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«StoreHouse Management» ЖШС  өзіне «Торговый дом 
«ЗИВЕРТ» ЖШС жəне «ЖАС-62» ЖШС біріктіру арқылы қайта 
ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. Шағымдар хабарландыру 
жарияланған күннен бастап екі ай ішінде: Алматы қаласы, Қазыбаев 
көшесі, №20 мекенжайы бойынша қабылданады. Байланыс телефоны: 
8 (727) 330-37-00, 330-37-03.

ТОО «StoreHouse Management» объявляет о своей реорганиза-
ции путем присоединения к нему ТОО «Торговый дом «ЗИВЕРТ» 
и ТОО «ЖАС-62». Претензии принимаются в течение двух месяцев 
со дня опубликования данного объявления по следующему адре-
су: г. Алматы, ул. Казыбаева, 20. Тел (727) 330-37-00, 330-37-03.

«Торговый дом «ЗИВЕРТ» ЖШС өзінің «StoreHouse Management» 
ЖШС-не біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабар-
лайды. Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай 
ішінде: Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі, №20 мекенжайы бойын-
ша қабылданады. Байланыс телефоны: 8 (727) 330-37-00, 330-37-03.

ТОО «Торговый дом «ЗИВЕРТ» объявляет о своей реорга-
низации путем присоединения к ТОО «StoreHouse Management». 
Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня опубли-
кования данного объявления по следующему адресу: г. Алматы, 
ул. Казыбаева, 20. Тел (727) 330-37-00, 330-37-03.

«ЖАС-62» ЖШС өзінің «StoreHouse Management» ЖШС-не 
біріктіру арқылы қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды. 
Шағымдар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай ішінде: 
Алматы қаласы, Қазыбаев көшесі, №20 мекен-жайы бойынша 
қабылданады. Байланыс телефоны: 8 (727) 330-37-00, 330-37-03.

ТОО «ЖАС-62» объявляет о своей реорганизации путем 
присоединения к ТОО «StoreHouse Management». Претензии 
принимаются в течение двух месяцев со дня опубликования 
данного объявления по следующему адресу: г. Алматы, ул. 
Казыбаева, 20. Тел (727) 330-37-00, 330-37-03.

ТОО «Bal tattim», (БИН 210540032475), сообщает о своей ликви-
дации (реорганизации). Претензии принимаются в течение двух ме-
сяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, 
переулок Талапкерский, дом 12, квартира 17, телефон: 87072700742.

«АтМӨЗ» ЖШС қатысушыларының бетпе-бет кезектен 
тыс жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(бұдан əрі – «АтМӨЗ» ЖШС) «АтМӨЗ» ЖШС Басқармасының 
шешіміне сəйкес «АтМӨЗ» ЖШС қатысушыларының бетпе-бет 
кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды.

«АтМӨЗ» ЖШС қатысушыларының жалпы жиналысы 2021 
жылғы 15 шілдеде, 12 сағат 00 минутта: Атырау қаласы, З. Қабдолов 
даңғылы, 1 құрылыс, «АтМӨЗ» ЖШС орталық əкімшілік ғимараты, 
мəжіліс залы мекен-жайы бойынша өтеді. 

Қатысушылардың жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 
2021 жылғы 15 шілдеде, 10 сағат 45 минуттан 11 сағат 45 минутқа 
дейін жүргізіледі.

Кворум болмаған жағдайда сол күн тəртібімен қайта жиналыс 
өткізу 2021 жылғы 22 шілдеде, сағат 12.00-де жоғарыда көрсетілген 
мекенжай бойынша тағайындалсын.

Қатысушылардың жалпы жиналысының күн тəртібі:
1. «АтМӨЗ» ЖШС-нің Жарғысына өзгерістер енгізу туралы. 
2. Сомасы 8 миллиард теңгеден асатын мəмілелерді жəне/не-

месе мəмілелердің елеулі шарттарының өзгерістерін, сондай-ақ 
«АтМӨЗ» ЖШС-нің көрсетілген жəне одан да жоғары сомасына 
міндеттемелерін көбейту туралы шешімдерін бекіту туралы. 

Қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу тəртібі:
Жиналысты ашу алдында Серіктестіктің келген қатысушыларын 

(олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі, олар жиналысқа қатысуға 
жəне дауыс беруге олардың өкілеттігін растайтын құжаттарды 
көрсетуге тиіс.

Тіркелмеген қатысушы (қатысушының өкілі) кворумды анықтау 
кезінде есепке алынбайды жəне дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. 
Кворум болған жағдайда жиналыс жарияланған уақытта Серіктестік 
басшысымен ашылады.

Жиналыста Жиналыстың төрағасы мен хатшысы сайланады. Күн 
тəртібіне енгізілген мəселелерді талқылағанға дейін Жиналыс кво-
румды белгілейді. Күн тəртібіндегі мəселелер бойынша ашық да-
уыс беру нысаны болжанып отыр. Жиналыс жұмысының болжал-
ды регламенті: күн тəртібіндегі мəселелер бойынша сөз сөйлеуге 
– 8 минутқа дейін, пікірталасқа – 3-5 минут. Серіктестіктің əрбір 
қатысушысының Жиналыста дауыс беру кезінде Серіктестіктің 
жарғылық капиталындағы оның үлесіне сəйкес келетін дауыс саны 
болады.

Жиналыс хаттамасы Жиналыс өткізілгеннен кейін он күн мерзімде 
ресімделіп, Жиналыстың төрағасы мен хатшысы оған қол қояды.

Қатысушылардың жалпы жиналысын өткізу тəртібі бойынша өзге 
мəселелер «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, 
«АтМӨЗ» ЖШС жарғысында айқындалған.

Жиналыс «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі 
бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 
42-49-баптарына сəйкес өткізіледі.

Материалдар бойынша, сондай-ақ Қатысушылардың жалпы жи-
налысын өткізу бойынша сұрақтарға жауаптарды жұмыс уақытында 
+7 (7122) 259-699, 259-265 телефондары арқылы алуға болады.

«АтМӨЗ» ЖШС басқармасы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі Кеңсенің қызметкері 
Салтанат Мұратқызы Баековаға орны толмас ауыр қайғыға ұшырауына – əкесі

Мұрат ҚАЛЫБЕКҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары мен Аппарат 
қызметкерлері Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Асқар 
Ұзақбайұлы Маминге əкесі

Ұзақбай Жапарұлы МАМИННІҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары мен Аппарат 
қызметкерлері Қазақстан Республикасының Украинадағы Төтенше жəне 
Өкілетті Елшісі Дархан Аманұлы Кəлетаевқа əкесі

Аман Кəлетайұлы КƏЛЕТАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты орны толмас қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ басшылығы мен ұжымы 
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге 
əкесі, еңбек ардагері, құрметті құрылысшы 

Ұзақбай ЖАПАРҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. Орны тол-
мас қазаның соңы қайырлы болсын.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ұжымы Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге əкесі 

Ұзақбай Жапарұлы МАМИННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Халықаралық инженерлік академиясының Тайвань бөлімшесі (Taipei, 
Taiwan) Халықаралық инженерлік академиясының бірінші вице-президенті, 
белгілі мемлекет қайраткері, академик Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловқа 
ағасы

Байжұман ТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты туыстары мен жақындарына шын жүректен 
қайғырып көңіл айтады. 

Халықаралық инженерлік академиясының Орталық-Еуро палық бөлімшесі 
(Вена, Австрия) Халықаралық инженерлік акаде миясының бірінші вице-
президенті, көрнекті ғалым жəне ғылымды ұйымдастырушы, академик 
Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұловқа ағасы

Байжұман ТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып қайғыра көңіл айтады.

«Егемен Қазақстан» РГ» АҚ ұжымы Қазақстан Республикасының Премьер-
Министрі Асқар Маминге əкесі, еңбек ардагері  

Ұзақбай ЖАПАРҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып қайғыра көңіл айтады.

