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ТОО «Кокшетау Энерго» оказывает услугу по передаче электрической энергии по своим сетям и в соответствии с пунктом 10 статьи 25 «Закона о естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года № 204-VІ ЗРК информирует своих потребителей о проведении ежегодного отчёта за 2020 год который состоится 28.04.2021г по адресу:
г. Кокшетау м-н Центральный 5 (здание офиса ТОО «Кокшетау Энерго» конференц-зал) в 15-00 часов. В целях соблюдения карантинных мер количество присутствующих
будет ограничено количеством посадочных мест с учётом дистанции 1,5-2м. В связи с этим слушания по отчёту будут доступны через интернет-платформу ZOOM. Номер
конференции 990 928 2320 пароль 123456.
Өнеркәсіп кәсіпорындарының басшылары мен қызметкерлеріне
(құрылыс, ауыл шаруашылығы, көлік және байланыс) және
Батыс Қазақстан облысының халқына
ЕСКЕРТУ
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» Магистральдық Газ Құбырлары
Басқармасы (бұдан әрі – МГҚБ) филиалы Батыс Қазақстан облысының аумағында
километрлік бағаналармен және ескерту таңбаларымен белгіленген «Союз», «Оренбург-Новопсков», «Карашығанақ-Орал», «Орта Азия - Орталық» магистральдық
газ құбырлары, жоғары қысымды газ құбырлары – бұрмалар жүргізілгендігін,
магистральдық газ құбырларының (бұдан әрі - МГҚ) құрамына кіретін технологиялық
байланыс, телемеханика және электр желілерінің тармақтары және құрылыстары,
компрессорлық станция (бұдан әрі – КС) және автоматты газ тарату станциясы
(бұдан әрі – АГТС) орналасқанын ескертеді.
Қазақстан Республикасының «Магистральдық құбыр туралы» заңына және
Қазақстан Республикасының телекоммуникация желілерін күзету қағидаларына
сәйкес келесі күзету аймақтары бекітілген:
- табиғи газды тасымалдайтын магистральдық құбыр трассалары бойында - құбыр
осінің әрбір жағынан 50 метр жерден өтетін шартты сызықтармен жер учаскесі
түрінде шектелген; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде магистральдық
құбырдың күзет аймағы құбыр осінің әрбір жағынан 25 метр жерден өтетін шартты
сызықтармен шектеледі;
- бір техникалық дәлізде төселген көпжелілі құбырлар трассалары бойында - шеткі
құбыр осінің әрбір жағынан 50 метр жерден өтетін шартты сызықтармен жер учаскесі
түрінде шектелген; ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде магистральдық
құбырдың күзет аймағы шеткі құбыр осінің әрбір жағынан 25 метр жерден өтетін
шартты сызықтармен шектеледі;
- суасты өткелдері бойында - өткелдердің шеткі желілері осьтерінің әрбір жағынан
100 метрге кейін қалатын қатар жазықтықтар арасында орналасқан су бетінен түбіне
дейінгі су кеңістігі учаскесі түрінде;
- компрессорлық және газ тарату станциялары - аталған объектілер аумақтарының
шекараларынан барлық жаққа 100 метрге кейін қалатын, тұйықталған сызықпен
шектелген жер учаскесі түрінде орнатылады.
- байланыс желісі трассасының бойында - байланыс желісі осінің әрбір жағынан
2 метрден кем емес қашықтықта байланыс желісі трассасынан қашық орналасқан
параллель түзу анықталатын жер учаскелері түрінде.
ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:
Құбыр желілерін және байланыс желілерін күзету аймағында құбырларды
және байланыс желілерін қалыпты пайдалануын бұзуы мүмкін, немесе олардың
зақымдалуына әкелуі мүмкін кез-келген түрдегі әрекеттерді жүргізуге, атап айтқанда:
- айыру белгілерінің, бақылау өлшеу пункттерінің орнын ауыстыруға, оларды
көмуге және сындыруға;
- «Магистральдық құбырлар» 3.05-101-2013 ҚР ҚН талаптарына сәйкес
қашықтықта елді мекендерді, жекелеген өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы
кәсіпорындарын, ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу талаптарына сәйкес (Б қосымшасы Б1, Б2 кестесі) газ құбырының, КС, АГРС шеткі желісінің
осінен, сондай-ақ қандай да бір инженерлік коммуникациялармен (каналдармен,
арықтармен, дренаждармен, кез келген мақсаттағы жолдармен) газ құбырларының
қиылысуы.
- қызмет көрсетілмейтін күшейткіш кабельдік байланыс пункттерінің люктерін,
қақпаларын және есіктерін, желілік арматура тораптарының, катодтық қорғау
станциясының, желілік және бақылау құдықтарының және өзге де желілік
құрылғылардың қоршауын ашуға, крандар мен ысырмаларды ашуға және жабуға,
байланыс, энергиямен жабдықтау және құбыр желісінің телемеханикасы құралдарын
сөндіруге;
- кез-келген түрдегі қоқыс тастайтын жерге айналдыруға, қышқылдардың,
тұздардың және сілтілердің ерітінділерін төгуге;
- жағаның бекініс құрылыстарын, су өткізетін құрылғыларды, құбыр желілерін,
байланыс желілерін бұзылудан, ал іргелес жатқан аумақ пен қоршаған жерді тасымалданатын өнімнің апатты түрде ағып кетуінен сақтандыратын үйінді және өзге де
құрылыстарды (құрылғыларды) бұзуға;
- от жағуға және қандай да бір ашық немесе жабық түрдегі от көздерін орналастыруға
тыйым салынады.
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» МГҚБ филиалының жазбаша рұқсатынсыз
МГҚБ-ның және байланыс желілерінің күзету аймақтарында тыйым салынады:
- өткелдерді, қара жолдарды және магистральдық құбыр трассасы мен оның күзет
аймағын өзге де уақытша немесе тұрақты көлікпен кесіп өтудің орналасу орындарын, салу, жайластыру және пайдалану тәртібін магистральдық құбырдың меншік
иесімен келіспей, орнатуға;
- бағбандыққа және орман өсіруге, сондай-ақ жер жырту тереңдігі отыз бес
сантиметрден аспайтын далалық ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру үшін
агротехникалық жұмыстар кешенінен басқа, магистральдық құбырдың меншік
иесімен келісілмеген кез келген жұмысты орындауға;
- магистральдық құбырдың меншік иесі не оператор жайластырған, магистральдық
құбырға қызмет көрсету мен оның физикалық қорғалуын қамтамасыз етуге арналған
жолдарды рекультивациялауға, сондай-ақ магистральдық құбырда өртке қарсы және
күзет функцияларын орындайтын қызметкерлердің осы жолдармен қозғалысына,
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
к руководителям и работникам предприятий промышленности
(строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи) и населению
Западно-Казахстанской области
Филиал Управление Магистральных Газопроводов (далее – УМГ) «Уральск»
АО «Интергаз Центральная Азия» (далее – ИЦА) предупреждает, что на территории Западно-Казахстанской области расположены магистральные газопроводы
«Союз», «Оренбург-Новопсков», «Карачаганак-Уральск», «Средняя Азия Центр»,
газопроводы – отводы высокого давления, компрессорные станции (далее – КС) и
автоматизированные газораспределительные станции (далее – АГРС) с линиями и
сооружениями технологической связи, телемеханики и электрических сетей, входящих в состав магистрального газопровода (далее – МГ), которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками.
Согласно Закону Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» и Правилам охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, устанавливаются
следующие охранные зоны:
- вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего природный газ в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50
метрах от оси трубопровода с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного
назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом
коридоре, – в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от осей крайних трубопроводов с каждой стороны; на землях
сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода
ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;
- вокруг компрессорных и газораспределительных станций – в виде земельного
участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны;
- вдоль трассы линии связи – в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы линий связи на расстоянии не менее чем на
2 метра оси линии связи с каждой стороны.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
В охранных зонах трубопроводов и линий связи запрещается производить всякого
рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов и линий связи, либо привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- проектирование и строительство населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на расстоянии
согласно требованиям СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы» (Приложение Б Таблица Б1, Б2) от оси крайней нитки газопровода, КС, АГРС, а также
пересечение газопроводов каким-либо инженерными коммуникациями (каналами,
арыками, дренажами, дорогами любого назначения);
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станции катодной защиты,
линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать средства связи, энергоснабжения и телемеханики
трубопровода;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы, линии связи от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность от аварийной утечки транспортируемой продукции;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В охранных зонах магистральных трубопроводов и линии связи без письменного
разрешения филиала УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» запрещается:
- устройство переездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных
транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранной
зоны без согласования с собственником магистрального трубопровода, места их
размещения, порядка строительства, обустройства и использования;
- садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых не согласованных
с собственником магистрального трубопровода работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной
глубиной не более тридцати пяти сантиметров;
- рекультивация дорог, обустроенных собственником магистрального трубопровода либо оператором, предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечения его физической защиты, а также воспрепятствование
движению работников, выполняющих противопожарные и охранные функции на
магистральном трубопроводе по этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;
- возведение любых построек и сооружений;
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кедергі келтіруге;
- кез-келген құрылыстарды салуға;
- автомобильдік көлік құралдарының, тракторлардың және механизмдердің
тұрағын ұйымдастыруға;
- мелиоративтік жер қазу жұмыстарын жүргізуге, жерді суару және құрғату
жүйелерін салуға;
- таулы, құрылыс, монтаждау және жару жұмыстарын жүргізуге, магистральдық
құбырдың меншік иесінің келісімінсіз жерді жоспарлауға;
- геологиялық түсіру, іздестіру, геодезиялық және ұңғымаларды, шурфтарды орнатумен және жердің сынамаларын алумен (жер қыртысының үлгілерінен басқа) байланысты өзге де жұмыстарды жүргізуге тыйым салынады.
Магистральдық құбырларды, жоғары қысымды газ құбырлары-бұрмаларды,
МГҚ құрамына кіретін технологиялық байланыс желілері мен құрылыстарын, телемеханика және электр желілерінің КС және АГТС күзету аймағында кез-келген
жұмыстарды және әрекеттерді орындау қажеттілігі туындағанда, ұйымдар және азаматтар мыналарға міндетті:
- «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» МГҚБ филиалынан магистральдық
құбырларды күзету аймағында жұмыстарды жүргізу үшін жазбаша рұқсат алуға
міндетті. Жұмыстарды жүргізуге рұқсат тек қана, жұмысты жүргізушіде қолданыстағы
құбырлар мен байланыс желілері көрсетілген жобалық және атқарушылық құжаттама
болған жағдайда ғана беріледі;
- 5 тәуліктен кешіктірмей «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» МГҚБ филиалы
өкілдерінің қатысуы қажет етілетін жұмыстарды жүргізу уақыты туралы хабарлауға;
- жұмыстарды құбырдың, МГҚ құрамына кіретін технологиялық байланыс желілері
мен құрылыстарының, телемеханиканың және электр желілерінің және айыру
белгілерінің сақталуын қамтамасыз етіп орындауға міндетті.
«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» МГҚБ филиалы магистральдық құбыр және
телекоммуникация желілерін күзету қағидаларын, сондай-ақ күзету аймағында
жұмыстарды жүргізуге берілген рұқсатта көрсетілген талаптарды бұзумен орындалатын жұмыстарды тоқтатуға құқылы.
Магистральдық құбыр туралы Заң талаптарын, Магистральдық құбырларды,
телекоммуникация желілерін және электр желілерін күзету қағидаларын
сақтау жергілікті билік және басқару органдарының, сондай-ақ құбыр желілері
өтетін ауданда жұмыстарды немесе қандай да бір әрекеттерді жүргізетін өзге
де кәсіпорындардың орындауы үшін міндетті болып табылады.
Баяндалған талаптарды, қағидаларды, заңды бұзуда кінәлі лауазымды
тұлғалар мен азаматтар белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылады.
Жоғарыда жазылғандарға қатысты барлық мәселелер жөнінде мына мекенжайға
хабарласу керек: «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Орал» Магистральды Газ Құбырлары
Басқармасы» филиалы Орал қ., Д. Нұрпейісова көшесі, 17/6.
Телефон: Диспетчерлік қызмет - 8 (7112) 50-00-05 (тәулік бойы).
Бәйтерек ауданы, Орал ЖӨБ:
Телефон: Байланыс торабының операторы - 8 (71131) 5-06-41
Тасқала ауданы, Шежiн ЖӨБ:
Телефон: Байланыс торабының операторы - 8 (71139) 2-00-04
Жаңақала ауданы, Жаңақала ЖӨБ:
Телефон: Байланыс торабының операторы - 8 (71141) 3-11-01
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- организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов;
- производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем;
- производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка
грунта без согласования с собственником магистрального трубопровода;
- производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта
(кроме почвенных образцов).
При необходимости выполнения любых работ и действий в охранной зоне магистральных трубопроводов, газопроводов-отводов высокого давления, КС и АГРС
с линиями и сооружениями технологической связи, телемеханики и электрических
сетей входящих в состав МГ, организации и граждане обязаны:
- получить от филиала УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» письменное разрешение на производство работ в охранной зоне магистральных трубопроводов. Разрешение на производство работ может быть выдано только при условии наличия у производителя работ проектной и исполнительной документации, на
которой нанесены действующие трубопроводы и линии связи;
- не позднее чем за 5 суток уведомить о времени производства работ, при которых
необходимо присутствие представителей филиала УМГ «Уральск» АО «Интергаз
Центральная Азия»;
- выполнять работы с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопровода, линий и сооружений технологической связи, телемеханики и электрических сетей входящих в состав МГ и опознавательных знаков.
Филиал УМГ «Уральск» АО «Интергаз Центральная Азия» имеет право приостановить работы, выполняемые с нарушением правил охраны магистральных трубопроводов и сетей телекоммуникаций, а также требований, указанных в разрешении
на производство работ в охранной зоне.
Соблюдение требований Закона о магистральном трубопроводе, Правил
охраны магистральных трубопроводов, охраны сетей телекоммуникаций и
электрических сетей являются обязательными для исполнения местными органами власти и управления, а также другими предприятиями и населением,
производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований, правил, закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке.
По всем вопросам, касающимся вышеизложенного, следует обращаться по адресу:
Управление Магистральных Газопроводов «Уральск» АО «Интергаз Центральная
Азия», г.Уральск, ул.Д.Нурпеисовой, 17/6.
Телефон: Диспетчерская служба - 8 (7112) 50-00-05 (круглосуточно).
Район Байтерек, Уральское ЛПУ:
Телефон: Оператор узла связи - 8 (71131) 5-06-41
Таскалинский район, Чижинское ЛПУ:
Телефон: Оператор узла связи - 8 (71139) 2-00-04
Жангалинский район, Джангалинское ЛПУ:
Телефон: Оператор узла связи - 8 (71141) 3-11-01

