігерлер ауыспа
ан. 
Айта кетейік, «�азАвтоЖол» �кіл-
дері аталмыш трассаны былтыр
ы 
жылды� со�ына дейін ая	тау
а 
у�де берген еді. Біра	 б�л жоспар 
пандемияны� кесірінен ж�зеге 
аспай 	ал
ан.

Алматы облысына қарасты Талдықорған  шарал автожолы биыл 
пайдалануға беріледі. 

БАЛЫ Ы ОР Ы АН ҚО НДЫ
Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы 
«Жаснұр» кәсіпорнымен бірлесіп, Қоянды су қоймасында көктемгі 
балықтандыру іс-шарасын өткізді. 

Сондай-а	 шетелде ке� тара
ан сен-
білікті� ерекше форматы – плоггингті 
енгіздік. Оны «спорт пен сенбілік» де-
ген с�з тіркесімен сипаттау
а болады. 
Осындай форматты� ар	асында �деттегі 
	о	ыс жинауды командалар жарысына 
айналдырамыз. Мысалы, 	о	ысты кім 
к�п ж�не жылдам жинайды деп сайы-
су
а болады» деді «Астана Жастары» 
мекемесіні� басшысыны� орынбасары 
Аян Ерментаев.

Оны� айтуынша, жа�а форматта
ы 
сенбіліктерге елордалы	 �кіметтік емес 
�йымдарды� �кілдерін, о	ушыларды, 
студенттер мен Н�р-С�лтан 	аласыны� 
т�р
ындарын тарту жоспарланып отыр. 
Сенбілік �ткізілетін аума	 а
аш санына 
байланысты та�далады. Егер олар аз 
болса, аудан �кімдігімен келісе отырып, 
аума		а а
аш егіледі. µйымдастырушы-
ларды� айтуынша, 1000-нан астам к�шет 
отыр
ызу жоспарланып отыр.

Еске сала кетейік, елорданы� барлы	 
ауданында «Бірге – таза �аза	стан» эко-
логиялы	 айлы
ы �тіп жатыр. Мемлекет 
басшысыны� тапсырмасы бойынша 
�кімдік саяба	 аума	тарын, т�р
ын �й 
алаптары мен аулаларды 
ана емес, 
	аланы� к�рікті жерлерін де жаппай 
к�галдандырады. �аланы жаппай к�-
галдандыру экологияны жа	сартып 	ана 
	оймай, 	ала т�р
ындары серуендейтін 
орын 	�ру
а, сонымен 	атар 	аланы� 
климатты	 жа
дайын жа	сарту
а м�м-
кіндік береді.

Су 	оймасы балы	 	орын са	тау
а, �стап 
т�ру
а ж�не �л
айту
а, сондай-а	 ба
алы 
балы	 т�рлерін шы
ару
а ба
ыттал
ан. 
Биыл су 	оймасына ал
аш рет пелядь, рипус 
балы	тарыны� �р	айсысыны� 1 миллион 
дерн�сілі жіберілді. Балы	тандыру �шін 
Зеренді балы	 	оймасыны� инкубация-
лы	 цехтарында �сірілген дерн�сілдер 
пайдаланылды. Оларды тасымалдау �шін 
арнайы пластикалы	 пакет 	олданылды. 
¹р пакетке 10-12 литр су 	�йылып, дер-
н�сілдері орналастырылады, ал бос орын 
оттегімен толтырылады. Дерн�сілдер 

жіберілгенде суды� температурасы 180С 
болды. Олар к�з мезгіліне дейін ет алып, 
�лкейеді.

�азір су 	оймасын балы	тандыру �шін 
	олайлы уа	ыт, суда к�птеген 	оректік 
заттар мен балы	 	орегіні� сан алуан т�рі 
бар. Балы	 жіберу Экология, геология 
ж�не таби
и ресурстар министрлігі Балы	 
шаруашылы
ы комитетіні� «Есіл облыс-
аралы	 бассейндік балы	 шаруашылы
ы 
инспекциясы», «Солт�стік филиалы» ЖШС 
ж�не �оянды ауылды	 округі �кімдігіні� 
�кілдеріні� 	атысуымен �ткізілді.

еше ұр- ұлтан қаласында a a A m-  жобасы кологиялық 
сенбіліктен басталды. енбілік аясында Қорғалжын тас жолы бойына 
көшеттер егілді.

TazaAlem м�дени-б�	аралы	 жобасы 
Н�р-С�лтан �кімдігі мен �кімдікті� «Аста-
на жастары» мекемесіні� бастамасымен 
	�рыл
ан. «Біз биыл TazaAlem жобасы ая-
сында м�	таж адамдар
а, зейнеткерлерге, 

ардагерлерге ж�не тыл е�беккерлеріне 
к�мектесуді жоспарлап отырмыз. �ыста 
аулаларды 	ардан тазалап, жазда ж�ндеу 
ж�мыстарына к�мектесеміз. Былайша 
айт	анда, волонтерлікпен айналысамыз. 

ЖАЙЛЫ А ЛА – ЖАН А ДА А

(Со�ы. Басы 1-бетте)

«Аулаларымызды жайлы ету �шін 
ау	ымды ж�мыстар ж�ргізіп келеміз. 
�ала т�р
ындары терезеден аулаларыны� 
сол
ын к�рінісін емес, керісінше, �зіндік 
кескін-келбеті 	алыптас	ан аулаларды 
к�руі 	ажет. Аулаларды к�пфункционалды 
етеміз, олар балалар �шін де, а
а буын 
�шін де 	ызы	 болма	. Биылды� �зінде 
абаттандыру ж�мыстары 160 аула мен 
	о
амды	 ке�істікті (саяба	тар, скверлер, 

бульварлар) 	амтиды. М�селен, былтыр 76 
гектардан астам аума	ты салып, абаттан-
дырды	. Б�л – т�р
ындарды� аулалары, 
бізді� 	алалы	тар таза ауада уа	ыт �ткі-
зетін 	о
амды	 ке�істіктер, сонымен 	атар 
аудандарды байланыстыратын 	алада
ы 
е� танымал учаскелер. Осылайша 	алада 
серуенге барлы	 жа
дай жасалып келеді. 
�азіргі ж�мыстарды ескере отырып, 	ала 
т�р
ындарыны� жартысынан астамында 
жаяу 	ашы	ты	та жайлы уа	ыт �ткізуге, 
спортпен ш�
ылдану
а арнал
ан орындар 

пайда болады. Б�гін бір	атар аулаларды� 
	�рылыс барысымен таныстым. Мысалы, 
Бай	о�ыр ауданында: Бейсекбаев к�шесі, 
21, 21/1, Сейфуллин к�шесі, 69/1, 69/2, 
Абай да�
ылы, 101, 101/1, 101/2, Циол-
ковский к�шесі, 1; Алматы ауданында: 
Б.Момыш�лы да�
ылы, 12 ж�не т.б.» деді 
Алтай К�лгінов.

Сондай-а	 	аланы� барлы	 ауданда-
ры ж�мыспен 	амтылды. Оны� ішінде 
елді мекендер де бар. Абаттандыру ж�-
мыстарына «бюджетке 	атысу» жобасы 
к�мектеседі. Жоба аясында т�р
ындар 
	андай ауланы к�ргісі келетінін, бірінші 
кезекте не 	ажет екенін айтады.

«Аулаларды жобалау кезінде балаларды� 
да, а
а буынны� да м�ддесін ескереміз. 
Аулаішілік аума	тарда т�р
ындарды� м�д-
делерін ескере отырып, футбол/баскетбол 
ала�дарын, балалар ойын ала�дарын, 
жатты
у ала�дарын, воркаут-айма	тарды, 
жайлы к�ркелерді, иттерді серуендетуге 
арнал
ан ала�дарды ж�не т.б. орнатамыз.

Жас кезінен бастап балаларды белсенді 
салауатты �мір салтын �стану
а �йрету 
ма�ызды. Осылайша ш�лейт жерлерде, 
	араусыз 	ал
ан жерлерде таза ауада 
уа	ыт �ткізуге арнал
ан жа�а жайлы 
орындар пайда болады.

Мемлекет басшысыны� тапсырмасы 
бойынша 	аланы абаттандыру кезінде 
к�галдандыру
а ерекше к��іл б�леміз. 
Тек осы жылды� �зінде 1 млн-нан астам 
жасыл желек (а
аштар, б�талар, к�шет-
тер ж�не т.б.), оны� ішінде елорданы� 
«жасыл белдеуіне» отыр
ызамыз» деді 
елорда �кімі.
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4 ҚАЛА МЕН САЛА

«� а ла т�р�ындарыны� 
�тініштері мен о�амды ке�істік-
терді� (скверлер, саябатар, 
бульварлар) ажет екендігін 
ескере отырып, биыл оларды 
ке�ейту бойынша ауымды ж�-
мыстар ж�ргізіп келеміз. М�селен, 
 Б.Момыш�лы да��ылы бойымен 
жа�алау�а дейін жаяу ж�ргіншілер 
желекжолын абаттандырамыз. 
Толын т�різді аллея аума�ын-
да �стел теннисі мен шахмата 
арнал�ан �стелдер, демалу�а 
ж�не �ткеншек тебуге арнал�ан 
к�ле�келі айматар орнатуды 
жоспарлап отырмыз. Б�л Триатлон 
паркін жа�а б�ртег�л ба�ымен 
біріктіре отырып, эко-маршрут 
�ру�а м�мкіндік береді. Онда 
мы�нан астам б�ртег�л к�шетін 

ҚО АМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕР К РКЕЙЕДІ

Қаламыз « ұр- ұлтан – жайлы қала» мастер-жоспа-
ры аясында дамып келеді. 

отыр�ызамыз. Б�ртег�л башасы 
болады» деп жазды ала �кімі 
Алтай К�лгінов Instagram па-
рашасына.

Сондай-а былтыр Триатлон 
саяба�ын ауымды абаттандыруды 
баста�ан еді. �алада ал�аш рет 
к�пір ала�дары абаттандырылды. 
Сарайшы к�шесіндегі к�пірді� 
астында спортпен айналысу�а 
арнал�ан бірнеше айма ашылды, 
саяба аума�ында футбол ала�дары 
орнатылды. Абаттандыру ж�мыста-
ры осы Триатлон мен Президент 
саяба�ы арасында�ы к�пірде �з 
жал�асын табады. 

«Мысалы, Т���ыш Президент 
саяба�ында к�ле�келі бастырмалар, 
�ткеншектер, �ш суб�ра, оны� 
ішінде т�манды булану, орындытар 

ж�не т.б. орнатылды. Алда�ы 
уаытта �зен арылы вело-жаяу 
ж�ргінші к�пірін салуды жоспарлап 
отырмыз. Б�л к�пір екі саябаты 
– Т���ыш Президент саяба�ы мен 
Есіл �зеніні� бойында�ы саябаты 
біры��ай кластермен біріктіруге 
м�мкіндік береді. Осылайша ала 
т�р�ындары аудандар арасында 
кедергісіз ж�ре алады. К�пірді� 
бойында демалыс айматарын 
жабдытаймыз, ал к�пірді� ішіне 
�ткеншек орнатамыз.

Мемлекет басшысыны� 
тапсырмасы бойынша о�амды 

ке�істіктерді (саябатар, скверлер, 
бульварлар, батар) абаттандыру 
кезінде к�галдандыру�а ерекше 
назар аударамыз, �йткені б�л – 
ала дамуыны� ажырамас б�лігі.

Биыл�ы к�галдандыру ж�мыс-
тарыны� ерекшелігі аулалы 
ауматардан, саябатардан, 
скверлерден, бульварлардан, елді 
мекендерден баса, к�рікті жер-
лерімізді� іргелес ауматарын 
к�галдандыру�а кіріскенімізде. 
Б�л «бетон орындар» санын азай-
тады. Мысалы, «Астана Опера» 
аума�ында емен ба�ы, Триатлон 

саяба�ында б�ртег�л ба�ы, �.�у-
анышбаев атында�ы �аза музы-
калы-драма театры мен «Астана 
Балет» аума�ында жасыл ба пайда 
болма» деді Алтай К�лгінов. 

�ала �кіміні� айтуынша азір 
барлы жерде а�аш отыр�ызылуда. 
�зі де аланы к�галдандыру�а 
атысып ж�р. �аланы� барлы 
аудандарын, соны� ішінде елді ме-
кендерді к�галдандыру ж�мыстары 
арын алма. А�аш отыр�ызу�а 
ала т�р�ындары, еріктілер, к�сіп-
керлер де атысатыны – уантатын 
жа�дай. Осы жылы 1 млн-нан астам 

жасыл желек (а�аштар, б�талар, 
к�шеттер ж�не т.б.) отыр�ызу 
жоспарлан�ан. �азірді� �зінде 
аланы� жасыл т�ске айнал�анын, 
жа�а экоайматар мен «жасыл 
аралдар» пайда бол�анын к�руге 
болады.

«Егер жылдан-жыл�а сапалы 
а�аш отыр�ызып, к�рсеткішті 
т�мендетпесек, елордамыз санау-
лы жылдар ішінде жасыл ала�а 
айналма. Бір кездері тек даладан 
т�р�ан ала, баша аласы болады. 
Б�л бізді� масатымыз ж�не о�ан 
бірге жетеміз» дейді ол. 

Электр скутерін пайдалану 
�шін JET мобильді осымшасын 
ж�ктеп, телефон н�мірі арылы 
тіркеліп, т�лем �шін банк карта-
сын байланыстыру керек. Одан 
кейін ала�ан скутері�ізді та�дап, 
QR-кодын сканерлеп, олайлы 
тарифті т�леген со� жол�а шы�а 
беруге болады.

�азіргі уаытта алада самокат-
ты жал�а алу�а немесе алдыру�а 
болатын 60-тан астам орын бар, 
олар Есілді� сол ж�не о� жа�ала-
уында орналасан. Электр самокат 

орналасан жері ж�не зарядталу 
жа�дайы туралы м�ліметтер JET 
осымшасында бар. Сонымен 
атар та�да�ан самокаты�ызды 
броньдау�а болады, ол �шін аы 
т�лемейсіз.

Самокатты жал�а алу ба�асы 
мынадай:

Д�йсенбі-бейсенбі: 00:00-ден 
11:59-�а дейін – 30 те�ге. (1 мин.);

Д�йсенбі-бейсенбі: 12:00-ден 
23:59-�а дейін – 35 те�ге. (1 мин.);

Ж�ма-жексенбі: 00:00-ден 23:59-
�а дейін – 35 те�ге. (1 мин.).

ЖАЛ А АЛ  ТИІМДІ

Қала қонақтары мен тұрғындары үшін лектр 
самокаттарды жалға беретін алаң іске қосылды. 
Бұл – самокаттарды жалға алуға болатын алғашқы 
платформа. Бұл – «Astana n st» Ж  пен « t 

a a hstan» компаниясының бірлескен жобасы.

Д ы б ы с т ы 
б а �  д а р ш а м 
«Б�йтерек» мону-
ментіні� ма�ай-
ында�ы Амешіт 
к�шесі, Т�ркістан 
к�шесі  ж�не 
М�мбетов к�-
шесі бойында�ы 
жаяу ж�ргіншілер 
�ткелдерінде ол-
данылды.

ДЫБЫСТЫ БА ДАР АМ 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

ұр- ұлтан қаласының өлік және жол-көлік ин-
фрақұрылымын дамыту басқармасы ксперименттік 
мақсатта жаяу жүргіншілер үшін бағдаршам дыбы-
сын іске қосты.

ҚЫР А ЫЛДАР САНЫ АРТЫП ЖАТЫР
лорданың «жасыл белдеуінде» жылына  қырғауыл өсіруге 

арналған орын ашылды.
Жасанды орман фло-

расын �ру масатында 
елорданы� �орша�ан 
ортаны ор�ау ж�не 
таби�атты пайдалану 
басармасы «Астана ор-
маны» ЖШС-мен бір-
лесіп «Жасыл белдеу» 
фаунасын дамытуды 
жал�астыруда. 

Б�гінде «жасыл бел-
деу» аума�ында оян, 
арса, т�лкі, кекілік, 
ар�а, ыры �с ме-
кендейді. Сондай-а 
ыр�ауылдарды �сіру 
(интродукциялау) ж�р-
гізілуде. Осы масатта 
ыр�ауыл асырайтын 
орын алпына келтірілді.

Биыл ыр�ауыл 
т�ым дасыны� санын 
арттыру масатында 
«жасыл белдеу» аума�ын-
да ыр�ауыл фермасын 
айта жа�арту ж�ргізілді. 
Оны� учаскесіні� ауданы 
1,2 га �райды.

Ферма инкубатордан, 
балапандар�а арнал�ан 
орындардан, к�бею ке-
зе�іне арнал�ан �има-
раттардан, ыста �стау�а 
арнал�ан оршаулардан 
т�рады. �ыр�ауыл ай-
ма�ыны� жалпы орнала-
суы олданыста�ы ланд-
шафта �йлесімді т�рде 
с�йкес келеді. Нысанны� 
жобалы уаттылы�ы – 
жылына 2000 бас.

«Жасыл белдеу» ау-
ма�ында ыр�ауылдар-
ды �сіру зиянкестерден 
(ж�ндіктерден) ор�ау-
ды� биологиялы т�сілі 
болып саналады. Жасыл 
айматы орман жа�дайы-
на барынша бейімдеуге, 
�азастанда ыр�ауыл-
дарды� мекендеу орнын 
ке�ейтуге ыпал етеді» 
деп атап �тті �орша�ан 
ортаны ор�ау ж�не 
таби�атты пайдалану 
басармасы.

Т�уелсіздікті� 30 жылды�ына 
орай ашыл�ан музейде елордада 
�ткен халыаралы конферен-
циялар мен білім беру курстары 
туралы апаратты фотосуреттер, 
медицинаны дамыту�а осан 
�лесі ж�не �за мерзімді жемісті 
ж�мысы �шін ал�ан нейрохирург-
тарды� марапаттары, сондай-а 
�азастанны� нейрохирургия-
лы ызметі тарихи ои�аларын 
к�рсететін �жаттар келушілер 
назарына �сыныл�ан. Музейде 
нейрохирургиялы ызметтерді� 
толы спектрін амтитын �а-
застанда�ы жал�ыз маманданды-
рыл�ан клиника – Нейрохирургия 
орталы�ыны� тарихын к�рсететін 
�жаттар мен фотоматериал-
дарды� к�шірмелері ойыл�ан. 
Апаратты-к�рме стендінен 
�рт�рлі м�дениет айраткерлері, 

НЕЙРО ИР РГИ  М ЗЕЙІ А ЫЛДЫ
Бүгін – алықаралық 
 музейлер күні. Жақында 
ғана елордада осынау мә-
дени ошақтардың қатары 
толықты. Ұлттық нейро-
хирургия орталығында Қ  
нейрохирургия қызметінің 
және аталған орталықтың 
тарихына арналған музей 
ашылды.

саясаткерлер ж�не шетелдік к�р-
некті �алымдар сый�а тартан 
авторлы жазбаларды к�руге 
болады. Салтанатты шара�а 
орталы ызметкерлері, Пар-
ламент М�жілісіні� За�нама 
ж�не сот реформасы ж�ніндегі 
комитетіні� т�ра�асы Н�рлан 
·бдіров ж�не �аза нейрохи-

рургтары ауымдасты�ыны� пре-
зиденті, «¸лтты нейрохирургия 
орталы�ы» А� басарма т�ра�асы 
Серік Ашолаов атысты.

Жыл сайын орталыта ж�йке 
ж�йесіні� �те к�рделі патологиясы 
бар пациенттерге 3000-нан аса 
операция жасалады ж�не де б�л 
сан жыл �ткен сайын арта т�суде. 

Шамамен 4 мы��а жуы пациент 
осы жерден �р жылда жо�ар�ы 
білікті нейрохирургиялы к�мек 
алады. 13 жыл ішінде м�нда ша-
мамен 53 мы��а жуы пациент 
емделіп шыан. 35 мы�нан 
астам операция жасалып, 70 жа�а 
нейрохирургиялы технология 
енгізілген.
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Т�ТЫНУШЫНЫ
 ТАБА БІЛДІ

– Мен мектеп-интернатта 
о�ыдым. здері
із де білесіздер, 
интернатта �йдегідей жа�дай 
жо�. Бірде то� болса
, бірде 
аш боласы
. Ата-анамды тек 
демалыс к�ндері к�ретінмін. 
Сондай жа�дайда бір амалын 
тауып, �мір с�ру керек болды. 
 олымда бары – смартфоным 
�ана. YouTube арнасынан бло-
герлерді
 Alibaba, Aliexpres 
сайттарында тауарлар�а тапсы-
рыс беріп, �олына тигендегі 
т�сірген видеоларын, тауар-
ларды ашып к�рсеткенін к�п 
�арайтынмын. зіме сол про-
цесс �атты �найтын.  ытайды
 
интернет-д�кендерінен �шекей 
б�йымдар�а тапсырыс беріп, 
оны бірге о�итын �ыздар�а 
�стінен екі-�ш есе ба�а �осып 
сататынмын. Себебі  ытайда 
арзан, м�селен, бізде 300 те
ге 
т�ратын сыр�аны сайттарынан 
50 те
геге сатып алу�а болады. 
Біра� т�лемін жасап, тапсы-
рыс беріп �ой�аннан кейін 1, 
кейде 2 ай�а дейін к�туге тура 
келеді. Осы бастаманы
 ар�а-
сында �зімні
 сауда-сатты��а 
жа�ын екенімді т�сіндім, – дейді 
Б.То�тарбеков.

Осылайша к�нделікті 
ж�ріп-т�руына �аражат та-
уып, �з к�нін �зі к�ріп ж�рді. 
Бірте-бірте сауда�а деген �ы-
зы�ушылы�ы оянып, баста�ан 
ісін бизнеске айналдыруды 
ой�а алады.

«Мені
 т�тынушыларым 
ол кезде тек �ана �ыздар 
болды. Себебі жата�ханада 
�ыздар к�п. Инвестицияны 
�айдан алды дейсіздер �ой... 
Ата- анам аптасына 2-3 мы
 
беріп т�ратын. Соны жинап, 
15 мы
 бол�анда тауарлар�а 
тапсырыс бердім. Б��ан сыр�а, 
ал�а сия�ты �шекейді
 т�р-
т�рін алдым. Ба�асы 80-90 
те
гені
 шамасында. 1 айдан 
кейін �олыма тиген со
 оларды 
300-ден 500 те
геге дейінгі 
ба�а�а сататынмын. Т�скен 
табысты
 10 000 те
гесін келесі 
айды
 айналымына саламын, 
�ал�ан 5 мы
 те
гесі �алады. 
Сонда ал�аш�ы табысым – айы-
на 5-6 мы
 те
ге. Біра� мен 
�шін �лкен а�ша к�рінетін 
�рі ��нды еді. Содан айына 5 

Басын ашып алса�, с�рыптау 
ар�ылы полигон�а жиналатын 
�о�ыс к�лемін кемітіп, еліміздегі 
�о�ысты �айта �
деу саласын 
жол�а �ою�а �лес �осамыз. 

 азіргі к�нде елімізде 31,72 
млрд тоннадан арты� �алды� 
�ордалан�ан, оны
 ішінде 120 
млн тонна т�рмысты� ж�не 2,5 
млрд тоннасы – аса �ауіпті �ал-
ды�тар.  айта �
делген ж�не к�-
деге жаратыл�ан �алды�тарды
 
�лесі т�рмысты� �алды�тар �шін 
13-15%, ал 30%-ы �нерк�сіптік 
�алды�тарды
 �лесіне келеді. 
 атерлі �алды�тарды �
деуді
 
�лесі 15% �амтиды. 

Б�л іске �лемні
 �р жерінде 
ты
�ылы�ты кіріскелі жарты 
�асырдай уа�ыт �ткен екен. 
Еуроода� елдерінде контейнер-
лерді
 алты т�рі бар.  ара т�стісі-
не – органикалы� �алды�тар, 
�ура�ан жапыра�тар, �сімдік 
тектес �алды�тар жиналады. 

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАЙ-АҚ МИЛЛИОНЕР
Ол  жасынан еңбекке араласты. кі жылдан соң отандық s 
журналының кейіпкері болды. Бизнестің көзін тапқан Бекзат 
ТОҚТА Б О Т  бүгінде  кәсіпорны бар. Біреуін де әкесінің 
берген ақшасына ашып, дайын асқа тік қасық болған емес. ебәрі 
екі жылда айлық табысы  мың теңгеден  миллион теңгеге бір-ақ 
көтерілген. Қалайша дейсіз ғой...

мы
 тапсам, демек, одан да 
к�бірек табу�а болатынына 
к�зім жетті» дейді ол.

 азіргі та
да 17 жасар Бек-
зат жи«аз жасаумен айналыса-
ды. Екінші – фотостудиясы бар. 
¬шінші – м�сылман жиынты�ы, 
тапсырыс берушіні
 есімі жа-
зылатын жайнамаз, т�сбих, 
кітаптар, з�м-з�м суы ж�не 
бас�а да �ажетті заттар арнайы 
санды�шада сатылады. Осы �ш 
к�сіппен айналысады ж�не мар-
кетинг, онлайн сатылым жа�ын 
�з �олына ал�ан. Тапсырысты
 
90 пайызы интернет ар�ылы 
ж�зеге асады.  азір бір айда�ы 
таза табысы – 10 000 000 те
ге 
шамасында.

Т�УЕКЕЛСІЗ, ТАЛАПСЫЗ 
МАЛ ТАБЫЛМАС

«Жетістікке жетпеген жан 
– ешн�рсені жасап, бастап 
к�рмеген адам. Е
 алдымен 
�зі
ізді
 �ол�а ал�ан ісі
ізге, 
айналысып жат�ан к�сібі
ізге 
сенімділік �ажет. Екінші, �ателік 
жіберуден �ор�у – ор�а жы�ады. 
 андай идея
ыз бар, жасап 
к�руден �оры�па
ыз.  ате-
лессе
із, бас�асына к�шесіз, 
артында ал�ан т�жірибе
із 
�алады. Кішкентай �ателіктер 
– ерте
гі к�нгі �мірлік саба�» 
дейді Б.То�тарбеков.

Ол к�сіпкерлер отбасында 
д�ниеге келмеген. Отбасында 
б�л саладан хабары бары �зі 
�ана.

«9 сынып бітіріп жат�анда 
осы істен жина�ан 15 мы
 
те
гем болды. Сол уа�ытта 
�уатта�ыш пен ��ла��аптар�а 
с�раныс жо�ары еді. Сонды�тан 
15000 те
ге �йдегілерден с�рап, 
30 мы
 те
геге телефон аксес-
суарларына тапсырыс бердім. 
Себебі шы�ыны аз, сату да �иын 
емес. Бір ж�шік тауар келді. 
Біра� д�
гіршек табу, сауда 
�йіні
 ішінен орын алу �иын�а 
со�ты. Жасымды да жасырып 
ж�рдім. Басында сауда орта-
лы�тарыны
 алдында, халы� 
к�п ж�ретін орындарда жерге 
�стел �ойып, со�ан тауарларым-
ды жайып тастап сауда жасадым. 
Т�р�ан орныма к�ніне 500 
те
ге т�леймін, ал табыс – 5-6 
мы
 те
ге. Содан бір аптаны
 
ішінде барлы�ы сатылып кетті. 
Т�йгенім, бизнес баста�анда 
бірінші аз �аражаттан бастау 
керек. Себебі ол �алта
а же
іл, 
ерте
 іске аспай жатса, аса 
�атты �кініш болмайды. Ал 
енді бірден �лкен сомадан, 

миллиондардан бастайындар 
банкрот�а �шыраса, бір істі 
бастамай жатып-а� беті �айтып 
�алады екен» деді ол.

13 жасында анасы несиеге 
алып берген су жа
а смартфон-
ды к�не камера�а айырбастап 
жібереді. Онда�ы ма�сат – той 
т�сіріп, к�п табыс табу еді. 
¬йдегілеріні
 �арсылы�ына 
�арамай, к�здегенін орындайды. 

«А�ам асаба болып ж�мыс 
істейтін, ол ж�ргізетін тойларда 
мен видеооператор болдым. 
Бір тойдан 15000 те
ге ала-
мын. Т�сіру аса �иын болмады. 
Ол 15 мы
 те
гені
 5 мы
ын 
т�сіргенімді кассетадан диск-
ке к�шіруге т�лейтінмін, 3 
мы
 те
гесі монтаж жасау�а 
кетеді. Сонда тойдан т�сетін 
таза табыс 7 мы
 те
ге болды. 
С�йтіп ж�ріп телефон алдым. 
Т�уекел болмаса, а�ша болмай-
ды. Тойдан 150 мы
 те
гедей 
табыс т�сті» деп тар�атты ол.

