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С пожеланиями,
Анна Русакова.

Құрметті оқырман! 
Елордамызға қыс жақындап келеді. Ақырын-
дап аязды күндер басталып, алғашқы қар 
жауып, ауа ерекше тұнық әрі тап-таза бола 
бастады, бұл дегеніңіз елордаға қараша келді 
деген сөз. Кей адамдарға келе жатқан жыл 
мезгілінің ауысуы аса қатты ұнамайды, ал 
басқалары, керісінше, сұлу қысты асыға күтіп 
жүр. Мұндай уақытта көбісі еш жерге 
шықпай, ыстық шай ішіп, үйде қалғысы 
келеді. Алайда еңсеңізді түсірмеңіздер. 
Бастысы – қалың киініп, ойнап-күліп, 
жақындарыңызбен көп уақыт өткізіңіздер. 
Ал біз өз кезегімізде, сіздер үшін, құрметті 
достар, Life Time журналының қараша 
айындағы санын дайындап қойдық. Актриса 
Карина Жумалиеваның қызықты сұхбаты, 
интерьер, бет терісінің күтімі туралы пайдалы 
мақалалар, қараша айының трендтері, 
fashion-көрсетілімдер, орталығымызда өткен 
іс-шаралар мен жаңа кинолар туралы ақпарат 
– осының барлығы жайында журналымыздың 
осы санынан оқи аласыздар. 
Қарашаның суық күндерінде біз сіздерді 
өзіміздің жылы әрі ең үлкен шатырымызда 
асыға күтеміз!

Ізгі ниетпен, 
Анна Русакова.

Дорогие читатели!
Зима на пороге столицы. Тихо подкрады-
ваются морозы, в город наведывается 
первый снег, воздух становится особенно 
чист и ясен — на дворе ноябрь. Надвигаю-
щаяся смена сезона некоторых огорчает, а 
кто-то рад приближающейся зиме-краса-
вице. Многие хотят оставаться дома за 
чашечкой чая, но не стоит унывать. Главное 
— тепло одевайтесь, улыбайтесь и больше 
времени проводите с близкими. 
А мы от всей души подготовили для вас, 
дорогие друзья, ноябрьский номер журнала 
Life Time. Интервью с юной актрисой Кариной 
Жумалиевой, интересные статьи об интерье-
ре, уходе за лицом, тренды ноября, fashion-
показ и мероприятия торгового центра, 
новинки кино — это и многое другое вы 
найдете на страницах  нового номера.
Заглядывайте на теплые ноябрьские вечера к 
нам, в самый большой шатер мира!

Сисимбаева АльбинаСисимбаева Альбина
, Махметова Дина, , Махметова Дина,
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Балалар сәні ересектер сәнінің көптеген сипаты мен 
тенденцияларын қабылдады. Заманауи балалар да стильді 

болғысы келеді. Сәнді пәлте, плащтар, қыз балалар тренчтері, 
жарқын бас киімдер, киімдегі логотиптер, балалар бомбер-

күрткелері, тұрпайы бәтеңке, береттер, анималисттік принттер 
мен сызықтар — трендті балалар киімдерін «Хан Шатыр» СОСО-

дағы дүкендерден таба аласыз.

Детская мода вобрала многие черты и тенденции взрослой моды. 
Современные дети тоже хотят быть стильными. Модные пальто, 
плащи, тренчи для девочек, яркие шапки, логотипы на одежде, 

куртки-бомберы для мальчиков, грубые ботинки, береты, 
анималистичный принт и полоска — трендовую одежду для детей 

вы найдете в магазинах ТРЦ «Хан Шатыр».

Ботинки LC WAIKIKI KIDS

Свитер «ДЕТСКИЙ МИР»

Кепи TAPE À L'OEIL

Рюкзак TAPE À L'OEIL

На Егоре
Total look: ACOOLA

На Диане
Total look: NAME IT

На Милане
Total look: ADIDAS KIDS

На Нуралы
Total look: ADIDAS KIDS

Ботинки LC WAIKIKI KIDS

Свитер OSTIN KIDS 

Перчатки OSTIN KIDS 

ДЕТСКИЙ МИР  СПОРТМАСТЕР  ACOOLA  ADIDAS KIDS  DEFACTO  KOTON  LC WAIKIKI KIDS  NAME IT   NEXT  OSTIN KIDS   TAPE À L'OEIL  TERRANOVA  TIFLANI  UNDER ARMOUR  ZARA KIDS

Куртка ZARA KIDS 
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Жаңа функциялары 
қосылып, дисплейі 

жаңартылған XIAOMI Mi 
Band 3 трекерінің атақты 

моделі сіздің жеке 
көмекшіңізге айналады. 

Модель знаменитого 
трекера XIAOMI Mi Band 3 с 

новыми функциями и 
улучшенным дисплеем 
станет вашим личным 

помощником.

Талапкер адам үшін ең керемет сыйлық 
–  Стивен Р.Ковидің  «7  навыков 
высокоэффективных людей» бестсел-
лері. Кітап жеке қабілеттерді дамытуға 
шынайы көмектесетін құралдарымен 
танымал болды. 

Лучший подарок для целеустремлен-
ного мужчины — бестселлер Стивена 
Р.Кови «7 навыков высокоэффективных 
людей». Книга завоевала популярность 
благодаря действенным инструментам 
развития личности.

MARWIN дүкеніндегі кітап-бестселлер

Книга-бестселлер в MARWIN

Галстук, қол орамалы және 
ілмегі бар KANZLER 

жиынтығы ер адамның 
образына іскерлік пен 
салтанат сыйлайды. 

KANZLER 
ұсынған сыйлық жиынтығы

Набор KANZLER с 
галстуком, платком и 
запонками добавит 
мужскому образу 

деловитости и шика.

Подарочный набор KANZLER 

Кез келген ер адамның 
гардеробында классикалық сапалы 

бәтеңке болғаны абзал. MASSIMO 
DUTTI дүкенінен аяқ-киімнің түрлі 

моделін табуға болады. 

MASSIMO DUTTI дүкеніндегі бәтеңке

Классические прочные ботинки нужны в 
гардеробе любого мужчины. В MASSIMO 

DUTTI легко найти актуальные модели обуви.

Ботинки в MASSIMO DUTTI 

TISSOT Chemin des Tourelles сағаты – бұл 
ерекше модель. Әдемі корпустағы тамаша 

сағаттар сіздің стильді ер адам екеніңізді бірден 
көрсетеді. 

TISSOT ұсынған стильді сағаттар 

Часы TISSOT Chemin des Tourelles — это особая 
модель. Роскошные часы в элегантном корпусе 

расскажут о вас как о стильном мужчине.

Стильные часы от TISSOT 

Компьютермен күнделікті жұмыс көзіңізгі 
жаман әсер етеді. BORK ұсынған массажер – 
көзді тынықтыруға арналған заманауи шешім. 

BORK ұсынған көзге арнғалған D601 массажері

Ежедневная работа за компьютером 
неблагоприятно сказывается на здоровье глаз. 

Массажер от BORK — современное решение 
для эффективного расслабления глаз.

Массажер для глаз D601 от BORK

Бұл жылы, сапалы жилетке сізді қарашаның 
суық күндерінен құтқарады. Ол көлікпен 

жүргенге де, жай қыдырғанға да 
керемет жарасады. 

CALVIN KLEIN JEANS ұсынған жилетке

Жилетка от 
CALVIN KLEIN JEANS

Эта теплая, 
качественная жилетка 
спасет в холодный 
ноябрьский вечер. Она 
отлично подойдет для 
езды в автомобиле и не 
только. 

Стильді ер адамның белгісі – жақсы таңдалған 
аксессуарлар. Былғарыдан жасалған несессер 
керек заттарыңызды әрдайым өз жаныңызда 

ұстауға мүмкіндік береді.

