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Газетіміздің келесі саны 14 мамыр,
сейсенбі күні жарыққа шығады.

Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған
Алланың салауаты мен сәлемі бол-
сын): «Оразаны айдың тууына қарап
бастап, айдың тууына қарап аяқтаң-
дар. Егер ай көрінбесе, шағбан айын
отыз күнге толтырып, бастай берің-
дер», – деген.
Қазақстан мұсылмандары діни

басқармасы еліміздегі іргелі зерттеу
орталықтарының бірі болып табыла-
тын В.Г.Фесенков атындағы «Ұлт-
тық ғарыштық зерттеулер мен
технологиялар орталығы» мекеме-
сінен жаңа айдың көрінуіне қатысты
ресми мәлімет сұратты.
ҚМДБ шариғи үкімді негізге алып,

ғылыми зерттеу жұмысының нәти-
жесін ескеріп, сонымен қатар, Орта-
лық Азия елдері мүфтиятының шари-
ғат және пәтуа бөлімінің ғалымда-
рымен ортақ пәтуа қабылдай отыр-
ып, 6 мамыр – рамазан айының бірін-
ші күні деген шешім шығарды.
Биыл 30 күн ауыз бекітеміз.

Қасиетті Қадір түні - 31 мамырдан 1
маусымға қараған түн. Ал 5 маусым
- ораза айттың бірінші күні.

Пітір садақаның мөлшері – 300
теңге. Бұл - пітір садақаның ең төменгі
мөлшері. Бұл мөлшерден артық
беруге де болады.
Оразаға қатысты үкімдер
Шариғат бойынша балиғатқа тол-

ған, ақыл-есі дұрыс әрбір мұсылманға
рамазан айында күнде таң атқаннан
бастап күн батқанға дейін оразаны
ниет етіп, ішіп-жеуден, төсек қаты-
насынан тыйылу парыз. 
Хайыз және нифас кезінде әйелдер

ораза ұстамайды. Жүкті немесе
бала емізетін әйелдер ораза тұтқан
кезде өзіне немесе баласына зиян
келуден қорықса, сырқат кісі ауруы-
ның асқынуынан қауіптенсе, олар-
дың ораза ұстамауларына болады.
Бұлар оразаның қазасын рамазан
айынан кейін өтеп береді. 
Рамазан айында жолаушыға да

ораза ұстау міндет емес. Сапардан
қайта оралғанда, қазасын өтейді.
Кәрілік немесе жазылмайтын ауру

себебінен ораза ұстауға шамасы
келмейтін адамдар оразаның әр күні
үшін підия береді. 

ҚМДБ: 6 МАМЫР -
РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ

9 МАМЫР – ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 74 ЖЫЛДЫҚ
МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ

АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН БАҚ АРҚЫЛЫ ҚҰТТЫҚТАУЫ

7 МАМЫР – ҚР ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА
27 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Құрметті ойылдықтар!
Қадырменді Қарулы күштер жауынгерлері мен ардагерлері!

Сіздерді елдік пен ерліктің тірегі болып табылатын Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштерінің 27 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
Бұл күн – бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз

тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін
ерекше күн.
Нақ осы күн – Отанға сүйіспеншілік іспетті адами құндылықтардың

тұрақтылығы мен өлшеусіздігін, оның мүдделерін қорғауға әзірлігін, патриотизмі
мен ерлігінің барлық көріністерін айғақтайды.
Біз бұл күні Ұлы Отан соғысы ардагерлері алдында, ерлік пен батылдықтың

өлшеусіз үлгісін көрсеткен барлық жерлестерімізбен Ауғанстанның отты
жолдарымен өткен ержүрек жауынгерлер алдында тағзым етеміз.
Елбасының «Патриоттық рух бізге ауадай қажет» деген сөзі ақиқат. Өйткені,

отаншылдық рухы қай заманда да қазақ халқының бойындағы айрықша қасиет
болып табылған.
Сондықтан әскери қызметшілердің бойындағы патриоттық сезімдерін

нығайтып, өсер ұрпақ ғибрат аларлықтай, үлгі тұтарлықтай, ержүрек,
намысшыл, адал, қайсар мінезді сарбаздар тәрбиелеу - біздің қасиетті
парызымыз.
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері қатарында

қызмет ету – әрбір қазақстандықтың құрметті міндетіне айналды.
Осы орайда жерлестеріміз бүгінгі күні де өз Отанымыздың қорғаныстық

қабілетін нығайтуға, Қазақстан халқының игілігі мен бейбітшілікті қорғауға
лайықты үлесін қосуда.
Бүгінгі мереке арқылы біздің әскери азаматтар жастарды отансүйгіштікке,

Отан қорғауға тәрбиелеуге елеулі үлесін қосады деп сенемін.
Қазақстан әскерлері – мемлекетіміздің тәуелсіздігі мен тыныштығының кепілі

болып табылады.
Сондықтан  ұл боп туып, жерге шыр етіп түскеннен кейін әр азаматтың

борышы - Отанымызды қорғау. Бұл барлығымыздың конституциялық
міндетіміз.

Қымбатты жерлестер!
Бүгінгі ерекше күні Сіздерге шын жүректен бақыт пен татулық, әрбір

отбасына ізгіліктер мен игіліктер тілеймін.
Ардагерлеріміздің дені сау болып, солдаттар мен офицерлеріміз табысты

қызмет ете берсін.
Қарулы Күштеріміздің қуаты нығайып, айбыны асқақтап, даңқы арта берсін.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі Д.Сағыров

Ардақты ардагерлер!
Құрметті ойылдықтар!

Баршаңызды Ұлы Жеңістің 74 жылдық мерекесімен шын жүректен
құттықтаймын!

9 мамыр – Жеңіс Күні – ең қымбатты, қуанышты да қайғылы, мәртебелі
мейрам, халқымыздың ерлігі мен даңқының жарқын көрінісі болып табылады.
Ұлы Жеңіске 74 жыл толып, жылдан-жылға алыстағанмен, Отан

қорғаушылар жасаған ерліктері мәңгілік және ол уақыт ағысымен жоғалып
кетпейді. Сол бір қаһарлы соғыс жылдары алыстаған сайын оның маңызын
біз ерекше ұғына түсудеміз. Сондықтан да халық ұзақ күткен Ұлы Жеңісті
жақындатуда майданда да, тылда да жанқиярлықпен күреске түскендердің
барлығы айрықша құрметке ие, қаза тапқандардың рухына тағзым етеміз.
Жеңіс күні – тарих төрінен орын алатын ұлы мереке.
Ұлы Отан соғысының әрбір жауынгерінің есімі күллі адамзат тарихына,

еліміздің тарихына алтын әріптермен енгізілді. Біз өткен тарихымыздағы Жеңіс
әкелген күннің бағасын ылғи да жақсы түсінеміз, өйткені соғыс қасіреті бір де
бір отбасын шарпымай өткен жоқ.

 Ұлы Отан соғысының оқиғалары, қанды шайқастардың ауыр салмақтарын
иығымен көтеріп, содан кейінгі еліміздің тірлігін қалпына келтіруге үлес қосқан
қаһарман жандар туралы естеліктер біздің жадымызда мәңгі сақталады.

Қымбатты тыл еңбеккерлері !
Біз Сіздер сияқты рухы биік, жеңімпаз ата-әкелердің ұрпағы екенімізді

әрдайым мақтан етеміз және алдарыңызда шексіз қарыздармыз.
Қажырлы еңбектеріңіздің арқасында бiздiң аспанымыз ашық болып, тынышта

бейбiт өмiр сүрiп, алаңсыз еңбек етiп келемiз.
Бүгінгі күні біздің міндетіміз – Сіздерге қамқор болып, ерліктеріңізді құрметтеу

рухымен жастарды тәрбиелеу.
Осынау мамырдың шуақты күндері бойларыңызға күш-қуат берсін. Сіздерге

көтеріңкі рух, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық,
баянды бақыт тілеймін.
Ұлы Жеңістің әлі талай мерекесінде осылай жарқын жүзбен жүздесуге

жазсын!
Мерекелеріңіз құтты болсын!
Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі Д.Сағыров

ҚМДБ Шариғат және пәтуа бөлімі

РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БАСТАЛУЫН НАҚТЫ АНЫҚТАУ ШАРИҒИ ҮКІМДЕР
МЕН  АСТРО-НОМИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕР НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ. АЛҒАШҚЫ
КЕЗЕҢДЕ МҰСЫЛМАН-ДАР ЖАҢА ТУҒАН АЙДЫ КӨЗБЕН КӨРЕТІН. 

Қазақтың пейіліндей кең даласы
бүгінде 130-дан астам ұлт өкілдеріне
ортақ Отан болып тұр. Бейбітшілікті
ту еткен қазақ халқы байтақ даланы
мекендейтін барлық ұлттың мақ-
сатын біріктіріп, мүддесін тоғыс-
тырып, біздің ортақ үйіміз – Қазақ-
станда шынайы достықты қамтама-
сыз етіп келеді. Бүгінде әрбір ұлтқа
салт-дәстүрлерін жаңғыртуға, мәде-
ниеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің
жетілуіне қамқорлық көрсетілуде.
Осының бәрі Елбасының қоғамдағы
азаматтық ынтымақтастық пен ішкі
саяси тұрақтылықты сақтау стра-
тегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық
қатынастарды реттеудің тиімді
тетіктерін жасай білуінің арқасында
мүмкін болуда. Өзара түсіністік,
ұстамдылық, әр түрлі ұлттар өкіл-
дерінің рухани және мәдени құнды-
лықтарына құрметпен қарау әдебі
барлық этностарға ортақ жалпы
халықтық идеалдар мен қасиеттерді
қалыптастыруға әсер етті. Нәтиже-
сінде әрбір ұлт конституциялық
құқықтық заңнама негізінде өзіне тән
этностық ерекшелігін сақтай отырып,
Қазақстанның қоғамдық құрылы-
мына үйлесті сіңісе білді.

