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Елбасының Қазақстан халқына Жолдауы 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ӘЛ-
АУҚАТЫНЫҢ ӨСУІ: ТАБЫС ПЕН 
ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ

І. ХАЛЫҚ 
ТАБЫСЫНЫҢ 

ӨСУІ 
Адам еңбекқор болып, өз 

кәсібін жақсы меңгергенде 
және лайықты жалақы алуға 
немесе жеке кәсіп ашып, оны 
дамытуға мүмкіндік болған 
кезде табыс артады.

Біріншіден, Үкіметке 2019 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 
ең төменгі жалақыны 1,5 есе, 
яғни 28 мыңнан 42 мыңға дейін 
өсіруді тапсырамын.

Е к і н ш і д е н ,  б и з н е с т і 
өркендетудің тұрақты көздерін 
қалыптастырып, жеке инве-
стицияны ынталандыру және 
нарық еркіндігін қолдау керек.

БІРІНШІ. Біз 2010 жылдың 
өзінде «Бизнестің жол карта-
сы – 2020» бағдарламасын 
іске қостық.

ЕКІНШІ. Экономикада 
бәсекелестікті дамыту және 
тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы мен табиғи 
монополиялардың қызметі 
үшін белгіленетін тарифтер 
саласында тәртіп орнату 
мақсатымен батыл шаралар 
қабылдау керек. 

ҮШІНШІ. Бизнесті заңсыз әкімшілік 
қысымнан және қылмыстық қудалау 
қаупінен қорғауды арттыра түсу керек.

ТӨРТІНШІ. Экспортқа бағытталған ин-
дустрияландыру мәселесі экономикалық 
саясаттың негізгі элементі болуға тиіс.

БЕСІНШІ. Агроөнеркәсіп кешенінің 
әлеуетін толық іске асыру керек.

АЛТЫНШЫ. Инновациялық және 
сервистік секторларды дамытуға ерекше 
көңіл бөлген жөн.

Ж Е Т І Н Ш І .  Н а қ т ы  э ко н ом и к а н ы 
өркендету үшін қаржы секторының рөлін 
күшейтіп, ұзақ мерзімді макроэкономикалық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету қажет.

II. ТҰРМЫС САПАСЫН 
АРТТЫРУ

Әл-ауқатымыздың екінші бір сипаты – 
өмір сүру деңгейінің артуы. Білім берудің, 
денсаулық сақтау саласының, тұрғын үйдің 
сапасы мен қолжетімділігі, жайлы және 
қауіпсіз жағдайда өмір сүру мәселелері әрбір 
қазақстандық отбасына қатысты.    

БІРІНШІ. 5 жыл ішінде білім, ғылым, 
денсаулық сақтау салаларына барлық 
көздерден жұмсалатын қаражатты ішкі 
жалпы өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу 
қажет.

ЕКІНШІ. Мектепке дейінгі білім беру 
сапасын түбегейлі жақсарту керек.

ҮШІНШІ. Орта білім беру жүйесінде 
негізгі тәсілдер белгіленген, қазіргі кезеңде 
солардың орындалуына баса назар 
аударған жөн.

ТӨРТІНШІ.  Келесі  жылы «Педа-
гог мәртебесі туралы» заңды әзірлеп, 
қабылдау қажет деп санаймын.

БЕСІНШІ. Жоғары білім беру ісінде оқу 
орындарының маман дайындау сапасына 
қатысты талаптар күшейтіледі.

АЛТЫНШЫ. Медициналық қызмет са-
пасы халықтың әлеуметтік көңіл-күйінің 
аса маңызды компоненті болып саналады.

Ж Е Т І Н Ш І .   Ө ң і рл і к  д е ң г е й д е г і 
резервтерді тауып, бұқаралық спорт пен 
дене шынықтырудың қолжетімділігін арт-
тыру қажет.

СЕГІЗІНШІ. Ұлт саулығы – мемлекеттің 
басты басымдығы. Бұл –қазақстандықтар 
сапалы азық-түлікті пайдалануға тиіс 
деген сөз.

III. ӨМІР СҮРУГЕ ЖАЙЛЫ 
ОРТА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Жайлылық дегеніміз – ең алдымен, 
тұрғын үйдің қолжетімділігі, ауланың әдемілігі 
мен қауіпсіздігі, тіршілікке және жұмыс 
істеуге қолайлы елді мекеннің және сапалы 
инфрақұрылымның болуы.

БІРІНШІ. Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй.
ЕКІНШІ. Еліміздің аумақтық дамуына 

жаңа тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету 
қажет.

ҮШІНШІ. Құқық қорғау органдарының 
жұмысына терең және сапалы өзгерістер 
қажет.

ТӨРТІНШІ. Сот жүйесін одан әрі 
жаңғырту.

IV. АЗАМАТТАР СҰРАНЫСЫНА 
БЕЙІМДЕЛГЕН МЕМЛЕКЕТТІК 

АППАРАТ
Жаңа кезең жағдайында мемлекеттік ап-

парат қалай өзгеруге тиіс? 
БІРІНШІ.  Мемлекетт ік  органдар 

қызметінің тиімділігін түбегейлі арттыру.
ЕКІНШІ. Осы күрделі кезеңде бөлінетін 

әрбір теңгенің қайтарымының мол болуы-
на қол жеткізу керек.

ҮШІНШІ. Сыбайлас жемқорлықпен 
белсенді күрес жалғасатын болады.

Т Ө РТ І Н Ш І .  Ү к і м ет  п е н  б а рл ы қ 
мемлекеттік органдардың жұмысында 
формализм мен бюрократияны азайту 
қажет.

БЕСІНШІ. Қойылған міндеттерді тиімді 
жүзеге асыру үшін реформалардың 
жүргізілуіне бақылау механизмдерін 
күшейту қажет.

V. ТИІМДІ СЫРТҚЫ 
САЯСАТ

Қазақстанның табысты жаңғыруын 
қамтамасыз ету үшін бастамашыл белсенді 
сыртқы саясатты одан әрі жүзеге асыру қажет.

VІ. ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ 
ЕЛІМІЗДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР 

ҮДЕРІСТЕРІНЕ АТСАЛЫСУЫ
Әрбір қазақстандық жүргізіліп жатқан 

реформалардың мәнін және олардың От-
анымызды өркендету жолындағы маңызын 
жете түсінуге тиіс.

Послание Президента Н.Назарбаева 
народу Казахстана

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

I. РОСТ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Доходы растут, когда человек трудолю-
бив, является профессионалом своего дела, 
получает достойную заработную плату или 
имеет возможность открывать и развивать 
собственное дело.

Во-первых, поручаю Правительству с 1 
января 2019 года повысить минимальную  
зарплату в 1,5 раза – с 28 до 42 тысяч тенге.

Во-вторых, нужно формировать стабиль-
ные источники роста бизнеса, стимулировать 
частные инвестиции и способствовать сво-
боде рынка.

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году мы запустили 
программу «Дорожная карта бизнеса-2020».

ВТОРОЕ. Необходимо принять реши-
тельные меры по развитию конкуренции в 
экономике и наведению порядка в тарифах 
на услуги ЖКХ и естественных монополий.

ТРЕТЬЕ. Необходимо повысить защиту 
бизнеса от неправомерного администра-
тивного давления и угроз уголовного пре-
следования.

ЧЕТВЕРТОЕ. Экспортоориентиро-
ванная индустриализация должна стать 
центральным элементом экономической 
политики.

ПЯТОЕ. Нужно в полной мере реали-
зовать потенциал агропромышленного 
комплекса.

ШЕСТОЕ. Особое внимание следует 
уделять развитию инновационных и сер-
висных секторов.

СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить роль 
финсектора в развитии реальной эконо-
мики и обеспечить долгосрочную макроэ-
кономическую стабильность.

II. ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Второй составляющей благополучия яв-

ляется рост уровня жизни.
ПЕРВОЕ. В течение 5 лет необходимо 

довести расходы на образование, науку 
и здравоохранение из всех источников до 
10% от ВВП.

ВТОРОЕ. Необходимо кардинально 
повысить качество дошкольного образо-
вания.

ТРЕТЬЕ. В сфере среднего образования 
основные подходы определены – на ны-
нешнем этапе нужно сконцентрироваться 
на их исполнении.

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю 
необходимым разработать 
и принять в следующем 
году Закон «О статусе пе-
дагога».

ПЯТОЕ. В высшем об-
разовании будут повыше-
ны требования к качеству 
подготовки в учебных за-
ведениях.

ШЕСТОЕ. Качество ме-
дицинских услуг является 
важнейшим компонентом 
социального самочув-
ствия населения.

СЕДЬМОЕ. На реги-
ональном уровне необ-
ходимо найти резервы и 
повысить  доступность 
массового спорта и физ-
культуры.

ВОСЬМОЕ. Здоровье 
нации – главный приори-
тет государства. Это оз-
начает, что казахстанцы 
должны потреблять каче-
ственные продукты.

III. СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 

СРЕДЫ ПРОЖИ-
ВАНИЯ

Комфортность заключается прежде всего 
в доступности жилья, красивом и безопасном 
дворе, удобном для проживания и работы 
населенном пункте и качественной инфра-
структуре.

ПЕРВОЕ. Качественное и доступное 
жилье.

ВТОРОЕ. Нужно обеспечить внедрение 
новых подходов к территориальному раз-
витию страны.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая модернизация 
судебной системы.

IV. ГОСАППАРАТ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН

Как должен измениться государственный 
аппарат в условиях нового времени?

ПЕРВОЕ. Кардинальное повышение 
эффективности деятельности государ-
ственных органов.

ВТОРОЕ. В это непростое время нужно 
добиваться максимальной отдачи от каж-
дого выделяемого тенге.

ТРЕТЬЕ. Будет продолжена активная 
борьба с коррупцией.

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно снизить форма-
лизм и бюрократию в работе Правитель-
ства и всех госорганов.

ПЯТОЕ. Для эффективного осущест-
вления поставленных задач необходимо 
усилить механизм контроля за проведе-
нием реформ.

V. ЭФФЕКТИВНАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Для обеспечения успешной модернизации 
Казахстана необходимо дальнейшее осущест-
вление проактивной внешней политики.

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ 
КАЖДОГО КАЗАХСТАН-

ЦА ПРОЦЕССАМ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ

Каждый казахстанец должен четко пони-
мать суть проводимых реформ и их важность 
в деле процветания нашей Родины. Для их 
успешной реализации сегодня как никогда 
важна консолидация общества вокруг общих 
целей.
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Юбилейное ауылы әкімінің 12.09.2018 жылғы №2 Шешімі

 Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды облысы 
Әділет департаменті нормативтік құқықтық акті 2018 жылғы 2 қазан 

айындағы нормативтік құқықтық кесімдерді 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №4964 болып енгізілді

Юбилейное ауылындағы көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-

аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасы, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 35 бабының 2) тармағы негізінде және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Қарағанды облысы Абай ауданы Юбилейное ауылындағы көшелер келесідей қайта аталсын:
Мира көшесі Бейбітшілік көшесіне;
Механизаторов көшесі  Ынтымақ көшесіне;
Зеленый көшесі  Жасыл ел көшесіне;
Молодежная көшесі Жастар көшесіне;
Целинная көшесі және Подстанция көшесі  Шаңырақ көшесіне;    Школьная көшесі Мектеп көшесіне.
2. Қарағанды облысы Абай ауданы Юбилейное ауылындағы келесі көшелер атауының транскрипциясы 

өзгертілсін:
Амангельды көшесі  Амангелді Иманов көшесіне;
Гагарина көшесі Юрий Гагарин көшесіне;
Абая көшесі Абай көшесіне;
Казахстанская көшесі Қазақстан көшесіне.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.

Юбилейное ауылының әкімі                                         Байтурсынов Е.Х.

№2 Решение акима села Юбилейное от 12.09.2018г.
 (Министерства Юстиции Республики Казахстан Департамент 

Юстиции Карагандинской области нормативный правовой акт от 
2018 года, 2 октября  нормативно-правовое заключение 
№4964 внесен  в реестр государственной регистрации)

О переименовании улиц в  селе Юбилейное 
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об адми-

нистративно-территориальном устройстве Республики Казахстан», пункта 2) статьи 35 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в селе Юбилейное Абайского района Карагандинской области следующие улицы:
улицу Мира на улицу Бейбітшілік;
улицу Механизаторов на улицу Ынтымақ;
улицу  Зеленый  на улицу Жасыл ел;
улицу Молодежная  на улицу Жастар;
улицу  Целинная и улицу Подстанция  на улицу Шаңырақ;
улицу Школьная  на улицу Мектеп. 
2. Изменить в селе Юбилейное Абайского района Карагандинской области траскрипцию следующих улиц: 
улицу  Амангельды в улицу Амангелді Иманов;
улицу  Гагарина в улицу Юрий Гагарин;
улицу  Абая в улицу Абай; 
улицу  Казахстанская в улицу Қазақстан.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого 

официального опубликования.

Аким села Юбилейное                                               Байтурсынов Е.Х.

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

КҮЗГІ ЖИЫН-ТЕРІМ ЖАЛҒАСУДА 
Осы аптада аудан әкімі Бауыржан Асанов Агрогородок және Қарағанды селолық округтарына 

жұмыс сапарымен барды. Алдымен Агрогородок ауылындағы тұрғын үй құрылысымен таны-

сып шықты. Қызметтік қолданысқа 
берілетін, қалпына келтіріліп 
жатқан тұрғын үй құрылысының  
жұмыстары қалпымен жүруде. 
Дегенмен кемшіліктер де жоқ 
емес. Аудан басшысы құрылыс 
жұмыстарын айтылған мерзімге сай 
бітіруде жұмыс барысын тездетуді 
тапсырды. Мұнан кейін ауыл 
арасындағы жолдардың жағдайын 
қарап шықты. Жол жағдайы әлі де 
болса жөндедуі талап етеді.  

Келесі кезекте аудан әкімі 
аталмыш ауылдардағы «Тұлпар» 
ж ә н е  « П о л и в н о е »  ш а р у а 
қожалықтарының күзгі жиын терім-
жағдайларымен танысты.  

Қазір алқаптарда тек сәбіз, 
картоп, қырыққабат сынды кеш 

пісетін көкеністердің жиын-теріні жүруде. Гектарына бірнеше центнерден өнім алып жатқан 
шаруалар күн райының да ыңғайларына келіп тұрғанын жақсылыққа балайды. Ал алдағы 
уақытта шаруалар өнімдерін қоймаға сақтап, қыста сатамыз дейді.  Қазір алқаптардан теріліп 
алған өнімдер қоймаларға тасылуда. 

Меруерт Арғын 

ІС САПАР

Сейсенбі күні әкімдікте аудан әкімі 
Бауыржан Асановтың төрағалығымен 
аппараттық жиын өтті. Күн тәртібінде өзекті 
деген мәселелер қарастырылды. Алдымен 
ағымдық жедел мәселелер қарастырылды. 
Ол жайында аудан әкімінің орынбасарлары 
ақпарат берді. 

Бірінші мәселе бойынша қыс мезгілінде 
азаматтық қорғау қызметінің дайындығы 
жөнінде аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің басшысы Ә.Абишев баяндама жа-
сады. Баяндамада былтырғы жылғы төтенше 
жағдайларды баяндап, атқарылған жұмыстары 
туралы айтып берді. Көліктердің биылғы қысқа 
сақадай сай екендігін жеткізді. Аудан басшы-
сы елдімекендермен жұмысты жандандыру 
керектігін тапсырды. 

Бұдан кейін ветеринарлы – алдын алу 
шараларының жүргізу барысы туралы 
аудандық ветеринария бөлімінің басшысы 
А.Саменбаев таныстырды. 

2 0 1 8  ж ы л ы  в е т е р и н а р и я л ы қ 
профилактикалық іс-шаралар жоспарына 
сәйкес ауыл шаруашылығы жануарларының 
9 аса қауіпті ауруларға қарсы 398 500 ма-
нипуляция жүргізу, сонымен қатар 23 түрлі 
ауруларға қарсы диагностикалық зерттеуге 
102 703 дана биологиялық сынамалар алу 
жоспарланған болатын. Профилактикалық іс 
шаралар бойынша 9 айдың қорытындысына 
сәйкес, 100% орындалды. Сібір жарасына 
қарсы барлық мал түрлері  – 81 500 бас, ІҚМ 
қарасанына қарсы – 9 550 бас, құс тұмауына 
қарсы – 187 350 бас егілді, және туберку-

Бірқатар мәселелер қаралды
лезге қарсы ІҚМ – 6 690 бас, шошқа – 13 
650 бас, жылқы маңқасына қарсы – 300 бас 
аллергиялық зерттеу жүргізілген. Соны-
мен қатар басқада аурулардың алдын алу 
мақсатында жұмыстар жасалып, жұқтырған 
малдардың басы жойылған. 

