
Кеше Мемлекет басшысы Нурсултан НАЗАРБАЕВ жумыс сапарымен 
Шығыс Қазақстан облысына келді. Ел Президентін облыс Әкімі Бердібек 
САПАРБАЕВ қарсы алып, Өскемен мен Семей қалаларындағы бір- 
қатар элеуметтік, индустриялық-инновациялық нысандарды аралатып 
жүздестІ асы олаРАь,Н тыныс-тіршілігімен жете танысып, журтшылықпен

қалыптастыруға ықпал ететініне ерек- 
ше тоқталған Елбасы өзі куә болған 
ана мен бала орталығының қызметіне 
оңбағасын берді.

Медициналык, орталық негізінен 
575 орынға арналған. Онда педиат- 
риялық және акушер-гинекологиялық 
блоктар, перзентхана мен жалпы 
науқастарға арналған бөлімдер бар. 
Жеті жүзге жуық медицина қызметкері 
жумысіаейді. Орталык,тыңбасты міндеті
-  жүкті және жас босанған аналарға 
көрсетілетін арнаулы медициналық 
көмектің сапасын арттыру. Сондай-ақ 
перинаталдык, және ана елімін азай- 
рг. ана болуға дайындау мақсатында 
ооижеткендердің денсаулықтарын са- 
уықтыру, жуктілік және босану кезінде 
медициналык, бақылаудың, монито-

Орталықтың қызметі 
көңіл қуантады

Мемлекет басшысы ең алды- 
мен Өскемендегі облыстық Ана мен 
оала орталығына ат басын тіреп, 
медицина мекемесінің ужымымен 
«здесті. Орталықты аралау кезінде 
ВДасыға өңірдегі негізгі әлеуметтік- 
экономикалық көрсеткіштер жэне 
Денсаулык, сақтау саласын дамыту 
жөніндегі бағдарламаны іске асы- 
РУ барысы туралы баяндалды. Өз 
элосйе ел п РезиАенті Нурсултан НА
ЗАРБАЕВ мемлекет тарапынан отандық 
Денсаулык, сақтау саласын еркендетуге 
*оғары мән беріліп отырғанын, соның 
арқасында ана мен бала елімі аза- 
иыл, адамдардыц өмір суру узақтығы 
*ылдан:жылға узара түскенін атап 
®ТТ1 Бүгінгі таңда қабылданған шара- 
лаР ең эуелі дені сау, салауатты ултты

ринг жургізудің бірыңғай жуйесін қуру 
болып табылады.

Будан соц Президент қаладағы 
110 миллион теңге көлеміндегі бюд

жет қаржысына қайта жөндеуден 
өткізілген балалардың функционал- 
ды сауаттылығы мен шығармашылық 
қабілетін дамытумен қатар, қосымша 
білім беруге бағытталған оқушылардың 
шыгармашылық сарайын көрді. Осыған 
дейін ғимаратқа әдейілеп бас суққан 
талай қурметті мейманныңтаңданысын 
туғызып, көз қуанышына айналған 
зәулім сарайдың улттық нақыштағы іш- 
кі-сыртқы безендірілуі, заманауи улгі- 
дегі технологиялармен жабдықталуы, 
ең бастысы, бір жүйеге келтірілген 
жумысы Мемлекет басшысының 
көңілінен шықты. Көркемөнер-эсте- 
тикалық, денешынықтыру-спорт, деко- 
ративті-қолданбалы, әлеуметтік-педа- 
гогикалык,, техникалык, және экобио- 
логиялык, деп аталатын көптеген 
бағыттарда екі жарым мың балаға 
қосымша білім беретін шығармашы- 
лык, сарайында Ұлт Көшбасшысына рес
публика бойынша Шығыста бірінші 
болып жумыс істеп жатқан «Қазақстан 
жолы» тәрбие-білім орталығының, 
сондаи-ак,, «Дарын» білім беру орта- 
лығы мен «Робототехника» шығар- 
машылык, үйірмесінің техникалық мо- 
дельдері таныстырылды. Осы жерде 
оқушыларға өздерінің инвестициялык,

жобалары туралы кеңінен мағлуматтар 
беруге мүмкіндіктуды.