ҚазҰУ
Қазақстандағы
нарықтық
қатынастардың дамуы мен қоғамдық
сана ұғымдармен жұмыс істей бастады:
әлеуметтік-экономикалық
қатынастар
субъектілерінің даралығы, ерекшелігі,
имиджі. Бұл бәсекелестікті түсінуге негіз
болды. Бұл нарықтық кеңістіктегі ең
сәтті субъектілерді анықтауға мүмкіндік
берді. Сәйкестендіру мәселесі білім беру
жүйесіне де әсер етті. Әбу Насыр әлФараби айтқандай: «Білімді болу деген
сөздің мағынасы – белгісіз нәрсені ашуға
қабілетті болу деген ұғым».
Білімнің өзі – өмірлік маңызды функция. Онсыз қоғам жоқ. Ол бір уақытта
мәдени, әлеуметтік, экономикалық және
этикалық функцияларды орындайды.
Ол сабақтастықты қамтамасыз етеді,
білімді және дамыған нормаларды
жеткізеді... Ол қоғамның алға жылжуына, ілгерілеуіне, жаңаруына, өзгеруіне,
оның ішінде экономика саласында да
мүмкіндік беретін әлеуетті жаңғыртады
және дамытады.
Қазіргі уақытта белгілі бір жоғары оқу
орны туралы ақпарат, бедел, рейтинг,
қоғамдық пікір мәселелері және білім беру
саласындағы басқару, бұқаралық ақпарат
құралдары, жоғары оқу орындарының
қызметкерлері, студенттер мен олардың
ата-аналары арасындағы тұлғааралық
қарым-қатынас деңгейінде кеңінен танымал бола бастады. Университеттің оң
имиджін қалыптастыру және оны қолдау
бәсекеге қабілеттілік пен оның келешегін
арттыруға ғана емес, сонымен бірге
аймақтағы және елдегі білім берудің
даму деңгейін көрсетуге мүмкіндік береді,
бұл қазақстандық білім беру имиджіне