MASSIMO DUTTI ұсынған 
былғарыдан жасалған Montana несессері

Признак стильного мужчины — хорошо 
подобранные аксессуары. Кожаный несессер 

позволит хранить нужные предметы под рукой.

Несессер из кожи Montana от MASSIMO DUTTI

Күзде ауырып қалу өте 
оңай. COLIN'S дүкенінен 
суық күндерге арналған 

ер адамдардың көптеген 
аксессуарларын табасыз.

COLIN'S ұсынған шарф

Осенью очень легко 
простудиться. В COLIN'S 

вы найдете много мужских 
аксессуаров для холодной 

погоды.  

Шарф от COLIN'S
Фитнес-браслет 

XIAOMI Mi Band 3 в SULPAK

SULPAK дүкеніндегі 
XIAOMI Mi Band 3 фитнес-білезігі
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Стильді әйелдер 
SWAROVSKI ұсынған әсем 

әрі әдемі сағаттарды 
таңдайды. Сіз оларды ұзақ 

уақыт пайдалана аласыз 
және бұл сағаттар сіздің кез 

келген образыңызға 
жарасатын негізгі 

аксессуарыңызға айналады. 

SWAROVSKI
ұсынған сағаттар

Стильные женщины выбирают 
элегантные красивые часы от 
SWAROVSKI. Они прослужат 

вам очень долго и станут 
базовым аксессуаром для 

любого образа.

Часы от SWAROVSKI

Бұл крем-бестселлер суық 
мезгілде қолын мінсіз жағдайда 
ұстағысы келетіндерге арнал-
ған. Оның құрамында карите 
майы, бал және тәтті миндаль-
дың сығындысы бар. Олар сіздің 
қолыңызға ұқыпты күтуге 
көмектеседі. 

L'OCCITANE ұсынған қолға
 арналған ультранәрлі кремі

Адамға рух беретін к ітаптар оқу 
пайдалы. Д. Кехоның «Подсознание 
может всё!» атты бестселлері сіздің 
күзгі мотиваторыңызға айналады. 

MARWIN дүкеніндегі 
кітап-бестселлер

Книга-бестселлер 
в MARWIN

Қараша айында тері күтімімен 
айналысқан сондай жақсы. 
Сергіткіш лимон, жаңа піскен 
нарқайсар және тәтті кокос 
қосылған  денеге  арналған 
ылғалдандырғыш крем сізге 
жаздың ыстық күндерін еске 
түсіреді. 

FRESH LINE ұсынған денеге 
арналған крем-майы

Это крем-бестселлер для 
желающих иметь идеальные 
руки в холодное время года. Он 
содержит масло карите, мед и 
экстракт сладкого миндаля, 
которые бережно ухаживают за 
вашими руками.

Ультрапитательный крем 
для рук от L'OCCITANE

В ноябре так приятно ухаживать 
за своей кожей. Увлажняющий 
крем для тела с освежающим 
лимоном, свежей вербеной и 
вкусным кокосом напомнит о 

летнем отпуске.

Крем-масло для тела 
от FRESH LINE

Читать вдохновляющие книги полезно. 
Бестселлер Д. Кехо «Подсознание 
может всё!» станет вашим личным 
осенним мотиватором. 

Базалық сөмке әмбебап әрі сапалы болуы тиіс. 
CHARLES&KEITH дүкені барлық маусымға арналған 

стильді және сапасы мықты сөмкелер ұсынады. 

CHARLES&KEITH ұсынған классикалық сөмке

Базовая сумка должна быть универсальной и 
качественной. В CHARLES&KEITH представлены 

стильные и прочные сумки на все времена.

Классическая сумка от CHARLES&KEITH 

Өз үйіңізді ZARA HOME ұсынған хош иісті 
майшамдармен жайлылық пен жылуға 

толтырыңыз. Туберозаның хош иісі жұмыс 
күнінің соңында дем алуға көмектеседі. 

ZARA HOME дүкеніндегі 
Tuberose Bouquet майшамы

Наполните свой дом уютом и теплом вместе с 
ароматными свечками от ZARA HOME. Приятный 

запах туберозы расслабит после трудового дня.

Cвеча Tuberose Bouquet в ZARA HOME

Әр әйелде әмбебап бір 
клатч болғаны абзал. 
ALDO дүкенінде кез 

келген образға стильді 
клатч таба аласыз. 

ALDO ұсынған клатч
В арсенале каждой 
женщины должен быть 
универсальный клатч. 
В ALDO вы подберете 
стильные клатчи под 
любой образ. 

Клатч от ALDO

Үйде әдемі болып жүрмеу 
керек дегенді кім айтты? 

Барқыттан тігілген жарқын 
костюмдер үйіңізде 

өзіңізді ыңғайлы сезінуге 
мүмкіндік береді. 

PENTI ұсынған 
үй костюмы

Кто сказал, что дома не 
нужно быть красивой? 

Яркие бархатные костюмы 
подарят дома ощущение 
комфорта и преобразят 

вас.

Домашний костюм 
от PENTI

Барқыт – күзгі-қысқы маусымның сәнді тренді. 
ALDO ұсынған барқыт көзілдіріктерін алып, өз 

образыңызға әсемдік пен стиль қосыңыз.

ALDO ұсынған барқыт көзілдіріктер

Бархат — модный тренд осенне-зимнего сезона. 
Добавьте в образ очарования и стиля вместе с 

бархатными очками ALDO.

Очки бархатные от ALDO

Қарашада өз қолдарыңызды 
жылыда ұстауды 

ұмытпаңыздар. TERRANOVA 
дүкенінде жарқын әрі жылы 
қолғаптар таңдап алыңыз. 

TERRANOVA дүкеніндегі жылы қолғаптар 

Не забывайте в ноябре греть 
ваши ручки. Подберите яркие и 

теплые перчатки в магазине 
TERRANOVA.

Теплые перчатки в TERRANOVA



Әлемдік сән апталығы аясында «Хан 
Шатыр» СОСО 13 қазан күні күз-қыс 
2018/2019 жаңа коллекциясының 
керемет fashion-көрсетілімі өтті. 
Келе жатқан күздің сәнді тенден-
цияларын келесі атақты брендтер 
ұсынды: LACOSTE, GUESS,  MEXX, 
JACK&JONES, MANGO, MOTIVI, NAF 
NAF. Осыған қоса CHILIA ұсынған 
қыздарға арналған заманауи қала 
образдары, CLIMBER мен KANZLER 
ұсынған ерлерге арналған клас-
сикалық костюмдер, U.S. POLO 

ASSN ұсынған қыздар мен 
жігіттерге арналған сәнді 
casual-образдар болды. 
ISABEL GARCIA ерекше 
сәнді кешкі киімдермен таң 
қалдырды. Ал MATVIENKO, 
ESTIMO, MONDIAL сыртқы 
киімдердің жаңа коллекция-
с ы н  к ө р с е т т і .  U N D E R 
ARMOUR ұсынған спорт 
к и і м д е  I S T I N A D A N C E 
ACADEMY бишілер тобы 
өнер көрсетті. Қыздар-дың 
образын жасауға INGLOT 
визажисттері көмектесті.

В рамках мировых недель моды в ТРЦ «Хан Шатыр» 13 октября состоялся грандиозный fashion-показ новых 
коллекций осень — зима 2018/2019.  Модные тенденции грядущего сезона представили известные бренды 
LACOSTE, GUESS,  MEXX, JACK&JONES, MANGO, MOTIVI, NAF NAF. Современные городские образы 
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для девушек от CHILIA, 
классические мужские дело-
вые костюмы CLIMBER и 
KANZLER, модные casual-
образы для парней и девушек 
от U.S. POLO ASSN также 
предстали на показе.  ISABEL 
GARCIA порадовала изыс-
канными вечерними наря-
дами. А новые коллекции 
верхней одежды показали 
м а г а з и н ы  M AT V I E N K O , 
E S T I M O ,  M O N D I A L .  В 
спортивной одежде UNDER 
ARMOUR выступила танце-
в а л ь н а я  г р у п п а  I S T I N A 
DANCE ACADEMY. 