Мәселен, Өскемендегі №25 орта 
мектептің 5 сынып оқушысы Глеб Да
нилов «Баланың электронды ақшасы» 
атты жобасын таныстырса, көпбейінді 
№3 мектеп-гимназияның 10 сынып 
оқушысы Мадина Еркінова ресейлік 
ғалымдардың өзін таңғалдырған 
«Экологиялық талаптарды ескере 
отырып, қаладағы көліктер ағынын 
математикалық жолмен модельдеу», 
яғни, жалпақ тілмен айтқанда, «көше- 
дегі көлік кептелістерін экологиялык, 
талаптарды ескере отырып ширату» 
деп аталатын жобасын телеэкран 
арқылы керсетіп, жан-жақты тусіндірді.

Мадинаның жобасы 
мәскеулік ғалымдарды 

мойындатты
Бір көңіл аударатын жайт, осы 

жобаны Мадина Ресейдегі Ломоно
сов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінде (М МУ) білікті 
ғалымдзрдың алдында сәтті қорғап, 
халықаралык, мамандардың жоғары

бағасын алыпты. Аталған жоғары оқу 
орнының ректоры Виктор Садовни
чий талантты қазақ қызының еңбегіне 
зор қызығушылык білдіріп, жобаны 
ары қарай оірлесіп жетілдіруге усыныс 
жасапты. Тіпті, ММУ-ға тегін окуға 
иіақырған екен. Бірақ өзінің Отанын 
ерекше суйіп, қурметтейтін Мади
на мектепті бітірген соң НАЗАРБАЕВ 
университетіне окуға тусуді армандап 
жургенін жеткізді.

-  Бул сарай өте керемет екен. 
Астананың өзіндегі оқушылар 
сіздерге қызығушылықпен қарайды. 
Осы игілікті дурыс пайдаланып, бос 
уақыттарыңызда шығармашылықпен 
айналысыңыздар, түрлі үйірмелерге 
қатысыңыздар. Ол үшін барлық 
жағдайлар қарастырылған мунда. 
Сіздерге зор денсаулық, оқуда табыс 
тілеймін, -  деп жүрекжарды тілегін 
арнаған Мемлекет басшысы Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ білім мен тәрбиенің 
ошағына айналған мекемеге су жаңа 
улкен бір автобусты сыйға тартты.

Айта кету керек, оқушылардың 
шығармашылык, сарайы Елбасының 
тапсырмасын орындау мақсатында 
қайта жөндеуден әткізілген. Қосымша 
білім беру мекемесі бір мезетте 700

балаға дейін қамтуға әлеуетті. Биылғы 
жаңа ок,у жылынан бастап мунда жүзге 
жуык, үйірме ашылады.

Еліміздегі бірегей 
өндіріс орны екенін 

атап көрсетті
Будан соң Қазакстан Республи- 

касының Президент! Нурсултан 
НАЗАРБАЕВ «Кагакһ5Іап 5оІаг Зііісоп» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
фотоэлектрлі пластиналар шығаратын 
зауытында болып, «Жасыл экономи
ка» бағдарламэсы аясындағы жобаны 
жүзеге асырып жатқан аталмыш өндіріс 
нысанымен танысты.

«Қазатомөндіріс» улттык, атом ком- 
паниясы қолға алған бул аукымды 
жобаның жаллы қуны 23 миллион 
теңгеден асады, зауытжылына 65 МВт 
қуат өндіретін фотоэлектрлі пластина
лар шығаруға қауқарлы. Әндіріс ор- 
нында уш жүзден астам жумыс орны 
қурылған.

(Соңы 2- бетте)

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Казахстан Республикасының Президенті:

-  Облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайына, 
атқары лы п жатқан жүмыстарға оң баға беремін



шыгаратын зауыпа

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, Қазақстан Республикасының Президент!':

-  Облыстың әлеуметтік-экономикалық жағдайына, 
атқарылып жатқан жумыстарға оң баға беремін

(Соңы. Басы 1 -бетте)
Кәсіпорында Франция технологиясын 

тікелей көш іру негізінде ел ім із үшін мулдем  
жаңа өнім, яғни. күн батареяларына арнал- 
ған фотоэлектрлі пластиналар шығарыл- 
мак, Непзп шикізат ретінде мунда Қазақ- 

I аанда  игерілген металлургиялық таза- 
і лықтағы кремний қолданылатын болады .

