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АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ МӘСЕЛЕСІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттік аппаратта қағаз айналымын 

түбегейлі қысқарту және электронды құжат айналымына жеделдете көшу міндетін бірнеше мәрте 
қойды. Президент осындай тапсырмаларды Үкімет басшылығына жеке тапсырмалары түрінде 
бергені, оны Президент Әкімшілігі ерекше тәртіпте бақылауға алғаны назар аударарлық жайт. 
Әкімшілікте құжаттар мемлекеттік органдардан электронды түрде түспесе, қағаздағы түрінде 
қабылданбайды. Қағазда тек Электронды құжат айналымының бірыңғай жүйесіне қосылмаған 
ұйымдардан және азаматтардан хат-хабар қабылданады. Содан кейін олар сканерленіп, 
дерекқорда хаттардың электронды көшірмелері жасалады.

Әрине, құжат айналымы көлемін қысқарту сияқты күрделі басқарушылық проблеманы шешу 
үшін жоғары біліктілік, барлық қызметкерлерді жұмылдыру және басшылардың қолдауы қажет. 
Электронды құжат айналымын меңгере түскен сайын қағаздағы құжаттардың үлесі күрт азаяды. 
Мұндағы проблемалардың бірі – орындаушылар мен басшылардың психологиялық кедергіні 
еңсеруі, қағаздағы құжаттармен жұмыс істеуді ұмыту.

2008 жыл мен 2014 жыл аралығында Қазақстан Республикасының «Электронды үкіметі» БҰҰ-
ның Электронды Үкіметті дамыту деңгейі бойынша рейтингінде 53-позицияға – 81-ден 28-орынға 
(193 елдің арасында) көтерілді.

Елбасымыз алға қойған міндет орындалуда – біз осы көрсеткіш бойынша дамыған елдердің 
алғашқы отыздығындамыз. Алайда, тоқмейілсімейміз, алда атқарар жұмыс көп.

Р.Махмұтұлы Мичурин ауылдық округі әкімі

МӘСЕЛЕАУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТА

К 55-летию города Абай 

У ИСТОКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
История города Абай неразрывно свя-

зана с историей Карагандинского угольного 
бассейна. На том месте, где расположился 
сегодня город, несколько десятилетий назад 
была глухая степь. 

В 1920 году в Караганду была направлена 
группа геологов во главе с крупным ученым-
геологом А.А.Гапеевым. Экспедиция детально 
изучила месторождение угля и установила 
геологические запасы топлива в 4 миллиарда 
тонн. А.А.Гапеев провел первые опыты по кок-
сованию карагандинских углей, сделал вывод 
о необходимости исследования и освоения 
этого угольного бассейна мирового значения. 

В 1930 году на 16 съезде ВКП(б) было 
принято решение о создании Урало-Кузнец-
кого комбината, в состав которого в качестве 
сырьевой базы был включен Карагандинский 
угольный бассейн. В 1931 году Центральный 
комитет партии принял постановление о соз-
дании в Карагандинском бассейне третьей 
угольной базы страны. 

 Вся страна пришла на помощь кара-
гандинцам. Интенсивно начала развиваться  
угольная промышленность, одна за другой 
открывались шахты. В 40-е годы было иссле-
довано Шерубай-Нуринское месторождение, 
обладающее большими запасами высокока-
чественных коксующихся малозольных углей. 
Было принято решение о его разработке и ос-
воении. Чурубай-Нуринский угольный район, 
являясь составной частью Карагандинского 
каменноугольного бассейна, располагался в 
30 км юго-западнее  города Караганды.

Свое название Шурубай-Нуринское уголь-
ное месторождение получило от реки Ше-
рубай-Нура.  На этой земле испокон веков 
жили кочевники, занимались скотоводством. 
Джунгары совершали свои опустошительные 
набеги, истребляя целые аулы и угоняя скот. 
Аксакалы рассказывают о подвигах Шерубай-
батыра и его воинов, разгромивших полчища 
джунгар и освободивших жителей этих мест 
от порабощения. По некоторым преданиям 
он погиб совсем молодым джигитом, а по 
некоторым – дожил до глубокой старости и 
похоронен на вершине сопки, теперь нося-
щей его имя. Память об этом человеке люди 
увековечили в названии речки и посёлка 
Чурубай-Нура.

Освоение нового Чурубай-Нуринского 
района Карагандинского угольного бассейна, 
обладающего большими запасами высокока-
чественных коксующихся малозольных углей,  
было начато в 1949 году. 

Комплексным проектом развития Кара-
гандинского бассейна предусматривалось  
расселение трудящихся в благоустроенных 
городах и поселках. В соответствии с этим был 
разработан первоначальный проект планиров-
ки первой очереди поселка Чурубай-Нура на 
13,5 тыс. жителей. 

В 1950 году был разработан проект горо-
да Чурубай-Нуринска с населением 160 тыс.
человек. Город планировалось разместить на 
площадке в южной части Чурубай-Нуринского 
угольного бассейна. Выгодное территори-
альное размещение проектируемого города 
к развивающимся предприятиям угольной 
промышленности давало основание предпо-
лагать о больших перспективах его развития. 
Технико-экономические основы развития 
г.Чурубай-Нуринска на 160,0 тыс. человек 
были одобрены Карагандинским облиспол-
комом и «Центргипрошахтом». Однако, в 
связи с уточнением данных геологоразведки 

и открытием Тентекского месторож¬дения с 
более благоприятными горно-геологическими 
условиями залегания угольных пластов объ-
ем шахтного строительства в районе поселка 
Чурубай-Нура был уменьшен.

С целью осуществления строительства, 
развернувшегося в связи с освоением Шеру-
бай-Нуринского угольного месторождения, в 
составе треста «Долинскшахтострой» были 
созданы строительные управления, которым 
предстояло выполнить огромный объем рабо-
ты по возведению шахт и поселка. 

Поселок Чурубай-Нура и первые шахты  
строились с применением самой дешевой 
рабочей силы - заключенных Карлага. Их 
возили ежедневно из лагерей Карабаса и 
Долинки, уже в 1950 году были построены 
одноэтажные дома барачного типа в строя-
щемся населенном пункте Чурубай-Нура для 
вольнонаемных. В кварталах № 37 и  № 38 
размещались заключен¬ные лагерного от-
деления,  охрана, офицеры. 

Труд заключенных Карлага на строитель-
стве поселка использовался с 1949 года по 
1954 год. Старожилы города, приехавшие в 
поселок в начале 50-х годов, помнят огоро-
женный колючей проволокой кварталы со 
сторожевыми вышками. 

С июля 1949 года по 20 мая 1950 года 
было построено 350 щитовых домов по 
ул.Школьной, Железнодорожной и первые 
кварталы центра будущего города. Среди 
первых построенных объектов: здание треста 
«Абайуголь», хлебозавод, здание горноспаса-
тельной части (ныне размещается пожарная 
часть), здание железнодорожного вокзала, 
цеха деревообрабатывающего комбината. 
Затем началось строительство поликлиники и 
больничного комплекса по улице Гете (ранее 
называлась Медицинская). Одновременно 
строился клуб «Орленок» и парк по улице 
Школьной. В 1950 году закончилось строитель-
ство магазина на 4 рабочих места и столовой 
на 50 мест. 

Трудно жилось первым жителям поселка. 
Грунтовые воды на территории поселка были 
солеными, и за питьевой водой приходилось 
ходить за несколько километров. Но, несмотря 
на труд¬ности, поселок рос, принимая все 
новых и новых жителей. Вслед за деревян-
ными домами были построены кирпичные, 
появились первый клуб и магазин.

В первые годы освоения Чурубай-Ну-
ринского угольного месторождения возникли 
населенные пункты Караган, Кзыл, Вольный, 
Новодолинка. Они начали развиваться как 
пришахтные поселения. Поселки застраива-
лись одноэтажными домами из дерева и са-
мана без плана, в основном индивидуальными 
застройщиками. 

