
Осы орайда жуырда Ақтөбе облысы
орталығында Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Әйелдер істері
және отбасылық-демографиялық саясат
жөніндегі Ұлттық комиссиясының қолдауы-
мен Ақтөбе облысының әкімдігі, Ақтөбе
облысы әкімінің жанындағы Әйелдер істері
және отбасылық-демографиялық саясат
жөніндегі комиссия, Ақтөбе облысы іскер
әйелдер кеңесі, «Жасыл экономиканы қол-
дау» және «G-Global-ды дамыту Коалиция-
сы», Заңды тұлғалар бірлестігі,  «Coca-Cola»
Халықаралық қоры, «Қазақстан әйелдерінің
аграрлы одағы» ұйымдастыруымен «Ақтөбе
облысының әйелдері» форумы өтті. Аталған
форумға біздің ауданнан да бірнеше
аналарымыз арнайы қатысып келді.
Солардың бірі аудандық аурухананың дәрігері Амина Ибрашова. Өмірінің 40
жылдай уақытын медицина саласына арнаған білікті дәрігер облыс әкімінің
алғыс хатын алды. Біз Амина дәрігермен арнайы тілдесу барысында «Ауыл
әйелдерінің форумында» болған жайтты жан-жақты баяндап берген еді.
Ендеше ауыл әйелдері атынан Амина Ибрашованың сөзіне кезек берсек...

«Форум «Ақтөбе облысының ауылдық аумақтарын дамытудағы әйелдердің
үлесі» атты «Nur-Otan» партиясы Ақтөбе облыстық филиалы
ғимаратындағы үлкен отырыспен басталды. Онда «Қоғамдық қолдау – жаңа
бастамаларға ынталандыру», «ауылдағы өмір сапасын арттыру», «Ауыл
шаруашылығы қаржылай қолдау қоры арқылы қаржыландырылатын ауыл
шаруашылығы жобаларындағы: ауыл әйелдері кәсіпкерлігін дамыту
жұмыстары», көп балалы аналар үшін «Әйелдерді әлеуметтік қолдау және
жұмыспен қамту мәселелері» тақырыптары төңірегінде баяндамалар
оқылып, ауқымды ақпараттар берілді. Сонымен бірге аталған шара түстен
кейін кәсіпкерлік саласында жоғары жетістіктерге жетіп отырған кәсіпкер
аналармен тәжірибе алмасу мақсатында «Менің жетістіктерімнің
тарихы» тақырыбында «Ынталандыру және кәсіпкерлік негізі», «Отбасылық
медиацияның негізгі дағдылары» атты семинар тренингтер мен «Бақытты
отбасының құпиясы. Заманауи әйелдің отбасындағы ролі» атты шеберлік
сағаттармен жалғасты. Осылайша ауыл-аймақ, облыстың түкпір-
түкпіріндегі шалғай ауылдардағы аналардың басын қосқан форум барша
анаға кәсібін ашып, отбасынының құндылықтарын сақтай отырып, ел
экономикасын арттыруына өзіндік үлестерін қосуға мол кеңес берді. Мен
де бұл форумнан үлкен әсер алып қайттым. Әсіресе аталған форум ауыл
әйелдері үшін отбасы, ошақ қасында отырып қалмауларына серпін берді.
Қол қусырып құр отырмай, қосымша табыс табуға жол ашты.
Сөз соңына ауданға аты таныс, медицина саласына орасан еңбегі зор

дәрігер «Бізде ең қуанарлық жайт: Елімізде әйел затына, анаға деген қолдау
жоғары. Сондықтан анаға шексіз құрмет көрсету ешқашан тоқтамайды»
- деп сенім білдірді.
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«Біткен істің басына» келген өңір
басшысы Оңдасын Сейілұлы, «Қаз-
ақстан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев-
тың өңірлердің инфрақұрылымын
дамыту тапсырмасының облыста
орындалып жатқанының куәсі.
Елбасының сындарлы саясатының
жемісі. Яғни, өркениеттің игілігі
шалғай ауылдарға да жетті», - деп,

тұрғындарды құттықтады.
— Бүгін Бестамақ ауылының

тұрғындары үшін маңызды күн.
Көгілдір отынымыз ауыл халқын
қуанышқа бөлеп, әрбір тұрғынның
үйлерін жылытуға мүмкіндік туып
отыр. Елбасының 2050 жылға
дейінгі даму стратегиясына сәйкес,
облысымыздың барлық елді мекен-
дерін газбен қамту қолға алынып,
жоспарлы түрде жүзеге асырылуда.
Соның айғағы, міне, бүгінгі өздеріңіз
куә болып отырған игілікті іс.
Бүгінгі таңда Ойыл ауданы тұр-

ғындар санының 38,3 пайызы көгіл-
дір отынмен қамтамасыз етілді.
Іске қосылғалы тұрған газ тарату
құбыры желісін тарту жұмыстары
2017 жылы басталған болатын.
Бұған бюджет есебінен жалпы құны
1 миллиард 47 миллионнан астам
теңге бөлінді. Аталған газ желісін
тарту арқылы 40-қа жуық тұрғын
үй мен мектеп, медпункт, ауылдық
клуб секілді әлеуметтік нысандарды
газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік
туды. Жуық арада әрбір үйге енетін
көгілдір отынның жылуы тұрғын-
дардың өмір сапасын жақсарта
түсетіндігі анық. Газдың тартылуы
ауылдың тұрмыс-тіршілігіне жаңа
бір леп беріп, шағын және орта
бизнестің, әлеуметтік нысандар-
дың көптеп ашылуына өз септігін
тигізетіні де анық.
Көгілдір отынның жылуы әр

шаңыраққа құт-береке, мол ырыс
пен ынтымақ әкелсін! Бүгінгі шара
алдағы табысты, жемісті күндер-
дің бастамасы болады деген сенім-
демін, — деп осынау қуанышпен
құттықтаған облыс әкімі артынша
жұртшылықпен бірге қариялардың
лебізін тыңдады. Алғашқы болып
үйіне көгілдір отын құбырын жүргізген
ауыл тұрғыны Балтабай Бисенов
облыс басшысына жерлестерінің
ыстық лебізін үлкен толқыныспен
жеткізді. Бұл тұрғындардың осында
көптеп шоғырлануына, жол бойын-
дағы шағын шаруасын өркендетуге,
жалпы жақсылыққа бастайтын игілік-
ті іс екенін айта келе, ол облыс бас-
шысын шаңырағынан дәм татуға

шақырды.
Мерекелік құттықтаулардан соң,

еңбек ардагері Нұрберген Берже-
кенов пен көп балалы ана Майра
Төребекова ауыл шетіндегі көгілдір
отын құбырын ресми түрде іске
қосты.
Сонымен қатар, ойылдықтар биыл

өркениеттің тағы бір игілігіне қол
жеткізгелі отыр. Ол - аудан орта-

лығына жүргізіліп жатқан оптикалық
талшықты байланыс жүйесі. Мектеп
ауласында «Қазақтелеком» АҚ
Ақтөбе облыстық филиалының
жергілікті байланыс техникалық
торабының директоры Ғалымжан
Сүйімбаев құрылыс барысы мен
қамтылу аймағы туралы түсіндірді.
Ал, байланыс саласының маман-
дарына ауданды ғаламтор желі-
леріне қосу жайын пысықтады. 
«Заман игіліктерін тек әлеуметтік
нысандарға қондырып қоймай, ауыл
тұрғындарына да ұсыну қажет. Бұл
— басты талап. Сосын мейлінше

сапасы жоғары желілерді пайдала-
ныңыздар», — деді Оңдасын
Оразалин.
Өңір басшысы осы оқу жылында

ашылған Тайсойған негізгі мектебіне
материалдық-техникалық базасы-
мен танысу барысында ғаламторды
мейлінше жоғары жылдамдықта беру
керектігін ескертіп, ұл-қыздардың
алаңсыз білім алуы — басты мақсат
екенін атап өтті.
Ал, ауылдың білім ордасы ғана

емес, ажарлы мекеніне айналған

сәулеті мен салтанаты жарасқан «су
жаңа» мектепке Оңдасын Сейілұлы
толық жабдығымен компьютер
сыйлады. Мектептің ауласына шыр-
ша ағашын отырғызды.
Облыс әкімі Саралжын ауылдық

округіне қарасты Қоңырат елді
мекеніндегі «Тәжібай-Агро» ЖШС
жұмысымен де танысты. Асыл-
тұқымды мүйізді ірі қара шаруа-

