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ТҮЙТКІЛ

БҰЛ ТРАМПЛИННЕН
?

«Кім салса, сол өзі
секіріп көрсін». Бұл
– Мәжіліс депутаты
Владислав Косаревтың
Щучинск қаласында
салынып жатқан
республикалық шаңғы
спорты базасындағы
трамплинге қатысты
пікірі. Депутат мұны
осы аптадағы
Парламент Мәжілісінің
отырысында айтты.
Сонымен құрылысы
сағызша созылып, басы
даудан арылмаған
трамплинге қатысты
депутат не деді? Содан
бастайық. В.Косарев
«Біз бүгін ешкімге
қажеті жоқ трамплин
жайында айттық. Ол
трамплиннен ешкім де
секірмейді. Себебі оған
жел кедергі. Ондағы
желдің жылдамдығы үш
метрден артық болмауы
керек еді. Ал онда жыл
бойы бір күн де желсіз
болмайды» – деді.
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СЕКІРУ
ҚАУІПТІ!

«АҚЫЛДЫ»
ҚАЛАҒА
АЙНАЛАДЫ

СҰХБАТ

Сергей ЛЕСКЕВИЧ:

БҰЛ МЕНІҢ
ҚАТЕЛІГІМ ЕДІ...

6

«Өзімді әлі
күнге дейін
мұсылман
деп санаймын.
Құдай жалғыз.
Ал Сирияға
барғаным
өз қателігім
еді. Одан дін
өзгеріп кетпейді.
Мен ешқашан
да радикалдық
көзқараста болған
емеспін. Содырлар
– нағыз залымдар. Ал
ұйымның өзі шайтаннан
тараған. Ондағылардың
есі дұрыс емес. Солардың
құрбаны болдым. Мені онда
алдап апарды. Соның азабын
тарттым».

БАТЫРДЫҢ
ЖОЛЫМЕН

8
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БИЛІК
Ынтымақтастық

Сәрсенбінің сәтті күні
Қырғызстан
Қ
премьерминистрі
м
Сапар Исаков
бастаған делегация Астанаға келді. Екі елдің үкімет
басшысы Бақытжан Сағынтаев пен Сапар Исаковтың
кеңейтілген және шағын форматтағы кездесуі өтті.

Еліміздің Біріккен
Ұлттар Ұйымының
Қауіпсіздік Кеңесінің
тұрақты емес мүшесі
ретінде жаһандық
бейбітшілік пен
қауіпсіздікті қамтамасыз
ету ісіне қосып отырған
үлесі ерекше. 2018
жылдың қаңтарынан
бастап еліміз БҰҰ-ның
Қауіпсіздік Кеңесіне
төрағалық ететін болады.
Осы халықаралық мекеме
аясында біз барлық
әріптестермен табысты
жұмыс істеуге ниеттіміз.
Бұл туралы Елбасы
Қазақстанда төтенше
және өкілетті елші болып
тағайындалған бірқатар
шетелдің дипломатынан
сенім грамотасын
қабылдағанда айтты.

Осы кездесулер барысында
Еуразия экономикалық одағы
және Дүниежүзілік сауда
ұйымының нормасы мен
тәртібіне сәйкес, шекара,
к"лік, фитосанитарлық,
ветеринарлық бақылау, кеден
және салықты әкімшілендіру
мәселелері қаралды. Еліміздің
үкімет басшысы бауырлас қос
мемлекеттің қарым-қатынасы
Президент Нұрсұлтан
Назарбаев атап к"рсеткендей,
барлық бағыт бойынша
оңтайлы және "ңірдегі "зара

НӘТИЖЕЛІ КЕЗДЕСУ

СЕНІМ МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

Мемлекет басшысы рәсімге қатысушыларға
арналған с"зінде олардың дипломатиялық миссиялары
Қазақстанның жаңа даму кезеңіне тұспа-тұс келіп
отырғанын атап "тті. Біз бүгінде еліміздің үшінші
жаңғыруын іске асыруға кірістік. «Рухани жаңғыру»
атты ауқымды
бағдарлама әрбір
азаматымыз үшін
ерекше мәнге ие болуда.
Н. Назарбаев елімізге
экономикалық және
имидждік тұрғыдан оң
әсері болған Астанада
"ткен бірқатар
халықаралық ісшаралардың нәтижесіне
тоқталды. Атап
айтқанда, халықаралық
«ЭКСПО-2017»
мамандандырылған
к"рмесі, Шанхай
ынтымақтастық

АПТАНЫҢ АЙТАРЫ

Келіссөз

1713
33

млрд теңге. Әскерилер,
полиция мен депутаттардың
жалақысын өсіруге бөлінген
қаржы көлемі

1

трлн теңге. Еліміздің солтүстік
өңірлері мен Астананы
газбен қамтамасыз ету үшін
осынша қаржы керек

Сондай-ақ тараптар халықаралық
лаңкестікпен күрес мәселесін
қарастыруға және Сирияда
гуманитарлық минадан тазарту

экономикалық қарымқатынастың "зекті мәселесі
бойынша бірлескен «Жол
картасын» жасау мақсатында
жұмыс тобын құру ж"нінде
шешім қабылданды.

 

АПТАНЫҢ АЙТЫСЫ

Майра АЙСИНА, Мәжіліс
депутаты:

Бақыт СҰЛТАНОВ, қаржы
министрі:

жұмысын жүргізу туралы бірлескен
мәлімдемені қабылдауға ниетті.
)зара қызығушылық тудыратын
басқа да мәселелердің талқылануы
ықтимал. Астанада қыркүйекте "ткен
келісс"здердің алтыншы раунды
тараптардың Сирияда деэскалация
аймақтарын құру туралы меморандум
ережелерін іске асыру және Астана
процесі аясында осыған дейін

Бақытжан ЖАҚСАЛИЕВ,
энергетика вице-министрі:

Жауабы

Аптаны

Сауал
ы

тиімді ынтымақтастықтың
үлгісі болуы керектігін жеткізді.
)з кезегінде Сапар Исаков
Қырғызстан тарапынан үлкен
делегация келгендігін атап
"тті. «Мен, Қырғызстанның
премьер-министрі ретінде,
біздің ортақ жұмысымыздың
нәтижелі болғанын қалаймын»

– Квазимемлекеттік қорға
қомақты қаржы құйылса да, Ұлттық
қорға бар-жоғы 7,5 миллард теңге
қайтарылған. Неге?

қабылданған басқа да шешімдердің
орындалуы бойынша жұмысты
жалғастыру ниеті расталған бірлескен
мәлімдемені қабылдаумен аяқталғанды. Сирияда құрылған деэскалация
аймақтары аталған қақтығыстың
к"лемін едәуір т"мендетіп, Сириядағы
гуманитарлық жағдайды жақсартуға
мүмкіндік берді.
   

Көршінің су қоймасынан
отандастарымызға төнетін қауіп жоқ

СӨЗ

теңгеге
қымбаттауы
мүмкін?

дамуы – "ңіріміздегі бейбітшіліктің, тұрақтылық пен
"ркендеудің кепілі.
Н.Назарбаев Қазақстан Канадамен к"псалалы
ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті екенін
айтты. Елбасы «)ткен жылы «G-20» саммитіндегі
кездесуде премьер-министр Жастин Трюдомен түрлі
саладағы байланыстарды нығайту ж"нінде уағдаластық.
Биылғы маусым айында Астанада «Қазақстан-Канада»
іскерлік кеңесінің "туі – сол уағдаластықтың нақты
іске асырылуының к"рінісі», – деді.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа
Ауғанстанның Т"тенше және "кілетті елшісі Кадам
Шах Шахим, Польшаның Т"тенше және "кілетті
елшісі Селим Хазбиевич, Канаданың Т"тенше және
"кілетті елшісі Николя Бруссо, Финляндияның
Т"тенше және "кілетті елшісі Микко Кивикоски,
Бельгия Корольдігінің Т"тенше және "кілетті елшісі
Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаель, Францияның
Т"тенше және "кілетті елшісі Филипп Мартинэ,
Эстонияның Т"тенше және "кілетті елшісі Хейти
Мяемеэс сенім грамотасын тапсырды.
(Ө )

БЕЙБІТШІЛІК ЖОЛЫНДАҒЫ
МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

Астана процесі
аясындағы
Сирия жөніндегі
келіссөздердің
кезекті жетінші
кездесуі 30-31
қазанда өтеді.
Еліміздің сыртқы
істер министрлігінің
баспасөз қызметі
хабарлағандай,
келіссөздер
барысында
тұтқында, қамауда
отырғандарды
босату, қаза
тапқандардың
денесін беру
және із-түзсіз
жоғалғандарды
іздестіру бойынша жұмыс
тобының ережесін бекіту
жоспарлануда.

Қазақстанның көші-қон
заңын бұзған осынша
шетелдік елден қуылды

– Жанаржағармайдың
бағасы қанша

ұйымының саммиті, Астанадағы т"мен байытылған
уран банкінің ашылуы және Ислам ынтымақтастығы
ұйымының ғылым және технологиялар ж"ніндегі
саммиті "тті. Ал Астана процесі зорлық-зомбылықты
тоқтатуға, Сирияның тағдырын шешуге негіз қалады.
Елбасы Қазақстан
мен Ауғанстан
арасындағы "зара
саяси іс-қимылдың
жанданғанына назар
аударды. )зара
сауда к"лемі жарты
миллиард долларға
жетіп, Алматы мен
Кабул қалаларында
сауда үйлері ашылды.
Еліміз техникалық
және гуманитарлық
к"мек к"рсетуді
жалғастырады.
Ауғанстанның
қауіпсіз әрі орнықты

деді ол. Келісс"з қорытындысы
бойынша, қос тарап 19
қазан күні қазақ-қырғыз
шекарасынан жүгі бар жеке
тұлғалар мен тұрақты жүретін
рейс автобустарының,
жеңіл к"ліктердің, жүк
к"ліктері "туінің басым
бағыттарының тәртібін
қамтамасыз ету ж"нінде
келісімге келді. Бұған қоса,
Қазақстан мен Қырғызстан
премьер-министрлері
бірінші орынбасарларының
т"рағалығымен екіжақты

– Қазір бензиннің белгілі бір деңгейде
қымбаттап жатқанын байқап отырмыз.
Баға 165 теңге деңгейінде болады деген
ойдамыз.
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«Бүгінде кешенді жоспар бойынша
шамамен 113 миллиард теңгеге
291 нысан сатылды. Оның ішінде
республикалық меншік бойынша
— 8 миллиардтан астам теңгеге
23 нысан, коммуналдық меншік
бойынша 33 млрд теңгеге 162
нысан және квазимемлекеттік сектор
бойынша 70 млрд-тан астам теңгеге
106 нысан сатылды. Егер нысан
республикалық меншікте болса,
қаражат республикалық бюджетке түседі. Ұлттық компаниялар мен
олардың еншілес ұйымдарын сатудан түскен қаражат сәйкесінше
компаниялардың есепшотына түскен»
Нұрлан НЫҒМАТУЛЛИН,
Мәжіліс төрағасы:
«Сөзіңізде іліп алар ештеңе жоқ!
Дұрыс жауап беріңіз немесе мүлдем
жауап бермеңіз, министр мырза!
2014 жылдан бері квазимемлекеттік
сектор 680 миллиард теңгеге
толықтырылған. Жекешелендіруден
7,5 миллиард теңге қайтқан, осыған
қатысты пікір білдірсеңіз»

ЖАРЫ

НА ЖА
НАРМ
АЙ
СЫЙЛ
Елімізде
АДЫ
жанармайдың жыры
басталғалы екі аптадан асып барады. Халықтың
з

Қы

та

с
ық

жанайқайынан құзырлы орындар бензин мен керосинді
шындап іздеуге кірісті.

С"йтсек, кейбір әкімдер жанармайды туған-туысына беріп, есептен шығаратын
қулықты ойлап тапты. Осы аптада Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлері Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында
әйелінің атына жазылған тракторға 800 литр дизель отынын жазып берген ауыл әкімін
ұстады. Агенттіктің мәліметі бойынша, әкім жұбайына 800 литр жанармайды бір
күннің ішінде жазып берген. Бір қызығы, бір трактор тоқтамай жұмыс істегеннің "зінде
тәулігіне 139 литр жанармай жағатыны анықталды.
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Сұхбат

Сергей ЛЕСКЕВИЧ:

біраз күн жаттық та, сосын Түркияның
Сириямен шекарасына автобуспен
бардық. Шекара күзетілмейді екен. Ол
жерден жаяу еш кедергісіз тіп кеттік. Бізді
қолында автоматы бар сақалдылар қарсы
алды. Сосын әлдебір қосынға алып барды.
Мені аздап орысша с йлейтін збектердің
қасына орналастырды. Бұл жердің нағыз
жендеттерді дайындайтын жаттығу базасы
екенін солардан білдім. Онда жарық пен су
болмады. Тамақты сырттан әкелетін.
– !    ө 
     
   ?
– Ол жерде
кімдер болмады
дейсіз! зірбайжан,
түрік, кавказдықтар,
бұрынғы Одақтың
барлық елінен
бар. Кейін мені
Қырғызстанда
арнайы қызмет
кілдері ұстағанда,
оларды суретінен
таныдым. Сирияға
барған соң, Серік
бірден згеріп сала
берді. Мүлдем
басқа адамға, нағыз
зұлымға айналды.
Екеуміз ұрсысып қала
беретін болдық...

сайын дін туралы әңгіме қозғайды. Бір
жылға жуық араласқан соң, мұсылман
болуға бел будым. К ршім Сирия туралы
к п айтады. Ондағы әскерлердің бейбіт
тұрғындарға күш қолданып жатқанын жиі
к тереді. С зіне дәлел ретінде неше түрлі
бейнеролик к рсетеді. Ата-анам ислам
дінін қабылдағанымды естігенде қайтадан
христиандыққа туімді талап етті. Олай
болмаған жағдайда «үйден кетесің» деді.
Мен де ашуланып үйден шығып кеттім.
Серік осы жағдайды сәтті пайдаланып,
Сирияға кетуді ұсынды.
–      ,  
 
       
  .    ?
– Бұл тірік. Оның ( –  .)
ақшасы болған жоқ. Тіпті ұшақ билетін де
зім сатып алдым. Ол мені к лігімді сатуға
мәжбүрледі. «Осы ақшаға Құдай алдында
сауапты іс жасайсың, мұсылмандарға
дәрі-дәрмек қажет. Соларға к мектесесің»
деді. Бұған келістім. С йтіп, Түркияға
ұшып кеттік. Ыстамбулдағы конақүйде

Менде сауал к бейді. Бірақ оған
жауап жоқ. Ең алдымен мынадай сұрақ
туындады: Ислам атын жамылып неге
бұл дінге еш қатысы жоқ идеология
жүргізіліп, шариғат заңына қарсы
әрекет жасалады? Ақырында мұндағы
жағдайдың қандай екенін түсіне бастадым.
С йтіп, содырлардың арасынан қашып
шығуды ж н к рдім. Бұл тұрғыда жолым
болды. Мен қатарына енген банданың
басшысын лтіріп кетті. Сосын збектер
мен кавказдықтар арасында кім басшы
болатынына қатысты қырғын дау шықты.
Мен осы сәтті пайдаланып, түнде бір
қырғызбен бірге қаштым. Тура сонда
барған ізбен кері қайттық. Шекарадан
жаяу ттік, сосын Түркиядан Бішкекке
тарттық. Бірақ Бішкек әуежайында мені
қырғыздың арнайы қызметі ұстады.
–         ?
– К птеген бап бойынша айыптады.
Солардың бірі – «жалданды» деген
айып. Бірақ мені ешкім жалдаған жоқ.
уежайда тінтігенде граната тауып алдық

Исламды
қабылдаған
қазақстандық
славян жігіті
ДАИШ-тен бір-ақ шыққан.
Адасқанын уақытында
түсініп, кері қайтқанында
біраз қиындықты бастан
өткерген. Оны Сирияға көршісі
алдап апарыпты. Бәрі де
2012 жылы басталған. Серік
деген көршісімен бір жылдай
араласып жүріп, ол ақырында
ислам дінін қабылдайды.
Болған жайды өз аузынан есту
үшін біз отандасымыз Сергей
Лескевичпен әңгімелесіп
қайттық.
– , 
  
     .
– 2012 жылы к ршім Серікпен
таныстым. Барлығы сол кезде басталды.
Кейін белгілі болғандай, ол біреудің
сеніміне кіріп, зінің бауырына тартуды
әбден жетік меңгерген екен. р кездескен

деді. Бұл жалған с з. Түрік кедені арқылы
жарылғыш затты қалай алып темін?
Тергеушілер таяқпен ұрып, екі күн бойы
токпен қинады. Басыма пакет кигізді... 7те
тар камерада 5 ай бойы отырдым...
Қырғыз соты мені 6 жыл 10 айға
кесті. Оның 2 жарым жылын теп, сосын
рақымшылық бойынша бостандыққа
шықтым.
Түрмеден босаған соң Қазақстанға
қайтып келдім. Мұнда бір жылдай
тұрғаннан кейін әйелім екеуміз шетелге
кетейік деп ұйғардық.
р елде сенделіп жүріп,
ақырында Одессада
тұрақтадық. Мен жұмыс
таптым. Туыстарым
пәтер сатып алуға
к мектесті. Сол жерде
балам дүниеге келді.
Бәрі де біразға дейін
жақсы болып тұрды...
Бұдан кейін
Украинаның арнайы
қызметтері түртпектей
бастады. Олар визалық
тәртіпті бұздың деп,
елден кетуімді талап
етті. Бірақ бұл үшін
біраз уақыт керек деп
айттым. Ал арнайы
қызмет кілдері мені
«ұшаққа билет бар ма
екен, соны біл» деп
әуежайға жібереді.
Алдап жіберіпті.
Шекаралық аймақта
басыма қапшық кигізіп,
қолыма кісен салып,
Қазақстанның Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің
арнайы ұшағына
мінгізді. Менен басқа
да адамдарды ұстады.
Бірақ олардың кім
екенін білмеймін.
Осылайша қайтадан Қазақстаннан бір-ақ
шықтым.
– ! 
     
