Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных
слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района,
города)
исходящий номер: 21352615001, Дата: 19/10/2021
(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)
Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы
(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)
Будет осуществляться на следующей территории: Актюбинская область, Темирский район, Кенкиякский с.о., с.Кенкияк
(территория воздействия, географические координаты участка)
Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие,
и на территории которых будут проведены общественные слушания: Объект расположен на территории с.Кенкияк Темирского
района Актюбинской области
Предмет общественных слушаний: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) к групповому
техническому проекту на строительство скважин №№68180, 68181, 68325, 68504, 68044, 68046, 68080, 68083, 68097, 68098,
68105, 68113, 68115, 68155, 68171, 68172, 68187, 68188, 68193, 68194, 68195, 68196, 68200, 68203, 68587, 68612, 68633, 68646,
68651, 68652, 68653, 68163, 68248, 68265, 68283, 68564, 68604, 68644, 68650, 68309, 68324, 68337, 68369, 68390, 68401, 68402,
68423, 68469, 68484, 68492, 68493, 68494, 68503, 68505, 68516, 68165, 68045, 68047, 68106, 68112, 68130, 68149, 68153, 68154,
68156, 68164, 68169, 68170, 68186, 68190, 68199, 68205, 68645, 68189, 68264, 68282, 68049, 68061, 68065, 68082 месторождения
Кенкияк-надсолевой
(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать
точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой
деятельности
Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Актюбинская область, Темирский район,
Кенкиякский с.о., с.Кенкияк, Дом культуры, ул. Парковая 9 "Б"., 18/01/2022 14:00
(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)
Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к
территории намечаемой деятельности (25 км).
Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими
способами:
Актюбинский вестник; АО "РТРК Казахстан", телеканал Актобе
(наменование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)
Стенд расположен в здании акимата Кенкиякского сельского округа с.Кенкияк ул.Ы.Алтынсарин, дом 11 Б
(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений)
Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения
общественных слушаний.
В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний,
общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей
административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и
аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода
открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов
слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.
В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и
видео- и аудиозапись общественных слушаний.»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СНПС - АКТОБЕМУНАЙГАЗ" (БИН: 931240001060), 8-713-276-6453, nii.cnpc-amg@mail.ru,
Представитель: НИИ АО"СНПС-АМГ"

Составитель отчета о возможных воздействиях : НИИ АО"СНПС-АМГ"
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,
контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний
исходящий номер: 21352615001, Дата: 28/10/2021
(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)
«В ответ на Ваше письмо (исх. №21352615001, от 19/10/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий
проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:
«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ (ОВОС) к групповому техническому проекту на строительство скважин №№68180, 68181, 68325, 68504, 68044, 68046,
68080, 68083, 68097, 68098, 68105, 68113, 68115, 68155, 68171, 68172, 68187, 68188, 68193, 68194, 68195, 68196, 68200, 68203,
68587, 68612, 68633, 68646, 68651, 68652, 68653, 68163, 68248, 68265, 68283, 68564, 68604, 68644, 68650, 68309, 68324, 68337,
68369, 68390, 68401, 68402, 68423, 68469, 68484, 68492, 68493, 68494, 68503, 68505, 68516, 68165, 68045, 68047, 68106, 68112,
68130, 68149, 68153, 68154, 68156, 68164, 68169, 68170, 68186, 68190, 68199, 68205, 68645, 68189, 68264, 68282, 68049, 68061,
68065, 68082 месторождения Кенкияк-надсолевой , в предлагаемую Вами 18/01/2022 14:00, Актюбинская область, Темирский
район, Кенкиякский с.о., с.Кенкияк, Дом культуры, ул. Парковая 9 "Б".(дату, место, время начала проведения общественных
слушаний)»
(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня
административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате
осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные
для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).
«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных
слушаний».
«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных
слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников
общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к
протоколу общественных слушаний.»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СНПС - АКТОБЕМУНАЙГАЗ" (БИН: 931240001060), 8-713-276-6453, nii.cnpc-amg@mail.ru,
Представитель: НИИ АО"СНПС-АМГ"
Составитель отчета о возможных воздействиях (инициатор намечаемой деятельности): НИИ АО"СНПС-АМГ"
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,
контактные данные инициатора общественных слушаний).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