13-06-Футбол  
  П: Руханият 

*Футбол
Д о п  д о д а с ы  т о с ы н 

оқиғалармен басталды
Жұмадан сенбіге қараған 

түні Италия астанасы – Римде 
футболдан  16-шы Еуропа 
чемпионатының шымылдығы 
түрілді. Кəрі құрлық біріншілігі 
« ə »  д е г е н н е н  к ү т п е г е н 
о қ и ғ а л а р м е н  б а с т а л д ы . 
Чемпионаттың алғашқы голын 
Түркия құрамасының футбол-
шысы өз қақпасына соғып алса, 
Дания-Финляндия арасындағы 
матчтың б ір інші  таймын-
да дат футболшысы Кристиан 
Эриксен есінен танып, стадионға 
жиналған жəне ойынды теле-
дидар арқылы тамашалаған 
миллиондаған жанкүйерді 
уайымға салып қойды. 

Əли БИТӨРЕ,
«Egemen Qazaqstan»
Сонымен, биылғы Еуропа 

чемпионаты Түркия  жəне 
И т а л и я  қ ұ р а м а л а р ы н ы ң 
арасындағы ойыннан бастау 
алды. Жанкүйерлермен қатар 
футболшылардың өздері де 
мұндай ірі доданы қатты сағынып 
қалған болуы керек, біріншіліктің 
алғашқы кездесуінен-ақ тур-
нир тартысты басталды. Өз 
тобының көшбасшысы бола-
ды деп күтілген екі ұжымның 
арасындағы ойын тек үш ұпайға 
ғана емес, тактикалық күреске 
де толы болды деп айта аламыз.  

Кездесудің бірінші таймы 0:0 
есебімен тең аяқталып, екінші 
таймда Италия футболшылары 
Түркия құрамасының қақпасына 
жауапсыз үш гол соқты. Дегенмен, 

италиялықтардың б ір інші 
таймның соңында пенальтиден  
есепті ашатын мүмкіндіктері 
болған еді. Алайда төреші Дэнни 
Маккели Еуропа чемпионатында 
биыл тұңғыш рет қолданылып 
жатқан VAR көмегіне жүгініп, 
түркиялық футболшы ойын 
ережесін бұзбаған деп тап-
ты. Екінші таймның 53-мину-
тында Доменико Берардидің 
алыстан шірене тепкен добы 
байқаусызда «Ювентус» клу-
бында өнер көрсететін Түркия 
құрамасының қорғаушысы 
Мерих Демиралға тиіп, доп қақпа 
торынан табылды. Осылайша 
Еуропа чемпионатының тари-
хында турнирдің алғашқы голы 
автогол ретінде тіркелді. Матч 
Италияда өтсе де, ресми түрде 
қонақ команда болып ойнаған 
Италия кездесу соңына дейін 
Түркия қақпасына тағы екі 
гол соғып, бірінші матчта 3:0 
есебімен жеңіске жетті. 

Ал Бакуде өткен топтағы 
екінші кездесуде Уэльс матч 
соңына қарай таразы басын 
теңестіріп, жеңілістен аман 
қалды. Екінші таймның 49-мину-
тында Швейцария құрамасының 
футболшысы Брель Эмболо есеп 
ашса, 74-минутта Киффер Мур 
Уэльстің қарымта голын соғып, 
құрамасына маңызды бір ұпайды 
əперді. 

В тобындағы Дания мен 
Финляндия арасындағы кезде-
суде күтпеген оқиға тіркелді. 
Ойынның бірінші таймы аяқталар 
тұста Дания құрамасының жар-
тылай қорғаушысы Кристиан 
Э р и к с е н  е с і н е н  т а н ы п 
қалды. Дəрігерлер келгенше 

футболшыға əріптестері алғашқы 
медициналық көмек көрсетіп, 
е р л і к  ж а с а д ы .  К е й і н н е н 
дəрігерлер футболшыға алаңда 
15 минутқа жуық уақыт көмек 
көрсетіп, жасанды тыныс алу 
аппаратымен есін жиғызуға 
тырысты. Бір айта кетерлігі, 
Эриксенге медициналық көмек 
көрсетіліп жатқанда Дания фут-
болшылары шеңбер ретінде 
жинала қалып, көрермендерге 
қайғылы жағдайды көрсетпеуге 
тырысты.  Ойыншылардың 
бұл іс-əрекетін дүние жүзі 
жанкүйерлері бас бармақпен 
бағалауда. Реанимациялық ем 
жасалып болған соң Эриксенді 
жедел жəрдем көлігімен ауруха-
на алып кетті. Кейіннен УЕФА 
ресми мəлімдеме жасап, фут-
болшы есін жиғанын жəне өзін 
жақсы сезініп жатқанын айтты. 