Осылаиша, ел ім ізде ж оғары
технологиялык әрі ғы лымға беи імделген 
өндіріс орны құрылып отыр. бул ж оба 
Казахстан аумағы нда энергетиканың бала- 

I малы түрлерін дамытуға, соны мен қатар, 
технологияның жаңа, бәсекеге қабілетті 
түрлеріне к,ол жеткізуге бірегей м үм к інд ік  
береді.

Зауыт қурылысы 2012 жылдың көкте- 
мінде басталған. Қазіргі кезде ғимараттың 
қүрылыс жұмыстары аяқталып, француздың 
«ЕСМ» және «5ЕМСО» компаниялары 
жөнелткен аса күрделі курылғылардың 
монтаждалуы аяқталуға жақын. Таяу ара
да іске қосу жұмыстары қолға алыноақ. 
Осы жылдың желтоқсан айында зауыт 
толыққанды жумысқа кірісіп, өнім өндіре 
бастайды деп күтілуде.

Өндіріс орнының жумыс істеу принци- 
пімен, технологиялық күрал-жабдықтар- 
дың монтаждалу барысымен танысқан соң 
Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ кәсіпорын 
жумысшыларымен әңгімелесіл, олар еңбек 
ететін зауыттың бірегей өндіріс орны екенін 
атап өтті.

-  Қүрметті Нурсултан Әбішулы! Сізге 
«Кагакһзіап Боіаг Бііісоп» серіктестігі ужымы 
атынан шексіз алғысымызды білдіруге 
руқсат етіңіз! Маңызы зор жобаны оізге 
сенім білдіріп, орындауға тапсырма 
бергеніңізге көп-көп рақмет. Осы зауыттың 
арқасында төрт жүзге жуык, адам жумыс ор- 
нын тауып, өздерінің әлеуметтік, турмыстық 
жағдаиларын жақсартуда. Алдағы уақытта 
қажырлы еңбек етіп, елімізге сапалы өнім 
беруге, Сіздің сеніміңізді ақтауға тыры- 
самыз, -  деді зауыт жумысшысы Өмірбек 
Қурманғалиев.

Зауыттағы техникалық бақылау бөлімінің 
шебері Ирина Клиновицкая да Елбасына 
осындай үлкен жобаға қолдау білдіргені

даму, сондай-ақ, денсаулық сақтау және 
халықты жүмыспен қамту салаларындағы 
бағдарламалардың жүзеге асып жатқанына 
көз жеткізгенін айтты. Мемлекет басшысы, 
сонымен қатар, облыстың турақты дамып 
келе жатқанын, орташа алғанда өнеркәсіптің 
өсімі 6,8 пайызды қурап отырғанын атап өтті. 
Бул орайда негізгі үлес ауыр өнеркәсіп және 
машина жасау саласына тиесілі. Әлеуметтік 
қолдау, денсаулық сақтау бағыттарында 
да ілгерілеу баиқалады. Осының бәрі елдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы 
оң қорытындысына елеулі үлес қосады.

-  Өңірдің өндірістік саласында болсын, 
әлеуметтік саласында брлсын, ауыл шаруа- 
шылығында болсын өсім бар. Сондықтан, 
өңірдің әлеуметтік-экономикалық жағда- 
йына, осында атқарылып жатқан жумыстарға

Оның 17-сі қару-жарақ пен әскери тех
ника, сондай-ақ, мунай-газ, теміржол, 
агроөндіріс, жылу-энергия кешендеріне 
арналған өнімдерді шығарып, оларды 
жөндейді. Қазақстан қазірдің өзінде шетел- 
дермен әскери-техникалық ынтымақтастық 
саласында жаңа сатыға көтерілді десе де 
болады. Семейдегі зауыт -  осы кәсіпорын- 
ныңеншілес саласы. 2011 жылы украиндық 
әріптестермен бірлесіп, «Семей инжини
ринг» акционерлік қоғамының өндіріаік 
қуатын арттыру шаралары басталды. 
Нәтижесінде бул жерде биылдан бастап 
«Т- 72 » танктеріне күрдел і жөндеу жасалатын 
болады. «Семей инжиниринг» кәсіпорны- 
ның өндірістік қуаты мығым. Кәсіпорын бро
нетехника мен әскери техникаға жылына 
600 рет күрделі жөндеу жүргізуге мүмкіндігі

