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ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігі қыз-
меткерлердің жаппай қысқартылуы 
мен жұмыс орындарын сақтап қалуды 
ескерту бойынша бірінші кезектегі 
жедел шараларды қолдануда. 

Ағымдағы жылдың басынан бас- 
тап облыс, Астана және Алматы 
қалаларының әкімдіктері, жұмыс 
берушілер және кәсіподақтар ара-
сында жұмыс орындарын сақтап 
қалу туралы меморандумдарды 
жасау бойынша ауқымды жұмыс 
атқарылды. Бүгінгі таңда 2 млн. 
астам қызметкерлерді қамтыған 72 
мыңға жуық меморандум жасалды. 

Сонымен қатар, жаппай қысқарту 
қаупінің сақталуы мен білікті 
қызметкерлердің жұмыс орнын сақтап 
қалуға, қысқарту болған жағдайда, 
оларды жұмысқа орналастыруға 
негізделген қажетті шараларды еске-
ре отырып, жаңа құралдарды енгізу 
арқылы «Жұмыспен қамту картасы 
2020» бағдарламасын жандандыру 
бойынша жұмыс жүргізіліп келеді. 
Оның мәні төмендегідей:

Білікті мамандардың жұмыс 
орындарын сақтап қалу үшін 
өндірістік кәсіпорындардағы білікті 
мамандардың жұмыс уақыты 
қысқартылған жағдайда табыстың 
2/3 жоғалтылған бөлігін мемлекет 
уақытша субсидиялайтын меха-
низмді енгізу қарастырылуда. 

Сондай-ақ, өз қызметкерлеріне 
өндірістен қол үзбей, болмаса жұмыс 
барысында жұмыс орындарын 
сақтап қалумен шартталған қайта да-
ярлау мен біліктілігін арттыру шара-
ларын ұйымдастыруға дайын жұмыс 
берушілер үшін мемлекет тарапы-
нан («ЖҚЖК 2020» аясында) грант-
тарды бөлу мүмкіндігін қарастыру 
ұсынылады. Бұл жағдайда гранттар 
жұмыс берушілердің қызметкерлерді 
оқытуға бағытталған 80% шығынын 
жабуы тиіс.

Сондай-ақ, өндірістік кәсіпорын-
дарда жұмыс істейтін 18 бен 24 жас 
аралығындағы жастарды жұмыс 
берушінің олардың жұмыс орында-
рын сақтап қалу шартымен Жұмыспен 
қамту жол картасының есебінен 
кәсіби оқуды ұйымдастыру арқылы 
қолдау шаралары қарастырылуда. 

Қысқартылатын білікті қызметкер-
лерді қолдау мақсатында, сонымен 
қатар, өзін-өзі жұмыспен қамтыған, 
мамандығы жоқ жұмыссыздар 
үшін мемлекеттік және салалық 
бағдарламалар аясында жүзеге асы-
рылатын жобалардың мүмкіндігі ба-
рынша қолданылатын болады. 

Сонымен, биылғы жылы ай-
мақтық жұмыспен қамтудың ке-
шенді шараларын жүзеге асыру 
аясында 322 мың адамды қамту 
жоспарланған. Бұл жоспарлар бой-
ынша азаматтарды жұмысқа орна-
ластыру Жұмыспен қамту жол кар-

тасы, «Нұрлы жол» бағдарламасы, 
И н д у с т р и а л д ы - и н н о в а ц и я л ы қ 
даму мемлекеттік бағдарламасы 
және өзге де мемлекеттік, салалық 
бағдарламалар аясындағы жобалар 
арқылы жүзеге асырылуда. 

Ағымдағы жылдың 25 қыркүйе-
гіндегі мәліметке сәйкес, жоғарыда 
аталған жоспарлар аясында 
291 мың азаматтың жұмыстары 
қарастырылып, олардың 153 мың 
адамы (болмаса 53%) тұрақты 
жұмыспен қамтылды. Уақытша 
жұмысқа 138 мың адам, оның ішінде 
әлеуметтік жұмыс орындарына (15,6 
мың), жастар практикасына (14,2 
мың) және қоғамдық жұмыстарға (73 
мың) адам орналастырылды.

Сонымен қатар, биылғы жылы 
жұмыссыз және өзін өзі жұмыспен 
қамтыған азаматтарды қолдау 
мақсатында 9,5 млрд-тан астам 
теңгеге 4067 микронесие берілді, 
10 мыңға жуық адам жұмыспен 
қамту бағдарламаларының аясында 
кәсіптік оқумен қамтылды.  

Жоғарыда аталған халықты 
жұмыспен қамту шаралары жұ-
мыссыздық деңгейін 5%-дық 
деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік 
береді. 

Бұдан бұрын айтылғандай, Қазақ-
станда жуырдағы 5 жыл ішінде еңбек 
сұранысының артуы болжанып отыр. 
ҚР ДСӘДМ «Жұмыспен қамту про-
блемалары жөніндегі ақпараттық-
талдау орталығы» АҚ-ның прези-
денті Дәулет Арғындықовтың 
мәлімдеуінше, 2016 жылы ҚР-дағы 
еңбек сұранысы 124 мың адамды 
құрайды.

Қазіргі таңдағы беталысты ескер-
сек, 2020 жылға дейін еңбекке деген 
сұраныстың орташа жылдық өсімі 
1,5% көрсеткішті құрап, 2020 жылы 
бұл қажеттілік 163 мың адамға дейін 
өседі. 

Оның хабарлауынша, Қазақстанда 
мұғалімдерге, денсаулық сақтау 
мамандарына, орта медициналық 
қызметкерлерге, сонымен қатар, 
қоғамдық тамақтандыру ұйымдары 
қызметкерлеріне, орта әкімшілік-
басқару қызметшілерге деген 
сұраныс артады.

Аталған деректер «Атамекен» 
ұлттық кәсіпкерлер палатасымен 
бірлесе өткізілген қысқа мерзімге 
арналған кадрлар қажеттілігін анық-
тау сауалнамасының негізінде 
жасалды. Барлық аймақтардың 
мыңдаған жұмыс берушілері мен 
бірқатар қызмет саласының ара-
сында жүргізілген сауалнама нәти-
жесінде алынған мәліметтер макро-
болжамдармен сәйкес келеді.

ҚР Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрлігінің 

баспасөз қызметі. 

Қажетті шараларды қолдануда 

Өрел ауылының тұрғыны ҰОС ардагері 
Ауғамбаев Дөлден Татыбайұлын 96 жасқа 

толуымен құттықтаймыз!
Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, шаңырағыңызға 

бақыт, береке тілейміз! Отбасыңыз бен туған - 
туысқандарыңыздың қамқорлығына бөлене беріңіз! 

   Қалиқан Байғонұсов, аудан әкімі.
  Дүйсен Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы.
 Оразхан Тұрысбаев, ардагерлер Кеңесінің төрағасы. 

Баспасөз мәслихаты   негізгі үш бөлімнен 
тұрды. Брифингтің алғашқы бөлімінде 
Қ.Байғонұсов Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың елді дамытуға арналған 
бірқатар жоспарларын айқындай келіп, 
ауданның жалпы әлеуметтік-экономикалық 
дамуына тоқталып өтті. 

- Мемлекет басшысының "Қазақстан-2050" 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты және "100 нақты 
қадам" атты Ұлт жоспарында Президент 
елді дамытудың жаңғыру кезеңіне сәйкес 
келетін бірқатар кешенді міндеттерді алға 
қойды. Жолдауда көрсетілген міндеттер 
мемлекеттік билік мекемелерінің, ел 
азаматтарының басты бағыты болып та-
былады. Барша қазақстандықтармен бірге 
катонқарағайлықтар да осы мақсаттағы 
жұмыстардың жүзеге асуына өзіндік үлес 
қосып келеді. Себебі,  аудан жұртшылығы 
бірлік бар жерде тірліктің де болатынын 
айқын түсінген,-деді Қ.Байғонұсов. 