айтарлықтай әсер етеді.
Имидждің екі түрі бар: ішкі және сыртқы.
Сыртқы – сыртқы ортадағы көрініспен
сипатталады
және
тұтынушыларға
бағытталған. Ол келесі компоненттерден
тұрады:
1) Ректордың имиджі, оның ішінде
құндылық бағдарлары, сыртқы келбеті,
әлеуметтік-демографиялық байланысы,
дұрыс сөйлеу, қарым-қатынас, хобби
және университеттен тыс қызмет.
2) Іскерлік бедел, білім беруді арттыру
мүмкіндігі (магистратура, докторантура),
ЖОО-ның табысты түлектері, факультеттер мен түрлі бағыттардың алуан
түрлілігі, инновацияларды пайдалану,
ЖОО-ның тарихы мен дәстүрлері болып
табылатын ұйымның бизнес-миссиясы.
3)
Университеттің
әлеуметтік,
экономикалық және мәдени өмірдегі
рөлін анықтайтын әлеуметтік имидж,
яғни
әскери
кафедраның
болуы,
мүгедектерді қашықтықтан, жетімдерді
тегін оқыту мүмкіндігі, студенттердің жалпы әлеуметтік қорғалуы.
4) Ғимараттың әр бұрышының сыртқы
көрінісі туралы идеяны білдіретін
ұйымның визуалды бейнесі: корпустар,
кабинеттер, дәрісханалар, спорт және
акт залдары. Сондай-ақ, кескіннің бұл
түріне мекеменің символикасы мен интернет-сайты кіреді.
Ішкі имидж қызметкерлер мен студенттер арасындағы университеттегі
қатынастардың
нормаларын,
құндылықтарын, сипатын қалыптастыруда
көрінеді. Қызметкерлер мен студенттер университет туралы идеяларды
корпоративтік мәдениет пен әлеуметтік