Над  образами  девушек 
работали визажисты INGLOT.
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Суық жыл мезгіліндегі бет терісінің күтімі

Уход за кожей важно начинать с 
очищения. Утром вы удаляете с 

поверхности кожи продукты 
жизнедеятельности, скопившиеся 
на ней за ночь, и подготавливаете 

к нанесению макияжа, вечером 
очищаете от косметики и пыли. 

Важно использовать средства, не 
пересушивающие кожу.

  После очищения кожу 
необходимо тонизировать. Лосьон 
или тоник нейтрализуют действие 

очищающих средств, 
нормализуют pH кожи, стягивают 
кожные поры и подготавливают к 
нанесению увлажняющего крема. 

Увлажнять кожу необходимо 
утром и вечером, примерно за 

полчаса до выхода на улицу или 
перед сном. Увлажняющий крем 
выполняет защитную функцию 
кожи от факторов окружающей 

среды, а также препятствует 
испарению влаги с ее 

поверхности.

Очищение

Бальзамы 
для губ

Тонизирование Увлажнение

Уход за кожей лица в холодное время года

Тері күтімін тазалаудан бастау 
өте маңызды. Сіз таңертең 

теріңізде түні бойы жиналған 
тіршілік әрекетінің өнімдерінен 
құтылып, макияж жасау үшін 

дайындайсыз. Ал кешке теріңізді 
косметика мен шаңнан 

тазалайсыз. Теріңізді құрғататын 
заттар қолданбауға тырысыңыз. 
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Теріні тазартып болғаннан кейін 
оны әлдендіру керек. Лосьон 

немесе тоник теріні тазартқыш 
заттардың әсерінен бейтарап 
қылады, терінің pH қалыпқа 

келтіреді, терідегі ұсақ тесіктерді 
сығады және теріні 

ылғалдандырғыш кремді 
пайдалануға дайындайды. 

Теріні таңертең далаға шықпас 
бұрын және кешке ұйқыға жатар 

алдында ылғалдандыру қажет. 
Ылғалдандырғыш крем теріні 

сыртқы ортаның әсерінен 
қорғайды және оның бетіндегі 

ылғалды ұстап тұруға 
көмектеседі.  

Тазалау
1 2 3

Әлдендіру Ылғалдандыру

СHANEL  La Mousse. 
Көпіретін тазартқыш крем

Очищающий пенящийся крем

GUERLAIN Orchidée Impériale.
Гель-көбігі
Гель-пенка

GUERLAIN Bee Glow ылғалдандырғыш 
және жасартатын дәрі-дәрмегі

GUERLAIN Увлажняющее и
 омолаживающее средство Bee Glow

GIVENCHY Hydra Sparkling ылғалдандырғыш кремі
GIVENCHY Увлажняющий крем Hydra Sparkling

L'OREAL «Абсолютті нәзіктік» тонигі
L'OREAL Тоник «Абсолютная нежность»

CHANEL Бетке арналған Hydra Beauty
 Lotion Very Moist ылғалдандырғыш лосьоны

CHANEL Увлажняющий лосьон 
для лица Hydra Beauty Lotion Very Moist

Нәрлендіру 
және қорғау

Бетке арналған
 маскалар

Крем для кожи 
вокруг глаз

Ерінге арналған 
бальзамдар

Бет терісі күтімінің 3 кезеңі

HIMALAYA HERBALS 
ерінге арналған бальзамы 

Бальзамы 
для губ

L'OCCITANE 
Ерінге арналған 

ультранәрлі бальзамы

IT'S SKIN DR Formula 
Essential Lip Balm

THEFACESHOP 
бал қосылған ерінге 

арналған майы

HIMALAYA HERBALS 
Бальзам для губ 

L'OCCITANE 
Ультрапитательный 

бальзам для губ 

IT'S SKIN DR Formula 
Essential Lip Balm

THEFACESHOP 
Масло для губ с мёдом

THEFACESHOP
 Алоэ қосылған 

«Тірі табиғат» маскасы

GARNIER 
ылғалдандырғышы маскасы 

+ «АКВА БОМБА»

GUERLAIN Orchidée 
Impériale Brightening 

маскасы

IT'S SKIN
 Derma Thera 

биоцеллюлоза маскасы

THEFACESHOP 
Маска «Живая Природа»

 с Алоэ 

GARNIER 
Маска Увлажнение +«АКВА 

БОМБА»

GUERLAIN 
Маска Orchidée 

Impériale Brightening

IT'S SKIN 
Биоцеллюлозная маска 

Derma Thera

CHANEL бетке арналған
 D-Pollution Essentiel кешенді 

қорғау буы

GIVENCHY теріні 
жылтыратуға арналған Hydra 
Sparkling нәрлендіргіш кремі

L'OREAL ерекше «Роскошь 
питания» крем-майы

IT'S SKIN Prestige 
D'escargot финишті 

эссенциясы

CHANEL Комплексная 
защитная дымка для лица 

D-Pollution Essentiel

GIVENCHY Питательный 
крем для сияния кожи Hydra 

Sparkling

L'OREAL 
Экстраординарный крем-
масло «Роскошь питания»

IT'S SKIN Финишная 
эссенция Prestige 

D'escargot

Маски 
для лица

Питание 
и защита

CLINIQUE Көз маңайындағы 
теріге арналған Pep-Start 

ылғалдандырғыш крем-гельі

L'OREAL «Роскошь питания» 
көз маңайына арналған крем

GUERLAIN Orchidée 
Impériale көз контурына 

арналған крем

THEFACESHOP «Семена 
Манго» көз маңайына 

арналған крем

CLINIQUE Увлажняющий 
крем-гель для кожи вокруг 

глаз Pep-Start

L'OREAL Крем вокруг глаз 
«Роскошь питания»

GUERLAIN Orchidée 
Impériale 

Крем для контура глаз

THEFACESHOP 
Крем для кожи вокруг 
глаз «Семена Манго» 

Көз маңайындағы 
теріге арналған

 крем



КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Баланың қол моторикасы мен логикасын 
«Детский мир» дүкені ұсынған LEGO 
конструкторы көмегімен дамытыңыз.

Развивайте мелкую моторику рук и логику 
ребенка вместе с конструкторами LEGO от 
магазина «Детский мир».

Как давно вы собирались с семьей за настольными 
играми? Поиграйте с ребенком в монополию или 
раскрасьте красивую картину по номерам.

Сіз отбасыңызбен бірге соңғы рет үстел ойындарын 
қашан ойнадыңыз? Балаңызбен бірге монополия 
ойнап, әдемі картинаны нөмір бойынша бояңыз. 

Біз юр дәуіріндегі «Динопаркіміз» туралы қуанышпен айтып береміз. Бұл жерде біздің 
заманымызға дейін өмір сүрген динозаврлардың 9 түрі бар. Жыртқыштардың көлемі 
шын өмірдегідей. 
Мы с радостью расскажем о нашем парке юрского периода «Динопарк». Здесь есть 9 
видов динозавров, существовавших до нашей эры. Размеры хищников соответствуют 
оригиналам.

Сізді әлемнің елордаларымен таныстыру үшін «Монорельс» бір рельсті темір жолы 
бар. Ол сауда орталығының үстіңгі қабаттарында жүреді. Сізге тек ыңғайлы отырып, 

керемет көріністерді тамашалау қалады. 
В путешествие по мировым столицам вас отправит однорельсовая железная дорога 
«Монорельс», курсирующая по верхним этажам торгового центра. От вас требуется 

расположиться поудобнее и наслаждаться видом.