  ө ?
– Жоқ, зімді әлі күнге дейін мұсылман
деп санаймын. Құдай жалғыз. Ал
Сирияға барғаным з қателігім еді. Одан
дін згеріп кетпейді. Мен ешқашан да
радикалдық к зқараста болған емеспін.
ДАИШ содырлары – нағыз залымдар.
Ал ұйымның зі шайтаннан тараған.
Ондағылардың есі дұрыс емес. Солардың
құрбаны болдым. Мені онда алдап апарды.
Соның азабын тарттым. Енді жалғыз
қорқынышым бар. лгі залымдар менен
кек ала ма деп қорқамын...
Бір қуанатыным, Қазақстандағы
арнайы қызмет мені қырғыздар сияқты
азаптап жатқан жоқ. Барлық әрекет заң
шеңберінде жасалуда. Олар мән-жайды
анықтаған соң, отбасыма бара аламын деп
үміттенемін.

Түйткіл
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БҰЛ ТРАМПЛИННЕН
СЕКІРУ ҚАУІПТІ!
жылдың 23 ақпанында Щучинсктегі
халықаралық шаңғы спорты орталығы
жыл соңына дейін пайдалануға беріледі
деп тағы уәде бердіңіз. Ал 2016 жылдың
қыркүйек айында министрлік аталған
жобаның бюджетін тағы 23 млрд теңгеге
ұлғайтты. Егер нысан құрылысы 90
пайызға аяқталған болса, соншама
к п қаражатты қайда жұмсадыңыздар?
Қалған 10 пайызды аяқтау үшін
жобаның негізгі құнынан тағы 2,5
есеге к п қаражат расымен де қажет
болды ма?» – делінген. Сонда қалған
10 пайыздық құрылысқа осыншама
қаржының б лінуі ақылға сыйымсыз.

БҰЛ МЕНІҢ
ҚАТЕЛІГІМ ЕДІ...

Орайы келген әңгіме

#    $   %&'(

жоғары оқу орындарына аттанып кетті. Тек олар
емес, бұл ңірде спортқа қызығатын әлі талай
жас спірімнің арманы орындалмайтын сияқты.

Бұл не деген батпан құйрық?
Ал трамплин құрылысына б лінген қаржыны
естісеңіз, есіңізден танасыз. Бұған жұмсалатын
қаржыға 30 мектеп пен аурухана салуға болады екен.
Жобаның алғашқы құны 9 млрд 346 миллион теңге
деп белгіленген. Құрылыс 2008 жылы аяқталады
деп жоспарланған. Бірақ бұл ақша жетпей қалып,
2009 жылы құрылыс құны 15 миллиард 244 миллион
теңгеге скен. Ал «сақалды» құрылысқа бұл да аздық
етті. 2016 жылы құны 38 миллиард 531 миллион
теңгеге бірақ к терілген. рбір жолы бюджеттік
комиссияның шешіміне сәйкес жоба-сметалық
құжатына түзету енгізіліп отырған. Осылайша
трамплин құрылысының құны бастапқы бағасынан 4
есеге дейін артқан.
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек
Мұхамедиұлы 2015 жылы мамыр айында құрылыстың

қазіргі қарапайым діндарлардың здері
құлшылық-ғибадатты темейтін жандарды
«күпірлікпен» кінәлайтыны бой к рсетіп
келеді. Бұл жағдай адамның ар-ождан
бостандығы туралы зайырлы заңнамамен
қатар, бейбіт мір сүруді атымен де, затымен
де айғақтайтын исламның рухына да,
«әркімді болмысына сай» бауырмалдықпен
қабылдайтын қазақтың дәстүрлі діни
дүниетанымына да қайшы келеді. Осы

Трамплин салынған жер
талапқа сай ма?
Мамандардың пікірінше, оқу-жаттығу мен
жарыс -10, -15 градустан т мен емес температурада
туі керек. Ал Бурабай лкесінде қыстағы ауа
температурасы -25-30 градусқа дейін т мендейтіні
барша жұртқа мәлім. Сонымен қатар желдің
жылдамдығы да т мен болуы керек. Ал Ақмола
ңірінде үнемі боран соғып тұратыны белгілі. Осының
бәрін есепке алғанда, миллиардтаған қаржыны
«жұтқан» трамплиннің пайдасы не?

Сөз соңы
Жалпы біздің елде мұндай сақалды құрылыстың
к п кездесетіні кінішті. 12 жыл деген аз мерзім емес.
Адам жасымен лшесең, бір мүшел. Тұтас бір қала
тұрғызатын уақыт. Бірақ бұл трамплин аяқталған
күннің зінде, одан секіру қауіпті болып тұр.

заңнамаларға енгізілген кейбір толықтыру
діни ғұрыптарды атқару мен («  
!"» #  ) діни білім беруді
заңнамада к рсетілмеген жерлерде ткізуге
және оған балаларды тартуға тыйым салады.
Қазақстан азаматтары шетелде діни білім
алу үшін де бекітілген тәртіпті сақтауы тиіс.
Бұл құқықтық шаралар шетелде, әсіресе,
Таяу Шығыс елдерінде білім алып келіп, жат
ағымдар идеологиясын таратудың алдын
алады.

діни ұйым кілдерінің оқушылармен
діни мәселелер бойынша шара
ткізуіне жол берілмейді. Бұл
заңнамалық згерістер мен
толықтырулар соңғы кезде ріс
алған прозелитистік (  ө   
    ә) және
діни конверсиялық әрекеттермен
байланысты болып отыр. Атадан келе
жатқан дінін басқаға айырбастап,
рухани мұқтаждығын күмәнді діни
ағымдардан тауып жүрген қазақ
балалары жиі кездесетін болды. Бұл
да болса, қазақстандық мұсылман
жамағатының бірегейлігін бұзатын
қауіпті үрдіс.
Жалпы дінге байланысты з к зқарасыңды
біреуге таңу моральдық тұрғыдан алғанда да
құпталмайтын нәрсе. Имамдардың жүргізетін
уағызының ж ні б лек, әрине. Ал енді
қызмет жағдайы мен лауазымын пайдаланып,
з әріптестері арасына таратуға тырысса,
бұл тіпті ұжымның ішінде рухани ауанның
тоталитарлануына әкелуі мүмкін. Сондықтан
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызмет туралы» Заңының (2015 $ 23
) 13-бабына мынадай толықтыру

Атап айтқанда, діни құлшылық, діни салттар,
діни ғұрыптар, тәуеп ету, діни әдебиет, діни
мазмұндағы ақпараттық материалдар, діни
жиналыс, табыну орны, прозелитизм, діни
радикализм, діни фанатизм, экстремистік
идеология, діни рәміздер. Сондай-ақ аталған
Заңның мемлекет және дінге қатысты
3-бабына, кілетті мекемелердің біліктілігіне
қатысты 4-бабына, жергілікті атқарушы
мекемелердің біліктілігіне қатысты 5-бабына,
дінтанулық сараптамаға қатысты 6-бабына,
діни салттар мен ғұрыптарды атқаруға
қатысты 7-бабына миссионерлік әрекетке
қатысты 8-бабына, діни әдебиет және діни
қолданыстағы нәрселер мен діни мазмұндағы
басқа ақпараттық материалдарға қатысты
9-бапқа, қайырымдылық пен діни ұйымдардың
ақпараттық әрекетіне байланысты 10-бабына,
халықаралық байланыстар және діндарлар мен
діни бірлестіктердің байланыстарына қатысты
11-бабына, діни ұйымдардың мәртебесіне
қатысты 12-бабына, діни бірлестіктер құруға
байланысты 13-бабына және т.б. згерістер
мен толықтырулар енгізілді. Бұл толықтырулар
мен згерістер радикалды топтарға қарсы сотсараптамалық жұмыстарды жүргізуді едәуір
жеңілдетеді. Қоғамдағы діни ахуал күрделі

«Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару
мен зін- зі басқару туралы» (2003
$ 23 ) заңына енгізілген
згерістер (31, 35 $)
аймақтардағы діни ахуалды діни
бірлестіктер мен миссионерлердің
әрекетін зерделеу мен талдау қызметін
жергілікті әкімдердің құзыретіне берді.
Кәмелетке толмаған балаларға қатысты дін
және діни к зқарастарды пайдалана отырып,
әрекет ететін коммерциялық емес ұйымдар
құруға да тыйым салынады: 2001 жылдың 16
қаңтарындағы «Коммерциялық емес ұйымдар
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
19-бабына осындай 4-ші тармақ қосылды.
Сондай-ақ 2007 жылдың 27 шілдесінде
қабылданған «Білім туралы» Заңның 28-бабы да
толықтырылды: оқу орындарында тіркелмеген

енгізу к зделуде: мемлекеттік қызметкердің
қызметтік ( ) міндеттерді ( 
  ә , ә % & ' ) атқару
барысында, жұмыс уақытында, ұжымның
ішінде зінің діни к зқарастарын таратуға;
жұмыс уақытында, егер заңнамаға сәйкес, зінің
қызметтік ( ) міндетін атқарудан
басқа жағдайда, діни шаралар (,
 , $,  ) тетін
жерге баруына; діни бірлестіктер құрудың
бастамашысы болуына; миссионерлік әрекетпен
айналысуына болмайды. Бұл шектеулер
мемлекеттік қызметтің мүлтіксіз жұмысын
қамтамасыз етіп, мемлекет пен қоғамның
зайырлылығын нығайтуға бағытталған.
– Ө         
   2011       «$
 ә     » 5 
   ?
– 7згерістер мен толықтырулардың басым
б лігі осы сіз атаған «Діни қызмет және
діни ұйымдар туралы» заңды да қамтиды.
Заңда қолдау табуы тиіс бірқатар негізгі
ұғымдармен толықтырулар қарастырылған.

сипатымен ерекшеленіп отыр. Діншілдік зінің
ішкі ауқымынан шығып, басқа да қоғамдық
салаларға, тіпті мемлекеттің зайырлылық
негіздеріне араласу ниетін танытып отыр.
Сондықтан дін саласындағы құзырлы
мемлекеттік органға діни мәселеге қатысты
ведомствоаралық жұмысты күшейту қажет.
– ) ө       
       ? )   
         ?
– Жоғарыда айтып кеткендей, дін соңғы
кездері шапшаң дамитын құбылмалы салаға
айналды. Үстіміздегі жылдың маусым
айында қабылданып, Елбасы мақұлдаған
Қазақстанның дін саласындағы мемлекеттік
саясатының 2017-2020 жылдарға арналған
тұжырымдамасында еліміздегі діни ахуалдың
басым үрдістері аталады. Атап айтқанда,
діни ахуалдың дамуына жаһанданудың
әсері, мемлекеттің зайырлылық негіздерінің
бұзылу тәуекелдері, қоғамда, әсіресе
жастар арасында діни радикализм мен
экстремизм идеологиясының таралуы, діни/
дінтанушылық білім беру және ағартушылық,

Елімізде биыл дін істері және азаматтық қоғам
министрлігінің бастамасымен әзірленіп жатқан
«Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни
бірлестіктер туралы кейбір заңнамаларына толықтырулар
мен өзгерістер енгізу туралы» заң жобасы бүгінгі күні
қоғамда қызу талқылануда. Маңызды құжатта қандай
мәселе көтеріліп, қандай жаңа ұсыныс енгізіліп жатқанын
білу үшін Қазақстан дінтанушылар конгресінің төрағасы,
Білім және ғылым министрлігіне қарасты, философия,
саясаттану және дінтану институты дінтану бөлімінің
меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы,
профессор Бақытжан Сатершиновтан сұхбат алдық.