Катонқарағай ауданы тұмса табиғатымен 
басқа аудандардан ерекшеленгенімен, 
өңірімізде бірқатар мәселелердің жоқ 
еместігін тілге тиек еткен аудан әкімі, жуыр-
да ол проблемалардың оң шешімін табаты-
нын айтты.

Осыдан кейін брифингке аудан атынан 
қатысқан аудандық мәслихат хатшысы 
Дүйсен Бралинов пен "Нұр Отан" партия-
сы аудандық филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Г.Ағажаева баспасөз өкілдерін 
өз салалары бойынша қажетті де өзекті деп 

танылған ақпараттан хабардар етті. 
Брифингтің үшінші бөлімі барысында БАҚ 

өкілдері аудан әкіміне өзекті деп санаған 
сұрақтарын қойды. Баспасөз мәслихатының 
қорытынды бөліміндегі сауалдардың  
бірқатарын оқырмандар назарына ұсынуды 
жөн көрдік. 

-Биылғы жылғы көктемгі су тасқынында 
ауданда басқа нысандардың қатарында, 
тұрғындар үшін де, туризмді дамыту 
үшін де маңызы зор Берел көпірі де зар-
дап шекті. Жергілікті тұрғындардың ай-
туынша, енді бір тасқынға көпір төтеп 
бермейді. Алдағы уақытта оны қалпына 
келтіру мақсатында қандай жұмыстар 
атқарылмақ?

-Расында да, қазіргі уақытта көпір апаттық 
жағдайда. Алтайдағы мұздықтардың жаппай 
еруі кезінде Ақ Берел өзені өзінің арнасы-
нан асып, оң жақ жағалаудағы көпірге жақын 
жол мен көпір астындағы тіректерді су шай-
ды. Қазіргі уақытта өзен арнасын тереңдету 
және көпірді қалпына келтіру жұмыстарын 
атқару қажет. Қажетті құжаттар әзірленіп, 
республикалық ведомстволардың қарауы-
на ұсынылды. Облыс әкімі Даниал 
Кенжетайұлы Ахметов бұл мәселеден ха-
бардар және мұны өз бақылауына ұстап 
отыр. Мәселе оңды шешімін табады деп 
үміттенеміз. 

- Аққайнар, Ақсу сияқты ауылдарға 
жолаушыларды тасымалдайтын авто-
бустар кірмейтіні белгілі. Бұл мәселе өз 
шешімін қалай табады?

Баспасөз брифингі өтті

Қадірлі пошта саласының қызметкерлері мен 
ардагерлері!

Сіздерді төл мерекеңізбен құттықтаймыз! Адамзат өмірінен пошта қызметі 
маңызды орын алады.  Ұзақ жылдар бойы халықтың хат-хабарын арқалатып, сәлем 
- сауқытын аманаттайтын кәсіптеріңіз өз беделін аласартқан жоқ. Қазіргі таңда 
бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыста болуына қарап, халқымыздың рухани 
деңгейін бағамдауға болады. Пошта байланысы бүкіл әлемдегідей, біздің елімізде де 
байланыстың бастауы болып табылады.  Телефон және телеграф байланысы, ра-
диобайланыс, теледидар, баспасөз - барлығы өз бастауларын пошта байланысынан 
алады. Пошта қызметі әрдайым болған. Және біздің өмірімізге жаңа коммуникациялық 
технологиялар енгізілгенімен де,  пошта өз орнында қала бермек.  Төл мереке күні 
ең маңызды стратегиялық салада кәсіп атқарып, басылым мен халық арасын 
жалғап тұратын алтын көпір тәріздес пошта саласында еңбек етіп жүрген 
қызметкерлерді осынау айтулы мерекелерімен құттықтаймыз!

Заманымыз қаншалықты жедел ілгерілесе де, сіздер ауқымы жылдан-
жылға кеңейіп жатқан елеулі істі қолға алдыңыздар. Сіздер, хат тасушылар, 
қалтқысыз, адал еңбекпен айналысасыздар. Сондықтан, газет пен журнал, 
әрбір хат, ақша аударымы мерзімінде халықтың қолына тиіп жата-
ды. Мейрам күні дендеріңізге саулық, амандық, баянды бақыт тілейміз.  
Барлық пошташыларға абыройлы қызметтеріне сәттілік тілейміз! 

      Қалиқан Байғонұсов, аудан әкімі. 
Дүйсен Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы. 

6 қараша күні облыс орталығы Өскемен қаласында аудан әкімі Қалиқан 
Байғонұсовтың Шығыс Қазақстан облысының Ақпараттық орталығында баспасөз 
брифингі болып өтті. Брифингке өңірлік, республикалық бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерімен қатар, блогерлер қатысты. 



 
2 - бет 09.10.2015 жыл

Туризм

(Соңы. Басы 1 - бетте)

Құрманова Сәбилә – 1942 жылы 
Аққайнар ауылында дүниеге келген. 
Ауылдағы 7 жылдық мектепті бітіріп, 
бұрынғы заманның салты бойынша 
15 жасында ұзатылған. Келін болған 
үй қой бағумен айналысқан, сөйтіп, 
ол ата-енесімен жазда жайлауға, 
қыста қыстауға көшіп жүрді. Де-
генмен, сүйікті ісін жалғастыруды 
қалаған апа қазіргі уақыттың өзінде 
қой бағумен шұғылданады. Сиыр 
сауып, сүтінен май, құрт-ірімшік 
жасап, бос уақытында қолөнермен 
де айналысуды ұмытпайды. Соны-
мен қатар, Сәбилә апа үйінде гүл 
өсіруді жақсы көреді.

Апаның үш ұлы, төрт қызы, жиыр-
ма немере мен алты шөбересі бар.

Байқау жеті аталымнан құралды: 

«Бақыт кілті еңбекте», «Сабыр-
лы  жетер мұратқа», «Өнерлінің 
өрісі кең», «Асу бермес асқар 
жоқ», «Үлкенге – ізет, жасқа – жол», 
«Қариясы бар үйдің қазынасы бар», 
«Білім алу еш уақытта кеш емес». 

Барлық аталымдар бойын-
ша ақпараттық материалдар, 
фотожұмыстар, бейнероликтер 
әзірленді. Облыстық байқаудың 
әділқазылар алқасы материал-
дарды қарап, жеңімпаздарды 
анықтады. 

Байқау қорытындысы бойын-
ша Құрманова Сәбилә апамыз 
«Қариясы бар үйдің - қазынасы 
бар» аталымына ие болды. 

Өз тілшіміз.

«Қариясы  бар  үйдің -  қазынасы  
бар»   аталымының жеңімпазы

Қарттар күніне орай, 
Өскемен қаласында «Өнегелі 
өмір иесі» атты облыстық 
байқау  өткізілді. Осы байқау 
аясында аудандық жұмыспен 
қамту және  әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі ауданда 
тұрып жатқан, өмірлерін 60 жа-
стан кейін түбегейлі өзгерткен 
қызықты адамдарды іздестіру 
жұмыстарын жүргізген. 
Байқауға еңбек ардагерлерінің 
еңбексүйгіштігі, өміршеңдігі, 
қайсарлығы үлгі болатын 
қызықты әңгімелерді ұсыну 
қажет болған. Біздің ауданымыз-
дан байқауға Аққайнар ауылының 
тұрғыны Сәбилә Құрманова 
қатысты.

