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Алдымыздагы зацгар таулардың баурайы 
сыңсыған қарагайлы орманмен комкеріліп, ете-
гін қуалай өзен ағып жатыр. Риддер қаласынан он 
шақырымдай кашықтықта орналасқан «Громоту-
ха» демалыс базасының табигаты демалушыларды 
қызықтыратындай әсем екен. Базаға арнайы авто-
бустармен және өз көліктерімен демалуға келген ту-
ристер белгіленген орындарға әп-сәтте шатырларын 
тігіп, орналасып алды. М нда ағаштан салынған 
әдемі шағын үйлер де бой көтеріпті: Фестивальга 
қатысушылардың бір бөлігі сол үйлерге жайғасты. 
Осыңдагы дечалушыларга барлық жағдай жасалып-
ты. 

і «Громотуха» демалыс 
| базасында Шығыс Қазақстан 
Іоблыстық өнеркәсіп және 
| кәсіпкерлік басқармасының 
; йымдастыруымен «Қазақстан 
; Алтайы» халықаралықтуристік 
Іфестиваль етті. Фестиваль 
| бағдарламасына БатысАлтай . 
і мемлекеттік қорығымен таны-
! су, велошоу, «Кедергілі белес-
! тер» және слорттық бағдарлау 
іжарыстары, пейнтбол, «Ту-
| ристер емірі» фотоконкурсы, 
Негггун к ні, мерекелік концерт. 
және басқа да іс-шаралары 
енгізіліпті. 

Фестивальдің ашылу сал-
танатынан кейін Франциядан \ 
келген «Син» тобы, Галина Ча-
паниди, Асқар Өсербаев және 
басқалары ашық аспан ас-
тында асқақтата ән шырқады. 
Максим Курекин «Отан-Ана» 
әнін қазақ тілінде нақышына 
келтіре орындап, жиналған 
қауымның қошеметіне бөленді. 
Велосипедшілер мен мотоци-
клшілер де асқан шеберліклен 
өз өнерлерін көрсетті. 

Түске таман біздің облью-
та туризмді дамыту жөніндегі 
деңгелек үстел отырысын ІІІҚО 
өнеркәсіп және кәсіпкерлік 
басқармасы туризмді дамыту 
бөлімінің бастығы Марина Ру-
сина ашып: «ФестивальБатью 
Апта.йме.мдекехті^^ 
жанындаетуде.Туриетерге бүл 
еңірдің табиғи ерекшеліктерін 
көріптамашалауларына жақсы 
жағдай жасалды. Фестивальді 
біржағынанжарнамалықакция -
ретінде еткізіп, отандық ту-
ристік енімдерді халықаралық 
деңгейге жеткіэудің жолдарын 
қарастырудамыз. Сонымен 
қатар, б л жобаның негіз-
гі бағыты салауатты емір 
салтын қалыптастыру және 
жастардың белсенді демалы-
сын йымдастыру болып табы- • 
лады» деп бастады сезін. 

Оның баяндамасында об-
лыс аймақтарында туристік 
саланы дамытудың барысы, 
проблемалары мен болашағы 
қамтылыпты. Туризмнің тау 

шаңғысы, іскерлік, мәдени-
танымдық түрлерін дамытуда 
ауқымды ж мыстар жүргізілуде. 
Облыстағы ғаламат ландшафт-
тар, аймақтар климаттарының 
әр түрлілігі, мәдени және тари-
хи қ нды м ралар туристерді 
қызықтыра түсуде. Олар ездері 
қалаған маршруттарын таңдап 
алуда. Туризмнің экологиялық 
белсенді турларына, атап 
айтқанда, жаяу серуендеу, раф-
тинг, салт атты, альпинистік, 
ғылыми, мәдени-танымдық, 
балық және аң аулау түрлеріне 
қатысушылар саны кебейіп 
келеді. 
\ Облыста 14 ерекше қорғауға 
алынған табиғи аймақ бар. 
Буқтырмажағалауы, Сібе келдері, 
Алакел келі, Катонқарағай, Глу-
бокое аудандарындағы, Рид-
дер, Өскемен қалаларының 
м а ң ы н д а ғ ы м а ң ы з д ы 
рекрециялық аймақтар ТМД ел-
дерінен, алыс шетелдерден кел-
гёнкөптеген туристердіңқызыға 
тамашалайтын орындарына 
айналуда. Оларға 101 туристік 
йым қызмет керсетуде. 

2007 жылы біздің облысқа 
қелген адамдардың саны 2006 
жылмен салыстырғанда 39,8 
пайызға өскен. Жалпы қызмет 
көрсету келемі 53,7 пайызға есіп, 
1499 миллион теңгені қ рады. 