– )   /  ,
ө   ,  
«+    &  
   
  ә  
     
  ө 
     »
        .
)    ө 
  ?
– Иә, бұл заңның жобасы Қазақстан
үкіметінің сайтына және дін істері және
азаматтық қоғам министрлігі дін істері
комитетінің сайтына ілінген. Оншақты
заңнамалық актілеріне згеріс пен толықтыру
енгізілмекші.
Қылмыстық кодекс және әкімшілік
құқықбұзушылық туралы кодекске енгізілген
кейбір толықтырулар азаматтардың діни
сезімімен қатар, атеистік ұстанымын
балағаттауға мүмкіндік бермейді (
   ә 
    2-ө  490). Тәкфіршілдерді айтпағанда,
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Дәл осы тұста Мәжіліс
т рағасы әңгімеге араласты.
– Оны мамандар даярлады
емес пе? – деді Нұрлан
Нығматулин.
90 пайызға даяр екендігін жария еткен. Сонымен
– Кім салса, сол зі секіріп к рсін, – деп жауап
қатар 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жұмыс істей
қатты Парламент депутаты.
бастайды деп уәде берген. Осы жылдың сәуір айында
Енді осы трамплин жайында айта кетейік.
Мәжіліс депутаты Дания Еспаева мәдениет және
Ақмола облысының Щучинск қаласында салынып
спорт министрінің атына сауал жолдады. Онда «2015
жатқан республикалық шаңғы спорты базасындағы
жылдың мамыр айында сіз ( ә   ә  
трамплин құрылысы – еліміздегі ең әйгілі «сақалды»
  –  ) былай айтқан едіңіз: «Нысанның
құрылыстың бірі. 2005 жылы басталған. Сол кезде
қазір 90 пайызы дайын. Тек трамплинді аяқтау
мектеп табалдырығын аттап жатқан бүлдіршіннің
керек». Сол с зіңізде 2016 жылдың 1 қаңтарында
біразы трамплиннен секіріп, шаңғы спортының
нысанды пайдалануға беруге уәде бердіңіз. Кейін 2016
шебері боламыз
деп армандаған
да болар. Бірақ
олар аяқталмаған
құрылысқа қарайқарай к зі талып,

ДЕСТРУКТИВТІК
МҮДДЕНІҢ ЖОЛЫН
КЕСУ

) *!+*%&)%-,
 

дін саласындағы мамандарға қажеттіліктің
суі және т.б. Бұл заңнамалық згерістер
аталған үрдістерден туындайтын келеңсіз
салдарды болдырмауды к здейді. Мұндағы
мақсат – еліміздегі мемлекеттік-конфессиялық
және конфессияаралық қатынастарды одан
ары жетілдіруге, мемлекеттің зайырлылық
қағидаттарын нығайтуға және дінді
деструктивтік мақсатта қолдануға жол бермеуге
бағытталған дін саласындағы мемлекеттік
саясаттың тиімділігін арттыру болып саналады.
Сондықтан бұл дінге шабуыл емес, діни
ғибадаттың діндар мен Жаратушы арасындағы
сыр екендігін, зайырлы мемлекеттің азаматы
ретінде зі мір сүріп отырған елдің заңдарын
сақтауы қажеттігін, қоғамның мүшесі ретінде
күнделікті мірде зге дін кілдерімен де
адамгершілік қарым-қатынаста болу керектігін
ұмытқан әсіре діншілдікке қарсы бағытталған.
– ) ө  6   ө
         # 
           ?
– бден болады. Иә, Президент Нұрсұлтан
Назарбаев Қазақстан Мұсылмандар діни
басқармасының кілдерімен кездесу
барысында «Дін мәселесі біздің рухани
байлығымыздың бір б лшегі, бұл ретте дәстүрлі
рухани тамырымызды нығайта отырып,
санамызды жаңарту шарт» екенін айтты. Ел
ішіне іріткі салудың бір жолы, «сырттан ықпал
етудің бір тәсілі – жат діни ілімдерді бізге
тарату» екендігін Елбасы ескертті.
Бізге жат идеологияның әлемді дүр
сілкіндіріп отырған қақтығыс аймақтарынан
келіп жатқаны белгілі. Бұл – адамды сыртқа
тебетін (*+ /) идеология. Ал қазақ
халқының ғасырлар бойы ұстанған діні –
ханафилік мәзһабы ұстанымындағы адамды
ішке қарай тартатын бауырмал ( + /)
ислам. Діндарларға, міне, осы жолды
жаңғырту қажет.
– $,  #  7 ә8   
  . )       ,
   «ә   » 
?
– Мен тек дінді жаңғырту қажет деп
отырғаным жоқ. Рухани саланың құрамдас
б ліктері ретінде, сонымен қатар балама,
жанама түрде ғылым мен философияны,
мәдениет пен спортты, әдебиет пен нерді де
дамыту керек.
Бүгінгі күні адамға бүйрегі бұратын және
дамыған қоғам құру мәселесі посткеңестік
елдер үшін де, қазіргі мұсылман елдері мен
қоғамдар үшін де бүгінгі күнің зінің аса
маңыздылығымен к зге түсіп отыр. Сондықтан
діни доктриналардың замана талабына сай
ішкі эволюцияға бейімді болуы үшін, дәлірек
айтқанда, қоғам, тұтастай алғанда, адамзат
дамуының интеллектуалдық, құқықтық
және моральдық-этикалық деңгейіне сәйкес
эволюцияға бейім болуы үшін қажетті әлеуетке
ие болуы мейлінше маңызды болып табылады.
#   
) *!+*%&)%-
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Бұл мәселелерге тоқталмай тұрып, к#рме
#ткен үш ай уақытқа аз-кем шолу жасап
#тейік. Т#рткүл дүниеден 115 мемлекет, 22
халықаралық ұйым к#рме жұмысына қатысып,
4 миллионға жуық адам ЭКСПО нысандарын

жобаланып, салынған Эйфель мұнарасын
к#ру үшін бүгінде қаншама турист барады.
Осы тұрғыдан алғанда, «Нұр лемге»
алдағы уақытта талай турист келіп, таңдай
қағатынына сеніміміз мол.

қалай болып жатыр? – деген сойылдай сауалға
жауап іздеп к#релік. Бастапқыда айтып
#ткендей, к#рмеге қатысқан 115 ел 200-ге
таяу «Болашақ энергиясы» тақырыбында #з
технологиясын ұсынды. Бүгінде еліміздің
энергетика министрлігі арнайы жұмыс тобын
құрып, Астанадағы ЭКСПО-2017 к#рмесінде
таныстырылған теxнологиялардың ішінен
105 жоба іріктеп алды. Энергетика вицеминистрі Мағзұм Мырзағалиев «Мәселен,
германиялық бір теxнология электр энергияны
алыс жерге тасымалдағанда қуат к#здерінің
біраз б#лігін үнемдеуге мүмкіндік береді.
Қазақстанның электр энергетикалық жүйесіне
ондай теxнологиялар ауадай қажет. Себебі
территориямыз кең. Бұдан б#лек, неміс
павильонында геотермалдық теxнология
таныстырылған болатын. Оның к#мегімен
жерасты сулар мен топырақтан энергия алуға
болады. Зерттеулерге сәйкес, елімізде осы
санаттағы энергия қоры баршылық», – деп
атап #тті.
Вице-министрдің айтуынша, таңдаулы
теxнологиялардың қатарында беларустық
«Турбосфера» да бар. Соның арқасында
газдың қысымын барынша азайтып, қуатты

аралап, ғылым жетістігі мен әр халықтың
мәдениет-дәстүрін, спорттық шара мен #нер
жұлдыздарының #нерін тамашалады. К#рме
#ткізілген 93 күнде 33 мың әртіс Астанада #нер
к#рсетіп, к#рмеге 187 елдің мейманы келіп
қайтқан. 4,5 мың ерікті еңбек етіп, қонақтар
100 млн фотосурет түсіріпті. $з кезегінде
ғалымдар 193 ғылыми жобасын таныстырған.
Жалпы ЭКСПО аясында 6 мыңнан астам
түрлі іс-шара #ткізіліпті. Шағын және орта
бизнестегі 1400-ден астам кәсіпорын құны 640
миллиард теңге болатын тауарды жеткізуге
және қызмет к#рсетуге тапсырыс алды.
сіресе, к#рме туристік салаға ерекше серпін
беріп, туроператорлардың қызметіне деген
сұраныс 1,8 есеге артты. Астанада кәсіпкерлік
субъектілерінің саны 10 пайыздан аса к#бейді.
Елорда бюджетіне қызмет к#рсету саласынан
түскен салық 1,2 есеге #сті. Осылайша к#рменің
пайдалы тұсын тізбектей беруге болады. Тіпті
отандық кәсіпкерлер к#рме уақытын ұзарту
туралы ұсыныс білдірді. Алайда тәртіптің аты
тәртіп. Халықаралық к#рме бюросы белгіленген
уақытта аяқталуы тиіс. Сонымен қыркүйектің
10-күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «ЭКСПО
– 2017» халықаралық к#рмесін салтанатты
түрде жапты. Мемлекет басшысы к#рменің
табысты #ткенін мақтаныш сезіммен атап
#тті. Қазақстан Президенті «Бұл тәуелсіз
Қазақстанның абыройын асқақтатқан айрықша
жетістігінің бірі болды. К#рме еліміздің әлемге
танылуы мен туристер үшін танымдылығын
арттырды. Мәртебелі қонақтарға халқымыздың
қонақжайлығын к#рсете алдық. Біз болашақтың
энергиясына қатысты бүкіл әлемнің тәжірибесін
#з жерімізде тоғыстырдық» – деді.
К#рмеге келген қонақтардың басым
к#пшілігін «Нұр лем» павильоны
қызықтырған. Бұл нысанға 1 миллион 300
мың адам келіпті. Ұлттық павильонды
алдағы уақытта «ЭКСПО-2017» к#рмесінің
мұрасы және музей болып сақталады. Кезінде
Парижде #ткен халықаралық к#рменің
кіреберіс қақпасы қызметін атқару үшін

Жалпы үш ай уақыт аралығында
болашақтың энергиясына байланысты 193
ғылыми жаңалық к#рсетілген. Бұл, әрине,
бірінші кезекте еліміздің ғылыми ортасына
үлкен ықпалын тигізді. Қазақ елі ЭКСПО
#ткізу арқылы әлемге жасыл технология
идеясын дамыту бағытында қыруар еңбек
атқарып жатқанын к#рсетті.
«ЭКСПО – 2017» инновациялық дамуымыз
үшін мол тәжірибе қалдырды. К#рме
инфрақұрылымы, ғимараттар болашақта да
пайдаға асып, қызмет ете беретін болады.
Н.Назарбаев к#рме аяқталғаннан кейін ЭКСПО
инфрақұрылымын пайдалану арқылы бірнеше
ауқымды жаңа жобаны бастауға мүмкіндік
беретінін атап #тті. Ең алдымен, мұнда «Астана»
халықаралық қаржы орталығы орналасады. Ол
қаржы хабына, инвестиция тартатын орталыққа
айналып, халықаралық қаржы жүйесінде
лайықты орынға ие болуға тиіс. Технология
мен инвестицияны дамыту ж#нінде құрылатын
орталық «жасыл технологияны» ғаламдық
деңгейде тұрақты дамытуға ықпал етеді. Ал
IT-стартап халықаралық технопаркі әлемдік
ІТ-кәсіпкерлері мен инвесторларының ісін
алға бастыратын алаңға айналады. Астананың
ең к#рікті ауданының біріне айналған ЭКСПО
қалашығында конгресс-орталығы бар.
Бұл нысан ауқымды мәдени және іскерлік
шараларды #ткізуге арналған еліміздегі ең
ірі және к#пфункционалдық ғимарат. Дәл
осы жерде халықаралық к#рменің ашылу
және жабылу салтанаты #ткізілді. Онда 2500
адам сыяды. Білім беру орталығы да бар.
Жоба жас#спірімдерге жоғары технологиялы
салалардағы мамандықты таңдауға к#мектеседі.
Ал арт-орталығы замануи #нер саласындағы тың
идея мен дискурстарды зерттеуге бағытталған.
Оның негізгі екі міндеті – #нерге баулы және
білім беру. Қарап отырсақ, бұл нысандардың
алдағы уақытта да елімізге керек бағытта қызмет
ететін к#руге болады.
Енді сол к#рме барысында к#рсетілген озық
технологияларды тиімді пайдалану мәселесі

#ндіруге болады. Оны мұнай-газ кенінде
кеңінен пайдалануға мүмкіндік бар. Ал ағын
суды тазартуға арналған фин теxнологиясы
негізінде суды тазартып қана қоймай,
судың түбіндегі лайды тыңайтқыш ретінде
қолдануға болады. Қазіргі кезде оны жанжақты зерделеп жатыр. Финляндияның тағы
бір теxнологиясын «Қазгидромет» сынақтан
#ткізуге кірісті. «К#гілдір к#мір» атты поляк
теxнологиясы қоршаған ортаға шығарылатын
зиянды қалдықты 80 пайызға т#мендетеді.
К#мірдің қызуын да тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді. Айта кеткен ж#н, 24
павильоннан іріктеп алынған 105 жоба
т#рт саланы қамтиды. Олар – мұнай-газ (27
x ), к#мір мен атом (5 x ),
электр энергетика мен энергия үнемдеу (44
x ), ауаның тазалығы, күл-қоқысты
басқару сияқты экологиялық жобалар (29
x ).
Тек энергетика министрлігі емес,
еліміздің #ңірлері де бүгінде қандай
технологияны енгізсек деп бас қатырып
отыр. Мәселен, Ақмола облысы к#рмеде ел
назарына ұсынылған жаңа технологияларды
сараптап, бес жобаны таңдап алған. Оның
бірі – құбырсыз газбен қамтамасыз ету.
Сондай-ақ, Аршалы ауданындағы
Қостомар ауылында қуаты 100 МВт болатын
жел паркі жобасы жүзеге асырылмақшы.
Облыс орталығындағы «К#кшетау су арнасы»
кәсіпорны инновациялық жаңғыру негізінде
турбогенераторларды іске қоспақ. Бұл
#здерінің қажеттілігіне орай электр қуатын
#ндіруге мүмкіндік береді. Жоба жүзеге асса,
тұтынушыларға к#рсетілетін қызмет тарифі
т#мендеуі мүмкін. Жағымды жаңалықты жүзеге
асырудағы мақсат та сол.
Степногорск қаласында да тазалау
қондырғыларын жаңарту қолға алынбақшы.
Оның да тиімділігі қазірдің #зінде белгілі
болып отыр. К#кшетау қаласындағы
«К#кшетау минералды сулары» акционерлік
қоғамы электр желілері жүйесін
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«Тойдың болғанынан боладысы қызық» – демекші,
биылғы жылдың еліміз үшін ең маңызды оқиғасы
«Астана ЭКСПО-207» халықаралық көрмесінің
аяқталғанына да бір айдан астам уақыт болды.
Енді осы айдай әлемге сән-салтанатымен, озық ойымен,
технологиясымен мәлім болған көрмеден еліміз қандай
технологияларды алмақшы дей-тұғын заңды сауал туындайды?
Жалпы бұл халықаралық шараны өткізгенде еліміз не ұтты?
Павильондар қаңырап бос қалмай ма?
Нәтиже

ЭКСПО-ның
ЭКСПОның ЖЕМІСІ

 : діл
Сағымбекұлы, ауған
соғысының аяқталғанына
да 40 жылға жуық уақыт
болды. Сол сұрапыл
соғысқа елімізден 22 мың
адам қатысыпты. Оның ішінде 761 жауынгер
қаза тапқан. Бүгінгі таңда қанша ардагеріміз
бар? Оларға тиісті деңгейде құрмет к#рсетіліп
жатыр ма?
Ә
  : $зге елге барып соғысу
негізі дұрыс емес. Бірақ сол ауған жеріне
барып соғысқан азаматтар тыныштықты
сақтау мақсатында қолына қару
алды. Сіз жаңа 22 мың сарбаз туралы
мәлімет келтірдіңіз. Ол тек әскерилер.
Қаза тапқандар саны бүгінде мыңға
жуықтады. Осы 22 мың азамат - ауған
синдромына шалдыққандар. Олардың
бірі жолдасын жоғалтты, бірі жарақат
алды. Міне, сол майдангерлердің жасы
қазір 50-55 аралығында. Бастапқыда
бұл ардагерлерге жап-жақсы
к#мек к#рсетілді. Мысал ретінде
айтсақ, Алматыда ауған соғысына

Біздің сұхбат

компьютерлік бақылау технологиясын
пайдаланбақшы.
$зге де аймақтар құр алақан отырған жоқ.
Осылай жұмыс тобын құрып «қай технология
#ңіріміз үшін тиімді?» – деген мәселемен бас

қатыруда. Себебі даңқы т#рткүл дүниеге тегіс
тараған к#рмеде ұсынылған технологиялық
жобаларды ұтымды пайдалану заман талабы.
  Ө!"#

Сендер, сендер Отан үшін оққа тостың кеудеңді,
Өрлігіңді, ерлігіңді ел көрді.
Бірге аттанған бауырларың жер жастанды, жерленді
Жебейді олар әруағымен сендерді...
Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл Алматыда өткен Қазақстанның Ауған соғысы ардагерлері ұйымдары «Қазақстан
ардагерлері» қауымдастығының 5-ші съезін осылай бастады. Жиналғандар бір минут үнсіз тұрып, жат елдегі қан майданда
қаза тапқан боздақтарды еске алды. Алқалы жиынға қатысушылар ауған соғысы ардагерлерінің ерлігіне тағзым етті.
Олардың жастарға патриоттық тәрбие беру ісіне қосқан өлшеусіз үлесіне ризашылығын білдірді. Жиын аяқталған соң
Ауған соғысы ардагерлері ұйымдары «Қазақстан ардагерлері» қауымдастығының бірінші орынбасары Әділ Сағымбекұлын
әңгімеге тартқан едік.