Егер сіздің балаңыз драйв пен эмоцияны жақсы көріп, биіктіктен 
қорықпаса, онда «Мұнара» аттракционы оған арналған. Балаңыздың 
күні бойы керемет көңіл-күйде болады!
Если ваш ребенок любит драйв и эмоции, не боится высоты, 
то для него знаменитый аттракцион «Башня». Яркие 
впечатления на весь день обеспечены!

Күндер барған сайын суытып барады. 
Далада қыдырып жүру ыңғайсыз, сондықтан отбасымен уақытты 

жылы жерде өткізгіңіз келеді. «Хан Шатыр» — бұл сіз бен балаңызға арналған ойын-сауық орны. 
Становится значительно холоднее. На улице уже неуютно, и провести время с семьей хочется в тепле. 

«Хан Шатыр» — это масса развлечений для вас и вашего ребенка.

Балаңызбен бірге қайыққа отырып, кәдімгі тау 
өзенімен серуендеңіз. «Су аттракционда» 
толқындармен сырғанап, жазды еске алуға 
болады.  

Прокатитесь с ребенком на лодке по 
настоящей горной реке. «Водный аттракцион» 
дарит возможность скатиться по волнам и 
почувствовать летнее настроение.

ВОДНЫЙ
АТТРАКЦИОН

СУ 
АТТРАКЦИОНЫ

МҰНАРА \ БАШНЯ

МОНОРЕЛЬС

ДИНОПАРК 

АТТРАКЦИОН 
MOTION SPHERE

АТТРАКЦИОНЫ

Сізге MOTION SPHERE аттракционы еш 
ұмытылмас сезім сыйлайды. Шынайы 
уақыт режимінде мүлдем басқа әлемге 
еніңіз. Сізді керемет эмоциялар күтіп тұр!

Незабываемые ощущения подарит 
аттракцион MOTION SPHERE. Погру-
зитесь в другой мир в режиме реального 
времени. Вас ждет буря эмоций!

КИНО CHAPLIN КИНОСЫ
Суық күндері жаңа кинотуындыларды 
отбасыңызбен бірге ыңғайлы орындық-
тарға жайғасып тамашалаңыз. Балаңыз-
бен бірге CHAPLIN кинопаркінде жайлы 
кеш өткізіңіз.
Приятно расположиться холодными 
вечерами с семьей в удобном кресле за 
просмотром киноновинок. Проведите 
с ребенком уютный вечер в 
кинопарке CHAPLIN.

MARWIN ҰСЫНҒАН ОЙЫНДАР

ҚҰРАСТЫРУ

ИГРЫ ОТ MARWIN

 НЕ ІСҒА ТА ЕЛ УА ГБ ЕА  БД ОА ЛШ АА ДР ЫАҚ
ЕБЕН Р КЬ АТЯ  ВН  НА ОЗ ЯМ БЕ РЧ Е
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а м а н а у и  и н т е р ь е р д і ң З« б а з а с ы »  -  ә р л е н г е н 
қабырға, төбе, еден мен 

жиһаз, оның «аксессуары» - үйдің 
сәні, көрпе-жастық, жарық. Қазір 
минимализм стилі сәнде, яғни 
интерьер  заттары барынша 
функционалды келеді, жиһазда 
геометриялық формалар басым, 
базалық түстер  мол пайла-
ланылады, бос кеңістік пен жарық-
тың көп болады. Интерьерді 
ұқыпты, жинақы және қарапайым 
қылып ұйымдастыру сіздің үйіңізді 
барынша ыңғайлы етеді. Интерьер 
түрлі-түсті болмағаны абзал. Бір 
реңкте қарапайым түспен боялған 
қабырғалар үйді кең етіп көрсе-
теді. Қабырғаларға ақ, ақшыл сары, 
сұр түстер таңдағаныңыз жөн. 
Қабырғалардың тек біреуін ерекше 
қылып бояуға немесе интерьердің 
кейбір бөліктерін өзгеше қылып 
істеуге болады. Біз Сіз үшін стильді 
детальдардың жиынтығын дайын-
дап қойдық. Олардың көмегімен 
үйіңізді ыңғайлы әрі заманауи ете 
аласыз. 

ЗАМАНАУИ Интерьерге тоқыма
 заттары арқылы түстер 

қосыңыз. Ол үшін дастархандар, 
жарқын жастықтар, үлкен жүн 

орамалдар мен перделер 
пайдалануға болады. 

Добавьте в интерьер цвета 
с помощью текстиля — скатерти, 

 яркие подушки, фактурные 
пледы, шторы.

ZARA HOME

СОВРЕМЕННЫЙ 

ZARA HOME вазасы
Ваза ZARA HOME     

ZARA HOME жарқын жастықтары

Современный интерьер 
предполагает «базу» — 
отделка стен, потолка, 

пола, мебель, и «аксессуары» — 
декор для дома, текстиль, освеще-
ние.
В моде стиль минимализма — 
ф у н к ц и о н а л ь н ы е  п р е д м е т ы 
интерьера, геометричные формы, 
базовые цвета, большие прост-
ранства и свет. Лаконичность, 
простота, сдержанность в инте-
рьере сделают ваш дом комфорт-
ным. 
Интерьер не должен быть перегру-
жен большим количеством цвета. 
Однотонные стены в простой 
ц в е т о в о й  г а м м е  в и з у а л ь н о 
увеличат помещение. Выбирайте 
белый, бежевый, серый цвет стен. 
Цветовой акцент можно сделать на 
одной стене или подобрав отдель-
ные элементы интерьера.
Мы создали для вас подборку 
стильных деталей, которые напол-
нят ваш дом уютом и сделают его 
современным.

Декоративная подставка 
MADAME COCO 

MADAME COCO фотожиектемесі

Үлкен геометриялық формадағы айналар да үйге 
ерекше сән келтіреді: шаршы, үшбұрыш, шеңбер.

Актуальны большие геометричной формы
зеркала: квадрат, треугольник, круг.

ZARA HOME

Интерьерде тірі гүлдер мен өзгеше пішіндегі 
вазаларды пайдалану сәнге айналды. 
В интерьере стали популярны живые цветы 
и необычной формы вазы. 
ZARA HOME

Хош иісті балауыздар үйді керемет
 энергиямен толтырады. 

Ароматные свечи наполнят 
дом положительной энергией.

EVIM

Интерьердің кейбір элементтерінде мәрмәрдің, металдың
 және шынының болуы әлі күнге дейін сәнді. 

Актуальным остается мрамор, присутствие металла 
и стекла в отдельных элементах интерьера.

ZARA HOME               

Жарықтың да маңызы зор. Әртүрлі жерде жасалған жарық
көздері кеңістікті жылуға толтырып, жайлылық сыйлайды.
Свет играет важную роль. Локальные световые 
источники наполнят пространство теплом и создадут уют.
ZARA HOME

Минимализмнің қатаң стилін 
әртүрлі сәндік элементтермен

де араластыруға болады. 

ИНТЕРЬЕР

EVIM фотожиектемесі
Фоторамка EVIM     

Яркие подуш
ки ZARA HO

M
E 

 
сәндік тіреуіші

 Фоторамка MADAME COCO            

 Разбавить строгий стиль минимализма
 можно с помощью декоративных элементов.