психологиялық климаттың әсерінен дамытады. Ішкі имидждің рөлі оның әсерінен
оның ережелерімен, құрылымдарымен
және
идеяларымен
ерекшеленетін
біртұтас ұжым қалыптасады. Ол келесі
компоненттерден тұрады:
1) Білім беру қызметінің имиджі, ол
тұтынушыларды
қалыптастыратын
қасиеттер мен ерекшеліктермен көрінеді:
білім сапасы және оның құны,алған
мамандықтың беделі,мамандануы, шет
елдермен өзара әрекеттесуі.
2)
Тұтынушылардың
әлеуметтік
мәртебесі, олардың жеке сипаттамалары мен өмір салты туралы ақпаратқа
негізделген білім беру қызметтерін
тұтынушылардың имиджі.
3)
Кәсіби
құзыреттілік
деңгейі,
лауазымдық міндеттерді орындау дәлдігі,
жоғары білікті дайындық, әдептілік, дұрыс
сөйлеу және сыртқы келбет элементтері
бар қызметкерлердің имиджі.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – білім
беру қызметтері нарығында жоғары
бәсекеге қабілетті, ғылыми-зерттеу және
инновациялық жобалармен айналысатын, Қазақстан университеттері арасында алғашқылардың бірі болып табылатын университет.
ҚазҰУ студенті белсенді өмір салтын
ұнатады, кәсіби білімі мен дағдылары,
жоғары мәдени деңгейі бар. Университет түлектері жақсы өмірлік ұстанымға
ие, жоғары мотивация және өзін-өзі
дамытуға деген ұмтылысы жоғары.
Оқытушылар құрамы жоғары біліктілікке
ие.
ҚазҰУ-де
бірқатар
әлеуметтік
бағдарламалар
өткізіледі:
«Мансап

және кәсіби даму орталығы» жастарды
жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі,
студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін
қолдау бағдарламасы, студенттердің
жан-жақты дамуы үшін жағдай жасау
(жыл сайынғы «Ана тілі аруы», «Жігіт
сұлтаны» сайыстары, жастар Форумы,
жыл сайынғы жас ғалымдар арасындағы
«Фараби әлемі» олимпиадасы, «Сұңқар
кубогы», пікірталас клубы, «Көмек»
қайырымдылық қоры ұйымдастыратын
қайырымдылық шаралары, English club
және т.б.).
ҚазҰУ
студенттері
қауымдастығы
күшті корпоративтік мәдениетпен сипатталады.
Студенттердің
басым
көпшілігі университет өміріне белсенді
қатысады. Университеттің дәстүрлері
мен
құндылықтарын
құрметтейді.
Студенттердің көпшілігі магистратурада
оқуды жалғастыруға және университетпен қарым-қатынасты мүмкіндігінше ұзақ
сақтауға ниетті.
Осылайша, ҚазҰУ имиджін қалыптастыру жоғары оқу орнының бағытталған
педагогикалық бағдарламасы арқылы
жүзеге асырылады. Бағдарлама білім
беру процесінің барлық субъектілерінің
белсенді ынтымақтастығымен жүзеге
асырылады. Бұл университетіміздің ұзақ
мерзімді имиджін дамыту мен қолдаудың
ажырамас бөлігі және әртүрлі мақсатты
аудиторияларда ҚазҰУ туралы оң пікір
қалыптастыруға әкеледі.
Әл Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
Логистика мамандығының 4 курс
Студенті Пірман Д.Қ.
Ғылыми жетекші: аға оқытушы
Маликова Р.М.
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Қара шаңырағым - ҚазҰУ
1934 жылы ірге тасы қалаған Қазақ
Ұлттық Университеті бүгінде қазақ жоғары
оқу орындарының альма матеріне айналды.
ҚазҰУ
талантты,
дарынды
студенттердің басын біріктіріп отырған
мекен.
Сыйластық
пен
шынайы
достықтың мекені. ҚазҰУ ғашықтардың
мекені. ҚазҰУ адамның тұлға болып
қалыптасуына ықпал етіп, тұлғаның
жан жақты қабілетін ашып көрсетуіне
мүмкіндік беретін мекен. Сол себепті де,
ҚазҰУ-да жүргенімді өмірімдегі ең үлкен
сәттілік деп санаймын.
Төрт жыл бұрын осындай керемет
мекеннің
студенті
аттандым.