БАСТЫ МІНДЕТ –
ЖАСТАРДЫ ПАТРИОТТЫҚ
ТӘРБИЕГЕ БАУЛУ
Әділ НЕСІПБАЕВ
НЕСІПБАЕВ::

қатысқандар к#п. $йткені сол кезде арнайы
заң қабылданып, біздің майдандастарымызды
осы Алматыға оқуға түсірді. Сол кезде-ақ
жатақханаға тіркеуге тұрғызып, ертеңіне
пәтер табыстады. Бұндай қолдау ешқандай
мемлекетте болған жоқ. Сондықтан да
Алматы қаласында ауған соғысының ардагері
к#п. Ауған соғысының аяқталғанына 10 жыл
болған кезде, яғни 1999 жылы жігіттердің
барлығы пәтермен қамтамасыз етілді. Алайда
әлеуметтік мәселе түпкілікті шешілген
емес. Біздің ұйым осы әлеуметтік мәселеге
қатысты үнемі күресуде. лгінде айтқандай,
ардагерлердің орта жастағы буыны 60
жасқа жақындады. Міне, осы азаматтарға
медициналық к#мек қажет. Жалпы ардагерлер
Алматы және Астана қалаларында ғана емес,
басқа да облыстарда бар. Оларға да осындай
жағдай жасалуы керек. Біз осы мәселені қолға
алдық.
 : Алматыда «Қазақстан
ардагерлері» қауымдастығының 5-ші съезі
#з жұмысын аяқтады. Жиын соңында
ардагерлердің #скелең ұрпақты отандық
патриотизмге тәрбиелеуге аянбай атсалысатыны
туралы айтылды. Соған орай тиісті қарар

қабылданды. Осы
жиынға қатысты пікіріңізді білсек.
Ә
  : Қазақстанның ауған соғысы
ардагерлері ұйымдары «Қазақстан ардагерлері»
қауымдастығының 5-ші съезі екі күнге созылды.
Бірінші күні біз т#рағаны сайладық. Содан
кейін алдағы уақытқа жоспар құрдық. Соңғы
4 жылдың #зінде кешенді жұмыс атқарылды.
Жиынға қорғаныс министрлігінің бас штаб
бастығының орынбасары Мұхамеджан Таласов,
Мәжіліс депутаты, Ауған соғысы ардагерлері
ұйымдарының «Қазақстан ардагерлері»
қауымдастығының т#рағасы Бақытбек Смағұл,
ауған соғысының ардагері, бас штабтың барлау
басқармасы арнаулы әскерінің 177 бригада
командирі Борис Керімбаев және басқа да
ардагерлер қатысып, қордаланған мәселені
ортаға салды. Ауған соғысының тарихына ерлігі
#шпестей етіп жазылған атақты «қара майор»
Борис Керімбаев ағамызды «Аманат» қорының
т#рағасы Зәуре Бейісова аранайы марапаттады.
Бұл да болса «қара майор» ағамызға деген үлкен
құрмет.
 : Ауған соғысы ардагерлері ұйымы
жастарды әскери патриоттық рухта тәрбиелеуде
қандай іс-шара атқаруда?

Ә
  : Біздің ұйым жақында
ғана қоян-қолтық ұрысынан республикалық
жарыс #ткізді. Бұрын бұл жарыс әскерилер
арасында ғана #тетін. Бұл жолы облыс және
аудандардың спорт клубтарынан спортшылар
қатысты. Мұндай спорттық шаралар жастарды
әскери-патриоттық тәрбиелеу ісіне #з үлесін
қосады. Біздің ұйымның басты мақсаты да
осы. Мұндай шараны #ткізу арқылы бізге
келіп жатқан жас #рендердің патриоттық
сезімін оята алсақ, ол қауымдастығымыздың
үлкен жеңісі. Сонымен қатар біз жастармен
Мәскеу түбіндегі Волоколамск қаласына
бардық. Осының #зі үлкен іс-шара. Жуырда
Алматыда Бауыржан Момышұлы атындағы
республикалық мектеп-интернаттың ауласына
батыр бабамыздың ескерткішін орнаттық.
Осы арада айта кеткен ж#н, Ауған соғысы
ардагерлері ұйымдарының «Қазақстан
ардагерлері» қауымдастығы жастарымыздың
патриоттық сезімін еселей түсу үшін,
Бауыржан Момышұлы бейнелеген екі дәрежелі
орден тағайындау туралы ұсыныс жасады.
   

Инвестиция
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ
ҚАМҚОРЛЫҚ

Жетісу жеріне кәсіп ашып, іс жүргізгісі келетін шетелдік инвесторларға Алматы
облысы тарапынан барлық жағдайдың жасалып жатқаны, инвестициялық
мүмкіндіктің мол екендігі де баурауда. Ал Жетісу өңірінің табиғаты тамаша
аймақтардың қатарынан табылатыны, осы ретте туристік саланы өркендетуге
айрықша мән беріліп, ыңғайлы жағдайдың жасалып жатқандығы қызықтыруда.
Сонымен бірге аймақтың ел бойынша майбұршақ, жүгері, көкөніс, картоп, ет,
жұмыртқа, жүн өндіруде алдыңғы қатардан көрініп келе жатқаны, жүзім мен сүт
өндіруде екінші орын алатындығы да инвесторларға табылмайтын мүмкіндік.
Өнеркәсіптік әлеуетті өркендетуге ден қойып отырған бұл аймақта екі мыңнан
аса кәсіпорын орналасқаны және оның 82 пайызының агроөнеркәсіп кешенінің
еншісінде.
Қант қызылшасын өңдеу мен айналысатын жоғары технологиялы зауыт құруда
да, сүтті-етті мал және жылыжай шаруашылығын өркендетіп, интенсивті бау-бақша
алқабын кеңейту бағытында да айтарлықтай жұмыстардың іске асырылып жатқаны,
индустриалды аймақтар құрылып, жаңа жұмыс орындарының ашылып жатқаны,
жалпы ел экономикасын өркендетуде қай салада болсын ілгерілеушілік бар
екені, оған үкімет тарапынан барынша қолдау көрсетіліп келе жатқаны, бұған
қоса, мемлекеттік қолдау тетіктерін пайдалана отырып, «Индустриалдыинновациялық даму», «Бизнестің жол картасы – 2020» сияқты бюджеттік
бағдарламалардың рет-ретімен жүзеге асырылып жатқаны да шетелдіктердің
ойына шығып тұр. Осы орайда жоғары технологиялы жаңа өндіріс орындарын
құру, сүт өнімдерін өндіру, жеміс-жидек пен көкөніс өңдеу, құс шаруашылығын
өрістету, құрылыс индустриясы мен туризм салаларына да қызығып отырғандар
аз емес. Қысқасы, өңіріміздің осы мүмкіндігіне қызығып отырған шетелдік
инвесторлар өте көп. Тіпті екі жақты келісімдерге қол қойылып, жұмыс
бастағандары да жетерлік. Осы ретте осыған қатысты жаңалықтармен
бөліскенді жөн көрдік.

Қазақстан сыртқы істер
министрлігі мен Алматы
облысы әкімдігінің қолдауымен
Жамбыл ауданында «Жамбыл
Инвест-2017» халықаралық
форумы тті. Аудан
орталығындағы «Ақсарай»
мейрамханасында ткен іскер
жандар басқосуының мақсаты
– ңірді дамыту үшін шетел
инвестициясын тартуға ықпал
ету, бизнес ашамын деген
қалталы кәсіпкерлерге ауданның
инвестициялық мүмкіндігін
крсету, халықаралық
ынтымақтастықты жандандыру
арқылы интеграциялық
үдерістерді нығайту.
Форумға қатысушылар осы
мақсатта сан-сала бойынша
ауданның бүгінгі әлеуеті мен
алдағы даму жобаларынан мол
мағлұмат алып, бейнефильмді
тамашалады. Сондай-ақ қазіргі
кезде аудан аумағында табысты
жұмыс істеп тұрған «Сұңқар
Алматы құс фабрикасы»,
«Алматы конфеттері», «Шығыс
кен басқармасы», «Күрті», «Жамбыл Керамзит
компаниясы», «Техсан Қазақстан», «Пласт
Инвест», «Жетісу Жамбыл жиһазы» сияқты
ндіріс орындары келушілер назарына арнайы
крме ұсынды.
Жамбыл ауданының әкімі Жандарбек
Далабаев инвестиция салу мүмкіндігі туралы
кең клемде баяндама жасады. Елдегі ірі
мегаполис Алматыға жақын орналасқан
тарихы терең, ертеңі ерен, бизнес жүргіземін
деушілерге ұтымды ұсынысы мол киелі
мекенде атқарылып жатқан толымды істерді
жан-жақты тарқатып, экономикалық жағынан
екі тарапқа да пайда әкелетін жұмыс жүргізу
үшін тиімді келіссзге ауданның әзір екендігін
жеткізді.

КЕМЕЛ
КЕЛЕШЕК
КЕПІЛІ

Сондай-ақ Таңбалытас ауылындағы «Шығыс
кен басқармасы» ЖШС бас директоры Зелина
Катранова ойын ортаға салды. Ондаған елдің
іскер адамдары ауданның ерекшеліктері мен
артықшылықтарына қанығып, пікір алмасты.
Форум соңында қонақтар ауданмен
жақынырақ танысу үшін елді мекендерді
аралап, Жамбыл мұражайында, электр
бұйымдарын шығаратын «Техсан Қазақстан
Инвест» және жұмыртқа ндіретін «Сұңқар
Алматы құс» жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктерінде болды.

ПАЙДАСЫ МОЛ ЖЫЛЫЖАЙ

Оның айтуынша, Алматы қаласы маңында
азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін
экономикалық сімде ет пен сүт ндірісіне
басымдық берілген. Осы бағытта қазірдің
зінде бордақылау алаңы, тауарлы сүт фермасы
сияқты инвестициялық жобалар Үңгіртас,
Қарақыстақ ауылдарында жүзеге асырылды.
Жамбыл ауданының аумағы екі миллион
гектарға жуық жерді алып жатыр. Оның 10
мың гектары шабындық, 1 млн 236 мың
гектары жайылым, 97,6 мың гектары егістік.
Аграрлы аймақ тұрақты ркендеу үстінде.
Кейінгі он жыл ішінде негізгі крсеткіштер он
есе сті. Дәнді дақылдар, бақша німдері, ет,
сүт, жүн ндіру, мал саны бойынша облыста
алдыңғы орындарда. Бірақ ауыл шаруашылығы
німдерін қайта ңдеу жағы кемшін, німді
шикізат күйінде ткізудің үлес салмағы басым.
Сондықтан ауыл шаруашылығы ндірісін
интенсивтендіру және німін тереңдей ңдеу
маңызды. Осы саланы талапқа сай дамыту
қажет.
Бұл бағытта жүн, тері, ет, сүт, жеміс-жидек
пен ккністі қайта ңдеуге инвестиция
саламын деушілерге қажетті шикізат
мол, инфрақұрылым дайын. Теміржол
желісі бойындағы Қазыбек бек бекетінде
инвестициялық жобаларды орналастыруға
арналған индустриалды аймақ құрылып, 693
гектар жер телімі блінді. Ауданның транзиттік
әлеуетінің жоғары болуы, аумағынан «Батыс
Еуропа – Батыс Қытай» жолы тетіні
тауар тасымалына те қолайлы. Аталған
халықаралық автожол жанынан жол бойы
кемпингтерін орналастыруға арнап 5 гектардан
жер телімдері белгіленді. Ауданның тарихи
орындары, крікті жерлері, Балқаш клінің
жағасы туризмді дамытуға мүмкіндік береді.
Инвесторларға ауданның
географиялық жағдайының
қолайлылығын, суды, желді,
күнді пайдалана отырып,
жасыл экономиканы
дамытудың, елді мекендерді
заманауи құрылыстармен
кеңейтудің, басқа да
мүмкіндіктердің бар екенін
айтқан Жандарбек Ермекұлы
аудан экономикасына белсене
капитал салуға шақырды.
Bңірді дамыту үшін отандық
та, шетелдік те серіктестермен,
ғалымдармен, кәсіпкерлермен
бірлесе жұмыс істеуге
ашықтығын білдірді.
Облыстық кәсіпкерлік
және индустриалдыинновациялық даму
басқармасының басшысы
Cлімжан Тоқтасынов,
«Дипломатиялық корпуспен
жұмыс істеу басқармасы» АҚ

филиалының жетекшісі Бақыт Оспанов
инвесторларға крсетілетін мемлекеттік
қолдау жнінде баса айтты. Венгрияның
вице-консулы Дердь Тар, LAC Holding
компаниясының кілі Лайош Очай, Аустрия
елшілігінің сауда кілдігінің басшысы Михаэль
Мюллер мырзалар негізінен еларалық сауда,
экономикалық байланыстарды тілге тиек етті.
Ауданға қомақты инвестиция салып,
ауыл шаруашылығы саласында жұмысын
жолға қойған ирандық азамат, «Империя
Фуд» ЖШС бас директоры Арман
Жавидан қазақ елінің шетелдік
инвесторларға қолайлы жағдай жасап
отырғанын, ауданда жақсы бизнес
климат бар екенін, бұл жердің мал
шаруашылығына аса ыңғайлылығын
атап тіп, з тәжірибесімен блісті.
Ол осыдан екі жыл бұрын жалпы
құны 3 млрд 578 млн теңге тұратын үш
мың басқа арналған бордақылау алаңын
іске қосқан болатын. Содан бері 968
миллион теңгеге 1013 тонна ет ткізді.
Бүгінде онда 2483 бас ірі қара бордақыда
тұр. Келесі жылы бір жарым мың тонна
ет ндіру кзделіп отыр. Келешекте
бордақылау алаңына қойылатын мал санын
10 мың басқа дейін кбейту мақсатымен
жұмыстар жүргізуде. Былтыр серіктестік жалпы
құны 288 млн теңге, қуаттылығы 5 мың тонна
астық сақтау қоймасын салды. Енді «Алматы –
Бішкек» жолы бойынан ет комбинатын ашпақ.
Қасымбек ауылы маңынан ірі құс
фабрикасының негізін қалап, ырғақты жұмыс
үрдісіне қойған «Сұңқар Алматы құс» ЖШС
бас директоры Дмитрий Чалых та тәжірибе
блісіп, мемлекеттің инвесторларға қатысты
икемді саясат ұстанып отырғанын жеткізді.

Голландия шағын ел болғанымен ауыл
шаруашылығы және неркәсіп німін ндіру
жағынан тәжірибесі мол. Сол німдерін
экспорттауда әлемде АҚШ-тан кейінгі екінші
орында тұр. Олардағы экономикалық ашықтық
кәсіпкерлік саласын дамытуға да серпін беруде.
Сондықтан бұл елдің инвесторлары әлемнің
әр түкпірінде з мүмкіндігін жүзеге асырып
келеді. Cсіресе
жылыжай

шаруашылығын
дамытуға ден қойылған. Бұл туралы «Кктем
Грант» қонақүйінде ткен «Жылыжай
саласындағы голландиялық компаниялардың
Алматы облысындағы сауда миссиясы» атты
семинарда сз болды.
Семинарға
Нидерландының әлемге
танымал Bilancia,
Cеltic Koeling, Dalcem,
Enza Zaden, EuroFood
congsulting, Hoogendoorn,
Mac Agro, Oldenhuic &
Pirincen, Philips сияқты
14 компаниясының
жетекшілері қатысып,
Жетісу жұртымен
аграрлық секторда жанжақтылы байланыс орнату
мақсатында әңгіме рбітті.
Шара аясында Нидерландтар
елшілігінің ауыл
шаруашылығы мәселелері
бойынша кеңесшісі Меруес
Брауэрттің айтуынша, олар
жылыжай шаруашылығына
10 мың гектар жер блген,
оның 5 мың гектарына
ккніс, қалғанына
гүл сіріп жатыр. Озық
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технологияның арқасында жыл сайын мол
пайда тауып келеді. Cлемдік экспорттың
кшбасында тұрған ел Қазақстанның
нмірі бірінші серіктесі. Екі ел арасындағы
экономикалық қарым-қатынас 1993 жылы
орнады. Содан бергі 24 жыл ішінде елімізге
70 млрд долларға жуық инвестиция құйып,
осы саладағы алдыңғы орында келеді.