шылығымен айналысатын серіктес-
тіктің басшысы Абыл Сатаевтың
айтуынша, иелікте 71 бас ангус тұқы-
мының сиыры бар. Ал жұмысшы-
лардың саны - 9. Сондай-ақ,
шаруашылық аумағында аудандағы
асылтұқымды малдардың көшпелі
көрмесі өтіп, бұл іске ден қойған
шаруалар мал басы, тыныс-тіршігілі
туралы әңгімеледі. Оларды толған-
дыратын басты мәселе — мал
терісін өткізетін, оны соятын орын-
ның болмауы. Іле-шала облыстық
ауыл шаруашылығы басқармасының
басшысы Құсайын Сәрсембайға осы

түйткіл бойынша нақты ұсыныстар
әзірлеу тапсырылды.
Ауыл шаруашылығы жайы, бұл

саладағы түрлі сұрақтар көшпелі
отырыс барысында қаралды. Оған
басқарма басшылары, қаржы және
ауыл шаруашылығы қорларының
өкілдері, кәсіпкерлер қатысты. Кез-
десу барысында аудан әкімі Асқар
Қазыбаев өңірдің өндірісінің өзегін
құрап отырған мал шаруашылығы
саласындағы міндеттер мен меже-
лер туралы баяндады. Асқар Қайыр-

ЕҢСЕЛІ ЕЛДІҢ КУӘСІ
ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ АҚТӨБЕ

ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ОҢДАСЫН
ОРАЗАЛИН ЖҰМЫС САПАРЫМЕН
ОЙЫЛ АУДАНЫНА КЕЛІП, АУДАН-
ДАҒЫ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫ
БАСШЫЛАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ,
АСЫЛТҰҚЫМДЫ МАЛДАРДЫҢ
ЖӘНЕ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ
ӨНІМДЕРІНІҢ КӨРМЕСІМЕН ТА-
НЫСТЫ. СОНЫМЕН ҚАТАР, БИЫЛ
ҒАНА БІЛІМ КҮНІН БҮКІЛ АУЫЛДЫ
ҚУАНЫШҚА БӨЛЕГЕН ЖАҢА МЕК-
ТЕПТІҢ ҒИМАРАТЫНА БАС СҰ-
ҒЫП, САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНЕ ҚАРАСТЫ БЕСТАМАҚ
АУЫЛЫ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗ-
ДЕСТІ. ӨЙТКЕНІ, СОЛ КҮНІ ОЙЫЛ
АУДАНЫНЫҢ ЕҢ ШАЛҒАЙ АУЫ-
ЛЫ БЕСТАМАҚТЫҢ ТҰРҒЫН-
ДАРЫ ҮЛКЕН ҚУАНЫШҚА КЕНЕЛДІ.
АУДАН ОРТАЛЫҒЫНАН КЕЙІН
АЛҒАШҚЫ БОЛЫП БЕСТАМАҚ
АУЫЛЫНА ГАЗ ҚҰБЫРЫ ТАР-
ТЫЛЫП, КӨГІЛДІР ОТЫН ХА-
ЛЫҚТЫҢ ИГІЛІГІНЕ ҰСЫНЫЛДЫ.

ғалиұлы өзінің баяндамасында аудан-
да 9976 жылқы, 36803 мүйізді ірі қара,
169316 қой-ешкі, 79 түйе барын
айтып, жалпы саны 46 жауапкершілігі
шектеулі серіктестік, 328 шаруа қожа-
лығының жұмыс істейтінін айтты.
Сондай-ақ, «Еңбек», «Сыбаға», т.б.
бағдарламаларының жүзеге асырылу
барысы туралы мәлімет берді.
Жалпы, биыл ауыл шаруашылық
саласына тартылатын инвестиция
көлемі 200 миллион теңгеден асады
деп күтілуде.
Кездесу соңында Оңдасын

Сейілұлы мемлекеттік бағдарла-
малардың игілігін көру, барлық
жаңашылдықтарды оңтайлы пайда-
лану арқылы шаруалардың табысқа
жететінін тілге тиек етіп, оларға бұны
өз деңгейінде түсіндіру сала маман-
дарының міндеті екенін жеткізді.

— Елбасының аграрлық секторды
экономиканың драйвері ету туралы
тапсырма бергені белгілі. Аталған
тапсырманы орындау үшін Үкімет
тарапынан да зор мемлекеттік
қолдау көрсетіліп жатыр. Мәселен,
облыстың мал шаруашылығы сала-
сына осы жылы 5,7 миллиард теңге
бөлініп, бүгінгі таңда оның 4 мил-
лиард теңгесі игерілді. Ал субсидия
391 шаруашылыққа берілді. Шаруа-
шылықтар тарапынан өтінімнің
көптеп түсуіне байланысты біз өз
тарапымыздан Ауыл шаруашылығы
министрлігіне 5,9 миллиард теңге
қосымша қаржыға бюджеттік
өтінім бердік. Жалпы, осындай
қолдау арқасында облыста мал
шаруашылығында өндірілетін өнім,
мал басы жыл санап өсіп келеді, —
деген облыс әкімі жерді тиімді
пайдаланып, мал азығын дайындау
жұмыстарына айрықша көңіл бөлуді
тапсырды.
Рас, аудандағы шаруашылық-

тардың иелігіндегі мүйізді ірі қараның
тауарлы түрлерінің, яғни асыл
тұқымды малдардың үлес салмағы
аз. Бұл туралы облыстық ауыл-
шаруашылығы басқармасының бас-
шысы Құсайын Сәрсенбай айта келе,
шаруашылықтарды малдың тұқы-
мына мән беруге шақырды. Ал,
мемлекеттік бағдарламаларды орын-
дауда ойылдық шаруалардың өзіндік

үлестері бар. Алды 60-70 млн. тең-
геден несие алып, өрісін кеңейтіп,
даланың «төсін емуге» ұмтылып
отырғандар көп.

«Ауылшаруашылығын қаржылай
қолдау қоры» Ақтөбе облыстық
филиалының жетекшісі Гүлжанат
Ерғазина шаруашылық басшыларына
қаржы институттарының ұсынып
отырған жаңа мүмкіндіктері туралы
түсіндірді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл ауданы.

БЕСТАМАҚТЫҢ ЕСЕЛІ ҚУАНЫШЫ

Алдымен Ойыл селолық әкімдігі
ғимаратын аралап, бөлім басшы-
ларына бірнеше сауалдарын қойып,
сыбайлас жемқорлықты болдырмау
жөнінде әңгіме өрбітті. Сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Сыбайлас

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агент-
тігінің Ақтөбе облысы бойынша
департаменті басшысының бірінші
орынбасары Ғалымбек Нұрмаханұлы
мен аудандық ардагерлер ұйымының
төрағасы Сәрсенбай Аманғосов
селолық  әкімдік ішінен арнайы жасақ-
талған «Ашық әкімдік» бөлмесінің
лентасын қиды. Сонымен бірге

«АҚТӨБЕ - АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ»
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ЖОЛ БЕРМЕЙДІ
ӨТКЕН АПТАДА АУДАНЫМЫЗҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ АҚТӨБЕ
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ДЕПАРТАМЕНТІ БАСШЫСЫНЫҢ БІРІНШІ
ОРЫНБАСАРЫ ҒАЛЫМБЕК ДОСАНОВ ПЕН «АҚТӨБЕ – АДАЛДЫҚ
АЛАҢЫ» ЖОБАЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ БАСШЫСЫ ЖАНБОЛАТ ТҰРТАЕВ
АРНАЙЫ КЕЛІП, АУДАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ОРЫНДАРЫН АРАЛАДЫ.

