А

QPARAT
IDYNY
А
А

Қоғамдық-саяси және
ақпараттықжарнамалық газеті
www.aqparataidyny.kz
№210 (210) 13.11.2020 ж.
Нургалиева Гульнар Қазыбекқызы
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті доценті

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
– әлемдік жоғары білімге жол салушы

Қазақ ұлттық университеті Қазақстан
Республикасындағы ең үздік жоғары
оқу орындарының бірі болып саналады. Жоғары оқу орнының негізі 1934
жылы 15 қаңтарда қаланды. 1937 жылы
төрт жылдық оқу жүйесіне негізделген
алғашқы гуманитарлық шет тілдер
факультеті ашылды. Кейінірек 120
студенті,сонымен қатар, құрамында
орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі,
француз тілі бар философия факультеті
ашылды. Соғысқа дейін және соғыстың
соңғы жылдары 23 кафедраасы бар екі
гуманитарлық (филология және журналистика)және үш жаратылыстану(биология
, физика математика, химия) факультеті
жұмыс істеді. 1942 жылы оқу орны 257
физик, химик, математик, биолог, журналист, филолог , сонымен қатар Батыс
Еуропа елдерінің мамандарын дайындап
шығарды.1954-1955 жылы университетте 3778 студент оқып, 386 оқытушы еңбек
етті. 1970 жылы университет құрамында
16 мамандық бойынша жас кадрлар

дайындайтын 10 факультет және 65 кафедра болды. 1980 жылы 89 кафедрада
869 оқытушы , оның ішінде 79 профессор
және 540 доцент, ғылым кандидаттары
жұмыс істеген.
КазҰУ-дың
қабырғасында
Қаныш
Сәтбаев, Мұхтар Әуезов, Ермұхан
Бекмаханұлы,
Әлкей
Марғұлан,
Д.Сокольский секілді көрнекті ғылым мен
мәдениет қайраткерлері дәріс оқыды.
Қазақ Ұлттық университеті 83 жылдық
бай тарихында көптеген жетістіктерге
жетті. Қазір жоғары оқу орны 180 сала бойынша мамандар дайындайды. QS World
University Rankings Results сайтының
келтірген деректеріне қарағанда университет2016 жылы 401-450 аралығына
дейін көтерілген , 2012 жыллғы әлемдік
үздік 390 шы университет Университет
ТМД университеттері арасында үшінші
орында, QS рейтингісі бойынша соңғы
екі жылда әлемдегі үздік топ университеттер қатарында, Қазақстан университеттер арасындағы ең үздік университет
болып саналады. Бүгінде Университеттің
QS рейтингісіндегі позициясы – 165
орын., Webometrics рейтінгісі бойынша университет Қазақстанда 1орыны, ал дүние жүзі бойынша 2001
орынды
иеленді.Атақтыхалықаралық
« G r e a t Va l u e C o l l e g e s »
ұйымыныңқорытындысыбойынша
әлФараби
атындағыҚазҰУәлембойынша
50
технологиялық
дамыған
университеттер
қатарына
кіріп,
рейтингте 31 орын иемденді. ТМД,
ШығысжәнеОрталықЕуропа,
соныменбiрге Сингапур, Жапония, бүкіл
Азия континентіарасындақазақстандық
ЖОО жалғызөкілекендігінайтакеткеніміз

Петропавл қ «Компания-Диорит-LTD» ЖШС-ның
өтінімі бойынша жария тыңдаулар өтеді
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті
тұтынушылар мен басқа да мүдделі тұлғаларды «Компания-Диорит-LTD» ЖШС-ның
бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда, жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме
жолды беру бойынша реттелетін қызметіне тарифтің және тарифтік сметалардың
жобаларын талқылауға шақырады.
«Компания-Диорит-LTD» ЖШС-ның жария тыңдауы 2020 жылғы 20 қараша сағат
15:00-де Петропавл қаласы, Парковая көшесі, 57 В мекен-жайы бойынша, 335-кабинетте өтеді.
Жария тыңдауға қаладағы карантиндік шараларды ескеріп, санитарлықэпидемиологиялық нормаларды сақтай отырып, 10 адамнан көп емес қатыса алады, атап айтқанда маска режимін, 2 метр қашықтық сақтау керек, антисептиктерді
қолдану қажет және т.б.
Сонымен бірге, COVID-19 коронавирус індетінің таралуын болдырмау мақсатында
Солтүстік Қазақстан облысы, Ғ.Мүсрепов атындағы ауданы, Новоишимское
ауылының тұтынушылары мен басқа да қызығушылық танытқан тұлғалар «ZOOM»
және «Facebook» қосымшалары арқылы жария тыңдауға «online» режимде қатыса
алатындығын хабарлаймыз.
Аталған қосымшалар арқылы «Компания-Диорит-LTD» ЖШС-ның жария
тыңдауына қосылу үшін мына сілтемелер бойынша өту қажет:
- ZOOM қосымшасы арқылы:
https://us05web.zoom.us/j/7190919600?pwd=L3VieHI1NitJN0E0aE10cmJ1ZUgzZz09
Конференция идентификаторы: 719 091 9600
Пароль: 1234
- Facebook қосымшасы арқылы:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043427352343
Уәкілетті органның мекен-жайы: Петропавл қаласы, Парков көшесі,
57 В үй, байланыс телефоны: 8 (7152) 53-37-35.
Табиғи монополиялар субъектісінің байланыс телефоны:
«Компания-Диорит-LTD» ЖШС: +7 (71546) 31-112.

жөн.
ҚазҰУ-да UNITWIN бағдарламасына
сәйкес, ЮНЕСКО кеңесімен даму бойынша Орта азиялық тұрақты даму бойынша аймақтық ЮНЕСКО хабы құрылды.
Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО кафедрасы ашылды.
UNIFORM Project Халықаралық консорциум негізінде Токио университетімен
бірігіп Қазақстан тарихында бірінші
рет сирек кездесетін жоба отандық
Наноспутникті әзірлеу жұмыстары жүріп
жатыр. Бұл әзірлеме басқа да жобалар
сияқты Экспо-2017 көрмесінде таныстырылды. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
аясында «Алатау» ИТП-ның үшінші
кезеңі әзірленбек. Бұл ғылыми-білім беру
және инновациялық кластердің құрылуы
Ұлттық инновациялық жүйенің негізгі
«даму нүктесі» болып табылады.
Қазақ ұлттық университетінде бүгінде
20 мыңнан астам студент, сондай-ақ
алыс жақын шетелден келген студенттер
білім
алады.Оқытушы-профессорлар
құрамы – 2500 мың адамнан асады,
олардың арасында 400-ден аса ғылым
докторы, профессорлар, 800-ден астам
ғылым кандидаттары, доценттер бар.
Университетте қазіргі уақытта 14 факультет шоғырланған. Сол факультеттердің
бірі «Экономика және бизнес жоғарғы
мектебі».
Экономика және бизнес Жоғары
мектебі әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің
ертеден танымал факультеттерінің бірі
болып табылады. Экономикалық факультет 1949 жылы ашылған болатын.
Факультетіміздегі «Қаржы және есеп»
кафедрасы туралы айта кетейік. «Есеп
және аудит» мамандығы алғашқыда Эко-

номика факультетінің «Маркетинг және
жалпы пәндер кафедрасының»,ал кейін,
2001 жылдың мамыр айынан бастап
«Қаржы және аудит» кафедрасының
құрамында болған. Негізінен «Есеп және
аудит» кафедрасы 27 сәуір, 2004 жылы
ашылды.Содан бері «Есеп және аудит »
кафедрасы халықаралық стандарттарға
сай жоғары білімі бар бухгалтерлер
мен аудиторларды кәсіби, білікті маман
ретінде дайындап шығады.
Кафедра
жанынан
құрылған
сертификатталған
бухгалтерлерді
дайындау, биржалық тренинг және
Исламдық қаржыландыру орталықтары
бар. Қазіргі күні студенттер жоғары білімді
алғаннан соң , дипломдары нарықта
сұранысқа ие болуы қажет, ол үшін
студентоқу процесiн үзбей халықаралық
СIPA сертификация бағдарламасы САР
– сертификатталған тәжірибелі бухгалтерге оқып, сертификатын алу мүмкіндігі
бар. СIPA сертификатына емтихандарды
тапсыру бойынша студент ҚР аудиторлар саралаулары бойынша емтихандар
өзара есепке алынады.CAP сертификатын иеленуші маман ХҚЕС-негізделген
есептерді дайындауға қабілетті болады. бұл сертификаттар бойынша оқу
жұмыстарын кафедрамыздың білімді де
білікті оқытушыларымыз жүргізеді.
Қорытындылай
келе,
ұлттық
университетімздің есеп және аудит
мамандығына оқуға түскен түлектің
болашағына сеніммен қарауға болады.
Себебі, кафедрамыздан 2004 жылдан
бері көптеген түлектер ұядан ұшырылып,
әрбіреуі биік шыңдардан көрініп, білікті
маман иесі болып отыр.

В г.Петропавловск пройдут публичные слушания по заявке
ТОО «Компания-Диорит-LTD»
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области приглашает потребителей и иных заинтересованных лиц
на публичные слушания по обсуждению проекта тарифа и тарифной сметы ТОО
«Компания-Диорит-LTD» на регулируемую услугу по предоставлению подъездного
пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.
Публичное слушание ТОО «Компания-Диорит-LTD» будет проводиться 20 ноября
2020 года в 15:00 часов по адресу: город Петропавловск, ул. Парковая, 57 В, в
кабинете 335.
В публичном слушании могут принять участие не более 10 человек с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, учитывая карантинные меры в городе, а
именно необходимо соблюдать масочный режим, дистанцию от 2 метров, использовать антисептики и т.д.
Между тем сообщаем, что в целях нераспространения коронавирусной инфекции
«COVID-19», потребители села Ленинградское Акжарского района Северо-Казахстанской области и иные заинтересованные лица смогут принять участие на публичных слушаниях в режиме «online» посредством приложения «ZOOM» и «Facebook».
Для участия в публичном слушании ТОО «Компания-Диорит-LTD» посредством
указанных приложений необходимо перейти по ссылкам:
- через приложение «ZOOM»:
https://us05web.zoom.us/j/7190919600?pwd=L3VieHI1NitJN0E0aE10cmJ1ZUgzZz09
Идентификатор конференции: 719 091 9600
Пароль: 1234
- через Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100043427352343
Адрес уполномоченного органа: город Петропавловск, ул. Парковая,
57 В, контактный телефон: +7 (7152) 53-37-35.
Контактный телефон субъекта естественных монополий
ТОО «Компания-Диорит-LTD»: +7 (71546) 31-112.
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Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Turkistan
International Airport (Туркистан Интернешнл Аэропорт)» ЖШС табиғи монополиялар салаларындағы қызметтеріне тарифтерді және тарифтік сметаларды бекітуге
өтінімдерін қарау, сондай-ақ қоғамдық маңызы бар нарықтардағы қызметтеріне
бағаларды келісу барысында жария тыңдаудың болатындығын мәлімдейді.
Жария тыңдау 2020 жылдың 19 қарашасында сағат 15-00-де, Нұр-Сұлтан қаласы,
Қабанбай батыр даңғылы 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимаратында өткізіледі.