– Соңғы жеті жылда облысқа тартылған
инвестиция клемі ауқымды. Біз ңірге
инвестиция саламын деген кәсіпкерлерді қуана
қарсы аламыз. Cрі оларға барынша қолайлы
жағдай жасауға дайынбыз, – деді облыс
әкімінің орынбасары.
Бұдан соң Талдықорған қаласының әкімі
Бағдат Қарасаев бизнес-салымшыларға

– Мәселен, осыдан екі жыл бұрын
Нидерландтар Қазақстанға саудалаған
ауыл шаруашылық және бағбандық
німдерінің клемі 100 млн еуродан асты.
Бұның айтарлықтай блігі жылыжай
шаруашылығының үлесіне тиесілі», –
дейді жиналыста сз алған Нидерландтар
Алматы қаласындағы кеңес басшысы Вилко
Роггенкамп.
Екі ел арасындағы сауда-саттық клемі
де жыл ткен сайын артуда. Бүгінде 5
млрд долларды құрап отыр. Мұнай-газ,
геологиялық барлау, дәрі-дәрмек жасау,
ауыл шаруашылығы, тағы басқа да саладағы
ынтымақтастықтың үзігі бекемделіп келеді.
Cсіресе жылыжай секторында ілгерілеушілік
басым.
Қазірдің зінде елімізде жылыжай
шаруашылығымен айналысатын 40-тан астам
голландтық ауыл шаруашылық кәсіпорын бар.
Cрбірінің әлеуеті таңдай қақтырады. Бірі –
Жетісудың соқа тісі тимеген құйқалы жеріне
жылыжай салмақшы, енді бірі кп нім беретін
сапалы тұқымын саудаламақшы, үшіншісі,
бақша німдерін сіруге қолданылатын дәрідәрмек түрін ұсына келіпті. Тоңазытқыш
орнатып, жарықтандыру, суландыру жүйесін
жаңарту бағытындағы озық тәжірибесін
таныстырып жүргені де бар. Жетісуға күнде
келе бермейтінін білетін олар кездесу
барысында з мүмкіндіктерін барынша
жарнамалап қалудың қамында.
– Van Der Hoеven компаниясының
кілімін. Қазақстан нарығына кіргенімізге
алты жыл болды. Қазір трт ірі жобаны жүзеге
асыруды қолға алып, күні-түні соның соңында
жүрміз. Сол қатарда Қарадала ңірінен екі
гектар жер алып, жер астынан шығып жатқан
жылы суда ккніс сірудің тәжірибесін
сынақтап ткізіп жатырмыз. Алдымен қияр
сіріп крмекпіз. Жобамыз сәтті аяқталса,
адамдар кп тпей жылы суда сірілген
ккністерді тұтына бастайды, – дейді Van Der
Hoеven компаниясының менеджері Воб
Хунсше.
Еліміз бойынша ауыл
шаруашылығы німдерінің
17 пайызы Жетісу ңіріне
тиесілі. Bйткені ңірде ауыл
шаруашылығы мақсатында
пайдаланылатын 8 млн
гектар жер бар. Ол жерлерде
жылыжай шаруашылығы
да жақсы ркендеп келеді.
Сол қатарда 1061 гектар
жерде голланд жылыжайлар
жүйесі жұмыс істеуде. Оның
дені Алматы облысының
еншісінде. Қазірдің зінде
жылыжайлар аумағы 80
гектарға жеткен. Негізінен
онда қияр, қызанақ, аскк
сіріледі. Басым блігі түрік,
корей, қытай технологиясымен
жабдықталған. Жыл соңына
дейін тағы да 37 гектар жылыжай
қосылмақ. Таяу жылдары облыс
басшылығы жылыжай аумағын 100
гектарға ұлғайтуды жоспарлап отыр.
Голландықтардың кздегені де осы.
Олар жетісулықтардың дәл осы мақсатын
ары қарай жетілдіруге кмектеспек. Тіпті
мұхит асып келген қонақтар ккніс пен гүл
сірудің қыр-сырын жергілікті тұрғындарға
үйретуге ниетті. Ол үшін жерлестеріміз
міндетті түрде голланд жылыжайларды сатып
алуы керек. Бірақ бір гектар голланд дайын
жылыжайды орнатуға 1 млн еуро қаржы
жұмсалады. Оны жерлестеріміздің қалтасы
ктермейді.

қаланың инвестициялық мүмкіндіктерін
таныстырды. Жаңа экономикалық ахуалдағы
жаңарған қаланың даму жоспарына тоқталды.
Cрі облыс орталығы үшін шағын және орта
бизнестің қандай маңызға ие екенін атап тті.
Бүгінде қала қазынасына түсетін алымсалықтардың 50 пайыздан астамын шағын
және орта бизнес береді. Мәселен, биыл
9 айлық крсеткіш бойынша аталған
кәсіпкерліктен 8 млрд теңге клемінде салық
түскен. Бұл былтырдың тиісті кезеңімен
салыстырғанда 75 пайызға жоғары. Қазірде
аталмыш кәсіп түрі бойынша он мыңға жуық
бизнес субьектісі бар. Оларда 26 мыңнан аса
адам еңбек етуде. Жыл басынан бері шаһарда
15 жаңа кәсіпкерлік нысан ашылып, үш жүзден
аса адам жұмыспен қамтылған.
– Талдықорған кршілес екі
алып ел – Қытай мен Ресейдің клік
магистральдарына жақын орналасқан. Бұл
экономикалық тұрғыдан те тиімді. Қалаға
ауыл шаруашылығы алқаптары іргелес
жатқан аймақтар да біз үшін маңызды. Біз
олармен бірлесе жұмыс істеу арқылы ауыл
шаруашылығындағы негізгі бағыттарды
жылдам дамытуға мүмкіндік аламыз. Cрі соның
арқасында сапалы, экологиялық жағынан таза
німдерді кршілес мемлекеттерге іркіліссіз
экспорттап, шығарылатын тауар клемін де
тез ұлғайта аламыз, – деді қала әкімі. Бұдан
әрі ңір орталығының кәсіпкерлік үшін тиімді
саналатын зге де артықшылықтарын саралай
келіп:
– Бизнес үшін бізде барлық жағдай
жасалған. Сондықтан барлық әлеуетті
инвесторларды з жоспарын біздің қаламызда
жүзеге асыруға шақырамыз, – деді ол.
Cлеуетті инвестор демекші, шара аясында
мұндай мүмкіндігі жоғары кәсіпкерлерге
барынша қолдау крсетіліп, жағдай жасауға
ерекше кңіл блінетіні жеткізілді. Сондай-ақ
мемлекет пен жекеменшік әріптестік негізінде
салынатын тұрғын үйлер мен зге де әлеуметтік
нысандарға инвестор тарту мәселесі де
қарастырылды.
Форумға қатысушы «Лун Юань Жетісу»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
басшысы Янь Гуан Хуанның айтуынша, олар
үшін бұл басқосудың маңызы зор. Аталған
серіктестік бүгінде Жетісу жерінде 2,600
млн. доллар қаражатқа мал бордақылау
алаңын салуды бастап кеткен. Қазақстанның
жергілікті німі ндірілетін ндіріс алаңында
5000 – 10000 бордақылайтын арнайы алаң
болмақ. Жоба сәтті жұмыс істеген жағдайда
Қытай инвесторы ары қарай тағы бірнеше
зауыт салуға мүдделі.
Жиын соңында Бағдат Қарасаевтың
қатысуымен бес меморандумға қол қойылды.
Нәтижесінде Жетісудың бас шаһарына құны 10
млрд теңгеден астам инвестиция тартылмақ.

ҚОМАҚТЫ ҚАРЖЫ ТАРТЫЛАДЫ
Ұлы Жібек Жолының бойынан орын
тепкен Талдықорған қаласының даму
мүмкіндігі мол. Мұндай пікір ңір орталығында
тұңғыш рет ткізілген «Талдықорған инвест –
2017» халықаралық инвестициялық форумында
айтылды. Игі бастаманы қалалық әкімдік
пен облыстық кәсіпкерлер палатасы бірлесе
ұйымдастырды. Шарада еліміз кәсіпкерлерімен
қатар Түркия, Қытай, Оңтүстік Корея,
Германия және Ресейден 70-ке жуық компания
кілдері бас қосты.
Форум қатысушылары Талдықорған
қаласының даму және инвестициялық
мүмкіндіктері туралы фильмді тамашалады.
Жиналғандарды облыс әкімі Амандық
Баталовтың атынан орынбасары Жеңіс Тұяқов
құттықтап, облыстың даму динамикасы
жнінде мағұлмат берді.
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Smart жоба

Күні кеше Астана төрінде өткен
халықаралық мамандандырылған
ЕХРО-2017 көрмесі «жасыл»
технологияға байланысты әлемнің
ең озық жобаларын бір алаңда тоғыстырған болатын.
Әлем үшінші технологиялық революцияның бастауы
деп бағалаған осынау халықаралық шарадан кейін,
еліміздің көптеген министрліктерінің жаңа жобаларды
қолданысқа енгізу мәселесі бойынша арнайы жұмыс
топтарын құрғаны белгілі. Аймақтар арасынан Атырау
алғашқылардың бірі болып «үнемдеу» деп аталатын
тамаша жоба бойынша іске кірісті.

АТЫРАУ

«АҚЫЛДЫ» ҚАЛАҒА
АЙНАЛАДЫ
ЭЛЕКТР ҚУАТЫ
40 ПАЙЫЗҒА ҮНЕМДЕЛЕДІ
Сонымен, Атырау «ақылды»
қалаға қалай айналады? «Смарт
Атырау» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінің жетекшісі міндетін
атқарушы Лунара Рысбайдың
айтуынша, бірінші кезеңде
Атырауда к#шені жарықтандыру
жобасын іске қосу жоспарлануда.
Соның нәтижесінде 106 шақырым
электр жүйесі желілері тартылып,
20 трансформатор, 600 бағана, 600

асырылмақ. «Ақылды, қауіпсіз
қала» жобасы к#шедегі бақылау
камераларының интеллектуалдық
жүйесін іске қосатын болады. Жоба
жол-к#лік оқиғаларын бейнежазба
және фотолентаға жоғары сапада
түсіреді. Жоспар бойынша, 30
камера-радар орнатылады. Сапасы
36 мегапиксельге тең камера т#рт
жолақты жолдағы автомобиль
қозғалысын да бақылауда ұстайды.
Салыстыру үшін айта кетсек,
әлемге әйгілі бренд – iPhone 7
қалта телефоны камерасының
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INNOVATION

Мұнай және газ
Жалпы төлем –
Ж
121 миллиард доллар

Болашақ кеңейту жобасы мен
Жоғарғы қысымды басқару жобасы
әлемдік деңгейдегі энергетикалық
жүйе болып табылады. Мұнай
және газ #ндіру қуатын арттыруға
бағытталған жаһандық деңгейдегі
жобалар Теңіз кен орнында жүзеге
асырылуда.
Атырау – #те жедел дамып келе
жатқан Қазақстандағы бірегей аймақ.
Ел экономикасының локомотиві
саналатын Атырау облысында алты
жүзге жуық орта және ірі кәсіпорын
жұмыс істейді. Республика бойынша
#неркәсіп #німі к#лемінің 24 пайызын
қамтамасыз ететін Атырауды шетелдік
компаниялар инвестиция үшін
қолайлы аймақ ретінде бағалайды.
Біз әңгіме етіп отырған еліміздегі
ең ірі инвесторлардың бірі саналатын
ТШО-ның әріптестік орнатқанына
келер жылы ширек ғасыр толады.
1993 жылдан бастап санағанда 2017
жылдың бірінші жартыжылдығына
дейін ТШО компаниясының елімізге
қаржылық т#лемі 121 миллиард
долларды құрады. Бұл сомаға
жергілікті қызметкерлерге т#ленген
жалақыдан бастап, отандық тауар
жеткізушілер мен мемлекеттік
кәсіпорындар үшін т#лемдерді,
қазақстандық серіктестерге
аударылған дивидендтерді, салықты
енгізуге болады. Ағымдағы жылдың
бірінші жартыжылдығының #зінде
ТШО отандық тауар #ндірушілер мен
қызмет к#рсетушілерге бір миллиард
доллар к#лемінде т#лем жасаған.

Тәулігіне –
75 мың тонна мұнай

1993 жылдан бастап ТШО
компаниясы #ндіріс қуатын
арттыратын жобаларды жүзеге асырып
келеді. Болашақ кеңейту жобасы мен
Жоғарғы қысымды басқару жобасы
екінші болашақ зауытының заңды
жалғасы болып табылады. Аталған
зауыт жобасын жүзеге асыру кезінде,
Теңіз кен орнынан коллекторға газды
айдаудың тиімділігі дәлелденген
болатын.
2008 жылы аяқталған жоба
нәтижесінде тәуліктік мұнай #ндіру
к#лемін 75 мың тоннаға дейін
ұлғайтуға жол ашылды. ;ндірілетін
газ к#лемі 22 миллион текше метрге
дейін к#бейтілді. 2017 жылдың бірінші
жарты жылдығының #зінде ТШО
#ндірген мұнай к#лемі 14,59 миллион
тоннаға дейін жетті. ;ндіріс тілімен
айтқанда, бұл – 116 миллион баррель
деген с#з. Реті келгенде айта кеткен
ж#н, Теңіз кен орнының барланған
жалпы қоры 3,2 миллиард тоннаны,
яғни 25,5 млрд баррельді құрайды.

Күкіртті енді ұмытыңыз

Бүгінгі мақаланың #зегіне
айналған Болашақ кеңейту жобасы
мен Жоғарғы қысымды басқару
жобаларын қаржыландыру туралы
шешімді ТШО серіктестері #ткен
жылы қабылдаған болатын.
Интеграцияланған жобаға салынған
инвестиция к#лемі 36,8 миллиард
долларды құрайды. Бүгінде отандық
жеткізуші компаниялар жобалау,
сатып алу, болашақ кеңейту жобасына
модуль дайындау жұмыстарына

жарық диодты шам, диспетчерлік
бекет тұрғызылады. Сондай-ақ
АСУНО жүйесі іске қосылады. Бұл
серверлік орталық – ақпаратты
іздеу және ақпаратты алу процесін
реттейді.
«Батыс Транзит» АҚ
бастамасымен қолға алынғалы
отырған жобаның жалпы құны
5 миллиард 214 миллион теңгені

құрайды. Басты жаңалық сол, жаңа
жоба жылына электр энергиясын
40 пайызға дейін үнемдеуге
мүмкіндік береді. Бірінші кезеңде
тоғыз к#шеге жарық диодты шам
орнатылады. Екінші кезеңде
осындай технология 180 к#шеде
қолданылады. «Қазіргі таңда
келісімшарт жасалып, құрылыс
жұмысы басталып кетті» дейді
спикер.