Бір жаз той т�сіріп ж�ріп 
тап�ан табысына 120 мы
 
те
гелік т�тті ма�та мен поп-
корн пісіретін �ондыр�ыларды 
сатып алады. 

«Халы� к�п ж�реді-ау деген 
жерден бір орын алдым. Жалдау 
��ны – 30 мы
 те
ге. К�сібім  
жа�сы ж�рді, бір айда 100-150 
мы
 те
геден табыс т�сіп т�рды. 
Мен бір салада то�тап �ал�анды 
�натпаймын. Бір ба�ыт�а т�сіп 
алсам, жа�сы табыс т�сіп т�рса, 
келесі ба�ыт�а к�шуді ж�н 
к�ремін. Сонды�тан телефон 
аксессуарларын сатуды �айта 
�ол�а алдым.  осымша телефон 
ж�ндеу �ызметін �остым.  ала-
да�ы ірі сауда орталы� ішінен 
бутик те табыла кетті, жалдау 
��ны �ондыр�ыларымен бірге 
есептегенде 70 000 те
ге шы�а-
тын. Осы кезде техниканы
 тілін 
білетін Николай деген жігітті 
�ызметке алдым, жала�ысы – 
70 000 тг. Е
 ал�аш�ы 500 мы
 
те
гем осы к�сіптен т�сті» деп 
ал�аш�ы ірі табысын еске алды.

АЛ�АШ
Ы МИЛЛИОН 
АДАЛ ЖОЛМЕН

Жа
а к�сіпті бастау, оны 
т�ра�ты ж�ргізуге алдымен 
жатты�у керек. ²деттен тыс 
ерте ояну, барлы�ын �аперде 
�стау, серіктестермен белгілен-
ген уа�ытта кездесу, салы�тар, 
т�лемдер мен жала�ыны уа�ы-
тында т�леуді да�ды�а айнал-
дыру керек. Ал�аш�ы капитал 
�а�азбастылы�, салы�, бір-екі 
ай�а шамамен кететін шы�ынды 

�оса есептегенде арты�ымен 
болуы шарт. Олай болма�анда 
�арыз�а кіру �аупі бар. Ал �арыз, 
несие алу жа
адан ��рылып 
келе жат�ан бизнеске кедергі, 
тіпті со
ы болуы м�мкін. Шабыт 
пен ��лшыныс ар�ылы жа
а 
идеялар, �иялдар туады. 

«Мектеп бітірген кезім. 
Шымкентке бизнес идея іздеп 
бардым.  алтамда 600 мы
 те
-
гедей болды. Содан м�сылман 
азаматына �ажетті жиынты�ты 
к�ріп �алдым.  аза�ы ою-�р-
некпен безендірілген, ішінде 
т�сбих, т�тынушыны
 есімі 
жазыл�ан жайнамаз, кітап пен 
з�м-з�м суы салын�ан санды�-
шаны к�рдім. Осы істі к�ре сала 
�пкеммен а�ылдасып, о�ан 
бірігіп ж�мыс істеуге �сыныс 
жасадым. 100 мы
 те
геге 
�пкемді осы іске о�ыттым. 250 
мы
�а тігін машинасы мен 300 
мы
�а мата�а жазу жаздыратын 
�ондыр�ысын алды�. Та�ы 150 
мы
 те
ге маталар�а кетті. 
Жалпы шы�ын 700-800 мы
 
те
геден бастап 1000000 те
геге 
дейін. Ал�аш�ы цехымызды 
осылайша ашты�. Б�л жиын-
ты�ты
 ба�асы – орташа есеппен 
25 мы
 те
ге. Шеберханада 3 

Екінші, 2020 жылды
 �ыр-
к�йек айында жи«аз саудасын 
�ол�а ал�ан. ¬стел, орынды� 
�ндіреді. Бір орынды� ба�асы 
5 мы
 те
геден 50 мы
 те
геге 
дейін. Ерекшелігі, шикізат 
шетелден тасымалданады. Ал 
10 адамды ж�мыспен �амтып 
отыр�ан к�сіпорын Алматы-
да орналас�ан, дегенмен он-
лайн �ызмет к�рсететіндіктен, 
елімізді
 кез келген �аласынан, 
тіпті �
ірінен тапсырыс беруге 
болады. 

С�ТСІЗДІКТЕР – САБА
 
АЛУ �ШІН

«Бірде 500 мы
нан 1000 
000 те
геге екі �ондыр�ы са-
тып алдым, бір аптадан кейін 
екеуі де істен шы�ты. Сонымен 
�атар 450 мы
 те
гені жарна-
ма�а ж�мса�анда, онысы 50 
пайызын да а�тамайды. Аса 
к�п шы�ын емес шы�ар м�м-
кін, біра� ма�ан �лкен саба� 
болды. ²рине, ой�а ал�аны
 
о
ай бола салмайды. з басым 
�иынды�тар мен с�тсіздіктерді 
жария�а жар салуды
 �ажеті 
шамалы деп ойлаймын. Білім 
алудан жалы�пау керек.

Бизнес тренерлерді
 са-

ж�мыс істеу жолдарын ме
геріп 
ал�ан ж�н. 

К�сіпкерлерден  айрат 
 �дайбергенні
 е
бегіне 
т�нтімін. Ал бизнес тренерлер-
ден  уаныш Шонбай к�
ілімнен 
шы�ады. Ол кісіні
 «Екінші 
болма» кітабын о�ып, бизнеске 
деген �ызы�ушылы�ым одан 
сайын арта т�сті. Негізі, �ркімге 
�р�алай �сер етеді. Б�л тренерді 
де б�ріне бірдей ке
ес бере 
алмаймын, �з басым білімділігі 
�шін саба�тарына �атысамын. 
Бізде �азіргі �о�амда 150 мы
 
те
геге курс о�ыдым десе
, 
еріккенсі
, бас�а ж�мысы
 
жо� деп ойлайды. Олар о�у�а 
кеткен 150 мы
 те
гені
 кейін 
5 миллион болып �айтып ке-
летінін ойланбайды. 

Б�гінде 3 к�сіпорыннан 1 
айда 10 миллион�а дейін табыс 
т�сіп отыр. Б�л к�рсеткішті 
арттыру�а ж�мыс істейміз, 
алда�ы уа�ытта елімізді
 10 
�аласында шеберханаларымыз 
ашу к�зделген» дейді Бекзат.

ТАНЫС ЕМЕС, МА
САТ 
КЕРЕК

«Бизнес бастайын десем, 
а�шам жо�» дейтіндерге к�сіп-
кер жігіт керісінше, а�ша болу 
�шін бизнес ашу керек дейді. 

«М�селен, к�сіп ашайын 
деп едім, а�ша жинау керек 
деп ж�ріп, 10 миллион те
гесін 
табады. Оны айналым�а салады. 
 ол�а ал�ан ісі жайында на�ты 
хабары жо�. згеден естіген-
дері ар�ылы б�рін �атырып 
тастаймын деп ойлайды. Олай 
емес, �уелі зерттеп, зерделеп 
алу керек.

Екінші, к�сіп ашу �шін таныс 
керек дейді. Бізде таныс деген 
бай к�кесі, Б�ке мен С�ке деген 

т�сінік �алыптасып кеткен. 
 олы
а 100-150 мы
 те
гені 
жайдан-жай бере салатын 
таныс емес, к�мек керек кезде 
ж�гіне алатын, ке
есетін таныс 
�ажет. Бизнесті баста�анда 
�иынды�тар болмай т�рмайды, 
сондай кезде хабарласып, �олдау 
с�рай алатындай таныстарды
 
бол�аны жа�сы, �рине. Ал енді 
жа
а�ыдай бай а�асына сенген 
адамны
 бизнесте т�рма�, кез 
келген салада жетістікке жетуі 
екіталай деп ойлаймын. М�м-
кін к�терілер, алайда �за��а 
бармайды. Т�пкі ма�сат ха-
лы��а �ызмет ету емес, а�ша 
табу болса, �з пайдасын �ана 
ойласа, к�сібіні
 ал�а басуы 
�иын. Себебі ниеті
е �арай 
табыс та, тапсырыс та келеді. 
К�регенділік танытып, ма�сат-
тарды ай�ындау керек. 

з басым ма�саттарымды 
�а�аз�а т�сіріп отырамын. К�н 
сайын «ш�кіршілік д�птеріме» 
сол к�ні т�йгендерімді т�ртіп, 
�мірімде бол�ан жа�сылы�тар 
�шін ал�ысымды жазамын. 
М�ны т�сінбейтіндер, жазу�а 
ерінетіндер к�п. Тіпті доста-
рымны
 арасында да бар. 
«Ма�саттарымды жазып �ай-
темін, ойымда т�р б�рі» дейді. 
Басты�ы
а ж�мысты
 есебін 
ойша �ткізіп к�рші десе
, 
к�леді.  а�аз�а т�спегенні
 
есте �за� уа�ыт са�талаты-
нына кепілдік жо�. Мені
 
2050 жыл�а дейін жоспарым, 
ма�саттарым �а�аз бетінде 
жазулы т�р. Бес жылда табысты 
те
гемен емес, доллармен 
�лшейтін миллионер атану 
жоспарда бар. Екінші, туристік 
компания аш�ым келеді» деп 
т�йіндеді �
гімесін к�сіпкер 
жігіт.

Н  НҰРАЛЫҚЫЗЫ

naima.kz.2012@bk.ru

адам ж�мыс істейді, �осымша 
жеткізу жа�ына жауап беретін 
та�ы бір маманымыз бар. 2 
айды
 ішінде табысымыз 2 
миллион�а жетті. 14 жаста�ы 
арманым 16 жасымда орын-
далып, сыйлы�тар саудасы 
ал�аш�ы миллиондарымды 
алып келді. Б�гінде б�л бизнесті 
�ол�а ал�анымыз�а 2 жылдан 
асты» деді Бекзат.

ба�тарына к�п �атыстым. Біра� 
мойындау керек, �азір �зіні
 
�олынан іс келмей т�рып тре-
нингтер �ткізетіндер �аптап 
кетті.  ай сала болмасын е
 
алдымен білім керек, б�ріне 
бірдей бір тренер к�мектеседі 
деп айта алмаймын. Дегенмен, 
білімсіз де бизнесті бастау�а 
болады, біра� жо� дегенде 
маркетинг, �ызметкерлермен 

ЖАЙ ҚОҚЫС ДЕП ҚАРАМАҢЫЗ
Астанамыздағы тұрғын үй кешендерінің қоқыс жинау алаңдарына 
жасыл, сары түсті контейнерлер қойылғалы біраз уақыт өтті. Тұрғын-
дар сол жәшіктердің түр-түсіне қарап, тұрмыстық қалдықтарын 
сұрыптай бастады деуге бола ма, білмеймін. егізінде сары жәшік-
терге пластик, қағаз, шыны, металл және ұсақ-түйек лектронды 
техника қалдықтарын, жасыл контейнерлерге тағамнан қалған 
жуынды-суындыны, басқа да органикалық қалдықтарды тастау-
ға ептеп үйреніп келе жатқандай көрінеді. Алайда жеке басыма 
келгенде, күмілжіп қаламын. йткені қоқысты бірде сұрыптасам, 
бірде бәрін бір қалтаға жинап тастай салатындардың бірімін. Оның 
дұрыс еместігін түсінемін. зімнің осы әрекетімді ақтау үшін, әрі 
әлеуметтік жауапкершілігімді арттыру мақсатында қоқысты сұрып-
тау тұрғысындағы әлемдік тәжірибеге шолу жасауды жөн көрдім.   

А  АЙСО А

uaisova.a@mail.ru Сын�ан ыдысты
 �алды�ын 
жасыл контейнерге апарып 
тастайды. К�к т�стісі �а�аз �нім-
деріне арнал�ан.  ыз�ыш т�рі 
пластиктен жасал�ан заттар�а, 
�о
ыр т�сті контейнер �ауіпті 
�алды�тар�а, мысалы, батарейка, 
электроника секілді заттар�а ар-
нал�ан.  ызыл т�сті контейнерге 
�айта �
деуге келмейтіндерін 
жинайды. Т�р�ындар б�л т�ртіпті 
�ата
 са�тап, д�рыс с�рыптап, 
тиісті контейнерге тастауы ке-
рек. Егер талап орындалмаса, 
жеке адамды �ана емес, б�кіл 
ауданны
 барша т�р�ындарын 
�оса жазалайды.  алай дейсіз 
�ой? Жауапсыз, экологиялы� 
санасы т�мен т�р�ыны бар 
ауданны
 �о�ысын к�пке дейін 
алып кетпейді. Одан бас�а б�л 
�орша�ан ортаны ластау деп 
�аралып, айыпп�л т�летеді.  

Б�л м�селені т�р�ындарды
 
экономикалы� жа�ынан ынта-
ландыру ар�ылы о
тайлы шешіп 
жат�ан мемлекеттер бар. Буэ-
нос-Айрес пен Каирда �о�ысты 
�здері с�рыптап, �здері жинап 
алатын жекелеген адамдар 

топталып кірісіп �ол�а ал�ан. 
Ал кейбір елдерде сусыннан 
боса�ан пластик ыдыстарды, 
д�кендерге орнатыл�ан фан-
доматтар�а тастайды. йткені 
сусынны
 ба�асына ыдысты
 
��ны �осылып сатылады, боса�ан 
ыдысты �ткізіп �стіндегі а�шасын 
�айтарып алу�а болады. Бос 
б�телкені �ткізуге ерінсе
із, 
сусынны
 �стіне �осыл�ан ар-
ты� а�шасын ала алмайсыз. 
Осылайша мемлекет пластик 
б�телкелер мен сыраны
 жез 
��тысын кері �айтаруды
 тиімді 
амалын тап�ан. Батарейкаларды 
да д�кендердегі арнаулы ж�шік-
терге тастайды. Біле ж�рі
із, бір 
сауса�тай батарея 20 шаршы 
метрді ж�не 400 текше метрді 
б�лдіреді. Олар �о�ыс �ртей-
тін зауыттар�а т�ссе, батарея 
жан�анда диоксин пайда болып, 
ауа�а тарайды. Ауа ар�ылы жерді 
де, суды да был�ап, адамны
  
а�засына да т�седі. Сол �шін 
де батарейканы т�рмысты� 
�алды�тан б�лек жинап, тиісті 
орын�а таста�ан ж�н. 

Еуропада фармацевтика 

�німдеріне оны
 ішінде мерзімі 
�ткен д�рілерді, оны
 ��тыла-
рын, термометрді кез келген 
д�ріхана�а �ткізеді. Осылайша 
улы заттарды
 орта� полигон�а 
кетпей, �айта �
делетін �о�ыс-
тар�а араласып кетуіне жол 
бермейді. 

 о�ыс тастауды
 е
 �иын 
ж�йесі Швейцарияда екен. ¬йге 
ал�аш  �оныстан�ан адам�а не-
месе жал�а алушы�а �р санат�а 
б�лінген 50-ге тарта �о�ыс-
ты
 тізімі к�рсетілген кітапша 
беріледі. Барлы� �о�ысты �йді
 
жанында�ы бір ж�шікке тас-
тау�а болмайды. С�рыптау�а 
болмайтынын бір данасы 2 
франк т�ратын �апшы��а салып 
тастау керек. К�шелердегі  авто-
маттандырыл�ан �о�ыс жинау 
стансасы бар. Енді бірін со�ан 
жеткізеді.  О�ан т�скен �алды� 
бірден жерасты каналдары 
ар�ылы �айта �
деліп жатады. 
²рбір тетікте неге арнал�анын 
біліп, �о�ысты солай с�рыптай-
ды. Мысалы, пакеттегі шайды
 
�а�азын бір тетікке, ішіндегі 
шайды
 самасын екіншісіне, 
жібі мен этикеткасын �ыстыр�ан 
сымынан ажыратып, �зіні
 
�ясына саласыз. 2018 жылдан 
бастап Монреалда (Квебек 
провинция) Канаданы
 екін-
ші бір ірі орталы�ында сауда 
орындарында пластикалы� 
пакеттерді сату�а тыйым салды. 
Б�л тыйым �азіргі к�нде �ш 
канадалы� провинциясында 
беле
 алды.  

Оттавада да б�л іс белсенді 
ж�ріп жатыр. Тіпті �о�амды� 
тама�тандыру желілерінде сусын 
ішуге арнал�ан пластикалы� 
т�тікшені �а�аздан жасал�ан 
т�ріне ауыстырып жатыр. 

Ж�не к�сіпорын иелері 
жаса�ан �німіні
 екінші �ай-
тара �айта �
делген заттардан 
жасал�анын ашы� к�рсетіп 

жазып �ойып, т�тынушыларды 
ынталандыратын болды.

 орша�ан ортаны ластайтын, 
екі ж�з жыл�а дейін шірімей-
тін, тозбайтын  полиэтиленді 
�алталар жалпы �лемдік �н-
дірісінде жылына 5 триллион 
данадан шы�арылады. Жыл 
сайын адамдар 200 миллиардтан 
астам пластикалы� б�телкелер, 
58 миллиард бір реттік пласти-
калы� стакандар мен  миллиард 
пластикалы� �алта пайдаланады 
екен. Сол себепті �лемні
 40 
елінде оны шы�ару�а ж�не оны 
сату�а тыйым салын�ан.

К�рші  ытайда �о�ысты 
с�рыптауды
 т�рлі т�жірибелері-
не �арамастан, �айсы контейнер 
жа�ын т�рса, со�ан ла�тыра 
салатын �рдіс бар. К�бімізге  

белгілі жа�дай. Ол жа�та да, 
біздегідей, �о�ысты �алай болса 
солай жинап, ла�тыра сал�аны 
�шін адам�а айыпп�л салып, 
тым болмаса, �леуметтік жа-
уапкершілікке тартылмайды. 
Біздегідей �ркімні
 �ятына 
салады. 

Алайда Шанхайда 3,8 
млн отбасы �о�ысты д�рыс 
с�рыптау �а ба�ыттал�ан ба�дар-
лама�а �атысып жатыр екен. 
²рбір д�рыс с�рыпта�ан зат-
тарына �арай �пай жинайды, 
оны коммуналды �ызмет �шін 
т�ленетін т�леммен ауыстыру-
да. Олар ынталандыруды
 та�ы 
бір жолын тауыпты. Жер-жерде 
пластикалы� б�телкені �
деуге 
арнал�ан арнайы автоматтар 
орнатып, бір зат �шін 0,05 

юань (1 центтен аздау) т�лейді. 
Енді �з жа�дайымыз�а ке-

лейік. Осы д�рмекті
 со
ында 
�алып,  �аламызды �о�ыс басып 
�алуынан са�тан�ымыз кел-
се, б�гіннен бастап, �о�ысты  
с�рыптап �йренейік. Мысалы, 
пластиктен, стекло мен �а�аз 
сия�ты таза заттарды балконда 
немесе бас�а да �олайлы жерде 
жинап, к�бейгенде сары ж�шікке 
тастау�а болады. Ал �деттегі 
ас�йдегі су а�атын кранны
 
астында�ы шелекте к�нделікті 
�айта �
деуге келмейтін �о�ыс-
ты жинап �йренелік. Немесе 
�о�ысты
 �р т�ріне арнал�ан 
бірнеше б�лігі бар  контейнер 
сатып алып, сонда жинау�а 
тырысалы�. 

Жалпы картон мен �а�аз 
�о�ысты
 е
 �ымбаты саналады. 
Оны 4-5 рет �
деп, т�тыну�а 
болады.  а�азды с�рыпта�анда 
темір �ыстыр�ыштарын, пластик  
�аптама сия�ты б�где заттардан 
айырып салы
ыз. 

Темекі �орабы, то�аш пісір-
генде от�а т�сейтін �а�аздар 
мен д�ретхана �а�азы сонымен 
бірге ж�мырт�а салынатын 
�а�аз �яшы� пен фотосуреттер 
�а�азды
 �айта �
делмейтін 
т�ріне жатады. Оны �йі
ізді
 
жанында�ы жасыл т�сті контей-
нерге тастайсыз. Та�ы бір т�рі 
барлы� пластикалы� б�йым-
дарды, бас�а да заттарды бір 
�апшы��а жинап, с�рыптау 
алдында б�ліп тастау�а болады. 

Б�л к�п уа�ыт алмайды. 
Егер сіз бен біз м�н беріп, 
�о�ыс ты с�рыптау�а ден �ой-
са�, айналамызды жа�сарту�а 
атсалыс�анымыз. Ал �аладан 
�зап таби�ат�а шы�са
ыз да, 
арты
ызда б�р�ыратып �о�ыс 
�алдырма
ыз.  о�ыс�а жай 
�о�ыс деп �арамайтын адамдар 
�атары арт�ан сайын �лем де 
тазарып, д�ние жа�сара т�седі. 

К�н орта�, жер орта� де-
гендей, �о�ысты
 зардабы да 
адамзатты
 орта�  бейнетіне 
айналып келеді. 

Полистиролдан жасалған стакандар – 50

полиэтилен қалталар – 100-200

жөргек және пластикалық

бөтелкелер – 450

балық аулайтын қармақбау – 600 
жылға дейін шірімейді

Пластиканы іске жарату �шін ауыр металдар, 
боя
ыш заттар, пестицидтер �осылады. Б�л зат-
тарды� б�рі адам
а да, �орша
ан орта
а да зиянды. 

НЕМЕСЕ 16 ЖАСЫНДА БИЗНЕСТІ БАҒЫНДЫРҒАН БЕКЗАТ
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QazCovid-in екпесінің 
тағы бір артықшы-
лығы – сақталуы, 
тасымалдануы оңай, 
басқа екпелерді 
сақтау үшін 70 гра-
дусқа дейінгі арнайы 
мұздатқыштар керек 
болса, отандық екпе 
тіпті үйдегі тоңазыт-
қышта да 2-8 градус 
салқын температу-
рада сақтала береді. 
Қазақстандық екпе 
басқаларға қараған-
да арзан. Сонымен 
қатар қосалқы жана-
ма әсерінің аздығы да 
оны өзге екпелерден 
ерекшелейді. Ал ан-
тиденелердің сақталу 
мерзіміне келсек, 
қазір әлемде қолда-
ныстағы екпелердің 
бірде-бірі зерттеудің 
үшінші кезеңінен 
толық өтіп болмаған-
дықтан нақты осылай 
деп тұжырым шыға-
руға әлі ерте

ДЕНСА ЛЫҚ

Дүниені дүрбелеңге салған пандемия әлемді «коронавируспен күрес» деген бір 
мақсатқа біріктірді. Адамзат тарихында бұрын-соңды ауа арқылы тез жұғатын 
мұндай вирус болмаған. үресе жүріп ауруды басты зерттеу нысанына айнал-
дырған елдер індетті тоқтататын тиімді жол екпе деп қорытындылады. Қазір 
жаңа аурудың жайына біраз қанығып қалсақ та, көкейде күмәнді сұрақ көп. ол 
сауалдарды былтыр коронавирустың екпіні жаман екенін пандемиядан бір ай 
бұрын ескертіп, күні бұрын жасаған болжамы дөп келген ҚазҰА  профессоры, 
ветеринария ғылымдарының докторы, Қ  ҰЖ А академигі Батырбек А ТЖА-

О ҚА қойдық.

ЖА�А ВИРУС БОЛСА ДА, 
ЖА�СЫЛАП ТАНЫДЫ

– Былтыр пандемияны� бола-
тынын бірнеше ай б	рын болжа-
ды�ыз. Тіпті сол туралы с	хбат 
беріп, ма�ала жазды�ыз. Дертті� 
�лемге таралатынын алдын ала 
�алай білді�із? Осыны тар�атып 
айтып бері�ізші.

– И�, рас, пандемияны� болаты-
нын алдын ала білдім. Е� бірінші б�л 
туралы ма�алам газетке былтыр 6 
а�панда шы�ты. Негізі, с�хбат одан 
б�рын алын�ан. Басында редакция 
баспай ж�рді де, артынан �лемде 
ауру к�бейіп бара жат�аннан кейін 
шы�арды. Ал ДД� �ткен жылы 11 
наурызда коронавирус пандемиясын 
жариялады. �з бетімше интернет 
материалдары ар�ылы ж�не осы�ан 
��сас ж��палы аурулар туралы жи�ан 
біліміме с�йене отырып зерттеуді 
2019 жылы �араша айында бастап 
кеттім. Т�жірибемде т�рлі ж��палы 
ауруларды зерттеп к�ргендіктен, 
б�л вирусты «тану» аса �иын бол-
мады. Таби�атта ауру тудыратын 
микроорганизмдер �те к�п, олар 
бактериялар, коккалар, бацилла-
лар, рикетсиялар, хламидиялар, 
са�ырау��ла�тар, микроплазмалар, 
вирустар деп тізбектеліп кете береді. 
Ал б�л ауруды� �оздыр�ышы – вирус. 
Ол – е� к�рделісі. Вирустар бас�а 
микробтар�а �ара�анда е� �са�тары, 
бас�а микробтарды микроскоппен 
�ана к�ретін болса�, вирустарды� 
�са�ты�ы сонша, оларды тек элек-
тронды микроскоппен �ана к�руге 
болады. Б�л – бір. Сосын вирусты� 
экзотикалы�ы, я�ни жа�а екендігі, 
ауа ар�ылы тез ж��атыны �ауіпті 
жа�ындата т�седі. Ауруды� біліне 
�оймайтын инкубациялы� кезе�і 
�те �ыс�а, 6-14 к�н аралы�ында, 
ал ауру адамнан адам�а ж��атын 
болса, тіптен �ыс�а болып, 5-6 
к�ннен �рі аспайды. М�ндай �ыс�а 
мерзімде ауруды� белгілері толы� 
пайда болып �лгермейтіндіктен 
диагноз �оюда �иынды�тар болады. 
Вирусты� мутация�а тез �шырауы, 
бір т�рден екінші т�рге жылдам ауы-
сып кетуі, т�мау, суы� тию сия�ты 
ас�ынулар�а ��састы�ы да д�рыс 
диагноз �ою�а кедергі. Диагноз 
дер кезінде �ойылма�анды�тан, 
емдеу шаралары кеш басталып, 
к�п жа�дайда емдеу о� н�тиже 
бермейді. Симптомсыз �тетіні, я�ни 
дертке шалды��анын білмеген со� 
емделмей, о�шауланбай, біреуі екі 
адам�а, екеуі т�рт адам�а, �рі �арай 
солай б�ріне ж��тыра беретіні де 
к�дігімді �л�айтты. Е� жаманы, 
эпидемияны пандемия�а �ластырып 
жіберетіндер – осы симптомсыз 
ауыратындар. 80 пайыз адамдар 
симптомсыз т�рімен ауырады, 
15 пайызы ауыр, 5 пайызы �те 
ауыр жа�дайда �ткізеді. Тыныс 
алу, ас �орыту жолдары мен ж�й-
ке ж�йесін за�ымдайтынын да, 
адамдарды� жынысына, жасына 
�арамай ж��атынын да ескердім. 
Коронавирусты� пандемия�а �ласып 
кетерін болжауыма та�ы бір ма�ы-
зды фактор – ауру оша�ы �ытайда 
халы�ты� ты�ыз орналас�анды�ы 
болды. Адам саны ж�нінен �лемде 

бірінші, ал жер к�лемі жа�ынан 
�шінші орын алатыны, оны� �сті-
не халы� саны к�п ¡ндістанмен, 
Шы�ыс Азия елдерімен жа�ын 
жат�анды�ы, �лемдегі адамдарды� 
жартысы, я�ни 4 млрд халы�ты� 
осы айма�та �ытайды айнала �те 
ты�ыз орналасуы да індетті� ас�ы-
нуына о�тайлы фактор еді. Со�ан 
�оса, �ытайды� 14 елмен іргелес 
орналасып, �лемні� к�п елімен 
�зара сауда �арым-�атынасыны�, 
те�із, �уе, темір жолдары ар�ылы 
байланысыны� к�шті дамы�анды�ы, 
жер шарында�ы елдерді� б�рінде 
�ытайларды� т�ратынды�ы ж�не 
та�ы бас�а факторлар ауруды� 
д�ниені тез-а� шарпитынын алдын 
ала а��артты. £рі �азіргідей тест 
ж�йесіні� де, емдеу жолдарыны� да 
жо�ты�ы, статистикалы� зерттеулер 
мен эпидемия�а �арсы шараларды� 
азды�ы б�л дертті пандемия деуіме 
негіз болып, «Эпидемия емес панде-
мия» деген ма�ала жаздым. Халы�ты 
неге д�рліктіріп ж�рсі�, не� бар б��ан 
араласып дегендер к�п болды. Біра� 
сол ма�ала шы��аннан кейін бір ай, 
бір апта �ткенде, �лемде пандемия 
жарияланды. Егер ауру бір елді� 
ед�уір б�лігін �амтыса, оны «эпи-
демия» дейді, ал дерт бірнеше елді 
�амтитын континенттік де�гейге 
дейін жетсе «пандемия» деп атала-
ды. Жалпы б�л салада елу жылды� 
т�жірибем бар. Вакцина шы�аратын 
ірі комбинатты да бас�ар�анмын. 
�азір зейнеткерлік жаста болсам да, 
�аза� аграрлы� университетінде 
саба� беремін.

