
8

ОБЛЫСТЫҚ ҚОғамдЫҚ-СаяСи газеТ

www.oraloniri.kz

Сенбі,
16  мамыр 2015 жыл
№57 (20138)

+ 19 0С

+ 10 0С

Газет 1917 жылдан бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталған oral_oniri@inbox.ru

Орал өңірі

даЛа-ҚаЛа

айнамкөз

2

ЖеңіСТің  70  
ЖЫЛдЫғЫна - 
ЖеңіЛдікТер!

аҚпараТ

5

Елді   индустрияландыруға
         өз үлесін қосуда

3

еЛ-ЖұрТТЫң  
ТіЛегі  еСкеріЛгей...

«Нарын» қоғамдық қозғалысын 
ұйымдастырып, облыстың оңтүстік 
аудандары аумағының үлкен пұш- 
пағын алып жатқан Капустин Яр поли-
гонының халыққа тигізген зардабы- 
на республика басшылығының на-
зарын аудартқан Кәкен Көбейсінов 
ағамыз болатын.

Суретті түсірген Темірболат 

8(7112) 59-39-45, 59-39-76
(Орал қаласы үшін)

8 8000 8000-59
(ҚР-ның өзге қалалары үшін)

Толығырақ анықтаманы Банк бөлімшелерінен, 
байланыс орталығының телефондары арқылы ала аласыз:

ҚР қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің 2008 жылғы 6 тамыздағы №10 лицензиясы

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ

НАРодНЫй БАНК КАЗАХСТАНА

көршіЛерге көмек

керуен Сарай
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«Дарын» қосымша білім беру ор- 
талығында бастауыш сынып оқушы-

ларының XІІ облыстық «Intel-junior – 2015» зияткерлік олимпиадасы 
өтті. 

Білім бәйгесі «Нақты ғылымдар»,  «Гуманитарлық ғылымдар»,  «Жа- 
ратылыстану бағыты», «Эрудиттер турнирі» секілді төрт айналым-
нан тұрады. Байқау нәтижесі бойынша Қазталов ауданынан қатыс- 
 қан бастауыш сынып оқушыларының құрамасы жоғары білім дең-
гейін көрсетіп, “Нақты ғылымдар” айналымынан жеңімпаз атан-
ды. Ал Гүлжанар Қажымұратова, Бейбарыс Серікқали, Айбибі Мұ- 
 ратқалиева мен Алихан Ерболатов жүлделі орындарға ие болды.  
Сайыс соңында жүлдегерлерге  балалар энциклопедиясы мен ғылы- 
ми-әдеби  кітаптар  табыс етілді.

Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай облыстағы қада-
ғалаушы мемлекеттік құрылымдардың қызметкерлері арасында 

шағын футболдан жарыс өтті. Спорттық шараға облыстық сот, проку-
ратура, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қар- 
сы іс-қимыл, әділет, ішкі істер, мемлекеттік кірістер, төтенше жағдай- 
лар департаменттерінің және ҚР ҰҚК Шекара қызметінің өкілдері 
қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша төтенше жағдайлар депар- 
таменті бірінші, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы іс-қимыл департаменті екінші, ҰҚКД-ның Шекара қызме- 
ті  командасы  үшінші  орынды  иеленді.

P
Сыйластық –

Орал қаласындағы «достық» мәдениет үйінде ұлт-
аралық төзімділіктің қазақстандық үлгісін насихаттауға 
арналған дөңгелек үстел болып өтті. Оған облыс 
орталығындағы түрлі оқу орындарының студенттері, 
ұлттық-мәдени орталықтардың өкілдері  қатысты.

P

Кездесуді ашқан Мемле-
кеттік хатшы Жапония 
Қазақстанның маңызды 

стратегиялық серіктесі екеніне 
тоқталды. Г.  Әбдіхалықова  Мемле-
кет басшысының 2008 жылдың мау-
сым айында Жапонияға жасаған 
сапарының нәтижесі стратегия-
лық серіктестікті нығайтуға ықпал 

ҚР Президенті жанындағы
Орталық
Коммуникациялар
Қызметі

Жапонияның  Қазақстандағы 
елшісімен  кездесТі

Қр мемлекеттік хатшысы гүлшара Әбдіхалықова 
төрайымдық еткен Жапония елшісімен кездесуге Қазақстан 
тарапынан – Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының орынбаса-
ры, мәжіліс депутаты  е. Тарасенко, жапондық тараптан – пар-
ламенттік білім, мәдениет, спорт, ғылым және технология аға 
вице-министрі м. Фудзии, мәдениет агенттігінің дүниежүзілік 
мұралар жөніндегі бөлімінің директоры Т. Окамота қатысты.

еткенін айрықша атап көрсетті. Ол 
Қазақстан мен Жапонияның үкі- 
меттік және жеке меншік сектор- 
 ларының экономикалық ынтымақ-
тастық жөніндегі бірлескен ко- 
миссиясының қызметін жоғары 
бағалады. Мәселен, 2014 жылы екі 
ел арасындағы тауар айналымы  
1,7 млрд.  долларды  құрады.

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай «Қаз
ТрансГазАймақ» АҚ арнайы акция ұйым
дастырды. Осы акция аясында үйіне табиғи газ тартылған Ұлы 
Отан соғысының ардагерлеріне тұтынған газ үшін жеңілдіктер жа
салады. 

2015 жылдың 1 мамырынан бастап  үйлеріне табиғи газ қосылған со-
ғыс ардагерлері «ҚазТрансГазАймақ» АҚ есебінен 682 текше метр газ  
үшін төлемнен босатылады. Олар осы мөлшерден артық тұтынылған 
көгілдір отынға ғана ақы төлейтін болады. Мысалы, көпқабатты үйдегі  
пәтерде тұратын бір абонент айына орташа есеппен 40 текше метр  
газды тұтынады деп есептейтін болсақ, онда бұл жеңілдікті «Қаз- 
ТрансГазАймақ» АҚ тарапынан жасалған қомақты сый деп қабылдауға 
болады. Бұл акция «ҚазТрансГазАймақ» АҚ филиалдары жұмыс жа- 
сайтын бар аймаққа,  атап айтсақ, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Батыс Қа-
зақстан, Жамбыл,  Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай, 
Оңтүстік  Қазақстан  облыстары  мен  Алматы  қаласына  таралады.  

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ осы акцияны жүргізе отырып, компания 
ұжымының атынан Ұлы Отан соғысы ардагерлерін Жеңістің 70 жыл-
дығымен  құттықтап, оларға  өз  ризашылығын  білдіреді. 

Құрметті ардагерлер! Сіздердің арқаларыңызда бүгінгі күні тәуел-
сіз мемлекетте бейбіт әрі тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Біз сіздер- 
дің өшпес ерліктеріңізді әрқашан жадымызда сақтаймыз. Бүгінгі ба- 
қытты өмір үшін, ұрпаққа сыйлаған жарқын келешек үшін Сіздерге ай- 
тар алғысымыз шексіз! 

Құрметпен, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ ұжымы 

Жеңістің 70 жылдығына  
жеңілдіктер!

Басқосуды Қазақстан хал- 
қы Ассамблеясы облыс-
тық бөлімшесі жанында-

ғы «Дос» бірлестігінің атқарушы 
директоры Вера Шохина ашты. Ол 
еліміздің қоғамдық өміріндегі Қа-
зақстан халқы Ассамблеясының 
мәні мен маңызын баса көрсетті 
және Елбасымыз Н. Назарбаев «Қа-
зақстан  халқы Ассамблеясының 
жылы» деп жариялаған 2015 жыл-
ды айрықша атап өтуге шақырды. 
Сондай-ақ  халқымыздың  бойын-
да ғасырлар бойы қалыптасқан 
сыйластық сынды асыл қасиеттің 
Отанымыздағы бүгінгі ұлтаралық 

және дінаралық татулықтың алтын 
арқауы болып отырғанын ерекше 
қанағаттанғандық сезіммен айт- 
ты. Жиналған жастарды ұлтаралық 
және дінаралық татулық пен сый- 
ластықты көздің қарашығындай 
қорғауға шақырды. Облыс әкімі  
аппараты жанындағы «Қоғамдық 
келісім» мемлекеттік коммунал-
дық мекемесінің директоры Алек-
сандр Әжіғалиев күн тәртібіндегі 
мәселеге үн қосып, осы жылдың 
соңында Орал қаласында салы-
нып жатқан «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы үйінің» пайдалану-
ға берілетінін хабарлады. Алек-

сандр Құмарұлының айтуынша, 
қазір облыс орталығында 16 ұлт- 
тық-мәдени орталық жұмыс істей- 
ді. Жоғарыда аталған жаңа ғи-
марат пайдалануға берілгеннен 
кейін, сол орталықтардың жұмы- 
сы кеңінен өріс алмақ. Еврей 
ұлттық-мәдени орталығы төра- 
йымының орынбасары Феликс 
Баюканский аталмыш орталық-
тың құрылуы мен қалыптасу тари- 
хы жөнінде баяндады. Сондай-ақ  
басқосуда облыстық ішкі саясат 
басқармасының бөлім басшы-
сы Ж. Ихсанова, БҚО ҚХА жастар 
қанатының жетекшісі И. Спиридо-
нов, әзірбайжан ұлттық-мәдени 
орталығының мүшесі О. Насибов 
және басқалары ой-пікірлерімен 
бөлісті.

Серік   ІЗБАСАРҰЛЫ,
«Орал өңірі»  

Турнирдің ашылу салтанатында ау-
дан әкімінің орынбасары Л. Жұ- 
банышқалиева құттықтау сөз сөйлеп, 

балуандарға сәттілік тіледі. Жарысқа Шығыс 
Қазақстан, Атырау өңірінен және өз облысы-
мыздың барлық аудандарынан палуандар 
қатысып, бақтарын сынады. Нәтижесінде 55 
келіде сырымдық Ержан Чукуров, 60 келі- 
де тасқалалық Азамат Сүлейменов, 70 келі- 
де сырымдық Айбол Оразғалиев, 80 келі-
де қазталовтық Ерназар Хамзин, 90 келіде 
қазталовтық Аңсар Хамзин және 90 келіден 
жоғары салмақ дәрежесінде бөрлілік Темір-
лан Көлбай жеңімпаз атанды. Ал абсолют-
тік салмақ дәрежесінде қазталовтық Олжас 
Сүлейменов турнирдің бас жүлдесі – 200 мың 
теңгеге  ие  болды.

М. ӘЖІҒАЛИЕВ,
Тасқала ауданы

Тасқала  ауданының  орталығын-
дағы  «Жастар» стадионында Жеңіс- 
тің 70 жылдығына орай кеңес Ода-
ғының Батыры Садық шәкелұлы 
Жақсығұловты еске алуға арналған 
ұлттық қазақ күресінен  дәстүрлі 
республикалық турнир өтті.

Дәстүрлі  турнир  
мәреге  жетті

Оралдық Жанат Сайын Таиландтың паттайя қаласында 
жасөспірімдер арасында өткен шахматтан әлем чемпио-
натында теңдессіз (абсолютті) жеңімпаз атанды. 