MADAME COCO
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2018 жылдың 4 қазан күні «Хан Шатыр» СОСО-
да Under Armour фирмасының Астанадағы 
алғашқы бөлшек сату арнайы дүкені ашылды. 
Under Armour фирмасының алғашқы «Бренд 
Хаусы» кәсіби спортшыларға да, салауатты өмір 
салтын ұстанатын белсенді адамдарға да Күз-
Қыс-2018 топтамасын ұсынады. Ерлер мен 
әйелдерге  арналған  спорт  тауарларын 
шығаратын Under Armour дүкені Brand House 
форматында ең қажетті тауарлар легін ұсынады. 
Бұл киім спортшыларға өзін жайлы әрі ыңғайлы 
сезінуге көмектесіп, жаттығу мен жарыстарда 
жоғары нәтижеге жетуге жәрдемдеседі. 
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4 октября 2018 года в ТРЦ «Хан Шатыр» 
открылся первый в Астане специализированный 
розничный магазин Under Armour. Первый «Бренд 
Хаус» Under Armour предложит профессио-
нальным спортсменам и любителям здорового 
активного образа жизни коллекцию сезона 
Осень-Зима 2018.
Специализируясь на мужской и женской 
спортивной экипировке, магазин Under Armour 
формата Brand House представит актуальную 
линейку продуктов, которая помогает спортс-
менам выглядеть и чувствовать себя наилучшим 
образом, способствуя достижению лучших 
результатов во время тренировок и выступ-
лений. 

ТРЦ «Хан Шатыр», 1 этаж
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6 қазан күні «Хан Шатыр» СОСО-ның 
атриумында ZHEKA'S PLOV&DONER 
HOUSE кафесінің ашылуы болды. Танымал 
Instagram-блогердің кафесі қонақтарды 
əртүрлі дəмдегі донерлермен, салатпен 
бірге берілетін нағыз шығыс палауымен, 
ыстық сорпамен, құймақтармен жəне 
басқаларымен қызықтырады! 
ZHEKA'S PLOV&DONER HOUSE — керемет 
тағамдар мен жақсы баға!

06 октября в ТРЦ «Хан Шатыр» на 3 этаже 
состоялось открытие кафе ZHEKA'S 
PLOV&DONER HOUSE. Кафе знаменитого 
Instagram-блогера  привлекает гостей 
разнообразием вкусных горячих донеров, 
настоящим восточным пловом в тандеме с 
салатом, горячими супами, блинчиками и 
многим другим!
ZHEKA'S PLOV&DONER HOUSE — замеча-
тельная кухня и приятные цены.

5 қазаннан бастап, біздің сауда орталығы-
мызда Bileti Astana-ның ыңғайлы аралында 
қаламыздың кез келген шараларына 
билеттер ала аласыз. «Барыс» хоккей 
клубының ойындарына, шоу-бағдарлама-
лар, танымал жұлдыздардың концертте-
ріне, спектаклдерге, «Астана Опера» 
Театрындағы қойылымдарға және басқа-
ларына билеттер ала аласыз. «Хан Шатыр» 
СОСО 2 қабатынан билеттер алыңыздар!

С 5 октября в нашем торговом центре для 
вас доступен удобный островок Bileti Astana, 
в котором вы сможете прибрести любые 
билеты на городские мероприятия.   Билеты 
на матчи хоккейного клуба  «Барыс», шоу-
программы,  предстоящие концерты 
знаменитых звезд, спектакли, постановки в 
Театре «Астана Опера» и многое другое. 
Приобретайте билеты на 2 этаже ТРЦ «Хан 
Шатыр»!

На 2 этаже ТРЦ «Хан Шатыр» открылся 
магазин домашнего уюта MADAME COCO. 
Турецкий бренд представляет качественные 
товары для дома. В магазине MADAME 
COCO для вас представлены мягкий 
текстиль из натуральных материалов, 
красивая посуда, роскошные аксессуары и 
декор для дома в стиле прованс. Большой 
ассортимент товара позволит наполнить 
уютом любую комнату — ванную, гостиную, 
кухню, спальню. Вместе с MADAME COCO вы 
перенесетесь в мир французской богемы, 
уютных двориков, ароматной выпечки, 
уличных музыкантов и живописных садов 
Парижа. 
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«Хан Шатыр» СОСО-ның 2-қабатында 
MADAME COCO дүкені ашылды. Түркиялық 
бренд үйге арналған сапалы тауарлар 
ұсынады. MADAME COCO дүкенінен табиғи 
материалдардан жасалған жұмсақ тестиль, 
әдемі ыдыс-аяқ, керемет аксессуарлар мен 
прованс стиліндегі үйге арналған декор 
табуға  болады.  Тауарлардың үлкен 
ассортименті кез келген бөлмені көрікті 
етуге көмектеседі – ванна, қонақ күтетін 
бөлме, асүй, жатын бөлме. MADAME COCO 
дүкенімен бірге сіз өзіңізді франциялық 
богема, жайлы аулалар, жаңа піскен 
тоқаштар, дала музыканттары мен Париждің 
таңғажайып бақшалар әлеміне түскендей 
сезінесіз. 
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Сауда орталығы шатырының дәл астында алғашқы 
және жалғыз Sky Beach Club жағажайы орналасқан!
Бұл жағажай-курортта жыл бойы +35 градустағы 
тропикалық микроклимат болады. Сіздер үшін Sky 
Beach Club жағажайында жазғы демалыстың көңіл-
күйі сақталған: жанға жағымды бассейндер, 
шезлонгтары мен пальмалары бар жағажай аймағы, 
аквапарк. 
Sky Beach Club сізге ұмытылмас әсер қалдырады. 
Біздің жағажайда әдемі той да ұйымдастыра 
аласыздар! Жайма шуақ шақтарға толы фотолар көп 
уақыт бойы сіздің жаныңызды жылытатын болады!
Sky Beach Club – жарқын той туралы армандар 
орындалатын керемет жер!

Под самым куполом торгового центра раскинулся 
первый и единственный фешенебельный пляж 
Sky Beach Club! 
Это пляжный клуб-курорт, в котором поддержи-
вается тропический микроклимат с температурой 
+35 градусов круглый год. Для вас в Sky Beach Club  
воссоздано ощущение летнего отпуска: приятно-
теплые бассейны, пляжная зона с шезлонгами и 
пальмами, аквапарк.
Sky Beach Club подарит вам незабываемые моменты. 
На нашем пляже вы можете организовать 
запоминающуюся свадьбу! По-летнему солнечные 
фотографии будут греть вам душу еще долгое время!
Sky Beach Club — место, где сбываются мечты о 
яркой свадьбе!

SKY BEACH CLUB-та ұмытылмас 
мерекелер мен жарқын кештерді өткізіңіз!

Проведите в SKY BEACH CLUB 
незабываемые праздники и яркие вечеринки!

Жағажайлық курорт Sky Beach Club сіздерге арнап 
уақытыңызды достарыңызбен керемет өткізу үшін 
тематикалық кештерді ұйымдастырады! Сонымен 
қатар келе жатқан жаңа жылдық корпоративтер мен 
мерекелерге шақырамыз. Қаланың қарбалысынан 
алыстап, жалынды тректерге билеу, жұмыс 
күндерінен демалу - бұның барлығы Sky Beach Club-
та мүмкін!

Пляжный курорт Sky Beach Club устраивает для вас 
тематические вечеринки, на которых вы весело 
проведете время с друзьями! Также приглашаем вас 
на предстоящие новогодние корпоративы и 
праздники. Укрыться от городской суеты, потан-
цевать под зажигательные треки, расслабиться 
после рабочей недели — все это возможно в Sky 
Beach Club! 



 «Хан Шатыр» — көптеген мерекелік концерттер 
мен іс-шаралардың, балаларға арналған интерак-
тивті ойындардың, әлемдік спорт жұлдыздарының 
шеберлік сабақтары өтетін керемет алаң! 6 қазан 
күні бразилиялық джиу-джитсудан қара белбеу 
иегері Алан Финфоудың семинары ұйымдас-
тырылды. Ол джиу-джитсудың басқа да шебер-
лерімен бірге күрес пен өзін-өзі қорғаудың түрлі 
әдіс-тәсілдерін көрсетті.  