�АУЕСЕТКЕ ЕМЕС, 
К�СІБИ МАМАН	А 
СЕНУ КЕРЕК 

– Вакцина туралы да а�ыз бен 
а�и�ат к�п. Бастап�ыда сал�ыз-
баймыз дегендер �азір екпе алып 
жатыр. Биолог маман ретінде 
екпелерді� адам а�засына �сері 
туралы не айтар еді�із?

– Ж���ышты�ы �те жо�ары коро-
навирус т�різді індетті аурулармен 
к�ресудегі е� негізгі шара – орга-
низмді вакциналы� препараттар-
ды� к�мегімен иммундау. �аза� 
«Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде» деп бекер айтпа�ан. Вак-
цина деген – ауруды� алдын алу 
�шін �олданылатын биопрепарат. 
Кезінде екпе жо� кезде де �аза�ты� 
т�уіп-емшілері шешекпен ауыр�ан 
адамны� жарасынан материал 
алып, сау адам�а сепкен. Ауыр�ан 
балаларды� киімдерін ауырма�ан 
балалар�а кигізген. Сонда ол а�зада 
иммунды� ж�йе оянып, ауру�а �арсы 
т�ра алатынын білген. Антидене 
келген вирусты жеп �лтіріп тастай-
ды. Себебі ауырып бол�ан адамны� 
бойында�ы вирус �лсіреген, оны 
сау адам а�засына ж��тыр�анда ол 
адам ауырмайды, біра� �лсіз вирус 

иммунды� ж�йені оятады. �азіргі 
дайындалып жат�ан вакциналар 
иммуногенді штамдардан ж�не �л-
сіретілген вирустан жасалады. Міне, 
соны ата-бабаларымыз вакцинаны 
ойлап тап�ан Луи Пастерге дейін-а� 
біліп �ой�ан. Сонды�тан вакцина-
дан �ор�уды� �ажеті жо�. Екпені� 
ар�асында �лемде 2 млн адам т�рлі 
ж��палы аурулардан аман �алып 
отыр. �азір �араса�ыз тек екпе 
емес, елдегі кез келген жа�сы-жаман 
о�и�алар туралы ��гіме к�п. ©аламтор 
ар�ылы а�параттарды о�ды-солды 
сапырып, д�рыс-б�рысын ажыратпай 
сі�іре бергенні� кесірі тиіп отыр. 
Бая�ыда Алматыда бол�ан о�и�а 
ауыл�а екі-�ш айдан кейін жететін 
еді. �азір тіпті �лемні� бір т�кпірінде 
бол�ан жайт сол мезетте б�кіл елді� 
��ла�ына жетеді. £леуметтік желіде 
біреуді� негізсіз жаз�ан пікірін, бір-
екі жерден о�ы�анын жаттап алып, 
елді� к�бі саясаткер, �алым, д�рігер 
болып кеткен. Диванда жатып алып 
а�ыл айтатындар к�бейді.

– Отанды� екпені� �зге елдердегі 
баламаларынан айырмашылы�ы 
�андай? Аллергиясы бар адамдар�а 
�зімізді� екпені салдыр�ан ж�н 
дейді. Жалпы оны� бас�а �андай 
арты�шылы�тары мен кемшілік-
тері бар?

– �азір �лемде екі ж�зден астам 
екпе �зірленіп жат�ан болса, соны� 
жиырма ша�тысы �ана ДД�-да тір-
келді. Ал �олдану�а р��сат берілген 
он ша�ты вакцинаны 5-6 ел �ана 
шы�арады. Америка, Америка мен 
Германия, Америка мен Бельгия, Ре-
сей, �аза�стан, �лыбритания, �ытай, 
�ытайды� лицензиясы бойынша БА£ 
�ндіріп отыр. ¡ндістан да Оксфорд 
университетіні� AstraZeneca екпесін 
лицензия ар�ылы шы�ару�а келісім 
алды. Соны� ішінде �аза�станны� 
да тек т�ркітілдес елдер арасында 
�ана емес, м�сылман елдері бойынша 
да бірінші болып екпе шы�аруы – 
�лкен жетістік. �йткені вакцина 
дайындап шы�ару, оны �ндіру о�ай 
шаруа емес. Вакцинаны� тірі, инак-
тивациялан�ан, �лсіретілген, РН� 
вакцина, векторлы� деген ж�не та�ы 
бас�а т�рлері к�п. Ал мына COVID-19 
вакцинасы – инактивациялан�ан 
т�рі. Ол нені білдіреді? Б�л оны� 
активтілігі т�мендетілген, дайын-
дау�а �лі вирус �олданыл�ан деген 
с�з. «Уды у �айтарады» демекші, 
коронавирусты емдеу �шін де сол 
вирус �лі к�йінде �олданылады. 
Жо�арыда айт�анымдай, �лген вирус 
а�за�а барып ауру тудырмайды, тек 
�йы�тап жат�ан иммунды� ж�йені 
оятады, «�й, т�ры�дар, ояны�дар, 
жау келе жатыр, б�ріміз жабылай-
ы�» деп аттан салады. Бізді� екпені 
дайында�ан Отарда�ы институт 
1958 жылдан бастап мал�а арнал�ан 
вакцина шы�арып келеді. Сонды�тан 
екпені дайындауда б�рыннан келе 

жат�ан технология пайдаланылды. 
Сосын екпе жергілікті штаммен 
жасал�ан, я�ни былтыр Алматыда 
вирус ж��тырып аурухана�а т�скен 
бір пациентті� а�засында�ы пат ма-
териалдан алынды. Жергілікті штамм 
бойынша жасал�ан вакцинаны о�ан 
�арсы �олдану жа�сы н�тиже береді. 
Та�ы бір �олайлылы�ы – отанды� 
екпені� бір флаконында бір �ана доза 
бар екендігі. Ал «Спутникті�» бір 
флаконында бес доза бар, демек бес 
адам тол�анша салмай, к�теді. Бізге 
олай к�туді� �ажеті жо�. QazCovid-in 
екпесіні� та�ы бір арты�шылы�ы – 
са�талуы, тасымалдануы о�ай, бас�а 
екпелерді са�тау �шін 70 градус�а 
дейінгі арнайы м�здат�ыштар керек 
болса, отанды� екпе тіпті �йдегі 
то�азыт�ышта да 2-8 градус сал�ын 
температурада са�тала береді. 
�аза�станды� екпе бас�алар�а 
�ара�анда арзан. Сонымен �атар 
�осал�ы жанама �серіні� азды�ы 
да оны �зге екпелерден ерекше-
лейді. Ал антиденелерді� са�талу 
мерзіміне келсек, �азір �лемде 
�олданыста�ы екпелерді� бірде-бірі 
зерттеуді� �шінші кезе�інен толы� 
�тіп болма�анды�тан на�ты осылай 
деп т�жырым шы�ару�а �лі ерте.

ОТАНДЫ� ЕКПЕНІ� 
ОЗЫ� Т�СТАРЫ К�П

– Екпені� теріс �сері бірден 
емес, бірнеше жыл �ткен со� 
барып білінеді, гендік негізде 
�згерістерге 	шыратады, беде-
улікке �келеді деген �ауесет те бар. 
Осы т	р�ыда екпе �	рамында�ы 
заттарды� на�ты �андай �сері 
болуы м�мкін екенін айтып бере 
аласыз ба?

– Жалпы �згерістерден �оры�пау 
керек. �айта кейбір �згерістерді� 
о� �сері болады. Біра� гендік т�р�ы-
да �згерістер болуы м�мкін емес, 
себебі вакцинада �олданылатын 
антигендер тек жасуша�а салы-
нып, иммунды� ж�йеге �ана �сер 
етеді. Жасушадан �рі �арай оны� 
ядросына кіре алмайды. Ал бізді� 
генетикалы� материалымыз ядроны� 
ішінде орналас�ан. Ядро �те ты�ыз 
ж�не мы�тап �оршаулы. Сол себепті 
екпе адамны� ДН�-сына �сер етеді 
деген – бос с�з.

– �жымды� иммунитет �алып-
тас�аннан кейінгі �мір �андай 
болуы м�мкін, расымен, маскасыз 
�алыпты �мір с�ре аламыз ба?

– Б��ан �атысты �алымдар пікірі 
�рт�рлі. Бірі халы�ты� 60 пайызы 
вакцина алса �жымды� иммуни-
тет �алыптасады десе, екіншісі 80 
пайызы екпе салдыру �ажеттігін 
м�лімдейді. Біра� ешкім де на�ты 
мына к�лемде алу керек деп д�п 
басып айта алмайды. Дегенмен де 
не��рлым к�п адам�а екпе егілгені 
ж�н. Алайда �жымды� иммунитет 
пайда болса, енді ауырмаймын, 
масканы ла�тырып тастаймын 
деген с�з емес. £уелде м�ны� а�ы-
сын бай�ап, пандемия 4-5 жыл�а 
созылады деп ем. Ал былтыр к�бі 
осы жылы жойылады деп �міт етті. 
�азір, �араса�ыз, кетпек т�гіл, �лі 

�ршіп т�р. Жалпы пандемиялы� 
ауруларды� басталып, ая�талуы 
�за��а созылады, он жыл�а дейін 
барады. Біра� б�л індет олай созыла 
�оймас, не дегенмен дамы�ан д�уірде 
�мір с�ріп жатырмыз �ой.

– �зі�із екпе салдырды�ыз ба? 
�ай екпені та�дайсыз?

– £лі салдыр�ан жо�пын. Біра� 
�зім отанды� екпені та�даймын. 
Себебі ол – бас�а вакциналар�а 
�ара�анда �осал�ы жа�ымсыз �сері 
жо� инактивациялан�ан вакцина. 
Аллергиям к�шті бол�анды�тан 
отанды� екпені салдыр�аным ж�н 
деп отырмын. Біра� оны� а�зада�ы 
иммунитетті �стап т�ру мерзімі 
�ыс�алау болуы м�мкін. Бітіп жатса 
бір жылда бірнеше рет салдырса� 
та еште�есі жо�. �ант диабетіне 
шалды��андарды к�рсе�із, олар 
�здеріне инсулинді к�н сайын салады. 
�ауіптен аман болу �шін екпе алудан 
�ашпау керек. М�мкін о�ан дейін 
антиденелерді� титрын аны�тай-
тын тест ж�йелері де жетілдірілер. 
Негізі, вакцина салардан б�рын а�-
зада�ы антидене м�лшерін аны�тап 
алу керек, егер онсыз да антидене 
м�лшері �з де�гейінде болса, екпе 
салма�ан ж�н. Себебі ол шектен тыс 
к�бейіп кетсе, анафилактикалы� 
шок, цитокинді шторм ж�не бас�а 
да келе�сіз реакциялар болып, со�ы 
адам �лімімен ая�талуы м�мкін.

– Отанды� екпе �ндірісіні� 
�ткені мал шаруашылы�ынан 
басталыпты, енді оны� алда�ы 
дамуы �алай болады?

– Мемлекет басшысыны� тапсы-
рмасымен биыл Отарда вакцина 
жасайтын зауыт салынып, іске 
�осылды. Біра� оны� �ндірістік 
�уаттылы�ы айына тек 50 мы� 
доза екпе шы�ару�а жетіп т�р. Жыл 
со�ына дейін 500 мы� доза�а жеткізу 
к�зделіп отыр. Соны� �зі бізге азды� 
етеді. Сонды�тан осы к�сіпорын�а 
ерекше к��іл б�ліп, ковидтен бас�а 
да аурулар�а екпені сонда жасау ке-
рек. Ірі жобалар мен ба�дарламалар 
�зірлеп, елге �ажетті иммунды� 
препараттарды �зіміз шы�арып, 
шетелдік �ндірушілерге т�уелділікті 
жойса� ж�н. Мамандарды� саны 
мен оларды� жала�ысын к�бейтіп, 
жа�дайын жасаса�, отанды� екпе 
�ндірісіні� болаша�ы д�рыс болады. 
Кезінде вирусология маманды�ын 
о�у орындарынан керегі жо� деп 
алып тастады, енді соны �айта 
жандандыру керек. Себебі бізде 
вирусолог мамандары 20 жылдан 
бері о�ытылмайды, б�гінде бар аз 
вирусологты� ізін басатын жа�а 
буын кадрлар дайындау ісі �зіліп 
�ал�ан. Та�ы бір айта кетерлігі 
– �аза�станда�ы екпелерді� ав-
торларыны� б�рі – ветеринарлар. 
Осы �ылым жетістіктерін дамыту�а 
болаша�та д�рігерлер де атсалысса 
н�р �стіне н�р болар еді. Коронавирус 
ж�не бас�а да экзотикалы� ж�не 
эмерджентті аурулармен к�ресу 
кешенді, жедел ж�не жан-жа�ты, 
е� бастысы �ылыми-зерттеу ж�мы-
старына негізделген болса, ауру тез 
ауызды�талып, елімізді� биологи-
ялы� ж�не осы�ан негізделген бас�а 
да �ауіпсіздігі толы� �амтамасыз 
етілетіндігі с�зсіз.

Отандық екпе – 
Отанымыздың жетістігі

Р
РА МЕТО А

ray77781@mail.ru

Ж РНАЛИСТЕР АРАСЫНДА 
БАЙҚА  ЖАРИ ЛАНДЫ

ұр- ұлтан қаласындағы жүре пайда болған иммун тапшылығының 
синдромы, яғни Ж Т -тің алдын алу және онымен күрес орталығы 
журналистер арасында «А Т -мен өмір сүретін адамдарды қоғамда 
кемсітушілікке жол бермеу» атты байқау жариялады.

АИТВ-инфекциясы, я�ни 
адамны� иммун тапшылы�ы 
вирусы туралы хабардар етуге 
ж�не сол ж�нінде д�рыс а�па-
рат �алыптастыру�а ба�ыт-
тал�ан �здік материалдар 
жасап ж�рген журналистерді 
аны�тайтын жарыс ма�саты 
– АИТВ (СПИД, ВИЧ)-мен 
�мір с�ретін адамдар�а то-
лерантты� �арым-�атынасты 
�алыптастыру, стигма мен 
дискриминацияны� алдын алу. 
Бай�ау «Интернет-БА�-та�ы 

�здік ма�ала» номинациясы, 
«ТВ-да�ы �здік сюжет», «�здік 
ба�дарлама», «�здік радио-сю-
жет/ба�дарлама» аталымы 
ж�не «�леуметтік желілерде 
жариялан�ан �здік ма�ала» 
номинациялары бойынша 
�теді. Журналистер бай�а-
уына еліміздегі кез келген 
де�гейдегі барлы� БА�-ты� 
журналистері �атыса алады. 
Жарыс�а биыл 1 мамырдан 
бастап 20 �азан�а дейінгі 
аралы�та эфирге шы��ан 

немесе БА�-та жариялан�ан 
ж�мыстар �абылданады. 
ТВ-материалдар DVD-диск-
терде беріледі, ал радио мен 
фото ж�мыстар – CD немесе 
DVD-дискте, интернет-БА� пен 
�леуметтік желілерде жария-
лан�ан ма�аланы� сілтемесі 
беріледі. Бай�ау ж�мыстары 
хабарландыруда к�рсетілген 
мерзімнен кешіктірілмей, 
�аза� ж�не орыс тілдерінде 
�сынылады.

 МЫҢ ЕЛОРДАЛЫҚ ЕГІЛДІ

лорда тұрғындары коронавирус инфек иясына қарсы вак инаны белсенді түрде 
алуда. Бүгінге дейін ұр- ұлтанда  мыңнан астам адам вак ина алды. Қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, басқарма қоймаларында вак ина 
қоры жеткілікті.

�ала т�р�ындарын вакцинаци-
ямен ке�інен �амту �шін Н�р-С�лтан 
�аласыны� �кімі Алтай К�лгіновті� 
тапсырмасы бойынша егу пункт-
теріні� саны 36-дан 100-ге дейін 
�л�айтылды. Б�гінде вакцинация 
пункттері «Mega Silk Way», «Keruen», 
«Хан Шатыр», «Абу-Даби Плаза», 
«Азия Парк», «Сарыар�а» СОО-ла-
рында ж�не «£лем», «Астаналы�» 
сауда �йлерінде ашылды.

Вакцинация пункттеріні� ке�е-
юіне байланысты БМСК �йымда-
рыны� ж�мыс уа�ыты �ыс�арып, 
08:00-22:00 аралы�ына белгіленсе, 
СОО-лар �шін ж�мыс т�ртібі �з-
геріссіз �алады – са�ат 10:00-ден 
22:00-ге дейін.



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

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

№57 (4181) 18/05/2021 Сейсенбі

7БІЛІМ

ПӘН К БЕЙТ  
СӘНГЕ 
АЙНАЛ АН

лімізде оқыту жүктемесі тым жоғары. Білім 
сапасының халықаралық бағалауына назар ау-
дарсақ, мектептердегі білімнің нашарлағанын 
байқаймыз. ондықтан бұл салаға түбегейлі 
өзгеріс керек. .Алтынсарин атындағы Ұлт-
тық білім академиясы еліміздің білім беру 
жүйесіндегі ғылыми-методологиялық зерттеу-
лерді, жаңаша әдістемелерді нақты тәжірибе 
жүзінде енгізуді қолға алып отыр. Академия 
президенті ани Б МБА П  білім саласының 
келешегі жайлы әңгіме өрбіттік.

МІНСІЗ О�УЛЫ� 
САПАЛЫ БА�ДАРЛАМАДАН 
БАСТАЛАДЫ

– Жуырда Президент �асым- 
Жомарт То�аев білім беру саласына 
�атысты сын айтып �ана �оймай, 
мектеп ба�дарламасыны� шамадан 
тыс ж�ктемеге толы екенін атап 
�тті. Сол сын�а сіздерді� ведом-
стволары�ыз �алай жауап берді? 
Осы�ан орай, о�у ба�дарламасына 
�андай да бір �згерістер енгізіледі 
деп к�туге бола ма?

– Мемлекет басшысы �асым-
Жомарт То�аев ата-аналар мен 
педагог �ауымны� жанай�айын 
д�п басып айтты. Сонды�тан ака-
демия алдында т�р�ан міндет – сол 
сыннан тиісті �орытынды шы�а-
рып, о� нтижеге жету. Дегенмен 
жылдар бойы �алыптас�ан о�у 
ба�дарламасына табан астынан 
�згеріс енгізе салу о�ай шаруа емес. 
О�у ба�дарламасы туралы айтпас 
б�рын білім мазм�ны деген ��ымды 
т�сіндіріп �тейін. Е� алдымен сол 
білім мазм�нына �ойылатын талап-
тарды аны�тайтын мемлекеттік 
білім стандарты дайындалады. Ал 
стандарт бекітіліп, о�ушы �олына 
о�улы� тигенге дейін бірнеше са-
тыдан т�ратын ж�мыс ат�арылады. 
Алдымен академия �абыр�асында 
р пн бойынша арнайы ж�мыс 
тобы ��рылып, о�у ба�дарламасы 
зірленеді. Бірнеше сараптамалы� 
с�згіден �ткеннен со�, министр-
лікті� бекітілуіне �сынылады. 
Министрлік бекіткен ��жат �ділет 
министрлігіні� с�згісінен �тіп, 
за�ды тіркеуден �теді. Тек осыдан 
кейін барып жеке авторлы� топ не 
баспалар бекітілген о�у ба�дарла-
масы негізінде о�улы� зірлеуге 
кіріседі. Жазыл�ан �олжазба, я�ни 
о�улы�ты� жобасын алдымен баспа 
сарапшылары �арап шы�ып, автор 
жіберген �ателерді т�зетеді, �ажетті 
суреттермен безендіреді. Дайын-
дал�ан о�улы� макеті «О�улы�» 
�ылыми-практикалы� орталы�ы 
сарапшыларыны� алдына келіп 
т�седі. Орталы� республика бо-
йынша іріктеуден �ткен сырт�ы 
сарапшылар базасында�ы ма-
мандарды та�дап, о�улы�ты жіті 
�аратады. Сырт�ы сарапшылар 
�олынан �ткеннен кейін табыл�ан 
кемшіліктер болса, о�улы� авторла-
рына т�зету �шін кері �айтарады. Ал 
тіпті сын к�термейтіндеріне «�сы-
нылмайды» деген шешім беріледі. 
Е� со��ы шешімді биылдан бастап 
министр лік бекіткен ереже негізін-
де орталы� жанынан ��рылатын 
пндік сараптамалы� комиссия 
шы�арады. Осылайша стандарт пен 
ба�дарламадан о�ушы о�улы�ына 
дейінгі аралы�та кемінде 1,5-2 жыл 
уа�ыт кетуі м�мкін.

– Сол процесс басталды ма?
– Елде білім мазм�ны жа�артылып 

біткенін �здері�із де білесіздер. 
Былтыр 11-сыныптарды� о�улы�ы 
енгізіліп, со��ы сатыны ая�тады�. 
Ендігі кезекте 2023-2025 о�у жылын-
да 12 жылды� білім беруге к�шу 
мселесі �арастырылып жатыр. 

К
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Б�л ба�ытта �азір 12 жылды� білім 
беруді� т�жырымдамалары мен 
о�у ба�дарламаларыны� жобасы 
зірленуде. Осы мселеде асы�ыс-
ты��а жол бермеуді �ада�алап 
отырмыз. Кезінде аз сын айтыл�ан 
жо�, енді одан �орытынды шы�ару 
міндеті т�р. Ал�а �ой�ан ма�са-
тымыз да сол. Академия сапалы 
о�улы��а негіз болатын сапалы 
ба�дарламаларды зірлеу бойын-
ша ау�ымды ж�мыстарды �ол�а 
алып отыр. Келесі ж�мыс �андай 
да бір �рескел �ателер жіберген 
о�улы� сараптамадан �тпеуі керек. 
Ол �шін сарапшыларды� сапасы 
мен сараптама ж�мысын к�шейту 
ма�ызды. Ендігі жерде сырт�ы 
сарапшылар �ызметі сапасыны� 
артуы о�ушыларды� �олына сапалы 
о�улы�тарды� тиюіні� басты кепілі 
болады деп �міттенеміз.

ЖКТЕМЕ АЗАЙМАЙ, 
ЖА�ДАЙ ЖА�САРМАС

– �лгілік о�у жоспарында�ы 
ж�ктемені азайту м�селесіне 
�атысты не айтар еді�із?

– Ж�ктемені азайту мселесін 
Президентті� �зі атап �ткен со�, 
оны ескермеу м�мкін емес. Дегенмен 
тая� ты� екі �шы сия�ты б�л мсе-
лені� де екі жа�ы бар. �арапайым 
тілмен айтар болса�, бір пнні� 
са�атын азайту, сол пн м��алім-
деріні� ж�ктемесіні� �ыс�арып, 
екінші бір мселені� туындауына жол 
беруі м�мкін. Сонды�тан б�л – �те 
жіті зерттеуді, арты�шылы�ы мен 
кемшілігін саралауды �ажет ететін 
ж�мыс. Франция мен Финляндияда 39 
пн, А�Ш-та – 55, бізде 67 са�атты� 
ж�ктеме бары туралы да айтылды. 

Шынды�ында, бізде пнні� к�беюіне 
кейбір �о�ам белсенділеріні� ы�па-
лы барын мойында�ан ж�н шы�ар. 
�о�амда белгілі бір проблема туындай 
�алса, оны� шешу жолы мектепке 
пн кіргізу деп ойлайтындар бар. 
Мысалы, діннен мселе туындады 
делік, мектепке дінтану пнін енгізу 
керек, �о�амда кедейлік проблемасы 
туындады, бизнес жне ксіпкерлік 
негіздері пнін енгізейік деп жатамыз. 
Абайтану, л-Фарабитану, та�ы сол 
сия�ты арнайы жекелеген пндерді 
мектепке �аптатып кіргізе беруді 
�алайтындар бар. Жалпы к�теріліп 
отыр�ан мселені� �ай-�айсысы 
болса да д�рыс. Керек екені рас. 
Біра� арнайы о�улы� жаз�ызып, пн 
санын к�бейту ар�ылы мектептегі 
баланы� бір басына м�ншама ж�к 
арта беруді� �аншалы�ты пайдасы 
бар? М�мкін бар пнні� ба�дарла-
малары мен о�улы�тарыны� ішінде 
о�ытыл�аны д�рыс шы�ар. Ойлану 
керек. Жуырда Сыбайлас жем�ор-
лы��а �арсы агенттіктен «Адалды� 
ліппесін» енгізейік деген �сыныс 
т�сті. Жас буынды адалды��а баулу 
�ажет екені к�мнсіз, дегенмен 
осылай пндерді к�птеп енгізіп 
о�ытса�, баланы� білімі артып кетеді 
деп ойлайды. Бизнес те, адалды� та, 
Абай да, л-Фараби де, ксіпкерлік 
те математика, тарих, география 
пндеріні� ішінде �амтылуы тиіс. Ол 
�шін арнайы пн енгізу �ажет емес. 
Аны�ында, �азіргі о�у ба�дарламасы 
академиялы� білім беруді �ана емес, 
�мірге, т�рмыс�а бейімделуді, ал�ан 
білімді к�нделікті �мірде �олдана 
білуді де к�здеуі керек. Жалпы 
о�у ж�йесін осы�ан ба�ытта�ан 
абзал. Ал ж�ктемені азайту о�у 
ба�дарламаларын �айта �арауды 

талап етеді. Оны� �аншалы�ты �за� 
процесс екенін жо�арыда айттым. 
Сонымен �атар бірінші сыныпты� 
ба�дарламасын �згерткен со�, сол 
�згеріспен о�ы�ан олар келесі сы-
ныпты да солай жал�астыру керек. 
Білім саласы – �те киелі, �асиетті 
сала. О�ан �згеріс пен т�зету енгізген 
кезде м��ият болу �ажет.

– Елімізде о�у ба�дарламалары 
жиі �згеріске �шырап келеді, б�л 
�аншалы�ты д�рыс?

– Негізі, білім саласы – �здіксіз 
�згеріп, заманмен бірге дамып, 
жа�арып отыратын сала. �о�ам, 
е�бектегі с�раныс �згерген сайын 
білім беру принципі де сонымен 
ілесіп отыру керек. Бір �ана мысал, 
ХХ �асырда гаджет туралы т�сінік 
т�сімізге де кірмейтін. ХХІ �асырда 
�ялы телефондар енді, компью-
терлерді� формасы мен мазм�ны 
�згеріп кетті. Ал енді бізді� сол 
�асырда сондай компьютермен, 
сол ескі т�сінікпен �ал�анымыз 
д�рыс па, жа�ашылды��а ілесіп, 
жа�а о�у ба�дарламаларын игер-
геніміз д�рыс па? Бізді� �о�ам 
неге жа�алы� енгізе береміз деп 
шула�анда осыны ескермейді. Мен 
кейбір пндер �згеріссіз �алу керек 
дегенге келісемін. Ал информатика, 
жаратылыстану, тарих пндеріне 
�згерісті� енуі – за�ды. ¥шкеніміз 
жанып, жо�ал�анымыз табылып, 
туелсіздік та�ы ат�анын да �мытпа-
уымыз керек. Президент «Туелсіздік 
брінен �ымбат» деген ма�аласында 
тарих�а �атысты �аншама келелі 
д�ниелерді к�терді. Олай болса 
тарихты� т�жырымдамасы жасалу 
керек екені аны�. Кей пндерді� 
мазм�ны �згеріп, толы�тырылып 
отыруы – лемде бар �рдіс.