Жария тыңдауға тұтынушылар мен олардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері,
бұқаралық ақпарат құралдары және өзге мүдделі тұлғалар шақырылады.
Байланыс телефоны: 8 775 348 65 91.
Жария тыңдауды өткізу туралы хабарландыру Комитеттің www.aviation.miid.gov.kz
сайтында орналастырылған.»
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«Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан извещает о проведении публичных слушаний, в рамках рассмотрения заявок ТОО «Turkistan International Airport (Туркистан
Интернешнл Аэропорт)» на утверждение тарифов и тарифных смет по регулируемым услугам в сфере естественной монополий, а также согласования цен на услуги
общественно значимых рынков.
Публичные слушания будут проводиться 19 ноября 2020 года в 15:00 часов, по
адресу: г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 32/1, здание «Транспорт Тауэр».
На слушания приглашаются представители потребителей и их общественные
объединения, средства массовой информации и иные заинтересованные лица.
Контактный телефон: 8 775 348 65 91.
Объявление о проведении публичного слушания размещено на сайте Комитета
www.aviation.miid.gov.kz.»

Оңалту рәсімін қолдануға шақырады!
Қазіргі уақытта әлемнің барлық елдері, оның ішінде Қазақстанда экономикалық және қаржылық дағдарысқа ұшыраған. Осыған орай, әлемді жаулаған
дағдарыс неше жылдан бері құрылған бизнес субъектілерін қаржылық тапшылыққа әкеп соғуда. Аталған субъектілер өз бизнесін сақтау мақсатында жанжақты амал іздестіруде, мәселен кредит алу жолдарын немесе кредит төлеуді кейінге қалдыру жолдарын қарастыруда.
Алайда, кейбір салық төлеушілер төлем қабілетсіздігін қалпына келтіру мақсатында оңалту рәсімін қолдануға болатындығын біле бермейді.
Осыған орай, Жалағаш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы барлық төлем қабілетсіздігіне ұшыраған кәсіпорындарды, ҚР «Оңалту және банкроттық туралы»
Заңына сәйкес, оңалту рәсімін қолдануға шақырады.
Осыған орай, бүгінде түсіндірме шаралары жүргізілуде.
Оңалту рәсімі – бұл сот тәртібімен қолданылатын рәсiм, оның шеңберiнде борышкерге оның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiруге бағытталған шаралар қолданылады.
Сот шешімімен бекітілген оңалту рәсімі – рәсімдердің арасында ерекше орын алуда. Бұл бірінші кезекте рәсімнің өзінің ерекшеліктерінен, оның мақсаттары мен салдарынан туындайды. Бейнелі сипаттама берсек, оңалту рәсімі кәсіпорындардың дағдарысты жеңудің соңғы мүмкіндігі деп айтсақта болады.
Қарызы шамалы аз, ең бастапқы сатыда, қаржылық дәрменсіздік әлі қайтымсыз болған кезде оңалту рәсімі жеткілікті тиімді болады. Ол кәсіпорынға бизнесті оңалтуға,
өндірісті реформалауға және қайта құрылымдауға қосымша мүмкіндіктер береді.
Оңалту рәсімінің қолдану ерекшелігі, ол енгізілген сәттен бастап берешектің барлық түрлері бойынша, оның ішінде банктік қарыздар мен салықтар бойынша тұрақсыздық
сомасының (өсімпұл, айыппұл) есептелуі тоқтатылады.
Яғни, кәсіпорынның барлық қарызы бекітілген жоспарға сәйкес кәсіпорын үшін де, кредиторлардың өздері үшін де қолайлы кесте бойынша рәсім шеңберінде өтелетін болады.
Осыған орай, құрметті кәсіпкерлер бүгін сіздің кәсіпорныңызда кредиторлық берешекті төлеу бойынша күрделі жағдай орын алса, сіз оңалту рәсімін қолдана отырып,
өзіңіздін төлем қабілетіңізді қалпына келтіре аласыз.
Аталған рәсім бойынша сұрақтар туындаған жағдайда Жалағаш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасынан толық түсіндірме ақпараттарын ала аласыз. Мекенжайы: Жалағаш кенті, Желтоқсан көшесі № 28 ғимарат. Байланыс телефондары: 8(724-31) 31-6-88
Жалағаш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының
«Салықтық бақылау және өндіріп алу» бөлімінің бас маманы Д.Садуанов
«Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!» акциясына қатысыңыздар!
Ағымдағы жылдың 12 мамырынан бастап жыл соңына дейін ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитетімен «Қоғамдық бақылау – түбіртекті талап ет» акциясы өткізілуде. Бұл жобаға кез келген үміткер қатыса алады, барлық жолданған өтініштер мемлекеттік кірістер органдарымен қаралып, заң бұзушылықтар
расталған жағдайда, тиісті шаралар қолданылады.
Акцияның мақсаты – азаматтық белсенділікті арттыру және кәсіпкерлер арасында адал бәсекелестікті ынталандыру.
– App Store немесе Play market жүйесінен «Wipon» мобилді қосымшасын тегін жүктеп алып, әрбір тұтынушы сатып алынған тауар үшін берілген чекті мобильді қосымша
арқылы жібере алады және күн сайын ұялы телефон теңгеріміне ақша қаражатын ұтып алу мүмкіндігіне ие болуы мүмкін.
Сондай-ақ, БКМ фискальдық чектері берілмеген жағдайда тұтынушы шағымды осы қосымша арқылы жібере алады, фискальды чекті бермеу фактілері туралы хабарлауға
болады. Фискальды чекті бермеу фактісі расталған жағдайда телефонның теңгеріміне сыйақы салынады.