Населенный пункт Чурубай-Нура быстро 
рос и 2 декабря 1954 года он получил статус 
рабочего поселка. Исполнительным органом 
поселкового Совета являлся избираемый им 
исполком в составе председателя, его заме-
стителя, секретаря и членов.

На основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета Каз.ССР от 15 августа 1961 
года на базе пункта Чурубай-Нура был об-
разован город Абай, а Чурубай-Нуринский 
поселковый Совет депутатов прекратил свое 
существование.

 З.Надирова 
Пресс-секретарь аппарата акима 

Абайского района

21 шілде күні К.Әлдебергенованың 
төрағалығымен Абай аудандық мәслихатының 
7 кезектен тыс сесиясының отырысы өтті. 
Сессияның жұмысында Абай ауданы әкімінің 
міндетін атқарушы Ә.Жүніспекова, аудандық 
мәслихат хатшысы Б.Цай, мәслихат депу-
таттары, мемлекеттік мекеме басшылары 
қатысты. 

Сессияда «2016 – 2018 жылдарға арналған 
аудандық бюджет туралы» 2015 жылғы 24 
желтоқсандағы №50/541 Абай аудандық 
мәслихатының 50 сессиясындағы шешіміне 
өзгертулер енгізу туралы, «Абай ауданындағы 
жекелеген санаттардағы мұқтаж азаматтардың 
тізбесінің мөлшерлерін белгілеу, анықтау 
және әлеуметтік көмек көрсетудің ережесін 
бекіту туралы» 2014 жылғы 12 маусымдағы 
№30/310 Абай аудандық мәслихатының 
30 сессиясындағы шешіміне өзгерту енгізу 
бойынша, «Ауылшаруашылығы мақсатында 

пайдалану үшін жер участкелерін жалға беру 
бойынша конкурс комиссиясын бекіту туралы» 
2015 жылғы 29 қазандағы Абай аудандық 
мәслихатының 46 кезекті сессиясының 
шешіміне өзгертулер енгізу жайында, «Абай 
аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік 
мекемесіне қызметтік куәлік беру ережесін 
бекіту жәнеоны сипаттау туралы мәселелер 
қарастырылды. 

Өздерінің баяндамаларымен аудандық 
экономика және қаржы бөлімінің басшысы 
Б.Мүтәләпова, З.Шакентаев, аудандық жер 
қатынастары, сәулет және қала құрылысы 
бөлімінің бас маманы А.Мүсілімова, Абай 
ауданының мәслихат хатшысы Б.Цай сөз 
алды.

Жиын соңында депутаттар бірауыздан 
қарастырылған мәселелер бойынша жоба 
шешімдерін қабылдады.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Маңызды мәселелер

Сәрсенбі күні аудан әкімінің міндетін 
а т қ а р у ш ы  Ә с е м  Ж ү н і с п е к о в а н ы ң 
төрағалығымен аппараттық жиын өтті. Оған 
мемлекеттік мекеме, бюджеттік ұйым бас-
шылары қатысты. Күн тәртібінде екі мәселе 
қаралды. 

Бірінші мәселе бойынша 2016 – 2017 
жылғы жылулық маусымына даярлық барысы 
жөнінде аудандық ТКШ, жолаушылар көлігі 
және автокөлік жолы, тұрғын – үй инспекциясы 
бөлімінің басшысы Димаш Сүлейменов сөз 
алды. Жылулық маусымына сапалы дайындау 
мақсатында аудан әкімдігінің қаулысымен 
2016 – 2017 жылдарға арналған іс – жоспар 
бекітілген. Оның жалпы құны – 5 млрд. 822 
млн. теңгені құрайды. 

Осы іс – шара аясында МАЭС – 2 
желілік кестесіне сәйкес  4 қазандыққа толық 
жөндеуден (ст.№3,9,11,12), 3 турбоагрегат 
күрделі жөндеуден (ст.№2,4,6) және 4 тур-
боагрегат ағымдық жөндеуден (ст.№ 3,5,7,8) 
өткізу жоспарлануда. Оған жалпы сомасы 
5647,52 млн теңге бөлінген. Сонымен қатар, 
негізгі және қосалқы цехтардың барлығында 
негізгі энергетикалық жабдықтың қосымша 
жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бекітілген ке-
стеге сәйкес «ТЭМК» АҚ ОТКБ №1 қазандыққа 
ағымдық жөндеу жұмыстары жасалуда.Оған 
жалпы сомасы 22,333 млн теңге бөлінген. 
Сол сияқты №2 қазандықа мердігерді анықтау 
ұзаққа созылғандықтан жөндеу жұмыстары әлі 
басталған жоқ. Қазіргі таңда бұл мекемеде 
шатырды жөндеу жұмыстары жасалуда. 

Аудан бойынша жылу желілерінде 
ұзындығы 5 598 метр болатын желілерді 
жалпы сомасы 106 489  мың теңгеге жөндеу 
жоспарлануда. Сол сияқты «Жұмыспен 
қамту жол картасы – 2020» бағдарламасы 
бойынша Абай қаласындағы Курчатова 
көшесінде ұзындығы 2,05 км болатын жылу 
желісіне жалпы сомасы 22663,0 мың теңгеге 
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілуде. То-
пар кентінде «Kazakhmys Energy» ЖШС 982 
м жоспарлағанынан ұзындығы 764 м болатын 
жылу желісіне соммасы 15 421 мың теңгеге 
ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілген. Юж-
ный кентінде де жөндеу жұмыстары ағымдағы 
жылдың 25 шілдесінде басталатын болады. 

Сумен  жабдықтау  және  су  бұру 
желілерілерінде кәсіпорындар қаражаты 
есебінен – көрсетілетін қызметті берушілердің 
алдағы жылыту маусымына дайындық аясын-
да жоспарланған ағымдағы жөндеу, су құбыры 
желілерінің ұзындығы 435 метр жөндеуден 
жалпы ұзындығының 243 метр желілері не-
месе 56% жөндеуден өткен. 2016 жылы іс-
шаралар жоспарына сәйкес энергия беруші 
ұйымдар ұзындығы 159,7 км және 36 дана 
трансформаторлық қосалқы станциялардың 
жалпы сомасы 25 млн. 170 мың теңге. электр 
желілерін жөндеу жүргізілуде. Қазіргі таңда 
79,8 км болатын электр желілеріне және 
19 қосалқы станцияға жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп, жалпы жоспарланған жұмыстардан 
50 % орындалған. 

Жуып тазалау және ретке келтіру бойын-
ша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда күзгі 
– қысқы мерзімге 390 үйден 93 – көқабатты 
тұрғын үй, яғни 24 % құрайды, 83 нысаннан 
51 әлеуметтік – мәдени нысандардың, яғни 
61% құрайды, құбырлары тазаланған. Абай 

қаласы бойынша тазалау жұмыстары кесте-
ден қалып келе жатқандығы байқалады. 15 
мамырдан басталған жұмыс 15 қыркүйеккке 
дейін аяқтауы тиіс. 

МАЭС – 2 "Қазақмыс Энерджи" ЖШС азай-
майтын отын қоры 111 мың тоннаны құрайды, 
мазутты 270 тонна, 19.07.2016жылғы жағдай 
бойынша  көмір қоры 503 мың тонна (45 күн) 
және 1916 тонна мазут құрайды. Қазіргі кезде 
жоспар кестесіне сәйкес 2600 тонна көмір 
жеткізілген. 