АТА-АНАНЫ	 БІЛІКТІЛІГІ 
СЫН�А ТСТІ

– Осы о�у жылы білім тарихында 
жа�а форматты� енуімен �алаты-
ны с�зсіз. �ашы�тан о�ыту білім 
саласыны� к�птеген проблемала-
рыны� бетін ашты. Оны� ішінде 
о�ыту �дістемесіні� де к�бірек 
д�ст�рлі формат�а лайы�тал�аны 
бай�алды. Жалпы болаша�та 
онлайн білім беруге арнал�ан 
�андай да бір �дістеме жасалатын 
бола ма?

– Т�бінде осы онлайн о�ыту деген 
форматты� келетінін мен Элвин 
Тоффлер деген футуролог �алымны� 
е�бегінен о�ы�анмын. Ол кезде лі 
пандемияны� т�бесі де к�рінбеген. 
Сол сия�ты Митио Каку да панде-
миядан бес жыл б�рын осындай 
о�ыту т�рі туралы жазды. Оны� 
ойынша, алда�ы он жылды�та 
б�кіл лем �ашы�тан о�ыту�а 
к�шеді де, стационарлы� мек-
тептерді� �ажеттілігі кемиді 
деп болжа�ан. Болаша�та 
о�ушылар �йден шы�пай, 
лемні� кез келген мектебінде 
білім алады деген ой айт�ан. 

Соны о�ып та��ал�аным бар. 
Б�л �аза�стан�а лі келмейтін 

болар деп сендім. Енді соны� айт�ан 
с�зі бір-а� к�нде іс ж�зіне асты. Біз 
де, лемні� к�птеген елдері де о�ан 
дайын болмай шы�ты�. М�нда�ы 
айтпа�ым, ендігі жерде білім сапасын 
арттыру мселесін зерттеу барысын-
да болаша��а да ��іліп отыруды� 
�ажеттілігі. Тек б�гінні� мселесін 
емес, ерте�гі к�нді де ойлау�а дет-
тенгеніміз абзал. �азір академия осы 
мселені де басшылы��а алма�. Бізде 
енді �ашы�тан о�ыту тжірибесі 
бар. Та�ы бір айта кететін мселе, 
алда�ы уа�ытта білім мазм�нын 
зірлеу мен м��алімдерді дайын-
дауда болаша�та�ы болжамдарды 
да ескеру �ажеттігі. Дст�рлі о�у 
форматы кезінде о�ушыларды� 
м��алімдер тарапынан �ысым�а 
�шырауы сынды а�параттан к�з 
ашпайтын едік. Ал енді, керісінше, �з 
ата-анасынан зорлы� к�ру фактілері 
жиілеп кетті. Отбасылы� зорлы�-зом-
былы�ты� к�бейіп кетуі де білім 
саласын ала�датады. ¥йткені б�л 
сала баланы� ���ы�ын �ор�аумен, 
трбиемен де байланысты. �ашы�тан 
о�ытуда білім саласыны� �ана емес, 
отбасында�ы трбие, ата-ананы� 
біліктілігі сынды мселені� де беті 
ашылып �алды. Ата-аналарды да 
кінлау д�рыс емес шы�ар. Дегенмен 
бізді� жемісіміз о�ушы десек, оны� 
толы��анды т�л�а болуына ата-ана-
сыны� да ы�палы зор. Сонды�тан 
ата-аналар�а арнал�ан дістемелік 
��ралдарды� да �ажет екенін уа�ыт 
пен жа�дай к�рсетіп отыр. Академия 
�азір осы мселені назар�а алып, 
алда�ы жоспарларына �осты. Жалпы 
академияны адами капиталды дамыту 
орталы�ына айналдыруды к�здеп 
отырмыз. Б�л лемдік тжірибеде 
бар. М��алімдер �ана емес, �рпа� 
трбиесіне б�кіл �о�ам �лес �осу 
керек. Жа�а заманда білім мазм�-
ныны� ба�ыты білім беру �ана емес, 
о�ушыны� білімге ��штарлы�ын 
ояту десек, о�ан жал�ыз м��алімні� 
е�бегі жеткіліксіз. Пандемия жа�да-
йында�ы �ашы�тан о�ыту барысы 
бай�ат�андай, ата-ананы� р�лі, 
оны� �йдегі рекеті – �лкен мектеп.

ПӘН К БЕЙТ  
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АТА-АНАНЫ	 БІЛІКТІЛІГІ 
СЫН�А ТСТІ

– Осы о�у жылы білім тарихында 
жа�а форматты� енуімен �алаты-
ны с�зсіз. �ашы�тан о�ыту білім 
саласыны� к�птеген проблемала-
рыны� бетін ашты. Оны� ішінде 
о�ыту �дістемесіні� де к�бірек 
д�ст�рлі формат�а лайы�тал�аны 
бай�алды. Жалпы болаша�та 
онлайн білім беруге арнал�ан 
�андай да бір �дістеме жасалатын 
бола ма?

– Т�бінде осы онлайн о�ыту деген 
форматты� келетінін мен Элвин 
Тоффлер деген футуролог �алымны� 
е�бегінен о�ы�анмын. Ол кезде лі 
пандемияны� т�бесі де к�рінбеген. 
Сол сия�ты Митио Каку да панде-
миядан бес жыл б�рын осындай 
о�ыту т�рі туралы жазды. Оны� 
ойынша, алда�ы он жылды�та 
б�кіл лем �ашы�тан о�ыту�а 
к�шеді де, стационарлы� мек-

Б�л �аза�стан�а лі келмейтін 
болар деп сендім. Енді соны� айт�ан 

с�зі бір-а� к�нде іс ж�зіне асты. Біз 
де, лемні� к�птеген елдері де о�ан 
дайын болмай шы�ты�. М�нда�ы 
айтпа�ым, ендігі жерде білім сапасын 
арттыру мселесін зерттеу барысын-
да болаша��а да ��іліп отыруды� 
�ажеттілігі. Тек б�гінні� мселесін 

ЗЕЙІНІ Б ЛЕК ЗЕЙІН
Биылғы жыл пандемияға қарамастан білім саласына тың өзгерістер мен жақсы 
жаңалықтар алып келді. үйінші ақпараттың жаршысы болған азарбаев зият-
керлік мектебінің оқушылары жыл басталғалы шетелдің ең танымал жоғары оқу 
орындарына топ-топ болып жолдамалар алып жатты. Біз бүгін елордалық М 
оқушысы Абу-Дабидегі - орк университетіне шақыру алған ейін Мұханов 
жайлы сөз етеміз.

ейін – �йді� кенжесі. 
Алайда кенжемін деп 
еркелікке салынбай, 
е�бек�орлы�пен ізде-
нуді ж�н к�реді. Жас 
зияткер о�уда озат, 

ал�ыр, мектепішілік жне �о�амды� 
іс-шаралар�а белсене �атысады. Ол 
Б§§ ж�мысыны� білім беру репро-
дукциясы саналатын «Б§§ моделі» 
клубыны� м�шесі, «Adal Volunteers 
Club-та» ерікті болды. Сонымен �атар 
Назарбаев университетіні� бастама-
сымен �ткізілген «ABC Incubation» 
– жас ксіпкерлерді, студенттерді 
�олдау ба�дарламасыны� бай�ауында 
да ба� сына�ан.

– Т�л�а ретінде жеке дамуыма 
достарым к�п сер етті. Мектептегі 
басты ма�сатым Назарбаев универ-
ситетіне т�су еді. Алайда уа�ыт �те 
келе шетелдегі о�у орындарынан 
білім алу�а м�мкіндік бар екенін біліп, 
«неге бай�ап к�рмеске?» деген ой 
келді. Осылайша саба�ымды жа�сы 
о�ып, жо�ары о�у орнына жа�сы 
портфолио дайындай бастадым. 
Физика, математика пндерін с�йіп 
о�имын. Біра� шы�армашылы��а 
деген �ызы�ушылы�ым ерекше. Бос 
уа�ытымда �арындашпен адамдар-

ды� портретін сал�анды �натамын. 
Сурет салу ма�ан анамнан берілген 
сия�ты. А�ам да сурет сал�анды жа�-
сы к�реді. Мен сол кісілерге �арап 
е� ал�аш�ы туындыларымды сала 
бастадым. Болаша�та сурет салуды 
то�татпай, �осымша дамыту ойымда 
бар. Шетелдік о�у орнына жолдама 

�арапайым мектеп о�ушылары да 
олар сия�ты шетелдік жо�ары о�у 
орындарыны� жолдамасын ала алады. 
Ол �шін о�ушылар а�ылшын тілін 
жетілдіріп, халы�аралы� емтихан-
дардан жо�ары балл алса жеткілікті.

– Шетелдік университетке ша�ыру 
алу �шін оны ерте бастан, 8-9-сынып-
тардан бастап ойластыру керек. IELTS 
пен TOEFL халы�аралы� емтихан-
дарына дайынды�ты ерте баста�ан 
ж�н. ¥йткені тіл �йрену к�п ізденіс 
пен табандылы�ты, к�ш ж�мсауды 
�ажет етеді. Сонымен �атар халы�-
аралы� жо�ары о�у орындарыны� 
к�бі мотивациялы� хат с�райды. 
Сонды�тан мотивациялы� хатты 
�ай елге �алай жазу керек екенін де 
толы� зерттеп ал�ан д�рыс. Шетелдік 
білім беру ж�йесі мен �абылдау діс-
терін жа�сы білетін менторларды� 
да ке�есіне ж�гіну керек. Біра� мен 
менторларды� �ызметіне ж�гінген 
жо�пын. Себебі �абылдау�а сл 
кешігіп �осылдым. �ыс�а мерзімде 
�з к�шіммен портфолио жасау�а 
кірісіп кеттім. Егер ерте кіріскенде 
б�дан да жа�сыра� нтижеге �ол 
жеткізер ме едім деп те ойлаймын. 
Мені�ше, р адам кішкентай к�нінен 
алдында кездескен �иынды�тарды 
�зі �ана же�іп �йренуі керек. Сонда 
�ана �о�амны� �арсылы�тарына 
сынбайтын мы�ты т�л�а болып 
�алыптаса аламыз. Мен �й алсам, 
машина алсам деп армандамаймын. 
Мы�ты маман болып �алыптасып, 
отбасым мен жа�ындарыма к�мектесе 
алсам деген ма�сатым бар. О�ушы-
лар�а басымды�ты д�рыс та�дау�а 
жне шынды��а байыппен �арау�а 

ке�ес беремін. Я�ни балалар �зіне 
не керек екенін у бастан аны�тап 
ал�аны ж�н. Нтижеге �ол жеткізем 
деген о�ушы уа�ытты бос�а кетіретін 
 ойын-сауы�ты азайтып, ма�сат�а жету 
жолында �ажымай, талмай е�бек 
ету �ажет, – дейді Зейін М�ханов.

Кейіпкеріміз жаспын, жігерсізбін 
демейді. ¥з жасынан лде�айда тере� 
ойланады. Äлкендерше �гіме айтып 
«�о�амды �згерткі� келсе, �зі�нен 
бастау керек» деді. Кезінде біз де, 
бізге дейінгілер де біреуді �лгі т�тып, 
со�ан еліктеп �ссек, Зейін ешкімді 
кумир санамайды екен.

– Неге?
– Себебі адамны� фанаты бол�ым 

келмейді. Мені�ше, адамны� істе-
генін екінші адам да істей алады. 
Айналамда�ы замандастарымны� 
жетістіктері мен е�бек�орлы�ына 
�арап шабыт аламын. Алды��ы 
�атардан к�рінуге тырысамын. 
К�біне философиялы� ба�ытта�ы 
кітаптарды о�имын. Авторды� �з 
басынан �ткізе отырып жаз�ан, 
шынайы �мірден алын�ан о�и�алар 
�ызы�тырады, – деді ол.

Зейін сия�ты еркін ойлы, азат елді� 
�рпа�ы �сіп келе жат�анын к�ргенде 
іштей �уанды�. Мектепте физика, 
математика жне �нер пндерін 
тере�детіп о�ып ж�рген кейіпкеріміз 
«��рылыс инженериясы» немесе 
«�нер тарихы» маманды�тарында 
білім алуды жоспарлап отыр. Алда�ы 
уа�ытта жеткіншекті� жан аямай 
е�бек етіп, білім жолында �лкен 
жетістіктерге жетеріне, �зі ешкімді 
�лгі т�тпаса да, �зін �лгі т�татындар-
ды� к�п боларына сеніміміз мол.

же�іп ал�анымды естіген стте е� 
бірінші �асымда�ы досым естіді, 
одан кейін ата-анамнан с�йінші 
с�радым. Ол кісілер де �уана �абыл-
дады. Брінен б�рын к�птен к�ткен 
арманым орындалып, иы�ымнан 
ауыр ж�к т�скендей болды, – деді 
ол а�ынан жарылып.

Грант иегері та�ы да бірнеше 
шетелдік университеттерден жауап 
к�тіп ж�р екен. Алайда Зейінні� 
та�дауы Абу-Дабидегі Нью-Йорк 
университетіне т�скен. ¥йткені 
о�у орны оны� о�у, жатын орын 
жне жол шы�ындарын толы� �теп, 
медициналы� са�тандыру мен о�у-
лы�тармен �амтамасыз етеді.

– Жо�ары о�у орындарын та�дау 
кезінде университетте мені �ызы�ты-
ратын ба�дарламаларды�, шет елден 
келген о�ушылар�а к�рсетілетін 
�аржылай к�мекті� болуына баса 
назар аудардым. Беделді бірнеше 
университеттерге ��жат тапсырдым. 
Ба�ым жанып, алды��ы �атарлы 
Нью-Йорк университетіне грант �тып 
алдым. Жалпы NYUAD университеті 
жайында �з достарымнан жне сонда 
білім алып жат�ан бізді� мектепті� 
т�лектерінен естідім. Алда�ы уа�ытта 
бас�а шетелдік жо�ары о�у орында-
рынан жолдама келсе де, мен NYUAD 
университетін та�дап отырмын. 
¥йткені б�л о�у орны студенттеріне 
барлы� жа�дайды жасап береді. Я�ни 
т�ратын жермен, тама�пен, о�у�а 
�ажетті барлы� материалдармен 
�амтамасыз етеді. Оны� сыртында 
ай сайын�ы шкірта�ысы та�ы бар. 
Университет �алашы�ы �аладан 
тыс�ары орналас�ан. Ол жерде 
лемні� т�кпір-т�кпірінен о�у�а 
келген студенттермен араласып, 
жа�а достар табатыныма сенімдімін. 
Осы университет бас�а А�Ш универ-
ситеттерімен салыстыр�анда о�у�а 
толы� грант береді, – дейді Зейін.

Зияткерді� айтуынша, тек НЗМ, 
БИЛ, РФММ о�ушылары �ана емес, 

ір пәннің саға-
тын азайту, сол пән 
мұғалімдерінің жүк-
темесінің қысқарып, 
екінші бір мәселенің 
туындауына жол беруі 
мүмкін. Сондықтан 
бұл – өте жіті зерттеу-
ді, артықшылығы мен 
кемшілігін саралауды 
қажет ететін жұмыс. 

ран и  мен инл н-
ди да  пән, АҚ -та 
– , бізде 7 сағаттық 
жүктеме бары туралы 
да айтылды

МЕКТЕПТЕРДЕ ЖҮКТЕМЕ МЕН 
ЖАҢА ПӘНДЕР КӨБЕЮІ САПАҒА 
КЕРІ ӘСЕР ЕТПЕЙ МЕ?
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�сіресе �алы� б��ара �рі-с�рі 
к�й кешкен б�гінгідей с�тте жал�ан 
а�пар таратушылар желіні� «ж�лды-
зына» айналып шы�а келеді. Соны� 
ішінде коронавирусты� инфекция, 
о�ан �арсы егілетін екпелерге �а-
тысты «со��ы жа�алы�ты» жалпа� 
ж�рт�а жария етуге деген ��штарлы� 
басылмай т�р. Трендтегі та�ырып-
ты �оз�айтындарды� келтіретін 
д�лел-д�йектеріні� нанымдылы�ы 
сондай, к�пшілік а�паратты� а�-�а-
расын айыра алмай �бігерге т�седі.

А�парат ке�істігіндегі осынау 
алашап�ын мен о�ан �арапайым 
б��араны� о�ай бас июі турасында 
пікірін білдірген С�леймен Де-
мирел атында�ы университетті� 
«�леуметтік �ылымдар» кафедра-
сыны� о�ытушысы Есенг�л К�п�ызы 
�о�амда�ы а�паратты саралау �а-
білетіні� т�мендігін айтады. �алым 
�з пікірінде алып-�ашпа ��гімені� 
а�и�атына к�з жеткізбестен �асын-
да�ы к�ршісіне сыбырлап �лгеретін-
дерді� к�бі ресми дерекк�здеріні� 

Е� жаманы, �леуметтік желілерді 
аралап кеткен видеоны к�ргендерді� 
дені баланы� б�зыл�ан ���ы�ын 
емес, «Бізді� кезімізде тая�тан �лген 
о�ушы к�рген де, естіген де жо�пыз, 
тая� жеу де бір т�рбиелік м�ні бол�ан. 
Мектепте бір тая� жеп �йге келгенде, 
�ал�ан сыба�амызды ал�ан к�ндеріміз 
де бол�ан», «�те д�рыс, осыдан бала 
жаман болмайды �рі шапала� жеп 
шы�далады, �лкенді сыйлайтын 
болады», «�те д�рыс, м��алім осылай 
болу керек, �азіргі заман баласы 
�здері м��алім болып кетті, �йден 
т�рбие к�рмесе, мектептен т�рбие 
к�рсін, мен �олдаймын» дегендей 
пікірлерімен келе�сіз жайтты �олдап 
отыр. Демек, ата-ана�а да, м��алім 
�шін де баланы тая�таудан бас�а 
т�рбиелеуді� жолы �алма�аны �ой...

�рине, тая� жеген �з баласы болса, 
��гіме бас�а болар ма еді. �йтсе де 
кісі баласын шапала�пен сабатып 
�ой�анынан жаманды� к�рмегендерді 
�алай т�сінеміз? Осы о�и�адан ке-
йінгі о�ушыларды� психикасында�ы 
кін�раттарды �алай емдейміз? �атыгез 
�о�амны� безб�йрек адамын осылайша 
т�рбиелеп жат�ан жо�пыз ба?

Сонымен бірге елді� экономи-
калы� хал-жа�дайыны� жа�саруы 
мен жа�сармауы да жем�орлы�пен 
байланысты. �йткені Мемлекет 
басшысы ж�з жерден жа�сы эконо-
микалы� саясатты ал�а �ой�анмен, 
оны ат�арушы билік т�бегейлі ат�ар-
май жолда �алдырса, жем�орлар 
халы�ты� �анын с�лікше сорып, 
�азынаны жегі ��рттай жеп отырса, 
онда экономика б�рібір ілгерілемей-
ді. Б��ан �азір Мемлекет басшысы 
�асым-Жомарт То�аевтан бастап 
елім деген азаматтарды� б�ріні� 
к�зі толы� жетіп отыр. Сол �шін 
осы жем�орлы�пен к�ресті неден 
бастауымыз керек, жем�орлы�пен 
к�ресуді� �андай жолдары бар деген 
к�кейді к�пті �ыл�ан с�рау�а ел 
та�дырына еле� еткен азаматты� 
б�рі ой ж�гірту �ажет деп ойлаймын.

Мені�ше, жем�орлы�пен к�ресіп, 
оны жою �шін алдымен «осы жем�ор-
лы�ты �андай факторлар тудырып 

ЖЕЛІДЕ ЖАЛ АН АҚПАРАТ
ЖЕЛІП Ж Р

өз ілеспес жылдамдығы, ақпарат алу мен таратудың 
жеделдігі интернетті  ғасырдағы адамзат өмірінің бір 
бөлшегіне айналдырып жіберді. оңғы жаңалықтардан 
бастап, жаныңызға жақын жанрдағы кино мен әуенді, 
тіпті кітапты да бір тетікті басу арқылы осы ғаламтордан 
табуға болады. Бүгінде онлайн режимде такси шақыртып, 
асқа тапсырыс беру дегеніңіз де ешкімге таңсық емес.
Осы бір мүмкіндіктер Жер шарындағы интернет пайда-
ланушылар санының еселеп артуына ықпал етті. Әрине, 
жедел ақпарат алу, үйден шықпай тиісті төлемдер мен 
қаржы аударым жасау арқылы интернет адам тұрмысын 
жеңілдете түсті. Әйтсе де бүгінде желдей ескен әлеуметтік 
желінің жеделдігін бас пайдасына жаратуға әзір жан-
дардың дәурені жүріп-ақ жүр. Қас-қағым сәтте жұртты 
әбігерге салатындар заң алдында жауапқа тартылса да 
айылын жияр емес.

ЕҢ ҚОРЛЫҚ – ЖЕМҚОРЛЫҚ

Жемқорлық тақырыбы – қазіргі саяси жүйеде 
ең қызып тұрған тақырып. ерек десеңіз, билік 
партиясының беделі мен болашағы оның жемқор-
лықпен күресінің нәтижесіне тікелей қатысты 
болмақ.

отыр?» деген с�рау�а жауап іздеуден 
баста�ан ж�н. Сосын барып жем�ор-
лы�пен к�ресуді неден бастау керек 
екені ай�ындалып, �алай к�ресу 
керектігі немесе к�ресу жолдары 
менм�ндалап шы�а келеді. Жала� 
к�зге к�рінген бірнеше жем�орды 
�стап т�рмеге то�ытудан жем�орлы� 
тыйылмайды да жойылмайды. Е� 
жа�сы �діс –жем�орлы�ты тудырырып 
отыр�ан себепті� тамырына балта 
шабу. Мен еліміздегі жем�орлы�ты 
туындатып отыр�ан басты себептерді 
мыналар деп �араймын:

Бірінші, жем�орлы� – к�не 
ке�естік коммунистік ж�йеден �ал�ан 
м�ра. Б�л «м�раны» біз «�шекей-
леп» са�тап келе жатырмыз. Олай 
дейтінім, коммунистік ж�йені� 
басты ерекшелігі – бюрократизм, 
�а�азбастылы�, �ызметті� жауапкер-
шілігін �з мойнына алмау, бас�аны� 
�олымен от к�сеу. М�ндай ж�йені� 
ерекшелігі жем�орлы�ты� �алыпты 

�мір с�руі мен �аулап �суіне т�ны� 
су, ��нарлы топыра� �зірлеп береді. 
Сонды�тан е� алдымен осы комму-
нистік ж�йеден �ал�ан «м�раны�» 
к�зін жою �ажет. Я�ни бізді� ж�йе-
дегі бюрократизм, �а�азбастылы�, 
жауапсызды�, бас�аны� �олымен 
от к�сейтін д�ст�рді т�уелсіздік 
�рпа�тарына ж�не де «аманаттап» 
кетпеуіміз керек. Мемлекеттік �ыз-
меткерді� халы��а �ызмет етуші 
жай т�л�а екенін халы��а да, �ыз-
меткерге де тере� ��ындыру �ажет. 
Мем�ызметкерді� бюрократты� 
істеуі, жауапсызды�ы, �аса�ана 
�а�азбастылы� тудыруы за�мен 
шектеліп, оны �рбір адам біліп, �з 
���ы�ын �зі �ор�ай алатын болса, 
сонда жем�орлы� деген «�имарат» 
та�анынан айырылады. Та�анынан 
айырыл�ан «�имарат» ерте ме, кеш 
пе ��лайды.

Екінші, командалы� кадрлы� 
ж�йе, бізді� мемлекеттік �ызмет-
керлерді� �з болаша�ына сенімсіздік 
тудырып, оларды жем�орлы��а итер-
мелеп отыр. �азір біздегі мем�ызмет-
керді� к�біні� к�з алды б�лы��ыр. 
Олар бейне т�манны� ішінде ж�р-
гендей. Олар – �шарын жел, �она-
рын сай білетін �а�ба�. Сонды�тан 
олар б�гінгі ж�мысыны� уа�ытты� 
екенін, ерте�гі к�ні ж�не бір жа�а 
басшы келіп команда ауыс�анда 
ая� астынан ж�мыстан шы�ып 
далада �алатынын ет ж�регімен сезі-
неді. Сол �шін �олда т�р�анда «�ыс 
азы�ын жаз жию�а» дендеп кіріседі. 
Кейін ж�мыстан шы�ып �а��ып 
�ал�анда ж�не де екінші ж�мыс�а 
орналасу�а пара беруге пара алады 
не болмаса бизнес істеуге капитал 
топтайды. Оларды� к��ілінде тек 
«жеп алам да, не ізімді жасырам, не 
�рі кеткенде бірнеше жыл т�рмеде 
отырам» деген жем�орлы��а т�уекел 

�ана бар. Міне, б�л – бізді� �азіргі 
командалы� кадрлы� ж�йемізді� 
ерекшелігі келтіріп шы�ар�ан зар-
дап. Сонды�тан осы командалы� 
кадрлы� ж�йені за� ар�ылы тура, 
�діл ретке салу �ажет. Мемлекеттік 
�ызметкер т�манны� арасында емес, 
ерте�гі болаша�ын к�ре алатын 
ашы� аспанны� астында жасаса, 
мемлекет оларды «�ыс азы�ын жаз 
жыятын» ойдан т�бегейлі арылтса, 
онда жем�орлы� �з �осынынан 
айырылар еді.

�шінші, �азіргі мемлекеттік 
�ызметкерлерді� айлы�ы шай-
лы�ына жетпеуі де оларды еріксіз 
жем�орлы��а жетелеп отыр. Мен 
жеке к�сіпкермін, кейде ж�мыс 
барысымен мемлекеттік �ызмет-
керлермен сырласып, ��гімелесеміз. 
Сонда олар айлы�ыны� азды�ын 
айтып, м��ын ша��анда жаны� 
ашиды. М�ндайда мемлекеттік 
�ызметкер бірде�е д�метпесе де, 
�ял�аны�нан шай-шала� деп �олына 
�стат�ы� келіп кетеді. Б�л – бізді� 
ж�йені� нары�ты� экономиканы� 
дамуына ілеспеуіні� н�тижесі. Мына 
заманда 100 мы� те�гені� ар жа�-бер 
жа�ында�ы айлы�пен отбасын асырау 
м�мкін бе? Сонды�тан мемлекеттік 
�ызметкерді� айлы�ы нары��а �немі 
ілесе �сіп отыру�а тиіс. �р жылы 
т�тыну индексі �аншалы� �ссе, 
мемлекеттік �ызметкерді� айлы�ы 
да сонша �сіп отыру�а �ажет. Сонда 
�ана мем�ызметкерге �яты бар, 
халы� �шін істесем дейтін иманды 
адамдар келеді. Олай болма�анда 
м�ндай �ара басын д�рыстап асырай 
алмайтын орын�а ешкім бармайды.

Т�ртінші, мемлекеттік �ызметті� 
ж�мыс т�ртібі т�ны� м�лдір емес. 
Оны �арапайым халы� т�рма�, кейде 
мем�ызметкерді� �зі де т�сінбейді. 
Мысалы, мемлекеттік �олдау, суб-

сидиялау, тиімді несие беру, тендер, 
та�ы бас�аларды� ж�мыс т�ртіптері 
жай адамдар�а м�лдем т�сініксіз. 
О�ан �ол жеткізу �шін о�ан арнаулы 
«маманды�» керек. М�ндай б�лы��ыр 
д�ниені� т�біне жетуге «к�сіби ма-
мандарды» іздейсі�, болма�анда б�л 
ж�мыс не ая�сыз �алады, не болмаса 
уа�ыты� мен �ажыр-�айраты� осы 
�шін сар�ылып болады. Сонымен 
жем�орлы�ты� �орасына еріксіз 
кіресіз де кетесіз. М�ны� н�тижесі, 
тегінде, сізге т�уелді нан�а ж�не 
біреу немесе бірнешеу келіп орта�та-
сады. М�ндай т�сініксіз жа�дайда 
жем�орлы� �з ойын т�ртібімен 
к�рнекі, к�мескі т�рде ж�ре береді. 
Сол �шін мем�ызмет т�ртібі т�ны� 
м�лдір болуы �ажет! Сонда �ана ха-
лы� �з м�ддесін �ор�ап, алдында�ы 
асты о�айшылы�та екінші біреуге 
жегізбейтін болады.

Бесінші, біздегі жем�орлы��а 
�арсы за�ны� тежеу �уаты �те 
�лсіз. Жем�орлы�ына байланысты 
«т�рмені� т�бінде шіріді» дегенді �з 
басым �лі к�нге дейін естіген жо�пын. 
Жем�орлар �рі кетсе бес-алты жыл 
отырып шы�а береді. Сосын жай �з 
тірлігін �рі �арай жал�ап кете береді. 
М�ндай да жем�ор болып �сталу 
адамдарды �ор�ыныш�а �келмейді. 
«т�рмеге отырсам отыра салайын, 
а�ша тапсам болды» деген оймен 
жей береді. Сол �шін жем�орлы��а 
�арсы за�ды барынша �атайту керек. 
Мем�ызметкерді за�нан сескенетін 
де�гейге жеткізу �ажет.