«Түбіртекті талап ет – жүлдені ұтып ал!» акциясына белсенді түрде қатысуларыңызды сұраймыз.
Жалағаш ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының
«Салықтық бақылау және өндіріп алу» бөлімінің бас маманы Д.Садуанов
Жергілікті «Ұлытау» газетінің 2020 жылдың 19-қыркүйектегі №43-44 (6273) және республикалық
«Aqparat Aidyny» газетінің 2020 жылғы 18-қыркүйектегі №170 (170) санды «Шаруа немесе
фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер
пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөніндегі конкурсын» өткізу туралы жарияланған
ақпараттық хабарламаға сәйкес 10.11.2020 жылғы конкурстың жеңімпаздарын хабарлаймыз:
№1 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 16 км жерде 3357,0 га, оның
ішінде: жайылым-3348,0 га, басқа алқаптар-9,0 га, балл бонитеті-5, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Туленов Олжас Есхожаевич белгіленсін.
№2 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 70 км жерде 1537,0 га, оның
ішінде: жайылым-1533,0 га, басқа алқаптар-4,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Жакупов Куаныш Айтбаевич белгіленсін.
№3лот. Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық селосынан оңтүстік батысқа қарай 23 км жерде 2575,0 га, оның
ішінде: жайылым-2562,0 га, басқа алқаптар-13,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Абилдин Толеген Жубанышевич белгіленсін.
№4 лот. Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық селосынан солтүстік батысқа қарай 57 км жерде 910,0 га, оның
іщінде: жайылым-906,0 га, басқа алқаптар-4,0 га, балл бонитеті-10, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Барақ Жансая Жанболатқызы белгіленсін.
№5 лот. Қаракеңгір с/о, Бозтұмсық селосынан солтүстік батысқа қарай 37 км жерде 1690,0 га, оның
ішінде: жайылым-1685,0 га, басқа алқаптар-5,0 га, балл бонитеті-12, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Жунусбеков Уалихан Анисұлы белгіленсін.
№6 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік шығысқа қарай 14 км жерде 1078,0 га, оның
ішінде: жайылым-1004,0 га, басқа алқаптар-74,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Ақжамбаев Жеделбай Ермекбаевич белгіленсін.
№7 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 38 км жерде 2524,0 га, оның
ішінде: жайылым-2517,0 га, басқа алқаптар-7,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Сарсенбин Арман Жумадилдаевич белгіленсін.
№8 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 40 км жерде 3467,0 га, оның
ішінде: жайылым-3459,0 га, басқа алқаптар-8,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Баубеков Канат Ускенбаевич белгіленсін.
№9 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүсік батысқа қарай 32 км жерде 2150,0 га, оның
ішінде: жайылым-2075,0 га, басқа алқаптар-75,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Аширбеков Байконыс Кундакбаевич белгіленсін.
№10 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік батысқа қарай 21 км жерде 1822,0 га, оның
ішінде: жайылым-1819,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Рамазанов Муса Конаевич белгіленсін.
№11 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан оңтүстікке қарай 68 км жерде 2875,0 га, оның ішінде:
жайылым-2865,0 га, басқа алқаптар-10,0 га, балл бонитеті-12, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Дюсенбаев Жасулан Сатыбалдинович белгіленсін.
№12 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан оңтүстік батысқа қарай 74 км жерде 887,0 га, оның
ішінде: жайылым-884,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-12, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Жомартов Ғазиз Абдрахманоич белгіленсін.
№13 лот. Жанкелді с/о, Байқоңыр селосынан солтүстік батысқа қарай 26 км жерде 1116,0 га, оның
ішінде: жайылым-1113,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Ақбергенов Бекбол Қайсарович белгіленсін.
№14 лот. Жанкелді с/о, Байқоңыр селосынан солтүстік батысқа қарай 26 км жерде 3620,0 га,
оның ішінде: жайылым-3614,0 га, басқа алқаптар-6,0 га, балл бонитеті-9, жалдау мерзімі жалға
беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Ақбергенов
Бекбол Қайсарович белгіленсін.
№15 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан оңтүстік батысқа қарай 72 км жерде 2014,0 га, оның
ішінде: жайылым-2004,0 га, басқа алқаптар-10,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Жантаев Асылжан Ауезханович белгіленсін.
№16 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан оңтүстікке қарай 15 км жерде 3442,0 га, оның ішінде:
жайылым-3432,0 га, басқа алқаптар-10,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Тусупалиев Жомарт Маратович белгіленсін.
№17 лот. Қарсақбай к/о, Қарсақбай кентінен оңтүстік шығысқа қарай қарай 37 км жерде 2892,0 га,
оның ішінде: жайылым-2885,0 га, басқа алқаптар-7,0 га, бал бонитеті – 10, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Байтиков Турлубек Нургалиевич белгіленсін.
№18 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік шығысқа қарай 22 км жерде 1583,0 га, оның
ішінде: жайылым-1580,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Таженова Ботакөз Торгаевна белгіленсін.
№19 лот. Қаракеңгір с/о, Қаракеңгір селосынан оңтүстік шығысқа қарай 28 км жерде 1205,0 га, оның
ішінде: жайылым-1199,0 га, басқа алқаптар-6,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Махыжанов Ғабит Бақтыгелдиевич белгіленсін.
№20 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан солтүстік шығысқа қарай 33 км жерде 1759,0 га, оның
ішінде: жайылым-1757,0 га, басқа алқаптар-2,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Абданбекова Нурила Абдрасиловна белгіленсін.
№21 лот. Қоскөл с/о, Қоскөл селосынан оңтүстікке қарай 14 км жерде 367,0 га, оның ішінде:
жайылым-287,0 га, басқа алқаптар-80,0 га, балл бонитеті-5, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша жеңімпазы болып Кенжалина Наушагул белгіленсін.