«Хан Шатыр» — невероятно большое количество 
праздничных концертов и мероприятий, интерак-
тивных развлекательных программ для детей, а 
также мастер-классов и выступлений мировых 
звезд спорта!  6 октября прошел семинар мастера, 
обладателя черного пояса по бразильскому джиу-
джитсу Алана Финфоу. Вместе с другими масте-
рами джиу-джитсу он показал особые приемы 
японской борьбы и самозащиты.

20 октября для болельщиков известного 
казахстанского хоккейного клуба «Барыс» мы 
организовали автограф-сессию! На встречу с 
болельщиками были приглашены знаменитые 
хоккеисты, любимцы спортивной публики —  
Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кертис 
Волк. Игроки рассказали о сложностях большого 
спорта и ответили на вопросы болельщиков.

Біз 20 қазан күні қазақстандық танымал «Барыс» 
хоккей клубы үшін автограф-сессиясын 
ұйымдастырдық! Жанкүйерлермен кездесуге 
атақты хоккейшілер шақыртылды. Олардың 
арасында Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, 
Кертис Волк бар. Ойыншылар үлкен спорттағы 
қиындықтар туралы айтып, жиналғандардың 
сұрақтарына жауап берді. 

3332



Біздің сауда орталығымыз Қазақстан мен 
әлемнің барлық этностарын өз қамқор-
лығы мен жылуымен біріктіреді! 6 қазан 
күні атриумда «Астана – Әлем дауысы» 
халықаралық фестивалі аясында мере-
келік концерт өтті. Сауда орталығымыз-
дың шаңырағы астында Жапония, Ита-
лия, Индия, ОАР, Индонезия, Грузия 
елдерінен және ТҮРКСОЙ ұйымынан 
келген хор ұжымдары өнер көрсетті. «Хан 
Шатыр» СОСО қонақтары әр халықтың 
бірегей мәдениетімен таныса алды. 

Наш торговый центр с заботой и теплом 
объединяет народы Казахстана и мира! 6 
октября в атриуме прошел праздничный 
концерт в рамках Международного 
фестиваля «Астана — голос Мира». Под 
куполом торгового центра собрались 
хоровые коллективы из Японии, Италии, 
Индии, ЮАР, Индонезии, Грузии, а также 
хор ТЮРКСОЙ. Гости ТРЦ «Хан Шатыр» 
познакомились с уникальной культурой 
каждого народа.

20  қазан күн і  төрт інші  рет  «Жүлдехан» 
суперакциясы өтті. Бұл жолы ұтыс ойынының 
сыйлықтары Sulpak ұсынған iPhone, iPad және 
Apple Watch болды. 
Жеңімпаздар болғандар: 
     Бейсекова Назерке (iPhone)
     Ахметов Ертуған (iPad)
     Зубайдуллин Азамат (Apple Watch)
25 қараша күні «Хан Шатыр» ОССО-да BI  Group 
құрылыс холдингі ұсынған «7Я» тұрғын кеше-
ніндегі үш бөлмелі пәтерді және Mercur Auto 
ұсынған Volkswagen Polo көлігін ойнату суперак-
циясының негізгі кезеңі өтеді!
Еске сала кетейік, ұтыс ойынына қатысу үшін «Хан 
Шатыр» СОСО-да бір күннің ішінде 20000 теңгеден 
көп соммаға тауар алу қажет.  Акцияның 
промоүстелі сауда орталығының атриумында 
орналасқан. 
Келіңіздер, тауар алып, ұтыс ойынына қатысы-
ңыздар. Мүмкін дәл сіз суперприздың бақытты 
иегері атанасыз.

20 октября состоялся четвертый промежуточный 
розыгрыш суперакции «Жүлдехан», на котором 
были разыграны суперпризы — iPhone, iPad и Apple 
Watch от Sulpak.
Победителями розыгрыша стали: 
     Бейсекова Назерке (iPhone)
     Ахметов Ертуған (iPad)
     Зубайдуллин Азамат (Apple Watch)
25 ноября в ТРЦ «Хан Шатыр» пройдет основной 
этап суперакции — розыгрыш трехкомнатной 
квартиры в жилом комплексе «7Я» от строите-
льного холдинга BI  Group и автомобиль Volkswagen 
Polo от Mercur Auto!
Напоминаем, что условием участия в розыгрыше 
является покупка товаров в течение дня в ТРЦ 
«Хан Шатыр» на сумму 20 000 тенге и выше. 
Промостойка акции находится в атриуме торгового 
центра.
Приходите, совершайте покупки и участвуйте в 
розыгрыше, и именно вы станете счастливым 
обладателем суперпризов. 
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4 қазан күні прокатқа Елена Лисасинаның 
дебюттік жұмысы қазақстандық «Финансист. Игра 
на вылет» фильмі шықты. 3 қазан күні «Хан 
Шатыр»  СОСО-ның Chap l i n  Khan  Sha ty r 
кинотеатрында кинотуындының жабық көрсетілімі 
өтті. Оған басты рөлдердерді сомдаушы актерлер 
Ш ы ң ғ ы с  К а п и н  м е н  К а р и н а  Ж у м а л и е в а 
шақыртылды.
Біз басты рөлдердің бірін ойнайтын Карина 
Жумалиевамен сұхбаттасқан едік.
Қайырлы кеш, Карина! Біздің «Хан Шатыр» сауда 
ойын-сауық орталығымызға қош келдіңіз! 
Астанада жиі боласыз ба?
Шыны керек, мен бұрын, кішкентай кезімде, 
Астанада тұрғанмын. Кейін Алматыға көшіп кеттім. 
Енді бұл жерге 15 жылдан кейін оралып тұрмын. 
Сонда бұл тек «Финансист. Игра на вылет» 
фильмдегі дебютіңіз емес, Елордаға алғаш келуіңіз 
екен ғой?
Иә, дәл солай. 
Біздің сауда ойын-сауық орталығымыз қалай? 
Алғашқы әсеріңіз қандай?
Сырттан қарағанда «Хан Шатыр» әдемі әрі зәулім. 
Мұндай Қазақстанда әлі болған жоқ. Маған 
ғимаратты идеясы, оның құрылымы мен жоспары 
өте қатты ұнады. Бұл сіздердің орталықтары-
ңызды ерекше етеді.  

4 октября в прокат вышел казахстанский фильм, 
полнометражный дебют режиссера Елены 
Лисасиной «Финансист. Игра на вылет». 3 октября 
в ТРЦ «Хан Шатыр» в кинотеатре Chaplin Khan 
Shatyr прошел закрытый премьерный показ, на 
который были приглашены исполнители главных 
ролей — Чингиз Капин и Карина Жумалиева.
Мы взяли интервью у исполнительницы главной 
женской роли Карины Жумалиевой. 
Добрый вечер, Карина! Рады приветствовать вас 
здесь, в нашем торгово-развлекательном центре  
«Хан Шатыр». Часто ли бываете в Астане? 
Честно говоря, в Астане я уже жила раньше, когда 
была совсем маленькой. Позже переехала в 
Алматы. Около 15 лет не была здесь, и сегодня 
почти мой дебют в столице.
Дебют не только в качестве исполнительницы 
главной женской роли в фильме «Финансист. Игра 
на вылет», но и сегодня в столице Казахстана?
Да, получается так.
Как вам наш торгово-развлекательный центр? 
Какое сложилось первое впечатление? 
Снаружи «Хан Шатыр» очень красив и огромен. 
Такого в Казахстане еще не было. Мне очень 
понравилась сама идея здания, его конструкция и 
планировка. Наверное, это отличительная черта 
вашего торгового центра. 