Бұрынғы кездері үлкендер өмірдегі ең
қызықты шақтар студенттік шақтар десе
түсінбейтін едік. Нағыз өмірлік достарды
осы жерден таптым. Ұмытылмас кештер
мен сәттер осы университетте болды.
Өмірдегі ең ыстық сезімдер мен пейілдер,
сыйластық пен құрмет барлығын осы
ҚазҰУ-дан алдым.
86 жылдық тарихы бар әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
еліміздің қоғамдық өмірі мен білім, ғылым,
жалпы оқу ағарту саласының қалыптасуы
мен дамуы кезендерінің куәгері. Университет ұлағатты ұстаздардың даналығы
мен жастардың жалынды істерін,
білім мен ғылымға деген ізденісі мен

құштарлығын бойына сіңірген, таусылмас білім ордасы. Қасиетті қарашаңырақ
тарихының әрбір кірпіші оның белгілі
ғалымдары, оқытушылары мен студент жастарының творчестволық талмас қайратты мен күнделікті еңбегінің
арқасында қаланған оқу ордасы.
Қазақ Ұлттық Университетінің інжу маржаны Ұ.Жолдасбеков атындағы студенттер сарайы. Бұл мәдени орталықта университет көлемінде өтетін іс-шаралар,
турлі басқосулар, мемлекеттік маңызы
бар жолдаулар мен жиындарда студенттерден бөлек жалпы қала көлемінде
көрермендер жиналады.
Бүгінгі күні университетімізде 20
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000-ға жуық студент білім алады, үш
мыңға жуық профессор оқытушылар
құрамы студенттерге білім беріп келеді.
Осылайша 86 жылдық тарихында
«үздік» деген ұғымды қалыптастырып,
сол тұғырдан түспей келе жатқан
ҚазҰУ бүгінде көпке көсіліп айтар
мақтаныштарға толы.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Экономика және Бизнес жоғары мектебі 4 курс
«Логистика» мамандығының студенті
Азатова А.
Бизнес технологиялар
кафедрасының аға оқытушылары:
Маликова Р.М., Абдикул Ш.Н.,
Оразымбетова А.Ш.

ҚазҰУ
Адамзат дамуының қазіргі кезеңінде
білім адамға өмірлік нұсқаулар береді,
оның дүниетанымы мен құндылықтар
жүйесін қалыптастыруға әсер етеді,
сондықтан жоғары оқу орнының рөлін
елеусіз қалдыруға болмайды.
Университеттің негізгі міндеті – ең талантты және талапты студенттерді тарту, олардың ең тиімді әдісі – тартымды
имидж құру.
Бүгінгі таңда дамып келе жатқан бәсекелестікте оқу орындары бәсекелестіктің
әртүрлі формаларына жүгінеді, олардың
арасында имиджге маңызды рөл беріледі.
Университеттің
имиджі
мақсатты
аудиторияның үміттеріне, мүдделері
мен қажеттіліктеріне сәйкес құрылуы
керек. Әлеуметтік психология мен
тұлға психологиясының ерекшеліктері,
идеологиялық көзқарастар, мәдениет,
дәстүрлер ескерілуі керек. ЖОО-ның
қолайлы имиджін қалыптастырудың
табыстылық
критерийі
бірегейлік,
белсенділік, ұтымды және эмоциялық
аспектілердің үйлесуі болып табылады.
Қазақстанда
«университеттің