Аудан бойынша 5 мал қорымдары бар, 
оның 2 типтік, 3 қарапайым. 2018 жылға 
2 типтік мал қорымдарының құрылысына 
жергілікті бюджеттен 16,0 млн. теңге қаражат 
бөлініп, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. 

Бұл сала бойынша аудан әкімі Бауыржан 
Асанов әлі де жүргізетін шаралар, жұмыстар 
баршылық. Сол себепті, мал қорымдарының 
құрылысын уақытылы аяқтау, әлі де болса 
елдімекендердегі егу жұмыстарын сапасын 
жақсару керектігін жеткізді.

Осы аптаның сенбі, жексенбі күндері Аста-
на қаласында ауылшаруашылық жәрмеңкесі 
өтеді.  "Ауыл – береке" жәрмеңкесінің өту 
барысы туралы толық ақпаратты аудандық 
ауылшаруашылығы бөлімінің басшысы 
А.Санаубаров баяндап берді. Қазіргі таңда 
шаруашылық қожалықтарына барлық 
жағдайлар жасалып, рұқсатнама дайын 
екендігін жеткізді. Бауыржан Қоңырбайұлы 
қатаң бақылауға алып, жоғарғы деңгейде 
өткізіп, сапалы өнімдерді халыққа ұсынуды 
тапсырды. 

Барлық мәселелер қамтылғаннан 
кейін кент, ауыл әкімдерінен атқарылған 
жұмыстарын сұрап, түйткілді мәселелерді 
қарастырып, шешімін табу жолдарын ұсынды.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

АКЦИЯ

ЖҮРЕКТЕН – ЖҮРЕККЕ 
Әр жыл  сайын елімізде  «Қарттар күні» 

мерекесі  үлкен құрметпен аталып өтіледі. 
Қарттарға қамқорлық – біздің санамызға сіңген 
қасиет. Өйткені қарияларымыз – еліміздің алтын 
қоры, отаншылдық пен іске адалдықты, асқан 
төзімділікпен табандылықты, отан сүгіштікті  
қалыптастырушы буын. Бүгінгі  жақсы жағдайымыз 
сол алдыңғы аға буын өкілдерінің еліміздің 
өркендеуі жолында, тәуелсіздігіміздің негізін 
қалауда, барлық қиындықтарға қарамастан көп 
күш, жігерлеріңізді жұмсағандарыңыздің нәтижесі.

Бұл күні ауданымыздағы барлық мекемелер, 
жеке кәсіпкерлер де   аға буын өкілдерін қарттар 
күнімен құтықтап, сый құрметтерін көрсетті. 
Солардың бірі әрі бірегейі, ауданымыздың эконо-
микасын көтеруде өзіндік үлесін қосып, саңырау 
құлақ өсіру кәсібін жүргізіп, халықтың сұранысына ие боп жүрген кәсіпкер Жұматаева Алия. 
Ол ардагерлер ұйымының 20 адамына өзінің сый-құрметін көрсетті. Риза болған ардагерлер 
алғыстарын айтып,  еңбегіне табыс тіледі. 

Ардагерлер ұйымының атынан мен де Алия Жұматаеваға талабыңа нұр жаусын,  
ауданымыздың өркендеу жолында істеп жатқан еңбегің табысты болсын дей отырып, 
ардагерлерімізге көрсеткен сый құрметіңе ризашылығымды білдіремін.

Р.Қойлыбаева Аудандық ардагерлер кеңесінің төрайымы 

21 сентября в рам-
ках мероприятий по 
празднованию 20-ле-
тия Астаны под эгидой 
Ассамблеи народа Ка-
захстана, состоялся 
второй этап  Дней эт-
нокультурных объеди-
нений Карагандинской 
области,  в котором 
активное участие при-
няли и этнокультурные 
объединения нашего 
района. В этот день 
Дом дружбы окрасил-
ся  яркими оттенками 
национальных костюмов и трогательными звуками песен этносов, населяющих наш регион. 
Своеобразную, яркую программу представили наши объединения. Программа началась с ви-
део – презентации, в которой в полном объеме была отражена деятельность этнокультурных 
объединений Абайского района: славянских «Родники» и «Русалица», татаро-башкирского 
«Ләйсән», украинского «Хвилинка», русского «Сударушки». Большой интерес у гостей вызвала 
и выставка мастеров декоративно –прикладного творчества, которая поистине напоминала 
самобытный славянский базар, где царила радость творчества и общения. Неизгладимое 
впечатление  оставило у зрителей вокальное мастерство и высокая культура  исполнения 
участников вокального ансамбля «Русалица» и солистки славянского этнокультурного центра  
Жанны Денисенко. Можно сказать, что этот день для всех нас стал праздником дружбы, вза-
имопроникновения культур, которые делают нашу жизнь яркой и насыщенной. Хочется также 
отметить, что наши этнокультурные объединения достойно представили Абайский район в 
Днях этнокультурных центров Карагандинской области.

Л.Стрельцова 
Председатель славянского этнокультурного центра «Русалица» 

КУЛЬТУРА
Под единым шаныраком мира и согласия
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

План мероприятий
по реализации предложений и замечаний, поступивших в ходе подготовки и проведения отчетных встреч акимов 

района, городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел Абайского района перед населением, 
утвержденный постановлением акимата Абайского района от 8 февраля 2018 года № 05/02

№ Содержание предложения, за-
мечания (автор, адрес)

Мероприя-
тия

Форма завер-
шения 

Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение Исполнение

1 О ремонте дороги Жартас–
Долинка (Какарманова Б.А. 
с.Жартас)

Организо -
вать работу 

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.11.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Жабагин К.Х. В текущем году начат капитальный ремонт участка авто-
мобильной дороги областного значения «Абай-Карабас-
Жартас-Долинка» км 0-17,8 на общую сумму 308 010 
тыс. тенге. Объект является переходящим. Заказчик ГУ 
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области»

2 О ремонте внутрипоселко-
вых дорог (Матвиенко П.И. 
п.Южный)

Р а с с м о -
треть 

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Икишева Б.М. В текущем году проведен средний ремонт автомобильной 
дороги по ул. Комсомольская, протяженностью 800 метров. 
Подрядная организация ТОО «Аксу-Т».

3 Об укладке тротуаров от 
ул.Калинина до 4 мкрн (Ман-
каева Ж.А. г.Абай)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.11.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Ахметов М.А. В 2018 году подрядной организацией ТОО «UNIVERSAL 
XXI» проведена укладка пешеходного тротуара от ул. 
Калинина до 4 мкр.

4 Об открытии центра обуче-
ния языков (Муздыбаева Б.А. 
г.Абай)

Р а с с м о -
треть в со-
ответствии 
с законода-
тельством 

Открыть центр 
обучения язы-
ков 

01.10.2018г. Джунуспекова А.А. Ашкеев К.Т. На данный момент подготовлена бюджетная заявка со 
всеми расчетами по открытию центра обучение языков.

5 О ремонте автомобильной до-
роги п.Караган (Соколова И.В. 
с.Жартас)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.Кабаев Д.Д. Ахметов М.А. В сентябре месяце силами подрядной организации КГП 
«ЖолКызмет» проведена отсыпка автомобильной дороги. 
Бюджетная заявка на средний ремонт направлена в ГУ 
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог Карагандинской области».

6 О ремонте подъездной дороги 
к зданию ГАИ (Михальченко 
В.В. с.Агрогородок)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.Кабаев Д.Д. Ахметов М.А В 2018 году подрядной организацией ТОО «Аксу-Т» про-
веден средний ремонт автомобильной дороги от кольца 
2-3 мкр. до здания ГАИ.

7 О ремонте внутрипоселко-
вых дорог (Рамазанова С.Т. 
с.Акбастау)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Туякбаев Р.Б. В июне проведена отсыпка внутрипоселковых дорог по 
улице Болашак и Бірлік в полном объеме.

8 О ремонте водопровода (Арте-
мов В. с.Дубовка)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Абдулкаримов С.Г. При проведении обследования было установлено, что 
задвижка водопровода в исправном состоянии. Замена 
не требуется.

9 Об установке опор улично-
го освещения (Ардыхан Қ. 
с.Есенгельды) 

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
установку опо-
ры уличного 
освещения

01.11.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Григорьян А.Л. По улице Набережная установлены опоры уличного осве-
щения в количестве 6 шт. За счет экономии установлена 1 
опора уличного освещения по ул.Центральная.

10 О ремонте внутрипоселко-
вых дорог (Штукатурова Е.А. 
с.Самарка)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Таубаева З.У. В 2018 году проведен средний ремонт автомобильной 
дороги протяженностью 2,7 км. Подрядчик ТОО «ДСП 
Караколь». 

11 О ремонте внутрипоселковых 
дорог (Залелхан Н. с.Сарепта)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Махфуз А. В 2018 году проведен средний ремонт автомобильной 
дороги протяженностью 0,8 км. Подрядчик ТОО «ДСП 
Караколь».

12 Об установке детской площад-
ки в с.Жартас (Абдрахманова 
С.Ж. с.Жартас)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
установку дет-
ской площадки

01.11.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Оразбеков Б.М. 23 июня 2018 года была установлена детская площадка, 
подрядная организация ИП «Жайык».

13 О ремонте внутрипоселко-
вых дорог (Маюрова Г. М. 
с.Кулайгыр)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Кенжебаев Н.С. В текущем году проведена работа по среднему ремонту ав-
томобильной дороги по ул. Мира, с. Кулаайгыр, площадью 
6200 квадратных метров, общей протяженностью 1,2 км, 
на сумму 17 млн. 456 тыс. тенге. Подрядная организация 
ТОО «Аксу-Т».

14 О восстановлении пустую-
щих квартир по ул.Садовая 
дом 6 (Михальченко В.В. 
с.Агрогородок)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.12.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Баймагамбетов 
Е.О.

Выделены бюджетные средства в размере 10 млн.8 
тыс.тенге, подрядная организация определена. Работы 
ведутся.

15 О текущем ремонте тепловых 
сетей по ул.Б.Хмельницкого 
(Керимбаев Е. п.Топар)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.09.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Муслимова К.О. Согласно плана мероприятий по подготовке к отопитель-
ному сезону 2018-2019 годов в 2018 году запланирован 
текущий ремонт тепловых сетей ул.Б.Хмельницкого на 
общую сумму 5 млн. 014 тысяч тенге. Подрядная органи-
зация ТОО «Рентал ЛТД». Работы завершены.

16 О восстановлении пустующих 
квартир по ул.Кирова дом 9 
(Хасенов К. п.Карабас)

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
проведение ре-
монтных работ

01.12.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Тукебаев Е.Т. Выделены средства из бюджета района в сумме 10,348 
млн.тг. В настоящее время ведутся ремонтно-восстано-
вительные работы.

17 Об установке опор улично-
го освещения (Волкова Е.В. 
с.Юбилейное) 

Р а с с м о -
треть

О б е с п е ч и т ь 
установку опо-
ры уличного 
освещения

01.11.2018г. Магзин М.С. Кабаев Д.Д. Байтурсынов Е.Х. В 2018 году в рамках программы «Развитие регионов» на 
сумму 1050 тыс.тенге по улице Целинная установлено 8 
опор уличного освещения. Подрядная организация ИП 
«Сенім». Работа проведена на 100%.

Қарабас кенті әкімінің 04.09.2018 жылғы №2 Шешімі
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды облысы 
Әділет департаменті нормативтік құқықтық акті 2018 жылғы 20 

қыркүйек айындағы нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №4955 болып енгізілді

Қарабас кентіндегі көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының әкімшілік-

аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасының, Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңының 35 бабының 2 тармағының негізінде және тұрғындардың пікірлерін ескере отырып

ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Қарағанды облысы Абай ауданы Қарабас кентіндегі көшелер келесідей:
1) Дзержинская  көшесі Болашақ көшесіне;
2) Нагорная көшесі Қайнар көшесіне;
3) Почтовая көшесі Алатау көшесіне;
4) Молодежная көшесі Достық көшесіне;
5) Заводская көшесі Наурыз көшесіне;
6) Новая көшесі Самал көшесіне;
7) Песчаная көшесі Ұлытау  көшесіне қайта аталсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік  күн өткен соң қолданысқа 

енгізіледі.
Қарабас кентінің әкімі             Е.Төкебаев

Решение №2 акима поселка Карабас от 04.09.2018г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан Департамент Юстиции 
Карагандинской области нормативный правовой акт от 2018 года, 20 
сентября нормативно-правовое заключение №4955 внесен  в реестр 

государственной регистрации
О переименовании улиц в  поселке Карабас

На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года  «Об адми-
нистративно - территориальном устройстве Республики Казахстан», пункта 2 статьи  35 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике 
Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1. Переименовать в поселке Карабас Абайского района  Карагандинской области следующие улицы:
1) улицу Дзержинская в улицу Болашақ;
2) улицу Нагорная в улицу Қайнар;
3) улицу Почтовая в улицу Алатау;
4) улицу Молодежная в улицу Достық;
5) улицу Заводская в улицу Наурыз;
6) улицу Новая в улицу Самал;
7) улицу Песчаная в улицу Ұлытау.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого 

официального опубликования.
 Аким поселка Карабас                                                       Тукебаев  Е.

ЖОБА
Топар кентіндегі құрамдас бөліктерді қайта атау  туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасына Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының негізінде және тұрғындардың 
пікірлерін ескере отырып:

1. Қарағанды облысы Абай ауданы  Топар кенті көшелері: 
1)  Северная көшесін – Достық көшесіне;
2)  Луговая көшесін – Ынтымақ  көшесіне;
3)  Ленин көшесін – Атамекен көшесіне;
4)  Грибоедова көшесін – Мерей көшесіне;
5)  Б.Хмельницкий көшесін – Отан көшесіне;
6)  Тельман көшесін – Тәуелсіздік көшесі болып  қайта аталсын.
2. Қарағанды облысы  Абай ауданы Топар кентіндегі саябақ атауы:
Мичурин  атындағы саябағы – Энергетиктер саябағы болып қайта аталсын. 
3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Кент әкімі  Қ.Мүслімова

ПРОЕКТ
О переименовании составных частей поселка Топар
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 

«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»,  Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения:

1. В поселке Топар Абайского района Карагандинской области переименовать  следующие 
улицы:

1)  улицу Северная – на улицу Достық; 
2)  улицу Луговая - на улицу Ынтымақ; 
3)  улицу Ленина - на улицу Атамекен; 
4)  улицу Тельмана - на улицу Тәуелсіздік; 
5)  улицу Грибоедова - на улицу Мерей; 
6)  улицу Б.Хмельницкого - на улицу Отан.
2. В поселке Топар Абайского района Карагандинской области переименовать парк им. 

Мичурина  на парк Энергетиктер.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4.Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня первого официального опубликования.
Аким поселка Топар    К. Муслимова
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ҚАРТТАР КҮНІ / ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Қариясы бар елдің қазынасы бар

Қ а р т т а р 
мерекесi  1991 
жылдан берi кең 
көлемде аталып 
к елед i .  Қазан 
айының бiрiншi 
жұлдызына тап 
к е л г е н  м е й -
рам жыл сайын 
ескiнiң көзiндей 
болған қазыналы 
қарттарымыздың 
бiр сәтке болса 
да көңiлiн көтерiп, 
өмiрiне қуаныш 
сыйлауда үлкен 
тәрбиелiк  мән 
а т қ а р а т ы н ы 
белгiлi. Қарттар 
мерекесi елiмiздiң 
барлық өңiрiнде 
дәстүрлi түрде 
аталып өтедi. Бұл 
күндерi  еңсесi 
түсiп, өн бойын 
қарттық жеңе бастаған қариялар мәз-мейрам болады. 