Сіз әлі 20-ға да толмағансыз. Алайда бірнеше 
қазақстандық киноға түсіп үлгердіңіз. Өнердің бұл 
түрін таңдауға не түрткі болды? 
Мен 14 жаста болғанда біз отбасымызбен үстел 
басында отырған едік. Сол кезде әкем маған 
актриса боласың деп айтты. Мен кішкентай болсам 
да, кастингтер іздеп, өзімді барынша көрсетуге 
тырыстым.  Кейін  мені  «Қала аңыздары» 
сериалындағы эпизодтық рөлге шақырды. 
Сіз киноға түсуді ары қарай жалғастырасыз ба?
Әрине, бұл хобби емес, кино менің өмірімнің 
ажырамас бөлігі. 
Актерлік курстарына әдейі барып қатысып көрдіңіз 
бе?
Мен ешқашан арнайы курсқа қатысқан емеспін. Екі 
жыл режиссерге оқыдым. 1-ші курс кезінде бізге 
Лермотов атындағы театрдың керемет актрисасы  
Долматова Наталья Валентиновна сабақ берген 
еді. Мен арнайы оқу оқығым келеді, себебі қазіргі 
деңгейім әлі жеткіліксіз екенін түсінемін. 
Сіздің жоспарларыңыз керемет. Өзіңіздің сүйікті 
ісіңізді таба білдіңіз бе?
Меніңше, өзіңе биік мақсат қойсаң, көпке жетесің. 
Әрқашан көпке ұмтылу қажет. 

Вам нет и 20 лет, но за плечами уже несколько 
ролей в казахстанском кино. Как вы решились 
сниматься в кино?
Когда мне было 14 лет, мы сидели за столом всей 
семьей. Мой отец сказал, что я стану актрисой. Я 
была еще ребенком, но уже начала искать 
кастинги, стала презентовать себя. Меня 
пригласили на первую эпизодическую роль в 
сериале «Городские Легенды». 
Вы планируете дальше сниматься в кино?
Конечно. Это не хобби, а неотъемлемая часть моей 
жизни. 
Специально когда-нибудь учились на курсах 
актерского мастерства?
Я никогда не училась на курсах.  Два года училась 
на режиссера, и на 1 курсе актерское мастерство 
нам преподавала замечательная актриса Театра 
им. Лермонтова  Долматова Наталья Вален-
тиновна. Мне хочется обучиться, потому что 
понимаю, что моего уровня еще недостаточно. 
У вас грандиозные планы. Вы нашли дело по душе?
Я считаю, что когда ставишь высокую планку, то 
добиваешься больше. Всегда нужно стремиться к 
большему. ìåí³œ àëƒàø�û ðөë³ì»
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Бұл қорқынышты тарих әлемдегі нағыз 
жауыздықты іздеуді суреттейді. Қазақ 
халқының наным-сен імдер і  мен  жын-
шайтандар туралы аңыз-әңгімелері біздің 
заманымызда шындыққа айналады. Фильм 
кейіпкерлері Жезтырнақ, Жалмауыз Кемпір 
мен Қапшағай жолындағы елес туралы 
а ң ы з д а р д ы ң  ш ы н - ө т і р і г і н  а н ы қ т а у ғ а 
тырысады. 

QARAKÓZ 

Испаниялық режиссер шабыт іздеу үшін 
ауылға аттанады. Ол кезінде бұл жерде өзінің 
Дон Кихот туралы дипломдық жұмысын 
түсірген еді. Ол сол ауылдан қарт етікшіні 
тауып алады. Етікші түсірілім кезінде өзін Дон 
Кихот екеніне сеніп қалады. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УБИЛ ДОН КИХОТАДОН КИХОТТЫ ӨЛТІРГЕН АДАМ
Испанский режиссер в поисках вдохновения 
отправляется в деревню, где давно снимал 
свой дипломный проект — историю о Дон 
Кихоте. Он находит там старого сапожника, 
поверившего после съемок, что он и есть 
настоящий Рыцарь печального образа. 

Мила Мәскеуді бағындыра алмай анасының 
үйіне қайтып келеді. Ол жердегі өмір 90-шы 
жылдардағыдай тұрып қалса да, үлкен 
м е г о п о л и с т і ң  қ и ы н ш ы л ы қ т а р ы  м е н 
проблемаларынан тығылып қалуға болады 
екен. Оның туған апасы Орталық Азиядан 
келген әдемі Рустамға тұрмысқа шығайын деп 
жатыр. Олардың арасында түрлі нәрселер 
басталуда... 

НЕ ЧУЖИЕБӨГДЕ ЕМЕС
Мила возвращается в дом матери после 
неудачной попытки покорить Москву. Жизнь 
там застыла в 90-х годах, но можно спрятаться 
от тревог и проблем большого мегаполиса. Ее 
сестра выходит замуж за Рустама, красавца 
из  Средней  Азии .   Между  сестрами 
разгораются страсти...

Қара күштердің сиқыршысы Геллерт Грин-де-
Вальд түрмеден қашып шығады. Оның 
м а қ с а т ы  –  қ а р а п а й ы м  а д а м д а р д ы 
сиқыршылар билегенін қалайды. Бұл магты 
тоқтату Ньют Саламандерға тапсырылады. 
Алайда ол оны қандай қауіп-қатер күтіп 
тұрғанын білмейді де...

ТАҢҒАЖАЙЫП ҚҰБЫЖЫҚТАР: 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДТЫҢ ҚЫЛМЫСЫ

Тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд  
устраивает грандиозный побег из темницы. В 
его планах — установить власть волшебников 
над обычными людьми. Остановить мага 
п о р у ч а ю т  Н ь ю т у  С а л а м а н д е р у ,  н е 
подозревающему о том, какая опасность ему 
грозит…

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА

Ядвига есімді кішкентай қыздың Яга диуана 
айналуына не түрткі болды? Яганың қолына 
Көккөз ханшайым түседі .  Себебі  оны 
сиқыршы-өгей анасы жасартатын алмаларға 
жіберген еді. Яга адамдарға көмектесе ме?

ЖАЛМАУЫЗ КЕМПІР. БАСЫ

Что заставило маленькую девочку Ядвигу 
превратиться в отшельницу Ягу? К Яге 
случайно попадает царевна Синеглазка, 
которую злая мачеха-колдунья заставила 
отправиться за молодильными яблоками. 
Станет ли Яга помогать людям? 

БАБА ЯГА. НАЧАЛО

Это история ужасов, пронизанная поиском 
истинного зла в этом мире. Древние казахские 
поверья и легенды фольклора о нечисти 
станут реалиями наших дней. В облике 
Жезтырнақ, Жалмауыз Кемпiр и призрака с 
Капчагайской трассы герои фильма попро-
буют распознать достоверность зла, что 
веками холодит кровь и лишает жизни. 

QARAKÓZ 

«Финансист .  Игра  на  вылет»  фильм ін ің 
түсірілімінде сізбен бірге кәсіби актерлер де 
болды. Солардың кейбірі, мысалы, Шыңғыс Капин, 
Асылхан Төлепов. Олардан не үйрене алдыңыз?
Сенің қасыңда өз мамандығының нағыз шеберлері 
болған кезде ойнау әлдеқайда жеңіл. Олар сені өз 
дегейіне тартады. Шыңғыс пен Асылханмен бірден 
достасып кеттім. Олар керемет актерлер. Бұл 
біздің бірлесіп істеген соңғы жұмысымыз деп 
сенемін. Біздің режиссер де керемет маман. Елена 
Лисасина маған көп көмек берді, тіпті қажет көңіл-
к ү й д і  а у л а п  а л у ғ а  ж ә р д е м д е с т і .  М е н 
киносыншылардың,  блогерлердің,  жалпы 
айтқанда барлығының пікірін естідім. Көбісі бұл 
фильм Қазақстан үшін бір жаңалық әкелді деген 
ойда.  Фильм жан-жақты,  онда көптеген 
тақырыптар қозғалған. Кей жерлерінде көзіңізден 
жас шыққанын байқамай қаласыз. Фильмнен 
жақсы әсер алыңыз!
Көп рахмет сізге, Карина. Естелік ретінде сізге 
«Хан Шатыр» СОСО-ның өмірі туралы сыр 
шертетін Life Time журналын сыйлағымыз келеді. 