акимата Актюбинской области

г. Актобе

№ ____

«___»______2021 год

Об утверждении методики определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной
политики в средствах массовой
информации Актюбинской области
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 4-1) статьи 4-4
Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации», приказом и.о. министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 19 мая 2021
года № 173 «Об утверждении типовой методики определения стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой
информации на региональном уровне» акимат Актюбинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую методику определения стоимости услуг, закупаемых для
проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области.
2. Государственному учреждению «Управление внутренней политики Актюбинской
области» в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) направление настоящего постановления на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Институт
законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный
контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Актюбинской области после его официального опубликования.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Актюбинской области.
4. Настоящее постановление вводится в действие после дня первого официального
опубликования.
Аким Актюбинской области
О. УРАЗАЛИН

Приложение
к постановлению акимата
Актюбинской области
от «_____» ________ 2021 года
№ ________
Методика определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной информационной
политики в средствах массовой информации Актюбинской области
1. Настоящая Методика определения стоимости услуг, закупаемых для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области (далее - Методика), разработана в соответствии с подпунктом 4-1) статьи 4-4 Закона Республики Казахстан «О средствах массовой информации» и приказом и.о. министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 19
мая 2021 года № 173 «Об утверждении типовой методики определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах
массовой информации Актюбинской области» и устанавливает алгоритм определения
стоимости услуг, закупаемых для проведения государственной информационной политики в средствах массовой информации Актюбинской области.
2. В рамках проведения государственной информационной политики за счет средств
местного бюджета стоимость изготовления (подготовка и создание) и размещения информационных материалов в средствах массовой информации (далее – услуга) определяется в зависимости от базовых цен на услуги, закупаемых для проведения государ-

ственной информационной политики в средствах массовой информации за счет средств
местного бюджета для каждого вида средств массовой информации.
Базовая цена для каждого отдельного вида услуги определена в приложении к настоящей Методике.
3. Стоимость Услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов в периодических печатных изданиях определяется по формуле:
1) для газет по формуле Pn=Bn x V x Kq, где:
Pn (price) – стоимость размещения информационного материала в газетах с учетом
налога на добавленную стоимость;
Bn – базовая цена за один см2 информационного материала, размещаемого в газете;
V – объем информационного материала, размещаемого в газете, исчисляемый в см2;
Kq – поправочный коэффициент на тираж газеты:
до 200 000 экземпляров – 1,3;
до 100 000 экземпляров – 1,15;
до 50 000 экземпляров – 1;
до 30 000 экземпляров – 0,9;
до 20 000 экземпляров – 0,8;
до 10 000 экземпляров – 0,65;
до 5 000 экземпляров – 0,5;
2) для журналов по формуле Pm=Bm x V x Kq, где:
Pm (price) – стоимость размещения информационного материала в журналах с учетом налога на добавленную стоимость;
Bm – базовая цена за один см2 информационного материала, размещаемого в журнале;
V – объем информационного материала, размещаемого в журнале, исчисляемый в
см2;
Kq – поправочный коэффициент на тираж журнала:
до 15 000 экземпляров – 1,2;
до 10 000 экземпляров – 1,1;
до 8 000 экземпляров – 1;
до 5 000 экземпляров – 0,9;
до 3 000 экземпляров – 0,8;
до 1 000 экземпляров – 0,7.
4. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов на интернет-ресурсе определяется по формуле Pi=Bi x V x
Kq, где:
Pi (price) – стоимость размещения информационного материала на интернет-ресурсе
с учетом налога на добавленную стоимость;
Bi – базовая цена за один символ информационного материала, размещаемого на
интернет-ресурсе;
V – объем информационного материала, размещаемого на интернет-ресурсе, исчисляемый в символах;
Kq – поправочный коэффициент для учета среднемесячного количества посещений
интернет-ресурса уникальными пользователями:
до 500 000 посетителей в месяц – 1;
до 1 000 000 посетителей в месяц – 1,1;
до 2 000 000 посетителей в месяц – 1,2;
до 5 000 000 посетителей в месяц – 1,3;
свыше 5 000 000 посетителей в месяц – 1,4.
5. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных материалов на телевидении определяется по формуле Ptv=Btv x V, где:
Ptv (price) – стоимость размещения информационного материала на телевидении с
учетом налога на добавленную стоимость;
Btv – базовая цена за одну секунду, минуту, серию информационного материала, размещаемого на телевидение;
V – объем информационного материала, размещаемого на телевидение, исчисляемый в секундах, минутах, сериях.
В случае, если при формировании государственного информационного заказа не
учитываются разделения по жанрам телевизионных программ, то стоимость производства и размещения телевизионных программ рассчитывается по базовой цене (Btv).
6. Стоимость услуги по изготовлению (подготовке и созданию) и размещению информационных программ и аудиороликов на радио определяется по формуле Pr=Br x V, где:
Pr (price) – стоимость размещения информационной программы в эфире радиоканала с учетом налога на добавленную стоимость;
Br – базовая цена за одну минуту информационной программы размещаемого в эфире радиоканала, за одну секунду аудиоролика на радиоканале;

