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Осы орайда апта басында аудан
әкімі Асқар Қазыбаев Ақтөбе қала-
сында өткен «Ақбидай» облыстық VII
ауыл спорты ойындарында өнер
көрсетіп, жүлдемен оралған спорт-
шыларды қабылдады. Кездесу бары-
сында аудан басшысы аудан спортын
дамытудағы жасалып жатқан жұмыс-
тарға тоқталып, алдағы Ақтау қала-
сында өтетін Республикалық «Ақби-
дай» ауыл спорт ойындарына жол-
дама алған спортшыларға сәттілік
тіледі. Сондай-ақ, спортшыларға
Ойыл ауданының 100 жылдығына
арналған естелік сыйлықтарын табыс-
тады. Қабылдауда Ойыл аудандық
мәслихатының хатшысы Сәкен Ғазиз-
ұлы мәслихат депутаттарының аты-

Өткен аптада облыс әкімі
Оңдасын Оразалин өңірдегі
Қазақстан Жазушылар одағының
мүшелерімен кездесу өткізді.
Оңдасын Оразалин алдымен об-

лыстың экономикалық-әлеуметтік
дамуы, өңірде жүзеге асырылып
жатқан жобалар туралы айта келіп,
Ақтөбенің мәдениетіне, әдебиетіне 
үлес қосып жүрген ақын-жазушыларға
ризашылығын білдірді.

— Қазақстан Жазушылар одағы-
мен бірге өңірімізде екі жыл қата-
рынан «Әдебиет. Рух. Қоғам» респуб-
ликалық әдебиет форумы ұйымдас-
тырылып келеді. Бұл шараның біз
және сіздер үшін, жалпы оқырман
үшін орны бөлек. Өткен жылы осы
форум аясында еліміздің әр түкпірінен
жиналған бірқатар ақын-жазушы-
ларымызға өңір атынан құрмет көрсе-
тіп, Ақтөбенің атын шығарған даңқты
қаламгерлер атындағы  7 сыйлық
тағайындаған болатынбыз. Биыл
номинациялар  саны 10-ға жетіп отыр.
Облыс орталығында хакім Абайдың
ескерткіші еңсе тіктеді. Қабырғалы
қаламгеріміз Қажығали Мұханбет-
қалиұлының «Тар кезең» романында
еліміз тарихының белгілі бір кезеңі
суреттелген Жіңішке өзенінің бойын-
да  ескерткіш қойылды.
Биыл жыл соңына дейін Ақтөбе

өңірі фольклорлық музыкасының
антологиясы жарық көреді. Жастар
аллеясы салынып жатыр. Бозбалалар
мен бойжеткендердің сүйікті орнына
айналатын  сол аллеяда Төлеген
Айбергенов пен Шәмші Қалдаяқовтың

ескерткіші тұрғызылады. Алаш қай-
раткерлеріне арналған «Тәуелсіздіктің
ақ таңы» мемориалдық кешені ашы-
лады, — деген облыс басшысы ақтө-
белік бір топ ақын-жазушыға Алғыс
хат пен стипендия табыс етті.
Басқосуда облыс әкімі белгілі ақын,

көсемсөзші, республикалық «Адыр-
на» журналының бас редакторы
Мейірхан Ақдәулетұлын мерейлі 70
жасымен құттықтап, сый-құрмет көр-
сетті.
Бұдан кейін кездесуде ақын, Қазақ-

стан Жазушылар одағының облыстық
филиалының директоры  Бауыржан
Бабажанұлы жүзеге асып жатқан
шаруаларды санамалай келіп, облыс
әкіміне:

— Сіз осы өңірде мәдениеттің,
оның ішінде әдебиеттің дамуына
үлкен үлес қосып, біздің ұсыныстары-
мызға үнемі  қолдау білдіріп келесіз.
Сондықтан сізге қаламгерлер аты-
нан көп рақмет айтып, жұмысыңыз-
ға табыс тілеймін, — деді.
Басқосуда сөз алған ақын, халық-

аралық «Алаш» сыйлығының лауреа-
ты Ертай Ашықбаев әдебиеттің адам-
зат өміріндегі, болашақ ұрпақты
тәрбиелеудегі маңызына тоқтала
келіп:

— Қазір әдеби шығармаларды көп
оқитын ұрпақ жыл санап азайып
барады. Осы отырған біз әдебиетті
құнығып оқитын ұрпақтың соңы
болмасақ екен деген уайым  бар.
Әрине, оның беті әрмен. Бірақ бұл —
қауіпті құбылыс.
Бүгінгі күні бізге экономикамызды

көтеру, халықаралық байланыс-
тарды дамыту, жалпы халқымыздың
күнделікті тұрмыс-тіршілігін тап
басып отыру үшін миы шыныққан
адамдар өте қажет. Ал адамдардың 
миын шынықтыруда әдебиеттің
маңызы зор, тіпті әдебиет соның бір
құралы деуге болады. Сондықтан
осы отырған баршаңызды алдағы
уақытта да облыстың мәдениетін,
әдебиетін көтеруге атсалысып,
еңбек етуге шақырамын, — деді.
Кездесу соңында ақын-жазушы-

лардың бір тобы облыс әкіміне қалам-
герлерге жасап келе жатқан құрмет-
қолдауына ризашылығын білдірсе,
бірқатары өз ұсыныс-тілектерін айтты.
Мысалы, ақын, С.Жиенбаев атындағы
жасөспірімдер кітапханасының дирек-
торы Гүлжайнар Қалдина биыл Қазақ-
стандағы балалар мен жасөспірім-
дердің кітап оқуын қолдау жылы
аясында облыста балаларға арналған
танымдық мультфильмдер түсірілсе
деген тілегін жеткізсе, ақын Гүлімай
Әбішқызы облыстағы қаламгерлердің
балаларға арналған туындылары
кітап болып шықса, қоғамдық көлік-
терде жергілікті ақын-жазушылардың
шығармалары тұрғындарға насихат-
талса  деген ұсынысын айтты. Ақын
Жақсылық Айжанов қаламгерлердің
мерейтойларын өткізуде бірізділік
керек десе, Бижан Қалмағамбетов
өмірден ерте озған ерекше дарын иесі
Табылды Досымовтың шығармашы-
лығын насихаттау жөніндегі ұсыныс-
тарын ортаға салды.

 Данагүл ҚАЗИХАН.

АҚТӨБЕДЕ ТӨЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ ПЕН
ШӘМШІ ҚАЛДАЯҚОВҚА ЕСКЕРТКІШ ҚОЙЫЛАДЫ

нан волейбол спортының команда-
сына 100 мың теңге қаржылай демеу-
шілік жасады. Сонымен қатар, спорт
жанашырлары мінберге шығып,
спортшыларға құттықтау тілектерін
жеткізіп, салмақты сөздерімен жігер
беріп, намыстарын қайрады. Атап
өтсек, аталмыш спорттық жарыста
қол күресінен Асхат Елеусінов - қола
жүлде, гір көтеруден Нұрасхан Сәр-
сенғалиев - күміс жүлде, үстел тенни-
сінен Нұрлан Ешімов - қола жүлде,
тоғызқұмалақтан командалық есеп
бойынша - III орын, тоғызқұмалақтан
қыздар арасындағы жарыстан Айдана
Болатова - күміс жүлде, қазақ күре-
сінен 60 келідегі салмақтан Нұрлыхан
Мұхамбетов II орын, 66 келідегі

салмақтан Азат Шерниязов II орын, 55
келідегі салмақтан әлем чемпионы
Бекзат Мұхамбетов «алтын медаль»
иегері атанды.
Ауданымыздың ерлер волейбол

құрамасы ақтық сында Әйтеке би,
Байғанин аудандарының волейбол-
шыларынан басым түсіп, чемпион
атанды. Қазан айында Маңғыстау
облысы Ақтау қаласында өтетін
республикалық «Ақбидай-2021»
ойындарында осы жеңімпаздарымыз
бақ сынамақ. Ендеше бізде спортшы-
ларымызға жеңіс мәресінен көріну-
леріне сәттілік тілейміз!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ӘКІМ ЖЕҢІМПАЗДАРДЫ ҚАБЫЛДАДЫ

Жуырда Қобда аудандық архив
ұжымы сарғайған қағаз беттерінде
Ойылдың бір ғасырға жуық тайға
таңба басқандай жазылған құнды
деректерін арнайы алып келді. Атал-
ған көрмеге ауданның ардагерлері,
жастар және аудан әкімінің орын-
басары Мұратбай Болатұлы, Ойыл
аудандық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
Нұрлан Аманұлы қатынасты. Бұрын
соңды біз естімеген, біз білмейтін
деректер көрме қонақтарын айрықша
таңырқатты. Көрмеде «Көкжар –
ғалам, сәулелі Ойыл – ғалам, Ескерт-
кішсің архиві жойылмаған», - деп ақын
Ертай Ашықбаев айтқандай, өткен
ғасырдағы тындырымды еңбек еткен
тұлғалар мен Ойылдың құрылу кезе-
ңіне дәлел болатын мөр басылған
құнды құжаттары жойылмай сол
қалпында сақталғанына куә болып
қайттық.
Келесі кезекте Қобда ауданы архи-