На съемочной площадке фильма «Финансист. 
Игра на вылет» с вами были профессиональные 
актеры, такие как Чингиз Капин, Асылхан 
Толепов. Чему вы научились у них?
Когда с тобой на площадке профессионалы, то 
играть намного легче. Они тянут тебя на свой 
уровень. С Асылханом и Чингизом мы подружились 
сразу. Они отличные актеры. Я надеюсь, что это не 
последняя наша совместная работа. Нам также 
повезло с режиссером. Елена Лисасина мне очень 
помогала, даже подсказывала, как поймать 
нужное настроение. Я слушала мнение кинокри-
тиков, блогеров, и практически все говорят, что 
данный фильм — что-то новое в Казахстане. 
Фильм многогранен, в нем затронуто очень много 
тем. В некоторых местах вы будете плакать. 
Желаю вам приятного просмотра!
Большое вам спасибо, Карина. На память мы хотим 
подарить вам выпуск журнала Li fe Time, 
освещающий деятельность ТРЦ «Хан Шатыр». 

Фотограф: Олег Тен
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Дубай – БАӘ-нің Парсы шығанағында орналасқан ең үлкен 
қалаларының бірі. БАӘ туризм маусымының шарықтау шегі 
– күзі уақыт. Біз сіздерге қаланың ең көрікті жерлері туралы 
айтып беруді жөн көрдік. 
Қаланың ең танымал жерлерінің бірі –  көп The Burj Khalifa
қабатты үйі. Бұл әлемдегі ең биік ғимарат – 828 метр! 
Ғимартты толығымен қарау үшін сізге біраз шалқаю керек 
болады. 
Дубай — крупнейший город ОАЭ, расположенный на берегу 
Персидского залива. В преддверии сезона туризма мы 
решили рассказать вам о достопримечательностях города. 
Небоскреб The Burj Khalifa. Это самое высокое здание в 
мире — 828 метров! Чтобы как следует разглядеть здание, 
вам придется очень долго запрокидывать голову.

The Burj Khalifa көп қабатты үйінің қасында ең биік 
көзтартарлық  орналасқан. Оның түрлі-ән айтатын фонтан
түсті ағысы танымал музыканың әуендеріне байланысты 150 
метр биіктікке атылады! 
The Dubai Mall – бұл әлемдегі ең үлкен сауда ойын-сауық 
орталығы. Бір шатырдың астында 1000 жуық дүкен, 
аттракциондар мен түрлі орталықтар, SEGA Republic 
тақырыптық паркі, кинотеатрлар кешені, үлкен мұз айдыны, 
зәулім океанариум және тағы басқа орналасқан. 
Aquarium of The Dubai Mall – әлемдегі ең үлкен жабық 
океанариумдардың бірі. Оның сыйымдылығы – 10 млн литр! 
Үлкен шатырлы аквариумның ортасында арнайы туннель бар. 
Сол арқылы жүрген адамдар жан-жағынан океанда мекен 
ететін жануарлардың өмірін тамашалай алады. 
Аспаннан қарағанда Джумейра Пальмасы атты аралдың 
тамаша көріністері ашылады. Бұл диаметрі 5 шақырым 
болатын 17 сабағы бар пальма іспеттес жасанды арал. Оның 
«сабағы» мен «дінінде» қонақ үйлер, дүкендер, виллалар, 
мейрамханалар, тұрғын үйлер орналасқан. Аралда 
таңғажайып Rixos The Palm Dubai жағажай курорт қонақ үйі 
бар. 

жемчужина Востока
Шығыстың маржаныДУБАЙ-

Рядом с небоскребом The Burj Khalifa расположен 
самый высокий зрелищный . Его поющий фонтан
разноцветные струи под звуки популярной музыки 
выбрасываются на высоту до 150 метров! 
The Dubai Mall — это самый большой торгово-
развлекательный центр в мире. Под одной крышей 
здесь находятся свыше 1000 магазинов, а также 
аттракционы и заведения, тематический парк 
SEGA Republic, комплекс кинотеатров, большой 
ледовый каток, огромный океанариум.
Aquarium of The Dubai Mall — один из самых 
больших крытых океанариумов в мире, который 
вмещает 10 млн литров воды! Вы можете идти по 
специальному тоннелю и наблюдать за жизнью 
морских обитателей океана. 
С высоты птичьего полета вам открывается вид на 
необычный арабский проект — остров Пальма 
Джумейра. Это искусственный остров диаметром 
более 5 км в виде огромной пальмы с ветвями. На 
«ветвях» и «стволе» расположены гостиницы, 
магазины, виллы, рестораны, жилые массивы. 

Aquarium of The Dubai Mall

The Dubai Mall

Dubai MarinaОстров Пальма Джумейра

Дубай 

The Burj Khalifa

Поющий фонтан
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Отдел продаж
Туран 37/9, Блок Б

8 (7172) 61 31 27; 8 (7172) 61 31 28
www.semboldevelopment.com

Dubai Marina – қаланың жаңадан 
салынып жатқан перспективті ауданы. 
Алайда ол қазірдің өзінде туристер 
арасында өте танымал. Мұнда Парсы 
шығанағының жағажайында орналасқан 
айтулы Jumeirah Beach Residence 
ауданы бар. Бұл жерде шопинг жасауға 
аллаңдары, қаланың ең үздік орталық-
тары орналасқан. 
Дубайдағы ең атақты Jumeirah Beach 
Residence ауданында премиум санатын-
дағы тамаша  қонақ Rixos Premium Dubai
үйі орналасқан. Онда тарихи сән-
салтанат пен заманауи дизайн, жайлы-
лық пен архитектуралық әдемілік үйлес-
кен. Бұл 35-қабатты қонақ үйден Парсы 
шығанағы толықтай көрінеді. Әлемнің 
таңдаулы асханасы, барлар, үлкен 
фитнес-орталық, дәстүрлі түрік хамма-
мы, спа-орталық, конференц-залдар мен 
жағажайлар – осының барлығын бір 
жерден таба аласыз. Rixos қонақ 
үйлерімен бірге өмірдің стильді образы 
мен жайлы демалысқа бір қадам жақын 
боласыздар.

Для защиты от волн вокруг пальмы построен волнорез 
в виде полумесяца. На острове располагается 
роскошный  пляжный курортный отель Rixos The Palm 
Dubai. 
Dubai Marina — перспективный строящийся район 
города, который пользуется популярностью у туристов. 
Его посещение входит практически в каждую 
экскурсию по городу.
Здесь расположен Jumeirah Beach Residence — 
престижный микрорайон, расположенный на 
побережье Персидского залива. Популярные места 
шопинга, лучшие заведения города, достоприме-
чательности в шаговой доступности района.
В самом центре динамичного микрорайона Jumeirah 
Beach Residence в Дубае расположен великолепный 
отель премиум-класса , в котором Rixos Premium Dubai
объединили историческую роскошь и современный 
дизайн, комфорт и архитектурное величие. Этот 35-
этажный отель с видом на Персидский залив 
приблизит вас к эксклюзивному и роскошному образу 
жизни. Изысканная мировая кухня, бары, большой 
фитнес-центр, традиционный турецкий хаммам в спа-
центре, большие конференц-залы, пляж. С отелями 
Rixos вы прикоснетесь к стильному образу жизни и 
комфортному отдыху. 

Rixos Premium Dubai
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