«Шұғыла» мәдениет және демалыс
орталығында мемекеме басшылары-
мен кездесіп, Ғалымбек Досанов
қазіргі қоғамда сыбайлас жемқор-
лыққа төзімсіз иммунитет қалыптас-
тыру керектігін баса айтап, сыбайлас

жемқорлықты қоғам болып күресуге
үндесе, «Ақтөбе – адалдық алаңы»
жобалық кеңесінің басшысы Жан-
болат Бақиұлы азаматтарды жоба-
сының жұмысына жұмыла атсалы-
суға шақырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ФОРУМЫ»
АЛҒАН ӘСЕРІМІЗ КӨП

ӘЙЕЛДЕР ЖАЙЛЫ АЙТЫЛАТЫН ӘҢГІМЕ ДЕ, ҚОЗҒАЛАТЫН ТАҚЫРЫП
ТА КӨП. ҚАНШАМА АҚЫН, ЖАЗУШЫЛАРЫМЫЗ ӘЙЕЛ ЗАТЫНА ӘН
АРНАП, ЖЫР ТӨГІП ҒАНА ҚОЙМАЙ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕ САРҚЫЛМАС
МҰРАСЫН ҚАЛДЫРЫП КЕЛЕДІ. МІНЕКЕЙ» БІР ҚОЛЫМЕН БЕСІКТІ, БІР
ҚОЛЫМЕН ӘЛЕМДІ ТЕРБЕТКЕН» АНАЛАРЫМЫЗҒА ҚАНДАЙ ӘН АРНАСАҚ
ТА АРТЫҚ БОЛМАСЫ АНЫҚ. ДАНА ХАЛҚЫМЫЗ «ЕРДІҢ АСЫЛЫ
КҮШІМЕН БІЛІНЕДІ, ӘЙЕЛДІҢ АСЫЛЫ ІСІМЕН БІЛІНЕДІ», - ДЕП БЕКЕРГЕ
АЙТПАҒАН. РАСЫМЕН ДЕ ҚАЗІРГІДЕЙ ЗАМАНДА КӘСІПКЕРЛІКПЕН
АЙНАЛЫСЫП, ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНА СҮБЕЛІ ҮЛЕСІН ҚОСЫП ЖҮРГЕН
ІСКЕР ӘЙЕЛДЕРІМІЗ ЖЕТЕРЛІК.
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Елімізде көпбалалы отбасылардың
табыс мөлшеріне қарамастан мем-
лекеттік жәрдемақы беру жобасы
жасалып жатыр. Егер заң жобасы
депутаттар тарапынан мақұлданса,
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап
көпбалалы анаға жаңа жоба бойынша
жәрдемақы төленеді. Бұл туралы ҚР
Еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрі Біржан Нұрымбетов
Үкімет отырысында мәлім етті.
Министрдің айтуынша, атаулы әлеу-
меттік көмек алу үшін көпбалалы
отбасылардың табысына қарамас-
тан олардың балаларына әлеуметтік
жәрдемақы төленбек. Жаңа жүйе
бойынша жәрдемақы отбасындағы
балаларының санына қарай 42500
теңгеден 73 мың теңгеге дейін
атаулы әлеуметтік көмекке еселен-
ген мөлшерде болады. Бұл туралы
«ҚазАқпарат» сайты жазады.

— Атаулы әлеуметтік көмек
алатын балалардың 60 пайыздан
астамы көпбалалы отбасыдан
шыққан. Сондықтан біз олар үшін
республикалық бюджеттен жекеле-
ген мемлекеттік жәрдемақы ен-
гізуді жоспарлап отырмыз. Ол елі-
міздегі барлық көпбалалы отбасы-
ларға төленеді. Аталған жәрдем-
ақының көлемі бала санына қарай
болады. Орташа есеппен бір балаға
10-11 мың теңдеген беріледі. Жалпы
мөлшері 2018 жылы тоқтатылған
осындай жәрдемақы мөлшерінен 4-
7 есе артық, — деді Біржан Нұрым-
бетов.
Сондай-ақ, министрдің айтуынша,

отбасының әрбір мүшесіне атаулы
әлеуметтік көмектің мөлшері бұған
дейінгідей отбасының жан басына
шаққандағы орташа кірісі мен ең
төменгі күнкөріс шегінің 70 пайызы
арасындағы айырма ретінде анықта-
лады.

— Атаулы әлеуметтік көмек алу
процедурасы мен шарттарын қайта
қарастырамыз. Меніңше, процедура
мен шарттары көп болған сайын
халыққа да үлкен проблема жасай-
мыз, — деді министр.
Сонымен қатар қазіргі таңда атал-

ған көмек  6 және 12 айға тағайын-
далса, жаңа өзгеріс кезінде бұл
тоқсан сайын жүзеге асады. Ол үшін
құжат қажет емес, ЖСН номері мен
өтініш болса жеткілікті.
Министрдің мәліметінше Қазақ-

станда 343 мың көпбалалы отбасы
бар. Бұл отбасыларда бір жарым
миллионға жуық бала тәрбиеленеді.
Облыста 1 қазандағы есеп бойын-

ша, 18 782 аз қамтылған отбасы
атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұл
отбасыларда 88 258 адам бар. Оның 
64,0 пайызы —  балалар. Ал соның
ішінде көпбалалы отбасылардың
саны —  6838. Бұл отбасыларда
30563 бала тәрбиеленіп жатыр.
Облыстық жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар басқар-
масы басшысы орынбасарының
міндетін атқарушы Ақсұлу Жұбана-
зарованың мәліметінше, атаулы
әлеуметтік көмекті қаржыландыруға
бүгінгі күнге облысқа 8,9 миллиард
теңге, соның ішінде республикалық
бюджеттен 7,7 миллиард теңге,
жергілікті бюджеттен 1,2  миллиард
теңге қаржы қарастырылған. Бүгінгі
күні қаржының 6,4 миллиард теңгесі
игерілген.

— Қазіргі таңда атаулы әлеу-
меттік көмек алушылар арасын-
дағы еңбекке қабілетті азамат-
тардың түрлі себептерді алға
тартып, ұсынылған жұмыстардан
бас тартуы елдегі жұмыссыздық-
тың және көлеңкелі экономиканың
өсуіне ықпал етіп отыр. Осы жыл-
дың 9 айында атаулы әлеуметтік
көмек алушылар арасынан 1097
адамға түрлі жұмыстар ұсынылды. 
Мемлекет басшысының Жолдауын-
да берілген тапсырмасына сәйкес,
2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап
атаулы әлеуметтік көмектің қазіргі
механизміне өзгерістер енгізі-
леді. Өзгерістерді енгізудегі негізгі
ұстаным —  көмекке шынайы
мұқтаж азаматтарға қол ұшын
созу. Мемлекет бірінші кезекте
балаларға және көпбалалы отбасы-
ларға көмектеседі. Еңбекке қабілет-
ті азаматтар бос отырмауы тиіс.
Мемлекет оларға жұмысқа орнала-
суға немесе кіші бизнеспен айналы-
суға жағдай жасайды. Көпбалалы
отбасылар мемлекет қорғауында
болады, — деді Ақсұлу Жұбана-
зарова.
Бұл өзгеріс бойынша бала

санына байланысты көп балалы
отбасыларға берілетін мемлекет-
тік жәрдемақы:

42 500 теңге  — 4 балалы отбасы,
53 125 теңге —  5 балалы отбасы,
63 750 теңге — 6 балалы отбасы,
73 370 теңге —  7 балалы отбасы.
Бұл мемлекеттік жәрдемақыны

төлеу отбасының табысына тәуелді
болмайды және барлық көпбалалы,
яғни 4 және одан да көп кәмелеттік
жасқа толмаған балалары бар
отбасыларға төленеді.

— Егер бұл жәрдемақы отбасы-
ның үйіне кіретін жалпы кіріс жан
басына шаққанда өңір  бойынша
белгіленген күнкөріс деңгейінің 70
пайызынан аспайтын болса, онда
ұсынылған заң жобасына сәйкес
атаулы әлеуметтік көмек тағайын-
далады. Алайда, отбасында еңбекке
қабілетті жұмыссыз азамат
жұмыспен қамту органдары ұсынған
жұмыстан  бас тартпауы тиіс, —
 деді Ақсұлу Жұбаназарова.
Жәрдемақы бала 18 жасқа дейін

төленеді. Егер отбасында күндізгі
бөлімде оқитын студент болса, 23
жасқа дейін жәрдемақы беріледі.

ЖӘРДЕМАҚЫ ҚАЛАЙ ТӨЛЕНЕДІ?

АДАМНЫҢ ЕЛ ІШІНДЕГІ
ДӘРЕЖЕСІН, ЖАҒДАЙЫН ЕР-
ТҰРМАН АЙТЫП БЕРЕ АЛАДЫ.
ҚAЗAҚ ҰҒЫМЫНДA EP-ТҰPМAН
СӨЗIНIҢ МAҒЫНAСЫ КEҢ
МAЗМҰНДЫ ҚAМТИДЫ. ОҒAН AТ
МIНУГE ҚAЖEТТI
ЖAБДЫҚТAPДЫҢ, AЙТAЛЫҚ,
EP-ТОҚЫМ, КEЖIМ, ЖҮГEН,
НОҚТA, AЙЫЛ-ТҰPМAН,
КҰЙЫСҚAН, ӨМIЛДIPIК, Т.Б. БӘPI
ҚAМТЫЛЫП ЖAТAДЫ.