V – объем информационной программы размещаемого в эфире радиоканала, исчисляемый в минутах.
7. Вопросы, не урегулированные настоящей Методикой, разрешаются в соответствии с нормами, предусмотренными действующим законодательством Республики
Казахстан.

Приложение
к Методике определения стоимости услуг,
закупаемых для проведения государственной
информационной политики в средствах
массовой информации Актюбинской области
Базовая цена на услуги, закупаемые для проведения
государственной информационной политики в средствах массовой информации
Актюбинской области
№
п/п

Единица из- Стоимость услуги
мерения
без НДС (тенге)

Наименование услуги
Изготовление и размещение
информационного материала в
периодических печатных изданиях на
территории Актюбинской области (газеты)
(Pn)

см²

165

см²

537

см²

88

см²

229

Изготовление и размещение телепрограммы
на телеканалах свободного доступа в
Актюбинской области (Ptv)

минута

13 125

Прокат видеороликов на телеканалах
свободного доступа в Актюбинской области
(Ptv)

1 единица

3 150

Изготовление и размещение
информационного материала в
республиканских периодических печатных
изданиях (газеты) (Pn)
Изготовление и размещение
информационного материала в районных
периодических печатных изданиях (газеты)
(Pn)
Изготовление и размещение
информационного материала в
периодических печатных изданиях на
территории Актюбинской области (журналы) (Pm)

Изготовление видеороликов на телеканалах
свободного доступа в Актюбинской области 1 единица
(Ptv)
Изготовление и размещение
информационного материала на телеканалах
минута
свободного доступа в Актюбинской области
(сюжеты) (Ptv)
Изготовление и размещение
информационного материала на телеканалах
минута
обязательного доступа в Актюбинской
области (сюжеты) (Ptv)
Изготовление и размещение
минута
радиопрограммы (Pr)
Обеспечение сурдопереводом телепрограмминута
мы новостного характера

73 500

37 500

349 610

5 219
2 402

АО «СНПС-Актобемунайгаз»
в соответствии с требованиями статьи 96
Экологического кодекса РК сообщает, что
18.01.2022 года, в 14.00, по адресу: Актюбинская обл., Темирский р-н, Кенкиякский с.о.,
с. Кенкияк, ул. Парковая, 9б состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на
окружающую среду» к групповому техническому проекту «Строительство скважин №
68180, 68181, 68325, 68504, 68044, 68046,
68080, 68083, 68097, 68098, 68105, 68113,
68115, 68155, 68171, 68172, 68187, 68188,
68193, 68194, 68195, 68196, 68200, 68203,
68587, 68612, 68633, 68646, 68651, 68652,
68653, 68163, 68248, 68265, 68283, 68564,
68604, 68644, 68650, 68309, 68324, 68337,