вінің меңгерушісі Нұрбибі Ешанова

«Біздің мұнда келген мақсатымыз
«Ойылдың құнды құжаттары» атты
тақырыпта Ойыл өңірінің құжат-
тарынан көрме ұйымдастырып,
тарихи құнды құжаттар беттеріне
тоқталып өту болды. Біздің архивте
Ойыл ауданының 156 қоры бар.
Құжаттар 1920-1985 жылдар
аралығында тұрақты сақтау бірлігі
және жеке құрам бойынша сақтал-
ған. Ойыл аудандық райисполкомы 7
– шілде 1922 жылы құрылған.
«Уилский районный революционный
комитет» деп аталған. Ойыл
райисполкомының құжаттары өте
керемет. Әр құжаттың өзіндік
құндылықтары бар.», - деді.
Одан кейін Қобда ауданы архиві

қызметкерлері жылжымалы көрмедегі
ауданымызға қатысты архивтік
құжаттармен таныстырса, аудан
ардагерлері Ойылдың құнды құжат-
тарын арнайы әкеліп көрсеткен Қобда
аудандық архиві ұжымына алғыс-
тарын айтты. Сонымен қатар Ойыл-

дың киелі де, қасиетті мекен екенін
тарихи құжаттардың өзі айғақтап
тұрғанына риясыз қуанып, алдағы
уақытта осындай тағлымды шаралар-

ды өткізіп тұруға ұсыныстарын
білдірді. Өтіп жатқан көрменің аясын
кеңітіп, әлі де осындай құнды
құжаттарды көпшілік арасында
насихаттау қажеттігін жеткізді.
Көршілес ауданмен тығыз байланыс
жасап, Ойылдың құнды құжаттары
жинақталған көшпелі көрменің
өткізілуіне ұйытқы болған Ш.Берсиев
атындағы Ойыл аудандық өнер және
өлке тарихы музейінің директоры
Балқия Рысжанова бұған дейін біздің
қолымызға тимеген туған жердің
құнды құжаттарын жинақтап, Қобда
аудандық архивіне арнайы барып
жұмыстанатындарын айтты. «Ата-
бабалары-мыздың жүріп өткен
жолдары мен ел үшін жасаған үлкен
істерін тарих беттерінен тауып,
кейінгі буынға жеткізу бәріміздің
ортақ парызымыз», - деп сөзін
түйіндеді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТТЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС
ЖЕТІНШІ СЕССИЯСЫ ӨТТІ. КҮН
ТӘРТІБІНДЕ БІР МӘСЕЛЕ
ҚАРАЛДЫ. ТАРҚАТЫП АЙТСАҚ,
АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ 2020
ЖЫЛҒЫ 30 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ
№480 «2021-2023 ЖЫЛДАРҒА
АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ
БЮДЖЕТТЕРІН БЕКІТУ ТУРАЛЫ»
ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ЖАЙЫ
ТАЛҚЫЛАНДЫ.
Аталған мәселе бойынша Ойыл

аудандық экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің басшысы
Қайнарбай Ұлықпанов баяндама
жасады. Оның айтуынша, Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан
ағымдағы нысаналы трансферттер
есебінен  Қараой, Сарбие, Қаратал
ауылдарының 9 көшесінің ауыл ішілік
автомобиль жолдарына орташа
жөндеу жұмыстарына – 283 571 мың

теңге қаражат бөлінген. Сонымен
қатар ол: «Жергілікті мекемелердің
бюджеттік сұраныстары негізінде
және «Nur Otan» партиясының Сай-
лауалды бағдарламасымен көзделген
іс-шараларды жүзеге асыру мақ-
сатында аудандағы бюджеттік
бағдарламалар әкімшілерінен (яғни,
мемлекеттік мекемелерінен) қалып-
тасқан үнемдеу қаражаттары есе-
бінен, бюджеттік комиссияның
қарауымен және тұрақты комиссия
ұсыныстарына қарай қаржылық қоз-
ғалыстар жасалады. Атап айтсақ:
Конкурс нәтижесінен Ойыл ауылы-
ның көшелерінің автомобиль жолда-
рына орташа жөндеу бойынша
үнемдеу сомасы – 158 мың теңге,
Қараой ауылына кешенді-блок модуль
бойынша – 955 мың теңге, Сарбие
ауылына кешенді-блок модуль
бойынша – 1 422 мың теңге, Қара-
тал ауылына кешенді-блок модуль
бойынша – 3641 мың теңге үнемдеу,
барлығы 6 176 мың теңге қысқар-

тылып және аудандық бюджеттен
оңтайландырылған қаржылар
есебінен ауылдық округтердің
бюджеттік өтінімдерін қамтамасыз
ету көзделіп отыр.», - деді.
Сондай-ақ, Қаратал ауылдық

округіне алдыңғы өткізілген маслихат
сессиясында «Тас бағанмен көшеге
жарықтандыру жұмыстарын жүргізу-
ді» жүзеге асыру үшін «Елді мекен-
дердегі көшелерді жарықтандыру»
бағдарламасына орналастыру қажет-
тілігіне байланысты - 3 348 мың теңге,
Сарбие ауылдық округіне «Елді
мекендерді абаттандыру мен көгал-
дандыру» бағдарламасы бойынша
қалыптасқан - 166,0 мың теңгенің
«Әкімшілік ғимаратына дезинфекция
жасауға» – 150,0 мың теңгесіне, «1С
бухгалтерия» бағдарламасының ҚҚС-
на қажетті 16,0 мың теңгесіне ішінара
ауыстырулар жасалғанын мәлім етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
АУЫЛДЫҢ КӨШЕЛЕРІН КӨРКЕЙТЕДІ

БІР КЕЗДЕРІ «ОЙЫЛ - ВОЛЕЙБОЛДЫҢ ОТАНЫ...», - ДЕП АТАЛЫП ЖҮРГЕНІ СПОРТ ЖАНАШЫРЛАРЫНЫҢ
ЖАДЫНДА ӘЛІ ДЕ САҚТАУЛЫ ТҰР. ОСЫНДАЙ АЛДЫҢҒЫ БУЫН САЛЫП КЕТКЕН ІЗДЕН БҮГІН ЖАС СПОРТ-
ШЫЛАРЫМЫЗ БІР ҚАДАМ ШАЛЫС БАСПАЙ КЕЛЕДІ. ОҒАН ТӨРТ ЖЫЛДА БІР ӨТЕТІН «АҚБИДАЙ» ОБЛЫСТЫҚ
АУЫЛ СПОРТЫ ОЙЫНДАРЫНДА ВОЛЕЙБОЛДАН СПОРТШЫЛАРЫМЫЗДЫҢ ЖЕҢІСІ АЙҒАҚТАП БЕРГЕН ТӘРІЗДІ.

«ОЙЫЛ ЕЖЕЛГІ ТАРИХИ ӨҢІР»
АРХИВ ТАРИХИ МАҢЫЗЫ БАР ҚҰЖАТТАР САҚТАЛАТЫН МЕМЛЕКЕТТІК

МЕКЕМЕ. ОЛ ТЕК ШЕЖІРЕ ҚОЙМАСЫ ҒАНА ЕМЕС, ҚҰНДЫ ДЕРЕКТЕР
ҚОЙМАСЫ. БИЫЛ АУДАНЫМЫЗДЫҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 100 ЖЫЛ ТОЛУЫНА
ОРАЙ «ОЙЫЛ ЕЖЕЛГІ ТАРИХИ ӨҢІР» ТАҚЫРЫБЫНДА ҚОБДА АУДАНЫ
АРХИВІМЕН БІРЛЕСКЕН ЖЫЛЖЫМАЛЫ КӨРМЕ ӨТКІЗІЛДІ.
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Ақтөбе облысының тұрғындары арасында коронавирус инфекциясының алдын
алу жөніндегі шектеу карантиндік шараларды  күшейту туралы» Ақтөбе облысының  Бас
Мемлекеттік санитариялық дәрігерінің  2021 жылғы 30 маусымдағы №ПГГСВ-
24 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
Ақтөбе облысының тұрғындары арасында коронавирустық инфекцияның (бұдан әрі – COVID-

19) таралуының алдын алу мақсатында, сондай-ақ Ақтөбе облысының аумағында қалыптасқан
эпидемиологиялық жағдайды ескере отырып, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі
туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 38-бабы 1-тармағының 4)
тармақшасын, 2-тармағының 3) тармақшасын, 104-бабының 2, 3, 4, 7- тармақтарын және Қазақстан
Республикасы Бас Мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2021 жылғы 26 тамызындағы №37, 2021
жылғы 2 қыркүйегіндегі №38, 2021 жылғы 10 қыркүйегіндегі №42 қаулыларын басшылыққа
алып, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. «Ақтөбе облысының тұрғындары арасында коронавирус инфекциясының алдын алу жөніндегі