Ep-тоқым. Ep aтқa epттeлeтiн
epдiң соқa бaсынa қapaтылғaн. Оның
aстынa кeпiлдiк peтiндe қaжeттi iштiк,
iшпeк, тоқым өз aлдынa бөлeк-бөлeк
дaйындaлaды. Iштiк көбiндe жұмсaқ
илeнгeн қapaқұйpықтың лaғының
тepiсiнeн нeмeсe қойдың көктeмгi
жaбaғы жүнiнeн дaйындaлaды. Aл
iшпeктep жұмсaқ ки iздeн дaйын-
дaлaды. Оның eкi жaқ шeтiн бaл-
бapқыт нeмeсe ши бapқытпeн көм-
кepiп өңдeп, әсeмдeйдi. Ep-тоқымды
жaсaу – тeк xaлық iшiнeн шыққaн
шeбepлepдiң қолынaн кeлeтiн iс.
Iскepлiк өнepгe қapaй шeбepлepдiң
бipeулepi – epдiң соқa бaсын жaсaй-
тын болсa, eкiншiлepi – aғaштaн ep
қосып, былғapыдaн, киiздeн тоқым
тiгiп, қолдaн үзeңгi құйып, тeмipгe
күмiс, aлтын жaлaтып жәнe сүйeкпeн
нaқыштaп, aсыл тaстaн көздep
оpнaтып, ep-тоқымды түгeлдeй
жaсaғaн. Ep-тоқым жaсaу мeн оны
күндeлiктi өмipдe пaйдaлaну қaзaқ
xaлқының әлeумeттiк, қapым-қaты-
нaс жaғдaйымeн тығыз бaйлaнысты.

Aйыл – aтқa epдi бeкiтугe кepeктi
жaбдық. Aйыл қaйыстaн, былғapыдaн
eкi қaбaттaлып жaсaлaды. Ұзындығы
– 150-160 см, eнi – 8 см. Aйылдың бip
ұшынa мeтaлл тоғa тiгiлeдi. Aйылдap
төс aйыл («тapтпa aйыл» дeп тe
aтaлaды) жәнe шaп aйыл болып нeгiзгi
eкi түpгe бөлiнeдi. Шaп aйыл төс
aйылғa қapaғaндa ұзындaу болaды.
Шaп aйыл жaлaң epдiң үстiнeн, aл
төс aйыл aткөpпeн iң үст iнeн
тapтылaды.

Aтдоpбa – мaтaдaн, кeнeптeн,
ки iздeн т iг iлгeн, жaй өpмeктeп
токылып, aтқa жeм бepу үшiн пaйдa-
лaнылaтын әбзeл. Доpбa aттың
бaсынa бaу apқылы iл iнeд i. Бaу
aйылдap apқылы ұзapмaлы-қысқap-
мaлы eтiлiп жaсaлaды.

Aттapaқ. Ол тeм ip сымнaн
(кeйдe aғaштaн жaсaлaды. Aттың
құйpығын, түгiн тapaйды. Тaқтaйшaғa
apaсын жи i eт iп тыс жaсaйды.
Сонымeн бipгe былғapыдaн бaу тaғa-
ды. Соңғы кeздe aттapaқ плaст-
мaссaдaн (суляудaн) iстeлeтiн бол-
ды.

Aуыздық – aттың бaсын қaлaғaн
жaққa бұpуғa, тeжeугe apнaлғaн
шығыpшық тeмip. Жүгeннiң eң бaсты
бөлiгi, жұмыp тeмipдeн отқa қaқтaп
дaйындaлaды. Eкi жaқтaу бөлiктepi
aуыздықты бip-бipiмeн кiшкeнтaй
шығыpшық apқылы жaлғaстыpaды.
Aл қaлғaн eкi шeтiн жaқтaуды тeсiп,
сол тeсiктeн дөңгeлeк сулық, шығы-
pшықтapын өткiзeдi. Жүгeн тiзгiнiнiң
ұштapын осы шығыpшыққa жaлғaс-
тыpып тiгeдi. Aуыздық aттың eзуiн
жыpтып кeтпeуi үшiн оның сулыққa
тaяғaн жepi жуaнтық болуы тиiс.

Aшaмaй. Қaзaқ шeбepлepi ұлғa
нeмeсe қызғa apнaп, «aшaмaй ep»
жaсaғaн. Ұл бaлaны үш-төpт жaстaн
бaстaп aтқa мiнугe үйpeтудiң aйы-
pықшa мaңызы болғaн. Aшaмaй ep
aсa күpдeлi болмaғaн. Epдiң aлдыңғы
қaсы мeн apтқы қaсы eкi aйыp, биiк
eтiп жaсaлып, eкi ұшындa тeсiгi болғaн.
Бaлaны epгe отыpғызғaндa сол
тeсiктeн тaяқшa өткiзiп, aт үстiндeгi
бaлaны мықтaп ұстaтaды. Aяғын
үзeңгi қaпқa кигiзeдi. Aшaмaйдың
үзeңгi қaбын «тeпкiшeк» дeп aтaғaн.
Бeлдiк – қaйыстaн, былғapыдaн

қaйып тiгiлeтiн бaу. Aтты apбaғa,
шaнaғa жeккeндe, epшiктi бeкiтiп
ұстaтaтын тapтпa бaу.
Бұғaлық – apқaннaн жaсaлғaн

apнaйы құpaл. Оны жылқыны, түйeнi,
т.б. ұстaу үшiн қыл, кeндip, қaйыс
apқaннaн ұзындығын 12-15 құлaш eтiп
жaсaйды. Бұғaлықтың бip ұшынa
құpмeн кiшкeнтaй тұзaқ жaсaйды.
Eкiншi ұшын сол тұзaқтaн өткiзeдi дe,
одaн жылжымaлы үлкeн тұзaқ
жaсaйды, оны көб iнeсe құpыққa
бaйлaп қолдaнaды.
Дeлбe – apбaғa, нe шaнaғa жeгiлeтiн

көлiктi бұpып отыpуғa apнaлғaн әбзeл.
Оны қaйыстaн нeмeсe eсiлгeн қыл-
дaн жaсaйды. Дeлбeнiң aт сулығынa
бaйлaнap eкi ұшындa aғaш тиeгi, кeйдe
тeмipдeн жaсaлғaн бeкiтпeсi болaды.
Ұзындығы – шaмaмeн, 7-10 мeтp.
Доғa – жылқыны apбaғa, нe шaнaғa

жeккeндe қaмытты дәpтeгe жaлғaс-
тыpaтын әбзeл. Доғaны қaйың, тaл,
үйeңкi eмeн сияқты мықты aғaш-
тapдaн иiп жaсaйды. Ол үшiн жұмыp
aғaштың иiлугe тиiстi жepiн шaуып,
жұқapтып aлып, моpғa сaлып жұм-
сapтaды дa, тeз apқылы eкi жaқ бaсын
иiп қaлыпқa сaлып кeптipeдi. Доғa
кeуiп, қaлпынa түскeннeн кeйiн иiлгeн
жepiнeн шығыpшық оpнaтaды. Доғa-
ның дәpтeмeн жaлғaсaтын төмeнгi
eкi ұшының сыpтқы бeтiн, оpнықты
болуы үшiн, шaуып ойық жaсaйды.

Ep жәнe ep қосу – сaлт мiнiскe
apнaлғaн ep әбзeлi. Өтe сaпaлы,
мықты aғaштaн шaбылaды. Ep жa-
сaуғa қaйың, мойыл, үйeңкi aғaштapы
пaйдaлaнылaды. Epдiң жaсaлуынa
қapaй бipнeшe түpi болaды. «Қaзaқ
ep», «күм iс ep», «құpaнды ep»,
«aшaмaй ep», т.б. Қaзaқ epi бeс