Соның айғағына бүгін Ойылда тағы
бір көз жеткіздік. Өзгені өңмеңінен
итермей, барымен бөліскен бабалар
салған жолды бірлікке ұмтылып
жалғаған ойылдықтар үшін бұл күннің
жөні бөлек десе де болғандай.
Өйткені, мереке алаңына жиналған
жұртшылық көктемнің ызғарын
елемей, сахна төрінен төгілген әр
ұлттың әуенінен елітіп, ырғала билеп
жүргендерді де көрдік. Ал, алаңның
бір қапталындағы аудандағы мекеме
қызметкерлерінің күшімен әзірленген
«Халықтар достығы дастарханы»
алыстан көз тартады. Шарларын

БІРЛІГІМІЗ БЕКЕМ БОЛСЫН!
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ КҮНІ — ҚАЗАҚСТАНДА 1996

ЖЫЛДАН БАСТАП ЖЫЛ САЙЫН ТОЙЛАНАТЫН МЕРЕКЕ. ӨЙТКЕНІ, 1995
ЖЫЛДЫҢ 18 ҚАЗАНЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВТЫҢ ЖАРЛЫҒЫ
БОЙЫНША 1 МАМЫР - ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ КҮНІ ДЕП
ЖАРИЯЛАНДЫ. АЛ, БҰЛ МЕРЕКЕНІҢ МАҚСАТЫ - ЕЛ ІШІНДЕГІ ТҮРЛІ ҰЛТ
ПЕН ДІН ӨКІЛДЕРІНІҢ БІР-БІРІНЕ ДЕГЕН СЫЙ-ҚҰРМЕТІН
АРТТЫРЫП, ТАТУЛЫҚТЫ, БІРЛІКТІ, ОРТАҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ
НАСИХАТТАУ.1995 ЖЫЛДЫҢ НАУРЫЗЫНДА ДҮНИЕ ЖҮЗІНЕ ҮЛГІ БОЛЫП
ОТЫРҒАН, ҰЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚ ПЕН ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ ФЕНОМЕНІ –
ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫ АССАМБЛЕЯСЫ ҚҰРЫЛДЫ. БҰЛ ЕШБІР ЕЛДЕ
БОЛМАҒАН ЕРЕКШЕ, САЯСИ МАҢЫЗЫ ЗОР ҚҰРЫЛЫМ.

шарықтатып, жалауын желбіреткен
жастар бірлік күнін «Қара жорғамен»
бастап, әр ұлттың билерімен
жалғастырды. Аудан халқын маңызы
бөлек мерекемен құттықтаған аудан
әкімі Дастан Сағыров ауданның
дамуына қал-қадірінше үлес қосып
жүрген әр салада еңбек ететін
бірнеше ұлттың өкіліне шынайы
ризашылығымен қоса марапатын
тапсырды. Ал, меркелік шара әр
ұлттың әндерімен жалғасып,
жұртшылықтың «Халықтар достығы
дастарханы» ұсынған дәмнен ауыз
тиюімен аяқталды.

Аудан әкімінің қатысуымен өткен
бұл шарада Көптоғай ауылдық
округінде өз ісін дөңгелетіп отырған
бірнеше жаспен кездесіп, олармен
ашық әңгіме құрылды. Солардың бірі
«Бақытты бала» жобасы аясында
грант ұтып алып ауыл балаларының
жүзіне қуаныш сыйлап отырған
Мерей Елмұратқызы. Ол осы
жұмысының арқасында тек бала-
ларды қуантып қана қоймай, олардың
уақытты тиімді пайдаланып, бөгде
істерге әуестенбеуінеде үлкен ықпал
етіп отыр. Сол ісінің арқасында ауыл
тұрғындарының да алғысына бөле-
ніп, батасына ие болуда. Аудан әкімі
Мерейдің жұмысымен таныса келе
өзгеде аудан жастарына осындай
пайдалы дүниелерді ауыл балала-
рына арнап жолға қоюды ұсынды.
Осы бағдарлама аясында өз ісін қолға
алғандардың бірі Гүлім Нығметова.
Ол ауыл тұрғындарына шаш қию, бет
әрлеу, тырнаққа жасалатын күтім
мен түрлі қызметтер ұсынатын
әсемдік салон ашқан. Бұл шын
мәнінде де ауыл тұрғындарына қажет
қызмет болып табылады. Сонымен
қатар Салтанат Қабиева тал-
ғамының жоғарылығы, ой жүріктігінің
нәтижесінде анасымен бірлесе
отырып тігіп шыққан түрлі киім
үлгілерін көпшілік назарына ұсынды.
Ослайша алдағы уақытта кәсібін одан
әрі жандандырмақ. Осы орайда ауыл
кітапханасында 33 жыл қызмет
атқарған Бибігүл Шындәулетова
«Ұлы дала елінің болашағы жастар»
атты фото көрмесімен де таныс
болдық. Бұл көрменің ерекшелігі бұнда
осы ауылдан түлеп ұшып, еліне
елеулі халқына қалаулы болып
жүрген азамат, азаматшалардың

бағындарғын белестері мен қазіргі
қызметтері баяндалған. «Көптоғай
ауылынан шыққан жандарды
жастардың назарына ұсынған
себебім, жастар осыларға қарап бой
түзесін, алға айқын мақсат қойылса
оған жетер жолда болатынын
санасына сіңірту» - деді. Бұл форумда
тек ауыл кітапханасының ғана емес
сонымен қатар ауданның барлық
ауылдарынан дерлік қолдарынан
өнер тамған жас буындар өз
қолдарымен жасаған көркем дүние-
лерін көптің назарына ұсынды. Бірі
құрақ құраса, бірі ақылды техно-
логияларымен тамсандырды. Бұл
форум өз ісін жүргізіп, мемлекеттік
қолдауға ие болып отырған жас-
тардың ортаға салар дүниелерімен
жалғасын тапты. Осы жылы 75 жас
«Бастау-бизнес» жобасы аясында
білім алып жатыр. Оның 25-і аяқтап
сертификатқа ие болса, қазіргі таңда
тағы 25 жас білім жатыр. Бұл қолдау
жастардың тың жобаларына жан
бітіруге үлкен септігін тигізуде. Осы
басқосудың аясында бұрын соңды
қолға алынбаған жұмыстар тал-
қыланды. Бұл жастардың ойы терең,
қиялы ұшқыр екендігінің тағы бір
дәлелі болып отыр.
Осы орайда қаншама игі істердің

басы ашылып, көкейлерінде жүрген
сауалдарға жауап табылды. Бұл бас
қосуға тек аудан әкімі ғана емес
сонымен қатар жастарға қолдау
көрсетіп отырған ауданның
мемлкеттік қызметкерлері де
қатысты. Бастама ағаш отырғызу
үрдісімен жалғасын тапты. Аудан
жастары саябаққа тал отырғызып
осы тал секілді, көктеп мәуелі ағашқа
айналуға уәде берді.

ЖАСТАР КӨПТОҒАЙДА БАС ҚОСТЫ
ӨТКЕН АПТАНЫҢ ЖҰМА КҮНІ АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН

ЖАРЫЛҒАСЫНҰЛЫ МЕН АУДАН ЖАСТАРЫ КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНДЕ ӨТКЕН ЖАСТАР ФОРУМЫНА БАРДЫ. БҰЛ БАСҚОСУДЫҢ
АРҚАУЫ - ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІМІЗ ЖАРИЯЛАҒАН «ЖАСТАР ЖЫЛЫ».
БҰЛ БАСТАМА ЖАСТАРДЫҢ ОЙЫНДА ЖҮРГЕН ИГІ ІСТЕРІН ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУҒА, ОСЫ УАҚЫТҚА ДЕЙІН КӨРСЕТІЛІП ЖАТҚАН
ҚОЛДАУЛАРДЫҢ АРҚАСЫНДА ОЙЫНДА ЖҮРГЕН ЖОБА-ЛАРДЫ
ӨМІРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫП ЖҮРГЕН ЖАНДАРДЫҢ ЖҰМЫСЫМЕН
ТАНЫС-ТЫРЫП, ОЛАРДЫҢ ЖАСАҒАН БАТЫЛ ҚАДАМДАРЫН
ЖАСТАР НАЗАРЫНА ҰСЫНУ БОЛАТЫН.
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Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Жалғыз басты зейнеткерлер мен тыл еңбеккерлеріне
қайырымдылық көрсету мақсатында ұйымдастырылатын
«Қамқорлық», «Асар» және «Біздің ауылдың ардагерлері»
акциялары

сәуір-мамыр
 айлары

Аудан орталығы мен
ауылдық округтер

2. Ауданның барлық білім беру ұйымдары мен Ойыл аграрлық
колледжінде мереке қарсаңында өтетін шығармалар сайысы,
тақырыптық ертеңгіліктер, суреттер байқауы, тыл
еңбеккерлерімен кездесулер мен ашық тәрбие сағаттары

1-9 мамыр
аралығы

Ауданның барлық
білім беру ұйымдары

3. Ауданның мәдениет мекемелерінде «Ел сүйсінер, ұлан бол»,
«Сарбаздар ел қорғаны»,«Ерлік туын ер еткен ұландар», «Ұлы
Жеңіс – ел бақыты», «Бейбіт өмір сыйлаған, ұлы Жеңіс», «Ешкімде
ешқашанда ұмытылмайды», «Сарғайсада тарихтың ақ парағы, Сол
күндер мәңгі есте сақталады» тақырыптарында өткізілетін
мерекелік концерттер, кездесулер, танымдық сағаттар мен
көрмелер, ертеңгіліктер

6-9 мамыр
аралығы

Ауданның мәдениет
мекемелері

4. Мектептердегі жоғары сынып оқушыларының ер балалар
арасындағы әскери оқу-далалық жиыны

7-15 мамыр
 аралығы

Аудан орталығы

5. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай өтетін «Бүгін Отан
қорғаушылар күні» тақырыбындағы кітап көрмесі мен кездесу кеші

6 мамыр
сағат: 10.00

Аудандық орталық
кітапхана

6. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне арналған «Егеменді ел қорғаны
– қарулы күштері» тақырыбында әскери спорттық шара

6 мамыр
сағат: 16.00

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы ат. мәдениет

және демалыс
орталығы

7. «Мәңгі есте қалған ұшқыш» атты тақырыптық көрме 6 мамыр
сағат: 9.00-18.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

8. Әскери ұшқыш (штурман) лейтенант Сәулебаев Нұрбол
Кеңесұлына арналған «Туған жерінің мақтанышы» атты танымдық
шара

7 мамыр
сағат: 11.00-12.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

9. 7 мамыр - Отан қорғашылар күніне орай Қ.Қарабалиевті еске алуға
арналған волейболдан ересектер аймақтық ашық турнир

6-7 мамыр
аралығы

Ойыл БЖСМ

10. 7 мамыр - Отан қорғаушылар күніне орай Бақтығалиева Жаңыл
Зулқарнайқызын еске алуға арналған қыздар арасында
волейболдан аймақтық ІІІ кубок ойыны

7 мамыр
сағат: 10.00-18.00

Ойыл БЖСМ

11. 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне арналған Ұлттық ат спорт түрлерінен
сайыс