Бұл арине, үлкен мақтаныш. Әрдайым қарттарымызды сыйлап, құрметтеп жүрейік.Олар-
сарқылып жатқан асыл мұра қазыналарымыз. «Аққу бөбекжай» КМҚК ұжымы Ұлттық салт-
дәстүрлерді насихаттау мен жас ұрпаққа өнегелі тәрбие беру  мақсатында  «ӨНЕГЕЛІ АТАЛАР 
МЕН АЛҒЫР НЕМЕРЕЛЕР» тақырыбында  сайыс өткізді. Сайыс «Таныстыру», «Мақал-мәтел», 
«Бата беру», «Өз өнерлерін көрсету» және «Қолөнер» бөлімдері бойынша өткізілді. Іс-шараға 
қатысушылар Каримов Оразалы немересі Оразалы Мади, Аубакиров Рымбек немересі Заманбек 
Айару,Чернышов Владимир немересі Чернышова Анна қарияларға бөбекжай қызметкерлері 
мен тәрбиеленушілер мен өз құрмет-ізеттерін ән айтып, өлең оқу және би билеу арқылы 
көрсетті. Тәрбиеленушілерді музыка жетекшісі Гүлден Сейтимова музыкамен сүйемелдеп 
отырды. Қашаған Асылайдың орындауындағы «Аяулы анашым» әні іс-шара қатысушыларына 
ерекше ұнамды болды. Сайыс соңында  бөбекжай директорының міндетін атқарушысы Бага-
даулет Сагынжан Қарияларымызға мадақтама қағаздары мен бағалы сыйлықтарын тапсырып, 
алғысын білдірді.

Г.Сейтимова «Аққу бөбекжай» музыка жетекшісі

«Көп жасағаннан сұрама, көп көргеннен сұра». «Қарты бар үйдің қазынасы бар». «Ата-анаң 
жынды болса, байлап бақ!» деген қағиданы ұстанатын қазақ едік. Енді міне, айдың-күннің ама-
нында ата-аналарымызды, бақташыға мал өткізіп жатқандай-ақ, қарттар үйіне тапсыра салып, 
басы артық бір пәледен құтылғандай рахаттанатын күйге жеттік. Қандай қатыгездікдесеңізші!

Иә, қарттар десе, бәріміздің көз алдымызға әке-шешеміз не ата-әжеміз елестері хақ. Сол ата-
аналарымызға деген сүйіспеншілігімізді айтпағанда, сексеннің сеңгірінен асып, тобықтай ғана 
болып отыратын ата-әжелерімізге деген ыстық ықылас, құрметіміздің қаншалықты зор болғанын 
бүгінгі жас-тар білмесе де, орта және аға буын өкілдері жақсы біледі деп ойлаймын. 

1 қазан - Қарттар күні. Жылына бір келетін осы айтулы күнде Абай Құнанбаев атындағы №5 
мектеп-гимназиясы әкімшілігінің ұйымдастыруымен оқушылар жергілікті Қарттар үйіне барды. 

Көздері жас балаша жәудіреген қарияларды көргенде көңіліміз толқып кетті. Десек те, сол ме-
кеме қызметкерлері бізді жылы шыраймен қарсы алды. Оқушылар ата-әжелерді мерекелерімен 
құттықтап, көңілдеріне қуаныш сыйлап қайтты. Әсем ән мен тәтті күйдің ырғағына еліткен 
қарттарымыздың жүздеріне күлкі ұялағанына біз де марқайып қалдық. Бір мезет кірбің шалған 
көңілдері  көтеріліп, жас өнерпаздарға алғыстарын білдірді, қара көз ата-әжелер  ақ батала-
рын да берді. «Қарты бар үйдің қазынасы бар» демей ме халық даналығы. Ендеше, қазыналы 
қарттарымызды қадірлеп,бағалайық, ағайын!

Өз тілшімізден

«Қарттарымыз – қазынамыз, 
сіздерден өнеге аламыз»

«Қарты бар 
үйдің қазынасы 
б а р » , -  д е п 
х а л қ ы м ы з 
айтқандай, үйінде 
қариясы бар үй 
– берекелі үй бо-
лып саналады.
Үлкен адамдардан 
өнеге,бата алып 
өскен бала да жа-
ман болмайды.
Біздің бөбекжай 
–  жанұямызда 
д а  а р д а г е р  -  
қарияларымыз 
бар.Олар –Н. Ки-
селова, В. Шумил-
кина, М.Буштина, 
З . К о р ч а г и н а . 
А р д а г е р л е р д і 
ешқашан да на-
з а р д а н  т ы с 
қ а л д ы р ғ а н 
емеспіз.

1 Қазан – қарттар күні мерекесі қарсаңында тәрбиеші С.Колотилова, қазақ тілі мұғалімі 
Г.Оспанова ардагерлерді үйлеріне барып құттықтап, сыйлықтар тарту еткен болатын. Ар-
дагерлер В. Шумилкина, М.Буштина  өскелең жас ұрпақты тәрбиелеудегі тәжірибелерімен 
бөлісті,ақыл – кеңес берді.

Қай уақытта болсын кеңес беруден жалықпайтын, көмегін аямайтын осындай асыл – 
қарияларымыз барына біз қуаныштымыз. «Ауылында қария болса, жазып қойған хатпен тең» 
дегендей, ардагерлерімізге тек жақсылық тілейміз, өмір жастары ұзақ болып, ортамызда жүре 
берсін демекпіз.

А.Еленбаева «Солнышко бөбекжай » әдіскері

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
1 октября 2018 года в 15:00 ч. 

в кафе ТОО «Астра-Агро LTD» был 
проведен праздничный концерт,  
посвященный Дню Пожилых людей 
«Золотая осень жизни». 

В кафе ТОО «Астра-Агро LTD»  
был накрыт праздничный стол.

Аким  Коксунского сельского 
округа Оразбеков Батыржан Мух-
тарович поздравил всех гостей с 
праздником, пожелал здоровья, 
семейного благополучии и долго-
летия.

Поздравили  гостей и порадо-
вали своим выступлением  ребята 
с детского сада «Ақбота» и дети 
Коксунской ОШ.

Слово для поздравления было 
предоставлено председателю мест-
ного сообщества Ли Рите Кон-
стантиновне, Сушковой Антонине 
Михайловне - труженице тыла и 
Калташевой Варваре Семеновне – 
труженице тыла и самой пожилой 
участнице мероприятия.

Музыкальным номером  по-
здравила гостей  Кенжебай Манат.

Для гостей были проведены различные конкурсы, в которых бабушки и дедушки принимали 
активное участие. 

Гости праздничного мероприятия   с удовольствием танцевали под песни своих лет. 
Праздничное мероприятие закончилось пожеланиями добра, здоровья и  новых встреч в 

новом году.
Всем пенсионерам, кто не смог посетить праздничное мероприятие, спонсоры организовали 

сладкие подарки. Спонсорами выступили ИП округа, КХ «Шанс »  и ТОО «Астра Агро LTD ».

Р.Ли председатель местного сообщества  с.Коксу

Пусть будет теплой осень жизни
1 октября 2018 года в сельском клубе с. Агрогородок совместно с Абайским многопро-

фильным колледжем была проведена праздничная программа, посвященная Дню пожилого 
человека «Пусть будет те-
плой осень жизни!!!». В этот 
день сельский клуб с. Агрого-
родок с почестями  принимал 
виновников торжества, такой 
душевной встречи были рады 
все, и гости и приглашенные.

Аким Мичуринского сель-
ского округа Баймагамбетов 
Елдос Өміржанұлы тепло  
поздравил пенсионеров села, 
звучали слова об уважении 
и признании всех заслуг и 
значимости их труда, а также 
о том, что эти люди всю жизнь 
отдали труду, воспитанию 
детей и сохранению мира на 
нашей земле.

Спонсорскую помощь 
в проведении торжества  
оказали глава крестьянского 
хозяйства «Тулпар», депутат 
районного маслихата  Кан-
жекеев Каркен Абдрахма-
нович и директор Абайского 
многопрофильного колледжа 
Егишев Бекежан Кабиденович.  

В рамках концертной программы выступали артисты разных возрастов. Звучали песни, 
музыка и смех, люди делились значимыми событиями своей жизни и просто отдыхали. Весь 
вечер был наполнен теплой домашней атмосферой. Люди «золотого возраста» получили не 
только эстетическое удовольствие и положительные эмоции, но и зарядились позитивом. 

Работники сельского клуба благодарят всех, кто принимал участие в организации и про-
ведении праздничной программы.

Б. Бейсенбекова библиотекарь библиотеки
Е.Маточкина зав. СК с. Агрогородок

Н.Можанина преподаватель АМК

Жылдан жылға 
дәстүрлі мереке-
ге айналып келе 
жатқан  Қарттар 
күніне арналған 
іс-шара Ақбастау 
а у ы л ы н д а  д а  
өткізілді. 

Ел басына күн 
туған, қиын-қыстау 
күндерде халқына 
сүйеу,  жұртына 
қамқор болатын 
қ а р т т а р ы м ы з 
қашан да аман 
б о л с ы н  д е п 
а у ы л  ә к і м і н і ң 
ұйымдастыруымен 
ш а р у а 
қожалықтары мен 
жеке кәсіпкерлердік демеушілік көмегімен 70 жастан  асқан 19 зейнеткерге атаулы сыйлық 
тапсырылды. Сонымен қатар ауыл қарттарына Ақбастау орта мектебінің оқушыларының 
қатысуымен  «Қарты бардың-қазынасы бар» атты концерттік бағдарлама қойылды.

С.Жакаева «Абай ауданының  орталықтандырылған кітапхан жүйесі» 
№6 филиалының кітапханашысы

« С ә р е п т і  с е л о с ы 
әкімінің аппараты» ММ-
мен  2-ші қазан күні қарттар 
мерекесіне әкімшіліктің 
ұйымдастыруымен дастар-
хан жайылып қарттарға 
мерекелік  көңіл күй сый-
лады. Мерекелік шара 
а я қ т а л ғ а н  с о ң  а у ы л 
ә к і м і  ж ү р е  а л м а й т ы н 
қарттардың үйлеріне ба-
рып құттықтап,шағын сый-
сиапатын  табыс етті.
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Утренняя почта» в Карабасе
В Доме культуры посел-

ка Карабас  уже стало тра-
дицией 13-го числа каждого 
месяца, в день получения 
пенсии,  проводить часо-
вую концертную программу 
«Утренняя почта» для по-
жилых жителей поселка. 
Концерты проводятся для 
того, чтобы пенсионеры 
могли отвлечься от гнета 
лет и проблем, с которыми 
они сталкиваются в своей 
жизни.  13 сентября стал 
особенным днем. На меро-
приятие были приглашены 
военнослужащие 6-й роты 
воинской части 6505, советник по делам инвалидов Абайского района Картбеков С.. Концертная 
программа была подготовлена коллективом Дома культуры незрячих и слабовидящих  города 
Караганда и обществом инвалидов Абайского района.  И.о. руководителя КГКП «Дом культуры 
незрячих и слабовидящих» УглановаП.М. тепло приветствовала зрителей, пожелала всем мира, 
добра и процветания. Концерт проводился в фойе Дома культуры, все места были заняты. 
Весь час, в течение которого шел концерт,  царила атмосфера всеобщего воодушевления. 
Чарующие голоса артистов- Фариды, Александра Гудкова, Султан Мурата, Хамита Достахина 
и других, никого не оставили равнодушными. В программе выступил и давно полюбившийся 
жителям поселка инвалид детства Сексембаев Мархат. Выступления приглашенных артистов 
сложились в яркую,  интересную программу. Благодарные зрители аплодисментами встречали 
всех участников концертной программы.

О.Накутная
Заведующая ДК поселка Карабас 

День открытых дверей в Доме 
культуры «Энергетик»

Много есть на свете вещей самых 
удивительных, самых увлекательных, 
самых интересных.

А у нас есть самый любимый клуб 
– Дом культуры «Энергетик». Сюда 
приходят дети заниматься самыми 
интересными для них делами. Но мы 
не хотим забывать и о людях пре-
клонного возраста! О тех, про которых 
говорят- душою молоды всегда!!!

Вот уже много лет Дом культуры 
гостеприимно распахивает свои две-
ри. 13 сентября после долгожданного 
его обновления и преображения в 
современный вид, сотрудники Дома 
культуры пригласили «золотой фонд» 
поселка Топар.

В стенах нашего Дома царит 
атмосфера настоящей дружбы, вза-
имопонимания, доброты. Это целый 
мир творчества и развлечений. И этот 
день был посвящен тому, что создано трудом и фантазией человека. Приглашенных гостей 
познакомили с самыми интересными объединениями ДК «Энергетик». Ведь здесь каждый мо-
жет выбрать себе занятие по душе: петь или вязать, заниматься здоровьем или читать. Одной 
из задач этой встречи было вовлечение людей преклонного возраста в активную творческую 
деятельность. В конце встречи всех присутствующих пригласили присоединиться к числу за-
мечательных, творческих посетителей.

В этот же день в вестибюле Дома культуры «Энергетик» была оформлена выставка твор-
ческих работ, созданная руками пожилых умельцев нашего поселка.

Выставка вместила около 50 экспонатов, выполненных из различных материалов в много-
образных техниках. Как показал опыт проведения выставок, любимыми занятиями людей 
преклонного возраста, являются вышивка, вязание, живопись, плетение.

Изучив интересы пожилых гостей, сотрудники Дома культуры планируют создать сеть круж-
ков или клубов по интересам, где люди пенсионного возраста смогут обучиться интересующим 
их рукоделиям. Причем возглавлять работу этих кружков и клубов будут умельцы, проявившие 
энтузиазм в этой области.

В выставке приняли участие: Казанцев Николай Алексеевич, Рыбакова Валентина Геор-
гиевна, Нұрпейіс Любовь Каримовна, Гервых Мария Каримовна, Попова Маргарита Петровна, 
Филипенко Наталья Сергеевна, Абенова Жазира Егинбаевна.

С.Ербаева культорганизатор 

Юбилейное отмечает Междуна-
родный день пожилого человека

Одним из индикаторов уровня общественного развития является забота о пожилых людях.
Эта добрая традиция глубоко присуща народу Казахстана. Ведь пожилые люди - золотой 

фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу и боль-
шого терпения.

В ГУ «Аппарат акима села 
Юбилейное» приложены все 
усилия, чтобы не оставить без 
внимания старшее поколение 
Ильичевского сельского округа.

В честь празднования Дня 
пожилого человека 1 октября  
был организован и проведен 
торжественный прием для пен-
сионеров сельского округа. В  
рамках приема проведен тор-
жественный концерт в актовом 
зале КШДС «Мерей». Торже-
ственное мероприятие было 
открыто поздравительной речью 
акима села,  затем бабушек и дедушек поздравили учащиеся КШДС «Мерей».На праздник 
был приглашен коллектив художественной самодеятельности дома культуры села Жартас. 
Творческий коллектив украсил своим выступлением праздник, номера отличались творческой 
фантазией, разнообразием жанров, где песни сменялись искрометными спортивными и на-
родными танцами. Вслед за вокалистами свое умение демонстрировали чтецы. Музыкальные 
выступления были наполнены глубоким смыслом. Зрители тепло приветствовали и от души 
благодарили творческий коллектив  на протяжении всего времени концерта. После концерта 
было организовано чаепитие для пенсионеров. 

Предприятиями и организациями сельского округа  такими как,  ТОО «Надежда НВ»(Ошков 
А.А.), ТОО «Достық 2009»(Филин Е.А.), КХ «Юбилейное»(Бакин М.А.), КХ «Заря»(Гурьянов В.В.), 

КХ «Арман»(Кожабеков А.С.),  КХ «Мираб»(Харитонов В.Е.),   ИП Епатько А.В., ИП Фай-
зуллина А.Х., ИП Уртабаева Е.А., ИП Исмаилов С.С., ИП Теляга М.В.,  Петренко Ю.В.  в честь 
праздника оказана материальная   помощь пенсионерам старше 75 лет. 

По всему сельскому округу  звучат в адрес наших пенсионеров и ветеранов труда ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и долгих лет жизни, счастья 
и благополучия!

К.Раймагамбетова Главный специалист ГУ «Аппарат акима села Юбилейное»

МҰҒАЛІМДЕР КҮНІ / ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Құрметті  ұстаздар қауымы! 
Сіздерді кәсіби мереке - Мұғалімдер күнімен құттықтап, тәуелсіз еліміздің жас 

өрендеріне білім беру, тәрбиелеу сынды жауапты да игілікті істеріңіздің алға ба-
суына зор тілектестік білдіреміз!

 «Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға» - деген ұлы Абай бабамыз. 
Сіздер жас ұрпақтың санасына сыналай енгізетін тәлім–тәрбие, үлгі-өнеге өлшеусіз. 
Сіздер – жастардың болашағын айқындайсыздар, бүгін еккен дәндеріңіз ертеңгі 
жеңісті-жемісті күннің кепілі. 

Ұстаз болашақ азаматтарды ғана емес, бүкіл болашақ қоғамды қалыптастырады. 
Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, Сіздерге 
өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі елеулі еңбектеріңізге және мемлекеттің гүлденуі 
жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілейміз! 

Аудандық білім  бөлімінің басшысы        Б.Қ.Көрпешова

Аудандық кәсіподақ комитетінің төрайымы   Л.А.Пфайфер

Уважаемые педагоги и ветераны 
педагогического труда!