68369, 68390, 68401, 68402, 68423, 68469,
68484, 68492, 68493, 68494, 68503, 68505,
68516, 68165, 68045, 68047, 68106, 68112,
68130, 68149, 68153, 68154, 68156, 68164,
68169, 68170, 68186, 68190, 68199, 68205,
68645, 68189, 68264, 68282, 68049, 68061,
68065, 68082 месторождения Кенкияк-надсолевой».
С пакетом проектной документации
можно ознакомиться на едином экологическом портале, а также сайте МИО: https://
www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy?lang=ru.
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до
даты проведения общественных слушаний на

едином экологическом портале, а также по
e-mail: expert_oos@mail.ru.
В случае введения чрезвычайного положения и/или ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных
ситуаций социального, природного и техногенного характера общественные слушания
будут проводиться в онлайн-режиме. Активная ссылка представлена на едином экологическом портале и на сайте МИО: https://
www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zherpaidalanuy?lang=ru.
Дополнительную информацию можно
получить по адресу: г. Актобе, ул. 312 Стрелковой дивизии, 3, по эл. почте: nii.cnpc-amg@
mail.ru и по телефону: +7 (7132) 76-64-53.
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Извещение о проведении конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского
или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства на земельные участки, расположенные в Хромтауском районе Актюбинской области
Перечень земельных участков, выставленных на конкурс:
Состав угодий, из них
Качественная
ПашСено- За- Другие характеристика почв,
Пастбища
(балл бонитет)
ня
косы лежь земли

Лот
нөмірі

Местоположение земельного участка
(расстояние от сельского округа в км,
земельный участок (№ лота)

Цели, на которые предоставляется
земельный участок в том числе

Общая площадь земельного
участка, га Срок аренды, лет

1

Северо-восточнее села
Богетсай, в 16,2 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, для
ведения сельскохозяйственного производства

5 349 га, временно возмездный
на 10 лет

5 349

2

Восточнее села Дон,
в 14,5 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

2 522,9952 га,
временно возмездный на 10 лет

3

Северо-восточнее села
Кудуксай, в 12,2 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

1 176 га, временно возмездный
на 10 лет

Северо-восточнее села
Кудуксай, в 12,2 км
Юго-западнее села
Аккудук, в 13,6 км
Юго-восточнее села
Богетсай, в 16,6 км
Севернее села Богетсай,
в 16,1 км
Юго-восточнее села
Коктобе, в 10,9 км
Кызылсуский сельский округ, севернее села
Сарысай, в 12,2 км
Восточнее села
Тасоткель, в 23,9 км

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства
для ведения крестьянского или фермерского хозяйства,
для ведения сельскохозяйственного производства

853,9904 га, временно
возмездный на 10 лет
1 338 га, временно возмездный
на 10 лет
370 га, временно возмездный
на 10 лет
188 га, временно возмездный
на 10 лет
1 000 га, временно возмездный
на 10 лет
984,7056 га, временно
возмездный на 10 лет
686 га, временно возмездный
на 10 лет

4
5
6
7
8
9
10

ПРИМЕЧАНИЕ:
Участник, являющийся физическим
и юридическим лицом, для участия в
конкурсе представляет следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение.
Конкурсное предложение должно содержать:
1) бизнес-план (прогнозный объем
инвестиций, площади возделывания
сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных животных,

применяемые агротехнологии, наличие
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);
2) обязательства по составлению и
освоению проекта внутрихозяйственного землеустройства, выполнению мероприятий по развитию сельскохозяйственной инфраструктуры;
3) обязательства по исполнению требований земельного законодательства

ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
ОБЩЕСТВЕННОСобственник:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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рованными страницами, где последняя
страница заверяется: подписью участника – для физических лиц (или доверенного лица) и подписью первого руководителя (или доверенного лица) и печатью (при ее наличии) – для юридических
лиц, представляется участником конкурса в закрытом конверте.
Прием и регистрация заявок на
участие в конкурсе производится по
истечении тридцати календарных
дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса, в течение
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пятнадцати рабочих дней.
Со схемой размещения земельных
участков, выставляемых на конкурс,
можно ознакомиться на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в
сельских округах и районном отделе земельных отношений.
С правилами организации и проведения конкурса о предоставлении права
временного возмездного землепользования (аренды) крестьянскому или фермерскому хозяйству, для ведения сельскохозяйственного производства можно