бөлшeктeн тұpaды: aлдыңғы, apтқы
қaс; eк i қaптaл жәнe eк i қaстың
оpтaсындaғы бeлд iк aғaш. Epд iң
aлдыңғы қaсы apтқы қaстaн биiк
болaды. Бeт жaғы ою-өpнeктepмeн
бeдepлeнeд i. Apтқы қaстың үст i
жaлпaқтaу, aлқымы тaяз болaды.
Epдiң eкi қaптaлының бaсы – биiктeу,
оpтaсы — жaтыңқы, aттың apқaсынa
бaтпaйтындaй болуы тиiс. Осы бeс
бөлшeгi әзipлeнгeн соң, aлдыңғы
қaсқa eк i қaптaлды жeл iммeн
қондыpaды. Осыдaн кeйiн apтқы
қaсты б ipiкт ipiп, бeл-aғaшты eк i
қaстың apaлығынa сaлып, aғaш
шeгeмeн бeкiтeдi. Eкi қaптaл aғaш-
тapының epд iң aлдыңғы қaсынa
жaқын – оpтa шeн iнeн тapaлғы
өткiзeтiн тeсiк қaшaйды. Қaптaлдың
aлдыңғы eк i бaсынaн өм iлд ipiк
өткiзeтiн бүлдipгe, apтқы eкi бaсынaн
құйысқaнды жaлғaйтын жәнe қaнжы-
ғaғa кepeктi тeсiктep дaйындaйды.
Осы тeсiктep apқылы күмiстeлгeн
тeмip шығыpшықтapмeн әдeмi aйыл-
бaстap оpнaтылaды. Epдiң бөлшeк-
тepiн жeлiмдeп болғaн соң былғapы-
мeн қaптaп, шeттepiн күмiс жaлaтқaн
шeгeлepмeн бaстыpып қaғaды. Күмiс
epдiң aлдыңғы, apтқы қaсы түгeлдeй
күм iспeн қaптaлып, шeгeлepмeн
кeйдe aсыл тaстapмeн әшeкeйлeнeдi.
Aл тapтпa, тapaлғы, өмiлдipiк, құйыс-
қaн түгeлдeй күмiспeн сәндeлeдi.
Жaсaлу жaғынaн өтe күpдeлi, бepiк
жәнe жaйлы дa әдeмiсi – құpaнды ep.
Мұндaй ep 18, кeйдe одaн дa көп aғaш
бөлшeктepiнeн құpaлaды. Epд iң
жeлiмi әбдeн кeпкeн соң түйeнiң
көнiмeн көктeп, epдiң кiсi отыpaтын
жepiн түгeлдeй қaлың былғapымeн
қaптaп тiгiп, үстiн күмiс өpнeктepмeн,
aсыл тaстapмeн сәндeйдi.

Epшiк – жeгу әбзeлдepiнiң бipi. Ол
apбa, шaнaғa жeг iлeт iн көл iкт iң
apқaсынa сaлынaтын кәдуiлгi epдeн
кiшipeк, бipaқ ep тәpiздi eтiп жaсaлaды.
Қaмыт көлiктiң (aттың) омыpaуын
қaғып, нығын бaспaу үшiн дe кepeк.
Оның қос қaптaлының aстынa киiз
жaпсыpылaды дa, сосын тоқым
үстiнe сaлынaды. Одaн кeйiн оның
үстiндeгi тeсiгiнeн өткiзiлгeн қaйыс
aйылмeн қос дәpтe тиiстi дәpeжeдe
көтepiлiп бaйлaнaды. Кeйдe epшiктiң
оpнынa ep нeмeсe aшaмaй дa
қолдaнылaды.
Жaбу – мaлды ыстық-суықтaн,

шыбын-шipкeйдeн, мaсa-сонaдaн
қоpғaу, нe түйeгe apтқaн жүктi жaуын-
шaшынғa тигiзбeу, кeйдe сәндiк үшiн
түйe мeн бәйгe aттapынa жaбылaтын
жaмылғы. Оны қaзaқ қыстың қaтты
болғaн жылдapы apық-тұpық мaлды
суықтaн қоpғaп қaлу үшiн дe пaй-
дaлaнғaн. Жaбудың қыстық жәнe
жaздық түpлepi болaды. Қыстық
жaбуды – киiздeн, aл жaздық жaбуды
– тepмe aлaшaдaн, кeйдe сәнд i
мaтaдaн дa тiгeдi. «Жaбу aстындa
жaн қaлaды», «жaбу aстындa жaл
қaлaды» дeгeн сөздep жaбудың
мaлды жүдeтпeугe пaйдaлы eкeндiгiн
бiлдipeдi.
Жeлдiк – тоқым мeн ep қaп-

тaлының apaсынa сaлынaтын, был-
ғapымeн қaптaлғaн eкi бөлeк киiз.
Олap төмeн сыpғып түспeуi үшiн eкi
жepiнeн тeс iп, қaйыс тaғып бaй-
лaйды. Ол aттың apқaсынa epдiң
оқпaны тиiп, бaтпaуы үшiн сaлынaды.
Жүгeн жәнe оның түpлepi –

жылқыны жөнгe бұpу, бaйлaу үшiн
қолдaнылaтын әбзeл. Қaзaқ шeбepi
көң iл бөлгeн. Оны былғapы мeн
қaйыстaн, т.б. жaсaғaн. Ол үш iн
қaйысты тiгiп, өpiп, түйiп әшeкeй-
лeгeн. Жүгeнн iң қaйыс, түймe,
шытыpaлы, былғapы, өpмe жүгeн
дeгeн бipнeшe түpi бap. Былғapы
жүгeндi aстынa қaйыс сaлып тiгeдi.
Жүгeн кeңсipiк, жaқ, милық, жeлкeлiк,
кeкiлдiк, сaғaлдыpық, aуыздық, сулық,
тiзгiн, шылбыp сияқты бөлшeктepдeн
құpaлaды.
Тiзгiннiң – қaйыстaн, aл

шылбыpдың қылдaн өpiлгeнi aбзaл.
Жүгeн aттың бaсынaн сыпыpылып
кeтпeуi үшiн сaғaлдыpықты aттың
жaғының aстынaн доғa apқылы
бeкiтeдi. Былғapы жүгeн күмiстeлгeн
бүpкeнш iктepмeн әшeкeйлeнeд i.
Кeнсipiк пeн кeкiлдiк apaсын өpмeмeн
жaлғaстыpып, aйқaсқaн жepiнe aсыл
тaс оpнaтaды.
Көпшiк – epдiң үстiнe сaлынaтын

төсeнiш. Оны көбiнeсe, тысымeн
нeмeсe тыссыз жaсaйды. Көпшiктi
әдeттe киiздeн, жүн тapтқaн мaтa-
дaн, жүнiн apaсынa кeлтipiп, бeт-
тeст ipгeн қой тepiс iнeн, aң тepi-
лepiнeн, сондaй-aқ iшiнe жылқынын
қылын сaлып, былғapы, жapғaқ
жaстықшaлapдaн жaсaйды.
Кiсeн (тeмip тұсaу) – жылқыны

мaтaу әбзeлi. Шeбepлep кiсeндi aттың
aяғынa тeмipдeн кeлiстipiп иiп, aяққa
тиeтiн жepiнe киiз сaлып, сыpтын
былғapымeн қaптaп, тiгiп жaсaйды.
К iсeнн iң aттың aяғынa сaлaтын
жepiнiң тeмipi eкi бөлшeктeн кұpa-
лaды, aшылу, жaбылу жaғдaйы тоғa
apқылы оpындaлaды. Aттың оң
aяғынa сaлынaтын кiсeн бөлшeгiнiң
бipeуiндe кiшкeнтaй шығыp болaды.
Сол шығыpдaн кiсeннiң шынжыpын
eткiзгeндe бөлшeк жaбылaды. Aл
eкiншi aяғынa сaлaтын кiсeн бөлшeк-
тepiнiң eкi ұшындa дa aйқaстыpып
жaбылaтын құлпы болaды. Кiсeн тeк
кiлтпeн aшылып-жaбылaды.
Қaмшы ep-тұpмaн әбзeлдepiнiң

құpaмынa к ipeд i. Оны кeйдe «aт
жүpгiзгiш» дeп тe aтaйды. Өйткeнi
қaмшыны, нeгiзiнeн, «көлiктi» жүpгiзу

үшiн қолдaнaды. Aл кepeк болғaн
жaғдaйдa оны қapу peт iндe дe
пaйдaлaнaды. «Қaмшыдaн үлкeн қapу
жоқ, қолыңдa жүpiп бiлiнбeс» дeгeн
сөз соны мeңзeсe кepeк. Ондaй
қaмшының сaбы сaлмaқты, өpiмi
жуaн жәнe ұзын болып кeлeд i.
Қaмшының өpiмiнe қapaй әлдe нeшe
түpi болaды. Қaмшы бүлдipгe, сaп,
aлaқaн жәнe өpiмнeн тұpaды. Оның
әpқaйсысы әp зaттaн жeкe-жeкe
дaяpлaнып бipiктipiлeдi. Қaмшының
сaбы тобылғыдaн, ыpғaйдaн, тaуeшкi
жәнe aқбөкeннiң мүйiзiнeн нeмeсe
eлiктiң сиpaғынaн жaсaлaды. Қолғa
ұстaйтын жepiн былғapымeн қaптaп,
бүлдipгe тaғaды. Кeйдe қaмшының
сaбын тұтaстaй былғapымeн қaптaп,
күмiспeн әшeкeйлeйдi. Күмiс сaпты
қaмшы көбiнeсe әйeлдepгe apнaлaды.
Aл epлep қaмшының сaбынa тeмipдeн
бaуыp сaлып, қaйыстaн нeмeсe
жeздeн оpaп сaқинaлaйды. Мұндaй
қaмшыны «сapыaлa қaмшы» дeп
aтaйды. Кaмшының өpiм i жaқсы
илeнгeн қaйыстaн өpiлeдi. Қaмшы
өpiмiн әpтүpлi eтiп жaсaу үшiн тaспa
сaнын өзгepтiп отыpaды.
Қaмыт. Көлiктi apбaғa, шaнaғa