шектеу карантиндік шараларды күшейту туралы» Ақтөбе облысының Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2021 жылғы 30 маусымдағы №ПГГСВ-24 қаулысына (бұдан әрі-ПГГСВ-24) келесідей
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) ПГГСВ-24-тің айқындаушы (кіріспе) бөлігіндегі «2020 жылғы 25 желтоқсандағы

№68» сөзі «2021 жылғы 10 қыркүйегіндегі №42» деген сөзімен ауыстырылсын;
2) ПГСВ-24-тің қосымшасындағы 15, 26, 27, 41, 46 тармақтарына келесідей өзгерістер 

енгізілсін:

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ 

БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫ

17.09.2021 ж. Ақтөбе қаласы

Объектілер/
салалар

Шектеу карантиндік шаралар «ASHYQ» жобасына қатысатын
объектілер үшін  жұмыс режимі

№ Жер
учаскесінің
мекен-жайы

Жер учаскесінің
нысаналы
мақсаты

Жер
учаскесінің
алаңы  (га)

Сату объектісі
(құқық түрі)

Жер учаскесіне
шектеулер мен

ауыртпа-
шылықтар

Бастапқы баға*
(теңге)

(3 жылға кадастр
құнының 6%-ы)

Кепілдік жарна жер
учаскесінің 5 %

құрайды, бірақ 50
айлық есептік

көрсеткіштен кем
болмауы керек

(теңге)

Жер учаскесіне
1 жылға

қойылатын
жалдау

төлемі(теңге)

1 Ойыл ауданы,
Сарбие

ауылдық округі,
Сарбие ауылы

үй-жайларды (құ-
рылыстар мен ғи-
мараттарды) ор-
наластыру және
қызмет көрсету

0.0861 Жеке меншік жоқ 51 660 145 850 0

Ұйымдастырушы: «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі»ММ, анықтама алу үшін телефон:8(71332)2-18-80.

На аукцион с применением методана повышениецены выставляются следующие объекты продажи: 

№ Местоположение
земельного
участка

Целевое
назначение
земельного
участка

Площадь
земельного
участка (га)

Объект
продажи (вид

права)

Ограничения в
использовании
и обременения
земельного
участка

Стартовая цена*
(тенге)

за 3 года 6% от
кадастровой
стоимости

Гарантийный взнос
от стоимости

земельного участка
составляет 5%, но
не менее  50 МРП

Размер аренды
земельного

участка за 1 год
 (тенге)

1 Уилский район,
Сарбийский

сельский округ,
с.Сарбие

Размещение и
обслуживание

здания (строения и
сооружения)

0.0861 Частная
собственность

нет 51 660 145 850 0

ЖЕР УЧАСКЕСІН НЕМЕСЕ ЖЕР УЧАС-
КЕСІН ЖАЛДАУ ҚҰҚЫҒЫН САТУ ЖӨНІНДЕГІ
САУДА-САТТЫҚ  (АУКЦИОН) ӨТКІЗУ ТУРА-
ЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ.
Құрметті әлеуетті сауда-саттыққа қатысу-

шылар! «Ойыл аудандық жер қатынастары
бөлімі» ММ 2021 жылдың 07 қазан сағат 11:00-
де (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
Мемлекеттік мүлік тізілімінің www.gosreestr.kz
веб-порталында жер учаскесін немесе жер
учаскесін жалдау құқығын сату жөніндегі
бағасын көтеру әдісі бойынша электрондық
аукцион өткізеді.
Аукционға қатысуға өтінім беру ҚР Ұлттық

экономика министрінің 2015 жылғы 31
наурыздағы №290 бұйрығымен бекітілген
«Жер учаскесін немесе жер учаскесін жалдау
құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (кон-
курстарды, аукциондарды), оның ішінде элек-
трондық түрде ұйымдастыру және өткізу
қағидасына» сәйкес қабылданады.Аукционға
қатысуға өтінімдерді беру және тіркеу аукцион
өткізу туралы хабарландыру тізілімнің веб-
порталында жарияланған күннен бастап
жүргізіледі және аукцион басталғанға дейін екі
сағат бұрын аяқталады, содан соң қатысу-
шылар берген өтінімдерін кері қайтара
алмайды.
Аукционға қатысу үшін мыналарды:
1) жеке тұлғалар үшін: — жеке сәйкестендіру

нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: — бизнес сәй-
кестендіру нөмірін  (бұдан әрі – БСН), толық 
атауын, бірінші басшының тегін, атын, әкесінің
атын (бар болса);

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

4) байланыс деректерін  (почталық мекен-
жайы, телефоны, факс,  e-mail) көрсете оты-
рып, тізілімнің веб-порталында алдын-ала
тіркелу қажет.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін

нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ қол
қойылған сауда-саттыққа қатысуға өтінімді
тізілімнің  веб-порталында тіркеу қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қатысушының

хабарламада көрсетілген талаптарды сақта-

мауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың
арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты
өткізу туралы хабарламада көрсетілген
кепілдік жарнаның сауда-саттық басталғанға
дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы
үшін негіз болып табылады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру

нәтижелері бойынша  тізілімнің веб-порта-
лында көрсетілген қатысушының электрондық
мекенжайына өтінімді  қабылдау не өтінімді
қабылдаудан бас тарту себептері туралы
электрондық хабарлама жібереді.
Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің

веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша
аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.
Аукционға қатысушылар аукцион бастал-

ғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукцион
нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына
кіреді. Аукцион сату объектісінің бастапқы
құнын аукцион залында автоматты түрде
орналастыру жолымен сауда-саттықты өткізу
туралы хабарламада көрсетілген Нұр-Сұлтан
қаласының уақыты бойынша басталады.
Әрбір сатылған сату объектісі бойынша

аукцион нәтижелері сауда-саттық нәтижелері
туралы электрондық хаттамамен ресімделеді,
оған сатушы және жеңімпаз  ЭЦҚ пайдалана
отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің
веб-порталында қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама

аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен
сатушының сату объектісін сату бағасы
бойынша сатып алу-сату шартына қол қою
міндеттемесін белгілейтін құжат болып
табылады.
Сатып алу-сату шарты немесе жалдау

шарты электрондық форматта тізілімнің веб-
порталында жасалады және сатушы мен
сатып алушы ЭЦК пайдалана  отырып сауда-
саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол
қойылған күннен бастап 2 жұмыс күн ішінде
қол қояды.
Аукционға  қатысу үшін кепілдік жарналар

мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы
бірыңғай оператордың төмендегі шотына
төленеді:
Төлемді алушы:
«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ;

 БСН: 050540004455; ТТК: 171; БЕК: 16.
Банк аталуы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;
ЖСК: KZ946017111000000330;
БСК: HSBKKZKX.
Төлем мақсаты: Электрондық аукционға

қатысу үшін кепілдік жарна.
Назар аударыңыз! Жеңiмпазға ол сауда-

саттықтардың нәтижелерi туралы хаттамаға
не сатып алу-сату шартына қол қоймаған
жағдайда кепiлдiк жарнаны қайтармайды.
Қалған барлық жағдайларда кепілдік

жарналар аукционға қатысушы бірыңғай
операторға тізілімнің веб-порталында
қатысушының қол қойылған ЭЦҚ арқылы,
өтініш берген күннен бастап үш жұмыс күнінен
кешіктірілмейтін мерзімде қайтарылады.
Бағаны көтеру аукционы:
1) егер аукцион залында аукцион басталған

сәттен бастап жиырма минут ішінде қаты-
сушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-
тармағына сәйкес белгіленген қадамға объек-
тінің бастапқы бағасын арттыру жолымен
объектісін сатып алу ниетін растамайтын
болса, онда осы объекті бойынша аукцион
өткізілмеген болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған
сәттен бастап жиырма минут ішінде қатысу-
шылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына
сәйкес белгіленген қадамға объектінің
бастапқы бағасын арттыру жолымен объектіні
сатып алу ниетін растайтын болса, онда
бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін
жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-
бірі объектінің ағымдағы құнын арттыру
жолымен объектіні сатып алу ниетін раста-
майтын болса, онда объектіні сатып алу ниетін
соңғы растаған қатысушы жеңімпаз болып
танылады, ал осы объекті бойынша аукцион
өткізілген болып танылады.
Объекті бойынша бағаны көтеру аукционы

қатысушылардың бірі ұсынған ең жоғары
бағаға дейін жүргізіледі.
Объектінің бастапқы бағасы бағаны арт-

тырудың кемінде екі қадамына өскен жағдайда
ғана объекті бойынша бағаны көтеру аукционы
өткізілген болып танылады, бұл ретте бас-
тапқы бағаның екі қадамға көтеруді кемінде
екі қатысушы жүзеге асырады.