АҚЫЛДЫ ӘРІ ҚАУІПСІЗ
Сонымен қатар Атырауда SAFE
SMART CITY жобасы жүзеге

мегапикселі 12-ден аспайды.
Жаңа камера желісі бір сәтте
32 нысанды бақылауға мүмкіндік
береді. Ол бағдаршамның қызыл
түсіне тоқтамау, жылдамдықты
арттыру, тыйым салынған жерде
бұрылу немесе кері айналу, іздеуде
жүрген мемлекеттік н#мірді
автоматты түрде тану қызметтерін
атқарады. Жобаның алдын-ала

есептеу құны 1 миллиард 100
миллион теңгеге бағаланып отыр.
Қазіргі таңда шетелдіктермен арада
келісс#з жүргізілуде.
Тағы бір жоба – қоғамдық к#лік
билетіне электрондық жүйе енгізуді
к#здейді. Жалпы құны 3 миллион
еуроға бағаланған жоба келер жылы
іске асырылуы тиіс. Лунара Рысбай
«Электрондық билет жүйесіне
қаржыны инвестор құяды. Жаңа
жүйе тасымалдаушыларға бағыт
кірісін ұлғайтуға, мемлекеттен
субсидия алуға, жолаушылардың
тұрақты есебін жүргізіп отыруға
мүмкіндік береді», – дейді.

белсенді тартылған. Аталған жобаға
қазақстандық қатысу к#лемі 32
пайызды құрайды.
Болашақ кеңейту жобасы мұнай
#ндіру к#лемін жылына он екі
миллион тоннаға дейін арттыруға
мүмкіндік береді. Тәуліктік
бағаммен алғанда, 260 мың
баррель деген с#з. Нәтижесінде
Теңіз кен орнынан алынатын
мұнай к#лемі жылына 39 млн
тоннаға жетеді. Аталған жоба
кәсіпорынның #ндіріс қуатын
арттыруға бағытталса, Жоғарғы
қысымды басқару жобасы Теңізде
жұмыс істеп тұрған барлық
зауыттардың қайта #ңдеу қуатын
арттыруға бағытталған.
Бір айта кетерлігі, Болашақ
кеңейту жобасында күкірт
#ндірілмейді. Құрамында
күкіртсутегі бар табиғи газ
қыртысқа құйылады. ;йткені
нысандарды іске қосу процесі
жаңа технологияларға бағытталған.
Мұндағы мақсат – ауаға таралатын
зиянды қалдықтарды барынша
азайту. Жоба құрамдарын іске қосуға
бағытталған қосымша нысандармен

«ENBEK.KZ»! Барша отандастарымызға етене таныс
бірыңғай цифрлық еңбек биржасын ашып қарасаңыз,
бір ғана «ТШО» компаниясының мердігері болып
табылатын мекемелердің төрт мыңнан астам бос
жұмыс орны туралы хабарландыру ілгенін көресіз.
Мұндай тамаша мүмкіндік «Теңізшевройл»
компаниясы қолға алған жаңа жобалар
нәтижесінде туындап отыр.
бірге, коммуникация, мұнай
жинақтау жүйесі және мұнай #ндіру
скважиналарын тұрғызып, ескілерін
ж#ндеу жоспарлануда.

мердігерлері мен субмердігерлері
қажетті вакансияларды аталмыш
сайт арқылы іздейді. Бұл интернетресурстың иесі Еңбек және халықты

жүктерді сақтау терминалынан және
24 шақырымды құрайтын т#семе
жолдан тұрады. Теңіз каналының
ұзындығы – 71 шақырым. Ені – 100
метр. Ал тереңдігі 6 метрге дейін
жетеді.
Бағыт үшін каналдың батыс
б#лігінде суға батырылған 14 арал
және шығыс б#лігінде 16 су үсті
аралдары арнайы жасақталған. Бұл
аралдар судың келуі мен балықтар
миграциясына арналған. Келесі
жылдың сәуір айынан бастап,
аталған теңіз каналы арқылы жүк пен
модульдер тасымалданады.

ОТАНДЫҚ
ЭКОНОМИКАНЫҢ
ДРАЙВЕРІ
20 000 жұмыс орны
ашылады
Мұнайды экспорттау үшін,
қолданыстағы бағыттың қуаты толық
пайдаланылады. Соның ішінде,
Теңіз кен орны мен Қара теңіз
жағалауындағы теңіз терминалы –
Новороссийск портын жалғап жатқан
жалпы ұзындығы 1500 шақырымды
құрайтын «Каспий құбыр желісі
консорциумының» магистральды
мұнай құбыры бар. Жобаны іске
асыру барысында #ндіріс қауіпсіздігі,
қоршаған ортаны қорғау және
әлеуметтік дамуға маңыз беріледі.
Болашақ кеңейту жобасы
мен Жоғарғы қысымды басқару
жобасының құрылысына, модуль
дайындау жұмыстарына 20 мың

әлеуметтік қорғау министрлігі
болып табылады» дейді ол.

1800 компания алдын ала
іріктеуден өтті
ТШО жергілікті
жеткізушілердің әлеуетін дамыту
керек деп есептейді. Бұл, әсіресе,
болашақ даму кешені үшін
маңызды. Компаниялардың
#ндірістік стандарты мен
басқару тәжірибесін арттыру –
халықаралық серіктестермен тең
дәрежеде иық тірестіріп жұмыс
істеуге жол ашады. Аталған
жобаларды іске асыруда ТШО
бүгінде отандық компанияларды
тартып отыр. Жобалау, сатып алу,
модульдерді дайындау саласында

Болашақ кеңейту
жобасында күкірт
өндірілмейтін
болады. Құрамында
күкіртсутегі бар
табиғи газ қыртысқа
құйылады. Өйткені
нысандарды іске
қосу процесі жаңа
технологияларға
бағытталған. Мақсат
– ауаға таралатын
зиянды қалдықтарды
барынша Жоба
құрамдарын іске
қосуға бағытталған
қосымша
нысандармен бірге,
коммуникация, мұнай
жинақтау жүйесі
және мұнай өндіру
скважиналарын
тұрғызып, ескілерін
жөндеуден өткізу
жоспарлануда.

Ішкі су жолымен жеткізілген жүк
Баутино портына кіретін болады. Ол
жерде мемлекеттік шекараны кесіп
#туге рұқсат қағазы жасақталады.
Бүгінде жүк түсіруге арналған
терминал жұмысы аяқталуға жақын.
Теңіз кен орнында инфрақұрылым
тарту жұмысы да жоспар бойынша
жүруде. Жалпы құрылыс жұмыстары
да кестеге сай атқарылып жатыр.
Скважиналық алаңдар тұрғызу
жұмысы аяқталуда. ;лшеу
құрылғылары мен құбыр желісінің
құрылысы сәтті жүргізілуде.
Сонымен бірге «;ркен» вахталық
поселкесінің тұрғын үй блогы
құрылысының да аяқталу мерзімі
жақын. Қазіргі таңда 5 мың адамға
шақталған тұрғын үй кешенінде ішкі
әрлеу жұмыстары жүріп жатыр.
жұмыс орны ашылады. Оған
жергілікті мамандар тартылады. ТШО
компаниясы үкімет және қоғаммен
байланыс ж#ніндегі бас менеджері
Рзабек Артығалиевтың айтуынша,
бұл бастамасы ғана. «Қазіргі таңда

2017 жылдың бірінші
жартыжылдығының
өзінде ТШО өндірген
мұнай көлемі 14,59
миллион тоннаға, яғни
116 миллион баррельге
жетті.
Теңіз кен орнының
барланған жалпы қоры
3,2 миллиард тоннаны
(25,5 млрд баррель)
құрайды.
Болашақ кеңейту жобасы мен
Жоғарғы қысымды басқару жобасы
үшін вакансиялар ашық тұр. Онда
мамандар жалпыұлттық ENBEK.
KZ. электрондық порталы арқылы
қабылданады. ТШО компаниясының

қызмет к#рсететін отандық 1800
компания алдын ала іріктеуден #ткен.
Модуль деп аталатын құрылғының
негізгі к#лемі ең алдымен Қазақстан,
Оңтүстік Корея және Италияның
#ндірістік алаңдарында шығарылады.
Осы процестен кейін ғана
модульдер құрастыру және құру
үшін, Теңіз кенішіне әкелінеді.
;ткен жылдың қазанында
Маңғыстау облысындағы «Ерсай»
#ндірістік аймағында құбырлық
эстакадалар #ндірісі басталды.
Италияда газтурбиналық
генераторлар дайындау жұмысы
жүруде. Модульдер Вьетнам мен
Румынияда жасалуда.

Жүк тасымалдау бағыты
«ТеңізСервис» ЖШС қауіпсіздік
қызметінің жетекшісі Темураз
Махарашвилидің айтуынша,
бүгінде Каспий теңізінің солтүстік
шығысында жүк тасымалдау
бағытының құрылысы сәтті жүруде.
Теңіз каналын тереңдету жұмыстары
аяқталған. Жүк тасымалдау бағыты
теңіз каналы, жүк түсіру терминалы,
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Құрылыс
Құрылыс индустриясы
– тәуелсіз елдің өркендеген
экономикасының негізгі іргетасы.
Кез келген өңірдің экономикалық
күш-қуаты мен әлеуметтік
тұрақтылығы құрылыс саласының
дамуына тікелей байланысты.
Алматы облысында жетістіктердің
дені аталған саланың дамуымен
сабақтасып жатыр. Тағы бір
жағынан, құрылыс – экономиканың
негізгі діңгегі. Кейінгі жылдары
түрлі мемлекеттік бағдарламалар
аясында республика бойынша,
оның ішінде Жетісу жерінде жаңа
үйлер, мектептер, аурухана, жол
салынып жатыр. Қатар-қатар бой
түзеген көпқабатты тұрғын үйлер
жүрегімізге сенім ұялатады. Облыс
орталығы Талдықорған қаласымен
қатар, өңірлердегі инженерліккоммуникациялық желілерді реттеу,
ішкі істер және коммуналдық
шаруашылық, мәдени, білім,
денсаулық сақтау нысандарын
дамыту жобалары да жоспарға сай
атқарылуда. Ең бастысы, осындай
еңбектің нәтижесінде қаншама
жастар, мүмкіндігі шектеулі жандар,
зейнеткерлер мен қамқоршысы
жоқ адамдар баспаналы болды.
Қысқасы, өңірде құрылыс саласына
деген ынта артып келеді.
ЖАҢАЛЫҚҚА БЕТБҰРЫС
Облысымызда кейінгі жылдары түрлі саланы байыпты
дамытудың кешенді жоспары қолға алынды. Сол қатарда
құрылыс саласына қан жүгіріп, лкемізде кз сүрінетін
ғимараттар бірінен соң бірі бой ктере бастады. Десе де,

жолдарының құрылысы қарастырылған. Аумағы түгелдей
абаттандырылып, кгалдандырылады. «ПКС «Архат-2»
жобалау ұйымының кілі Анастасия Шестопалованың
айтуынша, коттедждердің біреуін әкімшілік мақсатта
пайдалану жоспарда бар. Сол ғимаратқа балабақша,
дәріхана орналастыруды қолға алуға болады.
Сонымен қатар Қарасай ауданы Қаскелең ауылдық
округінде «Бибі Айша» тұрғын үй кешені құрылысының
жобасы таныстырылды. «АБ-М» ЖШС кілі Қамбар
=стеміров жоба аясында 312 пәтерлі 13 алты қабатты
үйлер салынатынын жеткізді. Мұнда бір және екі блмелі
пәтерлер, 3-ші класты үйлер орналасады. Тұрғын үй кешені
тұрғындарының саны шамамен 800-дей адам болады деп
күтілуде.
Кеңес барысында Панфилов ауданы Нұркент
кентінде 100 нмірлі қонақүй, Алматы қаласының батыс
кіреберісіндегі құрылыс материалдарының
гипермаркеті мен сауда кешенін салуға 18
млрд теңге инвестиция тартылып, 2 мыңнан
астам жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік
беретіндігі сз болды. Сол қатарда «Қорғас»
ХШЫО-ның жобасына енгізілген згерістер
жұрттың кңілінен шығатындығы белгілі
болды. Бұл жайлы «Урбостиль» ЖШС
директоры Любовь Нысанбаева баяндап
берді. Жалпы, осы жолғы қаралған барлық
жоба сарапшылар жағынан мақұлданды.
Олар келесі жылы кктемде құрылыс жұмысы
жүргізілмек.

АЙМАҚ
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қолданысқа беріліп, ауылдықтарды
қуантты. Спорт кешенінің ашылуына
демеуші болған «Алтынемел»
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің
бас директоры Халық Баяділовқа.
Ауыл ақсақалдары мен жастар да
ww
sqazaq.kz
k
E
E-mail:l jas_qazaq@mail.ru
кпшіліктің қуанышымен блісіп,
жүрекжарды ақ тілектерін жеткізді. Ел
игілігіне берілген аталмыш ғимараттың
құрылысына барлығы 20 миллион
қалбыр және пластикалық шлмектер бар. Қазіргі кезде
теңге клемінде қаражат жұмсалған.
мұнда барлығы жиырма адам жұмыспен қамтылған. Алдағы
Бүгінде жаңа нысанда спортпен айналысам деуші азаматтар
уақытта кәсіпорын толық қуатында іске кіріссе, жүзден аса
үшін ыңғайлы жағдайлар жан-жақты қарастырылған. Туған
адам еңбек ететін болады. Олардың еңбекақысы алпыс сегіз
лкесінің түрленуі үшін осындай игілікті істі жасап отырған
мың теңгеден айналады.
Халық Оңғарұлына деген ауылдықтардың ризашылығы
Қоқыс ңдейтін цех 3,5 гектар жерді алып жатыр.
шексіз. Ірі кәсіпкер енді жастардың шымыр болып
Adai damu Capital жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

СУ ҚОЙМАСЫ
Біраз жылдан бері жұрт құлағы елеңдеп
жүрген Қызылағаш су қоймасы қайта
қалпына келтіріліп, күрделі жндеуден
ткізілуде. Аталған су қоймасы Қызылағаш
ауылынан әлдеқайда жоғарыда орналасқан.
Оған баратын жолдар да жаңаланып,
алты шақырымды құрайтын электр желісі
тартылып, жарықтандырылған. Сонымен
бірге су құбыры жүргізілген.
Күзгі күннің ызғарына қарамастан,
құрылысшылар техникалардың күшімен
жұмысты қыздыруда. Аталған кешеннің
құрылыс жұмыстарын жүзеге асыру үшін

ЖАҢА ЖОБАЛАРМЕН
ӨРКЕНДЕЙДІ
негізгі қызмет түрлері қатты қалдықтарды сұрыптап,
залалсыздандыру болып табылады. =ңделген
қоқыстан жұмыртқа лотоктары, полимерлік рме
тастар секілді дайын німдер шығарылады. Қазіргі
кезде биогаз бен биогумус ндіру жұмыстары
қарастырылып жатыр.

сетініне және қазақтың туын желбіретер
спортшылардың ауылдан шығатынына
сенімді.