По доброй традиции первое воскресенье октября мы отмечаем  профессио-
нальный праздник  - День учителя.  

В системе образования нашего района трудится много талантливых, творче-
ских, неутомимых людей, для которых работа стала призванием. Вы учите детей 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой вы-
бор. Именно от вашей мудрости, опыта, терпения и профессионализма во многом 
зависит, с какими знаниями вступит во взрослую жизнь подрастающее поколение, 
к каким нравственным ориентирам будет стремиться общество. 

Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом 
зависит судьба учеников, завтрашний день страны.

Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Благодаря вашему 
профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскрываются и 
реализуются способности учеников. 

Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы завтрашнего дня, формируете интеллектуальный 
потенциал, воспитываете патриотов страны.

Сегодня каждый ученик - надежда семьи, своего города, села, завтра – надежда 
Казахстана. И потому наша  профессия одна из почетных и гуманных.

Спасибо вам за этот нелегкий каждодневный труд, мудрость, неравнодушие и 
доброту ваших сердец! Пусть ученики радуют вас успехами, а энергия, терпение, 
постоянное творческое горение будут вашими постоянными спутниками! Здоровья, 
счастья, и благополучия вам и вашим близким!

Руководитель районного отдела образования    Курпешова Б.К.

Председатель районного профсоюзного комитета  
работников образования      Пфайфер Л.А.

Ұлтымыздың үні – домбыра, ғұрпымыздың сыры 
да домбыра, салтымыздың – тірегі, халқымыздың – 
діңгегі де домбыра. Ол біздің болмысымыз. Бүгінгі 
тілмен айтсақ, ұлттық брендіміз. Иә, домбыра 
– ұлтымыздың рухы. Мүмкін біреулер ол «одно 
полка два струна» деп сол мықты рухымызды 
әлсірету мақсатында әзілдеген болып, ішкі есебінде 
мықтылығымызды мойындағысы келмейтіні 
шығар. Ал осы қос ішекті домбыраны балаларға 
үйретіп, шәкірт тәрбиелеу – ұстаз деген ұғымның 
биік шыңына көтерері анық. Ол - өзі жүргізген 
сабақтарында ғана емес,жалпы өмірде шәкірттеріне 
адамтану, ғұмыртану ілімдеріне мағлұмат беретін, 
өзгелер үшін жанын жеп,сол өзгенің бақытын ая-
лайтын жан ғана, Ұстаз деген ұғымның биік шыңына 
көтерілмек. 

Мақаламыздың кейіпкері қарт ұстаз, домбы-
рашы Теміртай Асанов - «әдемі қартайғандар» 
қатарының шоқтығын биік етіп тұрған тұғырлы тұлға. 
Темекең секілді құрметке де, мадақтап-мақтауға да 
лайық жандар жайлы жазғанда қаламың жорғалап, 
шабыт шарайнасында көз қарықтырар сәулелі 
тіркестер сорғалай жөнелетіні бар. Көргені көп, 
өмірде түйгені мол осындай ұлағатты ұстазды 
өскелең өркенге өнеге ету мақсатында жазылған 
қолымдағы сыр-толғау көз жүгірткенге емес,  көңілге 
түйетін зерделі жандарға берері көп дүние болса 
керек.  

Жалған-ай, десеңізші,  Теміртай аға анасынан 
ерте айырылды. Оның түр әлпеті  де есінде жоқ. 
Әкесін тіпті көрмеген де. Алайда осыдан он алты 
жыл бұрын перзенттік борышын өтеп, анасының 
басына ескерткіш қойып, құран оқытты. Кішкентай 
кезінен ауылдағы ағайындардың қолында өсті. 
Жазира даланы жайлап қонған ауылда өскен ұлдың 
дүниетанымы да, ой-өрісі де, парасат-пайымы да 
салқар Сарыарқаның көз сүріндірер көкжиегіндей 
кең болды. Мұғалім мамандығын өте қастерлі 
санап,ақсақалдарымыздың қолына су құйған 
жеткіншекке: «Таудай болып өс! Мұғалім бол!» деп 
бата беретін ел емеспіз бе? Домбыраның мұраты мен 
бала ниеті бір арнаға тоқайласып, бала Темекеңнің 
аңсары домбыраға ауып тұрды. 

Бала кезінен домбыраны жанына серік етіп, 
өнерге бейім болып өсті. Содан болар, мектептің 
көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, ауылдағы 
жас домбырашы атанғантын-ды. Жасынан жанына 
серік болған қос ішекті домбырасы бүкіл ғұмырының 
өзегіне айналарын сол кезде ұққандай. Бұлай дейтін 
себебеміз, Теміртай аға, мектепті үздік бітіріп, отан 
алдындағы борышын өтеп, әскер қатарынан оралған 
соң, 1977 –інші жылы Қарағанды қаласындағы 
Тәттімбет атындағы музыка училищесінің домбыра 
класына түсіп, арманы болған оқуды ойдағыдай 
тәмамдап шығады. Оқу орнын бітірген соң Абай 
қаласына жолдама алады.  Жан-жары атанған Ка-
рима апамен шаңырақ көтеріп, түтін түтетеді. Міне, 
осы кезден бастап, Темекеңнің жаңа өмірі, жаңа 
тірлігі басталады. 

Өткен ғасырдың сексенінші жылдары қаланың 
атауы ұлы ақынның атауында болса да, заты 
қазақылықтан алыс еді. Свөйткен ақын атындағы 
қалаға Теміртайлар келді. Бәрін тақыр жерден ба-
стады. Сауатын орыс мектебінен ашқан сәбилердің 
қолына домбыра ұстатып, қос ішектен шыққан қоңыр 
үнді құлақтарына сіңірді. Бұған дейін иісі де болмаған 
домбыра оркестрін құрды. Мерекелік кештердің 
бағдарламасына міндетті түрде шертпе күй мен 
халық әндерін қосты. Тіпті там-тұмдап болса да 
халық биі де енгізілді. Әдетте ұйымдастырушылар 
домбыра класына бала жетпейді деп құдайдың 
зарын қылады. Ал орыстанып кеткен ортадан бала 
жинап, домбыра үйрету ісін қолға алу, ұлттық рухты 
ояту – Теміртай Асановтың ерлігі еді. 

-Тәуелсіздік алған жылдары, оңтайландыру 

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

қайшысына әлеуметтік- мәдени нысандар бірінен 
кейін бірі ілікті. Мұндай нәубет бізді де айналып 
өтпеді. Осынау өліара кезеңнен мектеп абыроймен 
шықты. Ол алғашқылардың бірі болып, өзін-өзі 
қаржыландыруға көшті. Бұл үлкен сынақ болды. 
өйткені кеңестік қалып бақайымызға дейін жеткен. 
Содан болар, басшылық тиімсіз кластарды жабуға 
бет алды. Жасыратын ештеңе жоқ, домбыра класы 
да осы санатқа жататын. Ел баласын фортепиано, 
скрипка, болмай бара жатса, баян класына беретін. 
Осы тұста абайлықтардың қазақы рухы көрінді. Ел 
баласын домбыра бере бастады. Ақылы еді. Оған 
да қарамады. Осылайша домбыра класын сақтап 
қалдық, - дейді Теміртай аға. 

Осы жерде кейіпкеріміз Теміртай Асановтың үлкен 
әріппен басталатын ұстаздығын мойындауымызға 
тура келеді. Домбыраның сықпа құрттай дәмін алған 
баланың қазақы жаны күйсіз қалай күн кешсін? Жа-
нын жалаулатып жүріп, бастаған ісін аяғына дейін 
жеткізе білді. 

Шәкірттері де ұстаздарының төккен терін 
айдалаға жіберген жоқ. Әр түрлі деңгейдегі өнер 
байқауларынан жүлделі оралып жатты. Түрлі домбы-
ра додаларынан талай марапатқа ие болды. 

Өзі еңбек еткен ән-күй мектебінде қырыққа 
жуық балаға киелі домбыраның қасиетін да-
рытты. Сол оқушұылардың біразы Алматы 
қаласындағы Құрманғазы атындағы консерватория-
ны бітірді. Шәкірттерінің алды Қ.Байжанов атындағы 
филармонияның әншісі, Тәттімбет атындағы 
оркестрдің домбырашысы. Өз шәкірттерінің осындай 
биіктерден көрінуі – ұстаз еңбегінің өтеуі мен жемісі. 

Бүгінде Теміртай аға алпыстың бел ортасына 
келіп отыр. Әке бойындағы өнер балаларына да 
дарыған. Үш қызы да өнерден құр алақан емес. Тіпті 
кезінде «Асановтар жанұясы» атымен өнер көрсеткен 
отбасылық ансамбль  талай додада топ жарып, 
жүлделі орындардан көрінді. Ал тату-тәтті отбасының 
қызығы мен қуанышын жарастырып отырған Карима 
жеңгеміз де Теміртай ағамен шаңырақ көтергеніне 
шүкіршілік етеді. Сәні мен әні, салтанаты жарасқан 
отағасының бүгінгі тірлігі мен тұрымысына қарап оты-
рып, Теміртай ағаға ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, 
Карима жеңгей екеуіңіз бірге ұрпақтарыңыздың 
қызығын көруді Тәңірім нәсіп етсін дегіміз келеді.

Меруерт Балкеева 



06.10.2018 / №396 АБАЙ - АҚИҚАТwww.abay-akikat.kz

Құрметті білім беру саласының қызметкерлері!
Қадірлі педагогика саласының ардагерлері!

Шын жүректен сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Ұстаздар күнімен құттықтаймыз!
Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, жақсы қасиеттерді бойына дарытатын ұстазға 

деген құрмет қашан да ерекше. Ұстаз - тек мамандық емес, ол әр жанның жүрегіне жол таба 
білетін, ізгілік пен адамгершілікті ұялататын жан. Сондықтан, әрқайсымыздың жүрегімізде 
ұстазға деген жылы естеліктер орын алған. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім деңгейі жоғары ұлт қана 
жаһандану талаптарына жауап бере алатынын әрқашан айтуда. Бүгінде мемлекетіміз халыққа 
әлемдік стандарттарға сай білім беру үшін өз тарапынан барлық жағдайларды жасауда.

Біздің елімізде мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең отаншыл бөлігі болып табылады. 
Адам баласын ізгі істерге бейімдеп, өмірге деген дұрыс көзқараста тәрбиелеу – ұлағатты іс. 
Сондықтан да, ұстаз – киелі мамандық. Отанымыздың өрелі азаматтарын қалыптастырудағы 
ұстаздың алатын маңызды орыны еш уақытта өзгермек емес. Егеменді еліміздің болашағы – 
білімді ұрпақтың қолында десек, өркениет көшіне ілесу - баланың бойына ұлттық құндылықтың 
нәрін сеуіп, тәуелсіздігі мен бірлігі мызғымайтын еліміздің айтулы азаматын қалыптастырып 
өсіру ұстаздардың мәртебелі міндеті.

Ауданымыздың ұстаздары аудан балаларын оқытуда талмай еңбек етiп, бiлiммен 
сусындатып, елiмiздiң дамуына атсалысып келеді. Мұнда өз ісінің шеберлері, құрметті атақ-
марапаттардың иегерлері және біліктілігі жоғары мамандар бар.

Ббілім саласының дамуына үлес қосқан, аудан тұрғындарының талай ұрпағын тәрбиелеп 
білім берген, өздерінің баға жетпес тәжірибесі мен білімін осы мәртебелі мамандықты 
жалғастырушы – қазіргі педагогтарға тапсырған ардагерлер ерекше алғысқа лайық.

Құрметті ұстаздар, ерен еңбектеріңіз үшін сіздерге шын жүректен рахметімізді айта келе, 
зор денсаулық, баянды бақыт, сәттілік, шыдамдылық, игілікті жұмыстарыңызға жаңа табыстар 
тілеп, ақылды да парасатты шәкірттеріңіз көп болсын демекпіз!

Абай ауданының әкімі                                                  Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                     Б.Цай

Уважаемые работники образования!
Дорогие ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Ваша профессия с глубокой древности считалась почетной, уважаемой и значимой. Во все 

времена учитель – это не только профессия, но и высокое звание. И не случайно для каждого 
из нас это слово звучит как синоним старшего товарища, близкого человека и наставника.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев неоднократно отмечал, что только 
высокообразованная нация может быть конкурентоспособной. И сегодня в Казахстане де-
лается всё возможное для того, чтобы выйти на передовые позиции качества образования, 
соответствующие мировым стандартам.

В нашей стране учитель – это главная фигура образовательной политики страны. Ваш 
труд по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Одновременно 
он трудный и ответственный. Каждый день на уроках и в личном общении вы учите подрас-
тающее поколение распознавать добро и зло, быть честным, уважать старших, любить свою 
Родину. Именно вы растите образованную, духовно развитую молодежь, которая в будущем 
будет определять судьбу Республики Казахстан.

Без преувеличения можно сказать, что в образовательной сфере нашего района со-
средоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, 
среди вас есть немало обладателей почетных званий, наград и высоких квалификационных 
категорий.

Особой благодарности заслуживают ветераны образовательной отрасли, которые внесли 
огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей района, 
передали свой бесценный опыт и знания нынешним педагогам – продолжателям традиций 
этой благородной профессии.

Выражаем вам искреннюю признательность за столь необходимый и самоотверженный 
труд. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, талантливых и отзывчивых учеников!

Аким Абайского района                                             Б.Асанов

Абайского районного маслихата                               Б.Цай

Под таким названием в районном ДК 
прошло торжественное мероприятие, посвя-
щенное Дню Учителя. В этот день абайским 
педагогам дарили цветы и подарки, призна-
вались в любви и исполняли самые лучшие 
музыкальные произведения. 

Поднимаясь по лестнице на второй этаж, 
приглашенные зрители могли любоваться 
фотографиями учителей Абайского района. 
Ласкали слух мелодии в исполнении ансамбля 
казахских народных инструментов районного 
ДК, который перед началом торжественного 
мероприятия развлекал гостей.

Материалы участников конкурса «Пер-
спективный учитель – гарант успешного го-
сударства,  выставка картин воспитанников 
ДШИ п.Топар демонстрировали, насколько 
талантливы наши уважаемые учителя и их 
воспитанники.

 В первых рядах сидели ветераны педа-
гогического труда, которые аплодировали  
вокальной группе учителей школ района и 
хореографическому ансамблю учащихся, от-
крывших праздничное мероприятие.

День Учителя - это профессиональный 
праздник всех учителей, преподавателей и 
работников сферы образования – день, в 
который отмечаются роль и заслуги учителей 
в процессе качественного образования на 
всех уровнях, а также их неоценимый вклад 
в развитие современного общества.

 - Уважаемые сотрудники организаций об-
разования и ветераны педагогического труда! 
Поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем учителя! Желаю вам доброго 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
радости новых открытий, талантливых и от-
зывчивых учеников, - сказал в поздравитель-
ной речи аким района Б.К.Асанов. 

 В торжественной обстановке прошла 

церемония награждения работников обра-
зования. 

ПЕДАГОГИ - ЗОЛОТОЙ ФОНД КАЗАХСТАНА

За многолетний  плодотворный  
труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения   Ме-
далью  «Ыбырай  Алтынсарин»  
наградили директора ясли-сада 
«Золушка» Н.А. Кузьмину. 

Почетными грамотами Мини-
стерства науки и образования РК 
наградили директора Мичуринской 
школы А.М.Садыкову, учителя 
физики и математики школы-гим-
назии №5 имени Абая Кунанбаева 
А.Б.Бикенову.

Благодарственных писем Ми-
нистерства образования и науки 
Республики Казахстан удостоена 
директор ясли-сада «Болашақ 
әлемі» С.В.Геренг, учитель на-
чальных классов опорной школы 
№12 О.В.Тимофеева. Почетными 
грамотами управления образования 
Карагандинской области и акима 
Абайского района наградили опыт-
ных педагогов П.А.Абильдину,  Т.К. 
Саттарова,  Е.Н. Шушпанову, Е.С. 
Белоцерковец, А.А.Дюсембекову 

Н.М. Стеблий, Б.Б. Емершину, И.П.Волкову.
 Благодарственными письмами акима рай-

она и памятными подарками были 
награждены ветераны педагоги-
ческого труда, которые посвятили 
свою жизнь учительскому делу и 
сфере образования– это М.К. Да-
утпаева, Н.Т. Касенова.