Алтыншы, бізді� �о�амда 
жем�орлы� бір т�рлі �о�амды� 
салт болып �алыптасып �ал�ан. Пара 
беруден де, алудан да �ялмаймыз. 
��р ауызбен айтамыз да �оямыз. 
Бейне с�зсіз солай болу�а тиісті 
сия�ты. М�ны� себебі – т�рбиесіздік. 
«Балапан �ядан не к�рсе, �ш�анда 

соны іледі», пара беру мен алуды 
к�ріп �скен бала болаша�та да 
сол жолмен ж�реді. Сол �шін пара 
беру мен алуды� намыс екенін жас 
�рпа�ты� миына ��йып отыру �а-
жет. Сонда �ана б�л жем�орлы�ты� 
�рпа�тан-�рпа��а жал�асуынан 
са�тану�а болады.

Жетінші, бізді� �о�амда�ы па-
ра�орлар �ана сыбайлас емес, пара 
берушілер де сыбайлас. Оларды� 
�зара органикалы� �атысы бар. 
Б�л �атынасты �алыптастыру�а 
бізді� �абылда�ан за�дарымыз берік 
негіз болып отыр. Пара�ор параны 
адамдарды за�мен �ор�ытып ж�ріп 
алады. За��а �айшылы� жаса�ан-
дар�а салынатын айыпп�лдарды� 
саны а�ыл�а �йлеспейтін де�гейде. 
Айыпп�лды� саны келіп шы��ан 
зиян�а �арай емес, сезімге �арай 
белгіленген. Сонымен бірге за�да 
«пара беруші де, алушы да бірдей 
жаза�а тартылады» деп к�рсетілуі 
алушы мен берушіні бір ода� болу�а 
итермелеп, «сен тимесе�, мен тимей-
мін» деп пара алушы берушіге зор 
сенім білдіретін жа�дайды келтіріп 
шы�арып, пара�ор пара алудан еш 
жас�анбайды. Екеуара «сауда» ж�ре 
береді. «Сауда» �ай кезде б�зылады? 
«Сауда» �зара сенімсіздік �алып-
тас�ан кезде �ана б�зылады. Сол 
�шін за� ж�зінде пара берушіні� 
жауапкершілігі уа�ытша �аузал-
майтын болса, пара алушы берушіге 
сенімсіздікпен �арайтын болады. 
Сонымен б�л «сауда» б�рын�ыдан 
�иындай т�седі. Атап айт�анда, 
беруші мен алушыны� ынтыма�ын 
б�зу �ажет. Егер біз жо�арыда�ы 
айтыл�андарды ескерсек, жем�ор-
лы�ты� жолы кесілер еді.

Ербосын Н	РМ	ХАН	ЛЫ,
жеке к�сіпкер

А А НАМАЗ ЙРЕТКЕН 
ТА Қ ЕМЕС

ткен демалыста әлеуметтік желіні жаулап алған 
видео жағамызды ұстатты. Оқиға мектепте болған 
сияқты. Долылық буып шаптыққан әйел қазақтың 
алтын асықтай жасөспірім оқушыларын тақтаның ал-
дына тізіп қойып, шетінен шапалақпен тартып-тартып 
жіберіп, «жазалап» шықты. Мұғалімі болуы керек. 
Балалардың момындығы ма, әлде талай рет таяқ 
жеп жігері жаншылып қалған ба, үндемейді. Біздің 
де айтарға сөзіміз жоқ. Осыншама таяқ жейтіндей 
мына балалар не қылмыс жасауы мүмкін  Мүмкін, 
бала тәрбиелеудің қисық жолына таңдаған себепті 
«шапалақпен» мұғалімді жазалау керек шығар.

«Мені� ойымша, мектепке ер 
м��алімдерді к�бірек алу керек ж�-
мыс�а. �азір м��алімдерді� жала�ысы 
жа�сы, ер адамдар неге мектепке 
бармайды? �л балалар�а д�рыс т�рбие 
керек. �азіргі кездегі жал�ызбасты 
�йелдерді� балаларына ер адамны� 
т�рбиесі керек-а�», «Ата-анасыны� 
т�рбиесіне к�нбеген баланы �стаз 
�рып т�рбиелейді деп айта алмаймын. 
Одан тек м��алімге деген жекк�рініш 
сезімін �ана оятып алады» дегендерді� 
�лсіз �арсылы�ын ешкім елемеген 
сия�ты.

Осы отыр�анымызда еліміздегі 
ювеналды полицияны� ж�мысын 
білмеймін. Балаларды� ���ы�ын 
�ор�айтын халы�аралы� �йымдарды� 
мектептегі ж�мысынан бейхабармын. 
Одан бас�а �рбір �кімдікте балалар-
ды� ���ы�ын �ор�айтын комиссия 
ж�мыс істеуші еді... Олар не бітіріп 
ж�р? Белгісіз.

«Аю�а намаз �йреткен тая�» деген 
с�зді� ма�ынасын бала т�рбиесіне 
�олданатын болса�, са�ы сын�ан, 
жаман �йелді� ай�айымен намысы 
езілген, айналасына �аск�йленген, 
мейірімнен ада, тек к�шті �ана т�сі-
нетін кемтар �рпа�ты� тая�ын �зіміз 
жейтін боламыз.

�лемде баланы �рып т�рбие-
леуге м�лдем тыйым салын�анына 

біршама уа�ыт �ткен. Біра� осы 
со��ы онжылды��а дейін баланы 
со�у �алыпты іс болыпты. Б�гінде 
б�л �дісті Африка, О�т�стік-Шы�ыс 
Азия ж�не Таяу Шы�ыс елдері �лі де 
�олданады екен.

Польша Еуропа елдерінде бірінші 
болып, 1783 жылы б�л �діске тыйым 
сал�ан. Нидерландта 1920 жылдан, 
Канадада 2004 жылдан бері. Б�гінде 
Еуропа ке�есіні� барлы� елдері мектеп 
о�ушыларыны� етіне �ол батырып, 
жазалауды то�татты.

Ал Израильде т�рбиені� б�л т�ріне 
Израильді� Жо�ар�ы соты тарапынан 
�ата� тыйым салын�ан. Тіпті ата-ана-
сыны� баласын ��йры�ынан салып 
жіберіп, желкесінен н��ып �алуы 
да �ылмысты іс болып �аралып, екі 
жыл�а дейін т�рмеге жабады.

«ндістанда Еуропаны� т�сінігіндей 
баланы жазалау �олданылмайды. 
М��алім �аны басына шауып, о�ушы-
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ны бас салып саба�анын �деттегі 
�рып-со�умен шатастыру�а болмайды, 
б�л дене жазасы емес, �атыгездік 
дейді. Б�л елді� де Жо�ар�ы соты 
2000 жылдан бері баланы тая�пен 
жазалауды �атыгездік деп таныды.

А�Ш-та б�л тыйым 1867 жылдан 
бері �олданыста. М�ны ал�аш рет 
�олдан�ан Нью-Джерси болса, 104 
жылдан кейін Массачусетс 1971 жылы 
енгізді, со��ыларды� бірі болып 2009 
жылы Огайо штаты б�л д�рыс емес 
деп шешті.

�рине, т�ртіпті б�з�ан бала жа-
залаусыз �алмауы тиіс. Жауапкер-
шілігін арттыру �шін де т�рбиелеу 
��ралдарын �олдан�аны д�рыс. 
Мысалы, саба��а кешігіп �ал�аны 
�шін, м��алімді, сыныптастарын 
сыйлама�аны, д�рекілік к�рсеткені, 
себепсіз саба��а дайындалма�аны 
�шін де �осымша саба� о�ытып не 
болмаса мектептен шы�ару, орнында 
келесі жыл�а �алдыру, ата-анасымен, 
психологпен с�йлесу ар�ылы жауап-
кершілігін арттыру�а болады �ой.

Баланы� жасына �арай мі-
нез-��л�ында�ы �згерістермен 
бірге болатын ауыт�ушылы�тарды� 
салдарын т�сініп, оны д�рыс арна�а 
ба�ыттауды� ж�ні б�лек. Б�л жерде 
м��алімінен б�лек, баланы� т�рбиесі-
не мектеп директоры, орынбасарлары, 
психологтар, инспекторлар бірлесе 
ж�мыс істеуі керек. Баланы� осы 
кезе�дердегі мінезіндегі �згерістерге 
сай спорт�а, �ол�нер �йірмелерге 
жіберіп, музыка саласына да бе-
йімдеп, оларды� �тпелі кезе�інен 
залалсыз шы�уына себепкер бол�аны 
ж�н болар.

Кез келген о�ушыны� бойынан 
жа�сы жа�тарын таба білу, т�рбие-
ленушіні� бойында�ы ізеттілік пен 
абырой, адамгершілік сезімін ояту, 
оны� бойында�ы кемшіліктерді же�уге 
к�мектесу �шін мінезіні� жа�ымды 
�асиеттеріне с�йену �р м��алім �шін 
�те ма�ызды. Оны ж�дыры�пен 
т�зеймін дегендер �о�амны� жауы 
екенін т�сінетін уа�ыт жетті.

хабарламасына анау айтарлы�тай 
м�н бермейтіндігіне де баса назар 
аударды.

– �кінішке �арай, бізді� халы� 
а�паратты �алай к�реді, солай 
�абылдайды. Оны� шынайылы�ын 
саралау, а�-�арасын аны�тау �а-
періне де кіріп шы�пайды. Одан со� 
к�пшілік м�ліметті� рас-�тірігіне к�з 
жеткізуде fact checing-ті� к�мегіне 
ж�гіне бермейді.

�рине, �леуметтік желіні ба�ылау 
�те �иын. Тек сонда�ы �исынсыз 
м�ліметтерді жо��а шы�ару�а ресми 
б��аралы� а�парат ��ралдары 
�ол�абыс етуі �ажет. Басылымдар 
мен телеарналар, а�паратты� агент-
тіктері кез келген жал�ан а�парат�а 
жылдам реакция танытып, оны 
жо��а шы�арса, халы� арасында 
�лкен д�рбеле� тумайды. �кініштісі 
сол, �аза�станды�тар ресми де-
рекк�здері тарат�ан а�параттар�а 
к�м�нмен �арайды. �рі олар�а 
жеделдік жетіспей жататыны да 
жасырын емес.

Психологиялы� т�р�ыдан алып-
�ашпа ��гіме оны �абылдаушы 
адам�а �ор�ыныш пен �рей сезімін 
туындатса, ол міндетті т�рде б�л 
хабарламаны екінші біреумен б�лі-

суге даяр т�рады. Сол ар�ылы ол �з 
бойында�ы �ор�ынышты же�еді. 
Ж�не �зіне жа�ын адамды са�тан-
дырдым деген ойда болады.

Осынау м�селедегі �лемдік 
т�жірибеге назар аударса�ыз, к�п-
теген мемлекетте медианы талдау, 
сараптау негіздері мектеп партасында 
о�ытылады. Мен «Болаша�» ба�дарла-
масымен �лыбританияда білім алып 
ж�ргенде, коронавирус жайында�ы 
жал�ан а�парат�а британды�тарды� 
сенбейтінін бай�адым. Олар �немі 
ресми дерекк�здеріне сенеді. Ж�не 
соларды� м�лімдемесіне ��ла� 
т�ргеннен кейін барып �рекетке 
к�шеді, – дейді Есенг�л К�п�ызы.

Ал �леуметтанушы Ба�ыт �л-
м�ратов адамны� жа�ымды а�па-
раттан г�рі жа�ымсыз а�парат�а 
жа�ын екендігін ал�а тартады. �рі 
ол �зі �абылда�ан м�ліметке сенім 
білдіруде желі �олданушыларыны� 
жасы ма�ыз�а ие екендігін айтады.

– �леуметтік желі алып к�шке 
айналып т�р�ан ша�та жал�ан 
а�паратты таратушыларды� т�пкі 
ма�саты белгісіздеу. Оларды� кейбірі 
а�паратты� ке�істікте беделге ие 
болуды к�здесе, енді бірі ойланбай 
�ызы� �шін �рекет етеді. Сонды�тан 
олар м�ны� артында салма�ты жа-
уапкершілік бар екенін сезінбейді.

Ал адамны� жаны жа�ымды 
а�параттан г�рі жа�ымсыз а�па-
рат�а жа�ындау. Сол себептен де 
жа�ымсыз а�парат тез тарайды. 
�рі оны� �абылдануы да жылдам. 
�сіресе ке�естік ж�йені� т�рбиесін 
к�рген алды��ы тол�ын а�а-�п-
келеріміз берілген а�паратты сол 
к�йінде �абылдау�а �зір.

Америкалы� ата�ты �леумет-
танушы Элвин Тоффлер �зіні� 
«Болаша�ты� шогы» атты е�бегінде 
а�паратты� �о�амда�ы адамдарды� 
�рекеті мен іс-�имылы, жалпы 
жа�дайын болжайды. �з болжа-
мында �алым а�паратты� �о�амда 
білім, �ылым бірінші орын�а шы�уы 
м�мкін екендігін айт�ан. Алайда 
а�паратты� �дерістерді� жылдам 
дамы�аны сондай, �о�ам жала� 
хабарлар мен а�параттарды� жете-
гіне еріп кетті, – дейді Б.�лм�ратов.

Расында, жал�ан а�парат та-
ратушылар за�мен �удаланады. 
Жазалауды� м�ндай шаралары 
�аза�стан Республикасы �ыл-
мысты� кодексіні� 274-бабында 
на�ты к�рсетілген. �сіресе за� 
органдарыны� т�тенше жа�дай 
кезінде халы�ты �ауесетпен �бірге 
сал�андарды� басынан сипамай-
тынын ескеру керек. За� бойынша 
олар 3 жылдан 7 жыл�а дейін бас 
бостанды�ынан айырылады. Сон-
ды�тан негізсіз а�пар таратудан 
абай бол�анымыз ж�н. Б�л е� 
�уелі �зімізді� �ауіпсіздігіміз �шін 
�ажет. Оны� сыртында сіз берген 
м�ліметті� д�рмегіне еріп, �лекке 
т�сетін �о�амны� да тынышты�ы 
т�р�анын �мытпа�анымыз абзал.

 К ЗЕКБАЕ

wynbolat94@gmail.com
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ХАЛЫ�ТЫ� �ЛЕУМЕТТІК ЖА�ЫНАН �ЛСІЗ ТОПТАРЫНЫ� ТІЗІМІ
(Жал�асы. Басы газетті� №54-55 (4179) санында)

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

– Тауар �ндірушілермен кездесіп, с�йлесіп, келісімге келіп, олармен 
т�мен ба�а�а келісім жасады�. Ж�рме�ке сенбі ж�не жексенбі к�ндері 
�теді. Осы заттар арзан сатылуы �шін біз а�ша алмаймыз. Демалыс 
к�нгі ж�рме�келерді� ма�ызы зор. Себебі м�нда т�р�ындар бірінші 
�ажеттіліктегі азы�-т�лікті нары�тан т�мен ба�а�а сатып алады, – деді 
сауда орталы�ыны� б�лім басшысы Айту�ан К�зербаев.

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. А�мола 
облысынан «Макенова» ЖК, «Кулкатово» ЖК, �ара�анды облысынан 
«Асхат» ет шаруа �ожалы�ы, Петропавлдан «Панченко» ЖК кондитерлік 
�німдері, «Роза» ЖК ш�жы� �німдері �келінді.

«Біз �йелдер к�сіпкерлігін �олдайтын ж�не дамытатын е� ірі �йым-
быз. Бес жыл бойы �аза�стан бойынша �йелдерге арнал�ан т�рлі іс-ша-
раларды: бизнес-нысандар, шеберлік сыныптарын �ткізіп келеміз. �з 
т�жірибемізбен б�лісіп, к�сіпкерлерімізден ынтыма�тасты�, ж�мыс 
орындарын �сын�ымыз келеді. Сондай-а� ���ы�ты� сауаттылы�ты 
дамыту, коуч-жатты�тырушылармен бизнес ж�ргізу негіздері бойынша 
мастер-кластар �ткізуді жоспарлап отырмыз» деді Business Woman KZ 

«Астана Мюзикл» театры елорда т�р�ындары мен �она�тарына 
«COVID-19» хореографиялы� спектаклін ашы� аспан астында �сынды.

«�аза�концерт» �йымына �арасты «Астана Мюзикл» театры �здеріні� 
жа�а туындысын Кенесары хан ескерткішіні� алдында�ы ашы� ала�да 
сахналады.

Іс-шараны� ма�саты – сахна �нері ар�ылы халы��а карантин, 
са�ты� шаралары ж�не вакцинаны� ма�ыздылы�ын жеткізу. Туынды 
толы�ымен �мірімізді� �азіргі болмысын к�рсететін шынайы о�и�алар�а 
негізделген. Басты назарда – 2020 жылды� е� танымал с�зіне айнал�ан 
«COVID-19» ��былысы. Театр �ртістері б�л �ойылым ар�ылы �мірді� басты 
��ндылы�тарын, карантин кезіндегі адамдарды� ішкі ой-тол�анысын, 
пандемияда адамзатты� басына т�скен �иынды�тарды жеткізді.

АЗЫҚ-Т ЛІК ЖӘРМЕҢКЕСІ
ұр- ұлтанда ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәр-

меңкесі өтті. Оған жалпы салмағы  тоннадан асатын 
азық-түлік әкелінді. Қала тұрғындары арасында, негізі-
нен, етке деген сұраныс жоғары болды. Мұндай бастама 
енді әр сенбі, жексенбі күндері тұрақты түрде өткізіледі.

ІНДЕТ Т РАЛЫ 
 М ЗИКЛ

К ПБАЛАЛЫ АНАЛАР КӘСІПКЕРЛІККЕ ОҚИДЫ
ұр- ұлтан қаласында « ухани жаңғыру» жобалық 

кеңсесі « s n ss man » қоғамдық бірлестігімен 
бірлесіп, көпбалалы аналарға кәсіпкерлік білім береді.

�Б бас�арма т�ра�асы С�уле �айсар.
К�сіпкер �йелдер к�пбалалы аналар�а бизнес-жобаларды ж�ргізу 

т�жірибесімен б�ліседі. Жалпы жыл со�ына дейін 128 к�пбалалы ананы 
о�ыту жоспарлан�ан.

«Мен то�ыз баланы т�рбиелеп отырмын, оларды� бірі – ерекше �а-
жеттілігі бар бала. Осындай іс-шараны �ткізгенге �те �уаныштымын. Біз 
2019 жылы �кімдікке ж�мыс�а орналасу туралы �тініш білдірдік. �ала 
�кімдігі мен Алтай Сейдір�лыны� ар�асында «Алтын ша�ыра� �ясы» ��-
да ж�мыс істеп жат�аныма бір жыл болды. Болаша�та �з ісімді аш�ым 
келеді. Б�л т�р�ыда сіздерді� �олдаулары�ыз�а �міттенеміз. Сондай-а� 
шешендік �нер мен менеджментті о�ып �йренсем жа�сы болар еді» дейді 
к�пбалалы ана Алида Отарбаева.

Ке- 
зек 
н�- 
мірі

Тегі Аты �кесіні� аты Кезекке 
 ойыл�ан 

к�ні

Санат

477 АРЫКПАЕВА КАРЛЫГАШ КАДЫРБЕ-
КОВНА

09.11.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

478 ШИЛМАНБЕ-
ТОВА

АЛТЫН-
КУЛЬ

ТУЙМЕБА-
ЕВНА

09.11.2007 Толы� емес отбасылар

479 КАИРОВА ЖАННА СЕРИКОВНА 09.11.2007 Толы� емес отбасылар
480 БЕКМАГАМБЕ-

ТОВА
РОЗА ЖУМАБЕ-

КОВНА
09.11.2007 Толы� емес отбасылар

481 АСАНОВ ЕРМАХАН АЛЬМАХАНО-
ВИЧ

12.11.2007 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

482 СМАГУЛОВА ДИЛЯРА ЖАНТАСОВ-
НА

13.11.2007 Толы� емес отбасылар

483 КУРМАНАЛИ-
ЕВА

ЭЛЬМИРА ДАУЛЕТКУ-
ЛОВНА

13.11.2007 Толы� емес отбасылар

484 РЫСПАЕВА АЙГУЛЬ ЖАНБЫРБА-
ЕВНА

13.11.2007 Толы� емес отбасылар

485 АГЖИГИТОВ РАХИМ-
ЖАН

ХАЛИТОВИЧ 13.11.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

486 ДЮСЕБАЕВА СВЕТЛАНА НУГМАНОВ-
НА

14.11.2007 Толы� емес отбасылар

487 МИЛЬЧАКОВА ИРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

14.11.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

488 ИБИШЕВА РИМЖАН АБРАХОВНА 14.11.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

489 АНКИШЕВА ТОЛЕУГУЛЬ САЙЛАУО-
ВНА

16.11.2007 Толы� емес отбасылар

490 ОГАНЕЗОВА АНАИДА ЭДУАРДОВНА 16.11.2007 Толы� емес отбасылар
491 БОКШАН ВЕРА ВЛАДИМИ-

РОВНА
16.11.2007 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

492 КУРМАНГО-
ЖИНА

САЛТАНАТ САЙЛАУО-
ВНА

21.11.2007 Толы� емес отбасылар

493 АГЛАМОВ БЕГАЛЫ ТОКЕНОВИЧ 22.11.2007 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

494 АБИЛКАСОВА АЙГЕРИМ АРГЫНГАЗЫ-
КЫЗЫ

26.11.2007 Толы� емес отбасылар

495 АЙТУГАНОВ НУРКАСЫМ УСКЕНБАЕ-
ВИЧ

27.11.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

496 ЗАКИРОВА ГУЛЬНАРА КАНАТОВНА 27.11.2007 Толы� емес отбасылар
497 ТОИМБЕТОВА ГАУХАР РАХЫМБЕР-

ДИЕВНА
27.11.2007 Толы� емес отбасылар

498 БАЕТОВ ДАУЛЕТ АЙДАРОВИЧ 27.11.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
499 ЛЕБЕДЕВА АЛИФТИНА ИЛЬИНИЧНА 28.11.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

500 АДИЛЬБЕКОВ ЕРЖАН МУХАНОВИЧ 28.11.2007 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

501 СИГИЗБАЕВА АЙГУЛЬ РАШИДОВНА 29.11.2007 Толы� емес отбасылар
502 КАДЫРОВА САРА 30.11.2007 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

503 ЖУМАГАЗИ-
ЕВА

МАРАЛ 30.11.2007 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т�тенше жа�дайлар 
салдарынан т�р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

504 ЖАРЕКЕЕВА МАРЖАН ШАМШИД-
ДИН�ЫЗЫ

03.12.2007 Толы� емес отбасылар

505 КОЖАХМЕ-
ТОВА

ЛАТИРА БЕЛГИЕВНА 03.12.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

506 ТАСБУЛАТОВА РЫМКЕН КАЙРЖА-
НОВНА

03.12.2007 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

507 АБДИКАРИМ НУРМАХА-
МЕТ

06.12.2007 Оралмандар

508 ДËЙСЕБАЙ-
ÉЛЫ

КÉЛЫНБЕТ 06.12.2007 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

509 КОЖЕНТАЕВ РУСТАМ ОМАРОВИЧ 19.12.2007 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
510 НУРГАЛИЕВА ГАУХАР БАБАЖАНОВ-

НА
18.01.2008 Толы� емес отбасылар

511 ОСПАНОВ КАЙРАТ СОВЕТОВИЧ 18.01.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
512 БРУСНИЦЫН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ 18.01.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
513 МОЛДАБАЕВА АЙНУРА ЭЛМЕНТА-

ЕВНА
18.01.2008 Толы� емес отбасылар

514 ЖОЛДАСПА-
ЕВА

ГУЛЬБАН НУРКАШЕВ-
НА

21.01.2008 Толы� емес отбасылар

515 АРЫНОВА ЗАУРЕ КУАНЫШЕВ-
НА

22.01.2008 Толы� емес отбасылар

516 ГАФАРОВА ЛЯЛЯ МИНДАГА-
ЛИЕВНА

23.01.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

517 ИСМАИЛОВА АЭЛИТА ЕСИМБЕКОВ-
НА

23.01.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

518 НУРТАЗИНА ОРЫНТАЙ АУБАКИРОВ-
НА

23.01.2008 Жасына �арай зейнет демалы-
сына шы��ан зейнеткерлер

519 КАСЫМБЕ-
КОВА

РАХАТ БАСАРКУ-
ЛОВНА

23.01.2008 Толы� емес отбасылар

520 Б�ЛЕБАЕВА М�ЛДІР АЛТЫН-
БЕК�ЫЗЫ

23.01.2008 Толы� емес отбасылар

521 КОГАБАЕВА МАЙРА ДЮСЕНОВНА 24.01.2008 Толы� емес отбасылар
522 ТУЛЕШЕВА РОЗА ГАЛИЕВНА 24.01.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

523 КУДЕРИНОВА САУЛЕ МАНАПОВНА 24.01.2008 Толы� емес отбасылар
524 МАКСУТОВА АНАР МУКАТАЕВНА 25.01.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

525 НУРМАНОВ ТИМУР ТЕМИРТАСО-
ВИЧ

28.01.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

526 КАНИЕВА АЙГУЛЬ КИГАШОВНА 29.01.2008 Толы� емес отбасылар
527 САГИТОВА АСЕЛЬ САМЫРАТОВ-

НА
31.01.2008 Толы� емес отбасылар

528 КОЩАНОВ КАЙРАТ МОЛДАХМЕ-
ТОВИЧ

31.01.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

529 БЕЗБОРО-
ДОВА

ЛЮБОВЬ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

31.01.2008 Толы� емес отбасылар

530 МУХАМЕДИ-
ЯРОВ

САЛАУАТ ГАЛИЕВИЧ 31.01.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

531 РАХИМЖА-
НОВ

КАЛАМОЛ-
ДА

ЕСЕНБАЕВИЧ 01.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

532 АСЫЛОВ СÉЛТАНÎА-
ЛИ

МÉХАМ-
БЕТÉЛЫ

01.02.2008 Толы� емес отбасылар

533 КАДИНА ГУЛЗАТ КУАНЫШЕВ-
НА

01.02.2008 Толы� емес отбасылар

534 МЫРЗАХА-
НОВА

АЙНУР НУРМАХА-
НОВНА

04.02.2008 Толы� емес отбасылар

535 СТАВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

04.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

536 МЕКЕБАЕВА РАУШАН МУХТАРОВ-
НА

04.02.2008 Толы� емес отбасылар

537 АЙТМАГАМ-
БЕТОВ

ОНБАЙ ЗЕЙНУЛО-
ВИЧ

05.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

538 СЕМБАЕВА ЗЛИХА 05.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

539 ИМАНБАЕВА МАПРУЗА 05.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

540 БЕГДЕРОВА РАУШАН ТЛЕУГАБЫ-
ЛОВНА

05.02.2008 Толы� емес отбасылар

541 БАЗАН НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 05.02.2008 Толы� емес отбасылар
542 БЕКТАСОВА АЙМАН ХАМИТОВНА 05.02.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

543 АБИЛЬДИНА АЙГЕРИМ САБЫРБЕ-
КОВНА

05.02.2008 Толы� емес отбасылар

544 ШВЕЦОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 05.02.2008 Толы� емес отбасылар
545 АНАФИНА НАЗГУЛЬ КОРКЫТБА-

ЕВНА
05.02.2008 Толы� емес отбасылар

546 БУРМУХАНБЕ-
ТОВ

ЕРКЕБУЛАН БАКЫТЖА-
НОВИЧ

08.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

547 ЖАКЕНОВА КАЛИМА КАЛИАСКА-
РОВНА

08.02.2008 Толы� емес отбасылар

548 СЕЙДАХМЕТ ХАТИЯ 08.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

549 ДЮСЕБАЕВА ДАРИГА ЖАКСЫЛЫ-
КОВНА

08.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

550 РАКИМБАЕВА НУРЛЫКАН ДАЙРКАЖИ-
ЕВНА

11.02.2008 Толы� емес отбасылар

551 СЕРИКБАЕВА ЕРКЕГУЛЬ ОЛЖАБА-
ЕВНА

11.02.2008 Толы� емес отбасылар

552 СОЛТАНОВА ГАЛЯ 11.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

553 ЦАПКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИ-
РОВНА

11.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

554 ШЛЕМБЕРГ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВ-
НА

13.02.2008 Толы� емес отбасылар

555 А�ЫЛЖАН МÏДÏТ БАБА�АН�Ы-
ЗЫ

13.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

556 ДАУЛЕТБАЕВ САЛАМАТ ДАУЛЕТБАЕ-
ВИЧ

13.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

557 БАТЫРБАЛИ-
НОВ

КУАНЫШ БАЛТАШО-
ВИЧ

13.02.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т�тенше жа�дайлар 
салдарынан т�р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