имиджі» ұғымы салыстырмалы түрде
ХХ ғасырдың аяғында пайда болды. ХХ ғ. осы кезеңде білім тұтастай
алғанда
қоғамның
әлеуметтенуінің
негізгі элементтерінің біріне айналды. Мемлекеттік мекемелермен қатар
коммерциялық жоғары оқу орындары
пайда бола бастады. Имидж білім беру
қызметтері нарығындағы бәсекелестіктің
күшеюіне байланысты кез-келген оқу
орнының маңызды құрамдас бөлігі
болды. Қазақстан Республикасының
Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінің
арқасында университеттер халықаралық
аренада орналасуы керек, осыған байланысты тиімді имиджді қалыптастыру
мәселесінің өзектілігі артып, маркетингтік
шаралардың барлық спектрін қолдану
қажет.
Жоғары оқу орны туралы ұсыныс
университеттің стилі, сыртқы және
ішкі
интерьері
сияқты
сыртқы
ерекшеліктерден
тұрады,
ал
аббревиатурадағы
белгілердің
түсі,
формасы
және
тіркесімі
кескінді
қалыптастыру құралы болып табылады.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ сапалы білім беру қызметтерімен, сенімді
шығармашылық білім беру ортасымен, еңбек нарығында талап етілетін
дайындықтың өзекті бағыттарымен байланысты қазіргі заманғы ЖОО бейнесі.
ҚазҰУ имиджін құру кезінде логотип, фирмалық символы бар киім,
парақшалар, кәдесый өнімдері, университет туралы жарнамалық роликтер, кәсіби
қолдау элементтері (атаулы стипендиялар, алғыс хаттар,грамоталар) және
корпоративтік іс-шараларға («Студенттік
дебат»
студенттік
шығармашылық
фестивальдері, «Студенттік көктем»,
Ашық есік күні, бірінші курс студенттеріне
арналған қабылдау рәсімі, Балмұздақтар
мерекесі, жыл сайынғы Білім күні, Студенттер күні) арналған ҚазҰУ-ды таныстыратын символдық мәні бар заттар
әзірленді.
ҚазҰУ студенттері белсенді өмір салтын ұстанады. Сондай-ақ, ҚазҰУ-да
аса білікті маман, профессорлар дәріс
оқиды. Оқытушылардың 90%-дан астамы инновациялық технологияларды

еркін меңгерген академиялық деңгейі
жоғары мамандар. ЖОО ректорының,
жігерлі жетекшінің беделі әр студенттің
мәселелерін түсінуге негізделеді: әр семестрде міндетті түрде оқу сапасына, әр
оқытушының білім беру сапасына қарай
анонимді сауалнамалар алады. Түрлі
мейрамдар мен мерекелерге, әсіресе,
студенттер күніне, студенттердің қара
шаңырақ қабырғасында жүрген кезде
биік белестерді бағындыру мақсатында
түрлі интеллектуалды сайыстар, арнайы іс-шара өткізіледі. Оның барысында студенттердің өзекті мәселелері,
олардың мүдделері мен әртүрлі ғылыми
жобалары
талқыланады,
арнайы
сыйақылар мен гранттар бөлінеді.
Осылайша,
ҚазҰУ
өз
имиджін
қалыптастырудың арқасында көптеген
жоғарғы оқу орындары арасында
бәсекеге қабілетті.
Әл Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
Маркетинг мамандығының 4 курс
студенті Мақсатқызы А. Ғылыми
жетекші: аға оқытушы
Маликова Р.М.

Нефть снова будет дорогой
Сырьевой суперцикл начался, как Казахстану не проиграть
Коронавирусный кризис дал старт
новому сырьевому суперциклу после
достижения сырьем многолетних минимумов чуть менее года назад. О том,
что мы вошли в эпоху нового сырьевого
суперцикла, первыми объявили аналитики JPMorgan в феврале. По их мнению,
это будет пятый суперцикл за последние
200 лет. Нас ждут дорогая нефть, дорогие металлы и другие полезные ископаемые. Одна из причин роста — борьба
с изменением климата, которая может
привести к ограничению добычи нефти и
одновременно повысить спрос на металлы, необходимые для создания инфраструктуры возобновляемых источников
энергии и производства аккумуляторов и
электромобилей.
В апреле прошлого года отрицательные цены на нефть потрясли всех. Такого никогда раньше не было и никто не
был к этому готов. Многие готовы были
поверить, что это если и не навсегда, то
очень надолго. Рост цен на нефть и металлы вселяет уверенность в спокойное
экономическое завтра Казахстана. Это
уже влияет на нас, к 2030 году спрос на

медь, обусловленный производством
электромобилей, вырастет на 250% по
сравнению с текущим уровнем, а уже с
начала года медь подорожала на 11,9%.
Напомню, что у нас в стране хорошо развита добыча меди.
По сути, 2020 год может стать поворотной точкой, после которой вернутся бурные «нулевые» годы нового
тысячелетия. Это было началом десятилетнего опережающего роста экономик развивающихся и сырьевых стран,
а также отмечался рост курсов их
валют к доллару, что дополнительно
поддерживало спрос на риски на мировых рынках. Если прогноз о суперцикле сбудется, то мы можем увидеть
не только абсолютные максимумы по
урану, меди, литию и другим ископаемым, но и по любимой нефти. Сейчас
предсказывают цены на нефть в 100150 долларов за баррель к 2025-2027
годах, к пику ее потребления.
Однако есть несколько «но». Первое
— многие крупные экономики до сих
пор слишком слабы и скованы долгами,
чтобы профинансировать дальнейшие
бурные расходы. В этих условиях правительства при первой же возможности

возьмутся за балансировку бюджетов,
что грозит вылиться в повышение налогов. Великобритания, один из локомотивов вакцинации, уже обозначила такой
путь, объявив о повышении налога с
прибыли для компаний и повышении акцизов на алкоголь, табак и топливо. Не
стоит сомневаться – это только пробный
шаг, за которым последуют другие. Об
увеличении налогов заговорил и новый
кабинет президента США Джо Байдена,
который намерен собрать дополнительно 2 трлн долларов от повышения корпоративного налога и пустить их на реализацию инфраструктурных проектов.
Второе «но» — сырьевые рынки сейчас выглядят спекулятивно перекупленными из-за логистических заторов и искусственного ограничения добычи или
экспорта. Все эти барьеры могут быстро
исчезнуть, а значит - перед ростом цен
наступит коррекция. То есть прежде чем
мы все увидим снова дорогую и очень
дорогую нефть, она может опять значительно упасть в цене, особенно учитывая низкие темпы вакцинации.
Третье «но» — мегаинфраструктурные проекты выглядели актуально после
2008 года, но заглохли, поскольку прави-