Уважаемые потенциальные участники
торгов ГУ «Отдел по земельным отношениям
Уилского района» информирует о том, что 07
октября 2021 года в 11:00 часов (по времени
города Нур-Султан) проводится электронный
аукцион по продаже земельного участка или
права аренды земельного участка методом
повышения цен на веб-портале Реестра
государственного имущества www.gosreestr.kz
(далее – Портал).
Подача заявок на участие в аукционе

осуществляется в соответствии с приказом
Министра национальной экономики РК от 31
марта 2015 года № 290 «Об утверждении
Правил организации и проведения торгов
(конкурсов, аукционов) по продаже земельного
участка или права аренды земельного участка,
в том числе в электронном виде».
Подача и регистрация заявок на участие в

аукционе осуществляется со дня публикации
объявления о проведении аукциона на веб-
портале реестра и заканчивается за два часа
до начала аукциона, по истечении которых
участники не могут отозвать поданную заявку.
Для участия в аукционе необходимо пред-

варительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:
1) для физических лиц:- индивидуального

идентификационного номера (далее — ИИН),
фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц:- бизнес-иденти-
фикационного номера (далее — БИН), полного
наименования, фамилии, имени и отчества
(при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке
второго уровня для возврата гарантийного
взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес,
телефон, факс, e-mail).
Для регистрации в качестве участника

аукциона необходимо на веб-портале реестра
зарегистрировать заявку на участие, подпи-
санную ЭЦП участника.
ВНИМАНИЕ! Основаниями для отказа веб-

порталом реестра в принятии заявки являются
несоблюдение участником требований, ука-

занных в извещении, а также непоступление
за два часа до начала аукциона гарантийного
взноса, указанного в извещении о проведении
торгов.
По результатам автоматической проверки

веб-портал реестра направляет на электрон-
ный адрес участника, указанный на веб-
портале реестра, электронное уведомление
о принятии заявки либо причинах отказа в
принятии заявки. Участнику, допущенному к
аукциону, представляется доступ к
аукционному залу по аукционному номеру,
присваиваемому веб-порталом реестра.
Участники аукциона в течение одного часа

до начала аукциона заходят в аукционный зал,
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион
начинается в указанное в извещении о
проведении торгов время города Нур-Султан
путем автоматического размещения в аук-
ционном зале стартовой цены объекта про-
дажи.
Результаты аукциона по каждому продан-

ному объекту продажи оформляются элек-
тронным протоколом о результатах аукциона,
который подписывается на веб-портале реес-
тра продавцом и победителем с использо-
ванием ЭЦП в день проведения торгов.
Протокол о результатах аукциона является

документом, фиксирующим результаты аук-
циона и обязательства победителя и продавца
подписать договор купли-продажи объекта
продажи по цене продажи.
Договор купли-продажи или договор аренды

заключается в электронном формате на веб-
портале реестра и подписывается продавцом
и покупателем с использованием ЭЦП в срок
два рабочих со дня подписания протокола о
результатах торгов.
Гарантийные взносы для участия в аукционе

вносятся на реквизиты единого оператора в
сфере учета государственного имущества:
Получатель платежа: АО «Информацион-

но-учетный центр» БИН: 050540004455;
КНП: 171; Кбе: 16.
Расчетный счет (IBAN/ИИК) в АО

«Народный банк Казахстана»:

KZ946017111000000330; БИК:HSBKKZKX.
Назначение платежа: Гарантийный взнос

для участия в электронном аукционе.
ВНИМАНИЕ! Гарантийный взнос не возвра-

щается победителю в случаях неподписания
протокола о результатах торгов либо договора
купли-продажи.
Во всех остальных случаях гарантийные

взносы возвращаются в срок не позднее трех
рабочих дней со дня подачи заявления
единому оператору от участника аукциона,
подписанного ЭЦП участника на веб-портале
реестра.
Аукцион на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала

аукциона в аукционном зале ни один из
участников не подтвердил свое желание
приобрести объект путем увеличения стар-
товой цены объекта на шаг, установленный
согласно пункту 46 настоящих Правил, то
аукцион по данному объекту признается не
состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала
аукциона в аукционном зале один из участ-
ников подтвердит свое желание приобрести
объект путем увеличения стартовой цены
объекта на шаг, установленный согласно
пункту 46 настоящих Правил, то стартовая
цена увеличивается на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после
увеличения текущей цены ни один из учас-
тников не подтвердит свое желание прио-
брести объект путем увеличения текущей
цены, то победителем признается участник,
последний подтвердивший свое желание
приобрести объект, а аукцион по данному
объекту признается состоявшимся.
Аукцион по объекту на повышение цены

идет до максимально предложенной цены
одним из участников.
Аукцион по объекту на повышение цены

считается состоявшимся только в том случае,
если стартовая цена объекта повысилась не
менее чем на два шага увеличения цены, при
этом повышение стартовой цены на два шага
осуществляют не менее двух участников.

ЖЕР УЧАСКЕСІН ҚҰҚЫҒЫН САТУ ЖӨНІНДЕГІ САУДА-САТТЫҚ
 (АУКЦИОН) ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

№

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА)
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

15. Қоғамдық көлік Қазақстан Республикасының
Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2021 жылғы 2 қыр-
күйегіндегі №38 қаулысы-ның
14 қосымшасының талаптарын
сақтай отырып, кептеліс уақы-
тында қоғамдық көліктің желіге
барынша көп шығуы, отыратын
орындардың саны бойынша
қоғамдық көліктің толтырылуы,
барлық есіктерді ашу, жолау-
шыларға қол жетімді жерлерде
антисептигі бар санитайзер-
лерді орнату, жолаушылардың,
жүргізушілердің және кондук-
торлардың бетперделерін мін-
детті түрде киюін сақтай оты-
рып,  штаттық режимде жұ-
мыс істеуіне рұқсат етіледі

26. Банкет залдары
(мейрамханалар
және дәмхана
типі бойынша
келушілерге қыз-
мет көрсету)

тыйым салынады («Ashyq»
жобасына қатысатын объек-
тілерді қоспағанда).

«Ashyq» жобасына қатысатын объек-
тілер жұмыс күндері сағат 07.00- ден
00.00-ге дейін толтырылуы 50%-ға
дейін, бірақ 50 орыннан асыр-
май, «Лидер» мәртебесі бар қатысу-
шылар сағат 07.00-ден 02.00-ге дейін
толтырылуы 60%-ға дейін, бірақ 50
орыннан асырмай.
Сенбі және жексенбі күндері «Ashyq»
жобасына қатысатын объектілердің қыз-
меткерлері мен келушілерінде «жасыл»
мәртебесі (вакцинация, сынама алған
кезден бастап 7 тәуліктен аспайтын теріс
нәтижесі бар ПТР тесті, тұрақты медици-
налық қарсы көрсетілімдері бар, соңғы 3
ай ішінде ауырып жазылған адамдар)
болған жағдайда ғана сағат 07.00- ден
00.00 дейін толтырылуы 50%-ға дейін,
бірақ 50 орыннан асырмай, «Ashyq»
жобасы лидерлеріне сағат 07.00- ден
02.00 дейін толтырылуы 60%-ға дейін,
бірақ 50 орыннан асырмай   жұмыс
жасауына рұқсат етіледі.
Тамақты жеткізу мен шығару штаттық
режимде.
 Ұжымдық, салтанатты, отбасы-лық,
естелік (банкеттер, үйлену тойлары,
мерейтойлар, садақа (51-т. қоспа-
ғанда) және т.б.) және басқа да бұқа-
ралық іс-шараларды ұйымдастыруға
және өткізуге қатаң тыйым салынады.

27. Азық-түлік емес
тауарлардың

барлық түрлерін
сататын дүкендер

Қазақстан Республикасының
Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2021 жылғы 2 қыр-
күйегіндегі №38 қаулысының 5
қосымшасының талаптарын
сақтай отырып ішкі тәртіпке
сәйкес жұмыс істеуіне рұқсат 
етіледі.

41. Көрермендермен
спорттық іс-

шараларды өткізу

«Ashyq» жобасына қатысатын объек-
тілер жұмыс күндері сағат 09.00- ден
00.00-ге дейін толтырылуы 20%-дан
асырмай, «Лидер» мәртебесі бар
қатысушылар сағат 09.00-ден 02.00-ге
дейін  толтырылуы 20%-дан асырмай.
Сенбі және жексенбі күндері «Ashyq»
жобасына қатысатын объектілердің қыз-
меткерлері мен келушілерінде «жасыл»
мәртебесі (вакцинация, сынама алған
кезден бастап 7 тәуліктен аспайтын теріс
нәтижесі бар ПТР тесті, тұрақты медици-
налық қарсы көрсетілімдері бар, соңғы 3
ай ішінде ауырып жазылған адамдар)
болған жағдайда ғана сағат 09.00- ден
00.00 дейін толтырылуы 20%-дан
асырмай, «Ashyq» жобасы лидерлері-
не сағат 09.00- ден 02.00 дейін толты-
рылуы 20%-дан асырмай жұмыс жа-
сауына рұқсат етіледі.