В этом году в рамках реализа-
ции программы «Рухани жанғыру» 
и для создания условий полно-
ценной реализации внедрения 
трёхъязычного образования среди 
педагогов был проведён районный 
конкурс профессионального ма-
стерства «Перспективный учитель 
– гарант успешного ученика». Де-
нежные сертификаты победителям 
конкурса вручил акима района 
Б.К.Асанов. За занятое третье ме-
сто дипломом и денежным серти-
фикатом наградили учителя ин-
форматики общеобразовательной 
школы имени Бауыржана Момышу-
лы п.Топар О.В.Апееву и учителя 
химии  Коксунской общеобразова-
тельной школы В.Ю.Русских. Вто-
рое место завоевали учитель био-
логии средней школы имени Абая 
А.Б.Смаханова и учитель биологии 
школы-гимназии№5 имени Абая 

Кунанбаева А.К.Жакулова.
За занятое первое ме-

сто в районном конкурсе «Перспек-
тивный учитель – гарант успешного 
ученика» дипломом и сертификатом 
на сумму 100 тысяч тенге наградили 
учителя биологии школы-центра до-
полнительного образования №1 –Г.Б. 
Мутагарову.

Гран-При районного конкурса 
завоевала учитель биологии школы-
гимназии №10 Л.А.Малеваная. под 
аплодисменты зрителей ей вручили 
дипломом и сертификат на сумму 
1 миллион тенге для прохождения 
стажировки за границей.

Почетное право провести це-
ремонию награждения лауреатов  
номинации «Верность профессии» 
предоставили секретарю районного 
маслихата Борису Цай. Цветы и по-
дарки учителю начальных классов 
Мичуринской основной средней шко-
лы С.В. Дубовой, учителю русского 
языка и литературы школы-центра 

дополнительного образования №1 
Н.В. Карчиной, учителю начальных 
классов Самарской общеобразо-
вательной школы В.И.Иванову, 
педагогу по классу скрипки детской 
школы искусств п.Топар А.В. Корж, 
преподавателю по классу фортепи-
ано детской школы искусств г.Абая 
Арефьевой Бирута дочь Стасиса.

В целях формирования позитив-
ного имиджа педагогического труда, 
поддержки и поощрения талантли-
вых учителей,  повышение престижа 
педагогической профессии, был про-
ведён  заочный конкурс «Лучший по 
профессии» среди педагогов района 
по номинациям «Лучший педагог до-
школьной организации и начальных 
классов» и «Лучший педагог-пред-
метник и педагог внешкольной орга-
низации». Отличившихся педагогов 
памятными подарками и цветами 
награждали  депутат районного 
маслихата О.Ю.Панасиди, Почетный 
гражданин Абайского района, пред-

седатель Общественного Совета района Н.С. 
Филипенко.

Затем молодые специалисты, приступив-
шие к работе в организациях образования 
района, дали клятву верности профессии 
на государственном, русском и английском 
языках. 

Своими выступлениями зрителей порадо-
вали  оперный певец, ведущий солист «Астана 
Опера», Заслуженный Деятель РК, лауреат 
Международных конкурсов и фестивалей Жан 
Тапин, воспитанники детских школ искусств 
города Абай, п.Топар, села Дубовка, ансамбль 
детской песни «Жұлдыз», хореографический 
ансамбль «Дидар», дуэт «Ерке», учащиеся 
школы-гимназии №5 имени Абая Кунанбаева 
г.Абай, артисты районного культурно-досуго-
вого центра и другие. Завершающим аккордом 
праздничного вечера стала песня «Ұстаздар 
әні» в исполнении сводного хора учителей 
района.

К.Блялов
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С заботой и вниманием
День пожи-

лых людей – это 
день благодаре-
ния за тепло сер-
дец людей стар-
шего поколения, 
за их отданные 
работе силы, за 
опыт, которыми 
они делятся с мо-
лодыми.   1 октя-
бря глава райо-
на Б.К. Асанов в 
сопровождении 
секретаря район-
ного маслихата 
Б.А.Цай посетили 
дома ветеранов 
М.Ж.Кусаинова и 
Э.Я. Барабан, ко-
торые проживают 
в п.Карабас. Аким 
района поздра-
вил ветеранов с 
Международным 
днем пожилых лю-
дей и вручил им 
памятные подарки 
и цветы. В свою 
очередь пожилые 
люди растроган-
ные  вниманием 
и заботой расска-
зали гостям свою 
трудовую биогра-
фию.

Кусаинов Мыр-
загали Жумангуз 
трудовую деятель-
ность начал в 1957 
году в должности 
рабочего.  Мно -
го лет прорабо-
тал водителем. 
М.Кусаинов поль-
зуется уважением 
среди жителей 
поселка Карабас. 
Более 30 лет Эмма 
Яковлевна Бара-
бан проработала 
на мелькомбинате г.Караганды, неоднократно награждалась почетными грамотами профсоюза 
и облисполкома Карагандинской области.

Соб.корр.

1 октября в кафе «Уют» г.Абай прошла 
встреча акима района Б.К.Асанова с вете-
ранами, посвященная Международному дню 
пожилых людей. Организаторы мероприятия 
украсили место торжества золотыми сердеч-
ками, подготовили 
интересную концерт-
ную программу. Ве-
теранов встречали 
сотрудники районно-
го отдела занятости 
и социальных про-
грамм и провожали в 
нарядный зал.

А к и м  р а й о н а 
Б.К.Асанов и секре-
тарь районного мас-
лихата Б.А.Цай тепло 
приветствовали при-
сутствующих. Празд-
ничное мероприятие 
открыл Е.Мейрбеков, 
исполнивший песню 
В.Кикабидзе «Мои 
года- мое богатство». 
Участницы хорео-
графического кол-
лектива «Жулдыз» 
продемонстрировали 
танцевальную ком-
позицию.  За празд-
нично накрытыми 
столами ветераны 
поздравляли друг 
друга с праздником и 
аплодировали высту-

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА

плениям артистов районного Дома культуры.
С поздравительной речью выступил аким 

района Б.К.Асанов, который поблагодарил 
ветеранов за многолетний добросовестный 
труд, неоценимый вклад в развитие района и 
области, страны.

 - Уважаемые представители старшего по-
коления! От всей души желаю вам хорошего 
настроения, благополучия, крепкого здоровья 

и счастья!, - сказал Баур-
жан Конирбаевич.

Среди приглашен-
ных были люди разных 
профессий, националь-
ностей. Прожив долгую 
жизнь, многие готовы де-
литься опытом и секрета-
ми долголетия.

Со своими музыкаль-
ными и творческими но-
мерами выступили Жан-
на Денисенко, Аманжан 
Манабаев и его дочь, 
Ануар Адамбаев, вокаль-
ная группа славянского 
этнокультурного центра 
«Русалица», Айнур Сул-
танова, Боташ Ногаева, 
хореографический ан-
самбль «Дидар»,  интерес-
ные конкурсы подготовили 
Ирина Морева и Влади-
мир Пастухов. 

Ведущие поздравля-
ли юбиляров и дарили 
им подарки и сердечки, 
перечисляли биографии 
ветеранов. В завершении 
каждому ветерану вру-
чили памятный подарок 
от имени акима района. 

Стоит отметить, что 1 октября сотрудники 
районного отдела занятости и социальных 
программ бесплатно угощали всех пожилых 
людей вкусным пловом, для 70 человек был 
организован подвоз картофеля на дом.

Соб.корр.

Ақылы дария қарттарымыз 
аман болсын!

Қарттар  күні саналы ғұмырларын Отан деп, тынымсыз еңбектерімен мемлекетіміздің 
негізін салуға жол ашқан алдыңғы буын аға- апаларымыздың төл мерекесі. Қазіргі кезде 
біздің мемлекетімізде қарттарға үлкен мән беріп, көңіл аударып, жан-жақты үкімет тарапынан 
қамқорлық жасалуда. Еліміздің өркендеуіне, бейбітшілік, тыныш өмір кешуіне өз үлестерін 
қосқан осы ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы деп есептейміз. Олардың өмір жолдары 
бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына.  Қарттар – біздің асыл қазынамыз.   

«Ақерке бөбекжай» КМҚК-да қарттар күніне орай «Қарттарым - асыл қазынам» атты 
апталық  болып өтті.  Онда «Менің сүйікті-ата-әжем» тақырыбы бойынша тәрбиеленушілердің 
ата-әжелерінің еңбек жолдарынан, бірге түскен суреттерінен альбом, буклет жасалып  сурет 
көрмесі ұйымдастырылды.

Бөбекжай тәрбиешілері А.К.Бодыкова мен Г.Б. Серік «Қарлығаш» ІІ кіші және «Еркетай» 
ортаңғы топтарында «Қарттарым, аман-сау жүрші» атты  тақырыптық ұйымдастырылған оқу 
қызметін өтіп, балаларға үлкендердің ерен еңбектері туралы сюжетті сурет арқылы әңгімелеп, 
үлкендер еңбегіне құрметпен қарау керектігін айтты және балалар педагогпен бірігіп ата-
әжелеріне сыйлықтар жасады. 

Біздің халқымыздың сондай ерекшеліктерінің бірі – үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ асу. 
Қазақ әжелері жасына лайық аузы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты ойы терең, ақылы 
телегей теңіз болып келеді. Міне осындай теңеуге лайық қарияларды жылына бір рет келетін 
1 қазан Қарттар күнімен құттықтай отырып, «Менің әжемнің ертегісі» атты  әжелер сайысы 
өткізілді. Сайысқа «Ақбота» тобынан Қамар әже немересі Балнұрмен, «Қазына» тобынан  

Алмагүл әже немересі Нұрасылмен, «Қарлығаш» тобынан Раушан әже немересі айыммен, 
«Балбөбек» тобынан Гульназира әже немересі Аделиямен, «Еркетай» тобынан Зәуреш әже 
немересі Ернармен қатысты. Сайыс барысында әжелер өздерін өлең шумақтарымен танысты-
рып, ән айтып өз өнерлерін көрсетті. Сонымен бірге тақырыпқа сай бір-бір ертегі айтып берді. 
Қазақтың мақал-мәтелдерінің  мәнін ашып, түсіндіріп берді. Сайысқа қатысушы әжелерімізге 
бөбекжай директоры А.Назирова «Балабақша ұжымының жасап жатқан жұмыстарына қолдау 
көрсеткендеріңіз үшін рахмет! Сіздердей сөзі дуалы, көнекөз қарияларымыз аман болсын!» 
деп алғыс айтып, мадақтама қағаздарымен сыйлықтар ұсынды. Мереке соңы бүлдіршіндер 
мен тәрбиешілердің  әсем әндері мен билеріне ұласты. 

А.Бодыкова «Ақерке бөбекжай» КМҚК тәрбиешісі
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Вся правда о КСК «Мечта»
16 апреля 1997 года принят Закон РК  « О жилищных отношениях» , где четко прописана вся 

деятельность КСК  в нашей Республике, но  ПКСК « Мечта» игнорирует законы  и существует 
по своим средневековым правилам, в чем мне пришлось убедиться после подачи  заявления  
в ЖКХ  Абайского района . Сотрудники Жилищной инспекции  выявили целый ряд нарушений в 
деятельности ПКСК «Мечта». Итоги проверки были отражены в   Акте о результатах проверки, 
на основании которого был составлен  Протокол  об административном правонарушении, По-
становление №02 по делу об административном нарушении в отношении председателя ПКСК 
«Мечта» от 20.07.2018 года.

За годы руководства  в  ПКСК « Мечта»  отсутствует техническая документация, которая  
относится к числу правоустанавливающих документов, а именно:

1.  УСТАВ  и документация  по соблюдению сроков полномочия  ПКСК;
2.  Протокол  общего  Учредительного собрания  собственников квартир  ПКСК,  протоколы 

сходов (собраний) за весь период правления  ПКСК с 1997 года по настоящее время;
3.Технического паспорта на  дом;
 4.Акт на право землепользования;
 5. Свидетельство о  государственной регистрации объекта  кондоминиума;
6. Сметы расходов финансовых средств на содержание данного объекта;
7. Ежеквартальные и ежегодные технические осмотры  объекта  кондоминиума и  акты о 

техническом состоянии дома;
8. Ежеквартальные отчеты по управлению данного объекта под росписью собственников 

жилья;
9.Отсутствуют трудовые договора и приказы о приеме на работу;
10.Отсутствуют акты подготовки к отопительному сезону ( центрального отопления, водо-

снабжения, водоотводов, электроснабжения) общего имущества; 
11. Отсутствует документация по выполнению работ по дезинфекции, дезинсекции, дера-

тизации подвальных помещений и других мест общего пользования на данный объект.
   Отсутствие вышеуказанных документов не дает никакого законного права поднимать  

тариф  ПКСК на содержание и использование мест общего пользования. Но, 26.01.2018 года  
собрание членов правления ПКСК утверждает тариф 10 тенге м 2, где стоят подписи отдельных 
членов Совета Старейшин Абайского района, которые не имеют никого отношения к вопросу 
о повышении тарифа нашего кооператива. 

Огромное количество вышеуказанных нарушений  не мешают председателю ПКСК   соби-
рать денежные средства не законным образом. Сведения, представленные в статье, относятся 
только к адресу, в котором проживает автор.

  Балтабаева Г.К., житель г. Абая, пенсионерка

От каждого – по дереву
29 сентября в Абае состоялась акция по посадке деревьев в рамках областного субботни-

ка. В ней приняли участие аким района Б.К.Асанов, секретарь районного маслихата Б.А.Цай, 
руководители государственных учреждений, молодежь и жители города.

В этот день на аллее, расположенной возле городского бассейна высадился многочислен-
ный зеленый десант. Работники культуры и молодежь подготовили зажигательный флешмоб, 
который зарядил участников акции хорошим настроением. Веселая музыка, хорошая по-

года и позитивный 
настрой – в такой 
доброжелательной 
обстановке прошел 
областной суббот-
ник. Несколько се-
мей г.Абай отложив 
дела пришли в этот 
день и вместе с 
детьми посадили 
деревья. Слаженно 
работали работни-
ки коммунальных 
предприятий. На 
спецмашине до-
ставлялась вода 
для полива. 

В  городск ом 
парке культуры и 
отдыха учащиеся 
Абайского много-
профильного кол-
леджа и сотрудни-
к и  М ол о -
д е ж н о г о 
ресурсного 
ц е н т р а 
А б а й с к о -
го района 
п о с а д и л и 
более  40 
т о п о л е й . 
Дружно на 
областной 
субботник 
вышли жи-
тели сель-
ских окру-
гов Абай -
ского райо-
на. Всего в 
областном 
субботнике 
п р и н я л о 
участие 7 тысяч абайцев, привлечено 38 единиц специализированной техники, убрано 210 га, 
по району было посажено более 500 деревьев.

Соб.корр.

СУББОТНИКРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ
Проект «Пресс-клуб «Время и мы»

В центральной районной библиотеке действует проект «Пресс-клуб «Время и мы». Проект 
разработан, для того, чтобы наши читатели, посетители, жители города смогли познакомить-
ся и пообщаться с экспертами в различных сферах, реальными людьми: представителями 
государственного управления, руководителями предприятий, депутатами, неординарными 
людьми – полиглотами, лидерами, предпринимателями.

Так, в  рамках проекта состоялись 2 встречи с участием Панасиди Оксаны Юрьевны -  ди-
ректором Центра Поддержки Семьи в городе Абай, директором частного учреждения «Пози-
тивное развитие», действительным членом психотерапевтической Лиги России и Казахстана, 
сертифицированным тренером - ментором по работе с молодежью, руководителем Школы 
Женского лидерства Абайского района, членом комиссии по семейно-демографической по-
литике Абайского района, а также депутатом Абайского районного Маслихата.

14 сентября прошла встреча «Семья – основа духовной модернизации», посвященная Дню 
семьи. В ходе мероприятия Оксаной Юрьевной был проведен тренинг, который помог участни-
кам ме-
ропри -
ятия, в 
о с н о в -
н о м , 
это мо-
л о д ы е 
ж е н -
щ и н ы , 
л у ч ш е 
понять 
себя и 
с в о и х 
близких 
в  с е -
мейных 
взаимо-
о т н о -
шениях. 
Д и н а -
мичный 
диалог участников встречи позволил найти ответы на вопросы мам, которые стремятся в 
воспитании детей научить ребенка уверенно идти по жизни, найти баланс между уважением 
к личности ребенка и требованиями социализации.

Встреча прошла в форме «вопрос - ответ». Как создать крепкую семью? Когда наступает 
время выстраивать границы друг с другом, с родственниками, друзьями? Насколько важно 
молодой семье жить отдельно от родителей и почему? и другие вопросы были заданы экс-
перту – психологу. На все вопросы были даны ответы.

Вниманию участников встречи также был представлен обзор книжной выставки «Искусство 
жить: психология для всех». 