Күн тақырыбына

Биылғы көктем айлары мен жаздың соңы 
ауылшаруашылығы өнімдерін өндірушілерді 
қатты қысып, көп әбігерге салды. Толас-
сыз жауған жаңбырдан  егіс жұмыстарының 
мерзімі ұзап кеткені өз алдына, күзгі науқандық 
жұмыстар кезінде де ауа-райы сан құбылып, 
адым ашырмады. Ақ жауынның арты ауа 
температурасының төмендеуіне, қарға 
ұласқандығына қарамай, шаруа қожалықтары 
мен жекеменшік мал иелері  алда келе 
жатқан қаhарлы қысқа дайындық жұмыстарын 
бәсеңдетпеді. Соның нәтижесінде, жем-шөп 
қоры жеткілікті мөлшерде жасалынды. Қазіргі 
кезде мал иелері дайындалған мал азығын 
малшы қыстақтарына, ауылдарға тасымал-
даумен айналысуда. 

Катонқарағай ауылдық округіне  қарасты 
«Атамекен» шаруа қожалығының    қыстағы 
- «Қарасу» телімінде де күзгі жиын-терін 
жұмыстары қызып тұр. Осы соңғы аптадағы  
ашық күннің әрбір қолайлы сағатын тиімді 
пайдаланып қалуға ұмтылған механизатор-
лар тайланған шөпті шабындықтан жинап 
әкеліп, маялап жатыр.

- «КазАгросервиспен» жұмыс істеп, 
доңғалақты екі жаңа трактор мен шөп жинай-
тын  техникаларды алғаным мұндай жақсы 
болар ма?- дейді қожалық басшысы Тоқтасын 
Бәкімбаев.- Үш мың тоннадан артық сүрлем 
салып, екі жылдық пішен қорын жасап алдым.  
Әйтпегенде,  биылғы ауа-райы жағдайында 
мұншама жұмыс көлемін атқара алмас едім.

 Тоқтасын Бәкімбаев  осы аудандағы іскер 
де батыл, тәуекелшіл азаматтарымыздың бірі.  
Нарықтық экономика жағдайында не істеу, 
қалай еңбектену керектігін көрсетіп, ол талай 
батыл қадамдарды да  жасап, Катонқарағай 
ауылында мал сою цехын ашты, ағаш дайын-
дап, пилораманы да орнатты, аудандағы мал 
тұқымын асылдандыру жұмыстарына да бел-
сене араласып жүр. Алдыңғы жылы қазақтың 
ақбас тұқымды сиырларының жетпістен 
астам ұрғашы тайыншалары мен екі бұқасын 
сатып әкелген болатын. Олар табиғаты қатал, 
қысы ұзақ, жері таулы  Алтайдың ауа-райы 

жағдайына жақсы бейімделіп кетті. 
Күзгі жиын-терін жұмыстары «Шөгел», 

«Үлкен сай», «Терісбұлақ», «Закалюка» 
телімдерінде мал қыстатқалы отырған 
Құмаржан Шыныбаев, Нұрлат Баиров, Раф-
хат Әлкенов, Мәнәп Дәндібаев, Төлеухан 
Тоқтасынов сынды меншік иелерінде де 
бәсеңдеген жоқ. Олардың бірі шөптерін қыстақ 
маңына тасып әкеліп маялап  жатса, енді бірі 
малшы үйлері мен мал қораларын жөндеп, 
қыстық отындарын даярлап жүр.  Биылғы 
қысқа мұндай мұқият дайындық жекеменшік 
мал иелерінде де бар. Шамамен олардың 
сексен пайыздан астамы қажетті жем-шөп 
қорын үйлерінің маңына тасып алған. Алай-
да, бүгінгі таңда барлық меншік иелерін 
толғандырып отырған бір ғана үлкен мәселе 
- басы артық малдарын тапсыру болып отыр. 
Шамасы, қалалардағы ет қабылдау орында-
рымен байланыстары барлар ғана мүйізді 
ірі- қаралары мен жылқыларын сатып ақша 
етсе, қалғандары Алматы,Шымкент жақтан 
келген алыпсатарларға  өткізіп, олардың 
берген тиындарын қанағат етуде. Бір сөзбен 
айтқанда, тұрғындардың көпшілігінің малда-
ры өсіруге кеткен шығындарының жартысын 
да жаппай, «жылап» кетіп жатыр. Бұл мәселе 
жөнінде аудандық ауылшаруашылығы 
бөлімінің басшысы Рақымғали Байгереевпен 
пікірлескенімізде ол: 

-Бұл мемлекеттік деңгейде шешілетін 
мәселе болып отыр. Өйткені, біздің облыстағы 
ет өндірісінің көлемі тұтынушылардың 
сұранысынан үш есеге артып кетіп отыр. Басқа 
облыстарда да осындай жағдай қалыптасқан. 
Бүгінгі таңда бізде бұл қиындықтан шығудың 
бір ғана жолы бар. Ол - еттің көлемінен бұрын, 
сапасын бүгінгіден де арттырып, өзгелермен 
бәсекелестігімізді күшейту- деді. 

Рақымғали Қалаубайұлының дәлелді 
пікірімен келіспеске лажымыз жоқ.   Өйткені, 
бүгін бағаны  нарық реттейді.  

                                   
 Ж. Сарғалдақов.

Бағаны нарық реттейді
Өткен аптада  «Қазақстанның 

өңірлік дамуы» жобасы аясында  
аймақтағы  туризмді  дамыту бойын-
ша    Болгария  Республикасының   са-
рапшысы  Соня Енилова,     ҚР  Үкіметі  
өңірлердің  әлеуетін арттыру  және  
өзара  ынтымақтастық  жөніндегі   
Астанадағы  сарапшылар     Қалдыгүл  
Қанапина мен  Олжас  Сүлейменов   
арнайы сапармен  ауданымызда бо-
лып қайтты. Делегациямен  бірге   
ШҚО  бойынша  туризм және сыртқы 
байланыстар басқармасы   бөлімінің 
басшысы   Ринат   Сәдуов  еріп жүрді. 

 Сапар барысында  Болгария және  
Астанадан келген сарапшылар   аудан 
орталығы  Үлкен Нарында    жыл  ба-
сында   ашылып,   жұмыс істеп тұрған    
« Катонқарағай  ауданының  туристік-
ақпараттық орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде бол-
ды. Аталмыш мекеме директоры 
Мейір Жаңабаев  атқаралып жатқан  
жұмыстар бойынша тиісті ақпараттар 
берді.

- Шығыс  Қазақстан    облысының    
әкімі   Даниал Ахметовтың    хаттамалық   
тапсырмасын     орындау  барысында  
аудан әкімі Қалиқан  Байғонұсовтың  
тікелей  қолдауымен туристік-
ақпараттық  орталықтың  орналасу  
жері  анықталып, оның  жұмыс  істеу  
мәселесі толығымен  шешілді. Бүгінгі  
таңда,  Абай  көшесі 2 «а»  мекен-жайы 
бойынша орналасқан  Катонқарағай 
ауданының   туристік ақпараттық  
орталығы  коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне  штаттық  кестеге  сәйкес 
төрт  қызметкерді  ұстау үшін аудан  
бюджетінен    3 млн. 144 мың теңге  
қаржы бөлініп,  бекітілген  Жарғы бой-
ынша  жұмыстар жүргізілуде. Қысқа 
мерзім  ішінде арнайы веб-сайт ашы-
лып, аудандағы туристік нысандар 
және  демалыс  орындары  туралы 

ақпарат орналастырылды. Бүгінгі  күні  
аталған веб-сайтпен танысқан  адамға 
ауданымыздағы барлық туристік сала 
бойынша  толық  ақпарат  алуға 
мүмкіндіктер  жасалған. Жаз бойы 
туристік нысандарға алыс-жақын  ше-
телдерден  және  еліміздің өңірлерінен 
келген  туристер мен  демалушыларға  
500 дана  жарнамалық  кітапшалар, 
жол көрсеткіштер, күнтізбелер,  жар-
намалы кәдесыйлар және арнайы 
блокноттар  таратылды.