9 мамыр
сағат: 10.00

Сай астындағы бәйге
алаңы

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
СІЗДЕРДІ 7-9 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІНІҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА 27 ЖЫЛДЫҚ

ЖӘНЕ 1941-1945 ЖЫЛДАРДАҒЫ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ
ЖЕҢІСТІҢ 74 ЖЫЛДЫҒЫ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ АУЫЛЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

12. 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне орай мерекелік гала концерт 9 мамыр
сағат. 20.00

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы ат. орталық

саябақ

13. 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне арналған «Ерлер – жердің қорғаны,
елдің тұтқасы» атты тақырыптық көрме

8 мамыр
сағат: 10.00-12.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

14. 9 мамыр – Ұлы Жеңіс күні мерекесіне орай «Даңқ» ордендерінің
толық иегері Ш. Еркіновтің туғанына 95 жыл толуына арналған
«Елі үшін туған батыр» атты кездесу кеші

8 мамыр
сағат: 11.00-12.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

15. 7 мамыр – ҚР Қарулы Күштерінің 27 жылдығына арналған «Біз –
бейбіт елдің ұландары!» атты салтанатты шара ұйымдастыру
- Мерекелік құттықтаулар мен марапаттау;
- Мерекелік концерттік бағдарлама

7 мамыр
сағат: 9.30

Ойыл БЖСМ алаңы

16. 7 мамыр – Отан қорғаушылар күніне орай Отандық кино көрсетілімі 7 мамыр
сағат: 20.00

Аудандық
мәдениет үйі

17. «Ұлы Жеңіс – ұрпаққа аманат!» тақырыбында мәдени– көпшілік
шара:
- ҰОС құрбандарына арналған ескерткіштің алдында салтанатты
митинг;
- Гүлшоқтарын (веноктар) қою рәсімі
- Аудан басшылары мен тыл еңбеккерлерінің сөз сөйлеулері

9 мамыр күні
сағат 10.00

ҰОС құрбандарына
арналған ескерткіш

алдында

«Бәйтерек девелопмент» АҚ 2019
жылдың 30 наурызында (Нұр-
Сұлтан» қ. уақыты бойынша) сағат
15-00-де халықаралық ЭКСПО
аумағында орналасқан тұрғын
үйлерді сатып алу жөнінде өтініштерді
қабылдауды бастайды.
Таңдау мақсатында сатып

алушыларға ауданы 39,6 м2 -дан 123,4
м2 дейінгі 1-, 2-, 3- және 4-бөлмелі
пәтерлер ұсынылады. Пәтерлердің
шаршы метрі - 399 900 теңгені, ал
көлік тұрағының орны – 735 000
теңгені құрайды.
ЭКСПО аумағындағы тұрғын

үйлерді алдын ала пәтер бағасының
20% мөлшерлі жарнасын төлеу
арқылы  3 жылдық үстемақымен 12
жылға бөліп төлеу жүйесі бойынша
сатып алуға болады. Бөліп төлеу
көлік тұрағын алуға қолданылмайды,
аталмыш механизм аясында тек 1
пәтер алу шарт және жүйе өтініш
берушінің 70 жасына дейін шек-
телген.
Бөліп төлеу арқылы сатып алушы

келесідей міндеттерді орындауы тиіс:
1) Digital Baiterek порталында http:/

/d ig i ta l .ba i te rek .gov.kz / reg is te r
сілтемесіне кіріп, алдын ала тіркеліп,
есеп жазбасын құру керек;

2) 2019 жылдың 30 нау-
рызында сағат 15-00-де http://
expo.baiterek.gov.kz сайтына кіріп,
онлайн жүйесінде пәтерді таңдап,
брондау қажет. Брондау, өтініш беру
мен ресімдеу кезінде қателіктерді
болдырмау мақсатында Google
Chrome браузерін қолдануға кеңес
береміз (қазіргі уақытта сайт
демоверсия жүйесінде қолжетімді.
Пәтерлердің ішкі құрылымы мен
өзіңіздің қаржылық мүмкіндіктеріңізді
h t t p : / / e x p o . b a i t e r e k . g o v. k z / r u /
калькуляторы арқылы тексере
аласыз);

3) Пәтер таңдалып, брон жасал-
ғаннан кейін өтініш беруші Digital
Baiterek порталынының автомат-
тандыру парақшасына автоматты
түрде қайта бағытталады. Мұнда
өтініш беруші өзінің логині мен құпия
сөзін есеп жазбасына енгізуі шарт.
Осыдан сатып алынатын пәтерге
алғашқы төленетін жарнаны көрсету
арқылы өтінішті толтырып, қайта
қарауға жібереді. Өтінішті ресімдеп
пәтерді брондау кезінен бастап 30
минут уақытта жіберу қажет;

4) Өтініш жіберілгеннен кейін өтініш
берушінің жеке кабинетіне 2 күннен
кейін қаржылылық мүмкіндігіңізді
бағалау бойынша 5000 теңгені төлеу
туралы хабарландыру жөнелтіледі.
Өтініш беруші төлем жасап, түбір-

тектің көшірмесін хабарландыру
мерзіменен кейін 3 жұмыс күні ішінде
жеке кабинет арқылы кері жіберуі
керек.

5) Анықтау сервисі арқылы өтініш
беруші өзінің ұялы телефонынның
нөмірін растау қажет. Ол үшін өтініш
беруші өзінің жеке кабинетінде
«Нөмірді растау» тетігін басып, содан
кейін өтініште көрсетілген нөмірге
SMS-хабарлама жіберіледі. Одан
келген мәліметтерді жеке кабинеттегі
сәйкес өріске енгізу міндетті (өтініш-
те ҚР-дағы мобильдік оператор-
лардың нөмірін көрсету қажет).

6) Қаржылық мүмкіндігіңізді баға-
лау жөнінде төлем жасалғаннан кейін
өтініш берушінің жеке кабинетіне
қаржылық мұмкіндікті тексеруге
қатысты хабарлама келеді.
Қаржылық мүмкіндік онлайн

жүйесінде жүзеге асырылады. Сәй-
кес интернет ресурс  сілтемесі
хабарламада көрсетіледі. Қаржылық
мүмкіндіктерді бағалау рәсімін өту
үшін өтініш беруші мен жұбайының
(жолдасы) электронды-сандық
қолы қажет. (ЭСҚ ХҚКО-нде
беріледі).
Қазақстан Республикасының

«Зейнетақымен қамсыздандыру»
туралы Заңына сәйкес Бірыңғай
зейнетақы қорына міндетті зейнет-
ақы жарналарын төлеуден босатыл-
ған және 2012 жылдың 1 қаңтарынан
бастап формалы киімді киген,
сананттағы шендер, арнайы атаққа
құқылы тұлғалар, сондай-ақ мемле-
кеттік  фельдъегерлік қызметті,
арнайы мемлекеттік және құқық
қорғау органдарының қызметкерлері
(мерзімді әскери қызметкерлерден
бөлек) әскери қызметкерлер
санатына кіретін өтініш беруші
(жұбайлары) «Бәйтерек девелоп-
мент» АҚ қосымша келесідей
құжаттарды ұсыну керек: жұмыс
орнынан анықтама, төлеу шаралары
көрсетілген (екінші деңгейлі банк,
касса арқылы) 6 ай ішінде алғын
еңбекақы жөнінде анықтама, екінші
деңгейлі банктен төлем жүргізілген
жағдайда 6 ай ішінде алған еңбек-
ақысының көрсеткіші туралы екінші
деңгейлі банктен карточкалық есебі
бар көшірімін тапсыру керек.
Өтініш беруші міндетті түрде

қаржылық мүмкіндігі жөнінде бағалау
қызметінен өтіп, нәтижесін жеке
кабинет арқылы (мүмкін болған
жағдайда анықтаманың түп-нұс-
қасын) хабарлама келген күннен
бастап 10 жұмыс күн ішінде
«Бәйтерек девелопмент» АҚ мекен-
жайына жіберуі шарт.

7) Қаржылық мұмкіндігі рас-
талғаннан кейін өтініш берушінің жеке
кабинетіне өтініште көрсетілген
алғашқы жарнаны төлеу туралы
хабарлама келеді. Хабарлама келген
күннен бастап өтініш беруші төлем
жүргізіп, түбіртектің көшірмесін 5 күн
ішінде жеке кабинеті арқылы жіберуі
қажет;

8) Бірінші жарнаны төлегеннен соң
өтініш беруші сатып қабылдап алу-
тапсыру мен сатып алынған жыл-
жымайтын мүлікке кепілдік жөнінде
келісімшарт жасасады;

9) Келімшартқа қол қойған күннен
бастап 3 күн ішінде «Бәйтерек
девелопмент» АҚ шотына 3 айлық
мөлшердегі кепілдік жарнаны жіберіп
және бірінші айлық төлемін жүргізу
керек;
10) Бөліп төлеу мерзімінде сатып

алынған пәтерді сақтандырып, алып-
тапсыру актісі бойынша қабылау
қажет.

«EXPO Residence»-тің әлеуетті
сатып алушыларының қолайлығы
үшін сатып алынатын пәтерлерге
қатысты бөліп төлеу төлемдерін
Homebank (https://homebank.kz/#/)
және «Қаржылық қызметі» бөлімін-
дегі интернет банкингінің сервисі
арқылы іске асыруға болады.
Пәтерлерді бұрын қолданыста

болған механизмдер арқылы сатып
алуға болады. Яғни пәтерді қолма-
қол ақшаға, екінші деңгейлі банк-
терден несиені рәсімдеу тәсілі
арқылы ала алады. Сонымен қатар
Қоғам пәтерлерді мемлекеттік «7-20-
25», («Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкі» АҚ) «Өз үйім» мен («ҚИК» АҚ)
«Орда» бағдарламалары арқылы да
қол жеткізуге болады. Ол үшін пәтерді
онлайн жүйесінде таңдау мен
брондау кезінде өзіңізге ыңғайлы
төлем жүйесін таңдау керек. Тұрғын
үй кешенінде Шоу-рум жұмыс
жасайды. Әлеуетті сатып алушылар
келіп, пәтерлердің ішкі құрылымымен
танысып, өздерін қызықтырып
жүрген сауалдарына кеңес ала
алады. Шоу-рум Нұр-Сұлтан қаласы,
Қабанбай батыр даңғылы, 60 үй
(№№ 6 и 10 корпустары) мекен-
жайында орна-ласқан. Жұмыс
кестесі: жұмыс күндері сағ.9:00-ден
19:00-ге дейін, демалыс/мереке
күндері сағ.10:00-ден 16:00-ге дейін
(түскі үзіліссіз). ЭКСПО аумағындағы
тұрғын үй кешенінен пәтерді сатып
алу жөнінде қосымша ақпарат алу
үшін Call-орталығы 8 800-080-01-01
(жұмыс күндері сағ.9:00-ден демалыс
күндері 9:00-ден 15:00-ге дейін)
хабарласуға болады.