558 САБИРОВА АСЕЛЬ МАУЛИЕВНА 18.02.2008 Толы� емес отбасылар
559 ИСАБАЕВА САЛИМА АХКАМЕТДИ-

НОВНА
18.02.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

560 КОШКАРОВА ЖАНИЯ ЖЕРЖИСОВ-
НА

19.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

561 ФЕЩЕНКО АНАСТА-
СИЯ

ПЕТРОВНА 19.02.2008 Толы� емес отбасылар

562 СКАКУН ОКСАНА ФЕДОРОВНА 19.02.2008 Толы� емес отбасылар
563 САТВАЛДИ-

НОВА
КАМИЛА 20.02.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

564 КУЛЬМАГАН-
БЕТОВА

КУЛЬБА-
РАМ

БУТЕЕВНА 20.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

565 САДВАКА-
СОВА

ЖАМАЛ ДАУЛБАЕВНА 20.02.2008 Толы� емес отбасылар

566 КАСЫМОВА АЙГУЛЬ ДЖАНАТОВ-
НА

21.02.2008 Толы� емес отбасылар

567 САМУТОВА НУРГУЛЬ САБИРЖА-
НОВНА

21.02.2008 Толы� емес отбасылар

568 МÏНАП�АН БЕКЕШ 21.02.2008 Оралмандар
569 КАРЫЖИН-

СКИЙ
АЛЕК-
САНДР

НИКОЛАЕ-
ВИЧ

21.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

570 БАТЫРБАЛИ-
НОВА

АЙМАН БАЛТАШОВ-
НА

21.02.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т�тенше жа�дайлар 
салдарынан т�р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

571 РАХМЕТОВ КАЙРАТ АКИСОВИЧ 21.02.2008 Толы� емес отбасылар
572 ДМИТРИЕНКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРИЕВНА 22.02.2008 Толы� емес отбасылар
573 КАШКЕЕВА ЖИБЕК АЙДАРОВНА 25.02.2008 Толы� емес отбасылар
574 ТЛЕУОВА АЙМАН ЖАНГОЖИ-

НОВНА
25.02.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

575 ЕРЖУМАНОВ АМАНГАЛИ МАГАЗАМО-
ВИЧ

25.02.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

576 СМАГУЛОВ ТАЛГАТ ОРАЛОВИЧ 25.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

577 ИЛЬИНА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 27.02.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

578 КИЛИБАЕВА ТУРСУН-
КУЛЬ

МЕНДАВЛЕ-
ТОВНА

28.02.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

579 АБИЛКАИ-
РОВА

РЫСКУЛ РАМАЗАНОВ-
НА

03.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

580 УАЛИЕВ АСКАТ УАЛИЕВИЧ 03.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

581 ЕРЖАНОВА ШАКИРА 03.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

582 ЖАЛЯЛИТДЕ-
НОВ

БЕКБУЛАТ КАБДУЛХА-
КОВИЧ

03.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

583 КУРМАНБА-
ЕВА

ГУЛЬШАТ МАНАТОВНА 03.03.2008 Толы� емес отбасылар

584 ТАСКАРАЕВ КОМИЛ КАБИЛОВИЧ 03.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

585 ЖОРТАБАЕВ МУРАТ КАЛАСБАЕ-
ВИЧ

11.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

586 СУЛЕЙМЕ-
НОВА

ШИРИН-
КУЛЬ

ЛЕСБАЕВНА 11.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

587 САТАЕВ ХАМИТ АЛДИБЕКО-
ВИЧ

11.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

588 РАХМЕТОВА КУЛПЫНАЙ САПАБЕКОВ-
НА

11.03.2008 Толы� емес отбасылар

589 ТАСКАБУЛОВА НАИЛЯ ФАРЕЛЬЕВНА 11.03.2008 Толы� емес отбасылар
590 БАКЕЙ ХАЗЫ 13.03.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

591 ИБРАЕВА УЛЖАМАЛ 17.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

592 ЗАГИДУЛИНА НУРИЯ РАВХАТОВНА 17.03.2008 Толы� емес отбасылар
593 УМУРЗАКОВА ЛИЛИЯ АДЫЛБЕКОВ-

НА
17.03.2008 Толы� емес отбасылар

594 КАЛМАГАНБЕ-
ТОВ

ЖУМАБАЙ СУЛЕЙМЕНО-
ВИЧ

17.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

595 СУРАГАНОВА АКЕРКЕ САДИРОВНА 17.03.2008 Толы� емес отбасылар
596 ЖУГУНИСОВА САЙРА ТУЛЕПБЕРГЕ-

НОВНА
19.03.2008 Толы� емес отбасылар

597 МАДЕНИЕТ КАРИНА 20.03.2008 Толы� емес отбасылар
598 НУРПЕИСОВА ДАРИГА ХАЙДАРОВ-

НА
20.03.2008 Толы� емес отбасылар

599 ТАКЕНОВ ЕРСАИН БЕЙБИТО-
ВИЧ

25.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

600 ДАИРОВА НУРЖАМИ-
ЛЯ

КУШКЕНОВ-
НА

25.03.2008 Толы� емес отбасылар

601 ШАВРИНА ЕЛЕНА НИКОЛА-
ЕВНА

25.03.2008 Толы� емес отбасылар

602 ТОКАЕВА УЛЬЖАНА САЙЛАУО-
ВНА

25.03.2008 Толы� емес отбасылар

603 АХТАНОВА ЖУПАР КУЛСЕИТОВ-
НА

25.03.2008 Оралмандар

604 БЕГАЙДАРОВ ЕСЕН 25.03.2008 Оралмандар
605 МИРАШ ЛАУРА ЖАНАБАЙ-

�ЫЗЫ
25.03.2008 Толы� емес отбасылар

606 ИБРАЕВА ДАНА ЖАМАРТОВ-
НА

25.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

607 КИРАКОСЯН ЛЕВА ЗОРИНОВИЧ 25.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
608 ДËЙСЕМБАЙ ЛÏЗЗАТ МËБÏРÏК�Ы-

ЗЫ
25.03.2008 Толы� емес отбасылар

609 НЕКРАСОВА ЕКАТЕРИ-
НА

ГЕННАДЬЕВ-
НА

25.03.2008 Толы� емес отбасылар

610 БАХТИЯРОВ НУРЛАН НУРБУЛАТО-
ВИЧ

25.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

611 АТЫГАЕВ ОМИРЖАН ХАМИТОВИЧ 26.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
612 КОПЖАСА-

РОВА
ДИЛЬДА-
КУЛЬ

ДАУЛЕТКА-
ЗИЕВНА

26.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

613 БАЙЖАНОВА САЛТАНАТ САБИТОВНА 27.03.2008 Толы� емес отбасылар
614 ТКАЧЕНКО АЛЕКСАН-

ДРА
СЕРГЕЕВНА 27.03.2008 Толы� емес отбасылар

615 БЕГИМОВА БАГДАТ АЙТКАЛИ-
ЕВНА

27.03.2008 Толы� емес отбасылар

616 ГАЛИЕВА ГУЗАЛИЯ МАВЛЕТЗЯ-
НОВНА

27.03.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

617 СЕЙТКУЛОВ АСКЕРБЕК 27.03.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

618 ЖУСУПОВА ГУЛЬНАРА КАИРБЕКОВ-
НА

28.03.2008 Толы� емес отбасылар

619 ЖАКЕНОВА РАЙХАН ТУЛЕГЕНОВ-
НА

28.03.2008 �аза�стан Республикасыны� 
Ëкіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

620 УРАЗБЕКОВ ТАЛГАТ КАБИДЕНО-
ВИЧ

28.03.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

621 ДЖУНУСОВА ТУЛЕУ ДАНИБАЙ-
КЫЗЫ

28.03.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

622 МОМУНОВА САРКЫТ САПАРОВНА 28.03.2008 Толы� емес отбасылар
623 АБИЛЬМАЖИ-

НОВА
ДИНАРА НАГАШБА-

ЕВНА
01.04.2008 Толы� емес отбасылар

624 АБЕНОВА МАРИ-
АМГУЛЬ

ТОЛЕГЕНОВ-
НА

02.04.2008 Толы� емес отбасылар

625 СИПТАНОВА МЕРУЕРТ АХМЕТКАЛИ-
ЕВНА

02.04.2008 Толы� емес отбасылар

626 САРГАЛИЕВА БАКЫТ БОЛАТОВНА 02.04.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

627 ГОНЧИЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВ-
НА

04.04.2008 Толы� емес отбасылар

628 КАРАПАСКАЛ ЕЛЕНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

04.04.2008 Толы� емес отбасылар

629 БАЙЖАНОВ НУРЛАН САЙЛАУО-
ВИЧ

04.04.2008 Же�ілдіктер бойынша Éлы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

630 АЙТМАГАМ-
БЕТОВ

МАРАТ АМАНЖОЛО-
ВИЧ

08.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
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631 АУЗБАЕВА РАЙЛА ИСИМБА-
ЕВНА

09.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

632 ИСМАГУЛОВ ЖАСЛАН БОЛАТОВИЧ 09.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
633 С�ЛЕЙМЕН ЕРМЕК БЕЙСЕК�ЛЫ 09.04.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

634 КУЧЕРБАЕВА ДАМЕТКЕН САУЛЕМБЕ-
КОВНА

09.04.2008 Жасына �арай зейнет 
демалы сына шы��ан зейне-
ткерлер

635 АСКАРОВ БОЛАТБЕК 09.04.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

636 МЫНБАЕВА ЖУЛДЫЗ МАРАТКЫЗЫ 10.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
637 ИЛЬЯСОВА АСЕЛЬ ЕРМЕКОВНА 10.04.2008 Толы� емес отбасылар
638 ОТАРБАЕВ АБДИКА-

РИМ
УМИРБАЕ-
ВИЧ

15.04.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

639 СКАРГА ИРИНА ИВАНОВНА 15.04.2008 Толы� емес отбасылар
640 СМАГУЛОВА САУЛЕ МОЛДАШЕВ-

НА
16.04.2008 Толы� емес отбасылар

641 КАЛИАКБА-
РОВ

ТУЛЕГЕН МУХАМЕД-
ЖАНОВИЧ

21.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

642 ШТАЙНБЕРГ АЙГЕРИМ МАРАТОВНА 22.04.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

643 ШЕРКЕЗОВА УМСЫН-
ХАН

ИСМАИЛОВ-
НА

23.04.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

644 ПАРФЁНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРО-
ВИЧ

23.04.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

645 ИСАБЕКОВА ДИНА КАИРЖА-
НОВНА

23.04.2008 Толы� емес отбасылар

646 ИСАБЕКОВА ДАНА КАИРЖА-
НОВНА

23.04.2008 Толы� емес отбасылар

647 КУАНДЫКОВА КАЛИМА ЖУНУСОВНА 23.04.2008 Толы� емес отбасылар
648 ДАЛИПОВА ГУЛЬЗИРА ХУАНДЫКОВ-

НА
24.04.2008 Толы� емес отбасылар

649 АРИНГАЗИ-
НОВА

ГУЛЬМИРА КАЛИЕВНА 25.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

650 Т�С�ПБЕРГЕН СА¦ЫШ АБСАДЫ¦¦Ы-
ЗЫ

28.04.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

651 ГАБДУЛЛИНА ГУЛЬБАНУ САБЫРЖА-
НОВНА

28.04.2008 Толы� емес отбасылар

652 САКИЕВА ГУЛЖАН ЖАКСЫБЕ-
КОВНА

28.04.2008 Толы� емес отбасылар

653 РАХИМЖА-
НОВА

ГУЛЬНАРА УСЕНОВНА 28.04.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

654 ЧИЖОВА ВАЛЕНТИ-
НА

НИКОЛА-
ЕВНА

28.04.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

655 КУАНДЫКОВА КУЛЬНАР БАЙМУРЗА-
ЕВНА

28.04.2008 Толы� емес отбасылар

656 МЕДЕРОВА ДАРИХА ТУРАЛИЕВНА 28.04.2008 Толы� емес отбасылар
657 БЕРДЕНОВА ЛЯЗЗАТ АМАНГЕЛЬ-

ДИНОВНА
30.04.2008 Толы� емес отбасылар

658 АЙТКУЛОВА КУМИСАЙ КЫЛЫШБЕ-
КОВНА

30.04.2008 Толы� емес отбасылар

659 ИСКАКОВ ЖАКСЫ-
БАЙ

БУЛАТОВИЧ 30.04.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

660 УАЛИЕВА ЖИБЕК СЕЙЛБЕКОВ-
НА

30.04.2008 Толы� емес отбасылар

661 МУШКЕНОВА АСЕМ ДАИРОВНА 05.05.2008 Толы� емес отбасылар
662 ЧАЛГИМБАЕВ ИВАН ЖАПАШЕ-

ВИЧ
05.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

663 КУМАРЗАК ЖАННА 05.05.2008 Толы� емес отбасылар
664 КОТЛЯР ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 05.05.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

665 ДРОНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 05.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
666 БУЛЕКБАЕВ РАДМИР ТАКИЕВИЧ 05.05.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

667 КАЗЫМЖА-
НОВА

РОЗА НЕГМАТОВ-
НА

05.05.2008 Толы� емес отбасылар

668 БАЙДАУЛЕ-
ТОВ

МУРАТБЕК АШИМОВИЧ 05.05.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

669 ТЛЕУЛИЕВА ЗИБАКУЛЬ МОЛДРАЗА-
КОВНА

05.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

670 АЙТКУЛОВА КАРАКАТ КЕРУБАЕВНА 06.05.2008 Толы� емес отбасылар
671 КАРАТАЕВА ШУКЕН 14.05.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

672 ШАПОВАЛ ОКСАНА НИКОЛА-
ЕВНА

14.05.2008 Толы� емес отбасылар

673 БАЛМЫШЕВ БУЛАТКАН НЕГМЕТЖА-
НОВИЧ

14.05.2008 Оралмандар

674 ¦АБДОЛЛА ЕРКІН 14.05.2008 Оралмандар
675 НУРАЛИНА АЛМАГУЛЬ ТУЛЕПБЕРГЕ-

НОВНА
14.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

676 КАЛЬМЕНОВА КУРИЯ 14.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

677 АРИКБАНОВА АЙСУЛУ БАЗАРОВНА 16.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

678 КЛЫШБАЕВА ГУЛЬЗАТ РАШКЕНОВ-
НА

16.05.2008 Толы� емес отбасылар

679 ГАБДУЛЛИНА АЙГУЛИМ СОВЕТОВНА 16.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

680 КАКТАЕВА АЙНУР АХМЕТЖА-
НОВНА

16.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

681 ЖАБЫКОВА ГАЛИНА ХОСМАНОВ-
НА

16.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

682 РАЩУПКИНА ОКСАНА АФАНАСЬЕВ-
НА

16.05.2008 Толы� емес отбасылар

683 КЫЛЫШБЕ-
КОВА

КАЗТАЙ 21.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

684 ХАРИТОНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВ-
НА

21.05.2008 Толы� емес отбасылар

685 ТЕМИРОВА КАНШАИМ СЫЗДЫКОВ-
НА

21.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

686 ЖАМАНТАЕВА ИНДИРА ЕСБОЛАТОВ-
НА

21.05.2008 Толы� емес отбасылар

687 КУЛЖАНОВА ЛАУРА ЖАРЫЛКА-
ПОВНА

22.05.2008 Толы� емес отбасылар

688 ©ДЕКЕР САМАТАЙ 22.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

689 КАЙРБЕКОВА КАНШАЙМ 23.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

690 МУСТАФИН АМАНТАЙ 23.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
691 МАХАНОВА НУРГУЛЬ БЕЙБИТОВ-

НА
23.05.2008 Толы� емес отбасылар

692 МАКТАЕВА ГУЛЬНАР АЙТПЕКОВ-
НА

27.05.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

693 ОМАРОВА АЛИЯ ТАЛГАТОВНА 27.05.2008 Толы� емес отбасылар
694 ЕГОРОВА АНАСТА-

СИЯ
ВАСИЛЬЕВНА 27.05.2008 Толы� емес отбасылар

695 АБИЛЬГАПА-
РОВА

МАРИАШ АСКАРОВНА 27.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

696 МЕЛЕХИН АЛЕК-
САНДР

ПАВЛОВИЧ 27.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

697 СЕЙТ¦АСОВ Н�РЛАН СЕМБАЙ�ЛЫ 28.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
698 НИЖНИК ОЛЬГА ВЛАДИМИ-

РОВНА
28.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

699 ЕФРЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 28.05.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

700 БИДАШЕВ АБДИЛДА ЕРСУЛТАНО-
ВИЧ

28.05.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

701 БЕЛЬГИБАЕВА БИБИГУЛЬ ФАЗЫЛОВНА 28.05.2008 Толы� емес отбасылар
702 ДОСМУХА-

НОВА
БАЛКИЯ КАЖЕНОВНА 28.05.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

703 КАПИНОС ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 29.05.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

704 ДЖУМАДИЛЬ-
ДИНА

МАРКЕШ САЙБУСИ-
НОВНА

29.05.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

705 БАЙГАНДЫ-
ЕВА

АСЕЛЬ ЖАКСЫЛЫ-
КОВНА

29.05.2008 Толы� емес отбасылар

706 ЗАКАРИНА ЖАННА АЙТУГАНОВ-
НА

30.05.2008 Толы� емес отбасылар

707 ТАРКАН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕ-
ВИЧ

03.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

708 ФИЛОНИК МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 03.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

709 ОЛЖАТАЕВА ЭЛЬВИРА КАДИРЖА-
НОВНА

04.06.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

710 НУГМАНОВА АХИК АСКАРОВНА 04.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

711 ВАГНЕР АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ 04.06.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

712 ЖАНЖУМА-
НОВА

РАЯ ЕСИЛЬБА-
ЕВНА

05.06.2008 Толы� емес отбасылар

713 ИСКАКОВ ДАУРЕНБЕК ЗАЙКЕНО-
ВИЧ

05.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

714 ПШЕНОВА РОЗА КУЗГУМБА-
ЕВНА

05.06.2008 Толы� емес отбасылар

715 БИТЯКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА 06.06.2008 Толы� емес отбасылар
716 АХМЕТОВ МАКСАТ КАЙРУЛЛАЕ-

ВИЧ
10.06.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 

таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

717 ТЮЛЮБЕ-
КОВА

ЛЯЗЗАТ НУРУМБЕ-
ТОВНА

10.06.2008 Толы� емес отбасылар

718 АБДУЛЛАЕВ ДИН-МУ-
ХАММЕД

ДАНИЯРО-
ВИЧ

10.06.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

719 РА¦ЫМОВА М©КУРА 10.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

720 АБДИКАРИ-
МОВА

КУЛАШ ЕСМАГАМБЕ-
ТОВНА

10.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

721 ПАРАМОНОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 11.06.2008 Толы� емес отбасылар
722 ДОСМАГАМ-

БЕТОВА
ЖАНАР АМАНГЕЛЬ-

ДИНОВНА
11.06.2008 Толы� емес отбасылар

723 АСУБАЕВА ШИРЫН-
БУБИ

ИБРАГИМОВ-
НА

11.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

724 НУРМАГАМБЕ-
ТОВА

РАЙХАН КАЙРУЛЛОВ-
НА

12.06.2008 Толы� емес отбасылар

725 НУРЕТОВ КАЙРАТ МАЙКЕНО-
ВИЧ

13.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

726 ТАКЛЫШЕВА АЛИМБУБИ 13.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

727 БАРМЕНОВ САГЫНДЫК ЖУНУСПЕКО-
ВИЧ

13.06.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

728 ИСКАКОВА АЗИЗА САИТОВНА 13.06.2008 Толы� емес отбасылар
729 СА²ЫНТАЙ ДАНАГ�Л СА²ЫНТАЙ-

¦ЫЗЫ
13.06.2008 Толы� емес отбасылар

730 САДВАКА-
СОВА

БАТИМА 18.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

731 ТАЛАСБАЕВ АМАНЖОЛ 18.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

732 ГУРИЧ АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ 18.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

733 АБИЛОВА ЗЕРГУЛ САГЫНТА-
ЕВНА

18.06.2008 Толы� емес отбасылар

734 МАКИШЕВА ЛЯЙЛЯ ДУЛАТОВНА 18.06.2008 Толы� емес отбасылар
735 ТЛЕУБАЕВА КУЛЯН СЛЯМБЕКОВ-

НА
18.06.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

736 СЕЙСЕНБАЕВА ГУЛЬМИРА САЙЛАУБЕ-
КОВНА

19.06.2008 Толы� емес отбасылар

737 МАНГИНА КУЛЬЗИЯ ИНТЫКБЕ-
КОВНА

19.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

738 ТІЛЕУБАЙ ЖАЙНАГ�Л 19.06.2008 Толы� емес отбасылар
739 КЕТЕБАЕВА НУРГУЛЬ ЖАНАДИ-

ЛОВНА
19.06.2008 Толы� емес отбасылар

740 ЖАНСЕИТОВ АСКЕРБАЙ АЛТЫНБЕКО-
ВИЧ

20.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

741 АХМЕТОВ НУРЖАН МАГАУОВИЧ 23.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

742 ЖАПАРОВ КАЗИКАН МАДАНЯТО-
ВИЧ

23.06.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

743 ШУИНШАЛИ-
ЕВА

ДАРИГА 23.06.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

744 ШАЙМЕРДЕ-
НОВ

КАИРБЕК 24.06.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

745 АЯПБЕРГЕ-
НОВА

ГАУХАР 24.06.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

746 АРИНОВА АЙСУЛУ СЕРИКОВНА 25.06.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

747 ЖАРКИМБА-
ЕВА

СВЕТЛАНА КАДЫРОВНА 26.06.2008 Толы� емес отбасылар

748 БАЗАЕВА ГУЛЬНАЗ МАРАТОВНА 27.06.2008 Толы� емес отбасылар
749 ШАЙМАХА-

НОВА
САНДУГАШ САДВАКА-

СОВНА
27.06.2008 Толы� емес отбасылар

750 МАХАМБЕТ-
НИЯЗОВА

АНАР НАГАШИБА-
ЕВНА

27.06.2008 Толы� емес отбасылар

751 АЛЖЕНБАЕВА КЫМКА-
НАЙ

ЖАПБАРОВ-
НА

30.06.2008 Толы� емес отбасылар

752 ДОСБОЛОВА ШЫНАР ³МІР¦�Л¦Ы-
ЗЫ

01.07.2008 Толы� емес отбасылар

753 ЖАЙСАНБА-
ЕВА

ГУЛИМ ГАБИТОВНА 02.07.2008 Толы� емес отбасылар

754 БЕСИМБАЕВ АЛЮБАЙ КАНАПЬЯНО-
ВИЧ

02.07.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

755 ДЖАМИРОВ САХИП-
ЖАН

ШЕРМУХАМ-
БЕДОВИЧ

03.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

756 ОМАРОВ БИБАТЫР РАШИТОВИЧ 03.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
757 САТАЕВА ГАУХАР АЙТПАЕВНА 03.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
758 БЕКЖАНОВА ГУЛЬЧЕХРА УМРАЛИ-

ЕВНА
04.07.2008 Толы� емес отбасылар

759 УЖЕКОВА АНАР КАДЫЛБЕ-
КОВНА

04.07.2008 Толы� емес отбасылар

760 КУЛАХМЕ-
ДОВА

МАРХАМАТ АБСАПИЕВ-
НА

08.07.2008 Толы� емес отбасылар

761 НУРМУХА-
НОВА

ТЛЕУЛЕС 08.07.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

762 АБИЕВА САУЛЕ МАРАТОВНА 09.07.2008 Толы� емес отбасылар
763 ШЛЯХТИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВ-

НА
10.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

764 АБДРАХМА-
НОВА

АСЕЛЬ ТЕМИРБОЛА-
ТОВНА

10.07.2008 Толы� емес отбасылар

765 БИГАЛИНОВ ЕРМЕК ТУЛЕГЕНО-
ВИЧ

11.07.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

766 БАЙСАРЕ-
НОВА

НАЗЫМ САПАРОВНА 11.07.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

767 БЕЗНОЩЕНКО АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ 11.07.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

768 БАЙЖАНОВА КАРЛЫГАШ КУАНЫШПЕ-
КОВНА

14.07.2008 Толы� емес отбасылар

769 ЛУКЬЯНЧУК СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 14.07.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

770 РЫБАРЧУК АНАСТА-
СИЯ

ВЛАДИМИ-
РОВНА

14.07.2008 Толы� емес отбасылар

771 КУЛКАЕВА ЖАНАР ТЛЕМИСОВ-
НА

16.07.2008 Толы� емес отбасылар

772 ХАСАНОВА ГУЛЬЗАД КАЙДУЛОВ-
НА

17.07.2008 Мемлекеттiк немесе �о�ам-
ды� мiндеттерiн, �скери 
�ызметiн орындау кезiнде, 
адам ¯мiрiн �°т�ару кезiнде, 
�°�ы� т�ртiбiн �ор�ау кезiнде 
�аза тап�ан (�айтыс бол�ан) 
адамны� отбасылары

773 НИКИТИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 17.07.2008 Толы� емес отбасылар
774 ШЫНЫБЕК Н�РГ�Л М©КЕН¦ЫЗЫ 18.07.2008 Толы� емес отбасылар
775 ЖУМАБЕКОВ ТАСБОЛАТ ОРЫНБЕКО-

ВИЧ
18.07.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

776 БАШКИРЦЕВА ИРИНА НИКОЛА-
ЕВНА

18.07.2008 Толы� емес отбасылар

777 НУРГОЖИНА ГУЛЬБАНУ ЕРКЕНОВНА 18.07.2008 Толы� емес отбасылар
778 ТАЙЛАХОВА НЕСИБЕЛИ АБИЛОВНА 21.07.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

779 КАЗИЗОВА МАЙРА 22.07.2008 Жасына �арай зейнет демалы-
сына шы��ан зейнеткерлер

780 КУДУШЕВА НАЗГУЛЬ ЗЕЙНЕЛЬ-
КАБДЕНОВ-
НА

22.07.2008 Толы� емес отбасылар

781 БЕГИМБЕ-
КОВА

МАРЗИЯ ЗЕЙНЕЛОВ-
НА

22.07.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

782 АСКАРОВА АЛМА КАКЕНОВНА 23.07.2008 Толы� емес отбасылар
783 ТУРМАГАНБЕ-

ТОВА
АЛМАШ МАНАТОВНА 23.07.2008 Толы� емес отбасылар

784 МОТАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

24.07.2008 Толы� емес отбасылар

785 ЖЕТКЕЕВА ДАРИГА ЕРМУХАНОВ-
НА

25.07.2008 Толы� емес отбасылар

786 БЕКТУРСИ-
НОВА

ГУЛЬЗАТ ЖЕКСЕНОВ-
НА

25.07.2008 Толы� емес отбасылар

787 СМАГУЛОВ ТОЛЕПБЕК АХАНОВИЧ 28.07.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

788 ТЛЕУПОВА ЖАНИЯ КОМЕКОВНА 28.07.2008 Толы� емес отбасылар
789 БАЙСЕИТОВА ГАУХАР РУСЛАНОВ-

НА
28.07.2008 Толы� емес отбасылар

790 ГОРДЕЕВА АННА ДМИТРИ-
ЕВНА

28.07.2008 Толы� емес отбасылар

791 АЛЬКЕЕВ КАЗБЕК АМАМБАЕ-
ВИЧ

28.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

792 БАКТЫБАЕВА ЭЛЬМИРА АМАНТА-
ЕВНА

29.07.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

793 МАМЫРХА-
НОВА

УЛБИКЕ УШМАМБЕ-
ТОВНА

29.07.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

794 АШИМОВА ЖАНАР АБДИКАДЫ-
РОВНА

31.07.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

795 ДЖУМАГУЛОВ ЖАСЛАН СЕРИКПАЕ-
ВИЧ

01.08.2008 ¦аза�стан Республикасыны� 
�кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