- Жүйелі түрде туристерді 
қабылдайтын  нысандарда   мони-
торинг жүргізіледі, - деп, ол сөзін 
аяқтады.

 Катонқарағай ауылында  сарап-
шылар  мемлекеттік ұлттық табиғи 
парктің жұмысымен танысты. Конфе-
ренц-залда қонақтарға өңірдің  туризм 
саласындағы әлеуеті жайлы  арнайы 
слайд ұсынылды. Слайдты ұсынған 
уақытта  ұлттық  парктің  инженер-эко-
логы  Айжан Мұратова  туристер мен 
демалушыларға  көрсетілетін  қызмет, 
туристік  маршруттар, қонақ үйлер, 
мемлекеттік және тарихи маңыздағы 
табиғи  нысандар туралы  толық 
ақпарат  берді.  

Кездесу  соңыңда қойылған  барлық   
сұрақтарға МҰТП бас директоры   Ер-
лан Мұстафин, оның  бірінші  орын-
басары  Раушан Қырықпаева, туризм 
бөлімінің басшысы Александр Кобзев  
нақты жауаптар қайтарды. Сапардың  
қорытындысы бойынша, сарапшылар 
жергілікті атқарушы биліктің туризмді 
дамыту бойынша атқарып жатқан  
жұмыстарына  оң баға берді. 

                                                                                     
Тұрсынхан  БазарБаев,

кәсіпкерлік  және  
ауылшаруашылығы бөлімі 

басшысының  орынбасары.   
Сурет автордікі.    

Болгария сарапшысы 
ауданымызда болып қайтты

- Сұрағыңыз өте орынды әрі өзекті. Аудан-
да бұл мәселенің бар екені жасырын емес. 
Дегенмен, қазіргі таңда бұл проблеманың 
шешу жолдарын жан-жақты қарастырудамыз. 
Жуық арада бұл мәселе өз шешімін табады.

- Өткен жылмен салыстырғанда көшіп 
келгендердің, әлде көшіп кеткендердің 
саны көп пе? Шет мемлекеттерден қандас 
ағайындарды көшіріп әкелу үшін жоспар-
лар бар ма?

- Кез-келген адам жақсы, қолайлы жерде 
өмір сүргісі келетіні шындық. Сондықтан да, 
көші-қон үрдісі әрқашан өзекті болып қала 
береді. Ауылдардағы қара шаңырақ ешқайда 
көшпейтіні белгілі. 

Көбіне жаз маусымында сол үйлерге туыс- 
тары, балалары келеді. Сол кезде статисти-
ка бойынша тіркелген халық саны екі есеге 
дейін өскенін байқаймыз.

Биылғы жылы Қытай Халық Республика-
сынан 14 отбасы көшіп келеді деп жоспар-
ланып отыр. Қазіргі таңда құжаттарды реттеу 
үстіндеміз. Аталмыш отбасылардағы кейбір 
балалардың орта мектеп пен колледжде 
оқуларына байланысты құжаттары әзір емес. 
Дегенмен, бұл үрдіс те ұзаққа созылмайды. 
Ал олар ауданымызға көшіп келген соң, ар-
найы бағдарламалар бойынша барлық көмек 
көрсетілетін болады. 

-Катонқарағай – туризмді дамытуға 
бірден-бір қолайлы аудан. Деген-
мен, аудандағы пантымен емдеу ор-
талықтарына барып, сауықтыру ем-
шараларын қабылдау - өте қымбат деп 
естіп жатамыз. Облыс тұрғындары үшін 
қандай да бір жеңілдік қарастырылуы 
мүмкін бе?

-Бұл мәселенің екінші жағын да 
қарастырғанымыз жөн деп ойлаймын. 
Пантымен емдеу орталықтары жылына 
үш ай жұмыс істегенімен, қалған 9 айда 
жұмыстарын тоқтатады.  Сондықтан, олар 
бір жылдың қаражатын осы үш айда ақтап 
алуы керек қой. Оның үстіне сан емес, сапаға 
жұмыс істеу - олардың басты мақсаттарының 
бірі. Жоғары деңгейдегі қонақ үй қызметі, 
сапалы емдеу-сауықтыру шаралары, 
емделушілерге барлық қолайлы жағдайды 
жасау - қазіргі нарық заманында арзанға 
түспесі анық. Дегенмен, кейбір пантымен 
емдеу орталықтарында ҰОС ардагерлеріне, 
балаларға арналған жеңілдіктер бар. 

-аптаның басында табиғат «тосын 
сый» жасады. Қатты жел Катонқарағай 
ауданындағы 5 үйдің шатырын ұшырып 
әкетті деп тіркелген екен. Бұл отбасыларға 
қандай көмек көрсетесіздер?

-Желдің жылдамдығы 30 м/с артық болса 
ғана, төтенше жағдай деп тіркеледі. Деген-

мен, сол күні жел жылдамдығы 19 м/с деп 
тіркелді. Сондықтан, төтенше жағдайдың 
талаптарына сәйкес деп танылмайды. Яғни, 
ол үйлердің шатырлары бос,  не сапасыз 
болды деген сөз. Бірақ, біз бұл отбасыларға 
көмек көрсетеміз. Ешкім де назардан тыс 
қалмайды. 

-еңбек ауылында ауызсу мәселесі 
өзекті. Тұрғындар таза ауызсуға зәру 
екенін айтады. ауыл адамдары тіршілік 
нәрімен қашан толықтай қамтамасыз 
етіледі?

- Былтырғы жылы телеарнада тікелей 
форматта өткен брифинг барысында 
Еңбек ауылындағы бірқатар проблемалар 
көтерілген болатын. Ауызсумен қатар, Еңбек 
ауылындағы клубтың жоқтығы, көшелердің 
жарықтандырылмауы журналистер назары-
на іліккен еді. Қазіргі таңда Еңбек ауылына 
клуб салынды, көшелер жарықтандырылды. 
Енді қыс түспей, ауыл тұрғындары ауызсу-
мен толықтай қамтамасыз етіледі деп сенімді 
түрде айта аламыз. 

-Аудандарыңда Ұлы Жеңістің 70 - жылдығы, 
Қазақ хандығының 550 - жылдығы қандай 
деңгейде аталып өтті? Айтулы мерекелерге 
арналған іс-шаралар туралы толықтай айтып 
өтсеңіз.