Баяндама соңында Әсем Айтжанқызы 
жылулық маусымына жасалынып жатқан 
жұмыстарға нашар баға берді. Бұл іс – 
шаралардың қанағаттандырмайтынын 
жеткізді. Жоспарға сәйкес жасалу керек 
жұмыстардың бәрі баяу екендігін тілге тиек 
етті. Сонымен қатар, «Абай жылулық жүйелері» 
ЖШС директоры Ж.Идрисовтан, «Жігер 
су» КМК өкілінен жүргізіліп жатқан жөндеу 
жұмыстары туралы сұрап,«Абай Көркем» 
ЖШС директоры А.Абақановтан қаламыздағы 
ашық жатқан люктерді қадағалап, жабуды 
тапсырды. Бұл жұмысты осы айдың аяғына 
дейін орындау және жұмыс жоспарын жасауды 
керектігін айтты. Сол сияқты кестеге сәйкес 
мерзімде тапсыруды талап етті. Бұған қоса, 
қарыздарды жабу мәселесі бойынша жұмысты 
күшейту керектігін тапсырды.

Жоғарыда аталған мәселе бойынша өз 
баяндамаларымен қала әкімі Е.Қысрауынов 
және Топар кентінің әкімі Қ.Мүсілімова сөз 
алды. Басшылар қазіргі уақытта проблемалық 
тұрғын үйлерден бастап жұмыстар жүргізіліп 
жатқандығын жеткізді. 

Күн тәртібіндегі екенші мәселе есептік 
кездесулер барысында түскен ұсыныстар мен 
есткертулердің орындалуы туралы аудандық 
әкім аппаратының басшысы К.Қабдуалиева 
баяндама жасады. 37 есептік кездесуде 
2953 барлығы адам қатысқан. Барлығы 122 
ұсыныстар мен есткертулер келіп түскен. 
Оның ішінде басым көпшілік сұрақтар абат-
тандыру бойынша, жолдарды қардан таза-
лау, көлікпен қамтамасыз ету және жолдар-
ды жөндеу бойынша қозғалған екен. 2015 
жылдың қорытындысымен салыстырғанда 
елдімекендерді абаттандыруға және автокөлік 
жолдарын жөндеуге сұраныс көп болған. 
Барлық сұрақтарға аудан әкімі, мемлекеттік 
мекеме басшылары тарапынан түсіндіру 
жұмыстары жүргізілген. Іс – шара жоспары 
дайындалып, жауапты лауазымды тұлғаларға 
тапсырмалар берілді. Барлығы 122 ұсыныстар 
мен есткертулерден орындалғаны – 50, 
түсініктеме бергені – 38, орындауға – 34.

Жиналыс соңында Ә. Жүніспекова осы 
аптаның соңына дейін бақылаудағы құжаттарға 
жауаптар беріліп, орындалуын талап етті. Со-
нымен қатар, аудан бойынша 3 күндік сенбілік 
жариялап, тазалау жұмыстарын күшейтуді 
бұйырды. Жауынның салдарынан өсіп кеткен 
шөптердің бойынан адам көрінбейтіндігін 
тілге тиек етіп, өздеріне бекітілген аймақтар 
бойынша жұмыс жасау керектігін тапсыр-
ды. Елдімекендерде, әсіресе, Есенгелді, 
Сәрепті ауылдарында тазалау, абаттанды-
ру жұмыстары көңіл толтырмайтындығын 
ескертті. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

ҚЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ БҮГІННЕН



Өткен аптада аудан әкімдігінің мәжіліс 
залында аудан әкімінің міндетін атқарушы 
Әсем Жүніспекованың және мемлекеттік 
мекеме басшыларының, қоғамдық бірлестік 
пен құқық қорғау органдарының қатысуымен 
видеоконференция байланысы арқылы жиын 
өтті. Алқалы жиынға облыстан Қарағанды 
облысының әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 
төрағалық жасап және Қазақстан Республика-
сы Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Ұлттық бюро төрағасының орынбасары Алик 
Шпекбаев қатысты. 

Жиында Қарағанды облысы бойынша сы-
байлас жемқорлықпен күрес және оның алдын 
алу мақсатында жүргізіліп жатқан ауқымды 
жұмыстар жайында облыс әкімі аппаратының 
басшысы Жанат Искаков баяндама жасады. 
Оның мәлімдеуінше, облыс басшылығының 

Жемқорлық – індет, жою – міндет 
қаулысымен арнайы жұмыс жоспары бекітіліп, 
Қазақстан Республикасындағы 2015 – 2025 
жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы бойынша іс – шаралар 
жоспарына сәйкес жүйелі жұмыс жүргізуде. 
Ағымдағы жылы 288 семинар, дөңгелек 
үстелдер өткен. Жемқорлыққа қарсы барлық 
шаралар ұйымдастырылып, қазіргі таңда оң 
нәтижесін берген. 

Өз кезегінде Алик Шпекбаев облыста 
атқарылып жатқан жұмыстарға оң баға 
беріп, жемқорлықтың мемлекетке келтіретін 
залалы жайында өз ойын білдірді. Сонымен 
қатар жемқорлықпен күрестің маңызы мен 
мазмұнын насихаттайтын бейнероликтер 
көрсетілді. Әлі де болса жұмыстарды күшейте 
түсу керектігін тілге тиек етті. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

13 ноября 2015 года Главой государства был 
подписан закон «О  внесении  изменений  и  допол-
нений  в некоторые законодательные   акты  Респу-
блики  Казахстан  по вопросам амнистии граждан 
Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Республике Казахстан, в связи 
с легализацией ими имущества». Опубликован За-
кон 18 ноября, соответственно новые изменения 
вступили в силу 29 ноября 2015года.

Гарантии, предоставляемые настоящим За-
коном

1. Субъекты легализации освобождаются:
1) от уголовной ответственности по статьям 190 

(кроме занятия запрещенными видами деятель-
ности), 191, 193 (в случае легализации денег или 
имущества, приобретенных путем совершения пре-
ступлений, предусмотренных статьями Уголовного 
кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года, 
указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящей статьи), 
208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221 и 222 Уголов-
ного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 
года, за исключением являющихся коррупционными 
либо совершенных организованной группой и (или) 
преступным сообществом (преступной организаци-
ей), транснациональной организованной группой, 
транснациональным преступным сообществом 
(транснациональной преступной организацией) или 
устойчивой вооруженной группой (бандой), если эти 
деяния связаны с приобретением (формированием 
источников приобретения), использованием либо 
распоряжением легализованным имуществом;

2) от административной ответственности по 
статьям 143, 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 
156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 
206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 357-1 
Кодекса Республики Казахстан об административных 
правонарушениях от 30 января 2001 года, если эти 
деяния связаны с приобретением (формированием 
источников приобретения), использованием либо 
распоряжением легализованным имуществом;

3) от дисциплинарной ответственности за 
непредставление декларации об активах и обяза-
тельствах физического лица и (или) декларации 
о доходах и имуществе физического лица или 
представление неполных, недостоверных сведений 
в таких декларациях в соответствии с законами Ре-
спублики Казахстан, в том числе супругой (супругом).

2. Факт легализации имущества, а также сведе-
ния, содержащиеся в документах, представляемых 
в целях проведения легализации имущества в со-
ответствии с настоящим Законом, не могут быть 
использованы в качестве основания для начала 
досудебного расследования, производства по делу 
об административном правонарушении, дисци-
плинарного производства в отношении субъекта 
легализации и (или) другого лица, супруги (супруга).

3. Факт легализации имущества, а также сведе-
ния, содержащиеся в документах, представляемых 
в целях проведения легализации имущества в со-
ответствии с настоящим Законом, не могут быть 
использованы в рамках уголовного дела, дела об 
административном правонарушении и (или) дис-
циплинарном проступке в качестве доказательства 
виновности субъекта легализации в совершении 

правонарушений, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, если иное не предусмотрено пунктом 4 на-
стоящей статьи.

 4. Субъект легализации вправе представлять 
копии документов и (или) сведений, связанных с 
фактом легализации имущества, для приобщения 
их к уголовному делу, делу об административном 
правонарушении в качестве доказательств. Отказ 
в приобщении этих доказательств не допускается.

5. Сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых в целях проведения легализации 
имущества, признаются налоговой, банковской и 
иной охраняемой законом тайной в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Режим 
хранения таких сведений и документов и доступа к 
ним обеспечивают исключительно государственные 
органы, организации, осуществляющие легализацию 
имущества. Государственные органы и организации, 
не осуществляющие легализации имущества, не 
вправе получать доступ к таким сведениям и до-
кументам. Такие сведения и документы могут быть 
истребованы только по запросу самого субъекта ле-
гализации либо в случаях, установленных законами 
Республики Казахстан.

6. Для обеспечения предусмотренных на-
стоящим Законом гарантий конфиденциальности 
содержащихся в специальной декларации сведе-
ний уполномоченный орган осуществляет центра-
лизованное хранение специальных деклараций и 
документов и (или) сведений, прилагаемых к специ-
альной декларации.

7. Должностные лица и работники государ-
ственных органов, организаций, в том числе члены 
комиссии, которыми получена и (или) которым стала 
известна информация, а также сведения, связанные 
с проведением процедуры легализации имущества, 
не вправе распространять такие сведения и инфор-
мацию как в период работы в указанных органах и 
организациях, так и после своего увольнения, за 
исключением случаев, установленных законами 
Республики Казахстан.

Утрата сведений, полученных в рамках прове-
дения процедуры легализации, либо разглашение 
таких сведений влечет ответственность, предусмо-
тренную законами Республики Казахстан.

8. В отношении субъекта легализации, лега-
лизовавшего имущество, по уголовным и админи-
стративным правонарушениям, дисциплинарным 
проступкам, предусмотренным в пункте 1 настоящей 
статьи, не могут быть возбуждены дело об адми-
нистративном правонарушении и дисциплинарное 
производство, а производство по уголовному делу, 
дело об административном правонарушении и дис-
циплинарное производство подлежат прекращению 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан.

9. Гарантии, предусмотренные настоящим За-
коном, предоставляются исключительно в пределах 
легализованного имущества и распространяются 
на деяния, совершенные субъектом легализации и 
(или) другим лицом до 1 сентября 2014 года.

Управления государственных 
доходов Абайского района

Согласно Приказа Министра здравоох-
ранения и социального развития Республики 
Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О не-
которых вопросах реабилитации инвалидов» 
утверждены следующие Правила.

1. Правила предоставления в соответ-
ствии с индивидуальной программой реаби-
литации социальных услуг индивидуального 
помощника для инвалидов первой группы, 
имеющих затруднение в передвижении и 
специалиста жестового языка для инвалидов 
по слуху - тридцать часов в год.

Социальные услуги индивидуального 
помощника предоставляются инвалидам 
первой группы, имеющим затруднения в 
передвижении.

  Социальные услуги специалиста же-
стового языка предоставляются инвалидам 
по слуху - не более тридцати часов в год на 
одного инвалида.

2. Правила предоставления санаторно-

О некоторых вопросах реабилитации инвалидов
курортного лечения инвалидам и детям-ин-
валидам.

Обеспечение санаторно-курортным ле-
чением осуществляется местными исполни-
тельными органами путем предоставления 
санаторно-курортной путевки  инвалидам и 
детям-инвалидам согласно индивидуальной  
программе реабилитации инвалида.

Путевки приобретаются управлениями 
координации занятости и социальных про-
грамм областей, управлениями занятости 
и социальных программ города республи-
канского значения, столицы за счет средств 
государственного бюджета в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о 
государственных закупках.

3. Инвалиды обеспечиваются протезно-
ортопедической помощью и техническими 
вспомогательными (компенсаторными) сред-
ствами протезно-ортопедической помощью в 
соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. В настоящих Правилах ис-
пользуются следующие основные понятия:

-  обязательные гигиенические средства 
– средства, предназначенные для отправле-
ния естественных физиологических нужд и 
потребностей;

-  протезно-ортопедическая помощь – спе-
циализированный вид медико-технической 
помощи по обеспечению инвалидов протез-
но-ортопедическими средствами и обучение 
пользованию ими;

- протезно-ортопедические средства 
– средства, замещающие отсутствующие 
конечности или другие части тела, компенси-
рующие нарушенные или утраченные функции 
организма вследствие заболевания или по-
вреждения здоровья;

- сурдотехнические средства – техниче-
ские средства для коррекции и компенсации 
дефектов слуха, в том числе усиливающие 
средства связи и передачи информации;

- технические вспомогательные (компен-
саторные) средства - протезно-ортопедиче-
ские и сурдо-тифлотехнические средства и 
обязательные гигиенические средства;

- тифлотехнические средства – средства, 
направленные на коррекцию и компенсацию 
утраченных возможностей инвалидов в ре-
зультате дефекта зрения.

4. Инвалиды обеспечиваются специ-
альными средствами передвижения в со-
ответствии с индивидуальной программой 
реабилитации.

Под специальными средствами передви-
жения понимается вид технической помощи 
для активного и пассивного передвижения 
инвалидов.

Техническая помощь заключается в обе-
спечении инвалидов комнатными и/или про-
гулочными кресло-колясками.

З. Шакентаев Руководитель
 ГУ «Отдел занятости и социальных 

программ Абайского района» 

К СВЕДЕНИЮ
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 ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Ауд а н д ы қ  а қ п а р ат т ы 
– түсіндіру тобының кезекті 
кездесуі Құрма және Ақбастау 
ауылдарында өтті. Түсіндіру 
тобының мүшелері аудандық 
ішкі саясат, мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің 
бас  маманы А.Кутваров 
және аудандық мешітт ің 
найб имамы М.Әбілов бұған 
дейін болуы мүмкін болып 
қарастырып келген, терроризм 
мен экстремизмнің таралу 
қаупі Қазақстан үшін мемле-
кет, қоғам мен азаматтардың 
қауіпсіздігіне төнетін шынайы 
қауіпке айналып отырғандығын 
айтты. Осыған байланысты халықаралық 
лаңкестік пен экстремизмнің өзге де белгілеріне 
қарсы әрекет ету республикамыздың ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ісінде басым 
бағыттардың біріне айналып отыр. Өз 
сөзінде А.Кутваров Тәуелсіз Қазақстанадағы 
конфессионалдық жағдай, діни сенім 
бостандығы туралы түсінік, дінаралық 
қатынастардағы толеранттылық, ұлтаралық 
және дінаралық келісімнің Қазақстанадық 
модулі, Қазақстан президентінің бейбітшілік 
пен дінаралық келісім орнату саласындағы 
саясаты туралы түсінік берді. «Қазақстан 
әлемдегі саяси тұрақтылығы бекем елдердің 
бірі. Біздің елімізде сан ұлттың өкілі татулық 
пен достықтың буынын бекітіп, әлемдік 
дамудың көшбасшысы болуға ұмтылып келеді. 
Ұмтылу жолы өте ауыр. Қанына, бойына, 
санасына мықты рухты күшті сіңірген қазақ 
еліне бұл зілді болмауы тиіс. Осы тұрғыда 
мемлекеттің бірден-бір алға қойып мақтанар 
айнасы – этносаралық татуластық» деді. 

М.Әбілов «діни экстремистік және 
террористік ұйымдардың жалпы сипа-
ты және олармен күрес» тақырыбында 
ұйымдастырылған кездесудің мақсатын 

Рухани келісім және тұрақтылық

түсіндірді. Сондай-ақ, дәстүрлі дін өкілдері 
қатысушыларға террористік және діни 
экстремистік бағыттағы ағымдардың көздеген 
мақсаттарынан халқымыздың салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын, тарихи құндылықтарын мой-
ындамау сияқты әрекеттерді байқауға 
болатындығын айтты. «Әрине, қандай дінді 
ұстану әркімнің өз қалауы. Дегенмен, адамды 
психологиялық тұрғыдан аздырып, тағдырын 
бұзуға, олардың мемлекеттік саясатқа қарсы 
үгіттеуіне жол берілмеуі керек. Ең бастысы, 
ұлт қауіпсіздігі, ел тыныштығы мен ұлтаралық 
достық деген ұғым бәрінен биік тұруы қажет. 
Ислам діні қашанда адамның абыройы мен 
ар-ожданын бәрінен де жоғары қойып, отбасы 
мен қоғам бірлігін, ынтымағын сақтауға күш 
салады, әлеуметтік әділеттілікті қолдап, он 
сегіз мың ғаламдағы барлық тіршілік иесінің 
бірде-біреуіне қыл-дай да қиянатың жасал-
мауын қалайды. Өйткені, Ислам дінінің басты 
мұратының бірі – адамдар арасында бейбіт 
қарым-қатынастар орнатып, тыныштықта тату-
тәтті өмір сүру» деді.