Жанат Сайын - әлем чемпионы! 

Оралдағы №2 балалар мен жас-
өспірімдер спорт мектебі дирек-
торының оқу ісі жөніндегі орын-
басары Гүлбану Байекесованың 
айтуынша, дүниежүзілік додада  
17 жасқа дейінгілер арасында  үз- 
дік шыққан Жанат бапкері Вале- 
рий Миннің жетекшілігімен осын-
 да бір жылдан бері жаттығып ке-
леді. 

Бұған дейін Қазақстанның үш 
дүркін чемпионы атанған Жанат 
Сайын - №7 орта мектептің 10-сы-
нып оқушысы. 

Ғайса БӘЙМЕН

Әңгіме барысында әлеуметтік-
гуманитарлық саладағы Қазақстан-
Жапония қарым-қатынасын дамы- 
тудың өзекті мәселелері қозғалды. 
Г. Әбдіхалықова екі ел халықта-
рының артып келе жатқан өзара 
мүдделестігі жағдайында мәдени 
алмасулардың маңыздылығына 
ерекше тоқталып, мәдениет са-
ласында екіжақты келісім жасау 
мүмкіндігін  қарастыруды  ұсынды.

Кездесу соңында Жапония ел- 
шісі Мемлекеттік хатшыға Жапо-
нияның Премьер-министрі С. Абэ- 
нің биыл тамыз айында Токиода 
өтетін ІІ Бүкіләлемдік әйелдер кон-
ференциясына шақыруын табыс 
етті. 

Ақорда сайтынан

ТаТулыққа  неГіз

Сәуір айында бразилиялық джиу-джитсуден бойынша Қа-
зақстан құрамасы Абу-Даби Шейхі Мохаммед бин Зайедтің 

қолдауымен Абу-Дабиде (БАӘ) өткен әлем чемпионатында жақсы 
нәтижеге қол жеткізді. Чемпионатқа әлемнің 86 елінен шамамен 
4860 спортшы қатысты. Қазақстандық спортшылар 9 алтын, 10 күміс 
және 10 қола медальді иеленді. Жеңімпаздардың қатарында Ми- 
хаил Карнакбаев, Арсен Қартабаев, Ислам Мамилов, Әбдіқабыл Қал-
дар,  Қуат  Сағиев сынды  спортшыларымыз  бар.

P
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жаңа индусТРияландыРу

Бұдан 13 жыл бұрын 

құрылған «агран» ЖшС 

бүгінде батыс өңіріндегі 

іргелі кәсіпорындардың 

біріне айналды. аталмыш 

кәсіпорын 2002 жылдан 

бастап мырышталған және 

боялған шатырлар мен 

қабырғаларды, сондай-ақ  

үй құрылысына қажетті 

қосымша материалдарды 

үздіксіз шығарып келеді. 

Алғашқыда құрылыс жұ-
мысына аса қажетті 
профнастил мен ме-

талл-жабындар даярлаумен ғана 
айналысқан «Агран» ЖШС уақыт 
өте келе өндіріс көлемін кеңейтті. 
2012 жылдан бастап айналар мен 
әйнектелген пакеттерді де шы- 
ғара бастаған серіктестіктің тұ-
рақты тапсырыс берушілері көбе-
йіп, жұмысы өнімді бола түсті. 
Нәтижесінде серіктестік көршілес 
Ақтөбе және Атырау қалаларынан 
бөлімшелерін ашып, жұмысшылар 
санын көбейтті. Бүгінде аталмыш 
кәсіпорын барлығы 150-дей адамды 
тұрақты жұмыспен қамтып отыр. 

– «Агран» ЖШС – жедел тұрғы-
зылатын үйлерге арналған темір 
құрамалар (металлоконструкция) 
мен қалың қабырғалар (сэндвич- 
панельдер) және құрылыс жұ-
мысы үшін аса қажетті әйнек па-
кеттер даярлайды. Кәсіпорын жо- 
ғарыда аталған құрылыс мате-
риалдарын өндіріп қана қоймай, 
жобалау, жеткізу және оны құ-
растыру ісімен де айналысады, -  
дейді «Агран» Орал шатырлар 
орталығы коммерциялық дирек- 
торының міндетін атқарушы 
Василий Балакирев бізге кәсіп- 
орын жұмысын егжей-тег-
жейлі түсіндіріп. – Жаңағы өз- 
деріңіз көрген цехтарда метал-
лочерепица, профнастил және 
әйнек пакеттері шығарылуда. Та-
уар өндіруге қажетті шикізатты біз 
негізінен Қарағандыдан аламыз, 

өйткені отандық өнімді пайдала-
ну арқылы ел экономикасының 
көтерілуіне өз үлесімізді қоссақ 
дейміз. Бірақ кейде жұмыс жағда-
йына байланысты шикізатты Ре- 
сей мен Қытайдан да алып қала-
тын кездеріміз болады. Қысқасы, 
шикізат қоры жеткілікті, сондық- 
тан осы жылдар ішінде жұмысы-
мыз еш тоқтаған емес. Қазірдің 
өзінде қоймамызда 2000 тонна-
дан астам болат бар, соларды 
пайдаланып, біздің жігіттер ша-
тырлардың 20-дан астам түрін 
шығаруда. Біздің өнімдерімізге 
көбінесе, құрылыс жұмысымен 
айналысатын жергілікті «Бола- 
шақ Т», «СВ+», «Алим», «АзияТех-
Сервис» ЖШС тұрақты тапсырыс 
беруде. Бұлардан басқа біздің 
өнімдерімізді жеке кәсіпкерлер 
мен шаруа қожалықтары қоражай 
немесе құрастырмалы үй жасауға 
пайдаланады. Сондай-ақ темір- 
ден жасалған құрама қабырғалар 
мен қалың қабырғаларға (сэнд- 
вич-панельдер) өндіріс орындары 
мен дене шынықтыру-сауықтыру 

мекемелері, жабық базарлар мен 
жекелеген сауда нүктелері көптеп 
тапсырыс береді. Биыл мемлекет-
тік қолдауды пайдалана отырып, 
«Қазкоммерцбанк» АҚ Орал фи-
лиалынан төмен пайызбен не-
сие алып, қосымша тағы бір цех 
құрылысын жүргізіп жатырмыз. 
Құрылыс жұмысы аяқталған соң 
айна мен әйнек пакетін даярлау-
шылар жаңа цехқа көшеді, ал бұ-
рынғы бір цех қоймаға айналмақ. 
Өнім өндіруге қажетті шикізат 
пен дайын өнімдер сол қоймада 
сақталатын болады. Ал мына цех-
тар алаңсыз өнім өндірумен ай-
налыспақ. Қалада бізден де басқа 
осындай кәсіппен айналысатын 
бірнеше серіктестік бар. Олардан 
біздің айырмашылығымыз, бірін-
шіден, бізде өндірілетін тауар 
түрі көп. Өндіріске айналар мен 
әйнек пакеттерін даярлауды ен-
гізе отырып, біз өзімізге тұрақты 
тұтынушыларды қалыптастырдық, 
осының өзі біздің негізгі жұмы-
сымыздың жүруіне мықты әсерін 
тигізді. Шатырлар мен қалың қа-

бырғаларға тапсырыс берген ме-
кеме басшылары біздегі әйнек 
пакеттерді көріп, құрылыс жұмы-
сына қажетті бұл тауар түрін де 
осы жерден алатын болды. Екін-
шіден, біз өнімдерімізді сапалы 
етіп шығаруға тырысамыз. Сол 
себепті де біздің тауарымызды пай-
даланып көрген мекемелер бізбен 
байланысын үзбей, өнімдеріміз-
ге одан кейін де тұрақты тапсы-
рыс жасауда. Үшіншіден, біз қан-
дай тапсырыс болмасын, дәл 
өлшеммен және белгіленген уа- 
қытынан кешіктірмей жасап бере-
міз. Төртіншіден, бізде баға қашан 
да тиімді. Мысалы, қазірдің өзінде 
біздің кейбір өнімдеріміз 30 пайыз-
ға төмен бағамен сатылуда. Қатып 
қалған ештеңе жоқ, шаруаның реті-
не қарай, осындай төмен бағалар 
акциясын жиі ұйымдастырып тұра-
мыз, бұл да біздің жұмысымыздың 
жүруіне оң ықпалын тигізуде. Ең 
бастысы, біз тұтынушылар көңілі- 
нен шығуға тырысамыз. Компания-
дағы 150 адамның жартысы осы 
Орал қаласында, қалғандары Ақтө-

бе мен Атыраудағы бөлімшелерде. 
Жұмысшылар әзірге бір ауысымда 
жұмыс істейді, шамамен 100 мың 
теңгеден аса тұрақты жалақы алып 
тұрады, – деген Василий Вячеславо-
вич бізді әйнек пакеттерін даяр-
лайтын цехқа бастап апарды. 

Аталмыш цех заманауи құ-
рылғылармен толық жабдықта-
лыпты. Австралиялық «Lises» құ- 
рылғысы арқылы мұнда ауысымы-
на 700 шаршы метрге дейін өнім 
өндіріледі. 

Әйнек өнімдерін өндіретін  
цех басшысы Игорь Сорокиннің 
айтуынша, мұнда айналар мен 
әйнектер өндіріс заңдылығына 
сәйкес өңделеді. Цехтағы жоғары 
технологиялық заманауи желілер 
жұмысы толықтай автоматтанды-
рылған, осы құрылғы арқылы әй-
нектер тұтынушының тапсырысы 
бойынша түрлі пішінде өлшеніп 
кесіледі. Автоматты жүйенің арқа-
сында бұл цехта небәрі 12 адам ау-
қымды шаруаны атқарып үлгеруде. 
Кәсіпорын әйнек пакеттерін шы-
ғаруға қажетті шикізатты Ресей- 
ден  тасымалдауда. 

Осы цехта даярланатын деко-
ративтік әйнектер мен әйнек па-
кеттері сапасы жағынан мықты, 
ауа райына қарай іштегі жылуды 
реттеп, сырттағы шуды ішке жібер-
мейтіндігімен ерекшеленеді. Оның 
үстіне әйнек қабырғалар соққыға 
шыдамды, сыртқы әдемілігі де көз 
тартады. «Агран» ЖШС әйнек пакет-
терін даярлап қана қоймай, оларды 
саттыққа да шығаруда. Кәсіпорын 
жұмысшылары жәшіктерге мұқият 
салынған әйнектерді арнайы құ-
рылғылармен жабдықталған көлік-
термен тапсырыс берушіге жеткі-
зіп те береді. Осылайша тиімді 
жұмыс ырғағын қалыптастыру 
арқылы тұтынушылардың көңілі-
нен шыққан «Агран» ЖШС бәсе-
кеге төтеп беріп, елді индустрия-
ландыруға өз үлесін қосуда. 

Айша ӨТЕБӘЛІ,
«Орал өңірі»

Суретті түсірген  
Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

Елді  индустрияландыруға
өз үлесін қосуда

Цехтың ашылу салтана-
тына аудан әкімі Ас-
хат Шахаров арнайы 

қатысып, құттықтау сөз сөйледі.  
Сонымен қатар кәсіпкерлер аты-
нан жеке кәсіпкер Гүлнар Мусаева 

және цех иесінің ата-анасы ақ  
тілектерін жолдап, кәсібінің өркен-
дей беруіне тілектестіктерін жет-
кізді.