АО «Байтерек девелопмент»
начал прием заявлений на покупку
жилья на территории между-
народной выставки ЭКСПО.
На выбор потенциальным покупа-

телям предлагаются 1-, 2-, 3- и 4-
комнатные квартиры, площадью от
39,6 м2 до 123,4 м2. Стоимость
квадратного метра жилья сос-
тавляет 399 900 тенге, парковочного
места – 735 000 тенге.
Жилье на территории ЭКСПО

можно приобрести в рассрочку на
12 лет, под 3% годовых, с перво-
начальным взносом в размере не
менее 20% от стоимости квартиры.
В рассрочку можно купить только 1
квартиру. Механизм рассрочки не
распространяется на реализацию
машиномест. Срок рассрочки огран-
ичивается до достижения заяви-
телем возраста 70 лет.
Для приобретения квартиры в

рассрочку покупателю необходимо
выполнить следующие действия:
1) заранее зарегистрироваться

и создать учетную запись на
портале Digital Baiterek по ссылке:
http://digital.baiterek.gov.kz/register;

2) с 15:00 часов 30 марта 2019
года зайти на сайт http://
expo.baiterek.gov.kz, на котором
необходимо выбрать и
забронировать квартиру онлайн. В
целях исключения возможных
ошибок, при бронировании квартир,
оформлении и подаче заявлений
рекомендуется использовать брау-
зер Google Chrome (в настоящее
время сайт доступен в демоверсии
для просмотра планировок квартир,
и предварительной оценки своих
финансовых возможностей посре-
дством калькулятора рассрочки
платежа http://expo.baiterek.gov.kz/ru/

3) после выбора и бронирования
квартиры, заявитель будет авто-
матически переадресован на стра-
ницу авторизации портала Digital
Baiterek, на которой заявителю
необходимо ввести пароль и логин
своей учетной записи, далее
заполнить заявление на прио-
бретение квартиры, с указанием
размера вносимого перво-
начального взноса и отправить его
на рассмотрение. Оформить и
подать заявку необходимо в
течение 30 минут с момента бро-
нирования квартиры;

4) после отправки заявления, в
течение 2 рабочих дней на личный
кабинет заявителя будет направ-
лено уведомление об оплате оценке
платежеспособности в размере
5 000 тенге. Заявителю необходимо
произвести оплату и направить
копию квитанции об оплате через
личный кабинет в течение 3
рабочих дней с даты уведомления;

5) заявителю необходимо под-
твердить номер своего мобильного
телефона через сервис аутен-
тификации. Для этого заявителю
необходимо в личном кабинете
нажать на кнопку «Подтвердить
номер», после чего на телефонный
номер, указанный в заявлении,
будет направлено SMS-сообщение,
данные из которого нужно вписать
в соответствующее поле в личном
кабинете (в заявке необходимо
указать номера мобильных
операторов РК);

6) после подтверждения оплаты за
оценку платежеспособности, на
личный кабинет заявителя будет
направлено уведомление о про-
хождении оценки платежеспособ-
ности. Оценка платежеспособности
осуществляется в онлайн режиме,
ссылка на соответствующий интер-
нет ресурс будет направлена в
уведомлении. Для прохождения
процедуры оценки платежес-
пособности требуется наличие
электронно-цифровой подписи
для заявителя и его супруги (-га).
(ЭЦП выдается в ЦОНе).
Для заявителей (их супругов),

относящихся к категории: военно-
служащих (кроме военнослужащих
срочной службы), сотрудников
специальных государственных и
правоохранительных органов, госу-
дарственной фельдъегерской служ-
бы, а также лиц, права которых
иметь специальные звания, клас-
сные чины и носить форменную
одежду упразднены с 1 января 2012
года, и которые освобождены от
уплаты обязательных пенсионных
взносов в единый накопительный
пенсионный фонд в соответствии с
Законом Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан», допол-
нительно необходимо предостав-
ление в АО «Байтерек девелопмент»
следующих документов: оригинал
справки с места работы, оригинал
справки о заработной плате за
последние 6 месяцев, с указанием
способа выплаты (через банк
второго уровня, через кассу),
выписка из карточного счета банка
второго уровня о размере получае-
мой заработной платы за последние
6 месяцев, в случае выплаты
заработной платы через банк
второго уровня.
Заявителю необходимо пройти

процедуру оценки платежес-
пособности и предоставить резуль-
таты оценки платежеспособности
через личный кабинет (и при
необходимости оригиналы справок)
в адрес АО «Байтерек девелопмент»
в течение 10 рабочих дней с даты
уведомления;

7) в случае подтверждения
платежеспособности на личный
кабинет заявителя будет напра-
влено уведомление об оплате
первоначального взноса, указанного
в заявке. Заявителю необходимо
произвести оплату первоначального
взноса и направить копию квитанции
об оплате через личный кабинет в
течение 5 рабочих дней с даты
уведомления;

8) после оплаты первоначального
взноса, заявителю необходимо
заключить договора купли-продажи
и залога на приобретаемую нед-
вижимость;

9) в течение 3 рабочих дней с
даты подписания договора купли-
продажи, внести на счет АО
«Байтерек девелопмент» гаран-
тийный взнос в размере 3 месячных
платежей и оплатить первый
ежемесячный платеж;
10) застраховать приобретенное

жилье на период рассрочки платежа
и принять квартиру по акту приема-
передачи.
Для удобства потенциальных

покупателей платежи за прио-
бретение жилья в «EXPO Residence»
с рассрочкой платежа можно
осуществлять через сервисы интер-
нет-банкинга Homebank (https://
homebank.kz/#/) в разделе «Финан-
совые услуги». Наряду с новым
механизмом покупки недвижимости
в рассрочку, жилье также можно
приобрести за счет собственных
средств, либо путем привлечения
заемных сред-ств в БВУ (ипотечное
кредито-вание), в том числе в
рамках государственной программы
«7-20-25», программы «Свой дом»
(АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана») и «Орда» (АО «ИО «Казах-
станская ипотечная компания»). Для
этого необходимо выбрать соответ-
ствующий способ оплаты при
выборе и бронировании квартиры
онлайн. В жилом комплексе
действует Шоу-рум, в котором
потенциальные клиенты могут
ознакомиться с планировками квар-
тир, а также получить консультации
по интерес-ующим вопросам. Шоу-
рум располо-жен по адресу: г. Нур-
Султан, проспект Кабанбай батыра,
дом 60 (корпуса №№ 6 и 10). График
работы шоу-рума: в рабочие дни с
9.00 до 19.00 часов, выходные/
праздничные дни с 10.00 до 16.00
часов (без обеденного перерыва).
В случае наличия дополнительных

вопросов, связанных с приобре-
тением жилья в жилом комплексе на
территории ЭКСПО, просим обраща-
ться в Call-центр по телефону:
8 800-080-01-01 (в рабочие дни с 9.00
до 18.00 час., в выходные дни с 9.00
до 15.00 час.).

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКСПО КӨРМЕСІ АУМАҒЫНДА ОРНАЛАСҚАН
ПӘТЕРЛЕРДІ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ҚАДАМДЫҚ НҰСҚАУЛЫҚТАР

ПОКУПКА КВАРТИРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ ЭКСПО – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Адам өміріне, қоршаған ортаға
орасан  шығын  әкелетін  өрт
оқиғасы  деп  айтылып ,  жазыл-
ғанымен  әлі  де  болса ,  нем-
құрайлықпен қараудамыз. Сон-
дықтан, осы кезде өрт қауіпіне
қарсы күрес жүргізіп оны болдыр-
маудың  мүмкіндіктерін  жасап
отыруға тиіспіз.
Ең басты мәселе адам өмірі

мен мемлекеттің мүлкін өрттен
қорғау  болып табылады.
Өрт - адамдарға қасірет әкеліп,

материалдық шығындарға ұшыра-
тады .  Сондықтан  да  өрттен
сақтану мәселесіне әр кез үлкен
жауапкершілікпен және сергек-
тікпен қарамаса, опық жегізеді.
Мысалы :  ағымдағы  жылдың

өткен  кезеңінде  тұрғын  үй
секторында  6 өрт  оқиғасы
тіркелді ,  ал  2018 жылғы  осы
кезеңмен  салыстырғанда  2
жағдайға, яғни 50 % көбейіп отыр.
Өрттің пайда болу себебінің

басым бөлігі адами фактордан,
яғни ,  тұрғындар  тарапынан
қарапайым өрт қауіпсіздігі ереже-
лерінің бұзылуы және от қолдану
кезіндегі абайсыздықтан. Осыған
байланысты, аудан тұрғындары
мен  қонақтарынан  төменде
келтірілген өрт қауіпсіздігі мен
ережелерін қатаң сақтау қажет
екендігін ескертеміз!
1. Электр қондырғыларының

бар-лық  ток  жүргізу  бөліктері ,
тарату құрылғылары, аппарат-
тары мен өлшеуіш аспаптары,
сондай-ақ бөлгіш түріндегі сақ-
тандыру құрылғылары, ажырат-
қыштары және барлық өзге де іске
қосатын аппараттары мен аспап-
тары  тек  жанбайтын  негізге
(мрамор ,  текстолит ,  гетинакс)
орна-тылады.

2.  Сымдар  мен  кабелдердің
талсымдарын  жалғау ,  ұштау
және тармақтау өртке қатысты
қауіпті  ауыспалы  кедергілерді
болдырмау үшін сығымдау, дәне-

керлеу ,  балқытып  бірікт іру
немесе  арнайы  қысқыштар
көмегімен жүргізіледі.

3. Тұрғын үйлердің пәтерлерi
мен  жатақханалардың  тұрғын
бөлмелерiнде жарылыс, қауiптi
заттар  мен  материалдар  қол-
данылатын  және  сақталатын
әртүрлi шеберханалар мен қойма
үй-жайларын  орнатуға  жол
берiлмейдi.