Дəл осы жағдайға ұқсас оқиға 
2003 жылы Конфедерация кубо-
гында да болған еді. Камерундық 
футболшы Марк-Вивьен Фоэ 
Колумбиямен өткен кездесудің 
72-минутында есінен танып 
құлап, сол  күйі о дүниеге атта-
нып кеткен болатын. 

Д а н и я  м е н  Ф и н л я н д и я 
арасындағы матч 1,5 сағатқа 
кейінге шегеріліп, екі құрама 
футболшыларының өтінішімен 
қайта жалғасты. Кездесудің 
фавориті саналған Дания екінші 
таймда күтпеген жерде өз 
қақпасына гол өткізіп алып, 
0:1 есебімен жеңіліп қалды. Ал 
Еуропа чемпионатына тұңғыш 
рет қатысып жатқан Финляндия 
бірінші матчтында жеңіске жетіп, 
турнирдің алғашқы сенсациясын 
жасады. 

Осы топтағы екінші ой-
ында Ресей құрамасы Санкт-
Петербургте Бельгиядан ойсырай 
жеңілді – 0:3.

13-06-Теннис  
   П: 
Руханият

*Теннис
Теннисшілердің тарихи 

жетістігі
Қазақстандық спортшылар 

Ролан Гарростың финалында бақ 
сынады

Теннистен «Үлкен дулыға» 
санатына енетін биылғы Франция 
ашық чемпионаты қазақстандық 
спортшылар үшін өте табысты 
аяқталды. Жекелей сында спорт-
шыларымыз жартылай финалға 
дейін жетсе, ерлер арасындағы 
жұптық сында өнер көрсеткен 
Александр Бублик пен Андрей 
Голубев тұңғыш рет Ролан Гаррос 
турнирінің финалында бақ сына-
ды. Қазақстан теннисі тарихында 
мұндай ірі доданың финалын-
да ойнау бақыты бұрын-соңды 
ешбір теннисшіге бұйырмаған 
болатын.

Əли БИТӨРЕ,
«Egemen Qazaqstan»
Тарихи табысқа қол жеткізген 

жерлестеріміз Ролан Гаррос 
жарысының бастапқы бəсекесінде 
франциялық жұп Фабьен Ребуль 
мен Садио Думбияны екі сетте 
7:6, 6:1 есебімен жеңіп, турнирді 
сəтті бастады. Екінші айналым-
да олар дəл осындай есеппен 
хорватиялық Иван Додиг пен 
словакиялық Филип Полашектен 
басым түсті. Ал үшінші айна-
лымнан бастап қазақстандық 
жұп азулы қарсыластармен бақ 

сынаса бастады. Мəселен, плей-
офф кезеңінде Франция ашық 
чемпионатының 11-ракеткала-
ры, нидерландтық Уэс Колхоф 
пен Жан-Жюльен Ройермен 
кездесіп, тартысты өткен ойын-
да Бублик пен Голубев 7:6, 3:6, 
6:4  нəтижесімен жеңіске жетті.

Ж е р л е с т е р і м і з  Р о л а н 
Гарростың ширек финалында 
тағы бір тəжірибелі теннисшілер 
монаколық Хьюго Нис пен 
германиялық Тим Пюцпен 
кездесті. 1 сағат 16 минутқа 
жалғасқан ойында А.Бублик пен 
А.Голубев қарсыластарынан еш 
қиындықсыз басым түсті. Бірінші 
сетті қазақстандық спортшы-
лар 6:4 есебімен өз пайдалары-
на шешсе, екінші сетте де 6:4 
нəтижесімен басымдық таныт-
ты. Сөйтіп турнирдің жартылай 
финалында ойнауға мүмкіндік 
алды. 