Цех иесі Сержан Ашығалиев-
тың айтуынша, өткен жылдың қыр-
күйек айында алкогольсіз сусын-
дар шығаратын цех салу үшін аудан 
орталығынан 0,15 гектар жер учас-
кесін алып, құрылыс жұмыстарын 
бастапты. Жоба 10 млн. 955 мың 
теңге көлемінде мақұлданып, Ре-
сей жинақ банкі арқылы несие 
алған. Қазіргі таңда ғимарат құры-
лысы толығымен аяқталып, қажет-

ті құрал-жабдықтар орнатылып, 
цех толыққанды жұмыс атқаруда. 
Цех сағатына 300 құты сусын да- 
йындай алады. Сусын өндіру  
цехы 5 адамды  жұмыспен қам-
тып отыр. Алдағы уақытта су-
сынның бірнеше түрін шығару- 
 ға ниетті.

Сусын шығару цехының ашы-
лу салтанатына «Құтты болсын!» 
айта келген ағайын, тәттіден 
шашу шашып, цехтың ішіне енді. 
Жиналған жұртшылық цехтың 
жұмысымен танысып, цехта да- 
йындалған  сусыннан  дәм  татты.

Серікбай ХАСАНОВ,
Қаратөбе ауданы

Сусын  шығаратын  цех
Таяуда Қаратөбе ауда-

нының орталығында ал- 
когольсіз сусындар шыға-
ратын цехтың ашылу 
салтанаты болды. кәсібін 
«Бизнестің жол картасы – 
2020» бағдарламасы шең-
берінде бастап отырған 
қаратөбелік кәсіпкер 
Сержан ашығалиев цехтың 
атауын «дем» деп атапты. 
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Салтанатқа осы бастама- 
ны көтерген Б. Жәнеке-
шев атындағы орта мек- 

тептің 1968 жылғы түлектері елі- 
міздің түкпір-түкпірінен арнайы 
келіпті. Олардың арасынан шық-
қан техника ғылымының докто-
ры, профессор Ермек Айталиев 
шара барысында Ұлы Отан соғы-
сының тарихы, жерлестеріміздің 
ерлігі туралы қысқаша баяндады. 
Aудан әкімі Нұрлан Рахымжанов 
ұрпақтар сабақтастығына, бүгін-
гі қойылып отырған ескерткіш 
белгінің тәрбиелік мәніне тоқ-
талды. Тыл ардагері Нәшу Са-
риева сол қаһарлы жылдардың 
ауыр кезеңінен сыр шертсе, Аста-
надан келген академик Қабдош 
Ыдырысов өзінің Салық Зиманов-
тың шәкірті болғанымен мақта-
натынын жеткізді. Заңгер Ғаният 
Насыров осы шарадан жақсы 
әсер алғанын айтты. Мектеп оқу- 
шысы Шыңғыс Мұқашев бабалар 
ерлігін, аға ұрпақ ісін жас ұлан- 
дардың лайықты жалғастыраты-
нына  сендірді.

ұлы Жеңістің 70 жыл-
дығына орай Бөкей ордасы 
ауданының Бисен ауы-
лында даңқ ескерткіші 
ашылды. 

«Комиссар Бисен» саябағында 
орнатылған ескерткіш шымылды- 
ғын зейнеткер-ұстаз Қадер Қап-
паров пен ауыл ақсақалы Хисмет 
Мөкешев ашты.

Ескерткіштегі мәрмәр тасқа тү-
сірілген жеңіс солдаты суретінің 
астына:

«Майдангер әке
                                есімі сақталады,
Жыр болып жүректерде
                                        жатталады.
Ғасырдан-ғасырларға  аңыз  етіп,
Ұрпақтары мәңгі-бақи  
    мақтанады»   деп жазылыпты.
Содан соң ауылдағы тойхана-

да соғыстан оралмаған боздақтар 
мен қайтыс болған майдангер-

лерге арналып ас беріліп, олар- 
дың рухтарына Құран бағыштал- 
ды. Ұйымдастырушылар қолда-
рындағы бар мәліметтер негізінде 
бисендік майдангерлер туралы 
шағын кітапша шығарған екен. Со- 
ларды майдангерлердің ұрпақта-
рына табыстады.

Түс қайта ауған соғысында қа- 
за тапқан жауынгер-интернацио-
налист «Қызыл Жұлдыз» орденінің 
иегері Зүлзала Жиенәлиевті еске 
алуға арналған волейболдан дәс- 
түрлі турнир өтті. Шара Б. Және- 
кешев атындағы орта мектеп мұ-
ғалімдерінің мерекелік концерті-
мен қорытындыланды.

Каримолла ҒАЙСИН,
Бөкей ордасы ауданы

Әкесінің  зиратын  
тапты

Таяуда Орал қаласының тұрғыны нұрсиқ ақмурзин 
майдангер әкесі ақмырза айтановтың жерленген орнын 
тапты. Соған байланысты ол ұлы Жеңістің 70 жылдығын 
ресейдің Орел облысындағы Левкин деревнясында 
мерекеледі. 

 Ақмырза Айтанов 1942 жылы Жәнібек ауданынан майданға ат- 
танып, 1943 жылы наурыз айында Левкин деревнясы үшін шайқас- 
та  қаза  болып,  осында  жерленген  екен. 

Орел облыстық әскери комиссариатының, Новосиль ауданы 
әкімшілігінің арнайы шақыруымен осы өңірге барған Нұрсиқ 
Ақмурзин мерекелік шара барысында жиналған жұртшылықты 

қазақстандықтар атынан Ұлы Жеңіс мейрамымен құттықтады. 
Содан соң жауынгерлік зираттағы әкесінің басына барып, Құ- 

ран  бағыштап,  туған  жердің  бір  уыс  топырағын  салды. 
Бұл сапарға Орал қалалық мәслихатының депутаты, 

«KAZKON» кондитерлік фабрикасының директоры  
Марат  Қаженов  демеушілік  жасады.

Ажар  ЖОРТАБАЙҚЫЗЫ, 
Орал қаласы

Аталмыш шараға аудан 
әкімі С. Әлиев, облыстық 
ардагерлер кеңесінің 

төрағасы М. Мұхамбетов, Әли аға- 
ның досы, еңбек ардагері Х. Тас-
тамбеков, марқұмның жұбайы Са- 
ра Тілегенқызы мен Ұлы Отан со- 
ғысы және еңбек ардагері Б. Жұ-
мағалиев қатысты. Жиынды ашқан 
аудан әкімі С. Әлиев қонақтарға 
Әли Арықбайұлының өмірбаянын 
қысқаша таныстырды.

1972 жылы Камен аудандық 
партия комитетінің бірінші хат- 
шылығына сайланған Әли Арық-
байұлы өзінің бар күш-жігері мен 

Таяуда ау- 
дан орталы-
ғында  Тасқа- 
ла ауданы-
ның құрметті 
азаматы Әли 
Сабыровтың 
туғанына 
80 жыл то-
луына орай 
аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағасы арон Жұбанышев және 
Жәрдемғали Балықовтың ұйымдастыруымен марқұмды 
еске алуға арналған үлкен шара өтті. 

тәжірибесін ауданды өркендету- 
ге жұмсады. Оған әр жылдары са- 
лынып, пайдалануға берілген ең-
селі  ғимараттар  дәлел.

Еске алу шарасы барысында 
айтулы азаматтың аудан орталы-
ғындағы өзі тұрған үйіне ескерт-
кіш тақта орнатылды. Ескерткіш 
тақтаны Ұлы Отан соғысының ар- 
дагері Б. Жұмағалиев пен марқұм-
ның шәкірті Ә. Сытдықов ашты. Бұ- 
 дан әрі марқұмның рухына Құ- 
ран бағышталып, ас берілді. 

Рауан  ТАҢАТЖАНҰЛЫ,
Тасқала  ауданы  

Жұрт  жадында  жаңғырды

Бұл күнді ауылымыздан 
Жеңісті жақындатуға ат- 
салысқан қарт жауынгер-

лер көрмесе де, сол кездегі «Бә- 
рі де майдан үшін, бәрі де Жеңіс 
үшін!» деп күн-түн демей жан- 
кешті еңбек еткен тыл ардагерле- 
рі, олардың ұрпақтары мен бейбіт 
күнде от кешкен Ауған соғысы- 
ның жауынгерлері көрді, аға ұр- 
пақтың жанқиярлық ерлігіне бас 
иді. Ұлы Отан соғысының аяқтал-
ғанына 70 жыл толуына арналған 
салтанатты жиынды ауылымыз-
дың жас ұстаздары А. Қалиева мен 
Э. Мәжитова Жеңіс тақырыбына 
арналған өрнекті өлең жолдары-
мен ашты. Бұдан соң сөйлеген 
ауылдық округтың әкімі З. Мырза-
ғалиев Ұлы Жеңістің маңызы жө-
нінде айтып, бүгінгідей бақытты 
өмір сыйлаған Ұлы Отан соғы- 
сы мен тыл ардагерлеріне бүгін- 
 гі ұрпақ атынан алғыс айтты. Сон-
дай-ақ тәжік-ауған шекарасында 

Ауылдағы Жеңіс тойы
аудан орталығынан шалғайда жатқан александров 

ауылының тұрғындары ұлы Жеңістің 70 жылдық  
мерекесін дүрілдетіп тойлады. 

азаматтық борыштарын өтеген 
ауыл азаматтары В. Бедник пен 
ауылдың учаскелік инспекторы, 
лейтенант Н. Сәрсенғалиевке Же-
ңістің 70 жыл дығына арналған 
медальдарды  табыстады.  

Мерекелік құттықтауда сөйле- 
ген мектеп директоры Г. Шаяхме-
това мен мектеп кәсіподағының 
ұйымдастырушысы М. Бабич игі 
тілектерін жеткізе келіп, мектеп 
ұжымы атынан ауған соғысының 
ардагері С. Мищенкоға өздерінің 
сый-сияпаттарын табыстады. Одан 
кейін тыл ардагері, ауылымыздың 
құрметті азаматы С. Глухота сөй- 
леп, соғыс жылдарындағы қиын- 
дықтарды еске алды.  Ұлы Жеңіс- 
тің 70 жылдық мерекесіне арнал-
ған игі шара ауылымыздағы бел- 
гісіз солдат ескерткішіне гүл дес-
тесін қою мен соғыс құрбанда- 
рын  еске  алу  рәсіміне  ұласты. 