тыйым салынады («Ashyq»
жобасына қатысатын объекті-
лерді қоспағанда)

46. Адамдар көп жи-
налатын конфе-
ренциялар, фо-
румдар, ойын-
сауық, сондай-ақ,
мерекелік, отба-
сылық, салтанат-
ты, естелік, сада-
қа (51-т. қоспаған-
да) және басқа да
іс -шараларды ,
оның ішінде үйде
өткізу

тыйым салынады

3) ПГСВ-24-тің қосымшасын 51 тармақпен толықтыру:

51. Банкет залдары
(садақа өткізу)

тыйым салынады («Ashyq»
жобасына қатысатын объекті-
лерді қоспағанда)

«Ashyq» жобасына қатысатын объек-
тілер және «Лидер» мәртебесі бар қаты-
сушылар жұмыс күндері толтырылуы
30%-дан асырмай, бір адамға кемінде 4
шаршы метр алаңмен қамтамасыз етіліп,
бірақ 30 адамнан аспайтын кезде жұмыс
жасауына рұқсат етіледі.
 Сенбі және жексенбі күндері «Ashyq»
жобасына қатысатын объектілердің
«Лидер» мәртебесі бар қатысушылар-
дың  қызметкерлері мен келушілерінде
«жасыл» мәртебесі (вакцинация, сына-
ма алған кезден бастап 7 тәуліктен
аспайтын теріс нәтижесі бар ПТР тесті,
тұрақты медициналық қарсы көрсеті-
лімдері бар, соңғы 3 ай ішінде ауырып
жазылған адамдар) болған жағдайда
ғана толтырылуы 30%-дан асырмай, бір
адамға кемінде 4 шаршы метр алаңмен
қамтамасыз етіліп, бірақ 30 адамнан
аспайтын кезде жұмыс жасауына рұқсат
етіледі.
 Ұжымдық, салтанатты, отбасылық (бан-
кеттер, үйлену тойлары, мерей-тойлар
және т.б.) және басқа да бұқаралық іс-
шараларды ұйымдастыруға және өткі-
зуге қатаң тыйым салынады.

2. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігері                                                  Н. Беркімбаева

Дүйсенбі күні аудан әкімдігінде аудан әкімі
А.Қазыбаевтың төрағалығымен және аудан
прокуроры Н.Жолаев, аудандық полиция бөлі-
мі бастығының орынбасары Д.Ғалымжанов,
мәслихат хатшысы С.Займолдиннің, ауылдық
округ әкімдері мен учаскелік полиция инспек-
торлары және бірқатар мекеме басшылары-
ның қатынасуымен Ақтөбе облысы әкімімен
бекітілген «2021-2022 жылдарға арналған
бөтеннің мүлкін ұрлаудың алдын-алуға қатыс-
ты ведомстоаралық іс-шаралар жоспары»
және «2020 – 2025 жылдар кезеңіне арналған
жұртшылықты құқық бұзушылықтар профи-
лактикасына тарту жөніндегі ведомствоаралық
іс-шаралар жоспары» тармақтарының орын-
далуын талқылау, қылмыс пен құқық бұзу-

шылықтардың алдын-алу мақсатында жиын
өтті.
Күн тәртібіндегі негізгі мәселе 2021 жылдың

8 айында аудан аумағында орын алған қыл-
мыс пен криминогендік жағдайды өткен
жылдың осы кезеңімен салыстыра отырып,
талдау жүргізу. Жиында криминогендік аумақ-
тарды патрульдеу қоғамдық тәртіпті сақтау-
дың басты міндеті болып табылатындығы,
құқықбұзушылықтың алдын-алуға жұртшы-
лықты тарту мақсатында аудандағы кәсіп-
орындар және ұйымдармен қоғамдық тәртіпті
сақтауға қатысу бойынша меморандумдар
жасау, рейдтер ұйымдастыру, ақпараттық үгіт-
насихат жұмыстарын жүргізу, видеобақылау
қондырғыларының қылмыспен құқық бұзу-

шылықтарды алдын алу мен ашудағы тиім-
ділігі, бас бостандығынан айыру орындарынан
босап келген және пробация қызметі есебінде
тұрған азаматтарға әлеуметтік-құқықтық көмек
көрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру,
мал басын бірдейлендіру, мал бағуды ұйым-
дастырудың қажеттілігін тұрғындар арасында
түсіндіру, жастар мен кәмелеттік жаска тол-
мағандар арасында құқық бұзушылықтарды
алдын-алу шаралары және өзге де сұрақтар
талқыланды. Жасалған бірқатар жұмыстар-
дың бар екендігін ескерте отырып,  аудан әкімі
мен прокурор тарапынан бірқатар ұсыныстар
мен тапсырмалар берілді.

ТҰРАҚТЫ БАҚЫЛАУ –ҚЫЛМЫСТЫҢ АЛДЫН-АЛУ

Аукционға бағаны көтеру әдісімен келесі сату объектілері қойылады:

Организатор:ГУ «Отдел по земельным отношениям Уилского района», телефон для информации: 8(71332) 2-18-80.
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

А Қ П А Р А Т Т Ы Қ  Х А Б А Р Л А М А
Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы

жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын
 жер учаскелерінің тізімі «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Жер учаскесі
қандай мақсатқа

беріледі

№ Жер учаскесінің орналасқан жері,жер
учаскесінің лот №

Сумен
қамтылуы

Топырақтың
сапалық

сипаттамасы,
орташа балл

бонитет

Алқаптардың құрамы оның ішіндеЖалпы
ауданы,

га

Жалға беру
мерзімі,жыл Басқа

жерлер
Шабын-
дық

Жайы-
лымдық

Егістік

1 Лот 1, учаске №1, Ш.Берсиев атындағы
а/о

ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 200,0 199,0 - - 1,0 11 қамтылған

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Целевое
назначение
земельного
участка

№ Номер лота и место расположения
земельного участка

Оснащен
реками,
озерами

Состав угодий в том числеПлощадь,
га

Срок аренды
земем.участка

Другие
земли

СенокосПастбищаПашня

 ГУ «Отдел по земельным отношениям Уилского района» объявляет о проведении конкурса по предоставлению
права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки сельскохозяйственного назначения

для ведения крестьянского или фермерского хозяйства.

Средний
балл

бонитет

1 Лот 1, участок №1, сельский округ имени
Ш.Берсиева

для ведения к/х не оснащен

2 Лот 2, учаске №1, Саралжын а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 140,0 139,0 - - 1,2 11 қамтылған

3 Лот 3, учаске №1 Саралжын а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 999,0 - 1,0 11 қамтылмаған

4 Лот 4, учаске №1 Саралжын а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 952,1 - 47,9 11 қамтылған

5 от 5, учаске №1 Саралжын а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 999,9 - 0,1 11 қамтылған

6 Лот 6, учаске №1 Саралжын а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 997,3 - 2,7 11 қамтылған

200,0 199,0 - - 1,0 11

140,0 139,0 - - 1,2 11

1000,0 - 999,0 - 1,0 11

1000,0 - 952,1 - 47,9 11

1000,0 - 999,9 - 0,1 11

1000,0 - 997,3 - 2,7 11

2 Лот 2, участок №1, сельский округ имени
Ш.Берсиева

для ведения к/х оснащен

10-49 лет

10-49 лет

3 Лот 3, участок №1 имени Ш.Берсиева с/о для ведения к/х не оснащен10-49 лет

4 Лот 4, учаске №1 Кайындинский с/о для ведения к/х не оснащен10-49 лет

5 Лот 5, учаске №1 Уилский с/о для ведения к/х оснащен10-49 лет

6 Лот 6, учаске №1 Саралжинский с/о для ведения к/х оснащен10-49 лет

7 Лот 7, учаске №1 Саралжын  а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 715,0 - 703,0 - 12,0 11 қамтылған

8 Лот 8, учаске №1 Қайыңды  а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 880,0 - 877,0 - 3,0 11 қамтылмаған

ЕСКЕРТПЕ!!!
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2)  конкурстық ұсыныс;
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының

мал басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті
мамандардың болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);

2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
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, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер
қамтылуға тиіс.
Конкурстық  ұсыныстың  беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық

ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді
өкіл) қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30

(отыз) күн өткен соң, 15 (он бес) жұмыс күн аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің
орналастыру схемасымен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат
бұрыштарынан танысуға болады.
Толық ақпаратты «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-нен, байланыс телефондары арқылы 8(71332) 2-18-80 алуға болады.