Кездесу соңында ауыл тұрғындары 
көкейлеріндегі сұрақтарын қойып, жауапта-
рын алды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

 МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

 ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗУЙ СВОЙ ШАНС

Өңірдегі тіл саясатының насихатталуы
Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2014-

2016 жылдарға арналған жоспарына сәйкес Қарағанды ауылдық округінде арнайы жұмыстар 
атқарылыды. Атап айтсақ, қызметкерлерге  қызметтік міндеттерін атқаруға қажетті көлемде 
мемлекеттік  тілді үйренуге  жағдай жасалып, іс қағаздарды мемлекеттік тілде жүргізу үшін 
әдістемелік құралдармен қамтамасыз етілген. Мекемеде іс қағаздар мемлекеттік тілде 
жүргізіледі.  ҚР «Тіл туралы»  Заңының орындалу барысы тұрақты қадағаланады. Мемлекеттік 
тілде кіріс-шығыс құжат айналымына тоқсан сайын мониторингі жүргізіледі.  Ауылдық округ 
көлемінде көрнекті ақпараттар, жарнамалар, хабарландырулар ҚР «Тіл туралы» Заңының 
21 бабына сәйкес ресімделген. Мемлекеттік тіл саясатын насихаттауға арналған шараларға 
ауыл тұрғындары белсенді қатысады және қазақ тілді басылымдар көпшіліктің сұранысына ие.  

А.Ахметова 
Қарағанды ауылдық округінің жетекші маманы

ТІЛ САЯСАТЫ

Тәуелсіздігіміздің 25–жылдығына орай 
аудандық деңгейде жоспарланған   Қазақстан 
Республикасының рәміздеріне арналған 25 
күндік іс –шара Ақбастау ауылдық мәдениет 
үйінде өз кезегінде өткізілді.

Бұл шараның мақсаты - Егемен еліміздің 
рәміздерін және оның шығу тарихын дәріптеу, 
жасөспірім ұрпақтың бойына отансүйгіштік 
қасиетті сіңіру, еліміздің рәміздерін құрметтеп, 
қадір тұту.

Аталған іс – шараға мектеп оқушылары, 
ауыл жастары, мұғалімдер, жергілікті ауыл 
әкімі аппаратының өкілдері, ауылдық мәдениет 
үйінің қызметкерлері және іс - шараға арнайы 
келген қонақтар қатысты.  Алғашқы сөз 
Ақбастау  ауылының әкімі Оразбеков Батыржан 
Мұхтарұлына берілді. Батыржан Мұхтарұлы 
баршаны атаулы мерекемен құттықтап, іс – 
шараның мазмұнына тоқтала кетті. Құттықтау 
сөзден кейін ҚР – ның Әнұраны орындалды. 
Іс – шараның негізгі бөлімін Ақбастау жал-
пы білім беру мектебіндегі тарих пәнінің  
мұғалімдері қазақ және орыс тілдерінде 
жүргізді. Ұлағатты ұстаздар қауымы жиналған 
жұртшылық назарына рәміздерге қатысты 
толық ақпаратты ұсынды. Жалпы рәміздердің 
қайдан және қашан бастау алғандығына 
тоқталып, оның тарихына  шолу жасады. 
Таңдап алынған ақпараттар іс – шараның 
мақсат міндеттеріне сай алынған. Ақпараттық 

бөлімнің соңынан 
с ө з ж ұ м б а қ т а р 
шешіліп, қатысушы 
ж ұ р т ш ы л ы қ қ а 
сұрақтар қойылды. 
С ұ р а қ - ж ауа п  ба -
р ы с ы н д а  м е к те п 
о қ у ш ы л а р ы  м е н 
Есенгелді ауылы-
нан келген қонақтар 
а с а  б ел с е н д і л і к 
т а н ы т т ы .  С о н ы -
мен қатар, рәміздерге байланысты пре-
зентациялар көрсетіліп, ақпараттық бұрыш 
ұйымдастырылды.  Мектеп жанынан ашылған 
сауықтыру алаңына қатысушы оқушылар 
флешмоб ұйымдастырып, көптің көңілінен 
шығатындай әсем билерін ұсынды. Сон-
дай – ақ, жоғары сынып оқушылары да 
өз өнерлерін тарту етті. Мәдени шараның 
қорытынды бөлімінде Есенгелді ауылынан 
келген қонақтарға эстафеталық мүсін тапсы-
рылды. Ақбастау ауылдық мәдениет үйінің 
меңгерушісі болашақта Абай ауданындағы 
ауылдар арасындағы мәдени байланыстар 
нығайтылып,  осындай тартымды іс – шараны 
келген қонақтарымыздың ауылы Есенгелді 
ауылында өткізуді ұсынып, тілек білдірді.

Өз тілшімізден

25 жылға – 25 күн!

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР 
Абай ауданы Әділет басқармасынмен 2016 жылдың І жарты жылдығында келесі жұмыстар 

атқарылды:
Кіріс хаттары 3 872, шығыс 4 095 құрады. Жеке тұлғалардың 232, заңды тұлғалардың 19 жүгінулері 

қаралды. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу саласы бойынша тіркеуге 69 өтініш түсті (сонымен 
қатар, 9 өтініш элекронды үкімет порталы арқылы). Мемлекеттік баж төлемі 67 733 теңгені құрады. 
Өтініштердің барлығы заңда белгіленген мерзімде қаралды.   

Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу саласы бойынша тіркеуге  2 399 өтініш 
түсті. Оның ішінде жылжымайтын мүлік тіркелімі мемлекеттік деректер қоры арқылы (ЖМТ МДҚ) 1 
984, біріңғай нотариалдық ақпарат жүйесі арқылы (БНАЖ) – 415. Мемлекеттік баж төлемі 5 447 748 
теңгені құрады. ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 460 бабы бойынша 8 әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы іс қозғалып, айыппұл көлемі 180 285 теңгені құрады. 

Зияткерлік меншік құқықтарын қорғау саласы бойынша құқық қорғау және жергілікті атқарушы 
органдармен тұрақты түрде біріккен жұмыстар жүргізілуде. Мемлекеттік және мемлекеттік емес 
мекемелер мен тұрғындар арасында құқықтүсіндірушілік жұмыстарын жүргізу мақсатында жергілікті 
басылымда 13 мақала және Әділет департаментінің веб-сайтында 4 мақала жарияланды. Сонымен 
қатар, 18 «дөңгелек үстел», 7 семинар, 17 дәріс, 2 ашық есік күндері, 8 ақпараттық насихат тобының 
шығысы өткізілді.

Өз тілшімізден
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!
Перечень земельных участков, выставляемых на конкурс  в целях 

предоставления в аренду для ведения сельскохозяйственного 
производства в Абайском районе Карагандинской области

№ 
зем 
уч.