№22 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан солтүстік шығысқа қарай 36 км жерде 1609,0 га, оның

Согласно информационного сообщения опубликованного в газете «Ұлытау» от 22
августа 2020 года №39(6268) и в газете «Aqpаrat Aidyny» от 21 августа 2020 года №151
(151) об объявлений «Переченья земельных участков выставляемых на конкурс по
предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения
крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства из
земель сельскохозяйственного назначения Государственным учреждением «Акимата
Улытауского района» сообщаем победителей конкурса от 15.10.2020 года:
Лот №1. Мибулакский с/о, 16 км к юго-западу от с.Мибулак 3357,0 га, пастбища 3348,0 га,
другие земли-9,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Туленов Олжас Есхожаевич.
Лот №2. Мибулакский с/о, 70 км к северо-западу от с. Мибулак 1537,0 га, пастбища-1533,0
га, другие земли -4,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Жакупов Куаныш Айтбаевич.
Лот №3. Каракенгирский с/о, 57 км к юго-западу от с.Бозтумсык 2575,0 га, пастбища-2562,0
га, другие земли-13,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Абилдин Толеген Жубанышевич.
Лот №4. Каракенгирский с/о, 57 км к северо-западу от с.Бозтумсык 910,0 га, пастбища-906,0
га, другие земли-4,0 га, балл бонитет-10, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Барақ Жансая Жанболатқызы.
Лот №5. Каракенгирский с/о, 37 км к северо-западу от с.Бозтумсык 1690,0 га, пастбища-1685,0 га, другие земли-5,0 га, балл бонитет-12, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Жунусбеков Уалихан Анисович.
Лот №6. Мибулакский с/о, 14 км к северо-востоку от с.Мибулак 1078,0 га, пастбища-1004,0
га, другие земли-74,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Акжамбаев Жеделбай Ермекбаевич..
Лот №7. Мибулакский с/о, 38 км к юго-западу от с. Мибулак 2524,0 га, пастбища-2517,0 га,
другие земли-7,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Сарсенбин Арман Жумадилдаевич.
Лот №8. Мибулакский с/о, 40 км к северо-западу от с. Мибулак 3467,0 га, пастбища-3459,0
га, другие земли-8,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Баубеков Канат Ускенбаевич.
Лот №9. Мибулакский с/о, 32 км к северо-западу от с. Мибулак 2150,0 га, пастбища-2075,0
га, другие земли-75,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Аширбеков Байконыс Кундакпаевич.
Лот №10. Сарысуский с/о, 21 км к северо-западу от с Жыланды 1822,0 га, пастбища-1819,0
га, другие земли-3,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Рамазанов Муса Кокаевич.
Лот №11. Аманкелдинский с/о, 68 км к югу от с.Сарлык 2875,0 га, пастбища-2865,0 га, другие
земли-10,0 га, балл бонитет-12, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Дюсенбаев Жасулан Сатыбалдинович.
Лот №12. Аманкелді с/о, 74 км к юго-западу от с.Сарлык 887,0 га, пастбища-884,0 га, другие
земли-3,0 га, балл бонитет-12. Срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Жомартов Газиз Абдрахманович.
Лот №13. Жанкелдинский с/о, 26 км к северо-западу от с.Байконур 1116,0 га, пастбища-1113,0 га, другие земли-3,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Акбергенов Бекбол Кайсарович.
Лот №14. Жанкелдинский с/о, 26 км к северо-западу от с.Байконур 3620,0 га, пастбища-3614,0 га, другие земли-6,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Акбергенов Бекбол Кайсарович.
Лот №15. Аманкелдинский с/о, 72 км к юго-западу от с.Сарлык 2014,0 га, пастбища-2004,0
га, другие земли-10,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Жантаев Асылжан Ауезханович.
Лот №16. Борсенгирский с/о, 15 км к югу от с.Борсенгир 3442,0 га, пастбища-3432,0 га, другие земли-10,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Тусупалиев Жомарт Маратович.
Лот №17. Карсакбайский п/о, 37 км к юго-востоку от п.Карсакбай 2892,0 га, пастбища-2885,0
га, другие земли-7,0 га, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Байтиков Турлубек Нургалиевич.
Лот №18. Сарысуский с/о, 22 км к северо-востоку от с.Жыланды 1583,0 га, пастбища-1580,0
га, другие земли-3,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Таженова Ботакоз Торгаевна.
Лот №19. Каракенгирский с/о, 28 км к юго-востоку от с.Каракенгир 1205,0 га, пастбища-1199,0
га, другие земли-6,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Махыжанов Габит Бактыгелдиевич.
Лот №20. Борсенгир с/о, 33 км к северо-востоку от с.Борсенгир 1759,0 га, пастбища-1757,0
га, другие земли-2,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Абданбекова Нурила Абдрасиловна.
Лот №21. Коскольский с/о, 14 км к югу от с.Косколь 367,0 га, пастбища-287,0 га, другие земли-80,0 га, балл бонитет-5, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Кенжалина Наушагуль.
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ішінде: жайылым-1608,0 га, басқа түрі-1,0 га, балл бонитеті -7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Тунгушбаев Аспандияр Жуматаевич белгіленсін.
№23 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан оңтүстікке қарай 54 км жерде 608,0 га, оның ішінде:
жайылым-604,0 га, басқа алқаптар-4,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Бужимов Омирлан Абдраимович белгіленсін.
№24 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 56 км жерде 2056,0 га, оның
ішінде: жайылым-2054,0 га, басқа алқаптар-2,0 га балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Зейекин Еркебулан Серикович белгіленсін.