33 жастағы А.Голубев пен 
одан он жас кіші А.Бублик 
бұған дейін «Үлкен дулыға» 
турнирлерінде жұптық сында бір 
мəрте өнер көрсеткен болатын. 
Міне, биыл екінші рет жартылай 
финалда бақ сынады. Жеті жыл 
бұрынғы бəсекеде А.Голубев 
аустралиялық Сэм Гротпен бірге 
Ролан Гаррос турнирінің жар-
тылай финалына дейін жетіп, 
болашақ жеңімпаздар Жюльен 
Беннето мен Эдуард Роже-
Вассленге 6:3, 3:6, 4:6 есебімен 
есе жіберген-ді.

Сондай-ақ А.Бублик тағы бір 

қазақстандық теннисші Михаил 
Кукушкинмен бірге 2020 жылғы 
Аустралия ашық чемпионатының 
жартылай финалында болашақ 
чемпиондар, америкалық Раджив 
Рам мен ұлыбританиялық Джо 
Солсбериден 6:4, 3:6, 4:6 есебімен 
ұтылып қалған болатын. Бұл 
жолы жерлестеріміз жартылай 
финалда испаниялық жұп Пабло 
Андухар мен Педро Мартинеспен 
күш сынасты. Матчты қарқынды 
бастаған испаниялық жұп бірінші 
партияда 6:1 есебімен басым 
түскенімен, кейінгі екі сетте 
жерлестеріміз қарсыластарына 
бет қаратқан жоқ – 6:4, 6:4. 
Қазақстандық жұп – финалда!

Финалдық сайыста отанда-
старымыз 99,9 пайыз жергілікті 
жанкүйерлердің қолдауымен 
өнер көрсеткен корт иелері 
Пьер-Юг Эрбер –  Николя 
Маюмен шеберлік байқасты. 
Матч алдында теннис маман-
дары франциялық жұптың еш 
қиындықсыз жеңіске жететінін 
болжаған. Себебі Эрбер мен Маю 
«Үлкен дулыға» санатына енетін 
төрт ірі жарыстың (АҚШ ашық 
чемпионаты, Аустралия ашық 
чемпионаты, Франция ашық 
чемпионаты жəне Уимблдон 
турнирі) бəрінде жұптық сын-
да топ жарған тəжірибелі 
теннисшілер саналады. 

Финалдық сайыстың бірінші 
партиясында өте сенімді ойнаған 
қазақстандық жұп алғашқы пар-
тияны өз пайдаларына шешті 

– 6:4. Екінші сетте де Бублик 
пен Голубев жеңіске жетуге бір 
табан жақын тұрған-ды. Алайда 
жиі қателікке бой алдырған 
жерлестеріміз бұл партияны 
қарсыластарына беріп қойды – 
6:7. Шешуші сетте екі жұп та 
өте сақ ойнап, өз мүмкіндіктерін 
тиімді пайдаланып отырды. 
Тек жетінші геймге келген 
кезде Маю мен Эрбер жалғыз 
брейк-пойнтты тиімді пайда-
ланып, турнирдің бас жүлдесін 
жерлестерімізден тартып алды. 
Қорытынды есеп – 6:4, 6:7, 6:4. 
Осылайша, жерлестеріміз Ролан 
Гаррос жарысының жұптық сы-
нында вице-чемпион атанды.  

Əйелдер арасындағы жеке-
лей сында əлемдік рейтингте 
33-орында тұрған Чехия спорт-
шысы Барбора Крейчикованың 
мерейі үстем болды. Ол финал-
да ресейлік спортшы Анастасия 
Павлюченкованы үш сет -
те 6:1, 2:6, 6:4 нəтижесімен 
қапы қалдырды. Айта кетейік, 
Павлюченкова жартылай фи-
налда отандасымыз Елена 
Рыбакинадан айласын асырып, 
финалға жолдама алған болатын.

Егер сіз «Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 
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