715,0 - 703,0 - 12,0 11

880,0 - 877,0 - 3,0 11

7 Лот 7, учаске №1 Саралжинский с/о для ведения к/х оснащен10-49 лет

8 Лот 8, учаске №1 Кайындинский  с/о для ведения к/х оснащен10-49 лет

ПРИМЕЧАНИЕ !!!
Для участия в конкурсе являющийся физическим и юридическим лицами представляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение;
В конкурсном предложении:
1) Бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания и 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) разработка и освоение внутрихозяйственного землеустроительного проекта, выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры сельского хозяйства;
3) обязательства по выполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рационального использования земель

сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных
культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Предложения представляются в запечатанном конверте, пронумерованым, прошитыми или несмываемыми чернилами, последняя страница конкурсного

предложения заверяется подписью участника – для физических лиц (или поверенного) и подписью  первого  руководителя (или по доверенности) и  печатью
(при наличии) – для юридических лиц.
Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения о

проведении конкурса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. С схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться
на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в информационных уголках сельских округов и районного отдела земельных отношений.
Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел по земельным отношениям Уилского района» по телефону 8(71332) 2-18-80

Казіргі таңда ауданда мал азығын
дайындау аяқталуға таяды. Осындай
қарбалас кезеңде мал азығын дайын-
дауда қанат жайып, екпінді де еселі
еңбек бір сәтке де болса толастар
емес. Әрине, әңгіме арқауы осы
байлық көздерін кездейсоқ оқиғалар-
дың бірі – өрт қаупінен сақтау бар-
шамыздың ортақ міндетіміз  болуға
тиіс. Демек, мал азығын дайындау
кезінде өрт қаупінен  сақтанудың
шарасы туралы берілген нұсқаулар-
дың орындалуына зер салсақ, әлі де
болса елеулі кемшіліктердің орын
алып отырғандығын жасыруға бол-
майды.
Шаруа қожалықтары мал азығын

дайындау және дайындалған пішенді
баз бастарына тасмалдау ісінде өте
жауапты. Олай дейтін себебіміз, мал
азығы мемлекеттік байлықтың негізі.

Өйткені, қоғамдық мал басының өсуі-
мен одан алынатын өнімнің әуелгі
дайындалған мал азығының  жеткілікті
қорына тікелей байланысты. Олай
болса да дайындалған пішенді баз
бастарына тасып үю оның айналасын
қоршау немесе сабанмен жырту,
сондай-ақ өрт қаупінен сақтану мақ-
сатында өрт сөндіретін құралдармен
қамтамасыз ету керек. Атап айтқанда
2-қуыс күрек, 2-қол өрт сөндіргіш ОП-
10, құм жәшігі 0,5 куб, багор және киіз
өрт сөндіру құралдарымен жабдық-
талуы тиіс. Осы айтылған шаралар-
дың барлығы бүгіннен бастап  қолға
алынатын жұмыстар. Сондықтан өртті
болдырмау, алдын алу шараларын
жасау баршамыздың қөңіл бөлер
ортақ міндетіміз. Өз міндетімізді
дұрыс түсіну кездейсоқ өрт шығу
фактісіне ұрындырмауы сөзсіз.

Қазақстан Республикасында сот
жүйесін халыққа қолжетімді, ашық
етудің мақсатында біршама жұмыстар
атқарылғаны баршамызға мәлім.
Соның ішінде сот жүйесіне енгізілген
заманауи технологиялар құрылым
жұмысына серпін беруде.

 Мысал келтірер болсақ, сот
мәжілісіне қатыса алмайтын, оның
ішінде қамаққа алынатын тұлғалар-
дан басқа, сот отырысына қатысу-
шылар «Smart Sud»арқылы, оның
ішінде өзінің қалта телефонымен, жер
бетінің қай түкпірінде болмасын,
бейне бақылау құрылғысымен байла-
нысып, сот отырысын өткізу мүмкіндігі
қарастырылған. Қазіргі таңда аталған
жоба өз жұмысын жалғастырып,
халық иглігіне қызмет етуде.
Сонымен қатар, сотқа қандайда

болсын талаппен жүгінгісі келетін
азаматтар,Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының www.sud.kz интер-
нет ресурсының «Сот кабинеті» ақпа-
раттық сервисі арқылы өз үйінен
шықпай-ақ талап арыз бере алады.
Сот кабинетіне кіру үшін, Қазақстан
Республикасының Ұлттық куәланды-
рушы орталығынан электронды сан-
дық қолтаңба алу жеткілікті. Осы
енгізілген ақпараттық технология
шалғайда тұратын азаматтардың
қаржыларын және уақыттарын тиімді
пайдалануына мүмкіндік беріп отыр.
Соңғы жылдары сот жүйесіне бір-

шама ақпараттық технологиялар
енгізіліп, қарапайым халықтың мүдде-
сіне қызмет атқаруда. Соның ішінде,
сотқа шақыру мәселесін шешіп беріп
отыр. Яғни, осының алдында сот
отырысына қатысатын тұлғаларды
арнайы шақырту қағаздарын жазып
қолма-қол немесе пошта арқылы
жөнелту жұмыстары арқылы өрбитін.
Осы жазылған сотқа шақыру қағаз-
дары баратын жеріне барып болған-
ша, жауап келгенше, біраз уақыт
жоғалатын. Сот жүйесіне енгізілген
жаңа технология уақытты үнемдеумен
қатар ескі байланысқа нүкте қойды.
Енді сотқа шақыру қағазын қолма-қол
жазбай-ақ, SMS хабарламаны ұялы

телефон нөмірі арқылы тарап-
тарғабірден жіберіп, сотқа шақыру
процесі әлдеқайда жеңілдеді. Енгізіл-
ген жаңа технологияның игілігін өзге
мемлекеттік мекемелермен байланыс
барысында да тиімді пайдаланып
отырмыз.

2020 жылы бастау алған, жер бетін
жайлаған COVID-19 індеті тарап бас-
таған сәтте, сот жүйесі абдырап қал-
мады. Еліміздің соттары сот отырыс-
тарын қашықтықтан өткізу (Smart Sud,
ZOOM, WhatsApp арқылы) тәртібіне
көшті. Бұл тәсіл біріншіден, тараптар-
дың денсаулығына деген алаңдау-
шылық болса, екіншіден, артық уақыт-
ты және шығынды үнемдеу.
Еліміздің сот жүйесінің бүгінгі

ғылым мен техниканың жетістігін өз
тәжірибесіне кеңінен енгізуі заман
талабынан туындаған қажеттілік қана
емес, бұл сот төрелігін халыққа
барынша ашық, әрі қолжетімді ету
мақсатында қолға алынған игі шара-
лардың бірі. Сот жүйесінің сапасын
арттыруда да заманауи технология-
лардың берері мол. Әсіресе, бұл сот
қызметкерлерінің жүктемесін азай-
тып, әділсот жұмысын оңтайлы ұйым-
дастыруда да ақпараттық технология-
лардың көмегі өлшеусіз.
Заманауи ақпараттық технология-

ны сот жүйесіне енгізу және оны одан
әрі жетілдіру сөзсіз сот билігінің беде-
лін жоғарылатып, халық сенімін арт-
тыруға өз септігін тигізері анық.
Сот саласындағы жүргізіліп жатқан

тың реформалар мен жаңашылдық-
тар құқықтық саясаттың басты қағи-
даттарын басшылыққа алып, мемле-
кет пен қоғам институттарын одан әрі
демократиялық және құқықтық мем-
лекеттің сұранысына сай жасақталған
сот жүйесі қалыптасып, тұтастай ал-
ғанда толық қанды жұмыс атқарып
келеді.

Т.АЛИКУЛОВ,
 Ақтөбе облысының

мамандандырылған ауданаралық
әкімшілік сотының кеңсе бас

маманы-сот отырысының
хатшысы.

Тіл жай ғана коммуникация құралы
емес, ол – бір шаңырақ астында тұрып
жатқан халықты біріктіретін қуатты
құрал. Ал бірлігі мықты халық – тәуел-
сіз елдің ең үлкен жетістігі.
Ел адамдарының бір-бірін толық

түсінуі үшін олардың ортақ тілде сөй-
леуі өте маңызды. Себебі тіл арқылы
ұлттық таным мен тәрбие беріледі.
Бүгінгі таңда шетелдіктермен комму-
никация құру, онымен сөйлесе, белгілі
бір деңгейде түсінісе алу аса қиындық
тудыратын мәселе емес. Ұялы теле-
фонымыздан тікелей аудармашыны
қосып та сөйлесе береміз. Бірақ біз
сол шетел азаматының болмысын,
ұстанымын, белгілі бір ұлт өкілі ретін-
дегі ерекшелігін, мінезін оның тілін
терең бойлап білмей жатып толық
ұғына аламыз ба? Жоқ. Оның төл
тіліндегі әдебиетті оқымай, әнін тың-
дамай, мәдениетіне бойламай, ұлттық
болмысын тани да, түсіне де алмай-
мыз. Сол секілді бір мемлекетте оты-
рып, бір мүдде үшін жұмыс істесе де,
ел азаматтары әр тілде сөйлер болса,
бір-бірімен тіл табысуы қиын болмақ.
Тіл – адамның ойлау формасын

көрсететін және қалыптастыратын
күш. Біз өзіміздің туған тіліміз арқылы
тарихымызды танимыз, осы тілде
сөйлеген бабаларымыздың арман-
мақсатын анық ұға аламыз. Тіл арқы-
лы өзіміздің кім екенімізді айқын-
даймыз. Қаламы қарымды қаламгер
атамыз Ғабит Мүсірепов бір сөзінде:
«Ана тілін ұмытқан адам өз халқының
өткенінен де, болашағынан да қол
үзеді, өз халқы жасаған мәдени мұра-
ның бәрінен құр алақан қалады», –
деген екен. Ал мәдени мұрасыз, руха-
ни құндылықсыз елдің болашағы бар

ма? Меніңше, ондай мемлекет ұлт
ретінде адасқан, өзінің кім екенін
білмейтін, тарихын танымайтын дүба-
ра халыққа айналады.
Менің ойымша, егемен елдің ең

бірінші байлығы – экономикасы емес,
мәдени мұрасы, ұлттық болмысының
бүтіндігі. Біздің халықтың санасында
да әуел бастан материалдық байлық-
тың молдығы емес, рухани құндылық-
тар биік тұрған. Ал сол құндылық-
тарды кез келген мемлекет өзінің
туған тілі арқылы ғана түгендеп,
қалыптастыра алады.