тельства были вынуждены сперва приводить свои бюджеты в порядок, и очень
немногие добились успехов на этом
пути. Не факт, что сейчас не случится то
же самое.
Главный риск для Казахстана — расслабленность и уверенность в том, что
нефть нас прокормит. Это действительно
может быть так на ближайшие 10-20 лет,
но тенденция к снижению зависимости
от черного золота есть.
Еще одна неприятная тенденция для
нас — оптимизация использования
нефти, то есть для достижения тех же
целей будет хватать меньшего ее количества. Единственный верный путь для
нас — полная стерилизация нефтяных
доходов, так как следующего суперцикла
нефти может и не случиться, и деверсификация экономики. В том числе и нефтяной – больше переработки, меньше
экспорта сырья, но без убытка добывающим компаниям. Проще сказать, чем
сделать, но другого пути у нас, похоже,
просто не остаётся.
Андрей Чеботарев, аналитик международной инвестиционной компании
EXANTE в Казахстане
Kapital.kz
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Жолаушылар мен багажды автомобильмен республикаiшiлiк тұрақты тасымалдау маршруттарына
қызмет көрсету құқығына арналған конкурсты өткiзу туралы хабарландыру
1. «БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ (бұдан әрі – Басқарма) 2021 жылдың 12 мамыр сағат 15.00-де Орал қ., Х.Чурин көшесі,
116, 218-бөлме мекенжайы бойынша жолаушылар мен багажды автомобильмен республикаiшiлiк тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған конкурсты
өткiзу туралы хабарлайды.
2. Қалааралық облысаралық тұрақты тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған келесі маршруттардың пакеті шығарылады:
- лот №1 Орал қ. – Атырау қ. Орал қаласынан 9.00 сағатта жөнелу;
- лот №2 Орал қ. – Атырау қ. Орал қаласынан 16.00 сағатта жөнелу.
3. Жолаушылар мен багажды автомобиль көлігімен ауданаралық (қалааралық облысішілік) тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету құқығына арналған кестеде
көрсетілген маршруттар шығарылады.
№ р/с

Марш нөм

Маршруттардың атауы

Аудандардың атауы

Ауданаралық (қалааралық облысішілік) маршруттар

№ р/с

Марш. нөм

17

138

Қамысты-Орал-Қамысты

Маршруттардың атауы

Аудандардың атауы
Жәнібек
Казталов

1

104

Бударино-Орал-Бударино

Ақжайық

18

215

Нұрсай-Орал-Нұрсай

2

106

Жаңабұлақ-Орал-Жаңабұлақ

Ақжайық

19

219

Қараоба-Орал-Қараоба

Казталов

3

111

Есенсай-Орал-Есенсай

Ақжайық

20

197

Қалдығайты-Орал-Қалдығайты

Қаратөбе

4

253

Көнекеткен-Орал-Көнекеткен

Ақжайық

21

200

Егіндікөл-Орал-Егіндікөл

Қаратөбе

5

52

Көшім-Орал-Көшім

Бәйтерек

22

198

Мухит-Орал-Мухит

Қаратөбе

6

58

Дарьян-Орал-Дарьян

Бәйтерек

23

226

Жымпиты-Орал-Жымпиты

7

59

Рубежинское-Орал-Рубежинское

Бәйтерек

24

230

Бұлдырты-Орал-Бұлдырты

Сырым

8

258

Саралжын-Орал-Саралжын

Бөкей ордасы

25

190

Мереке-Орал-Мереке

Тасқала

9

256

Сайқын-Орал-Сайқын

Бөкей ордасы

26

192

Тасқала-Орал-Тасқала

Тасқала

10

257

Орда-Орал-Орда

Бөкей ордасы

27

191

Шежін 2-Орал-Шежін 2

Тасқала

11

124

Жарсуат-Орал-Жарсуат

Бөрлі

28

194

Мерей-Орал-Мерей

Теректі

12

125

Бөрлі-Орал-Бөрлі

Бөрлі

29

61

Федоровка-Орал-Федоровка

Теректі

13

152

Жана Қазан-Орал-Жана Қазан

Жаңақала

30

62

Покатиловка-Орал-Покатиловка

14

154

Пятимар-Орал-Пятимар

Жаңақала

31

282

Лубенка-Орал-Лубенка (Алмазное арқылы)

15

157

Маштексай-Орал-Маштексай

Жаңақала

16

137

Тау-Орал-Тау

Жәнібек

Сырым

Теректі
Шыңғырлау

Ауданаралық маршруттар
32

280

Шынгырлау-Аксай

Шыңғырлау

4. Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiздерде автокөлiк құралдары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар қатысады. Қалааралық
облысаралық маршруттарда II немесе III кластағы автобустар жұмылдырылуы керек, жолаушылар отыратын орын, жүргізушінің орынын қоспағанда, 16-дан көп болуы тиіс.
5. Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер Басқармаға конкурстық құжаттардың жиынтығын алуға жазбаша өтiнiмдi Орал қ., Х.Чурин көшесі, 116, 218-бөлме мекенжайы
бойынша ұсынуы тиiс.
6. Конкурстық құжаттарды алуға өтiнiмдердi қабылдаудың және Конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2021 жылғы 22 сәуір сағат 18-00.
7. 2021 жылғы 12 сәуір сағат 15.00-де конкурстық Комиссия конкурсты өткiзу мәселелерi жөнiндегi конкурс алдындағы конференцияны өткiзедi.
8. Анықтама алу үшiн телефондар: 8 (7112) 51-92-63, 51-91-64.
Объявление о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных
внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа
1. ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО» (далее – Управление) объявляет о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов
внутриреспубликанских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, который состоится 12 мая 2021 года в 15.00 часов по адресу: г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, каб.218.
2. На право обслуживания регулярных междугородных межобластных маршрутов выставляются следующие пакеты маршрутов:
- лот №1 г.Уральск – г.Атырау. Отправка из г.Уральск в 9.00 ч;
- лот №2 г.Уральск – г.Атырау. Отправка из г.Уральск в 16.00 ч.
3. На право обслуживания регулярных маршрутов межрайонных (междугородных внутриобластных) автомобильных перевозок пассажиров и багажа выставляются
маршруты согласно нижеприведенной таблице.
№ р/с Марш нөм