Осы мерекелік шарамен қатар  
ауыл әкімі З. Мырзағалиевтың 
бастамасымен ауылымыздағы үл- 
кен саябақта Ауған соғысы құр-
бандарына арналған мемориал-
дық тақта ашылды. Ашылу салта- 
натында сөйлеген Ауған соғысы-
ның ардагері, шабуылдаушы де- 
сантшылар батальонында азамат-
тық борышын өтеген ауыл аза-
маты С. Мищенко «Бұл сол соғыс-
тан аман оралған бізге жасалған 
құрмет қана емес, Ауған жерінде 
қыршынынан қиылған жауынгер- 
лер мен өз ұлдарын аман аттан- 
дырып, мырыш табытпен қарсы 
алған әкелеріміз бен аналарымыз-
ға жасалған құрмет деп түсінемін. 
Бұл – жас ұрпақ бейбіт өмірдің мә-
нін терең түсінуі үшін қойылған ес-
керткіш!» деп толғанды. Шара соңы 
мәденит үйі, ауыл өнерпаздары 
мен мектеп ұжымы әзірлеген кон-
церттік бағдарламаға ұласып, ауыл 
тұрғындары солдат ботқасынан 
дәм татты. 

М. ҚҰРМАНҒАЛИЕВ,  
Александров ауылдық 

мәдениет үйінің директоры,
Бөрлі ауданы

«Майдангер  әке  есімі 
сақталады...»
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Қ оғамдық тыңдауға ми-
нистрліктердің өкілдері 
келді, зерттеу жүргізген 

комиссия мүшелері қатысты. Бөкей 
ордасы ауданының әкімі Нұрлан 
Рахымжанов бастаған делегация 
да бой көрсетті. Астананың төрінен 
ҚР Парламенті Сенатының депута-
ты Сәрсенбай Еңсегенов, ҚР Энер-
гетика министрлігі департаменті-
нің директоры Сәуле Ташкенбаева 

Ел-жұрттың  тілегі  ескерілгей...
«нарын» қоғамдық 

қозғалысын ұйымдастырып, 
облыстың оңтүстік аудан-
дары аумағының үлкен 
пұшпағын алып жатқан 
капустин яр полигоны- 
ның халыққа тигізген 
зардабына республика 
басшылығының назарын 
аудартқан кәкен 
көбейсінов ағамыз бола-
тын. Содан бері тынбай 
жүріп жатырған жұмыстың 
нәтижесінде жоғарыдан 
тапсырма алған ғалымдар 
тобы ауаны, суды, топы-
рақты, жануарларды жә-
не адамдарды тексеріп, 
сәулелену, ластану мөл-
шерін білмекке азғыр 
және капустин яр ау-
мағына келді. екі жыл 
сынақ жүргізген олар бұл 
жердің ластануына дәл 
қазір полигонның үлесі 
жоқ, ауру да, ластану да 
адамдардың өмір салты мен 
әлеуметтік жағдайлардың 
толық шешілмеуінен деп 
қорытынды жасап, 13 ма-
мыр күні өткен қоғамдық 
тыңдауда халықтың 
алдында жария етті.

келді. Жиынды аудан әкімі Лавр 
Хайретдинов ашып, келгендерді 
таныстырды, шараның мән-жайын 
түсіндірді,  күн  тәртібін  бекітті.

– Капустин Яр полигоны негізі- 
нен ғарышқа шығаратын зымы-
рандарды сынайтын аумақ делін-
генімен, бізге қазір мұнда да ядро-
лық жарылыстар жасалғаны мәлім 
болып отыр. 1947 жылы ашылған 
бұл сынақ алаңында 19 жерүсті, 
10 жерасты жарылыстары жа- 
салды. Оның зардабы болмады 
деп айта алмаймыз. Кәкен аға-
мыздың қайраткерлігі арқасын- 
да бұл мәселе қаузалды, ел бас-
шыларының алдына қойылды, нә- 
тижелері де жоқ емес. Бүгінде ау-
данымызда 768 мүгедек бар, олар- 
 ға аудандық бюджеттен жәрдем- 
ақы төлеп отырмыз, – деген аудан  
әкімі  сенаторға  сөз  берді. 

Азғыр полигоны туралы мәлі-
мет бере кеткен депутат комис-
сияның құрылу тарихына да тоқ-
талды.

– Бұл аймақтардағы зардапты 
есептей отырып, өңірлерді эко- 
 логиялық апат аймағы деуге де 
болады, тіпті одан асырып эколо-
гиялық зілзала аймағы деп арна- 
йы заң қабылдаса да, артық емес. 
Бірақ одан тиімділік қандай? Ата-

бабамыздан қалған мекен иесіз 
қалады. Шаруашылық жүргізуге 
болмайды, өнімдері өтпейді. Сол 
себепті осы комиссия келіп, зерт- 
теулер жүргізді. Олар қорытын-
дысын айтады, сіздер тұшымды 
ойды, ұтымды ұсынысты ортаға 
тастаңыздар, – деген Сәрсенбай 
Құрманұлынан кейін мінберге зерт-
теуді жүргізген «Экосервис-С» ЖШС 
бөлім басшысы Ерлан Сәдуақасов 
көтерілді. Ол слайдты пайдала- 
на отырып, зерттеу жұмыстары-
ның  қорытындысын  жария  етті. 

– Президент тапсырмасы, Үкі- 
мет қаулысына сай жұмыс жүргіз-
дік. Екі жыл ішінде полигон ғана  
емес, оның айналасынан 50 ша- 
қырым аумақтан да сынама алы-
нып, 28 мың адам тұратын 39 
елді мекен маңы зерттелді. Ауа-
дан, судан, топырақтан алған сы- 
намалардың барлығы да бұл жер-
дегі уланудың белгіленген нор-
мадан төмен екендігін көрсетті. 
Радиобелсенділік те байқалмады. 
Жердің тазалығына ет, сүт, көкө-
ністерді тексеру кезінде де көзі- 
міз жетті. Ауыз су ластанғаны рас-
талды. Бірақ ол полигонның сал-
дарынан емес. Жерасты сулары 
ластанбаған, – деген маман бұл 
жерлерге шаруашылық жүргізу- 

ге болатынын, ал халықты сауық-
тыру үшін кешенді шаралар қа- 
жеттігін айта отырып, ұсынысын 
жеткізді. Маман айтқан қауіптің 
бірі – даланың шөлге айналуы. 
«Мұнда да полигонның әсері емес, 
құмның басуы мен мал тұяғы- 
ның жаншуы, тұздану себеп болып  
тұр», – деді.

Орнынан көтеріліп, сауал тас- 
таған үкіметтік емес экологиялық 
ұйымдар ассоциациясының төр-
ағасы Ғ. Қаймулдин:

– Егер сынақ алаңының аумағы 
залалсыз болса, қол-аяғы жоқ, 12 
мүшесі түгел емес нысаналы сә-
билер неге дүниеге келеді? – деп 
сауал тастады. Бұған комиссия мү- 
шелері «Адам ағзаларындағы ауыт- 
қушылықтарды аңғармадық. Адам 
ауырса, өзінің ұстанған өмір сал-
тының әсері негіз болады. Жал- 
пы тұрғындардың денсаулығы об- 
 лыстық деңгейден төмен емес. Бұл 
жұмыс әлі жалғасады, сол кезде 
анықтай түсетін боламыз», – деп  
жауап қайырды.

– Жалпы, қай зауалдың да ши-
пасы бар. Құдайға шүкір, сынақ қа- 
 зір тоқтады, табиғат қалпына ке- 
ліп жатыр, адамдар да сауығар. 
Қазіргі қиындықтың бәрі әлеу- 
меттік жағдайларға, таза суға ке- 

ліп тірелген болды ғой. Олай бол- 
са, осы өңірдің халқын сауықты-
руға барынша жағдай жасаңдар, 
балабақшаларында, мектептерін- 
де сапалы тамақтандыру, сапалы 
ауыз сумен қамту күн тәртібі- 
нен түспесін, – деген Ғазиз Қай-
мулдин «Полигон аумағында же- 
рі бар Қаратөбе, Жәнібек, Қазта-
лов аудандарының тұрғындарын 
да ұмыт қалдырмаңдар» деп өті- 
ніш жасады.

– Мына есепке өз басым сене 
алмай тұрмын. Мүгедектердің са-
ны анау айтқан көп емес, норма 
дейді. Екі мың жарым халқы бар 
Жаңақазанда 150 мүгедек бар, 
сонда Үкімет бұл жерді залалды 
деуі үшін бәріміз мүгедек болуы-
мыз керек пе?! Су ластанбаған 
дегені де көңілге қонбайды. Анау 
бір жылы ойдың киігі қырылып, 
қырдың киігі аман қалуы да судың 
лас екендігіне дәлел емес пе?! 
Хош делік, болар іс болды, енді- 
гі іс – сауығу. Ауданымыздағы оңал- 
ту орталығы негізі полигон зар-
дабын арқалаған аудандардың  
адамдарына арналып тұрғызыл-
ды. Жерлестеріміз көтерген мә- 
селелерді оңтайландырып бер-
сеңдер, жер де, халық та жайлап 
сауығып кетеді деп ойлаймын, – 
деген зейнеткер К. Зинуллин кел-
гендерге рақметін айтты. Бөкей ор-
дасынан келген әріптесіміз К. Ғай- 
син аудан халқының азайып бара 
жатырғанын мәселе етіп қоя оты-
рып:

– Мүгедектердің мүгедектігін 
растау үшін жыл сайын қалаға ша-
қыртады. Мүгедек жазылып кет- 
пейді ғой, соны ескеріп, осы жү-
йені неге өзгертпеске, – деп көптің 
көкейіндегісін жеткізді.

Жұртшылықтың пікірі, ұсыны- 
сы, сауалына жауаптар беріліп, хат- 
 тамаға түскеннен кейін қоғамдық 
тыңдауды  сенатор Сәрсенбай  Құр-
манұлы қорытындылады.

Қаһарман САҒЫНДЫҚҰЛЫ,
Жаңақала  ауданы

Салтанатты шарада сөз ал- 
ған серіктестік бас ди- 
ректорының орынбаса- 

ры Мейрамбек Рахматуллин әде- 

түсері анық. Алған жүлделеріңіз 
құтты болсын!» – деді ол байқау  
жеңімпаздарына  қарата.

Өз кезегінде «Орал өңірі» га-
зетінің бас редакторы Бауыржан 
Ғұбайдуллин «Әдеби жұмбақтың»  
шешуін дәл тапқан төрт оқыр- 
манға, яғни еңбек ардагері, белгі-
лі кәсіпкер Нәсіпқали Қайырқо- 
мовқа, журналист-жазушы Аман-
келді Шахинге, зеленовтық ұстаз 
Алтынбек Өтебалиевке және ақ-
жайықтық тағы бір ұстаз Алда-
берген Сәрсековке арнайы дип-
лом мен жүлде ретінде кітаптар 
тапсырды. Бұлар: Ш. Айтматовтың 
«Жәмилә», К. Әмірбектің «Па, шір-
кін, пародия», Б. Ғұбайдуллиннің 

«Жаныма жақын жағалау», Ә. Нұр-
шайықовтың «Ақиқат пен аңыз» 
кітаптары, тарихшыға өте қажетті 
«Алтын Орда хандары», «Қазақ- 
стан Республикасындағы мемле-
кеттік рәміздері» атты жинақтар 
еді.