 Биыл біздің Отанымыз – Қазақ-
станның сан ғасырлар бойы арман
етіп келген қастерлі Тәуелсіздікке қол
жеткізгеніне отыз жыл толмақ. Осы
отыз жыл ішінде еліміз қанатын кеңге
жайып, қадамын нық басып қарыштап
дамып келеді. Бүгінде Кеңес Одағы-
ның құрсауында қалып, қапыда айры-
лып қала жаздаған мәдени мұралары-
мызды қайта жаңғыртуға жол салы-
нып жатыр. Тарихы тереңде жатқан
туған тілімізді заман көшінен қалдыр-
май, технология мен ғылым тілі етіп
келешекке жеткізу басты мұратымыз
болып отыр.

«Ұлттың тілі – сол ұлттың жаны,
жан-дүниесі. Ол жүректі соқтыртып
тұрған қан тамыры сияқты. Егерде қан
тамыры жабылып қалса, жүрек те
соғуын тоқтатпай ма?» – деп кемеңгер
Мұхтар Әуезов бабамыз ұлт үшін
тілдің қаншалықты маңызды екенін
тамаша түсіндіріп кеткен.

Жанаргүл БОЛАТҚЫЗЫ,
№51 гимназияның қазақ тілі

әдебиет пәнінің мұғалімі,
Ақтөбе қаласы.

Алаяқтық әрекеттердің жиілеп
кетуіне байланысты «Азаматтарға
арналған үкімет» ХҚО қызметкер-
лерінің клиенттерге қоңырау шалмай-
тынын және қарыздарын өтеуді неме-
се төлқұжат деректерін тексеруді
сұрамайтынын ескертеді.
Мемлекеттік корпорация қызмет-

керлері, сондай-ақ борышкерлердің
деректер базасын көрмейтінін, аза-
маттардың банк шоттарын бұғаттай
алмайтынын және шетелге шығуға
тыйым сала алмайтынын хабарлай-
ды. Клиенттермен барлық қарым-
қатынас тек 1414 Бірыңғай байланыс
орталығы арқылы жүзеге асырыла-
ды. SMS-хабарлама арқылы клиент-
терге брондау уақыты, құжаттардың
қолданыс мерзімінің аяқталуы, мем-
лекеттік қызметтер бойынша берген
өтініштерінің нәтижесі туралы хабар-
ланады.
Біз қазақстандықтарды қырағылық

танытуды және бөгде адамдарға өзде-
рінің паспорт деректерін немесе
цифрлық қолтаңбаларын бермеуді
сұраймыз. Сіздің жеке кабинетіңізге
кіре отырып, алаяқтар сіз туралы
ақпаратты өз пайдасына пайдалануы
мүмкін.

Сәуле ХАМИДОЛЛА,
«Азаматтарға арналған үкімет»

Ақтөбе облысы бойынша
филиалының ресми өкілі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төмендегі

сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында
ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.
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Жергілікті атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Қайыңды ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Косдаулетов Иргизбай
Тулеуович,

Қайыңды ауылдық
округінің әкімі

1,8,15,22,29 қазан
5,12,19,26 қараша
3,10,24,31 желтоқсан

Ақжар ауылы,
Мектеп көшесі

№ 6 үй,

 74-8-10

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төмендегі

сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында
ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.
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Жергілікті атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты» ММ

Избасов Адилбек
Жансерикович,
округінің әкімі

7,14,21,28  қазан
4,11,18,25 қараша
2,9,23,30  желтоқсан
Уақыты: сағ-10:00 ден -12 ге дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

73-2-62
bersiev_79
@mail.ru

ХҚО АТЫН ЖАМЫЛҒАН
АЛАЯҚТАР

СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ

МАЛ АЗЫҒЫН
ӨРТТЕН  САҚТАЙЫҚ!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
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БОЛЕЕ ДВУХ ВЕКОВ НАЗАД
КОКЖАРСКАЯ ЯРМАРКА
БЫЛА ШИРОКО ИЗВЕСТНА И
ПРИНИМАЛА МНОЖЕСТВО
ГОСТЕЙ.
ТОРГОВЫЙ КРАЙ
Старинные строения торговых

рядов Кокжарской ярмарки в
Уилском районе сохранились в
первозданном виде до сегодняш-
него времени. Именно сюда со
второй половины XIX века два раза
в год – весной и осенью – спешили
с товарами представители купечес-
кой знати Англии, России, шли кара-
ваны из Индии, Ирана, Турции,
стран Средней Азии.
Кокжар стал для них главным

пунктом встречи, поскольку с любой
стороны света это место находи-
лось в самом центре Великого
шелкового пути, на стыке Европы и
Азии, и было очень удобным для
товарообмена.
Фундамент первых торговых

рядов был заложен здесь со строи-
тельством у реки Уил российского
укрепления в начале 1860-х.
Архивы говорят, что Кокжарская
ярмарка официально открылась
осенью 1869 года. Огромная пло-
щадь с несколькими торговыми лав-
ками вмещала большое количество
купцов, которые предлагали степ-
някам пушнину, мануфактуру, чай,
сахар, посуду и многое другое,
обменивая их на верблюжью,
овечью шерсть, шкуры, козий пух,
ковры, кожу…
Бойкая торговля шла целый день.

С очередной партией товаров
прибывали из дальних стран новые
купцы. Неудивительно, что в Уиле
появились вскоре добротные
купеческие дома, а по инициативе
татарских купцов-мусульман была
построена мечеть. Эти строения с
более чем двухвековой историей
сегодня привлекают немало турис-
тов. Это огромный музей под
открытым небом. Все объекты
имеют огромную историко-куль-
турную ценность, они – часть нашей
истории, памяти народа.
По словам экскурсовода район-

ного историко-краеведческого
музея им. Ш. Берсиева Медета
Кулмуканова, через Уил торговый
путь проходил задолго до появ-
ления Кокжарской ярмарки. Кара-
ваны шли из Хивы – жемчужины
Хорезмского оазиса, от самой
Каракумской пустыни на юге Сред-
ней Азии. Торговцы этот путь так и
называли – Хива жолы. И в сере-
дине XIX века именно здесь было
слияние всех караванных путей. В
1867-м было принято решение о
строительстве на территории Уила
соответствующей инфраструктуры.
Правда, строительству ярмарки

воспротивились степняки – в этой
местности испокон веков прожи-
вали кочевые племена родов кете,
адай и другие. По этой причине
стройка началась только через два
года.
Первоначально под ярмарку

отвели место в Казбек Шаткалы – в
трех километрах от Уила. Но бойкая
торговля там вскоре пошла на
убыль и оказалась не столь эффек-
тивной. Свое недовольство все
чаще высказывал и местный люд,
случались стычки с властями. В
этот период вспыхнуло восстание в
уральских степях. Чтобы подавить
смуту, в 1869 году по указу рос-
сийского царя сюда направили
карательные отряды.
Позже были даны поручения

уральскому и оренбургскому губер-
наторам о возведении в Уиле и
Актобе военных укреплений. Для
этого снарядили отряды солдат,
которые приступили к завозке
материалов. Но их путь вновь
преградили разъяренные пов-
станцы, оказывая сопротивление. В
скором времени уральский военный
губернатор Н. Веревкин сам
возглавил отряд из 2 тыс. солдат и
прибыл в Уил.
Опираясь на архивные источ-

ники, Медет Ерниязулы рассказы-
вает, что 4 июля 1869 года уже окон-
чательно было определено место у
реки Уил для строительства укреп-
ления, а 6 июля первый кирпич в его
фундамент заложил сам губер-

натор. Укрепление расположится в
500 метрах от возводимых строений
Кокжарской ярмарки.
С появлением поблизости воен-

ного ополчения, которое обеспе-
чивало охрану и безопасность, в
Уил потянулись с товаром рос-
сийские купцы из Оренбурга,
Омской волости, других мест. С
конца 1869 года ярмарка получит
еще больший размах. Находясь в
этот период в Уиле, один из высо-
копоставленных чиновников дал
положительную оценку деятель-
ности ярмарки и доложил об этом
российскому императору. Впослед-
ствии развитию Кокжарской ярмар-
ки оказали дополнительную по-
мощь.
Почему торговля здесь шла

только весной и осенью? Тогда в
степи начиналась перекочевка.
Главной точкой пересечения для
обмена товаров и становился для
кочевников бывший центр Шелко-
вого пути на стыке Евразийского
континента.
Если верить устным преданиям,