ЖАҢА КӨПІР
Биыл Балқаш ауданында елді
мекендердің жолдарын жндеп, күтіп
ұстауға бюджеттен 425,168 миллион теңге
клемінде қаржы қарастырылған. Оның 156,
209 миллион теңгесі Құйған ауылындағы
Іле зеніне салынатын жаңа кпірдің
құрылысына блініпті.
Бұл істі негізінен «ИнтерТехСтой»
ЖШС-нің құрылысшылары қолға
алған. Қосымша «Контр» ЖШС сияқты
мекемелердің жұмысшылары да тартылған.
Аталған серіктестіктің бас инженері Равиль
Ибраемовтың айтуынша, зеннің сол
жағалауындағы жол жнделген. Кпірдің
құрылысына қажет бұйымдар да жеткізіліп,
шетінен орнатылып жатыр. Құрылыс
бұйымдарының бәрі отандық. Сондай-ақ
құрылыс жұмыстарын жүргізуге қосымша
«Контр» ЖШС сияқты мекемелердің
жұмысшылары да тартылыпты. Осы
мекеменің
прорабы
Асқар
Батыров
бұл істің
сәуір
саннан грі сапаны басты орынға қоятын жерлестеріміз
нысандардың сәулетіне, ңірге сән беретін кркемдігіне,
тұрғындардың тіршілік етуіне ыңғайлылығына ерекше
назар аударады. Сондықтан құрылыс басталмас бұрын оған
тапсырыс беруші және жобалаушы мекемелердің жұмысын
осы шаруаға қатысты мекеме басшылары және құрылыс
саласының мамандары, елімізге танымал сәулетшілерден
құралған комиссия мүшелерінің қатысуымен әбден
саралап, сараптап алу дәстүрге айналды. Биылдың зінде
бірнеше рет облыстық қала құрылысы кеңесінің отырысы
тіп, онда ңірдегі құрылыс пен жаңғырту жұмыстарына
қатысты жобалар қаралды.
Айталық, ең алдымен 8 жоба қаралды. Сол
қатарда «БМК-АРХ проект» ЖШС жобалаған Алакл
жағалауындағы демалыс орны, «Барыс жоба» ЖШС
жобалаған Талдықорған қаласындағы әкімшілік-іскерлік
ғимаратының құрылысы, «АБ-М» ЖШС жобалаған
Қарасай ауданындағы «Айша бибі» шаруа қожалығының
құрылысы, Power Build Engineering ЖШС жобалаған Талғар
ауданындағы тұрғын үй кешені құрылысы, Панфилов
ауданындағы «Қорғас» шекара маңы ынтымақтастығы
халықаралық орталығындағы Grand proekt Engineering
ЖШС жобалаған қонақүй кешені, «Алим Сервис» ЖШС
жобалаған сауықтыру кешені, «ПС АКЦЕНТ» ЖШС
жобалаған сауда орталығының жобалары мен «BektopПроект» ЖШС жобалаған Қапшағай қаласындағы
құрылыстардың қасбетін қайта жндеу жобалары
кпшіліктің кңілінен шықты.
Жобалардың таныстырылым барысында осыған дейін де
талай маманның алдынан тіп, сансыз згерту мен түзету,
толықтырудан ткен, әбден иі қанған жұмыстардың бәрі
бізге кемшіліксіз сезілгені рас. Алайда елімізге танымал
сәулетшілер мен жобалаушылардың сынағына түскенде
олардың кейбір олқылығы айқындалып, кемшілік жерлері
белгілі болып жатты. 9сіресе, әр жобаның қала мен
елді мекендердегі жол қауіпсіздігі ережесін сақтау мен
елді мекеннің сәулетіне тигізетін кері әсері туралы сынескертулер берілді. Сондай-ақ құрылыс жұмысы жүргізілген
жағдайда аталған ескертулер бойынша жобаға түзетулер
енгізу тапсырылды.
Келесі кезекте облыстың әкімдікте 6 жобаның
тұсауы кесіліп, мақұлдаудан тті. Бұл ретте Талғар
ауданы Бесағаш ауылындағы Villa 96 коттеджді қалашық
құрылысының жобасы таныстырылды. Жобада әрқайсысы
2 отбасына лайықталған 29 коттедждің, сонымен қатар
балалар ойын және спорт алаңдарының, велосипед
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жалпы республикалық бюджет есебінен барлығы 5,9
миллиард теңге клемінде қаражат қарастырылыпты.
Соның басым блігі құрылыс-монтаждау жұмыстарына
жұмсалмақ. Биылға 1 млрд 8 млн теңге блініп, бүгінге
дейін жартысының игерілген.
Айта кетерлігі, аталған су қоймасының мемлекет
меншігіне қайтарылғанына да бес жыл тті. Облыс әкімдігі
бұл нысанды «ҚазСуШар» республикалық мемлекеттік
кәсіпорнына ткізіп берді. Аталған мекеменің Алматы
филиалының бас инженері Рақымжан Разбаевтың сзінше,
құрылысқа дайындық сәуір айында қолға алынып,
бүгінде негізгі жұмыстары басталған. Қазіргі кезде ескі
су қоймасының табаны тазаланып, тоннельдердің іші
жнделіп, шетінен бетондалып жатыр. Күрделі жндеуден
тіп жатқан қойма бұрынғысына қарағанда, әлдеқайда
сапалы жасалмақ. Себебі оның құрылысына тас және бетон
қолданылатын болады. Құрылысқа пайдаланылатын тастар
сол маңдағы карьерден алынады.
«Жалпы, құрылысқа қажет бұйымдардың бәрі
отандық», – дейді мұндағылар. Қауіпсіздік шараларына
да ерекше мән берілген. Қойма салу ісін жүзеге асыруға
жүзден аса адам жұмысқа тартылып, жетпіске жуық
әртүрлі техника жұмылдырылған. Жалпы, су қоймасының
құрылысы жиырма жеті айға есептелген. Мамандар оны
келесі жылдың соңына дейін аяқтап, мерзімінен бұрын
қолданысқа береміз деп отыр. Бұл орайдағы жұмыстарға
облыс әкімдігі де жан-жақты қолдау танытып, кмек
крсетуде.
Қызылағаш су қоймасы құрылысының бас мердігері
республикалық «ҚазСуШар» кәсіпорны болып
табылады. Бұл іске қосымша «Ақсу» акционерлік
қоғамы, «КазГипроМельСтрой», «Үштбе-Сервис»,
«Кольсай Строй» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері
сияқты мекемелердің құрылысшылары да тартылған.
Ирригациялық жүйелерге қатысты жобалар да жасалуда.
Алдағы кезде аталған су қоймасы толық қуатында іске
қосылатын болса, ауқымы мол алқап айналымға енгізіліп,
жергілікті жұртшылықтың әл-ауқатының жақсаруына
жол ашылмақ. Яғни бұл егін егіп, мал сіріп отырған
қызылағаштықтар үшін үлкен олжа.

СПОРТ КЕШЕНІ
Кербұлақ ауданындағы Басши ауылында тозығы жеткен
ескі ғимарат күрделі жндеуден ткізіліп, заман талабына
сай жабдықталды. Нәтижесінде «Алтынемел» спорт кешені

айында
басталғанын
және оның
жыл соңына
дейін аяқталып,
пайдалануға
берілетінін сз етті.
Кпірдің құрылыс
жұмыстарын жүргізуге
жиырмадан аса адам, он
шақты техника тартылған.
Айта кетейік, алдағы
уақытта жаңа кпірмен
тек ауыл адамдары
ғана емес, сондай-ақ
автокліктермен
де жүруге мүмкін
болмақ.

ӨНДІРІС КӨЛЕМІ ҰЛҒАЮДА

Бүгінде ңірдің дамуы тың серпін алды. Осы орайда ндіріс
бұйымдарына, оның ішінде отандық німге деген сұраныс
арта түсті. Нәтижесінде кптеген жұмыс орындары ашылып,
жекелеген ндіріс ошақтары з німін беріп те үлгерді. Жеке
кәсіпкер Жайлаубек Бласов з жұмысын 2007 жылдан бастап
«Қаратал» құрылыс бұйымдары дүкенін ашудан бастаған.
Аталған дүкен аудан тұрғындарын құрылыс жұмыстарына
қажет сан алуан тауармен қамтамасыз етіп, жылдан-жылға
ұсынылатын нім түрі мен клемін тез ұлғайтты.
Алдыңғы жоба 2011 жылы қолға алынды. Биыл 30
жұмысшысы бар құрылыс бұйымдарын ндіретін цех іске
қосылып, шлакоблок ндірді. Тапсырыстың молдығына
орай ұсыныс клемі артып, цехтың ндірістік қуаттылығы
тәулігіне 300-400 блокқа жетті.
Бұған қоса, ндіріс иесі былтыр шағын және орта
кәсіпкерлікті несиелендіру мақсатында аумақтық
қаржыландыру бағдарламасына қатысып, «СберБанк» АҚнан 8,0 млн теңгеге несие алды. Қазір бұл ақшаға ндірісті
кеңейту мақсатында кезекті жобасын іске асыруда.
Тағы бір тілге тиек ете кетерлік жайт, биыл Қаратал
ауданында «=рлеу» ауыл шаруашылығы кооперативі
құрылды. Жайлаубек Бласовтың айтуынша, бұл ұжымның
құрылуының негізгі мақсаты – аймақтағы жеміс-жидек,
жуа, сәбіз, қарбыз ндірушілерден сатып, алып, німді
Алматы және Ресейдегі Сібір қалалары сұранысына орай
ңдеп, сақтап, аталмыш шаһарлардағы сауда-саттық
орындарына жеткізіп беру.
– Қазір осы мақсатта 2000 шаршы метрге ккніс
қоймасы сатып алынып, жуа сақталуда. Келешекте
қойманы 2000-4000 шаршы метрге дейін кенейтуді
жоспарлап отырмыз, – дейді Жайлаубек Бласов.
Шаруасы тиянақты, табысы қомақты
кәсіпкердің алға қойған жоспары да кп.
Оған уақыт сарапшы десек, осы барыста

ҚОҚЫС
ӨҢДЕЙТІН
ЦЕХ
ТалдықорғанҮштбе
тасжолының
бойынан күл-қоқыс
ңдейтін жаңа цех
ашылды. Осы ретте
Талдықорған қаласы
әкімінің орынбасары
Нұрлан Мәмбетжанов арнайы
келіп, кпшілікті құттықтады.
Жылына жүз мың тонна қоқыс ңдеуге қауқары жететін
цехты іске қосу үшін 250 миллион теңге клемінде қаражат
жұмсалыпты. Ал жалпы жоба құны 1400 миллион теңгені
құрайды. Келесі жылы биогаз, содан соң биогумус ңдейтін
цехтар іске қосылатын болады. Сйтіп, жобаның екінші,
үшінші кезеңі жүзеге асырылады деп жоспарланып отыр.
Жалпы, мұндай орынның ашылуы қаланың экологиялық
ахуалын жақсартып, тазалықты сақтауға айтарлықтай ықпал
етеді.
Кәсіпорынның құрылғылары жартылай
автоматтандырылған. Күл-қоқыстар арнайы құрылғы
арқылы жылжып, адам қолымен іріктеледі. Онда қағаз,

мемлекеттік қолдаудың да қажеттілігі
туындамақ. Бұған қоса, шаруашылық иесі
кәсібін ркендетуге үнемі септесіп, кмек қолын
созып отыратын аудан әкімдігіне алғысын жеткізді.
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Мектеп – бұл оқушы
байқауы І орын алды.
Музей жетекшісі
мен оқытушылардың
Оқушылар батыр атасы
Жұлдыз Уәлиева «Қара
жайлы ғылыми жоба
шаңырақтың іргетасы
бірлескен үйлесім ісмен зерттеулер жазады.
1919 жылы 12 қараша
әрекеттерінің негізінде
Бұл ғылыми жобалар
Менжинский
қаланған ғылым, мәдениет пен
республикалық
кMшесінде
екі
к
өнер сарайы десек, сол үш саланы
сайыстарға
қабатты
ағаш
қ
біріктіретін бүгінгі білім саласында
дейін жолдама
үйде
жас
ү
алып, бірнеше
ұрпаққа
ұ
Мәлік Ғабдуллинді тану қаншалықты
оқушылар
арналған
а
дәрежеде, қалай іске асырылып жатыр
жеңімпаз атанды.
қазақ
қ
деген мәселеге көз жүгіртелік. Бұл
2017 жылы
мектебі
м
тұрғыда Көкшетау қаласындағы Батыр
халықаралық
ретінде
р
атағын иеленіп келе жатқан №3
музей күніне
қаланып,
қ
арналған білім
4 жылдық
көптілде оқытатын кәсіби мектепберу ұйымдарының
мектеп
ретінде
м
гимназиясының оқу-тәрбие
музейлер арасында Mткен
ашылса,
1973
а
жұмысындағы орасан
облыстық фестивальде III
жылы
М.Ғабдуллин
ж
жұмыстары дәлел бола
жүлделі орын алды.
есімі
беріліп, 1975
е
алады.
«Мектеп – білімжылы
8 мамыр
ж
тәрбие шаңырағы, оның
екінші
дүниежүзілік
е
мүлкін қорғау және қамқорлық
кMрсету сенің борышың» деген батыр ата Mсиетін
бұлжымас қағида ретінде қабылдайды. Жоғары сыныпта
соғысының аяқталғанына
«Мәліктану» бағдарламасы бойынша әскери-патриоттық
30 жыл толу құрметіне
тәрбие бағытында «Ерлік сабақтары» Mткізіледі. «Ерлік
мектеп музейі ашылды»,
сабақтарында» М.Ғабдуллиннің соғыс тактикасын
– дейді. Мемориалдық
меңгеруі, майдандағы қызметі мен ерліктері, әр
музей Кеңес Одағының
награданы алудағы еңбектері оқылады. Бұл шараны
батыры, жазушы,
ұйымдастырушылар: мұражай, кітапхана меңгерушілері
әдебиет зерттеушісі,
мен сынып жетекшілері. Сабақты Mткізу үшін
профессор, филология
М.Ғабдуллиннің «Сұрапыл жылдар» кітабы ұсынылады.
ғылымдарының докторы,
Ол бір ай мерзімде дайындалып, ұйымдастырылады.
КСРО Педагогика ғылым
Ерлік сабақтары
жастар бойында
жақсы қасиеттерді
қалыптастырып,
отансүйгіштік сезімге
баулиды. Оқушылар
батырлық қасиетті
бойларына сіңіріп, ерлік пен
елдік мінез қалыптастырады.
Педагог-жазушы ретінде ол жас
ұрпақтың тәрбиесіне де ерекше
кMңіл бMлді. Ғалым жас ұрпақты
тәрбиелеу ісіне үлес қосқан кісі.
«Ата-аналарға тәрбие туралы
кеңес» атты кітабында Мәлік
ағамыз халықтың рухани кMркем
мұрасының жаңа буындарды
Mсіріп тәрбиелеуге атсалысатыны
турасында сыр шертеді. Атааналарға еңбегін насихаттай
отырып, оның педагогикалық
тәлім-тәрбиесін үлгі ететін ісшаралар Mткізілді.
Кеңес Одағының батыры,
академик, қоғам қайраткерi
М.Ғабдуллиннiң тұлғасы арқылы
Mскелең ұрпаққа Отан қорғау жауапкершiлiгiн ұқтыру,
академиясының академигі, Қазақ КСР-інің еңбек
батыр бабаларымыздың ерлiк дәстүрiн насихаттау,
сіңірген ғылым қайраткері Мәлік Ғабдуллинге арналған.
этнопедагогикалық бағыттағы насихат жұмысын
Музей Mз ісін қазіргі күнге дейін жалғастырып келеді.
жандандыру арқылы жаңа қазақстандық патриотизмдi
Жыл сайын толықтырылып отыратын мұрағаттардан
қалыптастыру мақсатында жыл сайын қалалық бiлiм
жас жеткіншектер батыр атаның тағылымға толы
істерінен мол мағлұмат алады. «Мәліктану» бағдарламасы бMлiмiмен жасалған келiсiм бойынша мәнi мен маңызы
жоғары «Мәлiк Ғабдуллиннiң Құрмет Жұлдызы» байқауы
бойынша жыл сайын Mткізілетін айлық мектепішілік
Mткiзiлiп тұрады. Байқауға қатысқан мектеп-гимназия
іс-шараларда мектеп оқушылары Mз дәрежесінде қыруар
оқушысы Байбек Нұрлан ІІІ жүлделі орынға ие болса,
еңбек атқарады. «Мәліктанудың» алғашқы кезеңі
2014-2015 оқу жылы 10-сынып оқушысы Жамаш Алмас осы
бастауыш сыныптан басталады. 1-сыныптан басталатын
байқаудың гран-при жүлдесіне қол жеткізді.
«Uзін-Mзі тану» бағдарламасының «Адам және азамат»
Мектеп-гимназия оқушылары «Біз Мәліктің
бMліміне «Мәліктану» мәселесі сәйкестендіріледі.
ұрпағымыз» атты ақындар мүшәйрасына арнап
Мектеп-гимназиясының табалдырығын жаңа аттаған
шығарылған Mлеңдер жинағы республикалық «Қазақстан
бүлдіршін, ең алдымен, Мәлік Ғабдуллин есімімен
патриоты» журналына жарияланды.
танысады. Мектеп неге ол кісінің атымен аталғандығын,
Мектеп-гимназия музейі оқушыларды, жас ұстаздарды
оның кім екендігін танып-біледі. М.Ғабдуллиннің де
танымдылық құштарлыққа жұмылдырып, рухани MсіпMздері секілді осы мектептен білім алып, кемеңгер тұлға
Mркендеуіне, тарихи бейнелерді танып білуіне, шынайы
болғандығын, балалық шағы мен Mскен ортасын, білім
мұралар негізінде білімдерін қалыптастыру жолында
алудағы ынтасы мен зеректігін оқып үйренеді де Мәлік
берері мол. 2012 жылы мектеп-гимназиясы мәртебесін
атасындай болуға ұмтылады. М.Ғабдуллин Mмірінің
алса, 2015 жылы білім және ғылым министрлігінің
шежіресін білу, оның нақыл сMздерін тақырыптық
мамандандырылған білім беру ұйымдарының желісіне енді.
жүйелеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл «Мәліктанудың»
М.Ғабдуллиннің атақ даңқын мектеп-гимназиясының
екінші кезеңі. Орта буындағы осы игі шаралар
ұжымы жоғары дәрежеде сақтап келеді. Атап айтсақ, 2013
күрделеніп, жоғары сыныпта Mз жалғасын табады, яғни
жылы Ақмола облысы бойынша «Орта білім беретін үздік
үшінші кезеңге ұштасады.
ұйым» байқауында бас жүлде, халықаралық «Лучший бренд
Мектеп-гимназиясының «Мәліктанушылар»
школы-2013» конкурсының ІІІ жүлдегері атанса, 2015үйірмесінің мүшелері 2016 жылы Отанына шексіз
2016 оқу жылдары бойынша қалалық гимназия мектептері
қызмет етуге және «Жас ғабдуллиншілер» клубының
арасындағы мониторинг нәтижесі бойынша І дәрежелі
ережесін бұлжытпай орындауға салтанатты түрде ант
дипломмен марапатталды.
беріп, республикалық «Жас ғабдуллиншілер» клубының
Жыл сайын «Жас аманат» әскери патриоттық
қатарына қабылданды.
клуб ұландары Ұлы Отан соғысының жеңіс күні мен
«Мәліктанушылар» үйірме мүшелері ғылымиҚазақстан Қарулы Күштері күніне арналған саптық ән
зерттеу жұмысын атқара отырып, 2012 жылы
республикалық «Мұражайдың жас ұрпақ бойында ұлттық шеру байқауында жүлделі орындардан кMрінеді.
КMкшедегі білімнің қара шаңырағы жас толқынның
құндылықтарды қалыптастырудағы рMлі» фестивалінде
бойына патриоттық дәнін сіңіру жолында осылайша
музейлер сайысында мектеп-гимназиясының I орын
жемісті еңбек етіп келеді.
алуына Mз үлесін қосса, 2013 жылы «Жұлдыз» балалар
'" #Ә),
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Mткізген
ө 
«Туған жер-2013» жалпы білім беру мектептері мұражай