796 ГЛАШЕВА АЛТЫН-
ШАШ

АХМЕТОЛ-
ЛОВНА

01.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

797 ОНГАЛБЕ-
КОВА

АЙМАН СМАНАЛИ-
ЕВНА

01.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

798 САДВАКА-
СОВА

ЛЯЗЗАТ ЕРИКОВНА 01.08.2008 Толы� емес отбасылар

799 ШАЙМЕРДИ-
НОВ

ДАРХАН КАДЫРБЕР-
ГЕНОВИЧ

01.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

800 НАСЫРОВА РОЗА ИДИЯТОВНА 04.08.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

801 ЕРБАЛАНОВ МАКСАТ АНАТОЛЬЕ-
ВИЧ

04.08.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

802 АКИМЕЕВ БЕЙСЕН-
БЕК

ОМАРГАЗЫ-
ЕВИЧ

05.08.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

803 СМАГУЛОВА АЛИЯ КАИРОВНА 05.08.2008 Толы� емес отбасылар
804 АБДИГАЗИЕВА ШОЛПА-

НАЙ
ТЕМИРГАЛИ-
ЕВНА

06.08.2008 Толы� емес отбасылар

805 БАЛТАБАЕВА АЙМАН КАБЫЛКАРИ-
МОВНА

06.08.2008 Толы� емес отбасылар

806 АЛДАНАЗА-
РОВА

ВЕНЕРА УРАКБАЕВНА 07.08.2008 Толы� емес отбасылар

807 СЕИТОВА ГУЛЬМИРА КАЙРУЛЛА-
ЕВНА

07.08.2008 Толы� емес отбасылар

808 АЛИМОВА ВЕНЕРА БАРЛЫБА-
ЕВНА

07.08.2008 Толы� емес отбасылар

809 АБДИН МУРАТ ДАВЛЕТОВИЧ 08.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
810 ЖУНУСОВА МАГРИФА ТАУКЕНОВНА 08.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
811 ЖУМАГУЛОВА МАЙЯ КУДАЙБЕРГЕ-

НОВНА
11.08.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

812 КАЙЫПОВА КАРИМА РАЖАБОВНА 13.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
813 ШАХОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 13.08.2008 Толы� емес отбасылар
814 КАСЕНОВ КАИРКЕН АРВАШЕВИЧ 13.08.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

815 БЕЙСЕНБЕ-
КОВА

ГУЛЬМИРА КАЙЫРБЕ-
КОВНА

14.08.2008 Толы� емес отбасылар

816 ПИЧУГИНА ГАЛИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

14.08.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

817 ТАСБУЛАТОВА ЖИБЕК АУЕСХАНОВ-
НА

14.08.2008 Толы� емес отбасылар

818 ТУРГУМБАЕВ БЕКБУЛАТ ТУЛЕГЕНО-
ВИЧ

15.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

819 МА¦АШ МАРИЯ МАХМЕТ-
ЖАН¦ЫЗЫ

15.08.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

820 КУЛУМБАЕВА АЙТЖА-
МАЛ

ДЖУМАБА-
ЕВНА

15.08.2008 Толы� емес отбасылар

821 МАЛШИЕВА АМАНГ�Л ОРЫНБАЙ-
¦ЫЗЫ

18.08.2008 Толы� емес отбасылар

822 ¦ОСЫН 18.08.2008 Оралмандар
823 СТРЕЛЬНИ-

КОВА
РИММА ФЕДОРОВНА 19.08.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

824 БЕССОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

19.08.2008 Толы� емес отбасылар

825 БАСАНОВА ЗЛИКА НУРГАЛИ-
ЕВНА

19.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

826 КУЛМУРА-
ТОВА

РАХИЯ ВАЛИЕВНА 19.08.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

827 КЫДЫРБЕКОВ АЛИБЕК 19.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
828 БОГДАНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 20.08.2008 Толы� емес отбасылар
829 АДАМБАЕВА ПЕРИЗАТ КАРИБАЙ-

КЫЗЫ
20.08.2008 Толы� емес отбасылар

830 ШАБАЛОВА КРИСТИНА НИКОЛА-
ЕВНА

20.08.2008 Толы� емес отбасылар

831 АХМЕТОВА РАШГУЛЬ АРЫСТАНОВ-
НА

20.08.2008 Толы� емес отбасылар

832 АБДРАИМОВА ГУЛЬДЕН КАДИКЕНОВ-
НА

21.08.2008 Толы� емес отбасылар

833 ШАИХИМОВА АСЕЛЬ АМАНКУЛОВ-
НА

21.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

834 РУДИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВ-
НА

21.08.2008 Толы� емес отбасылар

835 ГАЙС ВИКТОРИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

21.08.2008 Толы� емес отбасылар

836 КАЛИЕВА ГУЛЬМИРА АМАНАЕВНА 22.08.2008 Толы� емес отбасылар
837 САДВОКА-

СОВА
ГУЛЬНАР КЕНЖЕТА-

ЕВНА
22.08.2008 Толы� емес отбасылар

838 КОЛДЫБАЕВА КАЗИМА КАЙРЖА-
НОВНА

25.08.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

839 АХМЕТОВА ГУЛЬМИРА ВАЛИХАНОВ-
НА

25.08.2008 Толы� емес отбасылар

840 СУЛТАНОВА ГУЛЬБАНУ ЧАЙМАРДА-
НОВНА

25.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

841 НУРМУХАМЕ-
ТОВА

АНАСТА-
СИЯ

НИКОЛА-
ЕВНА

25.08.2008 Толы� емес отбасылар

842 ЖУСУПОВА МАРИНА ТЕМИРОВНА 26.08.2008 Толы� емес отбасылар
843 ТУРАБАЕВ МЫКТЫ-

БАЙ
ЕРКЕБАЕВИЧ 26.08.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

844 КОКУШЕВА РАЙХАН СЕЙТЗАДИ-
НОВНА

28.08.2008 Толы� емес отбасылар

845 ХАМАТАЕВА АЙМАН БЕРКИНОВ-
НА

28.08.2008 Толы� емес отбасылар

846 ДЖАМПЕЙ-
СОВ

ЖАСУЛАН ЖУМАГАЛИ-
ЕВИЧ

28.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

847 КОРЧАГИНА ГАЛИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

29.08.2008 Толы� емес отбасылар

848 МАСЛОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВ-
НА

29.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

849 КУНГЕЙБАЕВА АЙНУР ТЕЧЕБАЕВНА 29.08.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
850 ХАЛДАРБЕКОВ ТУРАП 03.09.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

851 ТОЛЫКПАЕВА ЖАННА БАЗЫЛАГЗА-
МОВНА

04.09.2008 Толы� емес отбасылар

852 КОЖАМКЕ-
ЛОВ

БЕРИК АЙТПАЙУЛЫ 04.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

853 НУРМАНОВ СЕРИК УРГАРАУЛЫ 04.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
854 АЖУЛИЕВА ДЖУЛИЯ БЕКМУРАТ-

КЫЗЫ
04.09.2008 Толы� емес отбасылар

855 ШАЛМАНОВА АЛИЯ ГЕННАДЬЕВ-
НА

04.09.2008 Толы� емес отбасылар

856 АЛЕКСЕЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВ-
НА

04.09.2008 Толы� емес отбасылар

857 НУРМАГАНБЕ-
ТОВА

МЕИЗ КУДАЙБЕРГЕ-
НОВНА

05.09.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

858 КРОТЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

05.09.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

859 ТЛЕУПОВА АЛИЯ КОМЕКОВНА 05.09.2008 Толы� емес отбасылар
860 КАРАБАЕВА ЕНЛИК БАЛТАЕВНА 05.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
861 КАЗАЧЕНКО МУКАШ ТУВКЕНОВНА 05.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
862 КАЛЮКИНА НИНА ВИКТОРОВ-

НА
08.09.2008 Толы� емес отбасылар

863 АЯЗБАЕВА ИННАРА ДАУЛЕТОВНА 08.09.2008 Толы� емес отбасылар
864 ЖАНДОСОВА АЙС�ЛУ 08.09.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

865 ТОТАЕВА КАРШЫГА 09.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
866 ЕШМИРЗАЕВА САУЛЕ МИРАБИТОВ-

НА
09.09.2008 Толы� емес отбасылар

867 НУРАЛБАЕВА ГУЛЬЖА-
ЗИРА

ОРАЗАЛИ-
ЕВНА

10.09.2008 Толы� емес отбасылар

868 АБДРАХМА-
НОВ

ЮРИЙ ГАББАСОВИЧ 10.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

869 ДОСКЕНОВ АЙТПАЙ МУРАТБЕКО-
ВИЧ

11.09.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

870 КОПЕНОВ МАРАТ КАИРИДЕНО-
ВИЧ

12.09.2008 Же�ілдіктер бойынша �лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

871 ³МІРЗА¦ ДЕМЕКРАТ 15.09.2008 Оралмандар
872 ЕРЖАНОВА ТУРСУН 15.09.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

873 ХАСЕНОВ ТУРГАН АБДРАХМА-
НОВИЧ

16.09.2008 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т¯тенше жа�дайлар 
салдарынан т°р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

874 МУРАТОВА АЛИЯ МУРАТОВНА 17.09.2008 Толы� емес отбасылар
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875 ШАРИПОВА АЙТЖА-
МАЛ

ОРЫНБАСА-
РОВНА

19.09.2008 Толы� емес отбасылар

876 САРСЕНОВА АЙНАГУЛЬ АСКАРОВНА 22.09.2008 Толы� емес отбасылар
877 КОЖАХМЕ-

ТОВА
КАРЛЫГАШ МАККАМБА-

ЕВНА
22.09.2008 Толы� емес отбасылар

878 СМАГУЛОВ РАХАТ 24.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

879 КАМЗЕНОВА АЯГУЗ КУДАЙБЕРГЕ-
НОВНА

24.09.2008 Толы� емес отбасылар

880 АЙТКУЛОВА РЫСЖАН ТЕМИРГАЛИ-
ЕВНА

24.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

881 СУТПАЕВА ДИАНА АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

25.09.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

882 АЛЬТАЕВА РАХИМА САГНАЕВНА 26.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

883 СЕРЖАНОВА КАРАТАЙ 26.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

884 КУСАИНОВА ТАШКУЛЬ 26.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

885 НАВОЛЬСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛА-
ЕВНА

26.09.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

886 ТАЙСАЙМА-
СОВА

КАМИЛА ЖИЛКИБА-
ЕВНА

30.09.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

887 КУЧЕРЕНКО ВЕРОНИКА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

30.09.2008 Толы� емес отбасылар

888 АМИРАСЛА-
НОВА

КЛАВДИЯ ИЛЬЧИНОВ-
НА

30.09.2008 Толы� емес отбасылар

889 НУРЖИГИТОВ САБИТ ОРАЛБАЕВИЧ 01.10.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

890 МОРГУНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

01.10.2008 Толы� емес отбасылар

891 ЛЬЯСОВ ОРЫНБАЙ ТУЛЕПБЕРГЕ-
НОВИЧ

01.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

892 СУЛЕЙМЕНОВ ТАЛГАТ БАЛТАБЕКО-
ВИЧ

01.10.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

893 ГИЛЬМАНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 03.10.2008 Толы� емес отбасылар
894 ГОРОДНЯКОВ ПЕТР МИХАЙЛО-

ВИЧ
03.10.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

895 СМАИЛХА-
НОВА

ЛЯЗЗАТ СМАГУЛОВ-
НА

06.10.2008 Толы� емес отбасылар

896 УМУРЗАКОВА ЛАУРА ГЫЛЫМЖА-
НОВНА

09.10.2008 Толы� емес отбасылар

897 ДЖАРОВА ГУЛЬПАТЧА АДАСПАЕВНА 10.10.2008 Толы� емес отбасылар
898 УСЕНОВА РОЗА АЛМУХАМЕ-

ТОВНА
10.10.2008 Толы� емес отбасылар

899 Н¢РАХ-
МЕТ¢ЛЫ

Н¢Р£АЛЫМ 10.10.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

900 ША¤АН ¤АБДІ¤А-
ЛЫМ

10.10.2008 Оралмандар

901 К¦Б§Н 13.10.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

902 РЫЖОВА ЕВГЕНИЯ КИРИЛЛОВ-
НА

13.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

903 ДАИРОВ ИСАТАЙ САТТАРОВИЧ 13.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
904 ОСПАНОВ АСХАТ СЕРИКОВИЧ 14.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
905 БАЯНЖАНОВА АЛИЯ САРСЕМБА-

ЕВНА
14.10.2008 Толы� емес отбасылар

906 АРЫСПАЕВА АЙГУЛЬ ДАЛАБАЕВНА 15.10.2008 Толы� емес отбасылар
907 НУРАХМЕ-

ТОВА
САГИЛЯ САДУЛОВНА 15.10.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

908 БАЯНОВА РИММА ИВАНОВНА 16.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
909 ЖАНГАЛИЕВА ЗАУРЕ МЕЙРАМКА-

НОВНА
16.10.2008 Толы� емес отбасылар

910 ПІРІМБЕТОВА ЖАНАТ СЕРІКБАЙ-
¤ЫЗЫ

17.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

911 ИСАНОВА АЛТЫНАЙ АЛДАНОВНА 17.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
912 МОЛДАКА-

НОВА
АЛЬМИРА РАКЫШОВНА 20.10.2008 Толы� емес отбасылар

913 ТУККАБУЛОВА АЙГУЛЬ САНЫБА-
ЕВНА

20.10.2008 Толы� емес отбасылар

914 РАХИМЖА-
НОВА

САРА 21.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

915 БІЛІМ ДОСЫМБЕК 21.10.2008 Оралмандар
916 СУЛЕЙМЕНОВ ЕРЛАН МУРАТОВИЧ 21.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
917 ИМАНБЕКОВА ЗАУРЕШ АБДРАФИ-

ХОВНА
22.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

918 БАРБУСИ-
НОВА

РЫСТЫ ЖАНУЗАКОВ-
НА

22.10.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

919 ДАИРОВА ЛЯЗЗАТ АМАНГЕЛЬ-
ДИНОВНА

22.10.2008 Толы� емес отбасылар

920 ТКАЧЁВА ОЛЬГА БРОНИСЛА-
ВОВНА

24.10.2008 Толы� емес отбасылар

921 КУСАИНОВА ГУЛЬМИРА АМАНБА-
ЕВНА

28.10.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

922 БАЙХАНОВА БАХЫТ ХАМИТОВНА 28.10.2008 Толы� емес отбасылар
923 САННИКОВА ОКСАНА НИКОЛА-

ЕВНА
29.10.2008 Толы� емес отбасылар

924 ТРИЗОНОВА АЛТЫН ХАМЗЫНОВ-
НА

29.10.2008 Толы� емес отбасылар

925 ЕРЖАНОВА КАНЗИ 29.10.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

926 НАСЫРОВА БАХТАГУЛЬ ТОЛЕУТА-
ЕВНА

29.10.2008 Толы� емес отбасылар

927 ТАЛТАКАЕВА ТАЛИЯ ШОФЕРОВНА 29.10.2008 Толы� емес отбасылар
928 БЕЙСИМБЕ-

КОВА
ШОЛПАН 30.10.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

929 Д¢ИСЕНБАИ АИДЫН 31.10.2008 Оралмандар
930 ЕРМУХАНОВ БУЛАТБЕК НИКОЛАЕ-

ВИЧ
31.10.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 

Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

931 АСКАР АЙЖАН 31.10.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

932 КЕªБЕЙІЛ МЫРЗАБАЙ 31.10.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

933 ХАЛИТОВА НЕЛЛИ ИЛЬЯСОВНА 04.11.2008 Толы� емес отбасылар
934 УКАЕВА КАДИША БАКЕНОВНА 05.11.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
935 МАДИЯРОВА НУРГУЛЬ МУХАМЕД-

ЖАНОВНА
05.11.2008 Толы� емес отбасылар

936 ЧЫНЫБАЕВ РАХИМХАН САГИЖАНО-
ВИЧ

06.11.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

937 МУКУШЕВА САКАН ЖАКСЫЛЫ-
КОВНА

06.11.2008 Толы� емес отбасылар

938 ТОКТАРОВ КАЗБЕК ОРАЗБЕКО-
ВИЧ

06.11.2008 ¤аза�стан Республикасыны� 
¦кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

939 ЖУРАБАЕВА РАЙХАН АЯПОВНА 10.11.2008 Толы� емес отбасылар
940 МУЛЛАБАЕВА САФУРА ДЖУМАБЕ-

КОВНА
13.11.2008 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

941 ШАЙХИНА ТОЛКЫН ЕРМЕКОВНА 13.11.2008 Толы� емес отбасылар
942 ШЕГЕТАЕВА АЙГУЛЬ КОШЕНОВНА 13.11.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
943 ШАЯХМЕТОВА АЙСЛУ ТЕМИРТА-

ЕВНА
17.11.2008 Толы� емес отбасылар

944 МА¤АШЕВА Г¦ЛЗАТ КЕªЕС¤ЫЗЫ 18.11.2008 Толы� емес отбасылар
945 МУСИНА ШАЙДА КАЛИЕВНА 18.11.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

946 ОРАЗБАХОВА ЭЛЬЯНОРА САБИРОВНА 20.11.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
947 АНДРЮЩЕН-

КО
ИРИНА НИКОЛА-

ЕВНА
21.11.2008 Толы� емес отбасылар

948 БОРЫБАЕВА ФАРИЗА КУРБАНБЕ-
КОВНА

24.11.2008 Толы� емес отбасылар

949 ЛАРИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА 24.11.2008 Толы� емес отбасылар
950 КУСАИНОВА ГУЛЬДЕН АМАНБА-

ЕВНА
25.11.2008 Толы� емес отбасылар

951 §ЛТАЙ ДИАНА ОРЫН-
БЕК¤ЫЗЫ

25.11.2008 Толы� емес отбасылар

952 ЖУМАГУЛОВ КУАНДЫК АЙМАГАНБЕ-
ТОВИЧ

26.11.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

953 БАРАМЫШЕВА РАПИЯ 27.11.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

954 ПАРШИКОВА АНАСТА-
СИЯ

АНАТОЛЬЕВ-
НА

27.11.2008 Толы� емес отбасылар

955 ХАЙЫРБЕ-
КОВА

КУЛЗИПА БАТЫРХА-
НОВНА

27.11.2008 Толы� емес отбасылар

956 АВИЛХАН Г¦ЛНАР 27.11.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

957 ХИКИМОВА ЛЯЗЗАТ РЫСКЕНОВ-
НА

28.11.2008 Толы� емес отбасылар

958 БЛАЖЕЕВ-
СКАЯ

ЮЛИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА

01.12.2008 Толы� емес отбасылар

959 СТЕПАНЮК ТАТЬЯНА КОНСТАНТИ-
НОВНА

01.12.2008 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

960 МАДИЯРОВ МУХАМЕТ-
ЖАН

01.12.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

961 БЕГИШЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

03.12.2008 Толы� емес отбасылар

962 АЙДАРБЕ-
КОВА

САРА МАХМЕТОВ-
НА

03.12.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

963 КАБДЫГАЛИ-
ЕВА

БАГДАТ МАРЖАНОВ-
НА

03.12.2008 Толы� емес отбасылар

964 АХМЕТОВА ГУЛЬМИРА КАПКЕШЕВ-
НА

03.12.2008 Толы� емес отбасылар

965 ЛОЗЕНКО ВАЛЕНТИ-
НА

НИКОЛА-
ЕВНА

04.12.2008 Толы� емес отбасылар

966 АЙТЖАНОВА КУЛЖИЯН КЕНЖЕНОВ-
НА

04.12.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

967 АХМЕТОВА БАНУ ЖУМАБА-
ЕВНА

04.12.2008 Толы� емес отбасылар

968 КУАНЫШБА-
ЕВА

АСЕМГУЛЬ ИМАНГАЛИ-
ЕВНА

05.12.2008 Толы� емес отбасылар

969 ЖАНАЕВА БАКЫТ КЫРЫКБА-
ЕВНА

05.12.2008 Толы� емес отбасылар

970 ЖИЕНБАЕВ БАЗАРБАЙ СЕРИКБАЕ-
ВИЧ

05.12.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

971 КУНАКОВА МАХАББАТ ЖУМАБЕ-
КОВНА

09.12.2008 Толы� емес отбасылар

972 ДЖУМАТАЕВА ШОЛПАН ИБРАГИМОВ-
НА

10.12.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

973 АХМЕТОВ РАМАЗАН БАЯЛИНО-
ВИЧ

12.12.2008 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

974 АЛМАГАМБЕ-
ТОВА

АЛТЫНАЙ ХАМИТОВНА 12.12.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

975 КУСАИНОВА КУЛЖАХАН СЕЙДАХМЕ-
ТОВНА

12.12.2008 Толы� емес отбасылар

976 §ЛІМХАН §ЛІМХАН 18.12.2008 Оралмандар
977 АТАБАЕВА ¤¢НДЫЗАЙ СЕРІК¤ЫЗЫ 18.12.2008 ¤аза�стан Республикасыны� 

¦кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

978 БАЙДАЛИ-
НОВА

АКМАРАЛ АМАНГЕЛЬ-
ДЫЕВНА

18.12.2008 Толы� емес отбасылар

979 ЯРЫНИЧ ВИКТОР ЛЕОНИДО-
ВИЧ

18.12.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

980 АЛИМБАЕВА ГУЛЬНАЗ ЛЬВОВНА 18.12.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
981 АЙТКОЖИНА ГУЛЬНАЗ КАЛИЕВНА 18.12.2008 Толы� емес отбасылар
982 СЕЙДУАЛИ-

ЕВА
АСЕМКУЛЬ СМАГУЛОВ-

НА
19.12.2008 Толы� емес отбасылар

983 НУРСЕИТОВА АСЕМГУЛЬ КАУКЕНОВ-
НА

22.12.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

984 УАЛИЕВА ГАУХАР ТЫНЫБЕ-
КОВНА

22.12.2008 Толы� емес отбасылар

985 БАКИРОВА ЖАНАР КЕНЕСБЕ-
КОВНА

22.12.2008 Толы� емес отбасылар

986 СЕРГАЗИНА ГАЛИЯ БЕКЕНОВНА 22.12.2008 Толы� емес отбасылар
987 ГРИЦКО ГАЛИНА МИХАЙЛОВ-

НА
22.12.2008 Толы� емес отбасылар

988 РГЕБАЕВ КУАТ ХАМИТОВИЧ 23.12.2008 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
989 СУЛТАНГАЛИ-

ЕВА
КАМШАТ КУАНЫШЕВ-

НА
24.12.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

990 РУКАС ИРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА

24.12.2008 Толы� емес отбасылар

991 ЖАРМУЛДИ-
НОВА

МАРЖАНА ЖАКСЫЛЫ-
КОВНА

24.12.2008 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

992 АЛИЕВ ШУХРАТ МАМАТАМИ-
НОВИЧ

25.12.2008 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

993 АХМЕТОВА СВЕТЛАНА ШУГАЕВНА 26.12.2008 Толы� емес отбасылар
994 КАСЫМОВА КАМАР-БА-

НУ
ИДАШЕВНА 30.12.2008 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

995 ШУВАШЕВА АЛИЯ БУРЕЕВНА 05.01.2009 Толы� емес отбасылар
996 КОШЕРБАЕВА БАКЫТ КАБДУЛЛОВ-

НА
05.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

997 НАЗАРХА-
НОВА

УРИЯШ 06.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

998 РЫСМАГАН-
БЕТОВА

ГУЛЬДЕН КАБЫКЕНОВ-
НА

06.01.2009 Толы� емес отбасылар

999 ЖАНГАЗИНА МАЙРА НУРМАНБЕ-
КОВНА

06.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1000 АХМЕТОВА КУЛЬБА-
РАМ

КАЗИНОВНА 08.01.2009 Толы� емес отбасылар

1001 ШАКАРИМОВ МЕДЕТ АБДЕЛЬ-НА-
СЕРОВИЧ

08.01.2009 ¤аза�стан Республикасыны� 
¦кіметі бекiтетiн аурулар 
тiзiмiнде атал�ан кейбiр 
созылмалы ауруларды� ауыр 
т�рлерiмен ауыратын адам

1002 УСМАНОВА ЕКАТЕРИ-
НА

ВАСИЛЬЕВНА 09.01.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1003 ЖАНБОСЫ-
НОВА

КАРЛЫГАШ БАХЫТХА-
НОВНА

12.01.2009 Толы� емес отбасылар

1004 МЫСЫКБАЕВА ГУЛЬЖАН ОНДАСЫ-
НОВНА

12.01.2009 Толы� емес отбасылар

1005 ЕРЖАНОВА ГУЛЖАН ЕРГЕЛДИ-
ЕВНА

13.01.2009 Толы� емес отбасылар

1006 КУНУСБАЕВА АЙБУЛГАН НУРУЛОЕВНА 13.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1007 КОНАКБАЕВА АСЕМГУЛЬ ТОЛЕГЕНОВ-
НА

13.01.2009 Толы� емес отбасылар

1008 ВИШНЕВЕЦ-
КАЯ

ЕКАТЕРИ-
НА

ВИКТОРОВ-
НА

15.01.2009 Толы� емес отбасылар

1009 ШАЛЕВСКАЯ ЕКАТЕРИ-
НА

НИКОЛА-
ЕВНА

15.01.2009 Толы� емес отбасылар

1010 ¦СЕН Н¢РЖА-
МАЛ

16.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1011 ГЕРТ АНТОН АНДРЕЕВИЧ 19.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1012 МУСАБЕКОВ РУСЛАН САЙЛАУБЕ-

КОВИЧ
20.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1013 БЕКЖАНОВ ЭРАЛИ АХМАДАЛИ-
ЕВИЧ

20.01.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1014 НИГМЕТЖА-
НОВА

АЛИЯ ОРЫНХА-
НОВНА

21.01.2009 Экологиялы� зiлзалалар, 
таби�и ж�не техногендi си-
патта�ы т³тенше жа�дайлар 
салдарынан т´р�ын �йiнен 
айырыл�ан адам

1015 МУСИНА ГУЛЬНАРА САРТАЕВНА 22.01.2009 Толы� емес отбасылар
1016 УТЕМИСОВА МАРКУШ КУРЕРОВНА 22.01.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1017 ЛАЗАРЯН НАТАЛЬЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА

22.01.2009 Толы� емес отбасылар

1018 АЛТАЕВА ЛАЗЗАТ АМИРОВНА 22.01.2009 Толы� емес отбасылар
1019 ОМУРБЕКОВА КУЛЯЕМ КАБДЕШОВ-

НА
23.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1020 ШАМШИДЕ-
НОВА

НАЗГУЛ КАЗБЕКОВНА 23.01.2009 Толы� емес отбасылар

1021 МИНЖАША-
РОВА

АСЕМГУЛЬ ДЮЙШАНБА-
ЕВНА

23.01.2009 Толы� емес отбасылар

1022 ОМАРОВ КЕНЖЕБЕК КОЖАНТАЕ-
ВИЧ

23.01.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1023 БАЙЗАКОВА КУЛЬНА-
ЗИЯ

23.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1024 МУСЛИМОВА АКЖАР-
КЫН

КАРБОЗОВНА 26.01.2009 Толы� емес отбасылар

1025 БАЯР ЗУРАХАН 26.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1026 АМАНБАЕВА ГУЛЬБАНУ ТЛЕУГАБЫ-
ЛОВНА

26.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1027 РАХИМЖА-
НОВ

УСЕН 26.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1028 ЮСУПОВ ШАРАПАТ ЖИДЕБАЕ-
ВИЧ

26.01.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1029 МАСТЕКБА-
ЕВА

БАХЫТ ГАБДЕНОВНА 26.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1030 КУАНЫШЕВА БИБЫЖА-
МАЛ

26.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1031 НАМАЗБАЕВА ФЕРУЗА МАМИРОВНА 26.01.2009 Толы� емес отбасылар
1032 ШОЙЫНБЕ-

КОВА
АЙЖАМАЛ УАЛИХАНОВ-

НА
26.01.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1033 АРГИНБАЕВА АЙГЕРИМ НУРБЕКОВНА 26.01.2009 Толы� емес отбасылар
1034 ТАТЫБАЕВА АСЕМГУЛЬ МУРАТОВНА 27.01.2009 Толы� емес отбасылар
1035 ЕЛЬЖАСОВА АМАНГЕЛЬ-

ДЫ
27.01.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1036 КОЖОКАРЬ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 27.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1037 СМАГУЛОВА АЙНУР МАНСУРОВ-