Краткая характеристика зе-
мельного участка (состав и 
виды угодий, бал бонитета)

П л о -
щадь, га

С р о к 
а р е н -
ды, лет

Месторасположение земельного 
участка (среднее расстояние от 
хозяйственного и районного центра)

1 2 3 4 5
1 Каштановые,  пастбище 

-4458,0 га, в т.ч.  коренного 
улучшения - 538,0 га, прочие 
угодья -16,0 га 

4474,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-120,
от с. Есенгельды на Ю.- 24 км 

3 Каштановые, пашня ороша-
емая  -56,1 га, пастбища -1,4 
га, прочие угодья- 2,5 га

60,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-108,
от с. Есенгельды на В.- 1 км 

4 Каштановые, пашня орошае-
мая -38,1 га, пастбища -1 га, 
прочие угодья -2,9 га

42,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-109,
от с. Есенгельды  на В.- 1 км

6а Каштановые, пастбища- 111 
га, прочие угодья -1 га

112,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-107,
от с. Есенгельды на ЮВ. - 2 км 

6б Каштановые, пастбища - 66 
га, в т.ч.  коренного улучше-
ния-34 га,  прочие угодья -1 га

67,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-106,
от с.Есенгельды на В. - 3 км 

6в Каштановые, пашня орошае-
мая- 36,2 га, пастбища -2,2 га, 
прочие угодья -4,2 га

42,6 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-099, 
от с.Есенгельды на В .- 2 км

9 Каштановые, пашня лиман-
ного орошения- 110 га, паст-
бища -5 га, прочие угодья 
-1 га

116,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-103,
от с.Есенгельды на Ю. - 9 км

12 Каштановые, сенокосы- 16 
га, пастбища- 46 га, прочие 
угодья - 1,588 га

63,5882 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-104,
от с.Есенгельды на Ю. - 10 км

40 Каштановые, пашня - 203 га, 
пастбища – 96,4 га, в т.ч. паст-
бища коренного улучшения 
- 36 га, прочие угодья - 0,6 га

300 10 Самарский с/о, 09-134-004-142, от 
с.Самарка на Ю. - 7 км

41 Каштановые, пашня – 338 
га, пастбища–13 га, прочие 
угодья -1 га   

352 10 Самарский с/о , 09-134-004-143, 
от с.Самарка на Ю. - 4 км

43 Каштановые, пастбища – 262 
га, в т.ч. пастбища коренного 
улучшения - 245 га, прочие 
угодья - 1 га   

263 10 Самарский с/о, 09-134-004-145, от 
с.Самарка на ЮВ. -1 км

44 Каштановые, пастбища – 384 
га, прочие угодья - 26 га

410 10 Самарский с/о ,09-134-004-146, от 
с.Самарка на СВ. - 6 км

45 Каштановые, пашня орошае-
мая - 640,0 га, пастбище 667 
га, в т.ч. пастбище коренного 
улучшения - 390 га, прочие 
угодья - 19 га

1326,0 10 Есенгельдинский с/о,09-134-002-114,
от с.Есенгельды на ЮЗ. - 1 км

47 Каштановые, пастбище – 
3014 га, в т.ч. пастбище ко-
ренного улучшения – 109, 
прочие – 33 га

3047 10 Дзержинский с/о 09-134-006-126, от 
с.Сарепта на Ю. - 44 км

48 Каштановые , пастбище – 
6685 га, в т.ч.  пастбище 
коренного улучшения – 87 га, 
прочие угодья – 265 га. 

6950 10 Земли запаса Абайского района 
09-134-067-001, от с.Сарепта на 
Ю. - 52 км

2 Каштановые, пастбище – 
144,3396 га, в т.ч. пастбище 
коренного улучшения – 39,0 
га, прочие угодья – 0,35 га

144,6896 10 Дзержинский с/о 09-134-006-049, от 
с.Сарепта на СЗ. - 16 км

3 Каштановые, пастбище – 
1750,0 га, в т.ч. пастбище 
коренного улучшения – 50,0 
га, прочие угодья – 12,0 га

1762,0 10 Карагандинский с/о 09-134-009-135, 
от с.Жартас на СЗ. - 12 км

4 Каштановые, пастбище – 
376,703 га, прочие угодья 
– 0,3 га

377,003 10 Акбастауский с/о 09-134-034-118, от 
с.Акбастау на СЗ. - 16 км

5 Каштановые, пастбище – 
236,5787 га

236,5787 10 Карагандинский с/о 09-134-009-134, 
от с.Жартас на ЮЗ. - 9 км

6 Каштановые, пашня – 1037,0 
га, пастбище – 541,7 га, про-
чие угодья – 3,3 га

1582,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-122, 
от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км

7 Каштановые, пашня – 904,0 
га, пастбище – 117,12 га, про-
чие угодья – 8,88 га

1030,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-123, 
от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км

8 Каштановые, пашня – 601,0 
га, пастбище – 114,3 га, про-
чие угодья – 7,7 га

723,0 10 Есенгельдинский с/о 09-134-002-124, 
от с.Есенгельды на ЮВ. - 10 км

10 Каштановые, пастбище – 
180,0648 га, в т.ч. пастбище 
коренного улучшения – 123,0 
га, прочие угодья – 0,3 га

180,3648 10 Самарский с/о 09-134-004-158, от 
с.Самарка на ЮВ. - 10 км

К конкурсу допускаются граждане Республики Казахстан и негосударственные юридические 
лица, зарегистрированные в установленном порядке, а также иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица, оформившие заявку на участие в конкурсе в 
срок, не позднее установленного информационным сообщением. Участники, выигравшие кон-
курс, обязываются использовать земельные участки в соответствии со статьей 65 Земельного 
кодекса РК и Правил рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, 
утвержденных приказом и.о. Министра национальной экономики РК от 27.03.2015 года №268. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются нарочно или по почте после официального 
опубликования в печатных изданиях в течение 30 календарных дней до 18:30 часов «19» 
08. 2016 года в государственном учреждений «Отдел земельных отношений, архитектуры и 
градостроительства  Абайского района» по адресу: Карагандинская область, Абайский район, 
г. Абай, ул.Абая, строение 26 (2 этаж, кабинет 6). Официальное вскрытие конкурсных заявок 
будет проводиться «22» 08. 2016 г. в 15:00 часов в зале заседания акимата Абайского района по 
адресу: Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, пр-т Победы, 3 (2 этаж, 25 кабинет). 

Конкурсные заявки принимаются согласно Правилам организации и проведения конкурсов 
при предоставлении земельных участков в аренду для ведения сельскохозяйственного про-
изводства, утвержденным совместным приказом министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 2 марта 2005 года №165 и председателя Агентства Республики Казахстан по 
управлению земельными ресурсами от 25 февраля 2005 года №24-п.

Конкурсная заявка должна быть отпечатана или написана несмываемыми чернилами и 
представляется участником в прошитом виде, с пронумерованными страницами и последняя 
страница заверяется: подписью  участника – для физических лиц и подписью первого руко-
водителя (или доверенного лица) и печатью – для юридических лиц. В конкурсной заявке: 
указывается фамилия, имя, отчество полностью,  адрес проживания, контактные телефоны. 

Дополнительную информацию можно получить в государственном учреждении «Отдел 
земельных отношений, архитектуры и градостроительства  Абайского района» по адресу: Ка-
рагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, строение  26. Контактные телефоны 
8(72131) 4-70-96; факс 8(72131) 4-83-17.

Қарағанды облысы Абай ауданы ауыл шаруашылығы 
өндірісін жүргізу үшін жалға беру мақсатындағы конкурсқа 

қойылған жер учаскелерінің  тізімі
Ж е р 
у ч а с 
№

Жер учаскесінің сипаттамасы 
(алқаптың түрі және құрамы,балл 
бонитеті)

А л а ң ы , 
(га)

Жалдық 
мерзім, 
(жыл)

Ж е р  у ч а с к е л е р і н і ң 
о р н а л а с у ы , к а д а с т рл і к 
нөмірі,елді мекеннен бағыты 
және қашықтығы (км)

1 2 3 4 5
1 Талшынды, жайылым-4458,0 га, 

с.і. түбегейлі жақсартылған -538, 
0 га, өзге жерлер -16,0 га

4474,0 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
120, 24 км О. Есенгельді а.

3 Талшынды, саурмалы егістік -56,1 
га, жайылым-1,4 га, өзге жерлер 
-2,5 га

60,0 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
108, 1 км Ш. Есенгельді а.