- Ағымдағы жылдың қаңтар-ақпан айла-
рында Ұлы Жеңістің 70- жылдығына арналып, 
бірқатар жоспарлар құрылып, тиісті тапсыр-
малар берілді. Ең бірінші «Ерлік – Дастан» 
атты кітаптың үшінші бөлімі шығарылды. 
Кітап Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлеріне арналған. Ерекше ескеретін 
жайт, мерекеге аудандағы 13 округтің 
тұрғындары бір кісідей атсалысты. Аудан 
тұрғындары, кәсіпкерлер, жерлестер бірігіп, 
жалпы саны 13 мемориалды тақталарды, даңқ 
ескерткіштерін өз қаражаттарына тұрғызды. 
Бұл ретте катонқарағайлықтардың өздерінің 
туған жерлерін қаншалықты жақсы көретін 
патриот екендерін баса айта кету керек. «Бір 
жағадан - бас, бір жеңнен - қол» шығарған 
аудан тұрғындары Қазақ хандығының 550- 
жылдығын да ерекше тойлады. Оның үстіне 
дәл осы мереке кезінде Қаратай бабамыздың 
ескерткіші орнатылғаны сіздерге мәлім. 
Күршім ауданынан, Қарағанды қаласынан, 
Қытай Халық Республикасынан, Қосағаш 
аймағынан келген қонақтар да бұл мереке-
де ерекше белсенділік танытты. «Сырт көз  
-сыншы» демекші, алыстан келген мейман-
дар аудан тұрғындарының бірлігіне ерекше 
таң қалғандарын айтты.

Брифинге қатысқан: Жанар 
ЖОЛаУШИНОва.

Баспасөз брифингі өтті
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Оралханға арнау 	 	 	

Катонқарағайдың әсем табиғаты та-
лайларды таң қалдырып, осы өлкеде 
бір рет болған адамдарды өзіне тар-
тып, сағынышпен қайта-қайта оралта-
ды. Ауданның табиғаты ғана әсем емес, 
адамдарының да ерекше екендігіне біз 
«Жаннат» шипажайында дем алғанда 
көзіміз жетті. Алтайдың әсем бір 
бұрышында орналасқан «Дамир» ша-
руа қожалығының қасындағы осы емдеу 
орнында жаз айларында Қазақстанның 
түкпір-түкпірінен емделушілер келіп, 
сырқатына шипа тауып кетіп жатады. 
Әсіресе,  Атырау, Ақтау мұнайшылары 
үшін бұл жер ертегідегі «Жерұйықтай» 
болып көрінеді. Әсем тау бөктерінің таза 
ауасы мен суы да емделуге үлкен әсер 
етері сөзсіз.

Шипажайдың есігінен кіргеннен бастап, 
өзіңді өте жайлы сезінесің.

Қапия Жақсыгелдіқызы Байғонұсова 
жетекшілік ететін қызмет көрсетуші 
ұжымның  өз істеріне деген жауап-
кершілігінің өте жоғары дәрежеде екендігін 
баса айтқымыз келеді. Марал мүйізінен 

әртүрлі сырқатқа қажетті ванна, панты 
бөшкесі, құрғақ бу, шөп тұнбасы қосылған 
сусын, бал, қымыз, т.б. емдік мүмкіндіктері 
толық іске қосылған. Келушілердің денесін 
сылау, дәрігерлік көмек көрсету де жақсы 
ойластырылған. Азық-түлікке тек табиғи 
қоспаларды пайдалану да өз нәтижесін 
көрсетуде. Сондықтан да, біз осы 
шипажайға бірнеше қайтара келіп, жазғы 
демалысымызда денсаулығымызды 
түзетуге мүмкіндік алдық. Қызмет көрсету 
дәрежесі Қазақстанның басқа шипажай-
ларынан бір де кем емес. 

Осы емдеу орнының қызметкерлеріне 
зор алғысымызды білдіреміз. 
Жұмыстарыңызға сәттілік тілей оты-
ра, көптің алғысына бөлене беріңіздер 
дейміз.

Асылбек Қосшыбеков,
Атырау облысының тұрғыны.

Бақытбек Дүйсенов,
Ақтау қаласының тұрғыны.

 Ғалым Бекенов,
Қостанай облысының тұрғыны. 

Жанға Жайлы шипаЖай

Тіршілікте адамзатқа Алланың 
берген сыйының бәрі ғаламат, бәрі 
жақсы. Ол – өмір деп білемін.

Сол өмірде ең қажетті ауа, су, жер 
бетіндегі табиғаттың адам өміріне 
әсері мол түрлі өсімдік, жан-жануарлары. 
Өмірдің сәнін де, мәнін де келтіретін 
осындай құдіретті күштің тылсым 
тыныштығы, таза ауасы, таудан құлап 
аққан мөлдір бұлағы, көгілдір құрағы, 
қарағай-қайыңы, өткінші жауыны. Сонау 
бір бала кездегі осындай көріністер орал-
мас арманға айналғандай еді, енді, міне, 
Қатонқарағай жеріне келіп, табиғаттың 
нағыз кереметіне тап болғанда, бір 
аптаның ішінде өңім бе, түсім бе деп 
ерекше бір рахатқа бөленіп, айтып 
жеткізе алмайтындай әсер алғанымызды 
қағаз бетіне түсіргім келді. 

Шырайлы шығысымыздың осындай 
керемет жерінде орналасқан «Баян» 
шипажайында дем алдық. Әртүрлі емін 
қабылдап, екі уақыт сорпасына түсіп,  
пантысын ішіп, ингаляция саунасын 
қабылдап, өз қожалықтарының сапалы 
өнімдерінен (қымыз, сүт, бал, май, қаймақ) 
жасалған тағамдарымен тамақтанып, 

сый-құрметтеріне өте риза болдық. 
Шипажай ұжымының көз қуантар, 
көңілге сыйымды, адам баласына деген 
қарым-қатынастары, ілтипаттары 
өте ерекше. Осындай көріністерден 
кейін емделуші қауым осы шипажайдың 
жұмысын дөңгелентіп отырған Дариға 
қызымызға шын жүректен ықыластарын 
білдіріп, үлкен рахмет айтты. Еліміздің 
осындай байлығын әлемге әйгілі 
етіп, халқына ұзақ өмір сыйлаудың, 
денсаулықты түзетудің, салауат-
ты өмір салтын ұстанудың бірден-бір 
себепкері болып отырғанын істеген 
істерінен, ұжымның ұйымшылдығынан, 
қазіргі кездегі адам баласына жетіспей 
жататын сый-құрметінен байқадық. 
Қасиетті еліміздің әр түкпірінде ши-
пажайлар жеткілікті. Біздің айтар 
тілегіміз, осы мол байлықты өз халқына 
осындай бір ерекше құрметпен сый етсе 
екен... 

Қазақ елі әр уақытта әлемге әйгілі 
болып, алдыңғы қатардан көріне берсін! 
Сол үшін қазақ ұрпақтарына тек алға 
демекпіз!

Өмір деген сынағы көп ұзақ жол,
Сол өмірдің жан семіртер қуанышы 
                                               болсын мол.
Қазағымның кең пейілі тарылмасын 
                                                    ешқашан,
Елін сүйер, жерін сүйер ұрпақтардың 
                                           келешегі болып зор.
Еліміз бай, жеріміз бай, мекеніміз ырысты
Талай жердің дәмін таттық, туған  елің 
                                                          тым ыстық.
Бағалайық, қасиетін кереметтей жерімнің
Деп тілейік «тек әлемде болса екен деп 
                                                       тыныштық».
Оралхан Бөкей туған киелі жер
Таулы орман көзің тоймас қиялы бел.
Суы бал, шөбі шүйгін тұнып тұрған
Туған жер шарықтай бер, көркейе бер.
Ұрпағымыз болып өссін ұлықты,
Қыздарымыз болсын нәзік, қылықты
Дариға мен Баян атты сіңілім
Бар әлемге әйгілі етсін Шығысты.
Аға-бауыр, сіңілі–апайларың
Бойымызға сіңіріп өмір нәрін.
Ынтымақпен жүрсіңдер еңбек етіп,
Ғұмыр берсін сендерге Жасағаным.
Ризамыз жастарға ұжымдағы,
Биік болсын шығатын тұғырлары.
Қас-қабақтан түсініп бірін-бірі,
Бір арнадан шығып тұр ұғымдары.
Дариғажан, жан-жақты мінезің бар,
Жылылықпен тартатын жүрегің бар.
Ердің ісін атқарар талпынысың,
Дами берсін деген ақ тілегім бар.
Байқап тұрсам, жұрт назары өздерің,
Тәрбие бар, талпыныс бар сезгенім.
Инабатты, парасатты елін алға апарар,

Биік болсын тұғырларың, алда асар 
                                               белдерің.
Мың рахмет ата-ана еңбегіне,
Қыз өсірген құрметті елдеріне.
Шығыстың шымыр болсын ұрпақтары,
Басқалар талпынатын тең келуге.
Жағдай жасап халқыңа алуан түрлі,
Аспазды да алыпсың асқан білгір.
Барлығына мың рахмет ұжымыңның,
Отбастары аман боп өмір сүргін.
Әр адамның бақыты өз қолында,
Тек сәттілік тілейміз ақ жолыңда.
Алар биік алдыңда деп сенеміз,
«Талаптыға нұр жауар» - сөз соңында.