выращивание зерновых культур,
животноводство
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ознакомиться на сайте законов «Әділет
KZ», утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года № 518.
Более подробную информацию можно получить в ГУ «Хромтауский районный отдел сельского хозяйства и земельных отношений» по телефону: 8 (71336)
5-95-63.
Документы для участия в конкурсе
принимаются по адресу: Актюбинская
обл., г. Хромтау, ул. Республики, 784, кабинет 106.
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Ер есімі — ел есінде

Жауынгердің әкесі Сүлеймен ишан жалған жаламен 1937
жылы қудаланып, атылып кеткен.
Ембі қаласындағы №7 мектепте
жеті кластық білім алған Жәміл
1943 жылы он сегіз жасында
майданға өз еркімен аттанады.
Сол жылдың 18 қарашасында
Днепрден өту операциясында
басына тиген снаряд жарқыншағымен ауыр жараланып, неміс
тұтқынына түседі. Концлагерде
өзі де тұтқындағы әскери дәрігер
Л.Кубасов Жәмілдің бас сүйегін
арамен кесіп, жарықшақты алып,
оны ажал тұзағынан аман алып
қалады.
Тағы бір ескеретін жағдай,
осыдан тура жетпіс жыл өткен
соң, яғни 2013 жылдың 18 қарашасында Жәміл Сүлейменовтің
ұрпақтары Мәскеу қаласынан
әкесін аман алып қалған дәрігер
Л.Кубасовтың бейітін тауып, тағзым етеді.
Жәміл Сүлейменов соғыстан
кейінгі жылдарда теміржол саласында еңбек етеді. Оның сегіз
баласы да өзі оқыған Ембі қаласындағы №7 мектепте білім алады.
Жауынгер майдандағы, неміс
концлагеріндегі өмірін соғыс
кезінде блокнотқа жазып отырған. Мәскеу қаласындағы Ұлы
Отан соғысы кезеңіне арналған

ЖАУЫНГЕР ЕРЛІГІН
ЖАҢҒЫРТУШЫ

«Ақтөбе-Дарын» өңірлік ғылыми-тәжірибелік қосымша білім
беру орталығында жалпы білім
беретін пәндер бойынша республикалық жарыстардың облыстық кезеңі өтті. Бұл сынға тарих пәнінен облыстың мектептерінің ішінде Мұғалжар ауданы
Ембі қаласындағы №7 мектептің
оқушысы Нұрай Өтемісова да қатысып, жүлделі үшінші орынға ие
болды.

Нұрай Өтемісова ұстазы Сәнібек Шәудіровтің жетекшілігімен
«Ер есімі — ел есінде» деген
тақырыпта Ұлы Отан соғысының
ардагері Жәміл Сүлейменовтің
өмір жолын зерттеп, ғылыми жоба дайындап, көпшілік алдында
еңбегін лайықты қорғап шықты.
Ол майдангердің ел қорғаудағы
ерлігі, жанқиярлығы мен жауынгерлік үлгісі туралы нақты деректермен бөлісті.

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабына сәйкес 2022
жылғы 18 қаңтарда сағат 14.00-де, Ақтөбе облысы Темір
ауданы Кеңқияқ с.о., Кеңқияқ с., Парковая көшесі, 9Б
мекенжайы бойынша «Кеңқияқ кенорны №68180,
68181, 68325, 68504, 68044, 68046, 68080, 68083,
68097, 68098, 68105, 68113, 68115, 68155, 68171, 68172,
68187, 68188, 68193, 68194, 68195, 68196, 68200, 68203,
68587, 68612, 68633, 68646, 68651, 68652, 68653,
68163, 68248, 68265, 68283, 68564, 68604, 68644,
68650, 68309, 68324, 68337, 68369, 68390, 68401,
68402, 68423, 68469, 68484, 68492, 68493, 68494,
68503, 68505, 68516, 68165, 68045, 68047, 68106,
68112, 68130, 68149, 68153, 68154, 68156, 68164, 68169,
68170, 68186, 68190, 68199, 68205, 68645, 68189, 68264,

