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Күрең күздің шуақты күні -
он екінші қазанда кеңестік ке-
зеңде қ рылысы басталып, 
аяқсыз қалған қарт Ертістің 
бойындағы Шүлбг ГЭС-імен 
іргелес салынған шлюзд ің 
аіііылу саітганаты болды. Сё-
мей өңірінде болған маңызды 
оқиғаға Қазақстан Республи-
касының келік және коммуни-
кация министрі Қажымурат 
Нағманов, облыс әкімі Талғат-
бек Абайділдин, оның орынба-
сары Вера Сухорукова, Семей 
қаласының әкімі Н рлан Ома-
ров және тағы басқа ресми 
адамдар қатысты. 

- Шығыс Қазақстан облы-
сы үшін ғана емес , бүкіл 
еліміз, кершілес Ресей мен 
Қытай үшін де экономикэлық, 
экологиялық және әлеуметтік-
саяси маңызы зор Шүлб і 

шлюзінің іске қосылуы Прези-
дентіміздің стратегиялық бағ-
дарламасындағы басым ба-
ғыттардың жүзеге асуының 
айғағы, - деді облыс әкімі Тал-
ғатбек Абайділдин салтанатты 
митингте сөйлеген сөзінде. -
Осындайалып гидротехника-
лық қ рылысты елімізге сыи-
лаған қүрылысшыларға, бо-
лашақтағы қауырт ж мысын 
деңгелетіп әкетер езен фло-
тының ж мысшылары мен 
энергетиктерге алғыс сезімін 
білдіреміз. 

Қазақстан Респубпикасы-
ның көлік және коммуникация 
министрі Қажым рат Нағма-
нов өз сөз ін Елбасымыз 
Н рс лтан Назарбаевтың ар-
найы қ ттықтауынан бастады. 

- Халықаралық маңызға ие 
б л шлюздің іске қосылуы елі-
міздегі арзан су жолының, 
кеме қ^рыпысы мен оны 

жөндеу саласының, туризмнің 
дамып, қайта жаңғыруына жол 
ашады, - деді министр мырза. 

Шлюз қ рылысын 
жүргізген бас мердігер "Гидро-
промстрой" ААҚ атқарушы ди-
ректоры Николай Михайлович 
Нестерчук министрге маңыз- . 
ды нысанньің шлюздёуге дай-
ын екенін мақтаныш сезіммен 
баяндады. Атқарушы дирек-
тордың сөзіне қарағанда, 
отандық гидротехникалық 
қ рылыстыңжаңғыруы бүгінгі 
сәттен басталмақ. ТМД елдері 
аумағында мундай нысан 
б дан ширек ғасыр уақыт 
б рын Запорожье мен Днепро-
гэсте іске қосылғанын ескер-
сек, б л Қазақстандағы үлкен 
жеңіс! Қасиетті Ертістің екінші 
тынысы ашылып, қайраңда 
қалған кемелерін бауырына 
қайта алып, Ресей мен 
Кытайға су жолын ашады. Жүк 

тасымалданып, жолаушылар 
сапарлайды. Шлюздің смета-
лық қ ны 830 миллион теңге 
болса, ол ертең-ақ еселеп қай-
тады. Жобадағы есептік жүк 
айналымы 1,2 миллион тонна-
ны қ райды. Еңбастысы, қазір 

бастады. Шлюздеуді іске қосу 
тетігін министр Қажым рат 
Нағманов басты. Шлюздіңжо-
ғарғы қақпасы жайлап ашы-
лып, "БТ-6" теплоходы шы-
мырлаған су толқынымен 
көтеріліп келеді. Санаулы ми-

Омбыда жүмыс істеп жатқан н у т т а р д а м соң, теменгі қақпа 
Қазақстанның қырыққа жуық' 
кемесі өзінің туған Ертісіне 
оралады. Шлюзді монтаждау 
ж мыстары қатаң талапқа сай 
әрі жоғары қарқынмен 
жүргізілді. 1985 жылы сатып 
алынған шлюз қондырғыла-
рын білгір мамандар халық-
аралық стандарт талабына 
сай орнатып, қауіпсіздіктехни-
касы жан-жақты сақталған 

Ең сындарлы сәт - шлюз-
деу басталып кетті. Көлікжәне 
коммуникация академиясы-
ның түлегі Айн р Н ркенова 
тәлімгері Александр Бахнов-
пен алғашқы еңбек вахтасын 

ашылып, су дәлізіне шыққан 
теплоход асау толқынмен жа-
рысып, алға жүзе мтылды. 
Сөйтіп, Жоғарғы Ертіс бас-
сейні де дел-сал күйден ары-
лып, жаңа өмірін бастады. 
Қытай мен Ресейдің күні қара-
ған Қазақстандағы қарт 
Ертістің бағы жанғай, достық 
дәнекері болғай! 
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