Маршруттардың атауы

Аудандардың атауы № р/с Марш. нөм

Межрайонные (междугородные внутриобластные) маршруты

Маршруттардың атауы

Аудандардың атауы

17

138

Камысты-Уральск-Камысты

Жанибекский

1

104

Бударино-Уральск-Бударино

Акжаикский

18

215

Нурсай-Уральск-Нурсай

Казталовский

2

106

Жанабулак-Уральск-Жанабулак

Акжаикский

19

219

Караоба-Уральск-Караоба

Казталовский

3

111

Есенсай-Уральск-Есенсай

Акжаикский

20

197

Калдыгайты-Уральск- Калдыгайты

Каратобинский

4

253

Конекеткен-Уральск-Конекеткен

Акжаикский

21

200

Егиндикуль-Уральск-Егиндикуль

Каратобинский

5

52

Кушум-Уральск-Кушум

Байтерек

22

198

Мухит-Уральск-Мухит

Каратобинский

6

58

Дарьинск-Уральск–Дарьинск

Байтерек

23

226

Жымпиты-Уральск-Жымпиты

Сырымский

7

59

Рубежинское-Уральск-Рубежинское

Байтерек

24

230

Булдырты-Уральск-Булдырты

Сырымский

8

258

Саралжин-Уральск-Саралжин

Бокейординский

25

190

Уральск-Мереке-Уральск

Таскалинский

9

256

Сайхин-Уральск-Сайхин

Бокейординский

26

192

Таскала-Уральск-Таскала

Таскалинский

10

257

Урда-Уральск-Урда

Бокейординский

27

191

Чижа 2-Уральск-Чижа 2

Таскалинский

11

124

Жарсуат-Уральск-Жарсуат

Бурлинский

28

194

Мерей-Уральск-Мерей

Таскалинский

12

125

Бурлин-Уральск-Бурлин

Бурлинский

29

61

Федоровка-Уральск-Федоровка

Теректинский

13

152

Новая Казанка-Уральск-Новая Казанка

Жангалинский

30

62

Покатиловка-Уральск-Покатиловка

Теректинский

14

154

Пятимар-Уральск-Пятимар

Жангалинский

31

282

Лубенка-Уральск-Лубенка (ч/з Алмазное)

15

157

Маштексай-Уральск-Маштексай

Жангалинский

16

137

Тау-Уральск-Тау

Жанибекский

Шынгырлауский

Межрайонные маршруты
32

280

Шынгырлау-Аксай

Шынгырлауский

4. В конкурсе принимают участие любые физические и юридические лица, независимо от формы собственности, владеющие автотранспортными средствами на праве
собственности или иных законных основаниях. На междугородных межобластных маршрутах должны использоваться автобусы II или III класса, имеющие более 16 мест
для сидения, исключая место водителя.
5. Желающие принять участие в конкурсе представляют в Управление письменную заявку на получение комплекта конкурсных документов по адресу: г.Уральск, ул.Х.Чурина,
116, 2-й этаж, каб.218.
6. Окончательный срок приема заявок на получение конкурсных документов и приема заявок на участие в Конкурсе: 22 апреля 2021 года до 18.00 часов.
7. 12 апреля 2021 года в 15.00 часов конкурсная Комиссия проводит предконкурсную конференцию по вопросам проведения конкурса.
8. За справками обращаться по телефонам: 8 (7112) 51-92-63, 51-91-64.

А

QPARAT
IDYNY

Меншік иесі: «Сатып Алу
Ақпарат» ЖШС
Мерзімді баспасөз
басылымдарын жəне (немесе)

ақпарат агенттіктерін
есепке алу туралы
№KZ78VPY00015212 куəлігін
24 қыркүйек 2019 ж. ҚР
Мəдениет жəне Ақпарат
министрлігі Ақпарат жəне
мұрағат комитеті берген.
Бас редактор: Тұрсынбеков А.Н.
Газет “Алматы Болашақ” АҚ
баспаханасында басылды. Алматы қ-сы,
Мұқанов к-сі 223В, тел.: 378-42-00.

Жарнама және хабарландыру
қабылдау (редакция
мекенжайы):
ҚР, индекс: 050002, Алматы қ-сы,
Жібек жолы 50, «Квартал» БО, 4
қабат, 404 кеңсе.
Тел: 8 (727) 273-83-81
8 (708) 983-36-71
Прием рекламы и объявлений
(адрес редакции): РК, индекс:
050002, г. Алматы,

ул. Жибек Жолы 50,
4 этаж, 404 офис.
Тел: 8 (727) 273-83-81
8 (708) 983-36-71
E-mail: 150240018148@mail.ru
Газет аптасына 5 рет шығады
(Дүйсенбі, Сейсенбі, сəрсенбі,
бейсенбі, жұма).
Жазылу индексі: 64750
Таралым 1 000 дана.
Тапсырма №459