4. Мыналарға:
1) қоралар мен басқа да шаруа-

шылық құрылыстардың шатыр-
ларына;

2) электр жеткiзу желiлерiнiң
астына;

3) учаскен iң сыртқы қоршау-
ынан кемiнде 3 метр қашықтықта
шөмелелерді, iрi жем-шөп мая-
ларын, өзге де жанғыш заттар мен
материалдарды  жинауға  жол
берілмейді. Көшелерде, жолдар-
да, аулалық учаскелерден тыс
шөмелелерді, iрi жем-шөп мая-
ларын  орналастыруға  жол
берiлмейдi. Сонымен қатар өрт
қауіпті кезеңінің басталысымен
орман және дала алқабтарында
өрт-тердің туындау қаупі өседі.
Осыған байланысты далалық

жерлерде  құрғақ  шөптердің
жануы-ның алдын-алу үшін :
1 .  Шаруа  қожалықтары  шөп

шабу жұмыстарын жүргізу кезінде
әр-дайым өрт қауіпсіздік шара-
ларын  қатаң  түрде  сақтауы .
Техникаларына уақытылы техни-
калық қызмет көрсетіп қалыпты
жағдайда  ұстап ,  алғашқы  өрт
сөндіру  құралдарымен  толық
мөлшерде қамтамасыз етілуі тиіс;

2. Тас жолы бойында жүретін
автокөлік  жүргізушілері  темекі
тұқылын сөндірмей тастамау;

3. Табиғат аясында демалыс
уақытын  өткізу  және  кезекпен
мал  бағу  кезінде ,  от  жақпау ,
темекі тұқылын сөндірмей тас-
тамау, тез тұтанғыш қоқыстарды
шашып тастамау қажет.

ЖАЗДА ӨРТТІҢ
ҚАУПІ КӨП!

Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

Сарып – адамдар мен
жануарлардың созылмалы, өткір
инфекциялық-аллергиялық ауруы. Ол
өкпенің қабынуы, лимфа түйіндерінің,
жүйке жүйесінің және тірек-қимыл
аппаратының зақымдалуымен си-
патталады, барлық жерде таралған
зоонозды ауру. Инкубациялық кезең
бір аптадан бірнеше айға дейін
созылады. Бұл аурудың әсерінен
барлық жануарлар да сал аурына
шалдығуы, буаз малдар іш тастауы
мүмкін.
Бруцеллез ауруының қоздыр-

ғыштары бруцелла бактериясы, олар
төмен температураға және мұз-
датуға төзімді, суда 5 ай, топырақта
3 ай, тұздалған теріде 2 ай, жүнде 3-
4 ай сақталады. Сүтті қайнатып,
пастерлеп дезинфекциялаған кезде
ғана бірнеше минуттан соң
жойылады. Адам ағзасына бруцелла
ас қорыту және тыныс алу жолымен,
сондай-ақ зақымдалған тері арқылы
және малмен таралады.
Адамға жұғу жолы:
1. Ауру малды сою кезінде;
2. Шикі және шала пісірілген ет және

сүт өнімдерін пайдалану кезінде;
3. Жүн-тері өңдеу кезінде;
4. Ауру малды күтіп-ұстау (соның

ішінде төлдеу кезінде).
Сарып ауруының белгілері:
1. Температураның көтерілуі;
2. Адамның терлеуі;
3. Буын бұлшық еттерінің ауруы;
4. Әлсіздік,тәбеттің және сал-

мақтың жоғалуы.
Алдын алу шаралары:
1. Жануарлар күтіміне байланыс-

ты барлық жұмыстарды, әсіресе
төлдеу науқанында арнайы қорғаныш
киімдерін (арнайы киім, аяқ киім,
қолғап) киіп жүргізу, жеке бас
гигиенасы ережелерін сақтау;

2. Балаларды, жасөспірімдерді
және жүкті әйелдерді араластырмау
қажет;

3. Иелігіндегі ауылшаруашылық
жануарларының (МІҚ,ҰММ) қанын
жоспарлы түрде зертханалық
тексеруден өткізу;

4. Ветеринариялық анықтамасыз
сүт және сүт өнімдерін бейберекет
сауда орындарынан сатып алмау
керек.
Кез келген ауруды алдын ала

жеңуге болады.
Ойыл аудандық қоғамдық

денсаулық сақтау басқармасы

САРЫПТЫҢ ЗИЯНЫ
ҰРПАҚҚА ТИЕДІ
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Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1740 дана. Тапсырыс №477
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Ойыл  ауданы бойынша салық салу объектісінің
орналасуын ескеретін аймаққа бөлу
коэффициентін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31, 37 баптарына, Қазақстан Республикасының 2017 жылғы
25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер туралы» (Салық кодексі) Кодексінің 529 бабының 6 тармағына
сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданы бойынша салық салу объектісінің орналасуын ескеретін

аймаққа бөлу коэффициенті қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада

белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

3) осы қаулыны Ойыл ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында
орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ойыл ауданы әкімінің орынбасары
А.Кенжебаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі    Д.Сагиров

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель республиканского государственного
учреждения «Управление государственных
доходов по Уилскому району»
«  16   »   апреля    2019 года Б. Майланов

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
 2019 жылғы 23 сәуірде № 6111 болып тіркелді.

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 23 апреля 2019 года за № 6111

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
19 сәуір 2019 жыл                                  № 71                                     Ойыл селосы 19 апреля 2019 года                        № 71                                              село Уил

КЕЛІСІЛДІ:
«Ойыл  ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасы» республикалық мемлекеттік
мекемесінің басшысы
« 16 » _сәуір___  2019 жыл Б.Майланов

Об утверждении коэффициента зонирования,
учитывающего месторасположение объекта
налогообложения по Уилскому району
В соответствии со статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23

января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 6 статьи 529 Кодекса
Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), акимат района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент зонирования, учитывающий месторас-

положение объекта налогообложения по Уилскому району согласно
приложению.

 2. Государственному учреждению «Аппарат акима Уилского района» в
установленном законодательством порядке обеспечить:

 1) государственную регистрацию настоящего постановления в
Департаменте юстиции Актюбинской области;

 2) направление настоящего постановления на официальное
опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых
актов Республики Казахстан в электронном виде и периодических печатных
изданиях;

  3) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата
Уилского района.

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима Уилского района А.Кенжебаеву.

  4. Настоящее постановление вводятся в действие с 1 января 2020 года.
Аким района   Д.Сагиров

Ойыл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы
 «19» сәуірдегі №71 қаулысына қосымша

Приложение к постановлению акимата
Уилского района от «19» апреля 2019 года №71

ЕЛДІ МЕКЕНДЕГІ САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІСІНІҢ
ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІН ЕСКЕРЕТІН АЙМАҚҚА БӨЛУ

КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗОНИРОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИХ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Елді мекендегі салық салу объектісінің
орналасқан жері

№ Аймақ
коэффициенті

Ойыл ауданы

Ойыл  ауылдық округі

1
2
3
4

Ойыл ауылы
Екпетал ауылы
Ақшатау  ауылы
Қаракемер ауылы

2,6
2,5
2,5
2,5

Көптоғай ауылдық округі

Көптоғай  ауылы
Қарасу  ауылы
Шұбарши ауылы
Аманкелді ауылы

2,5
2,5
2,4
2,4

5
6
7
8

Қараой ауылдық округі

Қараой ауылы
Құбасай ауылы

2,5
2,4

9
10

Сарбие ауылдық округі

Сарбие ауылы
Қаракөл ауылы

2,5
2,4

11
12

Қайыңды ауылдық округі

Ақжар ауылы
Көсембай ауылы

2,5
2,4

13
14

Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі

Қаратал ауылы
Қарасу ауылы
Құмжарған ауылы

2,5
2,4
2,4

Саралжын  ауылдық округі

15
16
17

Кемер  ауылы
Шиқұдық ауылы
Қоңырат ауылы
Ақкемер ауылы
Бестамақ ауылы

2,5
2,4
2,4
2,4
2,4

18
19
20
21
22

Месторасположение объекта
налогообложения в населенном пункте

№ Коэффициент
зонирования

Уилский район

Уилский сельский округ

1
2
3
4

село Уил
село Екпетал
 село Акшатау
село Каракемер

2,6
2,5
2,5
2,5

Коптогайский сельский округ

село Коптогай
село Карасу
село Шубарши
село Аманкельды

2,5
2,5
2,4
2,4

5
6
7
8

Караойский сельский округ

село Караой
село Кубасай

2,5
2,4

9
10

Сарбиеский сельский округ

село Сарбие
село Каракол

2,5
2,4

11
12

Кайындинский сельский округ

село Акжар
село Косембай

2,5
2,4

13
14

сельский округ имени Ш.Берсиева

село Каратал
село Қарасу
село Кумжарган

2,5
2,4
2,4

Саралжинский сельский округ

15
16
17

село Кемер
село Шикудык
село Конырат
село Аккемер
село Бестамак

2,5
2,4
2,4
2,4
2,4

18
19
20
21
22

Ақтөбе құрылыс және жизнес колледжі 2019-2020 оқу жылына
мемлекеттік тапсырыс негізінде 9-11 сынып түлектерін еңбек нарығында
бәсекеге қабілетті мамандықтарды игеруге тегін оқуға шақырады!

9 класс негізінде - 2 жыл 10 ай
1401242 Кең көлемді құрылыс шебері
1114042 Электргазбендәнекерлеуші
0910032 Электрмонтаждаушы
9 класс негізінде - 3 жыл 10 ай
1114063 Техник-механик
1304012 Техник-программист
11 класс негізінде – 10 ай
1114042 Электргазбендәнекерлеуші
Оқу ақысыз, шәкіртақы (стипендия) ыстық тамақ беріледі, студенттің бір

жолғы жолақысы төленеді.
Біздің мекен-жайымыз: Ақтөбе қаласы, «Тұрғындар қалашығы» ауданы,

Ватутин көшесі 1 үй.
Байланыс телефондары: 8 (7132) 550375, 531066, 500582.
Автобустар: 1, 3, 6, 8, 12, 22, 24, 25, 26, 38, 40, 45.
Аялдамасы: Металлургтер мәдениет үйі (Площадь), Тұрғындар қалашығы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы мемлекеттік
қызметтерді көрсету сапасын, қызметкердің сыпайылығы мен кәсібилігін,
әкімшілік кедергілерді, күту уақытын, мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін
жағдайдың болуын енді “Digital Agent”мобильді қосымшасы арқылы
бағалауға болатынын хабарлайды. Мемлекеттік қызметтерді алу кезінде
проблемалық мәселелер туындаған жағдайда, ауданның кез келген тұрғыны
“app store”, “play market” арқылы қолжетімді мобильді қосымшаны жүктей
алады. Қызмет алынған мекеменің деректерін енгізіп, оның сапасын бағалай
отырып, түсініктемелер мен шағымдар қоса алады, сондай-ақ фото/
бейнематериалдарды қосу мүмкіндігі бар. Мекеме басшылығы мәселені шешу
үшін көрсетілетін қызметті алушымен 5 минут ішінде хабарласады, сонымен
қатар бұл мәселе көрсетілетін қызметті алушы баяндаған мәселені түпкілікті
шешуге дейін Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлықа қарсы іс-қимыл агенттігінің жеке бақылауында болады.