ШЫРАЙЛЫ ШЫҒЫС 
ШИПАЖАЙЫ

(Ән сұранған өлең)
Табиғат арасынан сағымданған,
Баянның шипажайы орын алған.
Өз ісін дөңгеленткен оңды-солды,
Алтайдың ару қызы Дариғажан.
Еліктің лағындай,
Баянның тұмарындай.
Ақжарқын Дариға қыз,
Қарсы алып тұрады жай.
Көрікті өр Алтайдың ұлары бар.
Сыңғырлай құлап аққан бұлағы бар.
Ауасы жанға дауа, дертке шипа.
Бұғының қасиетті тұрағы бар.
Баянның шипажайы дараланған.
Сайыста еңбектері бағаланған. 
Көңілі жай, жаны сергек, жүзі жарқын,
Адамның дем алуға бара қалған.

Гүлбаршын СЕКСЕНБАЕВА
Күршім ауылы.

Қазақ жері,қасиетті қорғаным,
Қазақ елі, қойнымдағы қормалым.
Мақтанышым ой-қырыңда орманым,
Жатқан мынау жомарт дала 
                                          жондарым.

Қазақ, сенің тұлымы бар түлегің мен,
Ақ отауым орын алған төріңнен.
Асқақ дала, асқақ әуен, асқар бел,
Қазағымның мақтанышы тегіннен.

Қазақ елі тарихқа куәгер,
Қазақ жері табиғатқа мұрагер.
Қарт бабамдай қылығыма қызықтап.
Көне көздің куәсы боп тұра бер.

        Сіркіреген жаңбырыңды ,

         Мейрің бе деп қалам.
        Қоңыр салқын желіңді,
        Алақаның деп қалам.
        Тарғыл тасты құздардың,
        Алтыны ма деп қалам.
        Найзағайды бұғыңның,
        Мүйізі ме деп қалам.
        Сенің ұлпа қарыңды,
        Жібегім бе деп қалам.
        Шұғылалы таңыңды,
        Жүрегім бе деп қалам.
        

Аяулым Мантаева,
 Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің 
2-курсс студенті.

Конкурсқа!
Оқырмандар назарына 2015 жылдың 23 қаңтарында 

«Арай» газетінде жерлес ақын, Қазақстан жазушы-
лар Одағының мүшесі Төлеген Рахымжановтың аты-
на жарияланған байқау бойынша редакция қоржынына 
түскен өлеңдерді ұсынамыз.

Қара сөздің қаймағын қалқып алып,
Асау Ертістей бұлқына шалқып ағып.
Қара ұлың жыр арнады,
Бойындағы бар жырын сарқып алып.

Оралхан арғымағы Алтайдың.
Су жорғадай талмай шайқалдың.
Көркем теңеулеріңмен,
Сөз шебері атандың.

Алтайдың алып қарағайындай қайсар,
Өз ойын алмаз қылыштай тіліп айтар.
Ол кісінің сөз саптауын,
Алтын жинақтарын оқыған адам байқар.

Алтайдың асуларындай асқақ,
Алдына қойған үлкен мақсат.
«Кербұғы», «Бес тиын», 
                 «Көк тайынша» мен,

Шығыстың шырағы
 (Оралхан Бөкейге арнау)

Артына қалдырған жақсы ат.

Шырайлы шығыстың шырағы,
Қыран құстай қырағы.
Алыстан көзге түсер,
Қарт Алтайдың ұланы.

Мұзтаудың мұз балағы атанған,
Көрінуші ед қашанда алдыңғы 
                                     қатардан.
Бір қасиет көрем  мен,
Өзің жүрген жотаңнан.

Әрбір сөзін өз орнына шегелеп,
Ұтқыр ойлар ақ жауындай себелеп.
Ғасырда бір – ақ  рет туатын,
Оралхан аға, шынында да керемет!

Сөздерінің жоқ мүлде келтесі,
Жазушылардың серкесі.
Елінің маңдайына сыймай кеткен,
Оралхан күллі қазақ еркесі.
                                                                                            

     Жақан Айболат,
  Юбилейное орта мектебі,

 «Жас қалам» шығармашылық 
тобының  жетекшісі.

Жүректен шығып жыр ыстық,
Ол сірә,болар тым ыстық.
Өмірден іздеп тыныштық,
Жазғанын шала ұғып-ап ,
Оралханды да біз ұғыстық.

Таппай да жүріп кең дүниеде 
                                            бір тыным,
Мінезі сынды жылқының 
Асау мінезімен алысты аңсап көздеді,
Жыртығын жамап кедейленіп кеткен 
                                              ұлтының.

Кім сөз айтады Мұзтаудың 
                                        Мұзбалағына 
Әлде,бұл қазақ талантын өзінен 
                                      қызғанады ма?
Қырқысып жүрген ұлтына сонда 
                                       Оралхан келіп,
Көз тастап көркіне Алтайдың жүз 
                                           қарады ма?

Шығыстан шыққан мықтылар бар,
                                                ерен көп,
Өз жерін тіпті көре алмай кетті 
                                               көрем деп.
Жазушының жолы ар менен 
                                        намыс,ерлікті,
Оралхан кеткен дәлелдеп.

Ақылың дара, көйлегің көк те 
                                             еркін шын,

Отыра қалып күніге қағаз жейтінсің.
Өмірге келіп кеткенде бір сөз 
                                           айтып ең,
«Мықты жазушы мықты болу керек 
                                       дейтінсің...»

Алтайдың қара таулары мәңгі 
                                          жалғасқан,
Ең биік шыңын мұз басқан.
Сен шығып ең биік нүктеге,
Шыға алмағандар сол жерде қалып 
                                           алжасқан.

Сен жарып шықтың жоғалмай,
Азар да безер болардай. 
«Аспан мен көктің арасында қалған 
                                           адамсың!»
Деп жазып кеткен жазушы 
                                Марат Қабанбай.

Қазағым менің әлімсақтан бері 
                                              ұлы едің,
Асырап келген жыр едің.
Тойлатып жатыр,ойланып жатыр 
                                            бұл қазақ. 
Өйткені қазақ  өз Оралханын біледі,
Кей жазушының тағдыры кеткен  
                                         маңдайсыз.
Ал,сіз қазақ пен бірге самғайсыз.
Қазақтың шыңы әлі де биік сенемін,
Ал,сіз сол биікте мәңгі самғайсыз!!! 