68282, 68049, 68061, 68065, 68082 ұңғымаларының
құрылысына арналған топтық техникалық жобасына
қоршаған ортаға әсерді бағалау» бойынша ашық жиналыс
түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО «https://
www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru» сайтында танысуға болады.
Барлық ескертулер және (немесе) ұсыныстар
Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ
expert_oos@mail.ru поштасында қоғамдық тыңдау-

музейі қызметкерлері «соғыс тарихындағы майданда жазылған
жалғыз күнделік» деп блокнотты музейге сұратып, күнделік негізінде жасалған кітапты қаастерлеп қойған.
Мектеп
оқушысы
Нұрай
Өтемісова майдангер өмірін жете зерттеген. Ұстазымен бірге
майдангердің ұрпақтарымен кездесіп, қажетті мәліметтерін жинастырды, майдангер бейітіне,
Сүлеймен ишанның мешітінің
орнына барып тағзым етті. Осындай тыңғылықты жұмыстар нәтижесінде «Ақтөбе-Дарын» орталығының пәндік жарысында
зерттеу жұмыстарын тарихи құжаттармен негіздей отырып баяндап берді.
«Ақтөбе»
газетінің
2019
жылғы 5 қыркүйектегі №101 санында «Майдангер есімі тарих
кабинетіне берілді» атты мақалада Жәміл Сүлейменовтің есімі
өзі білім алған мектептің тарих
кабинетіне берілгендігі жөнінде жазылған болатын. Мектеп
басшылығы, ұстаздар қауымының осы игі бастамасын 11-сынып оқушысы Нұрай Өтемісова
жалғастырып, майдангер атасы
жөнінде ғылыми жұмыс дайындап көпшілікке ұсынды.
Дулат АМАНЖОЛҰЛЫ.

лар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде
өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық
порталда және ЖАО «https://www.gov.kz/memleket/
entities/aktobe-zher-paidalanuy?lang=ru»
сайтында
ұсынылады.
Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Ақтөбе қаласы 312-атқыштар дивизиясы, 3-үй, эл. пошта: nii.cnpc-amg@mail.ru және
+7 (7132) 766-453 телефоны арқылы алуға болады.

Ақтөбе облысы Хромтау ауданында орналасқан жер учаскелеріне шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсты өткізу туралы

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

Конкурсқа шығарылған жер телімдерінің тізімі:
Лот
нөмірі

Жер учаскесінің
орналасқан жері
(ауылдық округтен
арақашықтығы, км)

1

Бөгетсай ауылының
солтүстік-шығысы
16,2км

2

Дөң ауылының
шығысы, 14,5км

3

Құдықсай ауылының
солтүстік-шығысы,
12,2км

4

Құдықсай ауылының
солтүстік-шығысы,
12,2км

5

Аққұдық ауылының
оңтүстік-батысы
13,6км

6

Бөгетсай ауылының
оңтүстік-шығысы
16,6км

7

Бөгетсай ауылының
солтүстігі, 16,1км

8

Көктөбе ауылы
оңтүстік-шығысы,
10,9км

9

Қызылсу ауылдық
округі, Сарысай
ауылының солтүстігі,
12,2км

10

Тасөткел ауылының
шығысы, 23,9 км

Алқаптардың құрамы, оның ішінде
Жалпы ауданы, га
Басқа
жалға беру
Егіс- Жайы- Шабын- Тыңайалқапмерзімі, жыл
тік
лым
дық
ған жер
тар

Жер учаскесі қандай
мақсатқа беріледі
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер қожалығын,
ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін
Шаруа немесе фермер
қожалығын,
ауыл шаруашылығы
өндірісін жүргізу үшін