4 Талшынды, суармалы егістік -  38,1 
га , жайылым-1 га, өзге жерлер 
-2,9 га

42,0 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
109, 1 км Ш. Есенгельді а.

6а Талшынды, жайылым-111 га, өзге 
жерлер -1 га

112,0 10 Есенгелді а/о,09-134-002-
107, 2 км ОШ. Есенгельді а.

6б Талшынды, жайылым -66 га, 
с.і.түбегейлі жақсартылған - 34 га,  
өзге жерлер -1 га

67,0 10 Есенгелді  а/о ,09-134-002-
106, 3 км Ш. Есенгельді а.

6в Талшынды, суармалы егістік - 36,2 
га, жайылым-2,2 га, өзге жерлер 
-4,2 га

42,6 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
099, 2 км Ш. Есенгельді а.

9 Талшынды, суару егістік -110 га, 
жайылым-5 га, өзге жерлер -1 га

116,0 10 Есенгельді а/о ,09-134-002-
103, 9 км О. Есенгельді а.

12 Талшынды, шабындық -16 га, 
жайылым – 46 га, өзге жерлер - 
1,588 га

63,5882 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
104, 10 км О. Есенгельді а.

40 Талшынды, егістік- 203 га, жай-
ылым -96, 4 га, о.і. түбегейлі 
жақсартылған- 36 га,  өзге жерлер 
-0,6 га

300 10 Самарка а/о ,09-134-004-
142, 7 км О. Самарка а.

41 Талшынды, егістік- 338 га, жайы-
лым -13 га, өзге жерлер -1 га

352 10 Самарка а/о ,09-134-004-
143, 4 км О.Самарка а.

43 Талшынды, жайылым -262 га,с. 
і. түбегейлі жақсартылған жайы-
лым-245 га, өзге жерлер - . 1 га

263 10 Самарка а/о ,09-134-004-
145, 1 км ОШ. Самарка а.

44 Талшынды, жайылым -384 га, өзге 
жерлер - 26 га

410 10 Самарка а/о ,09-134-004-
146, 6 км СШ. Самарка а.

45 Талшынды, суармалы егістік -640,0 
га, жайылым- 667 га, с.і. түбегейлі 
жақсартылған жайылым - 390 га, 
өзге жерлер -19 га

1326,0 10 Есенгелді а/о ,09-134-002-
114, 1 км ОБ. Есенгельді а.

47 Талшынды, жайылым -3014 га, с. і. 
түбегейлі жақсартылған жайылым- 
109 га, өзге жерлер - 33 га 

3047 10 Дзержинский  а/о ,09-134-
006-126, 44 км О.Сарепті а.

48 Талшынды, жайылым – 6685 га, 
с. і. түбегейлі жақсартылған жай-
ылым -87 га, өзге жерлер- 265 га

6950 10 А ба й  а уд а н ы н ы ң  ж е р 
қоры,09-134-067-001, 52 км 
О. Сарепті а.

2 Талшынды, жайылым – 144,3396 
га, с. і. түбегейлі жақсартылған 
жайылым – 39,0 га, өзге жерлер- 
0,35 га

144,6896 10 Дзержинск а/о,09-134-006-
049, 16 км . СБ Сәрепті а.

3 Талшынды, жайылым – 1750,0 га, 
с. і. түбегейлі жақсартылған жайы-
лым – 50,0 га, өзге жерлер- 12,0 га

1762,0 10 Қарағанды а/о,09-134-009-
135, 12 км . СБ Жартас а.

4 Талшынды, жайылым – 376,703 га, 
өзге жерлер- 0,3  га

377,003 10 Ақбастау а/о, 09-134-034-
118, 16 км . СБ Ақбастау а.

5 Талшынды, жайылым – 236,5787 
га

236,5787 10 Қарағанды а/о,09-134-009-
134, 9  км . ОБ Жартас а.

6 Талшынды, егістік – 1037,0 га, 
жайылым – 541,7 га, өзге жерлер- 
3,3 га

1582,0 10 Есенгелді а/о,09-134-002-
122, 10 км . ОШ Есенгелді а.

7 Талшынды, егістік – 904,0 га, 
жайылым – 117,12 га, өзге жер-
лер- 8,88 га

1030,0 10 Есенгелді а/о,09-134-002-
123, 10 км . ОШ Есенгелді а.

8 Талшынды, егістік – 601,0 га, 
жайылым – 114,3 га, өзге жерлер- 
7,7 га

723,0 10 Есенгелді а/о,09-134-002-
124, 10 км . ОШ Есенгелді а.

10 Талшынды, жайылым – 180,0648 
га, с. і. түбегейлі жақсартылған 
жайылым – 123,0 га, өзге жерлер- 
0,3 га

180,3648 10 Самарка а/о,09-134-004-158, 
10 км . ОШ Самарка а.

 Конкурсқа Қазақстан Республикасының белгіленген тәртіпте тіркелген мемлекеттік емес 
заңды тұлғаларымен азаматтары жіберіледі, сонымен қатар,азаматтығы жоқ шетел азаматта-
ры, шетелдің заңды тұлғалары қатыса алады, орнатылған ақпараттық хабармен уақытында 
кешiктiрмей конкурсқа қатысу өтінішін рәсімдеу. Конкурсты ұтып алған қатысушы, ҚР Жер 
кодексінің 65 бабына және ҚР ұлттық экономика Министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы 
№268 бұйрығымен бекітілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану 
қағидаларға сәйкес жер учаскелерін пайдалануға міндетті.

Конкурсқа қатысуға өтініштер баспа орындарынан осы ақпаратты хабарлама шыққаннан 
соң 30 күн ішінде қолма-қол немесе пошта арқылы 2016 жылғы «19» тамыз 18:30 сағатқа 
дейін «Абай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде мына мекенжайда қабылданады: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, 
Абай көшесі, 26 құрылысы, (2 қабат, 6 қабинет). Конкурстық өтініштерді арнайы түрде ашу 2016 
жылғы «22» тамызда сағат 15:00-да Абай ауданы әкімдігінен отырыс залында жүргізіледі, мекен-
жайы: Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай  қаласы, Жеңіс даңғылы 3, (2 қабат, 25 кабинеті). 

Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылық министрінің 2005 жылғы 2 наурыздағы 
№165 және Қазақстан Республикасының жер ресурстарын басқару Агенттігі төрағасының 
2005 жылғы 25 ақпандағы №24-б бірлескен бұйрықтарымен бекітілген ауыл шаруашылығы 
өндірісі үшін жер учаскесін жалға беру конкурсын ұйымдастыру және жүргізу ережесіне сәйкес 
конкурстық өтініштер қабылданады. 

Конкурстық өтінім өшпейтін сиямен қатысушымен басылып немесе жазылып, тігілген түрде 
нөмірленген беттерімен ұсынылады және соңғы беті жеке тұлға үшін - қатысушының қолымен, 
ал заңды тұлға үшін - бірінші басшысының (сенім жүктелген тұлғаның) қолымен және мөрімен 
куәләндырады. Конкурстық өтініште: толық аты- жөні, мекен- жайы, байланыс телефондары 
көрсетіліп табыс етіледі. 

Қосымша ақпаратты Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы,  Абай көшесі,  26 
құрылысы, мекенжайы бойынша «Aбай ауданының жер қатынастары, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінен білуге болады. Телефон: 8(72131)4-70-96, факс 
8(72131)4-83-17.
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В Учреждении АК-159/5 п. Ка-
раган ДУИС по Карагандинской об-
ласти состоялось открытие летней 
спартакиады среди осужденных.

Торжественное мероприятие со  
вступительной речью открыл началь-
ник учреждения АК-159/5 полковник 
юстиции Иванюк Д.И., который по-
здравил осужденных с предстоящим 
праздником «День-Астаны» и поже-
лал  победы и хорошего настроения. 

