
Үлгі болар үлысқа игі істер көп Шығыста 
Қазақстан мен Ресей арасындағы VII өңіраралық ынтымақтастық форумы аясында 5-қыркүйек күні облыс орта-

л ы ғ ы Өскемен қаласына жүмыс сапарымен Қазақстан Республикасының Президенті Нурсултан НАЗАРБАЕВ келді. 
компаниясының арасындағы өзара ынтымақтастық жөніндегі 
меморандум аясында ж зеге асты. Балабақша салу туралы 
сынысты былтыр Елбасы Н рс лтан Назарбаев «Қазцинк» 

ЖШС-І жымымен кездесу кезінде айтқан-ды. 

«Балапан» қанат қақты 
Мемлекет басшысын еуежайдан облыс Әкімі Бердібек СА-

ПАРБАЕВ қарсы алған соң қ рметті қонақтар бөгелместен 
Ертістің сол жағалауын бетке алып, облыс орталығында өңір 
тарихында соңғы 15 жылда т ңғыш рет бой көтерген ауқымды 
да жайлы, сән-салтанаты жарасқан, 280 булдіршінге арналған 
«Балапан» балабақшасыныңашылу салтанатына қатысты. 

Т ңғыш деп бекерге айтып отырғанымыз жоқ. Өйткені, XXI 
ғасыр талаптарына сай келетін, 12 ойын алаңшасы. арнайы 
автомобиль т рағы, жылы еден, бассейні мен қысқы бағы бар 
м ндай ғимарат аймақта алғаш рет салынып отыр. 

Айта кетейік, балабақша қ рылысы өткен жылы маусым ай-
ында касіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігі мен мемлекеттік 
эріптестік шеңберінде облыстық әкімдік пен «Қазцинк» 

Компания басшылығының айтуыншә, жоба қ рылысын 
толықтай ж зеге асыруға 1 миллиард 100 миллион теңге 
көлемінде қаржы ж мсәлыпты. Ғимәрәт қ рылысы мен 
көріктендіру ж мыстарын компания өз мойнына алса, 
инженерлік-коммуникациялық және жер рөсімдеу секілді ша-
руаларды атқарушы билік өз жауапкершілігіне алған көрінеді. 

Елбасы екі қабатты жаңа балабәқшаны аралап керіп, көңілі 
толып шыққан соң бүлдіршіндердің атэ-аналарымен және 
балабақша қызметкерлерімен кездесті. Мемлекет басшысы өз 
сөзінде ша ардың шырайланып, көшелердің көріктендіріліп, 
жолдардың женделгенін, қаланың ажарләна түскенін атәп өтті. 

Сингапурмемлекетіндекөшегетәстәлғэнтемекіт қылыүшін200 
АҚШ доллары көлемінде айыппүл теленетінін мысалға келтіре 
сөйлеген Президент өңірдегі жөне облыс орталығындағы бүгінгі 
күні қалыптасып отырған осы сүлулықты, осы тазәлықты сақтәй 
білуіміз қажетдеді. 

Нүрсүлтан Наззрбаев облыс пен облыс орталығынә жасэп 
жэтқан игілікті жүмыстәры үшін «Қазцинк» басшылығына алғыс 
айтты. 

«Балапэн» балабақшәсы - мемлекет басшысының бастэ-
мәсымен қолға алынғэн «Бәлапан» бағдэрлэмәсының жүзеге 
асуының Шығыс Қазақстәндәғы алғэшқы нақты көрінісі деуге 
болады. Соңғьі екі жылда шығысқазәқстәндық бүлдіршіндерге 
арнәп қосымша 9 балабэқшә мен 227 шағын орталық есігін 
айқәрэ ашыпты. Алла сәтін салса, биыл өңірде 920 бүлдіршінге 
тәрбие беретін 4 балабақша пайдаләнуға беріледі деп жоспар-
ланып отыр. 

(Соңы 2-бетте) 