Қазақ  е л і ,  қ а з а қ  ж е р і

Шипажай ұжымына мың алғыс!
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Катонқарағай ауда-
ны бойынша «Шығыс 
Ақпарат» ЖШС-
нің бөлімі «Арай» 
- «Луч» газеті бас 

редакторының  м.а.
Шамиль Багаутдинов

Газет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитетінде тіркеліп,  04. 05. 2015 жылы № 15348-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. Қолжазбалар 
өңделмейді және қайтарылмайды. W белгісі қойылған мақалалар жарнама ретінде жариялана-
ды. Газет «Арай»- «Луч»  компьютерлік цехында теріліп, беттелді.  
Мекенжайы: 070900, Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
Газет “Шығыс - Ақпарат” ЖШС баспаханасында басылды. Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 12. 
Тел: 8 (723-2)75-15-38. Жарнамалар мен хабарландырулар мәтіндерінің дұрыстығы үшін редак-
ция жауап бермейді.

Хабарландырулар

Назар аударыңыз, аукцион!

еске алулар

Құттықтаймыз!

Рыков атындағы орта мектебінің ұжымы осы мектептің директоры 
Тоқтағанов Бауыржан Нұрқамзаұлына қарындасы, осы мектептің 
ұстаздары - Тоқтағанова Күлжан Нұрқамзақызының сіңлісі, Бауржа-
нов Азамат Бауыржанұлына, Бауыржанова Ардақ Жұмағалиқызына, 
Қайырқанова Құралай Тастанбекқызына, Тоқтағанова Анар 
Нұрланқанқызына апайлары  Мархабаның, жиендері Лаураның 
қайғылы қазаға ұшырауына байланысты қайғыларына ортақтасып 
көңіл айтады. 

Жамбыл ауылының тумасы аяулы жар, 
үлкенге іні, кішіге аға болған жан әкеміз 
АБрАИМов АСҚАТ АҚоШұЛы көзі тірі болса, 
12 қазан күні 48 жасқа толар еді. Алланың жа-
зуына шара жоқ, Сізді сағынып еске аламыз.

Асыл едің, кіршіксіз таза көңілің,
Жаратқан Алла қысқа ғып жазған өмірін.
Амал қанша, қол жайып қалдық артыңда,
Иманың жолдас, жұмақта болсын орының.

Еске алушылар: зайыбы, балалары. 

Қабырға ауылының тұрғыны болған 
Мамырханов Мейрамбек Нұрқышұлын 
дүние салғанына бес жыл толуына орай 
сағынышпен еске аламыз.

Бес жыл болды жүрегің тоқтағалы,
Қайырылып өз үйіңе соқпағалы.
Ағайын, туыс-бауыр жүрміз міне,
Орныңды толтыра алмай жоқтап әлі.
Мәңгілік кім бар дейсің бұл жалғанда,
Ұзағырақ жүре тұрсаң, арман бар ма?
Барамын сағынғанда басыңа да,
Тағдырға адам шара қыла алмайды.
Ойламай кеткен жанды тұра алмайды,
Артыңда қалған туыс-жұрағатың,
Мәңгілік сені есінен шығармайды.

Еске алушы: жиені Айша.  

Қабырға ауылының тұрғыны болған 
МАМырхАНов руСЛАН ӨМірБЕКұЛы көзі 
тірі болса, қазанның 8-ші жұлдызында 30 
жасқа толар еді. осыған орай марқұмды 
сағынышпен еске аламыз.

Тым ерте кеттің біздің арамыздан,
Мәңгілік қош айтысып жалған құздан.
Пейіште топырағың торқа болсын,
Нұр бейнең сақталады жанымызда. 
Сөз етіп сенің жарқын мінезіңді,
Өзіңсіз аңсамаймыз өзге күнді.
Мәңгілік жатқан жерің жарық болсын,
Ұрпаққа жеткен еңбек сенен үлгі.

Еске алушылар: апайы - Гүлжайна, 
қарындасы - Айша. 

С. Түкібаев атындағы Еңбек орта мектебіне төмендегідей ма-
ман қажет:

-есепші - 1,0 ставка.
Арнайы білімі болуы қажет.  Тел. 8(723) 42 5-05-86.

Үлкен Нарын ауылының тұрғыны 
Закирова Күлпәт Ақошқызын 

мерейлі жасқа толған туған күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Құтты болсын мерейтой, мерекеңіз,
Еңбекпен қол жеткізген берекеңіз.
Денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт, байлық -
Сізге арнар біздің ақ тілегіміз!

Қашанда аман болсын алтын басың,
Басыңнан бақ-дәулетің арылмасын.
Деніңізге таусылмайтын саулық беріп,
Қосылсын талай жылдар жасыңызға!

ізгі тілекпен: Абраимовтар әулеті. 

Аудан әкімі  мен аппараты және аудандық мәслихаттың депу-
таттары мен аппарат қызметкерлері аудандық мәслихат депута-
ты Жұмағұлов Ерен Қадөшұлына

 енесінің 
қайтыс    болуына    байланысты   қайғысына   ортақтасып   көңіл 
айтады.

Аудан әкімі және аудандық мәслихат хатшысы аудан активі 
атынан аудандық мәслихаттың депутаты Тоқтағанов Бауыржан 
Нұрқамзаұлына 

қарындасы Мархаба мен жиені Лаураның
қайғылы қазаға ұшырауына байланысты қайғысына ортақтасып, 
көңіл айтады

«Ақмарал негізгі орта 
мектебі» КММ-не 2015-2016 
оқу жылына төмендегі ма-
мандар қажет:

-тарих - 6 сағат;
-химия - 2 сағат;
-ағылшын тілі - 6 сағат;
-информатика - 2 сағат;
-технология - 4 сағат;
-физика - 2 сағат;
-музыка - 1 сағат;

-география - 4  сағат;
-бейнелеу өнері - 1 сағат;
-психология - 0,5 бірлік;
-аға тәлімгер - 0,5 бірлік;
-есепші - 0,5 бірлік.
Қойылатын талаптар: 

мамандығы бойынша жоғарғы 
немесе арнаулы орта білімі 
болуы қажет.

Тел. 8(723)42 2-08-32. 

Көктерек ауылының тұрғыны 
әріптесіміз Қадылбек Елубаевты 
туған күнімен және зейнеткерлікке 
шығуымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз!
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Үзілмесін өміріңіздің жыр-әні,
Бақыттың өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңіздің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.

ізгі тілекпен: Көктерек орта мектебінің ұжымы. 

Өрнек ауылының 
тұрғыны болған БұТАБАЕв 
КЕНЖЕБЕК СМАғұЛұЛы 
дүниеден озғанына жыл 
толуына орай сағынышпен 
еске аламыз.

Толар едің алпыс беске, 
жан әкеміз,

Тойлар едік шаттықпен 
бүгінде біз.

Күлімдеген жүзіңді әрқашанда,
Сағынышпен әр кез еске аламыз.
Ұмыттырмай атыңды айтып жүрер,
Көрмей кеткен немере, шөбереңіз.

Адал жар, вяулы әке, асыл арман,
Сағыныш сізге деген басылар ма?
Көз жұмдың, дүниеден өттің ерте,
Тағдырдың жазғанына шара бар ма?

Еске алушылар: зайыбы, балалары, 
туған-туысқандары.

2015 жылдың қазан айының 10-шы 
жұлдызында сағат 12.00-де Белқарағай 
ауылындағы мешіт қатымханасында 
марқұм әкеміздің аруағына арналып 
жылдық ас беріледі. Сол асқа барша туған-
туысқандарымызды, ауылдастарымызды, 
құда-жекжаттарымызды шақырамыз. 

«Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай аудандық 
экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
2015 жылғы  27-ші қазанда    сағат 10.00-де www.gosreestr.
kz  Мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб-порталында 
аудандық  коммуналдық меншіктегі  жылжымайтын 
мүлік  нысандарын  сату жөнінде  электрондық  аукцион  
өткізу туралы хабарлайды.

Аудандық коммуналдық меншіктегі нысандарды сату 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы 
№920 қаулысымен бекітілген, жекешелендіру нысандарын 
сату қағидасына (бұдан әрі-Қағида) сәйкес  жүргізіледі.

Сауда-саттықтың голланд  әдісімен электрондық 
аукционға аудандық меншіктегі мына нысандар 
қойылады:

№1 топтама  Екі қабатты, кірпіш, жалпы ауданы 1148,8 
ш.м., пайдаланылмай тұрған Ульяновка ауылындағы  
бұрынғы мектеп ғимараты, теңгерім ұстаушы- «Ново-Поля-
ковка ауылдық округі әкімі аппараты»ММ, мекенжайы: ШҚО, 
Катонқарағай ауданы, Ульяновка ауылы, Школьная көшесі, 
нөмірі жоқ. Бастапқы баға- 6 143 775.0теңге. Ең төменгі 
баға – 829 933.0  теңге. Кепілді жарна – 184 3147.0  теңге. 
Техникалық жағдайы қанағаттанарлық.

Электронды аукционға қатысу үшін мыналарды 
көрсете отырып, www.gosreestr.kz  Мемлекеттік мүлік 
тізілім  веб-порталында алдын ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 
жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін 
(бұдан әрі – БСН), толық  атауын, бірінші басшының тегін, 
атын, әкесінің атын (бар болған жағдайда);

3) кепілді жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі 
есеп-айырысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайы, телефо-
ны, факс, е-mail);

5) ұлттық куәландырушы орталық берген ЭЦҚ-ның 
жарамдылығы мерзімін көрсете отырып, Тізілімнің веб-
порталында алдын ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы 
бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-порталына енгізілген 
деректерді өзгертеді. 

Электронды аукционға қатысушы ретінде тіркелу 
үшін қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған электронды 
аукционға қатысуға өтінімді осы Қағидаға қосымшаға 
сәйкес нысан бойынша Тізілімнің веб-порталында 
тіркеу қажет.

Электронды аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама 
жарияланған күннен бастап жүргізіледі және электронды 
аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Қатысушыларға  кепілді  жарнаның кез келген са-
нын енгізуге жол беріледі, бұл ретте бір кепілді жарна 
қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы 
кепілді жарнаны енгізген жекешелендіру нысанын  сатып 
алу құқығын береді.

Кепілді жарналарды бөлімнің депозит шоты-
на уақытылы түсіру мақсатында кепілдік жарна-
ны өтінімдерді қабылдау аяқталуға дейін үш күннен 
кешіктірмей төлеуге кеңес береміз.

Кепілді жарна алушы: «Ақпараттық-есептеу 
орталығы»АҚ,

БСН:050540004455;ЖСК: KZ529261501102032004;БСК 
KZKOKZKX,

Банктің атауы: «КАЗКоММЕрЦБАНК»АҚ; КНП:171;Кбе: 
16. Төлемнің белгіленуі-аукционға қатысу үшін кепілді 
жарна.

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін Тізілім веб-
порталында үш минут ішінде өтінім берілген  сату  ныса-
ны  бойынша кепілді жарнаның түсуі туралы мәліметтердің 
Тізілім дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде 
тексеру жүргізіледі.

Назар аударыңыз! Веб-портал өтінімді  қабылдаудан 
бас тартуы үшін қатысушының осы Қағидаға көрсетілген та-
лаптарды сақтамауы, сондай-ақ сауда-саттық өткізу туралы  
хабарламада көрсетілген кепілді жарнаның сатушының шо-
тына  аукцион  басталуға дейін екі сағат бұрын түспеуі негіз 
болып табылады.

Тізілім дерекқорында сатушының шотына кепілді  
жарнаның түскені туралы мәлімет болған жағдайда, Тізілім 
веб-порталында өтінімді қабылдау және қатысушыны 
аукционға жіберу жүзеге асырылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілді жарнаның түскені туралы 
мәлімет болмаған жағдайда, Тізілім веб-порталында 
қатысушының өтінімі кері қайтарылады.

Автоматты түрдегі тексеру нәтижелері бойынша Тізілім 
веб-порталында қатысушының өтінімінде көрсетілген 
электрондық мекенжайына өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық хабарлама жіберіледі.

Аукционға жіберілген қатысушыға Тізілім веб-порталында 
берілетін аукцион нөмірі бойынша аукцион залына кіруге 
рұқсат беріледі.

Электрондық аукцион өткізу тәртібі:   
Аукционға  қатысушылар  аукцион  басталғанға  дейін бір 

сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, 
аукцион залына кіреді. Аукцион жекешелендіру нысанының 
бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде орнала-
стыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген Астана қаласының уақыты бойынша басталады.

Сауда-саттықтың голланд  әдісі бойынша аукцион:
1) егер аукцион басталған сәттен бастап  бес ми-

нут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі аукционда  
жекешелендіру  нысанын  сатып алу ниетін  растамайтын 
болса, жекешелендіру нысанының  бастапқы бағасы осы 
Қағиданың 36-6-тармағына сәйкес белгіленген қадамға аза-
яды;

2) егер  баға  азайғаннан кейін  бес минут ішінде 
қатысушылардың бірде-біреуі жекешелендіру нысанын  
сатып алуға  ниетін растамайтын болса, жекешелендіру  
нысанының  соңғы жарияланған  бағасы белгіленген  
қадаммен азаяды;

Жарияланған баға бойынша  жекешелендіру  нысанын  са-
тып алуға ниетін бірінші  болып растаған  қатысушы  сауда-
саттықтың  голланд әдісі  бойынша  аукцион жеңімпазы  бо-
лып танылады және осы  жекешелендіру нысаны  бойынша  
аукцион өткізілген болып табылады;

3) егер жекешелендіру нысанының  бағасы белгіленген 
ең төменгі мөлшерге  жетсе және  қатысушылардың бірде-
біреуі жекешелендіру нысанын сатып алу ниетін  растамаса, 
онда аукцион өткізілмеген болып  танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру нысаны бойынша аукцион 
нәтижелері  аукцион  нәтижелері  туралы электронды хат-
тамамен  ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны 
пайдалана  отырып, аукцион  аяқталғаннан кейін жиырма 
төрт  сағат ішінде Тізілімнің  веб-порталында қол қояды. 

Аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін  
және жеңімпаз  сатушының  жекешелендіру нысанын  
сату бағасы бойынша  сатып алу-сату шартына қол қою 
міндеттерін  белгілейтін құжат  болып табылады.

Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, 116 мекенжай-
ында, жеңімпазбен сатып алу-сату шартына электрондық 
аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік  он күннен 
аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол 
қойған кезде сатушыға салыстыру үшін  куәландыратын  
құжаттың  түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете оты-
рып, олардың көшірмелерін не  нотариат  куәландырған 
көшірмелерін  ұсынады:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке 
тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың;

заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы куәліктің не анықтаманың;

2) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын 
құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның өкілі паспортының 
немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың 
түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, олардың 
көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін 
ұсынады.

Құжаттардың  түпнұсқаларын салыстырғаннан кейін бір 
жұмыс сағаты ішінде қайтарылады.

Аукцион өткізу туралы ақпаратты 8 (72341) 2-16-75 теле-
фондары арқылы және www.gosreestr.kz  ресми сайтынан 
білуге болады.