5349 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

5349

2522,9952 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

2522,9952

1176 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

1176

853,9904 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

853,9904

1338 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

1338

370 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

370

188 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

188

1000 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

1000

984,7056 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

984,7056

686 га,
уақытша өтеулі
10 жыл

686

ЕСКЕРТПЕ:
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін келесідей құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) конкурстық ұсыныс.
Конкурстық ұсыныста:
1) бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың болуы, ашылатын жұмыс орындарының саны);
2) шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және
игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту іс-шараларын
орындау жөніндегі міндеттемелер;
3) ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану
қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру
бойынша индикативтік көрсеткіштерді орындау, ғылыми негізделген
агротехнологияларды, фитосанитарлық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.Конкурстық ұсыныстың беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшіріл-
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Ырғыз ауданының құрметті азаматы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, өлке тарихының білгірі Рысжан Ілиясова 85
жасқа қараған шағында қайтыс болды.
Рысжан Ілиясова 1937 жылы 12 тамызда
Ырғыз ауданының Толыбай ауылында дүниеге
келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетін бітірген. 1957-1963 жылдары
Ырғыз ауданында кітапханашы, автоклуб меңгерушісі, аудандық мәдениет бөлімінде инспектор,
1963-1973 жылдары Ақтөбе облыстық музейінде
ғылыми қызметкер, 1973-1974 жылдары Торғай
облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры болып қызмет
атқарды. 1974-1976 жылдары Ақтөбе қалалық мәдениет бөлімінің
меңгерушісі, 1976-1980 жылдары мәдениет қызметкерлері кәсіподағы облыстық комитетінің төрайымы. 1980-2003 жылдары Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің директоры болып қызмет
атқарды.
Рысжан Ілиясқызы – Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, «Құрмет» орденінің иегері, Ырғыз ауданы мен Ақтөбе
қаласының құрметті азаматы, «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» белгісінің иегері. Ол «Қазына», «Арулар-аналар, даналар», «Далам
тұнған шежіре», «Ел иесі жер киесі», «Шежірелі Ақтөбе» кітаптарының, 100-ден аса зерттеу мақалалардың авторы.
Рысжан Ілиясова Ақтөбе аймағының мәдениеті мен өнерін дамытуға үлкен еңбек сіңірді. Өлкеміздің тарихын танытатын құнды
жәдігерлерді көпшілікке насихаттай білді. Ырғыз ауданының мәдениет саласы мен музейі ісінің дамуында өз қолтаңбасын қалдырды..
Марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз. Жайсаң жанды жерлесіміздің жатқан
жері жайлы, топырағы торқа болсын.
Рысжан Ілиясқызының жарқын бейнесі біздің жүрегімізде ұзақ
жылдар бойы сақталатын болады.
Ырғыз ауданының әкімдігі, аудандық мәслихаты және
аудандық ардагерлер кеңесі.

ЕСКЕ АЛУ
Ойыл ауданы
Жетікөл кеңшары
Жазира Амангелдіқызы МЫРЗАҒАЛИЕВА
3.10.1981 ж. - 25.11.2020 ж.
Адам пенде, өз тағдырын таңдай ма?
Бір қуаныш, бірде мұңмен алдай ма?
Тағдырыңа не бұйырды көнесің,
Қанша ғұмыр жазылғанын маңдайға.
Жақсы күндер кетпейді естен ескіріп,
Бір тағдырды көрем сізге жеткізіп.
Сексен бірдің қазан айы үшінде,
Шаңырақтан бір үн шықты естіліп.
Сәби келген Жазирадай өмірге,
Қуаныштың күйін тартып көңілге.
Әкеміз бен анамызда мәз-мейрам,
Жақсы тілек айтқан болар, тегінде.

Қызметіңді Қараойдан бастап ең,
Бастауыштың жас маманы атанып.
Жаңа өмірің басталған еді қаладан,
Өшіресің қалай оны санадан.
«Корал» деген фирма
болды жұмысың,
Бұл желілік, кәсіпкерлік саладан.
Отау құрдың жақсы келін атанып,
Үлкендерден, бауырлардан
бата алып.
Өмір — сынақ, қаша алмадың
ажалдан,
Алып кетті, бәрімізді қапа ғып.

Мектебіне барған бантик тағынып,
Бауырларын үйде қалған сағынып.
Сол бақытты күндер бүгін естелік,
Альбомдардан шығып
қалар табылып.

Армандарың көп еді алда аңсаған,
Неге асықтың, ана өмірге, қалқажан?
Отбасының рақатын көрмедің,
Саған бақыт тілеп еді қанша адам.