№25 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан оңтүстік шығысқа қарай 34 км жерде 555 га,
оның ішінде: шабындық-260,0 га, жайылым-293,0 га, басқа алқаптар-2,0 га, балл бонитеті-9,
жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Рахым
Бауыржан Сағымбайұлы белгіленсін.
№26 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан солтүстікке қарай 13 км жерде 5120,0 га, оның
ішінде: жайылым-5108,0 га, басқа алқаптар-12,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мақсұт Нұрбол Жұматайұлы белгіленсін.
№27 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан солтүстік шығысқа қарай 25 км жерде 1600,0 га, оның
ішінде: жайылым-1593,0 га, басқа алқаптар-7,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Рахым Бауыржан Сағымбайұлы белгіленсін.
№28лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 64 км жерде 1794,0 га, оның
ішінде: жайылым-1793,0 га, басқа алқаптар-1,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша жеңімпазы болып Бакишев Нургалым Муканбетович белгіленсін.
№29 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік шығысқа қарай 20 км жерде 2425,0 га, оның
ішінде: жайылым-2423,0 га, басқа алқаптар-2,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Абдикеров Жасулан Тугелбайулы белгіленсін.
№30 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 60 км жерде 3415,0 га, оның
ішінде: жайылым-3411,0 га, басқа алқаптар-4,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі конкурстың жеңімпазы болып Бактыбаев Калирбек Нуртазинович белгіленсін.
№31 лот. Қарсақбай к/о, Қарсақбай кентінен солтүстік батысқа қарай 16 км жерде 1449,0 га, оның
ішінде: жайылым-1446,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Жакупбеков Малик Кабдрашович белгіленсін.
№32 лот. Ұлытау ауданының Қызылорда облысына ұзақ мерзімге пайдалануына берілген
жерлері, Қоскөл селосынан оңтүстік батысқа қарай 40 км жерде 7400,0 га, оның ішінде: жайылым-6950,0 га, басқа алқаптар-450,0 га, балл бонитеті-4, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мухимова Жибек Утешовна белгіленсін.
№33 лот. Ұлытау ауданының Қызылорда облысына ұзақ мерзімге пайдалануына берілген
жерлері, Қоскөл селосынан оңтүстік батысқа қарай 43 км жерде 7000,0 га, оның ішінде: жайылым-6651,0 га, басқа алқаптар-349,0 га, балл бонитеті-4, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі
бойынша конкурстың жеңімпазы болып Кулмаганбетова Шырынкуль Узбекбаевна белгіленсін.
№34 лот Ұлытау ауданының Қызылорда облысына ұзақ мерзімге пайдалануына берілген
жерлері, Қоскөл селосынан оңтүстік батысқа қарай 46 км жерде 5600,0 га, оның ішінде: жайылым-5158,0 га, басқа алқаптар-442,0 га, балл бонитеті-4, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі
бойынша конкурстың жеңімпазы болып Кулмаганбетова Шырынкуль Узбекбаевна белгіленсін.
№35 лот. Қарсақбай к/о, Қарсақбай кентінен солтүстік батысқа қарай 17 км жерде 2025,0 га, оның
ішінде: жайылым-2020,0 га, басқа алқаптар-5,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мәткен Әнуәр Мұратұлы белгіленсін.
№36 лот. Ақтас к/о, Ақтас кентінен оңтүстік шығысқа қарай 7 км жерде 1634,0 га, оның ішінде:
жайылым-1631,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мәткен Әнуәр Мұратұлы белгіленсін.
№37 лот. Аманкелді с/о, Сарлық селосынан оңтүстік шығысқа қарай 32 км жерде 844,0 га, оның
ішінде: жайылым-835,0 га, басқа алқаптар-9,0 га, балл бонитеті-10, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Оспанов Дархан Сарсенбаевич белгіленсін.
№38 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 77 км жерде 2303,0 га, оның
ішінде: жайылым-2302,0 га, басқа алқаптар-1,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мухамбеткалиев Адилжан Рахметтуллин белгіленсін.
№39 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 35 км жерде 1938,0 га, оның
ішінде: жайылым-1716,0 га, басқа алқаптар-222,0 га, балл бонитеті-5, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Каржаубаев Али Сералинович белгіленсін.
№40 лот. Қарсақбай к/о, Қарсақбай кентінен оңтүстік батысқа қарай 60 км жерде 3169,0 га, оның
ішінде: жайылым-3164,0 га, басқа алқаптар-5,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мәткен Әнуәр Мұратұлы белгіленсін.
№41 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 37 км жерде 1333,0 га, оның
ішінде: жайылым-1287,0 га, басқа алқаптар-47,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Каржаубаев Али Сералинович белгіленсін.
№42 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан оңтүстік батысқа қарай 30 км жерде 3085,0 га, оның
ішінде: жайылым-3075,0 га, басқа алқаптар-10,0 га, балл бонитеті-10, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Агадилов Ержан Турсынбаевич белгіленсін.
№43 лот. Борсеңгір с/о, Борсеңгір селосынан оңтүстік шығысқа қарай 67 км жерде 5220,0 га, оның
ішінде: жайылым-5155,0 га, басқа алқаптар-65,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мауленов Ерболат Серикович белгіленсін.
№44 лот. Аманкелді с/о, Аманкелді селосынан оңтүстік батысқа қарай 22 км жерде 2517,0 га, оның
ішінде: жайылым-2500,0 га, басқа алқаптар-17,0 га, балл бонитеті-14, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Сайдалин Шалкар Жанбиршинович белгіленсін.
№45 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстікке қарай 63 км жерде 1006,0 га, оның ішінде:
жайылым-1001,0 га, басқа алқаптар-5,0 га, балл бонитеті-10, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып. Рахметова Индира Тургангазыевна белгіленсін.