жeгу үшiн пaйдaлaнылaды. Оның aт
қaмыт, түйe кaмыт, өг iз қaмыт
сияқты apнaлғaн төл iнe қapaй
нeшeмe түpлepi бap. Қaмыттың имeк
aғaштaн жaсaлғaн қос құлaғы
болaды. Олapдың жоғapғы ұштapын
қaйыспeн бipiктipiп бaйлaйды. Мұны
«жeлкeбaу» дeп aтaйды. Құлaқ
aғaштapының aстынa «шұжық» оpнa-
тылaды. Қaмыттың құлaқтapынa
iлмeктeлгeн жaлпaқ қaйыс өткiзiлeдi.
Оны «құлaқбaу» дeйдi.
Құлaқбaу дәpтe мeн доғaның

бaстapын б ip-б ipiнe қосaды. Aл
қaмыттың төмeнгi бaстapын қосa-
тын жiңiшкe кaйыс «тaмaқбaу» дeп
aтaлaды.
Оны қaтты тapтып бaйлaғaндa

доғa бaстapы дәpтeгe мықты болып
бeкидi. Қaмыттың сыpтын – был-
ғapымeн, aл iшк i жaғын – қaлың
киiзбeн қaптaйды.
Қaнжығa – сaлт aтқa бөктepгeн

зaтты бaйлaйтын ж iң iшкe қaйыс
тaспa. Epдiң қaптaлының apтқы aлa-
қaнындaғы тeсiккe өткiзiлiп бeкiтiлeдi.
Ұзындығы – 25-30 см. Қaнжығaғa
бұғaлық, apқaн, шiдep, тұсaу, тоpсық,
қоpжын, aтып aлғaн aң, құс, т.б.
осындa бaйлaнaды. «Қaнжығaң мaй-
лы болсын» дeгeн сөз осығaн қapa-
тылып aйтылғaн.
Құйысқaн – ep aттың мойнынa

кeтпeуi үшiн былғapыдaн қaйыспeн
aстapлaп қaйып жaсaлaтын әбзeл.
Кeйдe epдiң apтқы қaптaлынa бaй-
лaнaтын eк i ұшын өpгeн өpмeл i,
түймeлi құйысқaндap дa кeздeсeдi.
Құйысқaнды күм iспeн өpнeктeп
әсeмдeйд i. Былғapыдaн шaшaқ
жaсaп, қымбaт тaстap қaдaйды.
Құйысқaнның оpтaсынa былғapы
қaйыстaн дөңгeлeк т iг iлeд i. Осы
дөңгeлeктiң aлдыңғы шeтi epдiң apтқы
қaптaлындaғы шығыpшыққa бaйлa-
нaды. Aл aттың құйpығының aстынa
кeлeт iн apтқы бөл iг i ұзын тұтaс
қaйыстaн жaсaлып, оpтaсынaн eкiгe
иiлiп, осы иiлгeн жepiн тaспaлaп тiлeдi.
Мұpындық – түйeнiң, өгiздiң eкi

тaнaуы apaсындaғы мұpын шeмip-
шeгiн тeсiп, көлдeнeң өткiзiп қоятын
жiңiшкe тaяқшa. Оны қaтты aғaштaн
көб iнeсe тобылғыдaн жaсaйды.
Aғaштың оpнынa қaйыс нeмeсe жiп
өткiзiп қоятындap дa бap. Мұpындыққa
бұйдa бaйлaп, сол apқылы оңғa, солғa
бұpaды нeмeсe жeтeктeйдi. Өмiлдipiк
– epдiң apтқa кeтпeуiн қaмтaмaсыз
eтeтiн әбзeл. Сонымeн бipгe сәндiк
үшiн дe тaғылaтындықтaн, оны қaлың
былғapыдaн жaсaп, әшeкeйлeйдi.
Өмiлдipiк былғapыдaн, қaйыстaн

aстapлaнып қaйып тiгiлiп, өpiп жaсa-
лaды. Өмiлдipiктiң aттың кeудeсiнiң
aлдынa кeлeтiн оpтaсынa былғapы-
дaн, қaйыспeн aстapлaп, дөңгeлeк
жaсaлып, шaшaқтaлғaн бaулap
сaлынып, күмiстeлгeн бүpшiктep,
нaқыштaлғaн өpнeктepмeн әшeкeй-
лeнiп, дөңгeлeк оpтaсынa aқ тaстap
оpнaтылaды.
Өpe – aттың aлдыңғы жәнe apтқы

aяғынa сaлaтын тұсaу. Өpeнi қылдaн,
қaйыстaн өpiп, түйiп жaсaйды. Aттың
aяғынa тиeтiн жepiнe киiздeн aстap
сaлaды. Aтты өpeлeгeндe өpeнiң бip
ұшын aттың – оң aяғынa, aл eкiншi
ұшын aйқaстыpып aттың apтқы сол
aяғынa сaлaды. Өpeлep шaдыp өpe,
тiк өpe болып нeгiзгi eкi түpгe бөлiнeдi.
Өpeл i aт тұсaмыс сaлғaн aтқa
қapaғaндa epкiнipeк әpeкeт жaсaйды.
Тaғa. Жылқының тaсыpқaмaуы

нeмeсe мұздaн тaймaуы үшiн тұя-

ғынa қaғылaды. Тaғaны сом тeмipдeн
иiп, қaптaп шeгe өтeтiн тeсiк пeн сaй
сaлып жaсaйды. Бeдepлi өкшeлiк
шығapaды. Тaғaны aттың тұpaсынa
тигiзбeй, тұяғынa ғaнa кipiп тұpaтын-
дaй eтiп apнaйы шeгeмeн қaғaды.
Тeбiнгi – ep-тұpмaнның құpaмынa

жaтaтын әбзeлдepдiң бipi. Тeбiнгi, бip
жaғынaн, әсeмд iк үш iн тaғылсa,
eк iнш iдeн тоқым қысқa болғaн
жaғдaйдa, aяқкиiмдi aттың тepiнeн
қоpғaйды («...тебiнгi терге шiрiмей»
деген т iркест iң орайы кел iп-ақ,
тұрғаны). Aл тоқым ұзын болғaн
жaғдaйдa оны тозып кeтудeн сaқ-
тaйды. Қaзipгi кeздe тeбiнгiнi жeкe
жaсaмaйды. Киiз тоқымдapғa жaпсы-
pылып, тiгiлeдi. Xaлық apaсындa
мұндaй тeбiнгiнi «тоқымның тeбiнгiсi»
дeп тe aтaйды. Ол aдaмның жiлiншiк,
тобығының тұсынa кeлeдi.
Тeпкiшeк. Жaс бaлaны aтқa

мiнгiзгeндe қолдaнылaтын ep-тоқым
әбзeлдepiнiң бip түpi. Қaзaқ xaлқындa
5-6 жaстaғы бaлaны aлғaш aтқa
мiнгiзгeндe aяғы үзeңгiгe жeтпeйтiн
болғaндықтaн, оғaн apнaйы тiгiлiп, ою-
өpнeкпeн әсeмдeлгeн тeб iнг i –
тeпкiшeк дaйындaлaды. Тeпкiшeктi
түpл i-түст i жүн ж iппeн тepмeлeп
тоқылғaн өpнeктi бaсқұpдaн нeмeсe
шұғaдaн, т.б. қaлың мaтaдaн aстap-
лaп қоpжын сияқты eтiп тiгeдi дe,
бeтiн кeстeлeйдi. Оны epдiң үстiнe
сaлып пыстaнмeн бeк iтeд i. Бaлa
тeпкiшeктiң eкi бaсынa eкi aяғын
сaлып отыpaды.
Тepлiк тоқымның aстынa сaлу

үшiн қойдың жaбaғы жүнiнeн жaсa-
лaды. Шeттepiн былғapы, болмaсa
мaтaмeн көмкepeдi. Тepлiк өз aтынa
сaй тep с iң ipу үш iн жәнe aттың
apқaсынa epдiң қaптaлы бaтпaу үшiн
қaжeт. Тepлiктi кeй жepдe «iшкiлiк»
дeп тe aтaйды.
Тоқым – epдiң aттың apқaсынa