Дәнді-дақылдар
өсіру, мал
шаруашылығы

Басталды арман, аяқтады мектебін.
Балалықты, еркелікті шектедің.
Ақтөбенің педколледжі ішінде,
Өткен болар студенттік кештерің.

Қалды артыңда бауырларың, анашы,
Қайғы бұлты торлап алған санасын.
Бір Алладан жұмақ тілеп жүреміз,
Дұғамыздың Алла берер бағасын.

-

Дәнді-дақылдар
өсіру, мал
шаруашылығы

Өткеніңді ойлаймыз ғой жас алып,
Жүректе бар мұңды сезім, қапалық.

Еске алушылар:
анасы Рақила және бауырлары.
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мейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатынасушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының
(немесе сенімді өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатынасуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама алғаш рет жарияланған күннен
бастап күнтізбелік отыз күн өткен соң, он бес жұмыс күні ішінде өтінім
қабылдау және тіркеу жүргізіледі.
Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық
округтердің және Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы және жер
қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға болады.
Қазақстан Республикасы министрлігінің 2018 жылғы 20 желтоқсандағы №518 бұйрығымен бекітілген шаруа немесе фермер қожалығына, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер
пайдалану (жалға алу) құқығын беру туралы конкурсты ұйымдастыру
мен өткізу қағидаларын «Әділет KZ» заңдар сайтынан қарап, танысуға болады.   
Толық ақпаратты: «Хромтау аудандық ауыл шаруашылығы және
жер қатынастары бөлімі» ММ-нен мына байланыс телефоны арқылы
8(71336) 5-95-63 алуға болады.
Конкурсқа қатынасуға құжаттар Ақтөбе облысы Хромтау ауданы,
Республика көшесі, №784, 106-кабинет мекенжайында қабылданады.

Бас редактордың орынбасарыжауапты хатшы
Сәтжан ДӘРІБАЙ
Меншік иесі:
«АҚТӨБЕ МЕДИА»
ЖШС

Топырақтың
сапалық
сипаттамасы,
орташа балл,
бонитет

Рысжан ІЛИЯСОВА

ЭКОНОМИКА БӨЛІМІ:
Бөлім меңгерушісі
Мейрамгүл САТАЕВА, 90-71-64
Тілшілер Нұрмұханбет ДИЯРОВ,
Самат НАРЕГЕЕВ
ӘЛЕУМЕТТІК САЛА БӨЛІМІ:
Бөлім меңгерушісі
Айбек ТАСҚАЛИЕВ, 90-71-64
Тілшілер
Данагүл ҚАЗИХАН

Облыстық ішкі саясат басқармасы белгілі өлкетанушы, Ырғыз ауданының және Ақтөбе қаласының құрметті азаматы
Рысжан ІЛИЯСҚЫЗЫНЫҢ
дүниеден өтуіне байланысты жақын-жуықтарының қайғысын
бөлісіп, көңіл айтады.
Қазақстан Журналистер одағының облыстық ұйымы, «Ақтөбе
Медиа» ЖШС-на қарасты облыстық «Ақтөбе» және «Актюбинский
вестник» газеттерінің ұжымдары Қазақстан Журналистер одағының
мүшесі, ҚР еңбегі сіңген мәдениет қызметкері
Рысжан ІЛИЯСҚЫЗЫНЫҢ
өмірден озуына байланысты отбасы мен жақын-жуықтарының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.
Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы ҚР
еңбегі сіңген мәдениет қызметкері, «Облысқа сіңірген еңбегі үшін»
белгісінің иегері, ұзақ жылдар облыстық тарихи-өлкетану мұражайына басшылық еткен
Рысжан ІЛИЯСҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасының, жақын-жуықтарының
қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.
Ақтөбе қалалық сотының ұжымы облыстық сотының төрағасы
Асламбек Амангелдіұлы Мерғалиевке аяулы анасы
Тілеулес Мұсабекқызы МЕРҒАЛИЕВАНЫҢ
дүниеден мезгілсіз өтуіне орай қайғысына ортақтасып, көңіл айтады. Иманы саламат, жаны жәннатта болсын!
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