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Амангелді орта мектебінің ұжымы осы мектептің кіші қызметкері Төрхан
Нұрашұлы Майлановқа және мектептің мұғалімдері Самғат Нұрашұлы
Майланов пен Ләззат Аяпбергенқызы Мәмбетоваларға біріне аяулы әке,
біріне ата

Нұраштың
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

1. Жарнамалық беттегі 1 шаршы см құны – сайлауалды үгіт материалдарын
орналастыруға қара-ақ түсті орындалуда – 100 теңге.

2. Түрлі-түсті  беттегі 1 шаршы см құны – сайлауалды үгіт материалдарын
орналастыруға – 150 теңге.

3. Сайлауалды үгітті орналастыру «Президент сайлауы – 2019» белгісімен
қоса беріледі.

4. ҚР Президенттігіне кандидаттың ұсынылатын мәтіндік, фото және т.б.
материалына өтініш-хатпен бірге өз қолымен (әр бетке) немесе сайлауалды
үгіт құжаттарына қол қою құқығына кандидаттан сенімхаты бар тұлғаның
қолы қойылады. Жоғарыда көрсетілген шарттар орындалмаған жағдайда
материал газеттің таяудағы шығарылымында жарияланымнан алынып
тасталады.

5. Сайлауалды үгіт материалдарын бетке орналастыру (беру тәсілі)
редакцияның қарауы бойынша жүргізіледі.

6. Сайлауалды үгітті берудің соңғы мерзімі 2019 жылғы 3 маусым күнгі
жергілікті уақытпен 12.00 сағатқа дейін белгіленеді.

7. Үгіт материалдарын беру үшін 100 пайыздық алдын-ала төлем белгіленеді.
P.S. Осы шарттарға Орталық сайлау комиссиясының түсіндірмесіне сәйкес

қосымшалар, өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Қазіргі таңда Қазақстан сыбайлас
жемқорлықтан ада заманауи және
құқықтық мемлекеттің өзіндік моделін
құруда. Құқықтық сана мен құқықтық
мәдениеттің жоғарылауы, мемле-
кеттік көрсетілетін қызметтер беру
сапасының жақсаруы, қолайлы
инвестициялық ахуал – мұның
бәрінде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы тиімді саясаттың жүйелі және
рет-ретімен жүзеге асырылуы
маңызды роль атқарады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы

маңызды шаралар сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы Заңнаманы мемле-
кеттік қызмет көрсету, бақылау мен
рұқсат беру функцияларын ауқымды
оңтайландыру бизнес субъектілері
үшін әкімшілік кедергілерді айтар-
лықтай төмендетуге мүмкіндік берді.

2018 жылы Қазақстанның сыбай-

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының 2001
жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару туралы» № 148 Заңының 36-1 бабына сәйкес
Ойыл ауылдық округі әкімдігіне  төмендегідей үміткерлердің  тіркелгенін
хабарлайды.
Даулеткалиев Сандыбек Токсанбаевич 1979 жылы туған, «Нұр Отан»

партиясы Ойыл аудандық филиалының есеп және статистика секторының
меңгерушісі  болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы Ойыл ауылында тұрады,
«Нұр Отан» партиясының  мүшесі,  ұлты қазақ.
Казмуханов Молдашкали Жумагалиулы 1963 жылы туған, Ойыл ауылдық

округі әкімінің орынбасары болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы Ойыл
ауылында тұрады, ұлты қазақ.
Сейтжанов Али Сейтжанович  1981 жылы туған, Ойыл ауданы әкімі

аппаратының бас инспекторы болып қызмет атқарады, Ойыл ауданы Ойыл
ауылында тұрады, ұлты қазақ.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ ТІРКЕЛГЕН
КАНДИДАТТАР ҮШІН АУДАНДЫҚ «ОЙЫЛ» ГАЗЕТІНДЕ

 БАСПАСӨЗ БЕТІН ҰСЫНУ ТӘРТІБІ, ШАРТТАРЫ
ЖӘНЕ ТӨЛЕМ МӨЛШЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

2019 жылғы 22 мамыр Ойыл ауылдық округі әкімін сайлау күні

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

ОЙЫЛ  АУДАНДЫҚ  АУМАҚТЫҚ  САЙЛАУ  КОМИССИЯСЫ
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
саласындағы халықаралық ұйым-
дармен ынтымақтастық мәселе-
леріндегі маңызды оқиғалар мен
нәтижелері атап өтілуде. Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйе-
сіндегі алдыңғы қатарлы және тиімді
құралдарды белсенді енгізу және
қолдану республикаға халықаралық
рейтингтерде өз позияцияларын
сақтап қана қоймай, сонымен қатар
сыбайлас жемқорлыққа қарсы
реформалардағы өңірлік көшбас-
шылықты нығайтып, Орталық Азия
өңіріндегі үздік нәтижелерді көрсетуге
мүмкіндік берді.

Ғ.ҚҰБАЕВ,
Аудандық қоғамдық

денсаулық сақтау
басқармасының басшысы.

«ЦИФРЛЫ АГЕНТ» (DIGITAL AGENT)
МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТЕ
ЖЕТІСТІК БАР...ЖЕТІСТІК БАР...ЖЕТІСТІК БАР...ЖЕТІСТІК БАР...ЖЕТІСТІК БАР...

Әке деген асқар тауың, орманың,
Әке деген жұбанышың, қорғаның.
О, адамдар, бар кезінде әкені,
Қадірлейік өкініште болмағың.
Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салғанына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Әке, өзіңді сағынып еске алғанда.
Топырағың торқа болсын

жан әкем,
Орын берсін Аллам саған

жұмақтан.
Қорғап, қолдап аруағыңмен

ұрпағыңды,
Желеп-жебеп жата берші

жан әкем.
Еске алушылар: балалары,
немерелері.

Қиын еді, не деген, тағдыр жолы,
Кете бардың бізден мәңгі алыстап.
Маңдайымнан сипаған сенің

алтын қолың,
Қалар едім жанымда сені

мәңгі ұстап.
Нағашы әже, періштедей

алтын жан ең,
Парасатты ақылыңнан үлгі

алушы ем.
Қадірлі болдың ортаңда,

сізді сағынамыз,
Сіздей жанмен біз ылғи

мақтанамыз.
Қараңғы қабіріңіз жарық болсын,
Иманың жолдасың болсын.
Құраның құрдасың болсын.
Сізді Алла өзі қолдап,
Жаныңыз мәңгі жәннатта болсын.
Еске алушылар: құдағайы Өрік,

жиен қызы Серікқызы Күнайым,
Аянат.

ЕСКЕ АЛУ
Ойыл ауданы.

Байманов Ғафур Құмарұлы
(24.03.1946 ж – 14.04.2009 ж)

Ойыл ауданы,
Тұрымова Айгүл Тұрымқызы
(18.02.1950 ж – 14.05.2018 ж)

Еңбек, әлеуметтік қорғау және
көші-қон Комитетінің Ақтөбе облысы
бойынша департаментінің халықты
әлеуметтік қорғау саласындағы
бақылау бөлімі 2016 жылы Қазақстан
Республикасы Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрлігінің
жауапты хатшысының бұйрығымен
құрылды.
Бөлім ҚР Кәсіпкерлік Кодексіне

сәйкес, «Қазақстан Республика-
сында мүгедектерді әлеуметтік
қорғау туралы» және «Арнаулы
әлеуметтік қызметтер труалы»
Қазақстан Республикасында заңна-
маларының мүмкіншілігі шектеулі
жаңдардың әлеуметтік және көлік
инфрақұрылымдарына еркін кіріп-
шығуын қамтамасыз ету және
арнаулы әлеуметтік қызметтер
көрсетуді ұсынатын заңды және
жеке тұлғаларға қатысты заңнама
талаптарының сақталуына мемле-
кеттік бақылауды жүзеге асырады.
Осы кезеңге дейін бөлімнің

қызметіне, ҚР 18.11.2015 жылғы
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» ҚР Заңының (бұдан
әрі-Заң) 8 бабы 1 тармағына және 5
тарауына, ҚР Мемлекеттік қызмет
істері Минстрінің 29.12.2016 жылғы
«Сыбайлас жемқорлық тәуекел-
деріне ішкі талдау жүргізудің үлгілік
қагидаттарын бекіту туралы» №18
бұйрығына, сондай-ақ ҚР Мемле-
кеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің Ақтөбе облысы бойынша
департаментінің 15.12.2016 жылғы
№5-06/515 «Сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің
тәжіриберлік ұсыныстарына» сәйкес
тоқсан сайын сыбайлас жемқорлық
жағдайларын болдырмауға қатысты
ішкі талдау жұмыстарын жүргізіп
отырады. Талдау тексеру қортын-
дысы бойынша 2016 жылдан бастап
осы есепті кезеңде арнаулы
әлеуметтік қызметтерді көрсету
саласындағы заңнама талаптарын
сақтау барысына мемлекеттік бақы-
лауды жүргізуге қатысты 124
субъектіге тексерулер жүргізілді.
Бөлімнің қызметкерлері қарапайым

және департамент беделіне нұқсан
келтірмейді, көпшілік алдында, оның
ішінде бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы мемлекеттік саясат пен
департаменттің қызметтері бойынша
өз ойларын білдірген жоқ.
Еңбек, әлеуметтік қорғау және

көші-қон Комитетінің Ақтөбе облысы
бойынша департаментінің  ағымдағы
жылда бекітілген сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
жөніндегі іс-шаралар жоспарына
сәйкес, Департаменттің халықты
әлеуметтік қорғау саласындағы
бақылау бөлімі сыбайлас жемқор-
лыққа жол бермеу, атап айтқандай
сыбайлас жемқорлық жағдайлары
мен себептерінің пайда болуына жол
бермеу, оның алдын-алу, тосқауыл
қою және оларды ескерте отырып
жою бағытында, сонымен қатар
бөлім қызметінің негізгі бағыттары
бойынша атқарылатын жұмыстар-
дың ашық әрі айқынд жүргізіп
отырады.
Бекітілген кестеге сәйкес бөлім

қызметкерлері қызметтік іс-сапар-
лары кезінде аудандардағы мекеме-
лер мен ұйымдардың қызметкер-
лерімен  кездесулер мен жиналыс-
тар өткізіліп, оларға ҚР Президентінің
26.12.2014 жылғы «ҚР сыбайлас
жемқорлыққа қарсы 2015-2025
жылдарға арналған Стратегиясы»
№986 Жарлығын насихаттау және
түсіндіру бағытында жұмыстарды
жүргізіп келеді және алдағы уақытта
да жалғастыратын болады.
Бөлімнің негізгі қызметі мемлекет-

тік бақылау жүргізу болғандықтан
оның қызметкерлері қызметтік
функцияларын атқару бойынша
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
болдырмауды басты мақсаты деп
санайды.