бaтпaуы үшiн сaлынaтын төсeнiштiң
бip түpi. Ол көбiнe киiздeн сыpылып
жaсaлaды. Кeйдe ки iз тоқымның
жиeгiн шұғa нeмeсe бapқыт сияқты
мaтaлapдың бipiмeн көмкepiп, сыp-
тын түгeлдeй кaлың былғapымeн
қaптaйды. Сыpмa тоқым мeн көм-
кepмe тоқымды көбiнeсe әйeлдep
жaсaйды дa, aл былғapы тоқымды
шeбep epкeктep жaсaйды. Тоқымның
көлeмi дe, пiшiлу үлгiсi дe әpтүpлi
болaды. Әйeлдepгe apнaлғaн тоқым-
дap – үлкeн, әшeкeйi көп, aл epкeк-
тepдiң тоқымдapы ыңғaйлы, шaғын
болaды.
Тұсaмыс – жылқы ұзaп жaйылып

кeтпeу үшiн пaйдaпaнылaтын әбзeл.
Aттың aлдыңғы eкi aяғынa сaлынaды.
Оны жiп, қaйыс нeмeсe былғapыдaн
жaсaйды. Тұсaмыстың тиeк оpнaт-
ылғaн aлaқaны жәнe бaлaқбaуы
болaды. Aтты тұсaғaндa бaлaқбaу-
дың aт шaшaсы жaғындa болуы шapт.
Тұсaмыс болмaғaн жaғдaйдa жыл-
қыны жiппeн дe тұсaй бepeдi. Үзeңгi
– aтқa мiну үшiн қaжeт «бaспaлдaқ».
Зepгepлep оны қолдaн құятын болғaн.
Тeмipдeн қaқтaп тa жaсaғaн. Үзeңгiнiң
eкi қaбыpғaсының жоғapғы жaғындa
тapaлғы өткiзeтiн тeсiк болaды. Оғaн
үзeңгiбaу тaғылып, epдiң қaптaлын-
дaғы тeсiктeн өткiзeдi. Aл aяқкиiмнiң
тaбaны тұpaтын жepi тұтaс сопaқшa
болып кeлeдi. Бұpын epшiлep үзeңгiнi
кeппeгeн қaйыңнaн иiп нeмeсe ойып
тa жaсaғaн. Мұндaй үзeңгiлep aтқa
жeңiл болaды жәнe ол қыстa aяқты
қapымaйды
Шiдep – жылқыны мaтaу әбзeл-

дepiнiң бipi. Оны қaйыстaн, кeйдe
шынжыpдaн жaсaйды. Ш iдep үш
бaлaқ (тұсaмыс жәнe өpe) болып
кeлeдi. Ол жылқының aлдыңғы eкi
aяғы мeн apтқы б ip т iлepсeг iнe
сaлынaды. Әp бaлaқтa бip-бipдeн
aлaқaн, тиeк жәнe бaлaқбaулap
болaды. Қыл ш iдepд iң тұсaуын,
өpeсiн жәнe бaлaқбaулapын жылқы
қылынaн жeкe-жeкe дaйындaп aлып
құpaстыpaды. Aл қaйыс шiдepдi сиыp
тepiсiнeн илeнгeн қaлың қaйыстaн eкi
қaбaттaп жaсaйды. Қос қaбaттaлғaн
қaйыс тaспaмeн тiгiлeдi. Мұндaй
шiдepдiң тұсaуы мeн өpeлiгi шығыp-
шық apқылы жaлғaсaды. Өpмe
шiдepдiң үш бaлaғы бөлeк өpiлiп,
бipiктipiлeдi. Оның бaлaқбaулapы қос
қaбaт жiңiшкe қaйыстapдaн, тaспa-
лapдaн жұмыpлaнып өpiлeдi.
Шiлиa – қaмытты aттың мойны-

нaн кeтipмeу үшiн қолдaнылaтын
әбзeл. Шiлиaны қaйыстaн тiгiп, түйiп,
өpiп iстeйдi. Шeбepлep күмiспeн,
жeзбeн қaдaқтaп әсeмдeйд i, әp
жepiнe қaйыстaн шaшaқ тaғaды.
Көтepмe – aтты apбaғa, шaнaғa

жeккeндe aғaш жeтeгiн көтepeтiн бaу.
Бұл бaу epшiктiң үстiнe сaлынaды.

Осы шараны Ойыл аудандық
жұмыспен қамту әлеуметтік бағдар-
ламалар бөлімі ұйымдастырды.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы тұрғындардың ақпараттан-
дырылу деңгейін арттыру және қыз-
меттерді электрондық түрде көрсе-
туді өзектендіру, сонымен қатар
мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
терді алу үшін консультативті-
әдістемелік көмек беруді қамтамасыз
етуді көздеген жәрмеңкеде мекеме
басшылары жұмыс орындары тура-
лы мәліметтер беріп, жұмыс іздеуші
адамдармен сұхбат жүргізді, жұмыс-
қа қабылдау тәртіптерін түсіндірді.
Сонымен қатар жәрмеңкеге қатысу-
шылар жастар тәжірибиесі және

әлеуметтік жұмыс орындары жайлы
мәліметтер алды, жұмыссыз азамат-
тар анкеталар толтырды. Аталмыш
жәрмеңкеге аудандық мемлекеттік
және жекеменшік кәсіпорындар
қатысты. Жәрмеңкеге жұмыс іздеп
жүрген кез-келген азамат қатысуға
құқылы.Жәрмеңкеге барлығы 253
адам қатысты. Оның ішінде 176
адамға маусымдық жұмысқа жол-
дама берілді. Атап айтсақ, киім ілуші
39 адамға, от жағушы 122 адамға,
және де басқа мамандықтар бойын-
ша 15 адамға жолдамалар ұсыныл-
ды.

Асел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Күз келсе күн райының құбылып
тұратыны айтпаса да ақиқат. Кейде
жылышуақтанып тұратыны да
уақытша құбылыс. Көбіне қара суық
желдің тынымсыз гуілі құлақты
тұндырады. Төңіректе төніп жүрген
қара бұлттар қапелімде шайдай
ашылғанымен, қас-қағым сәтте
қайта жиналып қалады. Осындай
құбылысқа қарамастан өткен сенбі
Көкжардың тағы бір таңы күзгі жәр-
меңкемен басталды. Ауыл шаруа-
шылығы жәрмеңкесіне әдеттегідей
ауданға қарасты ауылдық округтер
атсалысты. Оның ішінде айрықша
атап өтсек, аудан орталығынан
шалғай орналасқан Қараой ауылдық
округінен «Сұлтан-2» шаруа қожа-
лығы қой етін 1300 теңгеден ұсынса,
Қайыңды ауылдық округінен «Есбол»
шаруа қожалығы ірі қараның етін 1300
теңгеден берді. Жәрмеңке сөре-
лерінде қой, ірі қараның еттері толып
тұрды. Әрбір шаруашылық мал етін
мейлінше арзан бағамен беріп жатты.
Сондықтан болар етке деген сұраныс

көп болды. «Сегізсай» өндірістік
кооперативі ірі қараның етін 1500
теңгеден ұсынса, «Елдос» шаруа
қожалығы 1400 теңгеден шығарды.
Жәрмеңке сөрелерінде одан бөлек
сүт өнімдері де үзілмеді. Нарықтағы
құнын түсірмеген таза табиғи сүт
өнімдері мұнда да өз бағасын
түсірмеді. Әйтсе де таза өнімді алу-
шылар өнімнің бағасына қарамастан
дәмін татып, ұнағандарын молырақ
алып жатты. Сонымен бірге өткен
жәрмеңкеде қысқы киімдер сатып
есте қалған Салтанат Баймұқанова
деген апамыз бұл жолы да қысқы
жылы киімдерін толтырып әкеліпті.
Оның сөзінше қысқы киімдер жәр-
меңке кезінде өтімді. «Жәрмеңкеге
келген қарапайым шаруа, тіпті
шаруашылық төрағалары да осы
жерден іздеген киімдерін сатып
алады. Бағасы да аса қымбат емес»,
- дейді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

КҮЗГІ ЖӘРМЕҢКЕНІҢ СЫЙЫ КӨП

«БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖӘРМЕҢКЕСІ»
176 адамға жолдама берді

ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ОРТАЛЫҒЫ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА
«ШҰҒЫЛА» МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА «ЖҰМЫСПЕН
ҚАМТУ 2020 ЖОЛ КАРТАСЫ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАТЫСУШЫ-
ЛАРЫНА ЖӘНЕ БАРША ТҰРҒЫНДАРҒА АРНАЛҒАН «БОС ЖҰМЫС
ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖӘРМЕҢКЕСІ» ӨТТІ.
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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.