, , 4 . Турисхік^аданьідамьгтудьад, 
2006-2007 жылдарға арналғаң 

І аймақтықкешенді бағдарламасы 
қабылданып, соған сәйкес, ту-
ризм инфрақурылымын да-
мыту, имиджін қалыптастыру, 
аумақтың туристік үрдіан кетеру, 
рекрециялық аймақтарды 
қ ру, халықаралық туристік 
кермелёр мен жәрмеңкелерге 
қатысу, жарнамалық баспа 
енімдерін шығару, халықаралық 
және облыстық маңыздағы 
қогамдық-танымдық шараларды 
еткізу бағыттарында біршама 
ж мыстар іске асырылған. 

Бағдарламаны жузёге 
асыру аясында Алакел және 
Сібе келдеріндегі қурылыс 
ж мыстарының бас жоспарла-
ры жасалып, қазіргі кезде сол 

ш \ и \:кыіі ім ы 
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жобалар келісім-шарт жасау 
шегіне жеткен. Буқтырма су 
қоймасының, Рахман қайнары 
аймағының бас жоспарын жа-
сау ж мыстары жүргізілуде. 

лан ауданындағы Айыр 
кедцерінің бас жоспарын жасау 
қарастырылуда. 

Т у р и з м и н ф р а қ у р ы -
лымының бопмауы, автокелік 
жолдарының нашарлығы, 
шекаралық р қсатнама тол-
тыру урдісінің зақтығы, білік-

мамаңдардыі і ^крктъіғьі г, 
""оләрды жбғары' оқу" орында-" 
рында оқытуда қазақстандық 
оқулықтар мен әдістемеліктердің 
тапшылығы жайында да баянда-
мада айтылды. 

Қазақстан Республика-
сында туризмді дамытудың 
2007-2011 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес біздің обльюта да еңірлік 
бағдарламаның жаңа жобасы . 
әзірленуде. ; 

П а в л о д а р о б л ы с т ы қ 
дене шынықтыру және спорт 
басқармасы туризм белімінің 
бастығы Фериэат Сапари-
ева биылғы тамызда Баян-
ауыл өңірінде XX «Достық» 
туристік слетін өткізетіндіктері 
ж а й л ы ә ң г і м е л е п , 

шыгысқазақстандықтарды 
сол шараға белсенділікпен 
қатысуға шақырды. Семей 
қалалық кәсіпкерлік белімі 
индустриалдық-инновациялық 
даму, туризм және байланыс 
секторының меңгерушісі Галина 
Крюкова, Глубокое аудандық 
экономика және бюджеттік жос-
парлау бөлімінің меңгерушісі 
Светлана Большакова, Зы-
рян аудандық спорт бөлімінің 
меңгерушісі Валентина Леде-

Ін.ева^^Батыс, Агяай мемлекеяік. 
қорығы «Бумеранг» мәдени-
экологиялық бірлестігі арнайы 
туризм белімінің өкілі Татьяна 
Бутвилене дөңгелек үстел оты-
рысында туризмді дамытуға 
байланысты ез ой-пікірлерін 
ортаға салды. 

- « Қ а р л ы ғ а ш » шаруа 
қожалығының жауапкершілігі-
мен биылғы жазда Маралды 
ауылында фитотерапия, пан-
тымен емдеу ваннасы, су және 
салт атпен жүру туризмі, аль-
пинизм, аң мен балық аулау 
бойынша «Кеңсу» туристік 
базасы ашылады. Қазіргі кезде 
отыз бес тесек орындық туристік 
қонақ уй кешені салынды. Онда 
асхана, бассейн, тренажер залы 
бар, слорт алаңы тегістелініп 

жабдықталды-деді Күршім 
аудандық кәсіпкерлік белімінің 
бастығы Айн р Зарқ манова. 

- Біздің ужым рафтинг, 
жаяу, салт атты және шаңғы 
жорықтарын, велоавтотур-
ларды, балалар демалысын 

йымдастырумен айналы-
сады. Автобустарымыз бар, 
демалушыларды шатырлар-
мен және басқа да керекті 
жабдықтармен қамтамасыз 
етеміз. Америка Қ рама Штат-
-тарынан, Швейцариядан, Гер-
маниядан келген туристерді 
қабылдапқызметкерсеттік. Бір-
тіндеп халықаралық деңгейде 
қызмет көрсету сатыгіарын 
игерудеміз, - деді фестивальді 
өткізуге қ рылтайшы болған 
«Империя туризма» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігінің 
директоры Наталья Волкова. 

Фестиваль бағдарламасы 
бойынша йымдастырылған іс-
шаралар қызықты да тартьюты 
өтті. Биыгйыжылыфестивальға 
мектеп оқушыларынан бастап 
жастар да кептеп келіпті. Көпке 
дейін умытылмас әсер алған 
олар келесі жылы да топта-
рын кебейтіп, достарын ерте 
келмекші. 