27 сентября в рамках проекта состоялась встреча «Я выбираю будущее»  для учащихся 
старших классов школы-центра дополнительного образования №1 г.Абай. 

Встреча была ориентирована на создание условий для формирования чувства ответ-
ственности 
м о л о д е -
жи через 
осознание 
“я  делаю 
свою жизнь 
сам”, фор-
мирования 
чувства са-
м од о с та -
точности и 
с т р е мл е -
ния к само-
совершен-
ствованию, 
творческо-
го самовы-
р а ж е н и я 
к а ж д о г о 
участника 
и профо -
риентацию 
- определе-
ние уровня мотивации участника  к различным видам деятельности. 

Оксана Юрьевна, дала возможность каждому участнику пообщаться свободно, в непри-
нуждённой обстановке выразить своё мнение.

Познавательное время, проведенное совместно с психологом, позволило учащимся вы-
явить и определить свои психологические особенности и наклонности. 

К мероприятию вниманию гостей встречи была предложена книжная выставка «Психология 
для всех и каждого».

 О .Токсамбаева, зав. отд. обслуживания ЦРБ

ЖАҢА САЯБАҚ АШЫЛДЫ 
Жақында Сәрепті ауылында жаңа саябақ ашылды. 

Қарттар күні мерекесі қарсаңында жомарт кәсіпкерлердің 
бұл тартуы тұрғындар үшін ерекше сый болды. Ауыл 
шырайын арттырған жаңа нысан жұртшылықтың 
қуанышын еселей түсті. Саябақтың ашылатын сәтін 
ауылдағы дүйім жұрт көптен күтті.  

Жаңа нысанның  ашылу салтанатына ауыл адамда-
ры тайлы-таяғы қалмай жиналды.  Сәрепті ауылының 
ардагерлер кеңесінің төрағасы Аманкелді Әубәкірұлы 
Туғанбек саябақтың ашылу лентасын қиды. 

Ауылдың қақ ортасынан салынған жаңа саябақтың 
құрылысына жергілікті кәсіпкерлер, атап айтқанда, 
Жапар Талғат, Сапар Көшкенұлы Ибкеев,  «R.I.C.H.&S» 

ЖШС директоры Жан Жетпісбайұлы Жәңгіров,  «Григорян» ЖК басшысы Григорян Степан 
Степанович бір кісідей білек сыбана кірісіп,  ат салысып, саябақтың ашылуына демеушілік 
көрсеткен.  Ал саябақ жұмысын ұйымдастыруға Ахылбай Кашухан, мүсіндерді жасаған Залелхан 
Мүшелбай және Кәкіш Амантайға жұртшылық ерекше алғысын жаудырды. 

Алдағы уақытта жаңа саябақ халықтың көз қуанышы ғана емес, жаңа демалыс орнына 
айналмақ, ал балалардың да бос уақытын өткізуге  таптырмас мекен болмақ. 

Өз тілшімізден 
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№ Сайлау 
учаскесінің 

№

Сайлау учаскесінің орталығы Сайлау учаскесінің 
мекен-жайы

Сайлау учаскесінің шекаралары

1. № 406 Абай көп салалы колледжі ғимараты Абай  қаласы,  Карл 
Маркс көшесі, 3-5

Абай қаласы, Карл Маркс көшесі, № 1а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 22, 24 үйлері;
Абай қаласы, Железнодорожная көшесі, № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 үйлері;
Абай қаласы, Ержанов көшесі, № 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 37б, 39, 12, 12а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 44, 45, 26а, 36, 38, 38а, 8, 8а, 8б үйлері;
Абай қаласы, Автомобилисттер қиылысы, № 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 үйлері;
Абай қаласы, Медицинский қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8 үйлері;
Абай қаласы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл көшесі, № 10, 16, 16а, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19б үйлері;
Абай қаласы, Гете көшесi, № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24а, 24б, 24в, 18а;
Абай қаласы, Энгельс көшесі, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 үйлері;
Абай қаласы, Ленин көшесі, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20б, 20в үйлері;

2 № 407 № 14 мектеп - лицейінің ғимараты Абай қаласы Карл Маркс 
көшесі, 39

Абай қаласы, 30 А квартал, № 17 үйі;
Абай қаласы, 29 А квартал, № 1, 2, 3 үйлері;
Абай қаласы, Промышленная көшесі, № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49 үйлері;
Абай қаласы, Степная көшесі, № 3, 5, 7 үйлері;
Абай қаласы, 1 Құрылысшылар қиылысы, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 үйлері;
Абай қаласы, 3 Құрылысшылар қиылысы, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45 үйлері;

3 № 408 № 10 мектеп - гимназиясының ғимараты Абай қаласы 2 шағын 
аудан, 35а

Абай қаласы, 2 шағын аудан, № 2, 3, 4, 27, 28, 30 үйлері;

4 № 409 № 10 мектеп-гимназиясының ғимараты Абай қаласы 2 шағын 
аудан, 35а

Абай қаласы, 2 шағын аудан, № 1а, 5, 6, 8, 9, 11 үйлері;

5 № 410 музыкалық мектеп ғимараты Абай  қаласы,  Карл 
Маркс көшесі, 43 үй

Абай қаласы, Промышленная көшесі, № 22, 26, 26а, 28, 28а үйлері;
Абай қаласы, Жеңіс даңғылы, № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 56, 58 үйлері;
Абай қаласы, Калинин көшесі, № 25, 27 үйлері;

6 № 411 бұрынғы № 5 орта мектебінің ғимараты Абай қаласы, 3 шағын 
ауданы, 43

Абай қаласы, 3 шағын ауданы, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 үйлері;

7 № 412 бұрынғы № 5 орта мектебінің ғимараты Абай қаласы, 3 шағын 
ауданы, 43

Абай қаласы, 3 шағын аудан, № 37, 38, 39, 40, 41 үйлері;

8 № 413 бұрынғы № 5 орта мектебінің ғимараты Абай қаласы, 3 шағын 
ауданы, 43

 Абай қаласы, 3 шағын аудан, № 8, 9, 10, 11, 12, 15 үйлері;

9 № 414 № 1 орта жалпы білім беретін мектеп 
ғимараты

Абай қаласы, Гагарин 
қиылысы, 10а

 Абай қаласы, Калинин көшесі, № 33, 35, 39 үйлері;
Абай қаласы, Жеңіс даңғылы, № 16, 16а, 16б, 18 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 53, 55 үйлері;

10 № 415 № 1 орта жалпы білім беретін мектеп 
ғимараты

Абай қаласы, Гагарин 
қиылысы, 10а

 Абай қаласы, 4 шағын аудан, № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10, 14, 15, 16, 35 үйлері;
Абай қаласы, Школьная көшесі, № 32, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 62, 60, 64, 66, 70 үйлері;
Абай қаласы, Шахтерская көшесі;
Абай қаласы, Транспортная көшесі;
Абай қаласы, Южная көшесі;
Абай қаласы, Интернациональная көшесі;
Абай қаласы, Байжанов көшесі;
Абай қаласы, Автомобилисттер көшесі;
Абай қаласы, Тәттімбет көшесі;
Абай қаласы, Энтузиасттер қиылысы;
Абай қаласы, Зональная подстанциясы, 2 үй;
Абай қаласы, Юбилейная көшесі, № 2, 5, 6, 7, 4 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 33, 35, 37, 39, 41, 43 үйлері;
Абай қаласы, Калинин көшесі, № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 үйлері;

Абай қаласы, Коммунальная көшесі, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 үйлері;

Абай қаласы, Гагарин көшесі, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 20, 22, 24, 26 үйлері;
Абай қаласы, Стадионный қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 18а үйлері;
Абай қаласы, Курчатов көшесі, 16 үйі; 
Абай қаласы, Железнодорожный қиылысы, № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 үйлері;
Абай қаласы, Гагарин қиылысы;

11 № 416 № 14 мектеп-лицейі ғимараты Абай  қаласы,  Карл 
Маркс көшесі, 39

Абай қаласы, Энгельс көшесі, № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 үйлері;
Абай қаласы, Промышленная көшесі, № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 үйлері;
Абай қаласы, Ержанов көшесі, № 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 48а, 48б, 48, 50 үйлері;
Абай қаласы, 4 Құрылысшылар қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 үйлері;
Абай қаласы, Калинин қиылысы, № 3, 4, 6, 8, 10, 3 (8 пәтерлі), 3а, 5, 7, 7а, 9 үйлері;
Абай қаласы, Горняктар қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37 үйлері;
Абай қаласы, Калинин көшесі, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 үйлері;
Абай қаласы, Карл Маркс көшесі, № 26, 28, 30, 31, 33, 35 үйлері;
Абай қаласы, Горняктар қиылысы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 үйлері;

12 № 417 Балалар мен жасөспірімдер спорттық 
мектебі ғимараты

Абай қаласы, Ленин 
көшесі, 46 үй

Абай қаласы, Калинин көшесі, № 40, 44 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 46, 48, 50, 52 үйлері;
Абай қаласы, Энгельс көшесі № 25, 27, 33, 35, 37 үйлері;
Абай қаласы, Гагарин көшесі, № 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12 үйлері;
Абай қаласы, Энгельс көшесі, № 36, 38, 40 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 25, 27, 29 үйлері;

13 № 418 Аудандық мәдениет үйi ғимараты Абай қаласы,  Абай 
көшесi, 23а

Абай қаласы, Карл Маркс көшесі, № 23, 23а, 25, 27 үйлері;
Абай қаласы, Энгельс көшесі, № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 22а, 24а, 28а, 30а үйлері;
Абай қаласы, Әуезов көшесі, № 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 32, 34 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 19, 21, 23, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44 үйлері;
Абай қаласы, Ленин көшесі, № 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 38, 40, 40а, 44, 42 үйлері;
Абай қаласы, Курчатов көшесі, № 2, 4, 6, 8, 10 үйлері;
Абай қаласы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл көшесі, № 37, 39 үйлері, 

14 № 419 Абай ауданы бойынша тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау басқармасы ғимараты

А ба й  қ а л а с ы ,  Гете 
көшесi, 26 үй

Абай қаласы, Карл Маркс көшесі, № 1, 1б, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, үйлері;
Абай қаласы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл көшесі, № 18, 20, 24, 26, 30, 32, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35 үйлері;
Абай қаласы, Әуезов көшесі № 1, 2, 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 6, 10, 18, 20, 24, 22 үйлері;
Абай қаласы, Ленин көшесі № 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 34 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі № 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32 үйлері;
Абай қаласы, Центральный қиылысы № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 24 үйлері;
Абай қаласы, Гете көшесі № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 үйлері;

15 № 420 № 12 орта жалпы білім беретін мектеп 
ғимараты

Школьная көшесі, 12  Абай қаласы, Железнодорожная көшесі, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 31, 33, 35, 37, 39, 41,51, 117, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 160, 
161, 163, 167, 169, 173, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 161, 41, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 үйлері;
Абай қаласы, Абай көшесі, № 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4 үйлері;
Абай қаласы, Первомайский қиылысы, № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 2, 4, 4а, 6 үйлері;
Абай қаласы, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл көшесі, № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 үйлері;
Абай қаласы, Гете көшесі, № 30, 32, 34, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59 үйлері;

Абай қаласы, Школьная көшесі, № 1, 3, 5, 6а, 7а, 11, 15, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 24а, 26а, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55 үйлері;
Абай қаласы, Школьный қиылысы, № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 үйлері;
Абай қаласы, Ленин көшесі, № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 үйлері;
Абай қаласы, Курчатов көшесі, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 үйлері;
Абай қаласы, 1 Школьный қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 үйлері;
Абай қаласы, Энгельс көшесі, № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 үйлері;
Абай қаласы, Угольный қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 үйлері;
Абай қаласы, 2 Школьный қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 үйлері;
Абай қаласы, Межквартальный қиылысы, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 үйлері;

16 № 421 Кзыл кентінің № 8 орта мектеп ғимараты Кзыл кенті Кзыл кенті және Восточный кенті;

17 № 422 Вольный кентінің № 4 орта мектеп 
ғимараты

Вольный кенті Вольный кенті және «Абай» шахтасының жанындағы үйлер;

18 № 423 Қараған кентінің № 6 орта мектеп 
ғимараты

Қараған кенті Жаңа Қараған кенті, Солтүстік Қараған кенті, Оңтүстік Қараған кенті және № 2 бұрынғы шахта жанындағы үйлер;

19 № 424 Қарабас кентінің № 15 орта мектеп 
ғимараты

Қарабас кенті Қарабас кенті: Рабочая көшесі, Садовая көшесі, Зеленый көшесі, Мира көшесі, Дзержинский көшесі, Нагорный көшесі, Линейный көшесі, Жамбыл көшесі, Пролетарский көшесі, Молодежный көшесі, Совет 
көшесі, Құрылысшылар көшесі, Степной көшесі, № 1 үй, Вокзальный көшесі, 35 объект, Железнодорожный көшесі;

20 № 425 Қарабас кентінің Мәдениет үйі ғимараты Қарабас кенті Қарабас кенті: Интернациональная көшесі, Парковая көшесі, Почтовая көшесі, Киров көшесі, Песчаная көшесі, Ыбырай Алтынсарин көшесі, Заводская көшесі, Октябрьская көшесі, Трансформаторная көшесі, 
Новая көшесі, № 746 разъезд, Талды-Құдық бөлімшесі;

21 № 426 «Абай қаласының орталық ауруханасы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
ғимараты

Абай қаласы, Промыш-
ленная көшесі, 77 үй

 Абай қаласы, "Абай қаласының орталық емханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны, Абай қаласы, Жалғызбасты мүгедектер мен зейнеткерлерді сауықтыру орталығы;

22 № 427 Қарабас кентіндегі 6505 әскери бөлімінде Қарабас кентіндегі 6505 
әскери бөлімінде

Қарабас кентінің 6505 әскери бөлімшесі және Солтүстік Қараган кентінің 7 ротасы;

23 № 428 «Энергетик» мәдениет үйі ғимараты Топар кенті, Қазыбек би 
көшесі, 5 үй

Топар кенті, Сары-Арқа көшесі, № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39 үйлері;
Топар кенті, Қазыбек би көшесі, № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 24 үйлері;
Топар кенті, Бульвар Юности көшесі, № 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/13, 12/11 үйлері;
Топар кенті, Гагарин көшесі, № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21 үйлері;
Топар кенті, Молодежная көшесі, № 2, 4, 6, 8, 10 үйлері;

24 № 429 Бауыржан Момышұлы атындағы орта 
мектеп ғимараты

Топар кенті, Қазыбек би 
көшесі, 12 үй

Топар кенті, Бульвар Мира көшесі, № 13 үй;
Топар кенті, Молодежная көшесі, № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2б, 2в, 2г үйлері;
Топар кенті, Гиппократ қиылысы, № 7а, 7 үйлері;
Топар кенті, Ленин көшесі, № 16, 18, 20, 22, 24, 26 үйлері;
Топар кенті, Пономарев көшесі, № 15, 21 үйлері;
Топар кенті, Қазыбек би көшесі, № 11, 28, 30 үйлері;
Топар кенті, Николаев көшесі, 8а үй;
Топар кенті, Макажанов көшесі;
Топар кенті, Олимпийская көшесі;
Топар кенті, Дайрабаева көшесі;
Топар кенті, Грибоедов көшесі;
Топар кенті, № 769 разъезді;
Топар кенті, Қазақмыс;
Топар кенті, Попович көшесі, Гагарин көшесі, № 4 үй;
Топар кенті, «Абай ауданының аудандық орталық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны (стационарлық аурулар);

ЖОБА
Абай ауданы әкімінің 2015 жылғы 21 қазандағы № 06 «Абай ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру туралы» шешіміне өзгерту енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық заңына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 

қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңына сәйкес Абай ауданының әкімі ШЕШТІ: 
1. Абай ауданы әкімінің 2015 жылғы 21 қазандағы № 06 «Абай ауданы бойынша сайлау учаскелерін құру туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3506 

болып тіркелген, 2015 жылғы 28 қарашадағы № 47-48 (4100) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылдың 13 сәуірінде жарияланған) шешіміне  
мынадай өзгеріс енгізілсін:

аталған шешімінің қосымшасы осы шешімінің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау аудан әкімі аппаратының басшысы К.Б. Кабдуалиеваға жүктелсін.
3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. 
Абай ауданының әкімі      Б. Асанов 