Ердің
ерлігі
ұмытылмайды

АБЗАЛ АЗАМАТ ЕДІ
Абзал азамат, білікті маман, асқар
таудай әке, ішкі істер саласының
ардагері отставкадағы полковник
Сейітбек Түркебаев 80-ге қараған
шағында Mмірден озды.
Бүкіл саналы ғұмырын құқық
қорғау саласына арнаған Сейітбек
Ұзақұлы Алматы облысында дүниеге
келген. Еңбек жолын колхозда
жүргізуші болудан бастады. 1962 жылы
жолдамамен ішкі істер органдарына
қызметке келді. Алматы қалалық МАИ
жол қадағалау инспекторы, мемлекеттік
автоинспектор, аға мемлекеттік
инспектор, жол қозғалысын басқару
бMлімінің басшысы, Қазақ КСР ІІМ
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ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕР
БОЛҒЫҢ КЕЛСЕ...
 '1': Манат
Болатұлы, Mзіңіз
басқарып отырған
әскери мектепинтернаттың қысқаша
тарихымен таныстырып
Mтсеңіз.
 !;:
Бұл мектеп 1983
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35-ші бұйрығы бойынша бұл мектепке
түсу үшін ұлан тоғызыншы сыныпты
бітіріп, жасы 15-ке толуы керек.
Нақтырақ айтсақ, орта білімі болуы
тиіс. Бірінші кезекте денсаулығына
қараймыз. «Денсаулығы жарамды»
деген медициналық анықтамасы
болуы қажет. Оқу мерзімі – 2 жыл.
Мектептің шарты бойынша алғашқы
әскери даярлық және дене шынықтыру
пәндеріне баса назар аударылады.
Мұнда әрбір әскери саланың ерекшелігі,
қиындығы түсіндіріледі. Бізден ұшып
шыққан түлектің басым кMпшілігі
әскери институттарға, академияға түседі.
Олардың қай оқуға түскенін қадағалап,
тізімге алып отырамыз.

ЖАС ҚЫРАН СПОРТТА
ШЫҢДАЛАДЫ
Мектеп басшысымен сұхбаттасып
болған соң, жас ұландардың білім
алатын кабинеттерін араладық. Біз
барғанда информатика пәні Mтіп жатты.
Біркелкі киінген оқушылардың келбеті
кMз тартып, сүйсінтті. Компьютер
бMлімінде білімін шыңдап жатқан
оқушылардың назарын Mзге нәрсеге
аударуға болмайды. Бізге бірлі-жарым

бұйырды. Менің ойымша, мектептің
ерекшелігі – Mз бетіңше Mмір сүруге
үйретеді. Uзі жоспар құрып, Mз бетінше
Mмір сүруге үйренген жасMспірім қай
жерде де озып шығады. Екіншіден,
әскери мектеп-интернатта оқитын
тәрбиеленушілердің кMпшілігінде
қайсар мінез қалыптасады. Үшіншіден,
мұнда балалардың барлығы режиммен
Mмір сүреді. Демек денсаулық
тұрғысынан да артықшылығы бар.

мектеп аясында қоссайыс жекпе-жегі
үйірмесінің негізін қалаған едім. КMп
уақыт Mтпей, қалалық додаларда топ
жара бастадық. АқтMбе қаласында
Mткен республикалық жарысқа 4
оқушымыз қатысып, жүлделі орынға
ілікті. ТMлеген Бақыт пен Сәлім Иепов
55 келі салмақ дәрежесінде үшінші
орынды, Асхат Айсанов екінші орынды,
ал 65 келі салмақта бас жүлдені "бен
Шәкәрім еншіледі. 2017 жылдың
қыркүйек айында Румынияда Mткен
әлем чемпионатына "бен Шәкәрім
қатысып, екінші орынды жеңіп алды.
Uзіңізге аян, халықаралық додада топ
жару – мектеп үшін үлкен белес. "бен
Шәкәрімнің қоссайыс жекпе-жегінен
алғашқы жаттықтырушысы Mзім, яғни
жарысқа қатысқанына бір-ақ жыл
болды. Бұл – жасMспірімдер арасындағы
жарыс», – деп Медет Mз шәкірттерінің
жетістігімен бMлісті.

БИІКТІ БАҒЫНДЫРҒАН ҰЛАН
Ұстазы мақтаған "бен Шәкәрімді
де тауып алдық. Тараз қаласынан
келген жас Mреннің болашағынан
ұстаздары кMп үміт күтеді. Оған қоса,

Бұл мектепте арнайы мұражай да
бар. Ұландар мұражайға кезекпен келіп,
дәріс алады. "рбір взводтың командирі
мұражайда Бауыржантану сабағын
Mткізеді. Мұражай екі бMліктен тұрады.
Бірінші залда Бауыржан Момышұлына
арналған фотогалерея бар. Батыр
бабамыздың сұрапыл соғыста жүріп
Mткен жауынгерлік жолын қабырғаға
ілінген үлкен суреттен біле аласыз. Ал
екінші бMлмеде суреттер мен бұйымдар
қойылған. Онда мектептің тарихы мен
түлектері туралы білуге болады. "скери
тапсырманы орындау барысында қаза
тапқан батырларға арнайы бұрыш
ашылған. Жаужүрек батырлардың
ізімен жүруді мақсат еткен ұландар
үшін бұл естеліктің берері мол. "скери
мектептің мақсаты да осы. Батырларды
үлгі еткен тәрбиеленушілерге әскери
бағыт-бағдар беру.
Ал тәрбиеленушілердің арманмақсаты – елін жаудан қорғайтын
азамат атанып, Қазақстан Қарулы
Күштерінің айбынды офицері болу.
Ұлттың ұланы болу үшін олар кез
келген қиындыққа шыдауға дайын.
Қорғаныс саласы темірдей тәртіпті
талап ететінін жақсы біледі. Бәрінің
кеудесінде намыс оты жалындайды.
Бауыржан Момышұлы атындағы
Алматы республикалық «Жас ұлан»
мектебіндегі жігерлі ұландарды
кMргенімізге қуанып қайттық.
5"  .,
 

республикалық байқауының баспасөз баяны
Терме-толғау – қазақ руханиятының қайнар кMзі. Тарихтан
сыр шертіп, тәрбие мен ғибрат беретін маржан сMздің мәйегі.
Ұрпақты ұлттық рухы асқақ, адамгершілігі мол, иманды,
отансүйгіш, елжанды етіп Mсіретін тағылымға толы Mнер.
Ұлттық Mнерді ұлықтау мақсатында, «Рухани жаңғыру»
аясында ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді
дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитетінің қолдауымен
«Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы»
бойынша «Текті сMздің тMресі – терме» республикалық

Меңдібай СҮМЕСІНОВ – Атырау облысы (8 775 955 77 34)
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2016 жылы осы мектепке түстім.
"скери-спорттық Mмірге бала күнімнен
қызықтым. Халықаралық жарыста,
яғни Румынияда 3 рет шаршы алаңға
шықтым. Алғашқы екеуінде жеңіске
жеттім. Қарсыластарым – Чехия мен
Молдова спортшылары. Екеуінен
айламды асыру аса қиындық тудырған
жоқ. Дегенмен, соңғысында ресейлік
спортшыдан жеңіліп қалдым. Турнирге
ең мықты спортшылар қатысты деп
сеніммен айта аламын. Жақындарым
әскер саласына барғанымды қалады.
Uзімнің де барғым келді. Шешуші
кезеңде әкеммен ақылдасып, Mмірдегі
үлкен қадамымды жасадым. Негізгі
мақсатым – шекара қызметшісі болу.
Бұл мектепке түскеніме ешқашан
Mкінбеймін. Себебі осы мектеп арқылы
әлемдік жарыстарда топ жару бақыты

«Текті сөздің төресі – терме»

Қажет АНДАС – Алматы облысы (8 747 706 13 82)

"

жақсы нәтиже кMрсетуде. "беннің
осы мектепке келгендегі мақсаты
– шекара қызметкері болу екен.
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Кезекшi редактор

қазір қоссайыс спортына аяқ пен
қол әдісін қатар қолдануға рұқсат
етілген. Үйірме құрамындағылар

МЕКТЕП МҰРАЖАЙЫ

Дүйсенбек АЙБЕКОВ – Жамбыл облысы (8 705 227 45 16)
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сурет түсіру
ғана бұйырды.
"скери Mмірдің
кереметі мен
қиыншылығын
мойымай кMтеріп
жүрген болашақ
сарбаздардың
жанарынан
қыранға тән
қырағылық
пен ұлы рухтың
ұшқыны анық
байқалады.
Дәлізге
шыққанымызда
Медет есімді
дене шынықтыру
пәнінің мұғалімін
кездестірдік. Ол Mткен жылдан бері
осында дәріс береді. «Қазан айында

Батырдың
жолымен
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Әскери қызмет – қашанда мәртебелі мамандық
болып саналады. «Отаным, елім, жерім», – деп
тұратын ел азаматы сол мәртебені жетік түсінеді.
Жетік түсінгеннен кейін де бала кезінен генерал
болуды армандап, арнайы әскер қызметіне
дайындайтын мектеп-интернатқа түседі. Биылдың
өзінде еліміз бойынша көктемде 700-ге жуық оқушы
әскери мектептің түлегі атанды. Жаңа оқу жылында
тағы 700 ұлан әскери мектептің табалдырығын
аттады. «Жас қазақ» газеті болашақ сардарлардың
бір күнгі тіршілігімен танысу үшін Бауыржан
Момышұлы атындағы Алматы республикалық
мектеп-интернатына барып қайтты. Ондағы
мақсатымыз – Отанға қорған болғысы келетін жас
ұландардың өмірі арқылы өзге жастарды қызықтыру.
Ең алдымен осы мектепті басқарып отырған
полковник Манат Болатұлымен сұхбат құрдық.

жылы ашылған. 1991 жылы бұл
мектепті полковник Ким Серікбаев
басқарды. Сол кісінің бастамасымен
мектеп ұжымы тиісті орындарға хат
жазып, Бауыржан Момышұлының
есімін берген. Сонымен бұл мектеп
1991 жылы Бауыржан Момышұлы
атындағы Алматы республикалық
әскери мектеп-интернаты болып
Mзгертілді. Бірақ мектеп білім
министрлігінің қарамағында болады.
2015 жылы Алматы, Шымкент және
Қарағандыдағы әскери үш мектеп
«Жас ұлан» мектеп-интернаты болып
Mзгертілді. Ал Астанадағы Сағадат
Нұрмағанбетов атындағы әскери
мектеп бұрыннан қорғаныс
министрлігіне қарайтын.
 '1': Отанға
қорған болғысы келетін
оқушыларға қандай талап
қойылады? Қай сыныптан
бастап қабылданады?
 !;: Бізде
Қорғаныс министрлігінің

Байқал БАЙ"ДІЛОВ – Ақмола және
Солтүстік Қазақстан облыстары (8 778 910 45 34)
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  + жауапты хатшы

МАИ басшысының орынбасары,
Алматы қалалық МАИ басшысы сияқты
жауапты қызметтерді ойдағыдай атқарды.
С.Түркебаев жас кезінен бастап қоғамдық
жұмысқа белсене араласып, кMптеген
шәкірттер тәрбиеледі. 1986 жылы
зейнеткерлік демалысқа шыққаннан
кейін де белсенді қызметтен қол
үзген жоқ. 1994 жылы Жол қозғалысы
қауіпсіздігі қорын басқарды. МАИ
Ардагерлер кеңесінің тMрағасы болды.
Сейітбек Түркебаевтың жарқын
бейнесі туған-туыстары, ұрпақтары
және қызметтестерінің жадында мәңгі
сақталады.
.<; !
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жыршы-термешілер байқауын Mткізеді. Оған Астана,
Алматы қалалары және еліміздің әр облысынан іріктелген 16
үміткер қатысады. Байқауға елімізге белгілі әдебиет пен Mнер
майталмандары қазылық етеді. Жеңімпаздар бағалы ақшалай
сыйлықпен марапатталады.
Республикалық байқау 3 қараша күні Қарағанды
облысының Сәтбаев қаласындағы Ш.Ділдебаев атындағы
Кеншілер сарайында Mтеді.
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Газет 2004 жылғы 14 желтоқсанда ҚР Мәдениет,
ақпарат және спорт министрлiгiнде тiркелiп,
бұқаралық ақпарат құралын есепке қою туралы
№5710-Г куәлiгi берiлген.
Мақала авторының пiкiрi редакция кMзқарасын
бiлдiрмейді. Жарнама мәтініне тапсырыс беруші
жауапты.
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