Жеңімпаздарға, бұдан бөлек, 
«Қазақтелеком» АҚ БҚО филиа-
лы дайындаған жүлде де қоса бұ-
йырды. «Қазақтелекомдықтар» іші- 
не мектеп шәкіртіне қажетті құ- 
ралдар (альбом, блокнот, түрлі- 
түсті қарындаш) салынған қалта- 
шалар мен компьютерге қосыла-
тын әмбебап желдеткіш сыйлап, 
әдебиетке жанашырлықпен қарай-
тындықтарын тағы бір дәлелдеді. 

майтындығының бір дәлелі деп 
есептейміз. Тіршілігімізге ғалам- 
тор мықтап енсе де, кітап оқи- 
тын ел-жұрттың қатары сиреме- 
сін. Осы бағыттан айнымай, жас 
ұрпақты кітап оқуға тәрбиелей 
берулеріңізге тілектеспін», – деді 
ол.   

Марапатталғандар атынан сөз 
алған еңбек ардагері Нәсіпқали 
Қайырқомов ағамыз сөзін былай 
сабақтады. «Қазақта мынадай ма-
қал бар. «Батырдан әңгіме сұрасаң, 
шапқан жерін, көтерген байра- 
ғын айтады. Ел басқарған адамнан 
әңгіме сұрасаң, ауыл-аймағын ай-
тады. Мал баққан адамнан әңгіме 
сұрасаң, бота-тайлағын айтады. 
Жөн білмес адамнан әңгіме сұра- 
саң, аузына түскен қайдағы-жай-

дағыны айтады» деген екен ба- 
баларымыз. Бүгінгі шара өте мән-
ді де мазмұнды деп санаймын. 
Үлкен қуанышпен келіп отырмын. 
Біз секілді жасы ұлғайған адамға 
аман-есен өткен әрбір күннің 
өзі той. «Өзің шыққан тауың биік 
болсын» дейді тағы да аталары-
мыз. Яғни біздің тауымыз – жан-
жақтан алған білім. Бұл жерде 
газеттің алар орны айрықша. Біз 
ғасыр жасаған ғұмырлы басы-
лым – «Орал өңірінің» байырғы 

«Әдеби  жұмбақ» жеңімпаздары марапатталды
 биетке бейжай қарамайтын, кітап, 
газет-журнал оқитын азаматтар 
қоғамды дамытушы күш екенді-
гін атап өтті. «Облыстық «Орал 
өңірі» газеті жариялаған «Әдеби 
жұмбақ» байқауы – оқырмандарды 
баспасөзге, әдебиетке көптеп тар- 
ту мақсатында редакция ұйымдас- 
тырған іргелі шаралардың бірі. 
Бұл жолғы байқау Ұлы Отан со-
ғысындағы Жеңістің 70 жылды- 
ғына, Қазақ хандығының 550 жыл-
дығына орайластырылды. Газетті 
тұрақты оқып, байқауға қатысып, 
жүлдегер атанған сіздердей оқыр-
мандарымыздың арқасында ба-
сылымымыздың таралымы арта 

Және алдағы уақытта да «Жа- 
йық Пресс» ЖШС өткізетін байқау, 
шараларға демеу, қолдау көрсету-
ге әзір екендіктерін жеткізді.   

Марапаттау рәсімінде сөз ал- 
ған танымал ақын, «Жайық Пресс» 
ЖШС бас директорының шығар-
машылық жөніндегі орынбасары 
Ғайсағали Сейтақ байқау жеңім-
паздарын құттықтады. «Құрметті 
ағайын, жүлделеріңіз құтты бол-
сын! Бүгінгі шара әдебиетке де-
ген ықыластың еш уақытта жойыл-

оқырмандарымыз. Оқырман жақ- 
сы болса, шығармашылық ада-
мының шабыты ашылады, өрісі 
кеңейе береді. «Көп көрген білмейді, 
көп оқыған біледі». Сондықтан 75-
ке келсек те, болдым-толдым де-
мейміз, әлі де оқу-тоқудан жалық- 
қан емеспіз. Солай болған жағ-
дайда оқушы мен оқырманның 
қарым-қатынасы нығая  түсетініне  
сөз  жоқ», – деді ақсақал.

Байқауда жеңіске жеткен А. Ша-
хин, А. Өтебалиев, жақсы іс, баян- 
ды бастамаға тілектес болып жү-
ретін азамат, еңбек жолын Елба-
сымен бірге бастаған, металлур- 
гия ардагері Асқар Шораев өзде-
рінің  игі  лебіздерін білдірді. 

Тоқтар  ҒАБДІРЕШҰЛЫ
Суретті түсірген  

Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

мамырдың 14-і күні 
«Жайық пресс» ЖшС-ның 
баспасөз орталығында 
облыстық «Орал өңірі» га-
зеті ұйымдастырған «Әдеби 
жұмбақ» байқауының же-
ңімпаздарын марапаттау 
рәсімі өтті. 
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1. Коммуналдық шаруашылықты дамыту бө 
лімінің бас маманы  – 1 бірлік (DО4) санаты, 
жалақысы қызмет өтіліне қарай 64063 теңгеден 
86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: Тұтынушылардың 
жылу пайдаланатын құрылғыларын  пайдалануын 
және техникалық жай-күйін бақылауды жүзеге 
асыру; Жылу желілерін дайындауды және жөндеу-
қалпына келтіру жұмыстарын жүзеге асыруды 
және олардың күзгі-қысқы кезеңде жұмыс істе-
уін бақылау; Жылу желілеріндегі (магистральдық, 
орамішілік) технологиялық бұзушылықтарға тер- 
геп-тексерулер жүргізу; Жылу желілерін (магист- 
ральдық, орамішілік) жоспарлы жөндеуді келісу; 
Барлық қуаттағы жылыту қазандықтары мен жылу 
желілерінің (магистральдық, орамішілік) күзгі-қысқы  
жағдайлардағы жұмысқа дайындығының паспорт-
тарын беру; Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объектілеріндегі 0,07 мегаПаскальдан астам қысым- 
мен немесе 115 Цельсий градустан асатын судың 
қайнау температурасы кезінде жұмыс істейтін қа- 
уіпті техникалық құрылғылардың, жүк көтергіш меха- 
низмдердің, эскалаторлардың, аспалы жолдардың, 
фуникулерлердің, лифтілердің қауіпсіз пайдаланы-
луын бақылау; Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларын 
есепке қоюды және есептен алуды жүзеге асыру; 
Тұрмыстық баллондарды және газбен жабдықтау 
жүйелерінің объектілерін қауіпсіз пайдалану 
талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру.

Үміткерлерге қойылатын талаптар: Жоғары 
кәсіптік. Орта кәсіптік рұқсат етіледі. Мамандығы –  
«Техникалық ғылымдар және технологиялар», 
«Әлеуметтік ғылымдар және бизнес» (экономика, 
қаржы, есеп және аудит, менеджмент, мемлекеттік 
және жергілікті басқару), «Құқық (Құқықтану)». Орта 
кәсіптік біліммен, жұмыс өтілі кем дегенде мемле-
кеттік қызметте бір жыл болуы тиіс, болмаса лауазым 
орнында осы санатқа сәйкес келетін функционалдық 
бағытта  екі жыл жұмыс өтілі болу керек.  Қазақстан 
Республикасының Конституциясы, ҚР «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңы, ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Заңы, «Қазақстан – 2050 страте- 
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
аталған санаттың нақты лауазымының маманда-
нуына сәйкесті салалардағы қарым-қатынастарды 
реттейтін Қазақстан Республикасының өзге норма-
тивтік-құқықтық актілерін білу. Компьютерде жұмыс 
жасай білгені жөн. Функционалдық міндеттерін 
орындауға қажетті көлемде мемлекеттік тілді білгені 
жөн.

Осы санаттағы лауазымдар бойынша функцио- 
налдық міндеттерді орындау үшін қажетті басқа да 
міндетті  білімдер.

Конкурс Қазақстан Республикасы Мемлекет-
тік қызмет істері жөніндегі агенттігі төрағасының 
2013 жылғы 19 наурыздағы №06-7/32 бұйрығымен 
бекітілген бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға 
орналасуға конкурс өткізу және конкурс комиссия-
сын қалыптастыру қағидалары негізінде өткізіледі. 

Конкурс комиссиясының отырысына байқаушы- 
ларды қатыстыруға жол беріледі.

Қажетті құжаттар тізбесі:
1) белгіленген нысан бойынша өтініш;
2) 3x4 өлшемдегі суреті бар белгіленген нысан- 

дағы сауалнама;
3) нотариалды куәландырылған білімі жөніндегі 

құжаттардың көшірмелері;
4) нотариалды куәландырылған еңбек  жолын 

растайтын құжаттардың көшірмелері;
5) Қазақстан Республикасы  денсаулық  сақтау 

министрлігінің 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 
бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасы- 
ның нормативтік-құқықтық актілердің тізілімінде 
2010 жылғы 21 желтоқсанда №6697 болып тіркел-
ген) нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

6) Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігінің көшірмесі;

7) Құжат өткізу сәтінде күші бар шекті мәннен 
төмен емес нәтижелі тесттен өту туралы сертифи-
кат.

Азаматтар біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 
шеберлігіне және беделіне қатысты (біліктілігін 
арттыру, ғылыми дәрежелер мен атақтар берілуі 
туралы құжаттардың көшірмелері, мінездемелер, 
ұсынымдар, ғылыми жарияланымдар және өзге де 
олардың кәсіби қызметін, біліктілігін сипаттайтын 
мәліметтер)   қосымша ақпараттар бере алады.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар конкурс 
туралы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 
10 жұмыс күні ішінде мына мекенжайға 090006, БҚО 
Орал қ., Х. Чурин көшесі, 116-үй, 2-қабат, 202-бөлме, 
анықтама алу үшін телефон: 87112-50-97-98,  e-mail: 
depenerg-zko@mail.ru тапсыруы тиіс.

Электрондық пошта арқылы конкурсқа қатысуға 
құжат тапсырған азаматтар әңгімелесу басталғанға 
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей құжат түп- 
нұсқаларын тапсырады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткерлер одан үміт- 
керлерді әңгімелесуге жіберу туралы хабардар ету  
күнінен бастап 5 жұмыс күні ішінде Батыс Қазақ- 
стан облысының энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық  басқармасында  өтеді.

“БҚО энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасы” ММ 
бос мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасуға конкурс жариялайды. 

090006, БҚО Орал қ., Х. Чурин көшесі, 116, 2қабат, 202бөлме, анықтама алу үшін телефон: 
8(7112)509798, email: depenergzko@mail.ru 

Апталық барысында сыныптан тыс 
шаралар, ашық сабақтар жаңа форматта 
ұйымдастырылды. 1-сынып оқушыларының 
жазу каллиграфиясын бақылау және көр- 
кем жазуға бағыттау мақсатында «Әдемі 
жазу - өнер» атты  байқау ұйымдастырылып, 
әр сыныптан 3 ең көркем жазатын оқушы- 
лар бақтарын сынады. Барлығы 21 оқушы 
қатысты. Байқау нәтижесі бойынша 1 «а»-сы- 
нып оқушысы Азиза Тоғжанова, 1 «б»-сы-
нып оқушысы Ақтілек Дисенов, 1 «в»-сынып 
оқушысы Абылай Дүйсім өте жақсы нәтиже 
көрсетіп, марапатқа ие болды. Бұл байқауда 
оқушылардың тек қана көркем жазуы ғана 
емес, сондай-ақ сауаттылығы мен тазалығы, 
жолдарды пайдалана білуі ескерілді.