«Семей инжиниринг» АК,-да уйымдастырылған көрме

үшін еңбеккерлер атынан алғысын айтты. 
Ол фотоэлектрлі пластиналар шығаратын 
еліміздегі тұңғыш зауытта еңбек етуді ерек- 
ше мақтан түтатынын жеткізді. Франция- 
Да ок,у-тәжірибеден өтіп, қунды тәжірибе 
жинақтап келген Ирина енді сол алған 
оілімін іс жүзінде қолдануға әзір. Қазіргі кез
де ол «5ЕМСО» компаниясындағы француз 
әріптестерімен бірге қурал-жабдықтарды 
монтаждау, қосу-реттеу жүмыстарымен ай- 
налысып жатыр екен.

-  Бул -  кун батареяларына арналған 
пластиналар жасайтын еліміздегі туңғыш 
зауыт. Мундай инновациялық кәсіпорын 
қазақстанға аса қажет, ол біздегі баламалы 
энергетиканы кеңінен дамытуға мүмкіндік 
оереді. Сіздерді ауқымды жумыстар кутіп 
тур,_ сол себепті еңбектеріңізге таоыс 
тілеимін! -  деді Мемлекет басшысы зауыт 
ұжымы алдында.

|А Қ  өкілдеріне берген қысқаша 
сухоатында Елбасы Шығыс Қазақстан об- 
лысына сапары барысында аса маңызды 
мемлекеттік бағдарламалар, атап 
аитқанда, индустриялық-инновациялық

оң баға беремін. Шығыс Қазақстан халқына 
зор денсаулық, жақсылық, отбасыларына 
тыныштық тілеймін, -  деді Елбасы.

Бул кәсіпорынның 
қуаты мығым

Ел Президенті Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
Семей қаласындағы «Семей инжиниринг» 
АҚ-да болды. Елбасы өндіріс орнының 
жумысымен, жумысшылардың әлеумепік 
жағдайымен танысты. Елімізде Қарулы 
Күштермен, басқа да әскери қурылымдар- 
ды технологиялық жаңарту және қару-жарақ 
пен әскери техника өндірісін дамытудың 
201 1-2015 жылдарға арналған бағдар- 
ламасы қолға алынған. Бағдарлама бойын- 
ша жаңа қару-жарақ пен әскери техниканың 
жыл сайынғы өсімін жеті паиызға арпыру 
қажет Осы мақсатта «Қазақстан инжини
ринг ҰК» акционерлік қогамы қурылды. 
Бул компания холдингтік қурылым ретінде 
бірнеше қорғаныс өнеркәсібі кешендерінің 
йасын біріктіріп отыр. Компания қурамына 
/Э  еншілес және тәуелді касіпорын кіреді.

бар. Сондай-ақ, БТР-60ПБ базасында «Ир
тыш» апаттық-көліктік, БРДМ-2 базасында 
«Ишим» мен инкассаторлық, «Иртыш-ЗМ» 
көлік, орман шаруашылығына арналған 
өрт сөндіру және «Қазақмыс» АҚ- 
ына ж ерааы жумыаарына арналган 
техникалар шығарылуда. Кәсіпорында 2007 
жылы халықаралық сгандартгарға сәйкеаігі 
турғысынан сапа менеджменті жуйесі 
енгізілген. Кәсіпорын қызметінің негізгі турі 
броньды танк қару-жарағы мен техникала- 
рын дайындау, өндіру және жөндеу, сондай- 
ақ, оларды куштік қурылымдардың пай- 
далануы үшін жаңғырту болып табыла- 
ды. Зауытты аралау кезінде Мемлекет 
басшысына полигонда броньды танк тех- 
никасының тәжірибелік улгілері және оның 
әлеуетті мумкіндіктері көрсетілді.