№46 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай 80 км жерде 6186,0 га, оның
ішінде: жайылым-6180,0 га, басқа алқаптар-6,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мухамбеткалиев Мажит Турсынович белгіленсін.
№47 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан оңтүстік батысқа қарай 112 км жерде 2780,0 га, оның
ішінде: жайылым-2580,0 га, басқа алқаптар-200,0 га, балл бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл.
Осы жер телімі конкурстың жеңімпазы болып Букуров Булеген Нурмагамбетович белгіленсін.
№48 лот. Ұлытау ауданының босалқы жерлері, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа
қарай 90 км жерде 2015,0 га, оның ішінде: жайылым-1920,0 га, басқа алқаптар-95,0 га, балл
бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып
Кушеров Еркембек Жолыбекович белгіленсін.
№49 лот. Ұлытау ауданының босалқы жерлері, Мибұлақ селосынан оңтүстік батысқа қарай
83 км жерде 1000,0 га, оның ішінде: жайылым-990,0 га, басқа алқаптар-10,0 га, балл бонитеті-5,
жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Сурапов
Даурен Бекболатович белгіленсін.
№50 лот. Ұлытау ауданының босалқы жерлері, Мибұлақ селосынан солтүстік шығысқа қарай
қарай 25 км жерде 1620,0 га, оның ішінде: жайылым-1615,0 га, басқа алқаптар-5,0 га, балл
бонитеті-6, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып
Борашев Галымжан Турманович белгіленсін.
№51 лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан солтүстік батысқа қарай 38 км жерде 278,0 га, оның
ішінде: жайылым-275,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мұқанов Темірлан Дәулетбайұлы белгіленсін.
№52 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік шығысқа қарай 16 км жерде 2224,0 га, оның
ішінде: жайылым-2221,0 га, басқа алқаптар-3,0 га, балл бонитеті-8, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мұханбедия Данияр Тілеуұлы белгіленсін.
№53 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік шығысқа қарай 33 км жерде 200,0 га, оның
ішінде: жайылым-199,0 га, басқа алқаптар-1,0 га, балл бонитеті-9, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Мұханбедия Данияр Тілеуұлы белгіленсін.
№54лот. Мибұлақ с/о, Мибұлақ селосынан оңтүстікке қарай 53 км жерде 2099,0 га, оның ішінде:
жайылым-2095,0 га, басқа алқаптар-4,0 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер
телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Сарыбаев Нурдаулет Турсынбаевич белгіленсін.
№55 лот. Ұлытау ауданының босалқы жерлері, Мибұлақ селосынан оңтүстікке қарай 87 км
жерде 6646,0 га, оның ішінде: жайылым-6633,0 га, басқа алқаптар-13,0 га, балл бонитеті-4,
жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Сарыбаев
Нурдаулет Турсынбаевич белгіленсін.
№56 лот. Сарысу с/о, Жыланды селосынан солтүстік шығысқа қарай 47 км жерде 52,0 га, оның
ішінде: жайылым-51,8 га, басқа алқаптар-0,2 га, балл бонитеті-7, жалға беру мерзімі 49 жыл. Осы
жер телімі бойынша конкурстың жеңімпазы болып Нурпеисова Бану Айтбаевна белгіленсін.
Конкурстық комиссия
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Лот №22. Борсенгирский с/о, 36 км к северо-востоку от с.Борсенгир 1609,0 га, пастбища-1608,0 га, другие земли-1,0 га, балл бонитет-7. Срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Тунгушбаев Аспандияр Жуматаевич.
Лот №23. Аманкелдинскийс/о, 54 км к югу от с.Сарлык 608,0 га, пастбища-604,0 га, другие
земли-4,0 га, балл бонитет-9. Срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Бужимов Омирлан Абдраимович.
Лот №24. Мибулакский с/о, 56 км к юго-западу от с.Мибулак 2056,0 га, пастбища-2054,0 га,
другие земли-2,0 га, балл бонитет-6. Срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Зейекин Еркебулан Серикович.
Лот №25. Борсенгирский с/о, 34 км к юго-востоку от с.Борсенгир 555,0 га, пастбища-293,0 га,
сенокосы-260,0 га, другие земли-2,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Рахым Бауыржан Сағынбайұлы.
Лот №26. Аманкелдинский с/о, 13 км к северу от с.Сарлык 5120,0 га, пастбища-5108,0 га,
другие земли-12 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мақсұт Нұрбол Жұматайұлы.
Лот №27. Борсенгирский с/о, 25 км к северо-востоку от с.Борсенгир 1600,0 га, пастбища-1593,0 га, другие земли-7,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Рахым Бауыржан Сағынбайұлы.
Лот №28. Мибулакский с/о, 64 км к северо-западу от с.Мибулак 1794,0 га, пастбища-1793,0
га, другие земли-1,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Бакишев Нургалым Муканбетович.
Лот №29. Сарысуский с/о, 20 км к северо-востоку от с.Жыланды 2425,0 га, пастбища-2423,0
га, другие земли-2,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Абдикеров Жасулан Тугелбайулы.
Лот №30. Мибулакский с/о, 60 км к юго-западу от с.Мибулак 3415,0 га, пастбища-3411,0 га,
другие земли-4,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Бактыбаев Кадырбек Нуртазинович.
Лот №31. Карсакпайский п/о, 16 км к северо-западу от п.Карсакпай 1449,0 га, пастбища-1446,0 га, другие земли-3,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Жакупбеков Малик Кабдрашович.