Дни спартакиады проходят 
насыщенно и ярко. Осужденные 
учреждения показывают свои на-
выки, делятся опытом.  В программу 
спартакиады включены следующие виды спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, шашки,  
армрестлинг, перетягивание каната и другие виды спорта.  Все участники соревнований зарядились мас-
сой положительных эмоций и  высказали пожелания, чтобы данная спартакиада оставила массу хороших 
впечатлений. 

Победители в командном, общекомандном и личном зачете будут награждены грамотами и ценными 
призами.

Участники спартакиады выразили благодарность руководству учреждения за поддержку и организацию 
данного мероприятия.     

М. Бексеитов, отдел по ВР СО  майор юстиции

Действия населения при сигнале:
 “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!”

Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во время чрезвычайных ситуаций, 
необходимо помнить действия, которые следует выполнить при подаче сигнала “ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!”

Сигнал “Внимание всем!” подается путем включения городских и производственных сирен, 
производственных и транспортных гудков, а также другими сигнальными средствами.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать экс-
тренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей централь-
ного радиовещания, сигнал “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” и речевую информацию будут передавать 
специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Полностью про-
слушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не 
полностью прослушали речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, 
информация будет повторена еще раз.

Помните, что в первую очередь необходимо взять с собой документы, деньги и по возмож-
ности запас еды и питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упаковку или 
пакет. Проинформируйте соседей — возможно, они не слышали передаваемой информации. 
Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.

А.Булатов
 Главный специалист ОЧС Абайского района

ст. лейтенант г/защиты 

Требуются: ВАХТА 15*15: 

Водитель автомобиля TORUN, Слесарь-электрик по ремон-
ту автомобилей, Слесарь по ремонту автомобилей (моторист). 

ПЯТИДНЕВКА: Машинист колесосъемника (Л-34), Машинист 
автогрейдера, Взрывник.

Высылайте резюме, звоните с 8.00  до 17.00 (пн – пт)

Адрес: пос. Южный, ул. Панфилова ЮТРУ АО «ТЭМК»,  
контакты: 8(721)5356141, эл. адрес  Butuzova_L@temk.kz

РАБОТА
На кирпичный завод в г.Астана требуются РАЗНОРАБОЧИЕ. 

Вахта 26 дней. Режим работы с 9.00 до 19.00 часов. Питание и прожива-
ние предоставляется, оплата своевременно. При себе иметь удостоверение 
личности, спец. одежду, простыни и наволочки. 

Проезд: в г. Астана с автовокзала садитесь на маршруты №10 и №27, 
доезжаете до остановки ТРЦ «Азия парк», с этой остановки идет такси (про-
езд 300-400 тг.) до п. Рождественка (на повороте к п. Романовка, едите на 
кирпичный завод). Контактный номер Контактный номер 8 707 111 0185, 8 
701 913 1633, 8 707 347 0069.

Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
Жарнамалар мен хабарландырулардың мазмұнына жарнама беруші жауап 

береді. 

Опубликованные материалы не всегда отражают точку зрения редакции. 
Ответственность за содержание рекламного текста несут сами рекламодатели.

Директор - бас 
редактор м.а.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
«КГП «Жігер-су» сообщает, что на основании приказа №118-ОД от 16.06.2016 г.  «Де-

партамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области»  
с введением в действие с 1 сентября 2016 г. утвержден тариф и тарифная смета на 2016  г.: 
на услуги по подаче воды по распределительным сетям с. Агрогородок, п. Карабас  Абай-
ского района  в размере – 63,57 тенге за м3 без НДС. Приказом №145-ОД от 12.07.2016 г. с 
введением в действие с 01 октября 2016 г.  утвержден тариф и тарифная смета на 2016 г.: на 
услуги по подаче воды по распределительным сетям с. Кулайгыр, с. Жаман-Жол Абайского 
района в размере – 36,78 тенге за м3 без НДС.

ВПЕРЁД ЗА ПОБЕДОЙ! 
Спорт формирует культуру оптимизма и 

бодрости. Спасительной силой в нашем мире 
является спорт – над ним по-прежнему реет 
флаг оптимизма, здесь соблюдают правила и 
уважают противника независимо от того, на чьей 
стороне победа. 

На спортивном стадионе учреждения АК 
159/9 ДУИС по Карагандинской области для 
формирования здорового образа жизни среди 
осужденных, способствующего достижению 
цели исправления, проводится ежегодная Летняя 
спартакиада. В течение двух недель были прове-
дены спортивные соревнования, такие как бег на 
короткие дистанции (100 метров), соревнования 
по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, 
эстафета, соревнования по подъему туловища 
из положения лежа на спине, прыжки в длину, 
соревнования по перетягиванию каната. 

01.07.16г. состоялся  конкурс «Минута спортивной славы» 2016г., в котором каждый отряд показал 
спортивный танец. На данное спортивное мероприятие в качестве жюри были приглашены преподаватель 
коксунской средней школы Акаев К.С., директор ДК п. Коксу Сергеева И.А., представитель Филиала РГП 
«Енбек Караганды» инженер по ОТ и ТБ Коваленко М.А., а также гл. специалист ГУ «Аппарата акима Кок-
сунского сельского округа» Перстенёв В.М. Учитывались индивидуальность и необычность, спортивный 
уровень, целостность сюжета, подача номера, качество и профессионализм. Участники, занявшие призовые 
места будут награждены подарками и грамотами по итогам завершения летней спартакиады. Сотрудниками 
учреждения осуществлялась фото-видео съемка данного мероприятия.

Все участники и болельщики получили огромное удовольствие от проведенных соревнований, заряд 
бодрости  и хорошее настроение.

Н.Салфетникова, 
начальник ОВРСО учреждения АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области майор юстиции   

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Семенцовой Надежды 

Егоровны, умершей 14 мая 2016 года. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Курышевой Татьяны Нико-
лаевны, умершей 14 марта 2016 года. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Глебовой Клавдии Григо-
рьевны, умершей 13 января 2016 года. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Мухарямова Гикдуллы Га-
лимулловича, умершего 05 июля 2016 года. 
Заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирханов-
не по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Леонтьева Марата Никола-
евича, умершего 23 июня 2016 года. Заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Грабовской Галины Нико-
лаевны, умершей 30 июля 2015 года. Заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Ниязбекова Жаната Закири-
евича, умершего 30 апреля 2016 года. Заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Акимова Александра 
Владимировича, умершего 30января 2016г. 
Всем заинтересованным лицам необходимо 
обратиться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу г.Абай, ул.Абая, д.55, 
(4-21-58).

После смерти Бакеева Тайбасара Мули-
ковича, умершего 25 января 2016 года. Всем 
заинтересованным лицам необходимо об-
ратиться к нотариусу Бейсенбековой Дариге 
Аскаровне, по адресу город Абай, ул.Абая, 
д.55, (4-21-58). Лицензия №16008344 от 
23.05.2016г. выдана МЮ РК.

После смерти Кашапова Сирень Анваро-
вича, умершего 19 мая 2016 года, заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к 
нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. 8775 
741 63 33, 2-03-84.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Аттестат о среднем образовании ОБ 1612659 выд. в 2006г. СОШ им.Б.Момышулы п.Топар, 

Абайского района на имя Шевчук Михаила Федоровича.

Абайский районный Комитет КНПК и Совет старейшин Абайского района выра-
жают искренние соболезнования семьям и родственникам погибшим 18 июля при 
отражении нападения террористов в г.Алматы на районное управление УВД.

Весь народ осуждает террористические действия и поддерживает Правительство 
в принимаемых мерах и восхищается мужеством защитников нашей мирной жизни.

Обращаем внимание абонентов на то, что после 
того, как они произвели перенастройку своего обору-
дования, необходимо обязательно сообщить об этом 

в колл-центр по тел: 193 или 8(727)2581500, или об-
ратиться в центр продаж в своем регионе, где необхо-
димо оставить информацию о номере лицевого счета 
и номере телефона, что позволит получить гарантиро-

ванный подарок.


