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Аталмыш қоғамдық бірлестік-
ті басқаратын Станислав Мұха-
мадиев тің қала әкімінің мүгедектер 
ісі жөніндегі кеңесшісі деген лауа-
зымы тағы бар. Біраз жылдан бері 
мүгедектер арбасына таңылған 
жігіт тағдыр талқысына мойымай, 
өмірден өз орнын табуға талпынды. 
Қазір ол өзін ғана еңбекпен, оның 
ішінде, жақсы жалақы алатын қыз-
метпен қамтып қана қоймай, өзі 
сияқты тағдыр тауқыметін тартқан 
жандарға көмек көрсетумен айна-
лысады. Осы күнге дейін ол басқа-
ратын қоғамдық бірлестік қалада 

Осыған орай, қала әкімінің 
кеңесшісі ретінде Станислав Мұха-
мадиев қаладағы мекемелер мен 
кәсіпорындардың осы заң талап-
тарын қаншалықты орындайтынын 
үнемі назарында ұстайды. Қажет 
болған жерде құзырлы орган-
дардың назарын да бұл мәселеге 
аударып отырады. Оның үзбей 
жүргізетін осындай жұмыстары-
ның нәтижесі болар, Степногор 
қаласында мүгедектерді жұмыспен 
қамту мәселесі облыстың басқа 
өңірлерімен салыстырғанда бір-
шама жақсы шешілген. Бүгінде 
қалада 358 мүгедек болса, олар-
дың 308-і еңбекпен қамтылған 
екен. Станислав Мұхамадиевтің 
айтуынша, іске қиындық келтіретін 
жайлар да аз кездеспейді. Со-
ның ең бастысы – мүгедектердің 
жүріп-тұруына арналған жағдай-
лардың жасалмауы. 

тұратын мүгедектердің 30 пайызы-
на жұмыс тауып берген екен. Он-
даған мүгедекті еңбекке орналас-
тыру айтуға ғана оңай шаруа. Рас, 
мемлекет тарапынан мүгедектерді 
еңбекпен қамту мәселесіне заң 
шеңберінде жағдайлар қарасты-
рылған. «Халықты еңбекпен қамту 
туралы» заң талаптарына сай, ме-
кемелер мен кәсіпорындар қажет 
жұмыс орындарының 2-4 пайызы 
көлемінде мүгедектерге арнап квото 
қарастыруы тиіс. Дегенмен де, бар-
лық мекемелер мен ұйымдар бұл 
заң талабын орындай қоймайды. 
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Қызылорда облысы соттары мен Соттар әкімшісінің ұжымдары 
және ҚР Судьялар одағының облыстық филиалы Қызылорда об-
лыстық сотының төрағасы Қамбар Жұмабайұлы Нұрышевқа анасы

Дәметкен БИСЕНОВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

2. «Асылжан несие серіктестігі» жауапкершілігі шектеулі серік-
тестігі, БСН 130240027576, өзінің таратылатындығы туралы 
хабарлайды. Талап-арыздар осы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжайда қабылда-
нады: Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қоныстау ауылы, 
А.Иманов көшесі, 7-үй, тел.: 8 771 154 2059.

4. «Ата мұра» қоғамдық қоры (БСН 040940008504) өзінің 
таратылатыны туралы хабарлайды.  Талаптар хабарлама жария-
ланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекенжай бо-
йынша қабылданады: 020000, Қазақстан Республикасы, Ақмо-
ла облысы, Көкшетау қ., Капцевич к., 66. 
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11. «Дауыс» баспасөз тарату жөніндегі қалалық басқармасы» 
ЖШС, БСН 930840000567, жарғы капиталының 344 422  (үш 
жүз қырық төрт мың төрт жүз жиырма екі) теңгеге дейін азай-
ғандығы туралы хабарлайды. Талаптар осы хабарлама жария-
ланған күннен бастап 1 (бір) ай мерзім ішінде мына мекенжай 
бойынша қабылданады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Егізбаев к., 52-үй. 

8. «Алматы XXI век» ЖШС (БСН 070540013636), өзіне «Торговый центр Адем» ЖШС (БСН 171140002194), 
қосылу жолымен кайта құрылатыны туралы хабарлайды.

Қосылу тәртібі мен шарты:
- қайта ұйымдастыру ерікті негізде жүзеге асырылады;
- «Алматы XXI век» ЖШС қайта тіркелген сәттен бастап «Торговый центр Адем» ЖШС мүлкін (құқықтары мен 

міндеттері) өткізу актісіне сәйкес «Алматы XXI век» ЖШС-не ауысады;
- «Алматы XXI век» ЖШС қайта тіркелген сәттен бастап «Торговый центр Адем» ЖШС-нің қызметі тоқтатылады:
Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап 2 ай мерзім ішінде мына мекенжай бойынша қабылдана-

ды: Қазақстан Республикасы, индекс 050014, Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Солтүстік айналым көшесі, 3Б үй.

10. «Филип Моррис Қазақстан» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
қатысушыларына ХАБАРЛАМА
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы» ҚР 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңының 45 бабымен, 43-бабының 2-тар-
мағының 6-тармақшасына сәйкес «Филип Моррис Қазақстан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің (Серіктестік) атқарушы органы Серіктестікке қатысушала-
рының кезектен тыс жалпы жиналысын шақыратыны туралы хабарлайды (Кезектен 
тыс жалпы жиналыс).

Кезектен тыс жалпы жиналыс 2018 жылы 21 желтоқсан күні сағат 09:00-де 
келесі мекенжай бойынша өтеді: Қазақстан Республикасы, 040700, Алматы об-
лысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, Серіктестіктің 
конференц-залында.

Серіктестікке қатысушысы жеке тұлға болса, оның өзімен бірге жеке басын 
куәландыратын құжаты, ал оның өкілі қатысқан жағдайда, өкілінде оған қосымша 
сенімхаты бар болуы тиіс. Серіктестікке қатысушысы заңды тұлға болса, оның 
өкілінде жеке басын куәландыратын құжаты және қатысушы атынан уәкілеттігін 
растайтын құжаты болуы тиіс.

Кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі:
1. «Тәжікстанда Американың сауда кеңесі» Ассоциациясына мүше болып кіру 

туралы шешім қабылдау.
Кезектен тыс жалпы жиналысты өткізу тәртібі Серіктестік Жарғысының 3-ші ба-

бына және «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестік-
тер туралы» ҚР 1998 жылғы 22 сәуірдегі Заңының 47 бабына сәйкес белгіленеді. 
Сырттай дауыс беру Серіктестіктің Жарғысымен көзделмеген.

Серіктестікке қатысушылар Кезектен тыс жалпы жиналыстың күн тәртібі бойын-
ша толығырақ мағлұматпен Серіктестіктің кеңсесінде келесі мекен-жай бойынша: 
Қазақстан Республикасы, 040700, Алматы облысы, Іле ауданы, Өтеген батыр кенті, 
Ілияс Жансүгіров көшесі, 90, осы хабарлама жарияланған күннен бастап 2018 
жылдың 20 желтоқсанға дейін жұмыс күндері сағат 08:30-дан 17:00-ге дейін 
таныса алады.

Кворум орын алмайтын жағдайда, қайта Кезектен тыс жалпы жиналыс 2018 
жылғы 22 желтоқсан күні сағат 09:00-де аталған мекенжай бойынша өткізіледі».
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