Абай ауданы әкімінің 2018 жылғы «__»_________№___ шешіміне қосымша 

Абай ауданы әкімінің 2015 жылғы «21» қазан №06 шешіміне қосымша 

Абай ауданы бойынша сайлау учаскелерінің тізбесі
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ПРОЕКТ 
О внесении изменения в решение акима Абайского района от 21 октября 2015 года №06 «Об образовании избирательных участков по Абайскому району»
В соответствии с Конституционном законом Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», аким Абайского района РЕШИЛ: 
1. Внести в решение акима Абайского района от 21 октября 2015 года № 06 «Об образовании избирательных участков по Абайскому району» (зарегистрировано в Реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов за № 3506, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от 28 ноября 2015 года № 47-48 (4100), в информационно-правовой системе «Әділет» 
от 13 апреля 2016 года) следующее изменение:

приложение к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата акима района Кабдуалиеву К.Б.
3. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования. 
Аким Абайского района     Б. Асанов

25 № 430 Корниенко атындағы қосымша білім беру 
мектеп-орталығы ғимараты

Топар кенті, Сары Арқа 
көшесі, 46 үй

Топар кенті, Бульвар Мира көшесі, № 3, 5 үйлері;
Топар кенті, Сары-Арқа көшесі, № 44, 48, 50, 54 үйлері;
Топар кенті, Нүркен Әбдіров көшесі, № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 үйлері;
Топар кенті, Садовый қиылысы, № 2, 4 үйлері;

26 № 431 Корниенко атындағы қосымша білім беру 
мектеп-орталығы ғимараты

Топар кенті, Сейфуллин 
көшесі, 7 үй

Топар кенті, Сары-Арқа көшесі, № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26 үйлері;
Топар кенті, Ленин көшесі, № 1а, 7, 9, 13 үйлері;
Топар кенті, Пономарев көшесі, 9 үйі;
Топар кенті, Сәтпаев көшесі, № 2, 4, 8, 10 үйлері;
Топар кенті, Сейфуллин көшесі, Северный көшесі, Карагандинская көшесі, Казахстанская көшесі, Тельман көшесі, Энергетиктер көшесі, Богдан Хмельницкий көшесі, Железнодорожная көшесі, Николаев көшесі, 
Абай көшесі, Макаров көшесі, (15 квартал);

27 № 432 Абай Құнанбаев атындағы орта мектеп 
ғимараты

Топар кенті ,  Нүркен 
Әбдіров көшесі, 11 үй

Топар кенті, Нүркен Әбдіров көшесі, № 2а, 2б, 4, 10, 12, 17 үйлері;
Топар кенті, Бульвар Мира көшесі, № 2, 2а, 4, 7, 9 үйлері;
Топар кенті, Молодежная көшесі, 16 үй;
Топар кенті, Мұстафин көшесі;
Топар кенті, Байжанов көшесі;
Топар кенті, Луговая көшесі;
Топар кенті, Аль-Фараби көшесі;
Топар кенті, 3 ауыл;

28 № 433 Южный кентінің мәдениет үйі ғимараты Южный кенті, Комсо-
мольская көшесі, 14 үй

Южный кенті;

29 № 434 Шерубай-Нұра станциясы Қазақстан 
Темір Жолы табелдік ғимараты

Шерубай-Нұра станци-
ясы, Школьная көшесі

Шерубай-Нұра станциясы;

30 № 435 Ақбастау ауылының клуб ғимараты Ақбастау ауылы  Ақбастау ауылдық округі;

31 № 436 Сәрепті ауылының Мәдени-бос уақыт 
өткізу ғимараты

Сәрепті ауылы  Сәрепті ауылы;

32 № 437 Есенгелді ауылының клуб ғимараты Есенгелді ауылы  Есенгелді ауылдық округі;

33 № 438 Юбилейное ауылындағы орта мектеп 
ғимараты

Юбилейное ауылы  Юбилейное ауылы;

34 № 439 Жартас ауылының Мәдениет үй і 
ғимараты

Қаз ССР 60 жыл көшесі, 
27 үй

 Жартас ауылы өз шегінде;

35 № 440 Көксу ауылының Мәдениет үйі ғимараты Көксу ауылы Көксу ауылы; 

36 № 441 «АК-159/9 мекемесі» мемлекеттік 
мекемесі ғимараты

Көксу ауылдық округінің 
Северное ауылы

Көксу ауылдық округінің Северное ауылы, «АК-159/9 мекемесі» мемлекеттік мекемесі;

37 № 442 Құлаайғыр ауылы Мәдениет үйі ғимараты Құлаайғыр ауылы  Құлаайғыр ауылдық округі;

38 № 443 Курмин ауылының орта мектеп ғимараты Курмин ауылы Курмин ауылдық округі;

39 № 444 Агрогородок жастар орталығы ғимараты Агрогородок ауылы  Мичурин ауылдық округі;

40 № 445 Самарка ауылының ауылдық клубы 
ғимараты

Самарка ауылы Самарка ауылдық округі;

41 № 446 «Жартас» санаториясы ғимараты Көксу ауылдық округі, 
Жартас ауылы

 Көксу ауылдық округі, Жартас ауылы;

42 № 447 Дубовка ауылы Мәдениет үйі ғимараты Дубовка ауылы Дубовка ауылдық округі.

Приложение  к решению акима Абайского района  от «___»_____2018г. №_____
Приложение к решению акима Абайского района от «21» октября 2015г. №06

Перечень избирательных участков по Абайскому району
№ № изби-

рательно-
го участка

Центр избирательного участка Адрес избирательного 
участка

Границы избирательного участка

1. № 406 здание Абайского многопрофильного 
колледжа

город Абай, улица Карла 
Маркса, 3-5

город Абай, улица Карла Маркса, дома № 1а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 22, 24;
город Абай, улица Железнодорожная, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
город Абай, улица Ержанова, дома № 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37а, 37б, 39, 12, 12а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40, 44, 45, 26а, 36, 38, 38а, 8, 8а, 8б;
город Абай, переулок Автомобилистов, дома № 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
город Абай, переулок Медицинский, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8;
город Абай, улица 10 лет Независимости Республики Казахстан, дома № 10, 16, 16а, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 19а, 19б;
город Абай, улица Гете, дома № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24а, 24б, 24в, 18а;
город Абай, улица Энгельса, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; 
город Абай, улица Ленина, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 20а, 20б, 20в;

2 № 407 здание школы-лицея № 14 город Абай, улица Карла 
Маркса, 39

город Абай, 30А квартал дом № 17;
город Абай, 29А квартал, дома № 1, 2, 3;
город Абай, улица Промышленная, дома № 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49;
город Абай, улица Степная, дом № 3, 5, 7;
город Абай, переулок 1 Строительный, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
город Абай, переулок 3 Строительный, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

3 № 408 здание школы - гимназии № 10 город Абай, 2 микро-
район, 35а

город Абай, 2 микрорайон, дома № 2, 3, 4, 27, 28, 30;

4 № 409 здание школы - гимназии № 10 город Абай, 2 микро-
район, 35а

город Абай, 2 микрорайон, дома № 1а, 5, 6, 8, 9, 11;

5 № 410 здание музыкальной школы город Абай, улица Карла 
Маркса, 43

город Абай, улица Промышленная, дома № 22, 26, 26а, 28, 28а;
город Абай, проспект Победы, дома № 2, 2а, 2б, 4, 6, 8;
город Абай, улица Абая, дома № 56, 58;
город Абай, улица Калинина, дома № 25, 27;

6 № 411 здание бывшей средней школы № 5 город Абай, 3 микрорай-
он, дом 43

город Абай, 3 микрорайон, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

7 № 412 здание бывшей средней школы № 5 город Абай, 3 микрорай-
он, дом 43

город Абай, 3 микрорайон, дома № 37, 38, 39, 40, 41;

8 № 413 здание бывшей средней школы № 5 город Абай, 3 микрорай-
он, дом 43

город Абай, 3 микрорайон, дома № 8, 9, 10, 11, 12, 15;

9 № 414 здание средней общеобразовательной 
школы № 1

город Абай, переулок 
Гагарина,10а

город Абай, улица Калинина, дома № 33, 35, 39;
город Абай, проспект Победы, дома № 16, 16а, 16б, 18;
город Абай, улица Абая, дома № 53, 55;

10 № 415 здание средней общеобразовательной 
школы № 1

город Абай, переулок 
Гагарина, 10а

город Абай, 4 микрорайон, дома № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 10, 14, 15, 16, 35;
город Абай, улица Школьная, дома № 32, 39, 43, 45, 47, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 62, 60, 64, 66, 70;
город Абай, улица Шахтерская;
город Абай, улица Транспортная;
город Абай, улица Южная;
город Абай, улица Интернациональная;
город Абай, улица Байжанова;
город Абай, улица Автомобилистов;
город Абай, улица Таттимбета;
город Абай, переулок Энтузиастов;
город Абай, Зональная подстанция, дом 2;
город Абай, улица  Юбилейная, дома № 2, 5, 6, 7, 4;
город Абай, улица Абая, дома № 33, 35, 37, 39, 41, 43;
город Абай, улица Калинина, дома № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138;
город Абай, улица Коммунальная, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76;
город Абай, улица Гагарина, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,  20, 22, 24, 26;
город Абай, переулок Стадионный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 18а;
город Абай, улица Курчатова, дом № 16;
город Абай, переулок Железнодорожный, дома № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
город Абай, переулок Гагарина;

11 № 416 здание школы-лицея № 14 город Абай, улица Карла 
Маркса, 39

 город Абай, улица Энгельса, дома № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
город Абай, улица Промышленная, дома № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;
город Абай, улица Ержанова, дома № 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 51, 51а, 53, 53а, 55, 55а, 48а, 48б, 48, 50;
город Абай, переулок 4 Cтроительный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;
город Абай, переулок Калинина, дома № 3, 4, 6, 8, 10, 3 (8-ми квартирный), 3а, 5, 7, 7а, 9;
город Абай, переулок Горняков, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
город Абай, улица Калинина, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
город Абай, улица Карла Маркса, дома № 26, 28, 30, 31, 33, 35;
город Абай, переулок Горняков, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

12 № 417 Здание детско - юношеской спортивной 
школы

город Абай, улица Лени-
на, дом 46

 город Абай, улица Калинина, дома № 40, 44;
город Абай, улица Абая, дома № 46, 48, 50, 52;
город Абай, улица Энгельса, дома № 25, 27, 33, 35, 37;
город Абай, улица Гагарина, дома № 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12;
город Абай, улица Энгельса, дома № 36, 38, 40;
город Абай, улица Абая, дома № 25, 27, 29;

13 № 418 здание районного дома культуры город Абай, улица Абая, 
дом 23а

 город Абай, улица Карла Маркса, дома № 23, 23а, 25, 27;
город Абай, улица Энгельса, дома № 22, 24, 26, 28, 30, 32, 22а, 24а, 28а, 30а;
город Абай, улица Ауэзова, дома № 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 32, 34;
город Абай, улица Абая, дома № 19, 21, 23, 34, 36, 38 40, 40а, 42, 44;
город Абай, улица Ленина, дома № 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 36а, 38, 40, 40а, 44, 42;
город Абай, улица Курчатова, дома № 2, 4, 6, 8, 10;
город Абай, улица 10 лет Независимости Республики Казахстан, дома № 37, 39;

14 № 419 здание управления защиты прав потреби-
телей по Абайскому району

город Абай, улица Гете, 
дом 26

город Абай, улица Карла Маркса, дома № 1, 1б, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19;
город Абай, улица 10 лет Независимости Республики Казахстан, дома № 18, 20, 24, 26, 30, 32, 21, 23, 23а, 25, 27,  29, 31, 31а, 33, 35;
город Абай, улица Ауэзова, дома № 1; 2; 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 17а, 21, 23, 6, 10, 18, 20, 24, 22;
город Абай, улица Ленина, дома № 24, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32; 34;
город Абай, улица Абая, дома № 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;
город Абай, переулок Центральный, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 24;
город Абай, улица Гете, дома № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

15 № 420 здание средней общеобразовательной 
школы № 12

го р од  А ба й ,  ул и ц а 
Школьная, 12

 город Абай, улица Железнодорожная, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 31, 33, 35, 37, 39, 41,51, 117, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 
160, 161, 163, 167, 169, 173, 177, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 161, 41, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
город Абай, улица Абая, дома № 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4;
город Абай, переулок Первомайский, дома № 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 2, 4, 4а, 6;
город Абай, улица 10 лет Независимости Республики Казахстан, дома № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
город Абай, улица Гете, дома № 30, 32, 34, 36, 38, 51, 53, 55, 57, 59;
город Абай, улица Школьная, дома № 1, 3, 5, 6а, 7а, 11, 15, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 24а, 26а, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 53, 55;
город Абай, переулок Школьный, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
город Абай, улица Ленина, дома № 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
город Абай, улица Курчатова, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
город Абай, переулок 1 Школьный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22;
город Абай, улица Энгельса, дома № 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;
город Абай, переулок Угольный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
город Абай, переулок 2 Школьный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;
город Абай, переулок Межквартальный, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

16 № 421 средняя школа № 8 поселка Кзыл поселок Кзыл  поселок Кзыл и поселок Восточный;

17 № 422 средняя школа № 4 поселка Вольный поселок Вольный  поселок Вольный и дома у шахты «Абайская»;
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18 № 423 средняя школа № 6 поселка Караган поселок Караган поселок Новый Караган, поселок Северный Караган,  поселок Южный Караган и дома бывшей шахты № 2;

19 № 424 средняя школа № 15 поселка Карабас поселок Карабас  поселок Карабас: улица Рабочая, улица Садовая, улица Зеленая, улица Мира, улица Дзержинского, улица Нагорная, улица Линейная, улица Джамбула, улица Пролетарская, улица Молодежная, улица Советская, 
улица Курылысшылар, улица Степная, дом № 1, улица Вокзальная, 35 объект, улица Железнодорожная;

20 № 425 Дом культуры поселка Карабас поселок Карабас  поселок Карабас: улица Интернациональная, улица Парковая, улица Почтовая, улица Кирова, улица Песчаная, улица Ыбырай Алтынсарин, улица Заводская, улица Октябрьская, улица Трансформаторная, улица 
Новая, Разъезд № 746; отделение Талды-Кудук;

21 № 426 здание Коммунального государственного 
предприятия "Центральная больница 
города Абая»

город Абай, улица Про-
мышленная, дом 77

 город Абай, Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Абая»;
город Абай, Центр реабилитации одиноких инвалидов и пенсионеров;

22 № 427 воинская часть 6505 поселка Карабас воинская часть 6505 по-
селка Карабас

 воинская часть 6505 поселка Карабас и 7 рота поселка Северный Караган;

23 № 428 здание дома культуры «Энергетик» поселок Топар, улица 
Казыбек би, дом 5

поселок Топар, улица Сары-Арка, дома № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39;
поселок Топар, улица Казыбек би, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 18а, 20, 22, 24;
поселок Топар, улица Бульвар Юности, дома № 1/16, 2/14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/13, 12/11;
поселок Топар, улица Гагарина, дома  № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21;
поселок Топар, улица Молодежная, дома № 2, 4, 6, 8, 10;

24 № 429 здание средней школы имени Бауржана 
Момышулы

поселок Топар, улица 
Казыбек би, дом 12

поселок Топар, улица Бульвар Мира, дома № 13;
поселок Топар, улица Молодежная, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2б, 2в, 2г;
поселок Топар, переулок Гиппократа, дома № 7а, 7;
поселок Топар, улица Ленина, дома № 16, 18, 20, 22, 24, 26;
поселок Топар, улица Пономарева, дома № 15, 21;
поселок Топар, улица Казыбек би, дома № 11, 28, 30;
поселок Топар, улица Николаева, дом № 8а;
поселок Топар, улица Макажанова;
поселок Топар, улица Олимпийская;
поселок Топар, улица Дайрабаевой;
поселок Топар, улица Грибоедова;
поселок Топар, разъезд № 769; 
поселок Топар, Казахмыс;
поселок Топар, улица Поповича, улица Гагарина, дом № 4;
поселок Топар, Коммунальное государственное  предприятие «Центральная районная больница Абайского района» (стационарные больные);

25 № 430 здание Школы-центра дополнительного 
образования имени Корниенко

поселок Топар, улица 
Сары-Арка, дом 46

поселок Топар, улица Бульвар Мира, дома № 3, 5;
поселок Топар, улица Сары-Арка, дома № 44, 48, 50, 54;
поселок Топар, улица Нуркена Абдирова, дома № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
поселок Топар, переулок Садовый, дома № 2, 4;