Аталмыш апталықта мұғалімдер мен 
оқушылардың шығармашылық ізденісін 
жүйелеу, олардың белсенділігін арттыру 
бағытында 2-сынып жетекшілері сынып-
тан тыс  шара ұйымдастырды. Халқымызды  
етене жақындастыра түсетін ел бірлігі 
жылын тойлау мақсатында сыныптардың 
ұйымдастыруымен «Татулық – ел бақыты» 
атты сыныптан тыс шара Ассамблеяның 
туын көтеріп, «Достық» әнін шырқауға 
ұйытқы болды. Әр сынып оқушылары әр 

түрлі ұлт өкілдері болып киініп, сол ұлт 
өкілдерінің құттықтау лебізін, әнін, биін 
тарту етті. Оқушылар түрлі ұлттардың 
ұлттық тағамдарын дайындауды  көрсетіп, 
өздерінің жан-жақты, өнерлі, ынталы екен-
діктерін таныта білді. 

3-сынып оқушыларының қатысуымен 
«Білім кілті - кітапта» атты сыныптан тыс 
шара оздырылды. Мақсаты -  білімнің кітап 
арқылы  берілетінін  ұғындыру.  

Осы  шарада мектептің кітапхана 
меңгерушісі Айнұр Сүлейменова «Кітап 
білімімізді молайтады, кітаптан көп өнеге 
мен тәрбие аламыз, сонымен қоса кітап-
ты таза, ұқыпты ұстайық», – деп  кітаптар 
көрмесін таныстыра отырып, кітапханаға 
оқушыларды кітап оқуға шақырды.

«Оқыған-тоқығаның көп болса, жең- 
бейтін  жау, алынбайтын қамал жоқ», «Ба-
тыр бірді, білімді мыңды жығады» дей келе 
сыныптан тыс шара өз деңгейінде өтті. 

Ұйымдастырылған мектепішілік  атал-
мыш шараға белсене қатысқан оқушылар 
грамотамен марапатталды.

А. СЕБЕПОВА , 
ӘБ  жетекшісі

Білім   бастауы  –  бастауышта
Орал қала- 

сындағы №1 
мектепте бас-
тауыш сынып-
тар бірлесті- 
гінің ұйым- 
дастыруымен 
«Білім баста- 
уы – бастауыш 
та»  атты   апта- 
лығы өтті.

Ж

«Батыс  Қазақстан облысының эко
номика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы» ММ «Б» корпусы бойынша 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдардың 
бос орындарына ашық  конкурс  жария 
лайды:

1. Инвестициялық саясат бөлімінің 
бас маманы (DО4 санаты). Лауазым 
дық жалақысы еңбек сіңірген жыл
дарына байланысты 64063 теңгеден  
86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері: Тұрғын 
үй құрылысы, құрылыс индустриясы, газ- 
дандыру, сумен қамту, автожолдар, әлеу- 
меттік сала объектілерін салу саласын- 
да орта мерзімді кезеңге арналған стра- 
тегиялық мақсаттар мен әлеуметтік-эко- 
номикалық даму басымдықтарын анықтау, 
олардың орындалуын бақылау.

Үміткерлерге қойылатын талаптар: 
мамандық бойынша жоғары білім, мемле-
кеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыс-
тарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
білімі барларға рұқсат етіледі: әлеуметтік 
ғылымдар және бизнес (экономика, қаржы, 
мемлекеттік және жергілікті басқару, есеп 
және аудит, менеджмент, маркетинг), құ- 
қық (құқықтану, халықаралық құқық).

Білімі туралы құжаттарды шетелдік бі- 
лім беру ұйымдарында алған азаматтар 
(“Болашақ” бағдарламасының түлектерінен 
басқа) білімі туралы құжаттарын тану не-
месе нострификациялау рәсімінен өтуі 
тиіс.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» Конституциялық заңын, Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мем-
лекеттiк көрсетiлетiн қызметтер туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы жергі- 
лікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Заңдарын, қаржы-
экономикалық қызметті реттейтін Қазақ- 
стан Республикасының нормативтік-құқық- 
тық актілерін, «Қазақстан – 2050» страте- 
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая- 
си бағыты стратегиясын білуі. Іс жүргізу 
негіздерін, компьютерде жұмыс істей білу.

Конкурс ҚР Мемлекеттік қызмет іс-
тері агенттігі төрағасының 2013 жылғы 
19 наурыздағы №06-7/32 «Бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымға орналасуға кон-
курс өткізу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығының негізінде жүргізіледі.

Конкурсқа қатысуға тілек білдіруші 
азаматтар Батыс Қазақстан облысының 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасына келесі құжаттарды тап
сырады:

- белгіленген нысандағы өтініш;
- 3х4 үлгідегі суретпен белгіленген ны-

санда толтырылған сауалнама;
- бiлiмi туралы құжаттардың нотариал- 

дық куәландырылған көшiрмелерi;
- еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 қа- 
рашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік- 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

- Қазақстан Республикасы азаматының  
жеке куәлігінің  көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжат- 
тар конкурс туралы хабарландыру жария- 
ланған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
құжат тігілген мұқабаға салынып, тапсыры-
луы керек. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар 
осы кандидаттарды әңгiмелесуге жiбе-
ру туралы хабардар ету күнiнен бастап 5 
жұмыс күні iшiнде конкурс жариялаған 
«Батыс Қазақстан облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
ММ-да өтеді.

Конкурс комиссиясының отырысына  
байқаушыларды қатыстыруға жол бері- 
леді.

«Батыс  Қазақстан облысының эко
номика және бюджеттік жоспарлау бас 
қармасы» ММ «Б» корпусы бойынша 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдардың 
бос орнына ашық  конкурс  жариялай
ды:

1. Әкімшілік бөлімнің бас маманы 
(негізгі қызметкердің оқу демалысы 
кезеңіне, 2015 ж. қыркүйегіне дейін) 
(DО4 санаты). Лауазымдық жалақысы 
еңбек сіңірген жылдарына байланысты  
64063 теңгеден  86485 теңгеге дейін.     

2. Әкімшілік бөлімнің бас маманы 
(DО4 санаты). Лауазымдық жалақысы 
еңбек сіңірген жылдарына байланысты  
64063 теңгеден  86485 теңгеге дейін.     

Функционалдық міндеттері: басқар- 
ма қызметінде заңдылықтың сақталуын 
қамтамасыз ету, қажетті заңнамалық-
құқықтық құжаттардың жобасын даярлау, 
жалпыға бірдей құқықтық оқу жөнінде 
сабақ өткізуді ұйымдастыру. Қазақстан 
Республикасының заңнамалық және нор-

мативтік-құқықтық актілерін іс жүзінде 
қолдана білу, заң құжаттамаларын ресім-
деу рәсімдерін білу.

Үміткерге қойылатын талаптар: ма- 
мандық бойынша жоғары білім, мемле-
кеттiк қызмет өтiлi бiр жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыс-
тарда екi жылдан кем емес жұмыс өтiлi 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
білімі барларға рұқсат етіледі: әлеуметтік 
ғылымдар және бизнес (экономика, қаржы, 
мемлекеттік және жергілікті басқару, есеп 
және аудит, менеджмент, маркетинг), 
құқық (құқықтану, халықаралық құқық).

Білімі туралы құжаттарды шетелдік 
білім беру ұйымдарында алған азаматтар 
(“Болашақ” бағдарламасының түлектерінен 
басқа) білімі туралы құжаттарын тану неме-
се нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы», «Қазақстан Республикасының 
Парламентi және оның депутаттарының 
мәртебесi туралы», «Қазақстан Республи- 
касының Үкіметі туралы» Конституциялық 
заңдарын, Қазақстан Республикасының 
«Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 
«Әкімшілік рәсімдер туралы», «Жеке 
және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн 
қарау тәртiбi туралы» Заңдарын, қаржы-
экономикалық қызметті реттейтін Қазақ- 
стан Республикасының нормативтік-құқық- 
тық актілерін, «Қазақстан – 2050» страте- 
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая- 
си бағыты» стратегиясын білуі. Іс жүргізу 
негіздерін, компьютерде жұмыс істей білу.

Конкурс ҚР Мемлекеттік қызмет істері  
агенттігі төрағасының 2013 жылғы 19 нау- 
рыздағы №06-7/32 «Бос әкімшілік мемле-
кеттік лауазымға орналасуға конкурс өткізу 
және конкурс комиссиясын қалыптастыру 
қағидаларын бекіту туралы» бұйрығының 
негізінде жүргізіледі.

Конкурсқа қатысуға тілек білдіруші 
азаматтар Батыс Қазақстан облысының 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасына келесі құжаттарды тап
сырады:

- белгіленген нысандағы өтініш;
- 3х4 үлгідегі суретпен белгіленген ны-

санда толтырылған сауалнама;
- бiлiмi туралы құжаттардың нотариал- 

дық куәландырылған көшiрмелерi;
- еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 

21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

- Қазақстан Республикасы азаматының  
жеке куәлігінің  көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжат- 
тар конкурс туралы хабарландыру жария- 
ланған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
құжат тігілген мұқабаға салынып, тапсыры-
луы керек. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар 
осы кандидаттарды әңгiмелесуге жiбе-
ру туралы хабардар ету күнiнен бастап 5 
жұмыс күні iшiнде конкурс жариялаған 
«Батыс Қазақстан облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
ММ-да өтеді. 

Конкурс комиссиясының отырысына  
байқаушыларды қатыстыруға жол бері- 
леді.

«Батыс  Қазақстан облысының эко
номика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы» ММ «Б» корпусы бойынша 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдардың 
бос орындарына ашық  конкурс  жари
ялайды:

2. Жергілікті бюджеттің кірістерін 
болжау және талдау бөлімінің бас ма
маны (негізгі қызметкердің декреттік 
демалысы кезеңіне, 31.12.2015ж. дейін) 
(DО4 санаты). Лауазымдық жалақысы 
еңбек сіңірген жылдарына байланысты  
64063 теңгеден  86485 теңгеге дейін.

Функционалдық міндеттері:
Аумақтық салық және басқа уәкілетті 

органдармен бірлесіп жергілікті бюджет- 
ке кірістерді болжау, айналысатын бағыт  
бойынша облыстың әлеуметтік-экономи- 
калық даму болжамын әзірлеу. Облыс 
бюджетінің кіріс бөлігінің мониторингін 
жүргізу.

Үміткерлерге қойылатын талаптар: 
мамандық бойынша жоғары білім, мемле-
кеттік қызмет өтілі бір жылдан кем емес 
немесе осы санаттағы нақты лауазымның 
функционалдық бағытына сәйкес облыс-
тарда екі жылдан кем емес жұмыс өтілі 
бар болған жағдайда ортадан кейінгі 
білімі барларға рұқсат етіледі: әлеуметтік 
ғылымдар және бизнес (экономика, қар- 
жы, есеп және аудит).