Семейде жылу мәселесі 
дурыс жолға қойылды
Будан соң Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ 

ЖЭО-1-де болып, жергілікті халықпен 
жүздесті. Кездесуге қала активі, қоғамдық

уйым мүшелері қатысты.
_ -  2006 жылдан бааап халықтың жағда-

НЬ̂ А ЖраБ А Ғ ^  ба? аДЫ-- "  дед і н УРсүл7ан НАЗАРБАЕВ. -  Семеиді дамытуга орай 
Үкіметтен 37 млрд. теңге бөлінді, соныңдені 
қаладағы жылу жүйесін кайта жаңғыртуға 
жумсалды. Барлық тапсырмалар орында- 
лып жатыр. «100 мектеп, 100 аурухана» 
оағдарламасы бойынша полигоннан зардап 
шеккен жердің тұрғындарына мектеп, ауру- 
ханалар салынуда. Жаңа ғана барып келген 
оронетанк зауытында мыңдаған адам еңбек 
етуде. Индуарияландыру картасы бойын
ша бірнеше нысандар салынды. Өздеріңіз 
білесіздер, әйелдердің зейнет жасына баила- 
ныаы  уақытты біршама шегердім. Халықтың
басымкөпшілігіеңбекеткенідурыс.Сондықтан
да ел дамуы ушін мен осындай шешімге 
келдім. Бала кутімімен отырған әйелдерге де 
тиісті жеңілдіктер болатындығын мен өткенде 
айтқанмын.

-  Сізбен арнайы амандасқым келеді, 
-  деді Президенттің қолын к,ыск,ан Ф.Дос- 
тоевский атындағы театр директоры Яков 
Горельников. -  Біз рухани-мәдени бай 
қаламыз. Қазақстандағы түрлі улттардың 
достығы жарасқан, бул -  улкен жетістік. Біэде 
қазақ театрының да, орыс театрының да 
қойылымдарының билеті бір апта бурын са- 
тылып кетеді. Халықтың өнерді бағалауы өте 
жақсы әрі жоғары деңгейде.

-  Адамдардың театрға келіп жатқандығы 
олардың жағдайының жақсарғанын көрсе- 
теді, -  деді Нурсултан НАЗАРБАЕВ. -  Осы- 
дан-ақ, Семеиде әлеуметтік жагдайдың 
түзелгенін байқауға болады.

«Достық» уиінің директоры Шолпан 
Балғозина әйелдердің зейнетке шығу жа
сына байланыаы реформага қолдау кер- 
сететіндігін айтты. Сондай-ақ, ол еліміздегі 
конфессияаралық келісім мен ултара- 
лық татулықты нығайтуға бағытталған Елба- 
сының сындарлы саясатын атап көрсетгі.

-  Семей еркендеп келеді, -  деді Елба
сы Нурсултан НАЗАРБАЕВ. -  Халық еңбек 
етіп, жағдайын тузеп жатыр. Әлем елдерінің 
экономикасы дағдарыс устінде. Біз алемдік 
дағдарысты еңсере білдік. Десек те, алдағы 
уақытта тағы да дағдарыаар кутіп тур. 
Еуропаның зауьптары жумыс істемеи, 
уақытша тоқтауда. Біз бундай дағдарысқа 
ілікпеудің қамын жасаудамыз. Қаржы 
жағын қарастырудамыз. Жумыс істеу ке- 
рек. Бізде турғын үй шаруашылығы дурыс 
жолға қойылған. Өскеменде күн энергиясы 
батареяларын шығаратын зауыт болашакка 
нақты бағыт-бағдар береді. Басқа да игі бас- 
тамалар жетерлік. Осының бәрі біздің бейбіт 
өмір кешіп отырғандығымызды керсетеді. 
Осы жумыстарды атқаЬып, ілгерілеуге кемек 
көрсетіп отырған облыс Әкімі Бердібек 
САПАРБАЕВТЫҢ еңбегін жоғары бағалаи- 
мын. Ол шағын қалалардың, тірек ауылдар- 
дың, кәсіпкерліктің дамуына, бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігінің маңыздылы- 
ғына ерекше мән береді. Семейде жылу 
беру дурыс жолға қойылды. Қаланы жылы- 
ту кезеңіне дайындау максатына бөлінген 
қыруар қаржы тиімді пайдаланылды. 
ЖЭО-1, бірқатар қазандықтар күрделі 
жөндеуден өтіп, жылу магистральдары 
ауыстырылды. Енді қалған жумыстарды рет- 
теу керек. Кәсіпкерлерге әрдайым қолдау 
көрсетеміз.

Серік Әбілхан, 
Ержан Әбіш, 

Раушан Нуғманбекова