26 № 431 здание Школы-центра дополнительного 
образования имени Корниенко

поселок Топар, улица 
Сейфуллина, дом 7

поселок Топар, улица Сары-Арка, дома № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 26; 
поселок Топар, улица Ленина, дома № 1а, 7, 9, 13;
поселок Топар, улица Пономарева, дом № 9;
поселок Топар, улица Сатпаева, дома № 2, 4, 8, 10;
поселок Топар: улица Сейфуллина, улица Северная, улица Карагандинская, улица Казахстанская, улица Тельмана, улица Энергетиков, улица Богдана Хмельницкого, улица Железнодорожная, улица Николаева, 
улица Абая, улица Макарова, (15 квартал);

27 № 432 здание средней школы имени Абая 
Кунанбаева

поселок Топар, улица 
Нурк ена  Абдирова , 
дом 11

поселок Топар, улица Нуркена Абдирова № 2а, 2б, 4, 10, 12, 17;
поселок Топар, улица Бульвар Мира, дома № 2, 2а, 4, 7, 9;
поселок Топар, улица Молодежная, дом № 16;
поселок Топар, улица Мустафина;
поселок Топар, улица Байжанова;
поселок Топар, улица Луговая;
поселок Топар, улица Аль-Фараби;
поселок Топар, 3 аул;

28 № 433 здание дома культуры поселка Южный поселок Южный, улица 
Комсомольская, дом 14

поселок Южный; 

29 № 434 Здание табельной Казахстан Темир Жолы 
станции Шерубай-Нура

станция Шерубай-Нура, 
ул. Школьная

станция Шерубай-Нура;

30 № 435 здание клуба села Акбастау село Акбастау Акбастауский сельский округ;

31 № 436 здание культурно -досугового центра 
села Сарепта

село Сарепта село Сарепта;

32 № 437 здание клуба села Есенгельды село Есенгельды Есенгельдинский сельский округ;

33 № 438 здание средней школы села Юбилейное село Юбилейное село Юбилейное;

34 № 439 здание дома культуры села Жартас улица 60 лет Каз ССР, 
дом 27

село Жартас в своих границах;

35 № 440 здание дома культуры села Коксу село Коксу село Коксу;

36 № 441 здание государственного учреждения 
«Учреждение АК-159/9»

село Северное Коксун-
ского сельского округа

село Северное Коксунского сельского округа, государственное учреждение «Учреждение АК-159/9»;

37 № 442 здание дома культуры села Кулаайгыр село Кулаайгыр  Кулаайгырский сельский округ;

38 № 443 здание средней школы села Курминское село Курминское  Курминский сельский округ;

39 № 444 здание молодежного центра села Агро-
городок

село Агрогородок Мичуринский сельский округ;

40 № 445 здание сельского клуба села Самарка село Самарка Самарский сельский округ;

41 № 446 Здание санатория «Жартас» село Жартас Коксунского 
сельского округа

село Жартас Коксунского сельского округа;

42 № 447 здание дома культуры села Дубовка село Дубовка Дубовский сельский округ.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Певневой Алены Петровны, 

умершей 12 апреля 2006 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Фунт Владимира Алексан-
дровича, умершего 04 сентября 1995 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться к 
нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне 
по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 
47805.

После смерти Удалова Михаила Иванови-
ча, умершего 08 мая 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Нурбаевой Сакш, умершей 
11 марта 1996 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой 
Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Нурбаева Кайрулы Сагынта-
евича, умершего 12 мая 2002 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Тарасевич Валентины Ива-
новны, умершей 08 апреля 2018г., заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 

адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 
2-03-84, 87757416333.

После смерти Злоедова Сергея Викторо-
вича, умершего 02 сентября 2018г., заинтере-
сованным лицам необходимо обратиться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 
2-03-84, 87757416333.

После смерти Андриенко Виктора Ни-
колаевича, умершего 26 сентября 2018г., 
заинтересованным лицам необходимо об-
ратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре 
Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», 
тел. (872131) 2-03-84, 87757416333. 

После смерти Потаповой Александры Ива-
новны, умершей 22 мая 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Аханова Ербола Сабитови-
ча, умершего 13 апреля  2018г., заинтересо-
ванным лицам необходимо обратиться к но-
тариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 
2-03-84, 87757416333. 

После смерти Майер Нины Григорьевны, 
умершей 12 мая 2018 года. Всем заинтере-
сованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

2018 жылдың 29 қыркүйек күні 78 
жасында өмірінің 40 жылынан астам 
уақытын көмір өндіру саласына 
арнаған, Абай ауданының құрметті 
азаматы Мүлік  Рахымбекұлы 
Жұманбаев өмірден озды. 

Өзінің бар ғұмырын көмір 
өнеркәс іб іне  арнаған  Мүл і к 
Рахымбекұлы 1948 жылы Шеру-
бай – Нұра кентінде дүниеге кел-
ген. Мектеп бітірісімен 1958 жылы 
Шерубай – Нұра шахтасына келіп, 
алғашқы еңбек жолын бастай-
ды. Жеті қат жер астынан қара 
алтын өндірушілердің тірлігіне 
сәби шағынан көзі қанығып ержет-
кен ол, іргелі кеніште алғашында 
үйренуші сынағынан өтіп, түрлі 
ұсақ жұмыстарда істеп, тәжірибе 
жинақтайды.  Бұдан кейін проход-
шы, машинист болады. Бар өмірінің 
саналы ғұмырын көмір өнеркәсібіне 
арнаған  Мүлік Рахымбекұлы өзінің 
өмірлік және кәсіби тәжірибесін  
Абай қаласы тұрғындарының өмірін 
жақсарту үшін міндеттерді шешуге 
арнады. Әріптестерінің арасын-
да беделді, құрметке ие болды. 
Бірнеше рет қалалық кеңес депута-
тына сайланды. Өзінің біліктілігімен 
жас кеншілермен бөлісіп, өмірде 
кездесетін қиындықтарды жеңе 
білуге үйретті. Өзінің көп жылғы, 
адал еңбегінің арқасында – жоғарғы 
үкіметтің бұйрығымен «Еңбек даңқы», «Еңбек Қызыл Ту» ,«Октябрь революциясы» 
ордендерімен, сонымен қатар «Кенші даңқы 1,2,3 - дәрежелі белгісінің толық кавалері», 
«Ерен еңбегі үшін», медальдарының марапатталған. Парасатты кеншінің табандылығы мен 
еңбек қорлығы үшін алған басқа да марапаттары жетіп артылады. 

Абай ауданы тұрғындары Мүлік Рахымбекұлының туған –туыстарына қайғырып көңіл 
айтады. Мүлік Рахымбекұлының жарқын бейнесі біздің жүрегімізде әрдайым сақталатын 
болады.

Б.Асанов, Б.Цай, М.Мағзин, Ә.Жүніспекова, К.Кабдуалиева, Н.Адашев, 
М.Ахметов, Р.Қойлыбаева, Н.Дудкин, Н.Филипенко

Мүлік Рахымбекұлы ЖҰМАНБАЕВ

Не смотря на принимаемые меры по стабили-
зации уровня аварийности, на дорогах Караган-
динской области обстановка остается сложной.  За 
7 месяцев и 20 дней текущего года на территории 
Карагандинской области зарегистрировано 287 
дорожно-транспортных происшествий, при которых 
104 человека погибли и 373 получили ранения.

В связи, с этим на территории Карагандинской 
области проводится широкомасштабная акция 
«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА», в период с 01 сентября 
по 30 сентября 2018 года, в 3 этапа – подекадно.

Цель данной акции заключается в повышении 
транспортной дисциплины среди водителей и 
снижении количества дорожно-транспортных про-
исшествий, выявление грубых нарушений Правил 
дорожного движения Республики Казахстан.

МПС УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
АБАЙСКОГО РАЙОНА

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
АКЦИЯ
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

МЕХАНИК по ТРАНСПОРТУ оклад 150-200 тыс., АВТОСЛЕСАРЯ и 
МОТОРИСТЫ 100-150 тыс. требуется на завод в с.Рождественка (от 

Астаны 30 км.). Питание и проживание предоставляем тел: 87019131633,  
87029626303 (отд. кадров), 87084182618 (нач. производ.)

РАЗНОРАБОЧИЕ в связи с увеличением производства требуются на 
кирпичный завод в с.Рождественка (от Астаны 30 км.).Питание и прожи-
вание предоставляем. Авансируем. Оплата сдельная 120-180 тысяч. тел: 

87084182618 (нач. производ.), 87019131633,  87029626303(отд. кадров)

МЕХАНИК по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ требуется на завод в 
с.Рождественка (от Астаны 30 км.). Оплата от 150-300 тыс. 

Питание и проживание предоставляем 
тел: 87759349391, 87019131633, 87778329782

ТРЕБУЕТСЯ

В кафе «Sole Mio» 
требуются бармен и офи-
циант. Зарплата высокая. 
Обр. по тел.87012405694, 

87003286394.

СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ
Выражаю огромную благодарность руководству ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и акиму г.Абай 

М.А.Ахметову за хорошо проведенную работу и внимание к просьбам жителей. В тесном переулке, в 
котором я живу проводилась замена труб тепловой системы. Переулок настолько был тесный, что когда 
проезжала машина, взрослым и детям приходилось прижиматься к забору или вставать на трубу. Когда 
начался ремонт я попросила руководство ТОО «Абайлық жылу жүйелері» и акиму г.Абай проложить но-
вые трубы вертикально  (монтировать п-образный вертикальный компенсатор) и тем самым расширить 
переулок. Мое предложение было услышано. Теперь переулок стал шире. Машины могут свободно 
проезжать, а люди пройти. Спасибо большое за понимание и доброе отношение.

Жительница Первого Школьного переулка г.Абай Попова Мария Максимовна

СПОРТ
21 сентября 2018 года в Абайском районе проходили районные соревнования по «Жас 

Барыс 2018» . Всего участвовало 148 спортсменов. От ДЮСШ Абайского района стали чем-
пионами в попали в сборную Карагандинской области по қазақ күресі : Р.Зинаш, Н.Колдасов, 
А.Мусилов, К.Тулен, Ж.Манат, Т.Досмурзаев, К. Жаксытай, Ұ.Ниязбек, Ж.Дауренбек, О.Адақұлы, 
М.Жоқан, А.Аманбаев, К.Сейсенбай, О.Комков, М.Дұсетай, А. Абдикарим, Н.Ковтун. 

 
22  сентября  2018 года в г.Абай  проходил открый Чемпионат Карагандинской области по 

легкой атлетике по кроссу среди  ДЮСШ, для мальчиков и девочек  2004-2005 гг.р.,младших 
юношей и девушек 2003-2004 гг.р., старших юношей и девушек 2001-2002 гг.р., юниоров 1999-
2000 гг.р., взрослых  посвященного 20-летию г. Астаны.

Участие  приняли- 96 спортсмена  из городов : г.Караганды,г.Темиртау, Спорт-интернат 
г.Караганды, г.Сарань, г.Шахтинск, г.Абай. Чемпионами и призерами соревнований стали: На 
дистанции 8 км Аманбаев Фрхад- 1 место, Артауз Александр – 3 место, Челышева Людмила- 3 
место, на дистанции 4 км - 1 место Катаева Виктория. 

 

С 14-24 сентября 2018 года наши шашисты участвовали на Чемпионате Республики Казах-
стан по шашкам «100» в г.Павлодар . В соревновании принимали участие приставители восьми 
областей, Акмолинская, Атырауская, Туркистанская, Павлодарская, Алматинская, Кустанайская, 
ЗКО, Карагандинская. Карагандинскую область представляли спортсмены ДЮСШ Абайского 
района. Всего занято: пять первых мест, два вторых мест, семь третьих мест. В числе Чемпи-
онов среди женщин завуч ДЮСШ Абайского района Рынгач Ю.А. Ученица Алтынхан Аяулым 
выполнила норматив Мастера Спорта Республики Казахстан. 

С.Кожахметова методист ДЮСШ

С  28-30  сентября 2018 года в п.Актау 
проходил открый турнир СДЮШОР 
г.Темиртау по боксу среди юношей  2004-
2005 г.р.

Участие  приняли- 208 спортсмена  из горо-
дов, районов : Астана,г.Караганды,Жанаарка, 
Актау,Темиртау,Осакаровка, г.Шахтинск, 
г.Абай. Чемпионами и призерами соревно-
ваний стали:

Хамит Жалгас- 34 кг  
Зейналов Фахраддин-38кг
Дацкевич Михаил-52 кг
Поздравляем наших юнных спортсме-

нов и тренерско-преподавательский состав 
отделения бокс ДЮСШ Абайского района.

 
23  сентября 2018 года в г.Шахтинск  

проходило первенство г.Шахтинска по сти-
лю NOMAD MMA .

Участие  приняли- 100 спортсменов  из 
городов : Караганда,Сарань,Шахтинск,Абай 
. Чемпионами и призерами соревнований 
стали:

Махамбетов Данил- 1 место  
Нуйкин Дмитрий -1 место  
Кирносов Игнат -1 место  
Цибренок Юрий -1 место  
Елеубек Алихан -1 место  
Тарновский Станислав -1 ме-

сто  
Нуйкин Максим -2 место  
Головачев Нургали -2 место  
Лысенко Артем -3 место
Головачев Даниэль  -3 место  
Поздравляем наших юнных 

спортсменов и тренерско-препо-
давательский состав отделения 
по стилю NOMAD MMA ДЮСШ 
Абайского района.

 С.Кожахметова методист 

Қазақстан Республикасының бірінші 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
Қазақстан халқына жолдауында 2050 жылға 
дейін Қазақстанның одан әрі даму стратеги-
ясын анықтап, демократия мен бостандық, 
тәуелсіздікке негізделген мемлекет пен 
қоғамның маңызды тарихи кезеңнің жетістігін 
аяқтап белгіледі. Қазақстан Республикасының 
ең қымбат қазынасы - адам және адамның 
өмірі ,  құқықтары мен бостандықтары 
екені Ата заңымызда жазылған. Осы асыл 
құндылықтардың сақталуы ең алдымен 
еліміздің әлеуметтік, экономикалық және 
құқықтық дамуы деңгейімен тығыз байла-
нысты. Алайда, еліміздің толыққанды даму-
ына кедергісін келтіріп отырған сыбайлас 
жемқорлық сияқты қоғамдық дерттердің 
бар екені айқын. Біздің еліміздің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатына соңғы 
уақыттарда маңызды өзгерістер енгізілу 
үстінде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясаттың жаңа деңгейі болып, жаңа «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-
ралы» Заңның қабылдануы болып отыр. 
Аталған Заңға сәйкес сыбайлас жемқорлық 
дегеніміз – мемлекеттiк қызметшілердің және 
оларға теңестiрiлген лауазымды адамдардың 
өздерінің лауазымдық, қызметтік өкiлеттiктерін 
және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке 
өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не 
үшінші тұлғаларға мүлiктiк немесе мүліктік емес 
игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу 
мақсатында заңсыз пайдалануы, сол сияқты 
игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы 
осы адамдарды параға сатып алу болып табы-
лады. Осы заңның ерекшелігі болып сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алу процессіне барлық 
қоғамның атсалысатындығы болып отыр. 
Сондықтан еліміздің әрбір азаматы сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу үшін қолынан 

келгенінше әрекет етуі қажет. Бұл мақсатта 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
фактісі туралы хабарлаған немесе сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылда өзге де жол-
мен жәрдемдесетін адамдарды көтермелеу 
заңнама жүзінде қарастырылған. Сыбайлас 
жемқорлық фактісі туралы хабарлаған не-
месе оған қарсы іс-қимылда өзге де жол-
мен жәрдемдесетін адамдарға біржолғы 
ақшалай сыйақы түрінде жүзеге асырылатын 
көтермелеу белгіленіп отыр. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылда жәрдемдесу 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жа-
сау фактісі туралы хабарлауды, сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасаған іздеудегі 
адамның тұрған жері туралы ақпарат беруді, 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықты 
анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу үшін 
кейіннен маңызы болған өзге де жәрдем 
беруді қамтиды. Көтермелеу адам берген 
ақпарат шындыққа сәйкес болса және айып-
ты адамға қатысты әкімшілік жаза қолдану 
туралы сот қаулысы заңды күшіне енген 
уақытта, қылмыстық істер бойынша айып-
тау үкімі заңды күшіне енген, ақталмайтын 
негіздер бойынша қылмыстық істі қысқарту 
туралы қаулы шығарылған жағдайда ғана 
жүзеге асырылады. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдың мақсаты қоғамда сыбай-
лас жемқорлықты жою болып табылады. 
Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа төзбестік 
ахуалын қалыптастыру осы жолдағы негізгі 
қағидат ретінде бекіткендіктен, осы бағытта 
мемлекеттік органдардың ғана емес Қазақстан 
Республикасының әрбір тұлғасы қызмет етуі 
тиіс.
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