Білімі туралы құжаттарды шетелдік 
білім беру ұйымдарында алған азаматтар 
(“Болашақ” бағдарламасының түлектерінен 
басқа) білімі туралы құжаттарын тану неме-
се нострификациялау рәсімінен өтуі тиіс.

Қазақстан Республикасының Консти-
туциясын, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының Президенті 
туралы» Конституциялық заңын, Қазақстан 

Республикасының «Мемлекеттік қызмет 
туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы», «Әкімшілік рәсімдер ту-
ралы», «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы», «Мем-
лекеттiк көрсетiлетiн қызметтер тура-
лы», «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңдарын, 
қаржы-экономикалық қызметті реттейтін 
Қазақстан Республикасының норматив-
тік-құқықтық актілерін, «Қазақстан – 2050» 
стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» стратегиясын білуі. Іс 
жүргізу негіздерін, компьютерде жұмыс 
істей білу.

Конкурс ҚР Мемлекеттік қызмет іс-
тері агенттігі төрағасының 2013 жылғы 
19 наурыздағы №06-7/32 «Бос әкімшілік 
мемлекеттік лауазымға орналасуға кон-
курс өткізу және конкурс комиссиясын 
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 
бұйрығының негізінде жүргізіледі.

Конкурсқа қатысуға тілек білдіруші 
азаматтар Батыс Қазақстан облысының 
экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасына келесі құжаттарды тапсы-
рады:

- белгіленген нысандағы өтініш;
- 3х4 үлгідегі суретпен белгіленген ны-

санда толтырылған сауалнама;
- бiлiмi туралы құжаттардың нотариал- 

дық куәландырылған көшiрмелерi;
- еңбек қызметін растайтын құжаттың 

нотариалдық куәландырылған көшiрмесi;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 2010 жылғы 23 
қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасының Нормативтік- 
құқықтық актілердің тізілімінде 2010 жылы 
21 желтоқсанда №6697 болып тіркелген) 
нысандағы денсаулығы туралы анықтама;

- Қазақстан Республикасы азаматының  
жеке куәлігінің  көшірмесі;

- құжаттарды тапсыру сәтінде уәкілетті 
органмен белгіленген шекті мәннен төмен 
емес нәтижемен тестілеуден өткені тура-
лы қолданыстағы сертификат.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжат- 
тар конкурс туралы хабарландыру жария- 
ланған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде 
құжат тігілген мұқабаға салынып, тапсыры-
луы керек. 

Әңгімелесуге жіберілген кандидаттар 
осы кандидаттарды әңгiмелесуге жiберу  
туралы хабардар ету күнiнен бастап 5 
жұмыс күні iшiнде конкурс жариялаған 
«Батыс Қазақстан облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау басқармасы» 
ММ-да өтеді.

Конкурс комиссиясының отырысы-
на байқаушыларды қатыстыруға жол 
беріледі.

«Батыс  Қазақстан облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы» ММ,  090000, Орал қаласы, Достық даңғылы,  201үй, 401бөлме, 
анықтама алу телефоны: 509789, 506002 (факс), электрондық мекенжай: economica@westkaz.kz. 
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хабаР-ошаР

Қазталов ауданы Кіші Талдықұдық ауылының тұрғыны болған аяулы 
жар, сүйікті ата Евгений Ғарифұлы Мулековтің өмірден озғанына 21 
мамыр күні 1 жыл, сонымен бірге арамызда болса, 27 мамырда 72 жасқа 
толар еді, осыған орай сағына еске аламыз.

Асқар таусың орның бөлек өмірде,
Сағынумен күндер жылжып өтуде.
Алдымыздан шығар ма деп шырылдап,
Ұл-қыздарың, немерелер күтуде.

Топырағы торқа, иманы жолдас болғай!

Еске алушылар: зайыбы Гүлжиян, бала-келіндері 
Ақеділ-Жібек, Нұрбек-Нұргүл, Сайлау, қыз-күйеу баласы 

Жеңіс-Айнұр, немере-жиендері

Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылында бір-
ге оқып, бірге өскен достарымыз Жасқайрат 
Оразұлы Айтқалиев пен Асхат Сағынғалиұлы 
Қисабеков арамызда болса, мамырдың 20-сы 
күні екеуі де 55 жасқа толар еді. Осыған орай 
сағынышпен еске аламыз. 

Өмір – өзен ағып жатқан өтпелі,
Неткен қиын бұл тағдырдың өткені.
Жанымызда жүрген жайсаң дос едің,
Жылдар өтті сіздерсіз өмір өткелі.

Еске алушылар: сыныптас-достары

Тұлғасы даналықтың кейпіндей, өмірдің қандай жүгіне де белі 
қайыспаған, алайда арамыздан ажал алып кетсе де, артына өлмейтұғын 
із қалдырған Қазталов ауданы Қараөзен ауылының тұрғыны болған асқар 
таудай әкеміз, отбасымыздың тірегі Исатай Мажитұлы Мажитовты 
дүниеден озғанына 40 күн болуына орай сағынышпен еске аламыз.

Әкешім, асқар тауым, сізден айырылып жүрегіміз қанжылады. 
Жалған-ай! Өмірдің күрмеуге келмейтін қысқа жіптей шолақ екенін бұл 
дүниенің жалғандығын осындайда мойындау қандай ауыр десеңші?!

Жөнің бөлек дара тұлға едің, ірілік пен кеңдікті, парасат пен парызды 
тең ұстап, өмірден адал ақ күйіңде кете бардың.

Жан әкеміздің алды жарық болсын. Мәңгілік ғұмырын бастаған әке 
рухына ұрпақтары әр уақытта бас иеміз.

Әкем менің!
Айбынды едің, асқар ең,
Бауырына алды сені басқа әлем.
Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай,
Қыздарыңа құшағыңды ашқан ең.
Жаның - көкте, мекен етті аспанды,
Сені іздеген көңілдерден жас тамды.
Сағыныш пен өкініші астасқан,
Әке, сенсіз күндер енді басталды.

Сағынышпен еске алушылар: бала-келіндері, қыз-күйеу балалары, 
немере-жиендері

2014 жылдың маусым айында сұм ажал біздің арамыздан сүйікті 
ұлымыз, ардақты ағамыз Еркебұлан Ерланұлы Төреғалиевты тыр- 
нағына іліп кеткен еді. Ардақты ұлымыз, аяулы ағамыз тірі болса, 
мамыр айының жиырмасында 25 жасқа толар еді. Артында аңырап 
қалған отбасы, тума-туыс жақындары бір жыл болды, міне, сағынышпен 
Еркебұланның жарқын бейнесін еске аламыз.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе еді, жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бір көтеріп, бірде жығып құлатты.
Көре алмай тіршіліктің қызығын,
Тата алмадың өмірдің тәттілігін.
Жарқырап жүруші едің ортамызда,
Бізді тастап, арамыздан ерте кеттің.
Айтқан сөзің, әр қылығың жадымызда,
Жамандық қылмап едің ешбір жанға,
Топырағың торқа болып, жатшы жебеп,
Тағдырдың салғанына бар ма шара?

Еске алушылар: әкесі Ерлан, анасы Толқынай және қарындасы Жұлдыз

«Қарашығанақ Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясы «ҚПОның ҚМГККға 
арналған Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2015 жылғы шілдежелтоқсан айла
рында өтетін ісшаралар жоспары» жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізуді 
жоспарлауда.

Тыңдау 2015 жылғы 4 маусымда сағат 10.00-де Ақсай қаласы, Бөрлі ауданының 
әкімдігінде өтеді. 

Қоғамдық тыңдауға арнайы дайындалған жоспармен алдын ала танысу үшін келесі 
мекенжайға хабарласуыңызға болады: Ақсай қаласы, Бөрлі аудандық әкімдігі (Бөрлі 
аудандық әкімдік ғимараты), 2-қабат, №39 қабылдау бөлмесі). 

Жоспар жобасының электронды нұсқасымен келесі сілтеме бойынша www.kpo.kz КПО 
Интернет сайтынан, Тұрақты даму/ ЕҚ, ҚС және ҚОҚ/Қоршаған ортаны қорғау/ ҚПО-ның 
ҚМГКК-ға арналған Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2015 жылғы шілде-желтоқсан айла-
рында өтетін іс-шаралар жоспары жобасы бетінен таныса аласыз.   

Ұсыныстар мен ескертпелерді EPMP_Jul_Dec_2015@kpo.kz электронды поштасына ха-
барландыру жарияланған күнінен бастап 2015 жылдың 3 маусымына дейін жолдауыңызға 
болады.

«Облыстық су спорты түрлері бойынша  балаларжасөспірімдер спорт мектебі» 
МКҚК бос қызмет орындарына орналасуға конкурс өткізу туралы хабарлайды:

1. Дәрігер – 1 бірлік (жоғары білім, жұмыс өтілі кем дегенде 3 жыл), 
2. Оқу-жаттығу процесіне қызмет көрсететін механик – 0,25 бірлік (жоғары білім немесе ар- 

наулы орта білім, жұмыс өтілі кем дегенде 3 жыл), 
3. Жабдықтар жөніндегі техник - 0,5 ставка (жоғары білім немесе орта арнаулы білім, жұмыс 

өтілі кем дегенде 3 жыл ), 
4. Жабдықтарға қызмет көрсету механигі - 1 бірлік (жоғары білім немесе орта арнаулы білім, 

жұмыс өтілі кем дегенде 3 жыл),
5. Автокөлік жүргізуші (D- санаты) - 0,25 бірлік (жұмыс өтілі кем дегенде 3 жыл), 
6. Слесарь-сантехник – 0,25 бірлік (арнайы білім, жұмыс өтілі 1 жыл).
Конкурсқа қатысқысы келген үміткерлер мына құжаттарды алып келуі тиіс:
• Түйіндеме;
• Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
• Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі;
• Кадр есебі бойынша жеке іс-парағы (нақты мекенжайы мен телефон нөмірі көрсетілген);
• Өмірбаян, (3х4) фото – 2 дана;
• Белгіленген тәртіппен куәландыратын білімін анықтайтын құжаттардың көшірмесі;
• Медициналық кітапша (жұмыс жасауға рұқсаты бар);
• Еңбек кітапшасы;
• Әскери есеп құжаты (әскери міндеттілер мен әскери қызметке шақырылуға жататын адам-

дар үшін); 
• Сотталмағаны туралы анықтама.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар хабарландыру жарияланған күннен бастап, 15 

күнтізбелік күн ішінде мына мекенжайға тапсырылуы қажет. Орал қаласы, Жеңіс шағын 
ауданы, №5  ғимарат.

Анықтама үшін телефон: 26 26 80. 

Жоғары техникалық мектеп ұжымы Андас оқу орталығының басшысы Гүлсара Мәдиқызы 
Мусинаның әкесі және Сәбит Бейбітұлы Мусинның атасы

Мәди Мұсаұлы Мусинның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті ректораты Серік Жамбылұлы Шәпкеновке және 
Гүлбахыт Жамбылқызы Абдушеваға анасы, белгілі педагог, қоғам қайраткері  

Мария Қойшыбайқызы Шәпкенованың 
өмірден озуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. 