НА
28.01.2009 Толы� емес отбасылар

1038 ИСМАГАМБЕ-
ТОВА

КАРЛЫГАШ ШОКПУТОВ-
НА

28.01.2009 Толы� емес отбасылар

1039 УТБАЕВ ТОЛЕУ АЛЧИНБЕКО-
ВИЧ

28.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1040 КАМЕРОВА ШАМШИЯ ЖУСУПОВНА 28.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1041 ДУДЕНКО ПЕТР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ

29.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
(Жал�асы бар)

1042 БАРЫШОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВ-
НА

29.01.2009 Толы� емес отбасылар

1043 ОРАЗОВА АЙМАН ОРЫНБА-
ЕВНА

29.01.2009 Толы� емес отбасылар

1044 СЫЗДЫКОВ ЖАКАН 29.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1045 ЕРМЕКЖА-
НОВА

БАНУ МАУЛЕНОВ-
НА

29.01.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1046 АХМЕТБЕКОВ АРМАН КУАТОВИЧ 30.01.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1047 ЖЕТПИСБА-

ЕВА
АХЛИМА 30.01.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1048 БАЙМАГАМ-
БЕТОВА

ГУЛЬМАРА РАХИМЖА-
НОВНА

30.01.2009 Толы� емес отбасылар

1049 КЕМЕЛОВА ЗАРИНА СЕРИКОВНА 30.01.2009 Толы� емес отбасылар
1050 ИБРАЕВА МАРХАБА КАБКЕНОВ-

НА
02.02.2009 Толы� емес отбасылар

1051 САНКИБАЕВА АЙНУР АЙТПАЕВНА 02.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1052 Д¦ЙСЕК 02.02.2009 Оралмандар
1053 Н§СІП Н¢РГ¦Л 02.02.2009 Оралмандар
1054 ХАЛИКОВА ЕКАТЕРИ-

НА
ИЛЬЯСОВНА 02.02.2009 Толы� емес отбасылар

1055 КАДЫРБЕ-
КОВА

ЖАКСЫ-
ЛЫК

КАРЫНБА-
ЕВНА

02.02.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1056 СУШКО МАРИНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

03.02.2009 Толы� емес отбасылар

1057 ШЕРАЛИЕВА РАЯ ТИЛЕУГАБЫ-
ЛОВНА

04.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1058 КОНКОБАЕВА МАГИРА КАБИТАЕВНА 04.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1059 ЗАЕЦ МАРИЯ ФЕДОРОВНА 05.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1060 ЮСУПОВА ГАЛИЯ ЖАКСЫБЕ-
КОВНА

05.02.2009 Толы� емес отбасылар

1061 МУРЗАБАЕВ ДИСЕМБЭ КАЛИЕВИЧ 05.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1062 ЖУМАШЕВА ГУЛИМ-
ЖАН

КАЙЫРГЕЛЬ-
ДИНОВНА

05.02.2009 Толы� емес отбасылар

1063 ИСАЕВА БАКЫТ САЛЬМАНОВ-
НА

06.02.2009 Толы� емес отбасылар

1064 АКИШБАЕВА ЖАЙНА-
ГУЛЬ

ОРАКБАЕВНА 09.02.2009 Мемлекеттiк немесе �о�ам-
ды� мiндеттерiн, �скери 
�ызметiн орындау кезiнде, 
адам ³мiрiн �´т�ару кезiнде, 
�´�ы� т�ртiбiн �ор�ау кезiнде 
�аза тап�ан (�айтыс бол�ан) 
адамны� отбасылары

1065 СЕМЕНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛА-
ЕВНА

10.02.2009 Толы� емес отбасылар

1066 КУАНЫШЕВ АЛМАЗ СЕРИКОВИЧ 10.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1067 БАЙТАНА-

ТОВА
ЖАНАР МАДАНЬЯ-

ТОВНА
11.02.2009 М�гедек балалары бар 

немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1068 ЖАПАРОВА ЖАНАР ХАМИДУЛОВ-
НА

11.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1069 ФРОЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 11.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1070 МАКАРЬЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВ-

НА
11.02.2009 Толы� емес отбасылар

1071 ГАШИЗОВА РОЗА ПИВОЗОВНА 11.02.2009 Толы� емес отбасылар
1072 ГЕРТ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА 11.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1073 АБАКАЕВА ЖАМИЛА 12.02.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1074 САГИНТАЕВ ДУЛАТ ЕСБЕРГЕНО-
ВИЧ

12.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1075 САЛИКОВ ДЮСЕМ-
БАЙ

12.02.2009 Толы� емес отбасылар

1076 ОСПАНОВ ХАМЗА АМИРЖАНО-
ВИЧ

12.02.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1077 СУЙКИМБАЕВ СЕРИК УМИРТАЕ-
ВИЧ

12.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1078 ИСМОГАМБЕ-
ТОВА

АЙНУР АСЫЛХАТОВ-
НА

12.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1079 АУЛЬБЕКОВ БЕЙБУТ УАЛИЕВИЧ 12.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1080 ЖЫЛКАЙДА-
РОВА

КАРЛЫГАШ ЖЕТПИСБА-
ЕВНА

12.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1081 КУШЕРБАЕВА РАУШАН ЕРКЕНОВНА 13.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1082 САГИЛАНОВА МИРАГУЛЬ СОЛТАНБЕ-
КОВНА

13.02.2009 Толы� емес отбасылар

1083 ИБРАЕВА РЫСГУЛЬ КАЙРОЛЛОВ-
НА

13.02.2009 Толы� емес отбасылар

1084 КАБДУАЛИ-
ЕВА

ЖАНГУЛЬ ШАЯХМЕ-
ТОВНА

16.02.2009 Толы� емес отбасылар

1085 ПАВЛОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 16.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1086 БЕКБОСИ-

НОВА
НУРСАУЛЕ 17.02.2009 Толы� емес отбасылар

1087 ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА

17.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1088 ШАЛГУМБА-
ЕВА

ОРУМБА-
САР

МУХАМЕДГА-
ЛИЕВНА

18.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1089 НУРАБАЕВА САМАЛ ЕРИКБАЕВНА 18.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1090 А¤ЫЛБАЙ МЕРУЕРТ АМАН-

ЖОЛ¤ЫЗЫ
18.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1091 АБДИКАРИ-
МОВ

АШИРХАН СЕРИКОВИЧ 18.02.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1092 ЕШЕТОВА ГУЛЬЗАДА 18.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1093 НУРЖАНОВ ГАЛЫМ-
ЖАН

ТОКМУРЗИ-
НОВИЧ

19.02.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1094 НИКИФОРОВА ГУЛЬНАРА ГАБДУЛАХА-
ТОВНА

19.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1095 ЖАМАНКО-
ЗОВ

ТУЛЕНДЕ 19.02.2009 Же�ілдіктер бойынша ¢лы 
Отан со�ысыны� ардагерлері-
не те�естірілген ардагерлер

1096 СЕЙТОВА ТУРСУН 19.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1097 МУКАНОВА ГУЛЬМИРА АКБАРОВНА 19.02.2009 Толы� емес отбасылар
1098 БАЙЗАКОВА ОРЫНБА-

САР
ДЮСЕНОВНА 19.02.2009 Жасына �арай зейнет 

демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1099 АДИЛОВА БОТАГОЗ БЕЙСЕМБА-
ЕВНА

19.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1100 ЮСЕМБАЕВА БОТАГОЗ АДИЛГАЗИ-
НОВНА

20.02.2009 Толы� емес отбасылар

1101 БЕСЕМБАЕВА АЙНУРА КУРМАНБА-
ЕВНА

20.02.2009 Толы� емес отбасылар

1102 БАЛГАБАЕВА ФИРУЗА ФАМИЛКЫ-
ЗЫ

20.02.2009 Толы� емес отбасылар

1103 ПЛЫСКА НАТАЛЬЯ НИКОЛА-
ЕВНА

20.02.2009 Толы� емес отбасылар

1104 ХАВИДОЛДА НУРЖАН 20.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер
1105 ТУККАБУЛОВА АЛМА САНЫБА-

ЕВНА
20.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1106 АЙДАРХА-
НОВА

САНДЫ-
ГУЛЬ

ЕРКЕНОВНА 23.02.2009 Толы� емес отбасылар

1107 АБДИШЕВА НЕСИБЕЛИ КЕУЛИМЖА-
ЕВНА

23.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1108 САДЫКОВА АЙМАН КАДИЛЬБЕ-
КОВНА

23.02.2009 Толы� емес отбасылар

1109 БЕЛГІБАЙ МАЙРА РАШИТ¤ЫЗЫ 23.02.2009 Жасына �арай зейнет 
демалысына шы��ан зейне-
ткерлер

1110 КАЛИЕВА БАЛХИЯ ШАМАРОВНА 23.02.2009 Толы� емес отбасылар
1111 МАДИЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬ-

ДИНОВНА
24.02.2009 Толы� емес отбасылар

1112 ЛИ НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛА-
ВОВНА

24.02.2009 1 ж�не 2 топта�ы м�гедектер

1113 СМАГУЛОВА ГУЛЬЖАН ТУГЕЛОВНА 25.02.2009 М�гедек балалары бар 
немесе оларды т�рбиелеушi 
отбасылары

1114 КУЛЬМАГАМ-
БЕТОВА

РУСЛАНА БОРИСОВНА 25.02.2009 Жасына �арай зейнет дема-
лысына шы��ан зейнеткерлер

Н´р-С´лтан �алалы� ж�не 
Сарыар�а ауданды� Ардагерлер 
ке�естері ¢лы Отан со�ысыны� 
ардагері Кашеков Жапаш 
(20.05.1926 ж.) батыр ата-
мызды 95 жылды� мерей-
тойымен шын ж�ректен 
�´тты�тайды. Сізді� ерлігі�із 
еш�ашан ´мытылмайды!
Сізге ж�не отбасы�ыз�а аманды�, сау-
лы�, �´т-береке, �уаныш тілейміз!
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ұр- ұлтан қаласы әкімдігінің Музыкалық 
жас көрермен театрында орыс драма-
тургы вгений вар тың « үлше қыз» 
атты музыкалық ертегісінің прем ерасы 
өтті. ығарманы қазақ тіліне аударған 
– сім егізбаев.

К Л Е 
ҚЫЗДЫҢ  

ИКА СЫ

ҰЛЫ ОРДАНЫҢ ҚҰТЫ ЕДІ
Тарихта екі Бопайды білеміз. Оның біріншісі – Әбілқайыр ханның бәйбішесі Бопай 
ханым, екіншісі – енесарының қарындасы Бопай батыр. оның алғашқысының 
бейнесі сахнаға жол тартты. Қ.Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академия-
лық музыкалық драма театрында Тәуелсіздіктің  жылдығы аясында прем ерасы 
өткен «Бопай ханым» тарихи трагедиясының авторы – белгілі жазушы-драматург, 
Абай атындағы Мемлекеттік сыйлықтың иегері оза Мұқанова, қо шы режиссері 
– Жұлдызбек Жұманбай. Бас кейіпкерді сомдаған – Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері ейло Бекназар- анинга.

Пьеса былтыр Лейло А�назар�ызыны 60 
жас мерейтойына арнайы жазылды. Алайда 
індетті кесірінен спектакль кейінге шегеріл-
ді. Соны с�ті биыл�ы мамырды шуа�ты 
к�ндеріні біріне с�йкес келді.

Премьераны алдында актрисаны  мірі 
мен шы�армашылы�ынан сыр шертетін, 
шы�армашылы�ына 40 жыл толуына арнал�ан 
«Ж�лдызым мені жо�ары» кітап-альбо-
мыны таныстырылымы болды. Кітапты 
осылай аталуы да тегін емес. Чапай З�л�аш 
сахнала�ан Софы Сматаевты осы кітап 
аттас туындысы актрисаны сах-
нада ж�лдызын жандыр�ан еді. 
Ол жиырма жыл�а жуы� �ара 
шаыра� – М.�уезов атында�ы 
�аза� драма театрында ебек 
етті. 1999 жылдан бері �аллеки 
театрыны актрисасы.

Пьеса авторы Роза 
М��анованы айтуынша, 
Бопай ханым – ХVІІІ �асыр-
ды екінші жартысында�ы 
�а�арман аналарымыз-
ды жиынты� образы. 
Сонды�тан драматург 
туынды жазыл�анда бел-
гілі бір тарихи деректер-
ге �ана с�йенген жо�. 
Аны�ы, �біл�айыр хан 
шай�аста �аза бол�ан-
нан кейін бар ауырт-
палы� Бопай ханым-
ны иы�ына т�сті. Ол 
�лы Н�ралыны та��а 
отыр�ызу �шін Ресей 
патшасы Екатерина-
мен келісс з ж�ргізді. 
Авторды ма�саты 
к�рескер, а�ылман 
�йелді к рсету бол-
ды. Драматург сол 
ма�сатына жетті. 
Ал �оюшы-режис-
сер �олына т�скен 

материалды, тіпті, ��лпыртып жіберді. Б�л 
т�р�ыдан Ж�лдызбек Ж�манбайды к п 
ізденгені бай�алады. Ол о�и�аны біразын 
с збен емес, кейіпкерлерді �имыл-�ре-
кетімен �тымды бере білді. ¢з басымыз 
осы спектакльден тарихи т�л�аларды 
бейнесін �ана емес, �аза�ты �асіретті 
тарихын к рдік. Бопай ханымны айна-
ласына топтас�ан кейіпкерлер галереясы 
боданды� б��ауында�ы елді азатты� 
асарын �серлі к рсетті.

Актерлерді тада�анда режиссерге 
еркіндік берілді. Ол �аллеки театрыны 
белгілі, белді �ртістерінен тамаша актерлік 
ансамбльді ��рады. �деттегідей екі ��рам 
белгіленді. Бірінші ��рамда Бопай ханымды 

– Лейло Бекназар-Ханинга, �біл�айыр 
ханды – Ержан Н�рымбет, Бара� 
с�лтанды – �уанды� �ысты�баев, 

Неплюевты – А�ыш Омар, Н�ралы 
ханды – Жанат Оспанов, жас 

Бопайды – А�марал Танабаева, 
�біл�айырды �алма�тан 

ал�ан �йелі Баянды Айн�р 
Берм�хамбетова сомдады.

Театр �жымды�  нер 
бол�аннан кейін актер-
лерді б ле-жаратындай 
емес, барлы�ы  здеріне 

Бүгін аса көрнекті ақын, қоғам қайраткері, Қазақстанның алық жазушысы, Қаз  Мемлекеттік сый-
лығының иегері, Қазақстанның ңбек рі Олжас үлейменов  жасқа толды.

ЛЕҢІМЕН ОЛЖА САЛ АН
�ынны тырна�алды 
туындылары 1959 
жылы «Литературная 
газета» басылымын-
да жары� к рді. Ал 
ал�аш�ы  ледер 

жина�ы 1961 жылы «Ар�ыма�тар» 
атауымен шы�ты. Осыдан тура 
алпыс жыл б�рын адам баласы 
�арыш�а жол салды. Гагарин �а-
рыш�а �ш�анда, Олжас «Адам�а 
табын, Жер, енді» атты поэма 
жазып,  зі де а�ынды�ымен зау 
биікке сам�ады. Б�л дастаны 
к птеген �лем тілдеріне т�ржі-
маланды.

�дебиет пен  нерде, м�дениет-
те  ткен �асырды алпысыншы 
жылдары �лкен серпіліс бол�аны 
белгілі. Орыс �дебиетін алса�, 
сол кезде Андрей Вознесенский, 
Евгений Евтушенко, Белла Ах-
мадулина сия�ты а�ындарды 
аттары д�ркіреп т�рды. Олжас 
олардан еш �алыс�ан жо�. 1975 
жылы жары� к рген «Аз и Я» 
атты кітабы к птеген пікірталас 
тудыр ды. Б�л туындыда автор 
«Игорь жаса�ы туралы аыз» атты 
ежелгі орыс жазба ескерткішінен 
т�ркі с здерін молынан тапты. 
Сол заманда�ы кеес идеология-
сына б�л �намады. �рине, Кеес 
Ода�ы басшылы�ы сол �шін Ол-

жасты басына �ара б�лт �йірді. 
Біра� а�ын зерттеуін то�тат�ан 
жо�. Кейіннен «Табалар тілі» 
атты ебегі жары� к рді. Жалпы 
 поэзиялы� жина�тар мен зерттеу 
ебектерін �оса есептегенде осы 
к�нге дейін 20-дан астам кітабы  
жары� к рді, �лем тілдеріне 
аударылды.

Кинодраматург ретінде оны 

�аламынан «Атамекен», «К гіл-
дір маршрут», «�ыс – �олайсыз 
маусым», «М.�уезов туралы с з», 
«®ндістан сазы», «Жасты� ша� 
заставасы», т. б. фильмдерді 
сценарийлері туды.

А�ын  ледерін орыс тілін-
де жазса да, шы�армаларында 
т�ркілік рух, �аза�ты �аны 
атойлап т�рады. 1986 жылды 

желто�санында ала�а шы��ан 
�аза� жастары «Олжас! Олжас!» 
деп �рандат�анынан-а� оны 
 ледеріні �аза� �о�амына 
�серін пайымдау�а болады. Ол-
жас а�ын �андай да саяси о�и�а 
болмасын  ле тілімен �н �атады. 
Оны тарихи сананы жа�ыртушы 
�аламгер деп атау�а да болады.

Олжас С�лейменов 1989 жылы 
Семейді ядролы� полигонын 
жабуды к здейтін «Невада-Се-
мей» халы� �оз�алысыны бас-
тамашысы �рі к шбасшысы 
болды. Дипломатиялы� �ызметке 
келіп, �аза�станны Италияда�ы 
т тенше ж�не  кілетті елшісі 
болды. Б�гінде де �аза�станны 
ЮНЕСКО-да�ы т�ра�ты  кілі.

Олжасты  ледеріні �аза� 
тіліне аударылуына к рнекті а�ын 
�адыр Мырза �лі с�белі �лес 
�осты. С�лейменовті жырларын 
�біш Кекілбай�лы, ³лы�бек Есд�у-
лет, Серік А�с��ар�лы, Ержан 
Алашту�ан, Алмат Исаділ, Азамат 
Тас�ара�лы сынды а�ындар да 
аударды. Б�гінгі жас �аза�ты 
а�ындары да Олжас поэзиясымен 
сусындап, оны  ледерін ана 
тілімізге шамалары келгенше 
т�ржімалап жатыр. А�ын мерей-
тойында сондай  лені бірін 
жариялауды ж н к рдік.

Дел��лды державаларды к рді 
екен біздей кім алдын,
Жетесіз д�ние!
�аза�ты жеріне келіп сынал-
ды!
Крестен бас�а т�к  спей,
Топыра�ым іштей тынады.
Тарасты сынап осында,
Достоевскийді де сынады…
Т�рмені сымы елестер:
«�аза�стан �айсы?» десе егер,
Петроград, бізді кеше г р,
Ленинград, сен де кеше г р!
К шпелі ж�ртым осында:
�шекейді �лем �р т�сті.
Т�рксібке кел �уелі – т�сіну �шін 
Марксті!
�аза� боп тумай жал�анда,
Ту�анда б тен тауларда,
Б где бір жерде мал ба�ып,
Б где бір �нге сал�анда, –
Балы� боп а�са то�анмен,
Заманны зілді к�рі б�л,
Жез�аз�ан жа��а вагонмен 
�келер еді –
Б�рі бір!
Кешідер бізді,
�аталдау – солт�стік терістігіміз.
Бес Франция сыятын керемет 
кеістігіміз!
Монмартрсыз,
¸�м Луврсыз о, ж�мба�, мынау 
ел нендей,
Бас б�зар Бастилиялар осында 
к шіп келгендей!
О, дала!
Бауырым…

Жатырмысы!
К рінбей к зге шеті де,
³лы ГУЛАГ боп жатырсы – сая-
си карта бетінде!
Сыналып дауыл жабырмен
Жауды алдында т�р�анбыз,
Алысып ж�ріп та�дырмен,
Айдауда ту�ан �лдармыз!
З�лмат д�ние т�неріп біз жа��а 
�арап т�рады:
К�шігін к кке жіберіп –
Жерді серігін сынады…
Сына�тар бітсе г�лденер,
Сайрар-ау сонда сырлы �нмен.
Космодром – дала – т�рмелер – 
шадыл�ан темір сымдармен!
Держава!
�ызыл туыды т бесіне �стап 
д�шпанны,
Сынал�ан к�ллі �лыды –
³лы де �аза�станны!
Тылсым сыр-шо�ыларымыз,
Ш пті де �анды-тамыры,
Басатын топыра�ымыз –
Бауырластарды �абірі…
К�йіне келіп,
С�йіне –
Кетер де баспай ��марды,
Осынау �лы д�ние –
¢зіе келіп сыналды!
Шаршады, дем ал, �лы ана,
Тыны�са к ілі тына ма?
Ешкімді енді сынама,
Бомбаны да енді сынама…

Аудар�ан 
Серік А�С���АР�ЛЫ

АЛАПАТ СЫНАҚТАР АЙМА Ы

А

Композитор Антонио Спадавеккианы музыкасымен 
к ркемделген туындыны «Сахнагер-2019» �лтты� 
театр сыйлы�ыны иегері Расул Усманов сахналады. 
Музыкамен �рлеген халы�аралы� конкурстарды 
лауреаты Руслан Баймурзин болса, �оюшы-хорео-
граф – У�литбек Сиязбеков ж�не �оюшы-суретші 
– �нуар С�пиев.

«К�лше �ыз» ертегісі – театр с�йер к пшілікке 
б�рыннан таныс �йгілі ертегі. Онда�ы айтылатын 
ой мен  тетін о�и�а жас к рерменні к ілін елітіп, 
�иялына �анат бітіреді. Анасынан ерте айырыл�ан 
К�лше �ызды  мірі бірде аянышты болса, енді 
бірде �ажайып о�и�алармен алмасып отырады. 
Оны  гей шешесі мен одан ту�ан екі �пкесі �рт�рлі 
�исынсыз �рекеттерімен К�лше �ызды тек �й ж�-
мыстарына салып �ой�ысы келеді. Алайда ба� та, 
ба�ыт та мадайыа жазыл�ан болса, о�ан кедергі 
болатын ��дірет жо�. «К�лше �ыз» ертегісі осындай 
ойларды, а� пен �араны, шынды� пен �иянатты 
арасында�ы �а�ты�ыстарды суреттеп, к рерменді 
та�дырды тылсым жолдарында  тетін та�ажайып 
о�и�алар�а �арай жетелейді. Кез келген адам алдынан 
кездескен �иынды�тар�а шыдап, мойымаса, а�ыры 
бір жа�сылы��а кез болады. Ертегіні, негізінен, 
айтары осы.

Басты кейіпкер К�лше �ызды р лін Аяжан Ба�дат 
пен Жанс�лу Т легенова, Ханзаданы р лін Бибол 
Бай�араев пен Ба�д�улет Оралов, Ертегішілерді р лін 
Жас�лан �бдірахман мен М�хамедсаид Ба�ашаров, 
К�лше �ызды  гей шешесін Ма�пал Д�йсен мен 
Н�рай Рысбекова, �кесін С�ндетхан Д�йсехан сомдады. 

А  ҚАЛЖАНО

Пьеса былтыр Лейло А�назар�ызыны 60 
жас мерейтойына арнайы жазылды. Алайда 
індетті кесірінен спектакль кейінге шегеріл-
ді. Соны с�ті биыл�ы мамырды шуа�ты 
к�ндеріні біріне с�йкес келді.

Премьераны алдында актрисаны  мірі 
мен шы�армашылы�ынан сыр шертетін, 
шы�армашылы�ына 40 жыл толуына арнал�ан 
«Ж�лдызым мені жо�ары» кітап-альбо-
мыны таныстырылымы болды. Кітапты 
осылай аталуы да тегін емес. Чапай З�л�аш 
сахнала�ан Софы Сматаевты осы кітап 
аттас туындысы актрисаны сах-
нада ж�лдызын жандыр�ан еді. 
Ол жиырма жыл�а жуы� �ара 
шаыра� – М.�уезов атында�ы 
�аза� драма театрында ебек 
етті. 1999 жылдан бері �аллеки 
театрыны актрисасы.

Пьеса авторы Роза 
М��анованы айтуынша, 
Бопай ханым – ХVІІІ �асыр-
ды екінші жартысында�ы 
�а�арман аналарымыз-
ды жиынты� образы. 
Сонды�тан драматург 
туынды жазыл�анда бел-
гілі бір тарихи деректер-
ге �ана с�йенген жо�. 
Аны�ы, �біл�айыр хан 
шай�аста �аза бол�ан-
нан кейін бар ауырт-
палы� Бопай ханым-
ны иы�ына т�сті. Ол 
�лы Н�ралыны та��а 
отыр�ызу �шін Ресей 
патшасы Екатерина-
мен келісс з ж�ргізді. 
Авторды ма�саты 
к�рескер, а�ылман 
�йелді к рсету бол-
ды. Драматург сол 

ізденгені бай�алады. Ол о�и�аны біразын 
с збен емес, кейіпкерлерді �имыл-�ре-
кетімен �тымды бере білді. ¢з басымыз 
осы спектакльден тарихи т�л�аларды 
бейнесін �ана емес, �аза�ты �асіретті 
тарихын к рдік. Бопай ханымны айна-
ласына топтас�ан кейіпкерлер галереясы 
боданды� б��ауында�ы елді азатты� 
асарын �серлі к рсетті.

Актерлерді тада�анда режиссерге 
еркіндік берілді. Ол �аллеки театрыны 
белгілі, белді �ртістерінен тамаша актерлік 
ансамбльді ��рады. �деттегідей екі ��рам 
белгіленді. Бірінші ��рамда Бопай ханымды 

– Лейло Бекназар-Ханинга, �біл�айыр 
ханды – Ержан Н�рымбет, Бара� 
с�лтанды – �уанды� �ысты�баев, 

Неплюевты – А�ыш Омар, Н�ралы 
ханды – Жанат Оспанов, жас 

Бопайды – А�марал Танабаева, 
�біл�айырды �алма�тан 

ал�ан �йелі Баянды Айн�р 
Берм�хамбетова сомдады.

Театр �жымды�  нер 
бол�аннан кейін актер-
лерді б ле-жаратындай 
емес, барлы�ы  здеріне 

бекітілген кейіпкерлерді беріле сомдап 
шы�ты. Соны ішінде арандатушы пи�ылда�ы 
Ж�мба� дейтін кейіпкерді кейіптеген Н�ркен 
¢теуіловті ерекше атап  ткен ж н. Біздіше, 
спектакльді е бір �серлі к ріністері осы 
кейіпкерді �атысуымен  теді. Н�ркен де 
р ліне сіген екен.

«³лы ордамны ��ты!.. Жабыр �а�ан 
жанымны �уаты, �асірет кешкен к ілімні 
ж�банышы. Сені к ргенде д�ние т�рленіп, 
жааратын еді. Сені к ргенде жерім жа-
санып, ж�парым жай�алатын еді. ¢рісім 
кеейіп, ��ша�ым толып, шерім азаятын 
еді. Сені к ргенде ты�ыры�тан шы�ар жол 
табылып, д�шпаным тізе б�гетін. А�ыл�а 
айла, жан�а дауа, сезімге серт �онатын. 
�ай�ым азайып, асау болмысым сабыр�а 
т�сетін». �біл�айыр ханны мына с зінен 
Бопай�а деген с�йіспеншілігі к рінеді.

�аза� �йелі ж�байын ежелден �адір-
леген. Пьеса авторы � дегеннен со�ан 
назар аударады. Б�л �біл�айырды жо-
ры�тан оралуы кезінде Бопайды оны 
�арсы алуынан білінеді. �детте тарихи 
спектакльдерде сахнада шай�астар ж�ріп 
жатады. Ал «Бопай ханымда» м�ндай жо�, 
б�рі пластикамен, мимикамен берілген. 
Б�л да �тымды шешім болды. Та� �шін 
талас та к рініс табады. М�нда бір-біріне 
�арсылас – Н�ралы мен �біл�айырды 
�алма� �йелінен ту�ан �лы Шы�ыс (�нуар 
Бектас). Біра� олар тікелей тартыспайды, 
б�л к рініс аналарыны �рекеті ар�ылы 
беріледі.

Спектакльді финалы да �ызы�. Автор 
тарихты б�гінгі заманмен саба�тастыр�ан. 
�аза�ты азатты�ын тілеген �біл�айыр 
хан, Бара� с�лтан, Бопай ханым соны Жа-
рат�аннан с�рап, жалбарынады. Оларды 
ескерткіштеріне �азіргі заманны жастары 
келіп, та�зым етеді. Шымылды� жабылады.