А.МҰХИТОВ,
Еңбек, әлеуметтік қорғау және
көші-қон комитетінің Ақтөбе

 облысы бойынша
департаментінің халықты

әлеуметтік қорғау саласындағы
бақылау бөлім басшысының

міндетін атқарушы.

БАСТЫ МАҚСАТЫМЫЗ -
ЖЕМҚОРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫН ТУДЫРМАУ
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Қазақ тілінің қазынасын зерттеген
ғалымдар көп. Солардың бірі Қазақ
елінің тіл ғылымы мен мәдениетін
халықаралық деңгейде танытқан,
түркітануға елеулі үлес қосып, өзіндік
мектеп қалыптастырған, Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген
көрнекті ғылым қайраткері, Қазақ-
стан Ұлттық ғылым академиясының
академигі, филология ғылымдарының
докторы, профессор, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының, Ш.Уәлиханов атын-
дағы сыйлықтың иегері Рәбиға
Сыздықова. Биыл туғанына 95 жыл
толып отырған апамыздың мерей-
тойы өткен аптада өзінің кіндік қаны
тамған жері – Ойылда басталды. Игі
шараға мұрындық болған болған
Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудан-
дық өнер және өлке тарихы музейі.
«Қазақ сөзінің құдіретін танытқан»
атты танымдық-тағылымдық мерей-

тойлық мәдени-шараға негізінен тіл
жанашырлары мен апамыздың
туысы Қуаныш Әміров және мектеп
оқушылары қатысты. Алдымен ау-
дандық мәдениет үйінің сахнасында
орналытылған үлкен экраннан апа-
мыз туралы бейнебаян мен әр
кездердегі сұхбаттары көрсетілсе,
мерейтойлық кешті жүргізген музей
директоры Балқия Рысбаева ғалым-
ның өмірбаянына шолу жасады.
Профессор Рәбиға Сыздықтың

жан-жақты және ауқымы мол
ғылыми-зерттеу еңбектерінің негізгі
арқауы - қазақ тілінің, түркітану
ғылымының өзекті мәселелері.
Әсіресе, солардың ішінде ғалымның
ұзақ жылдар бойы үзбей қалам
тартып, жете зерттеген саласы –
қазақ әдеби тіл тарихының мәсе-
лелері.Әрине, әдеби тілді, оның
тарихын зерттеуде бұл нысанды

Мамыр айы жақындаған сайын
бала күнімізден көзге ыстық көңілге
жақын көрініс «Мир, труд, май» деп
тақтайға жазылған ұрандарды
қолымызға ұстап, бүкіл ауыл болып
парадқа шығатын күніміз еске түседі.
Еңбекшілер күнінің мәртебесін

көтеретін осы мереке, кейін Қазақ-
стан халықтарының бірлігі күні болып
белгіленді. Қазақстан-ұлттар мен
ұлыстардың өзара татулықпен ұйыс-
қан үлкен мемлекетіне айналып
отыр. Тағдырдың сан тарау жол-
дарымен осы жерге жиналған ұлттар,
біздің елімізді тарихи Отанына
балайды. Балаларға арналған шара-
ларадан тыс қалмауға тырысатын
балалар кітапханасының  кітапхана-
шылары, аудан орталығындағы мек-
тепке дейінгі балаларды тәрбиелеуге

Аңғарып ынта, талабын,
Қағілез, зерек баланың,
Ағалары демеді,
Алғашқы басқан қадамын!
Сенімді дәйім ақтапты,
Қабілет пен зейін мақсатты,
Қырық жыл бір салада,
Қызмет етіп бақ тапты.
Шүмектеп төгіп ақ терді,
Шотпен қағып бақ терді,
«Басына жинап жүреді»,
Шимайланған дәптерді!
Түссе де талай көк терге,
Қасында бар Ақтеңге,
Шалдықпай жетті, шаршамай,
Алпысыншы көктемге!
Бекзатың мен Құралай,
Дәулетіңді әрі құрағай,
Ата болу керек енді,
Бола бермей құр «ағай»!
Құттықтаушылар: аудандық қаржы бөлімі, аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі, аудандық қазынашылық басқармасы,
аудандық кәсіпкерлік палатасы.

Ақ сүтін беріп өсірген,
Бұзық болсам кешірген.
Тілін алсам – айналған,
Күнәм болса өшірген.
Ақ анашым, анашым,
Саған тәнті, бала шын!
Мөлдір, кәусар бұлақсың,
Мен сүрінсем – жылапсың.
Шыңға шықсам – қуанып,
Мен сүрінсем жылапсың.
Ақ анашым, анашым,
Сендей бар ма жанашыр.
Құттықтаушылар: балалары Айбын, Аян.

ҚұттықтауҚұттықтау
Ойыл селосының тұрғыны

Қайнар Ұлықпановты
мерейлі 60 жасқа толуымен құттықтаймыз!

Ғалымжанова Гүлжанат Егінбайқызы
Аяулы анамызды 37 мүшел жасымен құттықтаймыз!

Өнер орталығында «Рухани
қазына-2019» Мәдениет және
өнер  саласы  ұйымдары  мен
қызметкерлерінің  облыстық
форумы барысында 2018 жылғы
шілде-қазан айларында облыс
орталығында «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының аясында өт-
кізілген «Туған жерім – нұрлы
елім» атты  аудан  күндерінің
қорытындысы  шығарылды .
Облыс әкімі О.Оразалин «Туған
жерім  – нұрлы  елім» акция -
сының қорытындысына сәйкес
жеңімпаздарды құттықтап, сый-
сияпат тапсырды. Үшінші орын
үшін  Диплом  мен  музыкалық
жабдықтар  сатып  алуға  бір
миллион теңгенің сертификаты
Шалқар мен Қобда ауданының
өкілдеріне тапсырылды. Екінші
орынды  иеленген  мұғалжар -
лықтар  осындай  бір  жарым
миллион теңгенің сертифика-
тын иеленді. Бірінші орын иесі
атанған Ойыл ауданына құны екі
миллион теңге тұратын музы-
калық жабдықтардың сертифи-
каты берілді. «Туған жерім —
нұрлы елім!» акциясының Гран-
при иегері Алға ауданы атанды.
Оларға құны үш жарым миллион
теңгенің  музыкалық  аппара-
турасының  сертификаты  та-
бысталды.

ҰЛТТАР ДОСТЫҒЫН ТУ ЕТКЕН БАЛАЛАР ФЕСТИВАЛІ

өзіндік үлесін қосып жүрген «Жол-
шы» бөбекжай- бақшасына атаулы
күнге арналған шараның шашбауын
көтеріссек деген ниетте асыға
жеттік. Балабақшаның ауласы мере-
кеге сай қызылды-жасылды жалау-
шалары мен шарлармен безендіріліп,
алыстан өзіне тартып, менмұндалап
тұрғандай. Фестиваль ата-аналар
мен балалардың ұлттар киімін киген
шеруімен басталды.
Тілегі бір,
Жүрегі бір.
Достармен біз біргеміз.
Туыс барда құрыштан,
Берік біздің іргеміз - деген

жүргізушінің жалынды сөзінен кейін,
ата-аналар мен балалар ұлттар
өнерін ортаға салудан бір сайысқа
түскендей жарыса жөнелді.

А.Ұлықпанова, Ж.Бойшекенова,
Ж.Сәндібайдың «Украйн халқының
ұлттық биі» мен орыс халқының
«Калинасын» тамаша орындаған
Ұ.Жұмашева, М.Мұхамедиярова,
Г.Төлегенова, В.Кадироваларға
басқалардың да елітіп кеткенін өздері
де байқамай қап жатты. Шырқ
көбелек айналған тау халқының
«Лезгинкасын» Ұ.Мұқашева мен
Б.Мұқаштар орындаса, тамылжыған
сазды әуендегі түрік халқының
ұлттық өнерін Г.Бисембина,
А.Тәжібаева, А.Ораловалар өте
тартымды орындады. Ал
Д.Нурманованың ортаға салған
өзбек биі де көргенді тамсантса,
М.Ғұспанқызы мен Г.Байдуашова-
лардың орындауындағы сыған
қыздарының биі де  көпшілікті тәнті
етті. Бұдан әрі алыстан көздің жауын
алған «Достық  дастарханынан» дәм
татуға ұласып, өзбек палауын,
украйн бәлішін, орыс борщын, қазақ
қуырдағын, түріктер пахлавасын
ұсынып дәм татқан қонақтар мәре-
сәре болды. Қашанда ұйымдастыра
білгеннің ұтатыны анық. Осы орайда
балабақшаның музыка жетекшісі
Г.Базарова, «Еркетай» тобының
тәрбиешілері Б.Ұлықпанова мен
В.Кадирова-лардың еңбектерін
ерекше атап өтуге болады.
Осылайша ұлттар достығын ту еткен
фестиваль өте тамаша көңілді
өтуімен жанымызды жадыратты.

Г.ҚАПЛИЕВА,
Балалар кітапханасының

аға кітапханашысы.