Лот №32. Земли Улытауского района предоставленные в долгосрочное пользование Кызылординской области, 40 км к юго- западу от с.Косколь 7400,0 га, пастбища-6950,0 га, другие
земли-450,0 га, балл бонитет-4, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мухимова Жибек Утешовна.
Лот №33. Земли Улытауского района предоставленные в долгосрочное пользование Кызылординской области, 43 км к юго- западу от с.Косколь 7000,0 га, пастбища-6651,0 га, другие
земли-349,0 га, балл бонитет-4, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Кулмаганбетова Шырынкуль Узбекбаевна.
Лот №34. Земли Улытауского района предоставленные в долгосрочное пользование Кызылординской области, 46 км к юго- западу от с.Косколь 5600,0 га, пастбища-5158,0 га, другие
земли-442,0 га, балл бонитет-4, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Кулмаганбетова Шырынкуль Узбекбаевна.
Лот №35. Карсакбайский п/о, 17 км к северо-западу от п.Карсакбай 2025,0 га, пастбища-2020,0 га, другие земли-5,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мәткен Әнуәр Мұратұлы.
Лот №36. Актасский п/о, 7 км к юго-востоку от п.Актас 1634,0 га, пастбища-1631,0 га, другие
земли-3,0 га, балл бонитет-9, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мәткен Әнуәр Мұратұлы.
Лот №37. Аманкелдинскийс/о, 32 км к юго-востоку от с.Сарлык 844,0 га, пастбища-835,0 га,
другие земли-9,0 га, балл бонитет-10, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Оспанов Дархан Сарсенбаевич.
Лот №38. Мибулакский с/о, 77 км к юго-западу от с.Мибулак 2303,0 га, пастбища-2302,0 га,
другие земли-1,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мухамбеткалиев Адилжан Рахметтуллин.
Лот №39. Мибулакский с/о, 35 км к северо-западу от с.Мибулак 1938,0 га, пастбища-1716,0
га, другие земли-222,0 га, балл бонитет-5, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Каржаубаев Али Сералинович.
Лот №40. Карсакбайский п/о, 60 км к юго-западу от п.Карсакбай 3169,0 га, пастбища-3164,0
га, другие земли-5,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мәткен Әнуәр Мұратұлы.
Лот №41. Мибулакский с/о, 37 км к северо-западу от с.Мибулак 1333,0 га, пастбища-1287,0
га, другие земли-47,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Каржаубаев Али Сералинович.
Лот №42. Борсенгирский с/о, 30 км к юго-западу от с.Борсенгир 3085,0 га, пастбища-3075,0
га, другие земли-10,0 га, балл бонитет-10, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Агадилов Ержан Турсынбаевич.
Лот №43. Борсенгирский с/о, 67 км к юго-востоку от с.Борсенгир 5220,0 га, пастбища-5155,0
га, другие земли-65,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мауленов Ерболат Серикович.
Лот №44. Аманкелдинский с/о, 22 км к юго-западу от с.Сарлык 2517,0 га, пастбища-2500,0
га, другие земли-17,0 га, балл бонитет-14, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Сайдалин Шалкар Жанбиршинович.
Лот №45. Мибулаксикий с/о, 63 км к северу от с.Мибулак 1006,0 га, пастбища-1001,0 га,
другие земли-5,0 га, балл бонитет-10, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Рахметова Индира Тургангазыевна.
Лот №46. Мибулакский с/о, 80 км к юго-западу от с.Мибулак 6186,0 га, пастбища-6180,0 га,
другие земли-6,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мухамбеткалиев Мажит Турсынович.
Лот №47. Сарысуский с/о, 112 км к юго-западу от с.Жыланды 2780,0 га, пастбища-2580,0 га,
другие земли-200,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Букуров Булеген Нурмагамбетович.
Лот №48. Земли запаса Улытауского района, 90 км к юго-западу от с.Мибулак 2015,0 га, пастбища-1920,0 га, другие земли-95,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Кушеров Еркембек Жолыбекович.
Лот №49. Земли запаса Улытауского района, 83 км к юго-западу от с.Мибулак 1000,0 га, пастбища-990,0 га, другие земли-10,0 га, балл бонитет-5, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Сурапов Даурен Бекболатович.
Лот №50. Земли запаса Улытауского района, 25 км к северо-востоку от с.Мибулак 1620,0 га,
пастбища-1615,0 га, другие земли-5,0 га, балл бонитет-6, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Борашев Галымжан Турманович.
Лот №51. Мибулакский с/о, 38 км к северо-западу от с.Мибулак 278,0 га, пастбища-275,0 га,
другие земли-3,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мұқанов Темірлан Дәулетбайұлы.
Лот №52. Сарысуский с/о, 16 км к северо-востоку от с.Жыланды 2224,0 га, пастбища-2221,0
га, другие земли-3,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мұханбедия Данияр Тілеуұлы.
Лот №53. Сарысуский с/о, 33 км к северо-востоку от с. Жыланды 200,0 га, пастбища-199,0
га, другие земли-1,0 га, балл бонитет-8, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Мұханбедия Данияр Тілеуұлы.
Лот №54. Мибулакский с/о, 53 км к югу от с.Мибулак 2099,0 га, пастбища-2095,0 га, другие
земли-4,0 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Сарыбаев Нурдаулет Турсынбаевич.
Лот №55. Земли запаса Улытауского района, 87 км к югу от с.Мибулак 6646,0 га, пастбища-6633,0 га, другие земли-13,0 га, балл бонитет-4, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Сарыбаев Нурдаулет Турсынбаевич.
Лот №56. Сарысуский с/о, 47 км к северо-востоку от с. Жыланды 52,0 га, пастбища-51,8 га,
другие земли-0,2 га, балл бонитет-7, срок аренды 49 лет.
По этому участку победителем признается Нурпеисова Бану Айтбаевна.
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