то товар сюда везли даже из Индии
на слонах. Англичане, например,
интересовались больше хлопком,
который доставляли караванами из
Средней Азии. Закупив его,
англичане везли товар до самого
Каспия, а оттуда отправлялись
дальше водным транспортом.
По словам сотрудника музея,

торговые ряды Кокжарской ярмарки
появились в 1893 году. Их длина
составляет 400 метров, построены
они в два ряда параллельно друг
другу, в каждом по 9 лавок.
Для их строительства исполь-

зовалось сырье из местных карье-
ров, где и производили обжиг кир-
пичей. Это доказано: в пятистах
метрах от места, где когда-то под-
нимали фундамент военной кре-
пости, обнаружены две печи для их
обжига. Тут и был цех.
Как производился обжиг сырья,

пока до конца не изучено. В 2017–
2018 годы в Уил приезжали ученые
из Узбекистана. Они указали на то,
что торговые ряды возведены по
архитектурному прототипу Хивы,
Коканда, поскольку верхняя часть
строений воздвигнута таким обра-
зом, что в летний зной в помеще-
ниях сохраняется прохлада. Тут и
кондиционера не нужно. Явный
хивинский метод.
Как уже было сказано, ярмарка

проходила два раза в год – весной
с 15 мая до 15 июня и осенью с 15
сентября по 15 октября. Из архив-
ных источников следует, что в
начале двадцатого столетия объем
товарооборота составлял свыше
миллиона рублей. Всего по России
в те времена крупными считались
13 ярмарок, и Кокжарская была
девятой по счету.
Кочевники в основном занима-

лись обменом товаров. Высоко
ценилась шерсть, сгоняли сюда на
продажу живой скот, здесь же был
ветцентр, специалисты которого
после проверки давали разрешение
хозяину на реализацию его жив-
ности. Быстро раскупали коров,
лошадей, овец, кожу, сельхозпро-
дукцию, войлочные юрты…
Сам поселок Уил был создан в

1877 году. Здесь в свое время осели
переселенцы из Украины, России,
и первым их пунктом поселения был
Шиповский. На карте Уила его уже
нет. На том месте сегодня проходит
центральная улица имени Курман-
газы. Среди переселенцев было
немало татар. Так в далекой казах-

ской степи переплетались культуры
разных этносов.
Здесь исполняли свои кюи такие

знаменитости, как Курмангазы, Сал
Серi Мухит из Урала. Заезжим
купцам было в диковинку видеть
силу и ловкость батыров-степняков
в борцовском поединке, других
национальных играх или услышать
певца Кызыла из местности Баба-
тай. Он был крупного телосложения
и двухметрового роста – и пел, и
участвовал в борцовских состяза-
ниях. Всегда удивлял своим особен-
ным голосом. Как говорили, когда он
запевал, подъезжая к ярмарке, его
было слышно за несколько кило-
метров.
В начале ХХ века в Уиле начали

строить дома, появились улицы,
магазины, больница. Была в проек-
те даже прокладка железной
дороги, но революция 1917 года
изменила планы. Ворота лавок
раньше были из дерева, со вре-
менем они обветшали и нынче
заменены на металлические.
Требует реставрации и второй ряд
торговых строений.
Сегодня из купеческих усадеб в

Уиле сохранился лишь дом купца
Красавина. После небольшой
реконструкции он отдан под школу-
интернат. Внешний облик дома в
отдельных местах сохранился,
виден необычный стиль кладки
кирпичей из того же жженого
кирпича. Во дворе в первозданном
виде сохранилось здание склада.
Доказано, что от склада до

торговой лавки Красавина был
подземный переход в две сотни
метров, куда помещалась целая
арба с лошадью. Переход обнару-
жили после того, как он стал обру-
шаться – земля просела. Для
безопасности вход в «подземку»
закрыли, а сам склад переоборудо-
вали под автономную котельную
школы-интерната.
Другой исторической достопри-

мечательностью Уила является
мечеть, которая, считают ученые,
была построена в те же годы, что и
Кокжарская ярмарка. О точной
датировке существуют разные
версии: ученые называют и 1860
год, и 1893-й, и 1913-й.
Медет Кулмуканов указывает на

архивные заметки, оставленные
российским статистом Алексан-
дром Кауптманом, который приез-
жал в Уил в 1904 году. Он конкретно
указал, что «в центре Уила воз-
двигнута новая «церковь». По
правой ее стороне располагаются
жилища татар, а по левую –
торговые ряды».
Считается, что инициаторами

возведения мечети были коренные

жители и переселенцы татары.
Одним из главных спонсоров выс-
тупил тогда купец Хавиз Утешев. В
Уиле и сейчас живут его потомки.
Фундамент мечети, как показали

исследования, из мангистауского
ракушечника, а кирпичи – красные,
жженые, изготовленные из мест-
ного сырья. Деревянные строймате-
риалы завозили из Оренбурга.
Первый имам – Сагидулла Изтле-

уов, в 30-е годы он был репрес-
сирован. Затем имамом был Хаса
Хазрет, разделивший судьбу пред-
шественника. В 1936-м здание
мечети большевики отдали под
драмтеатр. Позднее там были
спортзал и склад. В конце концов
здание окажется разбитым, забро-
шенным – без окон и дверей, без
купола…
Лишь в 90-е годы с обретением

независимости местные аксакалы
подняли вопрос о восстановлении
этого мусульманского храма. В те
годы в Уил приехал местный житель
Алтынбек Какиев, получивший
образование в медресе в Турции. К
нему и обратились аксакалы с
просьбой взяться за восстанов-
ление мечети. Он согласился.
Мечеть возродилась благодаря
пожертвованиям прихожан, средс-
твам спонсоров. В 2014 году были
произведены новые реставрацион-
ные работы. Мечеть в Уиле сегодня
находится под охраной государс-
тва.
ЛЕС… В ПУСТЫНЕ
В Уиле есть еще одно удивитель-

ное место, которое не может не
притягивать туристов.
Представьте безводную полупус-

тынную степь, переходящую места-
ми в холмы из сыпучего песка,
навеянные ветром. И вдруг на этом
фоне на пологих склонах дюн перед
вами открывается совсем другая
картина: лесной массив из сосен,
берез, лиственниц…
Причем тянется зеленый массив

не один и не два километра. По
словам сотрудника районного
историко-культурного музея Дулата
Исабаева, протяженность этого
зеленого оазиса составляет 27
километров. Общая площадь – 32
тыс. гектаров! Откуда взялось такое
чудо, да и возможно ли это?
Настоящие швейцарские красоты!
Это и есть Баркан – уникальный

природно-ландшафтный памятник,
который также вошел в число
привлекательных мест туристичес-
кого пояса Казахстана.
Здесь была пустынная зона, одни

пески, которые с дуновением ветра
пыльными бурями засыпали поля,
пастбища, образуя целые гребни и
подкрадываясь к жилищам людей.

Чтобы остановить их движение,
было решено высаживать деревья
вокруг военного укрепления в Уиле.
К счастью, вблизи протекает река
Ойыл.
Массовая посадка саженцев

началась в 1873 году. Их привозили
из Оренбурга и высаживали в
низинах, оврагах, где вода в почве
залегала неглубоко. И первые
сосны пустили корни, пошли в рост.
А дальше природа сама сделала
свое дело: семена сосновых шишек
ветер разнес по всей округе.
Высаживали солдаты и плодовые
деревья. Старожилы говорят, что
некогда здесь был яблоневый сад
– собирали апорт. Сегодня этот
зеленый массив находится в
ведении Уилского лесхоза, который
базируется в ауле Екпетал. В
лесном массиве произрастает
шиповник, который местный люд с
первыми осенними заморозками
собирает для лечебных целей.
А в период туз- и кум-айы находит

применение для лечения суставов
и здешний песок. Для его сбора
специально приезжают из соседних
регионов, областного центра. Лабо-
раторные исследования показали
высокие лечебные свойства песка.
Он чистый, плотный, песчинки не
прилипают к одежде. Много в лесу
и лечебных трав.
Для развития туризма, по словам

акима Уилского района Аскара
Казыбаева, сегодня делается нема-
ло. В Баркане строится база от-
дыха. Появится свой детский ла-
герь. Возведены несколько инфрас-
труктурных объектов. Готовы
оказать помощь специалисты
кафедры туризма университета им.
С. Баишева.
Сейчас решается вопрос о выде-

лении земельного участка для
фирмы «АлемАгро», которая пла-
нирует посадить яблоневый сад.
Выращиванием плодовых деревьев
в Уиле активно занимается и
местный предприниматель Ерген
Айдаров – он уже высадил 700
яблонь в устье реки Уил. А в лес-
хозе Екпетал открыт собственный
питомник.
В районе в этом году было выса-

жено до 4 тыс. различных деревьев,
и работа продолжается. Помогает
каждый раз работникам лесхоза в
летний сезон молодежное объеди-
нение «Жасыл ел». Задействована
и безработная молодежь. Словом,
лесной массив в полупустынной
степи разрастается, все больше
удивляя и радуя своей красотой
местных жителей и приезжих гос-
тей.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ,
Актюбинская область.

Кокжарская ярмарка
Ойыл 100 жыл