ЕКІНШІ ДҮНИЕЖҮЗІЛІК
СОҒЫСТЫҢ ҚАСІРЕТІ ТОЛЫҚ
ЗЕРТТЕЛМЕГЕН КҮЙІНДЕ ТАРИХ
ҚОЙНАУЫНА ЕНІП БАРАДЫ. БҰЛ
АДАМЗАТ ДАМУЫНДАҒЫ
ОНДАҒАН ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ
ІШІНДЕГІ ЕҢ ҚАСІРЕТТІСІ.
МҰНДАҒЫ АДАМ ШЫҒЫНЫ
ОСЫҒАН ДЕЙІНГІ СОҒЫСТАРДАН
БІРНЕШЕ ЕСЕ АСЫП ТҮСКЕН.
ОСЫНДАЙ ҚАНДЫ ҚАСАПТАН
АМАН ШЫҒУДЫН ӨЗІ ЕРЛІК
ЕМЕС ПЕ? БІРАҚ БІЗДІҢ
САРБАЗДАР ҚАРША БОРАҒАН
ОҚҚА ҚАРСЫ ҰМТЫЛЫП, ЕРЕН
ЕРЛІКТІҢ ҮЛГІСІН КӨРСЕТТІ.
Солардың бірі - Көсембай ауылы-

ның тұрғыны Ақәлім Қазмұханов.
1914 жылы Ойыл ауданының Ақжар
ауылында дүниеге келген. Майданда
көрші  Саралжын селосынан Әндір
және Қойшы деген аталармен бірге
болып,  соғыстың қаңды шеңгелін
бірге көрген. Ешқандай тән жара-
қатын алмай, бораған оқтың
ортасынан елге аман-есен оралса
да, атамыз соғыста болған  қорқы-

нышты күндерді еске алып әңгіме-
легенді жақсы көрмейді екен. Өзінің
елге  аман- есен  оралғанына тәубе
қылып,  қасындағы  жолдастары
Әндір мен  Қойшы үшеуінің неміс-
термен ұрыс кезінде бір окопта
жатып, снарядтың ұшқыны Әндірдің
жағын, сол иығымен жырып өткенін,
Қойшының аяғын жарақаттағанын,
өзіне ештеңе болмағанын айтып,
«мені құдай сақтаған шығар» - дейтін.
Соғыстан кейін елге келіп, Шибұлақ,
Тасқабақ ауылдарындағы колхоз-
дардың басқармасы болыпты. Одан
кейін ұзақ жылдар ақ тарының атасы
Шығанақ атамыздың ісін жалғас-
тырып, суармалы тары егісінде
еңбек етсе, кейін өмірінің соңына
дейін халықтың асыға күтіп, әнге
қосқан пошташы аталары болған. Бір
қыз, үш ұл тәрбиелеп, немерелеріне
шексіз  мейірбандығын көрсеткен
атаның мемлекеттен алған мара-
паты да аз емес. Бірақ, өкінішке орай
өзінің қалауымен 1991 жылы
дүниеден өтерде балаларына өзімен
бірге медальдарында қосып жерлеуді

өтінген. Сондықтан да, ол кісінің
медальдары бүгінгі күнге жетпеді.
Ал, Оразғали Құсимов атамыз

туралы айтатын болсақ, ол кісі бір
емес, екі соғысқа қатысқан. 1939
жылы Финляндия мен КСРО
арасындағы келісім-шарт бұзылып,
Кеңес-фин соғысы басталып кетеді.
Отан алдындағы борышын өтеп
жүріп, кенеттен басталған соғысты
жеңіспен аяқтап, ауылға қайтқалы
тұрғанда, екінші дүниежүзілік соғыс
басталып, майнанның алғы шебіне
аттанады. 1945 жылы сол қолынан
жарақат алып, мүгедек болып
оралады. Әжемізбен бірге он  бала
тәрбиелеп өсірген майдангер атамыз
1991 жылы өмірден өтті. Ал, әжеміз
кенже баласының қолында
немерелерімен бейбіт өмірдің дәмін
татып отыр. Ал, немерелері
мектебіміздің алдыңғы қатарлы
оқушылары.

Ерман АЛПЫСОВ,
Көсембай негізгі мектебінің

9 сынып оқушысы.
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АҚТӨБЕДЕ «ТУҒАН ЖЕРІМ –
НҰРЛЫ ЕЛІМ» АКЦИЯСЫНЫҢ

ЖЕҢІМПАЗДАРЫ
МАРАПАТТАЛДЫ

«ҚАЗАҚ СӨЗІНІҢ ҚҰДІРЕТІН ТАНЫТҚАН»
ЖЕРГЕ ТҮСКЕН ҚАСИЕТТІ ТӨРТ КІТАПТЫҢ БІРІ «ЕҢ ӘУЕЛІ СӨЗ БОЛҒАН,

ОЛ СӨЗ - ҚҰДАЙ ЕДІ!» - ДЕП БАСТАЛАДЫ. АЛ, СӨЗДІ ЖЕТКІЗЕТІН ҚҰРАЛ
ТІЛ!
ЕЛБАСЫНЫҢ «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МАҚАЛАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ - ҰЛТТЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ ҚАСТЕРЛЕУ. МАҚАЛАНЫҢ АТАУЫ АЙТЫП
ТҰРҒАНДАЙ, РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТІРЕГІ – ТІЛ
ЕКЕНІ АЙТПАСА ДА ТҮСІНІКТІ. ӨЙТКЕНІ, ТІЛ ТЕРЕҢ ҚАЗЫНА...

түрлі қырынан қарастыруға болады.
Қазақ тіл білімінде әдеби тілдің
тарихы жекелеген әдеби үлгілерді
зерттеуден, олардың лексика-грам-
матикалық ерекшеліктерін ашудан
басталған. Бұл бір жағынан, қаламгер
сол үлгіні жасаушы қаламгердің тілін
зерттеу болса, екінші жағынан,
қаламгер өмір сүрген сол кезеңдегі,
дәуірдегі әдеби тілдің өзін де зерттеу.
Бұл туралы Ойыл қазақ орта мектебі
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі
Зина Бақытжанова тұшымды баян-
дады. Ал, ғалым құрметіне арналған
ақын Е.Ашықбаевтың «Тіл құсы»
өлеңін Ойыл қазақ орта мектебінің 6
сынып оқушысы Оксана Нұрлыбаева
нақышына келтіріп оқыса, «Абай
шығармаларының тілі» тақырыбында
баяндама жасаған Ш.Бекмұхам-
бетова атындағы Ойыл мектеп-
гимназияның тіл маманы Азамат
Мұсаевтың Абай өлеңдерінің қара-
пайым адамдардың аса мән бер-
мейтін тұстарына түсінікті талдау
жасауы Рәбиға апамыздың туған
жеріндегі тіл біліміне құмар жас-
тардың өсіп келе жатқанын көрсетті.
Біздің бұл ойымызды «Рәбиға Сыздық
– тұңғыш Жұбановтанушы», «Ака-
демик Рәбиға Сыздық және қазақ
емлесінің кейбір мәселелері» тақы-
рыптарында баяндама жасаған
Ш.Бекмұхамбетова атындағы Ойыл
мектеп-гимназиясының қазақ тілі
мұғалімдері Айдана Аманжолова
мен Нұрсәуле Жұмабековалар
дәлелдей түсті. Ал, «Ясауи хикмет-
терінің тілін» талдаған Ж.Жүсіба-
лиев атындағы Ойыл қазақ орта
мектебінің қазақ тілі мұғалімі Анар
Нұғыманованың баяндамасы ғылыми
еңбектерден кем соқпайды.
Ана тілінің абызы атанған апа-

мызға арналған шара соңында
қонақтар сөз алса, жас толқын
ақындар өз жырларын оқыса, ұйым-
дастырушылар аудандағы тіл жана-
шырларына алғыс хатымен қоса
ғалымның суретін естелікке ұсынды.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

«Түлік төлден өседі». Осы бір
бабалар сөзіне сүйенсек, мал бақ-
паса өспейтіндігін өсиет етіп кет-
кендей күй кештіреді. «Мал жайған,
малдың жайылғанына тояды» дегені
де мал бағудың машақатына төзіп,
ата-кәсіптен адал нәпаха тапқан-
дығын көрсетеді. Тіпті, бұрынғы ата-
бабамыз түз тағысының таңғы мал-
дың алдынан тосып, кешкі малдың
соңынан торитынында жақсы білген.
Сондықтан малдың соңынан қалмай
кезектесе баққан. Ата кәсіптің арқа-
сында қаншама дала академиктері
шықты. Мал ауруының алдын-алу
шараларын алдыңғы орынға қойып,
қысқы қора-жайын ерте жаздан
қамдады. Міне осылайша «малдың
күтіміне» мән беріп жүріп, мал басын
көбейтті. Бір бас малын екеу етсем
деген еңбек адамдарының таңмен
таласып тұрып бақ-дәулетін еселей-
тін шақ мал төлдейтін кез болса
керек. Сондықтан қазақ «сақпан»
уақытында сапарға көп шықпайтын
болған. «Әке көрген оқ жонар»

демекші, малшының баласы малсақ
боп өсті. Әке таяғын баласы ұстады.
Жалқаулыққа жаны қас сақалды
шалдардың қаһарлы қасиеттерінің
арқасында енжарлық әдеттер жойы-
лып, әр қазақ баласы еңбек етуге
машықтанды. Соның нәтижесінде
ата-кәсіп қарқынды қолға алынып,
қазақ даласы мыңғырған малға
толды. Ал, қазір ше? Қазір, дала-
мыздың басым бөлігі бос тұр. Ата
таяғын алысқа лақтырып, бес-алты
басты біреуге бақтырып жүрген
жайымыз жасырын емес. Әлі есімде.
Бала күнімізде ауылдағы 20 шақты
түтін бірігіп сиырдың кезегін өткізетін-
ді. Қазір ол үрдіс мүлде жоқ. Көрші
көршінің малын айдап келмейтін
халге жеттік. Соны көре-тұра аз-мыс
малымызды Аллаға аманат етіп,
иесіз қалған малдай иен далаға айдап
жібереміз. Көктемде қар суымен
кеткен малды, күзде түгендейміз.
Оған дейін «Құдай сақтасын» дейміз.
Рас, сақтансаң сақтайды! Малыңды
бақпасаң, оны қалай сақтайды.

Тұқымы азайып, тіршіліктен жойылу-
дың аз-ақ алдында қалған аң-құс-
тарға аяусыз қаруын кезейтін қарақ-
шылар қоңы кіріп, жүні үрпиіп тұрған
қараусыз малыңа көз сүзбесіне кім
кепіл? Сүзеді. Бір кездегі түз тағысы
дейтініміз бүгінгі күнде осылар екені
шүбәсіз шындық. Бүгінде олар осал
жау емес. Айдаладағы бағусыз
малды қолды етуде әбден әдет алып
кеткен. Мұның айғақты көрінісі
аудандағы ашылмай тұрған мал
ұрлығының еселеп артуы. Күтусіз
малдың күйі осындай болса, мал
ауруының алдын алу жұмыстары да
мардымсыз. Бұл негізінен мал иесінің
малдан ветеринарлық шараларын
алу жұмыстарына бей-қам қарауы.
Уақытылы қанын алдыртып, екпелер
салдырып тұрса, (тентек) шалдардың
айтысынша Құдайдың бермесін
тартып алуға болады. Демек «мал
баққанға бітеді» деген осы болса
керек.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Өз ойым...

МАЛ БАҚҚАНҒА БІТЕДІ!