ҚмдБ-ның БҚО бойынша өкіл 
имамы руслан Сұлтановтың бас- 
тамасымен ұлы Отан соғысын- 
дағы Жеңістің 70 жылдығына 
орай мешіт қызметкерлері мен 
жамағаттары «Табиғат» аясы- 
на шығып, күрес, кір тасын кө- 
теру, шағын футболдан жарыс  
өткізді.

Шара шағын  футболдан басталды. Екі 
команда да бір-біріне дес бермей, доп- 
ты шырқ үйіріп,  ұпай саны  тең түсті. Ал  
кір тасын көтеруде  Орал қаласындағы 
«Түлбаев Мұхаммед Гариф» мешітінің 
бас имамы Қажымұқан Ғилманов пен 
найб имамы Әзілхан Бисенғалиев ерек- 
ше көзге түсті. Көк кілем үстінде ба-
луандар күресіп, жарысты қыздырды. 

Әсіресе, «Орал» медресесінің ұстазы 
Әсет Романқұлов қатарластарынан ба-
сым түсті. 

Қажымұқан Ғилманов жиылған жама- 
ғатқа ақ дастарқан жайып, Жеңістің 70  
жылдығымен құттықтады. «Орал» мед- 
ресесінің ұстазы Мұхаммед Наги Шушан 
Орал орталық мешітінің найб имамы 
Мұратбек Қыстаубаевтың қазақшаға ау- 
даруымен «Бірлік, ынтымақ» жайында   
арабша уағыз айтып, халықты ауызбірші- 
лікке шақырды. Жеңімпаз-жүлдегерлер- 
ге облыстық мешіт әкімшілігінің арнайы 
сыйлықтары тапсырылды.   

Нұрлан САМАТҰЛЫ,
облыстық мешіттің баспасөз  

хатшысы

Имамдар  жарыс  өткізді 

Қаратөбе ауданы әкімдігі ҚР Президенті әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы Серік 
Жамбылұлы Шәпкеновке және ағайын-туыстарына анасы 

Мария Қойшыбайқызы Шәпкенованың 
дүниеден озуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.



Құттықтаймыз!
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сенбі,  16  мамыр  2015 жыл

Жәнібек ауданы Жақсыбай ауылының 
тұрғыны, сүйікті әке, ата Сансызбай 
ЗӘКАРИНДЫ 80 жас мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Деніңізге саулық 
тілей отырып, мәуелі бәйтеректей аман-есен 
ортамызда ғұмыр кешуіңізге тілектеспіз.

Әкешім, жүреміз біз бір өзіңді арқаланып,
Жетеді жақсы ісің жұрт тамсанарлық.
Жүзге жет жүзің жарқын, денің сау боп,
Оны да аман-есен қарсы алалық.

Игі тілекпен:  бала-келіндеріңіз, 
қыз-күйеу балаларыңыз, немере-

жиендеріңіз

Жәнібек ауданы Қамысты ауылдық 
округінің Насосный елді мекенінің тұрғыны 
Сүйінғали ҚАЛЕНҰЛЫН 63 Пайғамбар 
жасына толу мерейтойымен құттықтаймыз! 
«Батыссушар» РМК-ның су сорғызу бекетінде 
қырық жыл бойы бел жазбастан еңбек етті- 
ңіз. Енді сол бейнетіңіздің зейнетін көруіңізге 
тілектеспіз.

Әрдайым денсаулығыңыз мықты болсын,
Жүрегіңіз шаттық пен нұрға толсын.
Құдайым, ұзақ өмір, бақыт беріп,
Қуаныш құшағына бөлей берсін.

Игі тілекпен: зайыбыңыз Ардақ, 
бала-келініңіз Ринат-Индира, немерелеріңіз Азамат, 

Аманат, Армат

Бөкей ордасы ауданы Сайқын ауылының 
тұрғыны, асқар тау әкеміз Ғиният Хами 
доллаұлы ЕСЕНҒАЛИЕВТЫ 15 мамырда 
толған мерейлі 63 жасымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Асыл әке ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқоршымыз сіз келіп 63 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.

Тілек білдірушілер: ұл-қыздарыңыз 
және Есенғалиевтер әулеті

Теректі ауданы Ақжайық ауылының тұрғы- 
ны, құрбымыз Ғазиза РАХМЕТҚЫЗЫН мерейлі 
60 жасымен шын жүректен құттықтаймыз!

Ұл-қыздарың мақтанышың өзіңнің,
Дәлелі көп айтқан менің сөзімнің.
Білім алып бердіңіз, балаларыңның бәріне,
Аяқтанып келеді, жұбын тауып бәрі де.  

Ұстаздығыңды ауылдың бәрі біледі,
Болдыңыз әр кез мектептің сіз тірегі.
Бүкіл елің сыйлайды сізді үнемі,
Басқалар сізді үлгі етіп  жүреді.

Құрдасымыз, туған күнің құтты болсын,
Айналаң шаттық пен гүлге толсын.
Өзің түйдей құрдасымыздың бірісің,
Ақынымызсың, ардақтымызсың, ірісің. 

Ізгі тілекпен: достарыңыз Светлана, Нәбира, Бекен-
Күлән,  Ғұбайдолла-Гүлнәр, Салауат-Жібек

Теректі ауданы Ақжайық ауылының 
тұрғыны, құрбымыз Жібек НАРЫШОВАНЫ 
мерейлі 60 жас мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Өткені өнегелі жан едіңіз,
Ойланып ой тоқтатар өзіңізге.
Сәтті болсын болашағы ұрпағыңның,
Өмірде көрсін ұқсап өзіңізге.

Куә болып, қуанышты күндеріңе,
Бәріміз жиналыппыз өздеріңе.
Айтылған мына тілек сөзімізге,
Тыныштық заман болсын бәрімізге.

Келін ұстау қызығын көрдіңіздер,
Бірге жүріп, осы күнге келдіңіздер.
Немерелеріңе тәрбие бердіңіздер,
Сіздерден үйренейік енді біздер.

Ізгі тілекпен: достарыңыз Светлана, Нәбира, Бекен-
Күлән, Сәбит-Ғазиза, Ғұбайдолла-Гүлнәр, Нұрлан

Біздің газетіміздегі жарнамаңыз –  
сіздің табысыңыз.

Тел.: 51-51-09

«Әлемді  көзбен  емес, 
     жүРекПен ұғамын»

- Мектебіміздің мақтанышына 
айналған оқушымыздың бүгінгі 
күнге дейін салған суреттері қа- 
лалық, облыстық және республи- 
калық конкурстардан жүлде алып 
жүр. Жақсылықтың болашағынан 
зор үміт күтіп, туындыларын 
жарыққа шығару мақсатында 
көрерменге ұсынып отырмыз, - 
дейді мектеп директоры Арыстан-
бек Ғұбашев.

Жыл сайын ұйымдастырылып 
жүрген мүмкіндігі шектеулі бала- 
лар шығармашылығына арналған  
облыстық «Жұлдыз-ай» фестивалі- 
нің лауреаты, «Балалар әлемді 
бейнелейді» атты халықаралық 
ЮНЕСКО жоба сертификатының 
иегері, талантты жас суретшінің 
көрмесі мамыр айының 31-іне 
дейін жалғаспақ.

Темірболат ТОҚМАМБЕТОВ

цей, гимназия оқушыларынан құ- 
ралған жас инспекторлар топта- 
ры, барлығы 11 команда құра- 
мын 110 оқушы қатысты. Слет бағ- 
дарламасына сай, қатысушылар 
саптық байқау, «Жол қозғалысы 
ережесінің білгірі», «Велосипед- 
ті мәнерлеп жүргізу», «Жас ретте-
уші», «Жас тазалықшы», «Жас жол 
инспекторлары туралы әндер», 
«Менің жасағым» таныстырылым, 
«Үгіт топтары», «Эрудиттер турни-
рі» байқаулары бойынша сынға 
түсті.

Слет нәтижесінде жалпыкоман- 
далық есепте І орынды Бөрлі ауда-
ны, Ақсай қаласының №4 мектебі, 
ІІ орынды  Орал қаласының №44 
мектебі және  Жәнібек ауданының 
№1 мектебі оқушылары иеленсе, 
ІІІ орынды Зеленов ауданының 
Трекин қазақ мектебі, Қазталов 
ауданының Ғ. Бегалиев атындағы 
мектебі және Теректі аудандық 
«Үміт» лингвистикалық гимназия-
сы өзара бөлісті. 

Жеңімпаз командаларға білім 
басқармасының дипломдары мен 
естелік сыйлықтары табыс етілді. 

Өз тілшіміз

«Бағдаршам - 2015»  слеті  өтті
13-14 мамыр аралығында «дарын» қосымша білім 

беру орталығында ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойы-
на арналған «Бағдаршам - 2015» жас жол инспекторлары 
топтарының облыстық слеті өтті.

Сәрсенбі күні 
гагарин атындағы 
кинотеатрдың 
фойесінде Қазақстан 
республикасы 
конституциясының 
20 жылдығына 
арналған Жақсылық 
Төреғалиевтің 
«Әлемді көзбен емес, 
жүрекпен ұғамын» 
атты сурет көрмесі 
ашылды.

Облыстық көру қабілеті бұ- 
зылған балаларға арналған мек- 
теп-интернаты ұжымы ұйымдас- 
тырған көрмесіне автордың графи-
ка және майлы бояумен салынған 
30-ға жуық туындысы қойылған. 
Аталмыш мектептің биылғы тү- 
легі Жақсылық Төреғалиевтің 
әр түрлі жанрда бейнеленген 
шығармалары алыстан көз тарта-
ды. 

Слетті облыстық білім басқар- 
масы, «Өркен» қосымша білім 
беру орталығы және БҚО ІІД 
әкімшілік полиция басқармасы 
ұйымдастырды. Шараның бас-
ты мақсаты – балалар мен жас- 
өспірімдердің қатысуымен бола- 
тын жол-көлік оқиғаларының ал- 

дын алу жұмысын жетілдіру, ба- 
лалардың жол-көлік жарақатын 
болдырмау мәселелеріне мүдделі 
мекемелердің, ұйымдардың, қо- 
ғам өкілдерінің назарын аудару 
болды.

Жарысқа 12-14 жастағы орта 
жалпы білім беретін мектеп, ли-

Бірер күннің ішінде жауын-шашын- 
ның 4 айлық мөлшері түскендіктен, 
Атырауда қиын жағдай қалыптасқаны 
мәлім. «Сол себепті Батыс Қазақстан 
облысының құтқарушылары көршілерге 
суыт көмекке аттанды. Бүгіндері ба- 
тысқазақстандық 8 құтқарушы өзде- 
рімен бірге ала барған үш бірдей ар-
найы техникамен Атыраудың Өркен 
ықшамауданы мен қала маңындағы 
Геолог ауылында су сору жұмыстарын 
қарқынды жүргізуде» – деп хабарлады 
редакцияға Батыс Қазақстан облысы ТЖ 
департаментінің мемлекеттік тіл және 
ақпарат тобы. 

Көршілерге  көмектесуде