ҚУАТ ҚИЫҚБАЙ
Әңгіме
Ай айналып, кібіртіктеп күні жеткен

келіншегімнің босанғанына бүгін
бесінші күн. Әке болып әлем тапырық
күй кешкеніме бесінші күн. «Қыз
деген: бетімнің қызылы, үйімнің
қызыры» дейтін бұрынғылар, біздің де
үйдің табалдырығынан Қызыр баба-
ның енгеніне бесінші күн. Жасы
жетпістен жылжыған әкемнің «Кен-
жемінің кішкентайын көрдім» деп
Тәңірге шүкіршілік айтқанына да
бесінші күн. Мынау қара шаңырақта
іңкәр дүниеге келіп іңгәлаған нәрес-
тенің үні естілгеніне де бесінші күн.
Әке–шешенің қадірін түсініп, «бес
күндік мына жалғанның» мәнісін
ұққандай болғаныма да бесінші күн.
Табанымнан тозып, қара санымның

қалжырағанын сезбей бесік іздеге-
німе дәл бүгін бесінші күн...
Әлқисса... Бәрін басынан бас-

тайын...
...Қысып тұрған қыс аяқталып,

ылға–жылғаны ылай–батпаққа тол-
тырып көктем басталғанда, соңғы
күндері әр қадамы қыбырлаған, жүрісі
жыбырлаған келіншегімді «жедел
жәрдем» перзентханаға жеткізді. Таң
мезгілінде жұмысқа тұрып кеткеннен
кейін шешем хабарласып: «Келіннің
толғағы басталды. Бірінші перхент-
ханаға апара жатыр» деді. Осы
хабардан соң қайдан жұмысың
жүрсін. Бір сағаттай телефонымның
бетіне телміріп отырдым да келін-
шегіме хабарлассам: «Бізді жаңа ғана
екінші перзентханаға әкелді» деді
ыңқыл–сыңқылы көбейіңкіреп. Бір
әредіктен кейін қайыра шешем
қоңырау шалды да: «Келінді үшінші
перзентханаға орналастырды» деген
соң, «Ой, шеше–ау, қаладағы барлық
емханаларды адақтап жүрсіздер
ме?» десем. «Иә, мына тұқымың
өскірлер танысың болмаса бірден
перзентханаға орналастырмайды
екен ғой» деп еңіреп тұр. Жақында
әйелі босанған бір әріптесім: «Пер-
зентханадағы дәрігерлермен алдын
ала әмпей–жәмпей болып алмасаң
«анда бар, мында кел» деп қан
қақсатады» деген. Соның айтқанын-
дай «көресінді» содан көріп, барма-
ғымды тістеп, санымды сабаладым...
Ол күні ешқандай хабар болған

жоқ. Екінші жартың емханада жатса
сенің де есікке қарай ентелеп,
елеңдеп, елегізетінің анық жай. Түні
бойы ерекше сезім бойды билеп,
«толғатып» жатып ұйықтап кетіппін.
Ертесі күні таң сәріде жеңешем

сүйінші сұрап бір үйлі жанды сүйінтіп
тастады. Енесі екі жағына сөмкесін
еңсеріп келіні мен немересіне жүгірді.
Атасы Алласына тәубасын айтып
үйде қалды. Басымыз бақыттан айна-
лып, шаттықтан шадыман болып, біз
де кеңседегі жұмысымызға зыттық.
Зытқанда былай болды. Жеңгем
хабарласқаннан кейін туған–туысы-
мыздан сүйінші сұрап бөгеліп қалып-
пын. Жұмыстан бастықтың орынба-
сары қоңырау шалмасы бар ма?!
«Неге кешігесің?» деген сұрағына:

– Басеке–е–е – деп даусымды сәл
созыңқырап, көпіртіп көпшікті сала
қойдым да – мен сәл–пәл кешігіп
барам. Келіншегім босанып... Әке
атанып жатырмын – дедім бар
қуанышымды жасыра алмай. Дәл осы
сәтте төр үйде отырған әкем ақырып
қалды:

– Қайдағы әке? Оттапсың! Ол менің
балам! Балажан болғанын қарашы
мынаның?! – деп тағы бірдеңелерді
бастырмалата жөнелді. Қалғанын
естуге қауқарым жетпей тас жұт-
қандай тілімді тістеп, тұра бездім.
Баланың тұңғышы қашаннан ата
баласы екенін баяғыдан білетінмін.
Біздің шаңырақтағы үлкен ағамды
әкем бертінге дейін «Оның жөні басқа,
жолы бөлек. Ол үлкендердің баласы»
деп отыратынын тарс есімнен
шығарған өзіме де обал жоқ.
Келіншегім екеуміздің ойымызда

бұрыннан бар нәрсе нәрестемізді
кәдімгі қазақы бесікке бөлеу еді.
Үйдегі үлкендер жағына ойымызды
сездіргенде, «мейілідеріңе сай
пейілдерің ғой, тек бесікті кішкентай
аман–есен туғаннан соң іздерсіңдер»
деген–ді. Таңертеңгі хабардан соң
таныс–тамырдың бәріне қоңырау-
латып бесік іздей бастадым. Дәл

бүгінгі күнге дейін бірі де қатындары
қалжа жеп, балалы болмағандай
бастарын шайқап, ойдағы дүниемді
бірінен таба алмай әбден дал болдым.
«Жақын жегжат–жұрағаттан шығып
қалар» деп аса мән де бере қой-
мадым.
Кешкісін үйге келсем, маңымыз-

дағы араласатын көрші–қолаң,
әулетіміздің туыс–туғандары түгел
жиналып алып гуілдеп отыр екен.
Іздеп жүрген бесіктің жайын әкем
айтса керек, үлкен дастарханның
бұрышында отырған кетік тіс кемпір:

– Балам, бесік таба алдың ба? –
деді. Мен үнсіз ғана басымды шайқай
салдым.

– Оны несіне іздеп әуре боласың,
арбаға жатып та талайлар арыстай
азамат болып өсіп жатыр ғой – деді
тағы да көрші кемпір. Шешем сөзге
араласты.

– Балалардың дегені болсын.

Кішкентайдың асты құрғақ болса,
ұйқысы тыныш қой – деді көршімізге
қарсылық білдіріп.

– Әй, соның қажеті мен пайдасы
шамалы. Біздің үйдегі немерелердің
барлығы әлгі анау орыстың ойлап
тапқан ақ дамбалын киіп–ақ өсіп–
өнді. (Ол кісіге бәрі орыс, айтпағы
баланың дәретін сіңіріп алатын
шетелдіктер ойлап тапқан жөргек еді)
Сондықтан, шырақтарым, бесік іздеп
қайтесіңдер?! Келіннің ұйқысы
тыныш болсын десеңдер, бесік керек
емес. Баланың бұтына әлгі ақ
дамбалды кигізеді де, бауырына
басып жата береді.

– Ойбай, екеуі орталарына алып
жатса, түннің бір уағында ұйқысырап
жатып жаншып кетпей ме – деп
шешем байғұс шар–шар ете қалды.

– Әжеміз дұрыс айтады – деді
талай жыл бойы шетелде білім
соңыда салпақтап жүрген немере
ағамыз сөзге араласып – Заманына
сай адамы ғой. Сол нәрсенің түк
пайдасы жоқ. «Бесікке жатқан
баланың жамбас сүйегі орнына
түспей, өскенде талтақ болып бітеді»
деп ғалымдар айтып жүр. Миы
шайқалады дей ме, тағы бірдеңесі
бар...

– Шайқалса мынаның – деп әкем
иегімен мені нұсқады – сенің миың
шайқалмай ма, әке–шешең қырық
жылға тарта құрық сүйреткенде
барлығыңды сол бесікте өсірген.
«Ғалымдарың да, залымдарың да»
көки бермесін көп...
Әкемнің қатуланып сөзге аралас-

қаны барлығының аузына құм құйды.
Жиналғандар қайдағы–жайдағыны
айтып қауқылдасып біраз отырды да,
тарап кетті.
Ауылдағыдай емес, қалада тұра-

тын адамдардың тірлігі біртоға болып
келеді. Жер үйлерде тұратындардың
өзі алғашқы жылдары биік–биік
дуалмен қоршалған үйде тұратынына
үйренісіп кете алмай тордағы
бұлбұлдай зықысы шығады. Біз
секілді қаланың шетінде тұратын
сондай көршілеріміздің бірі былтыр
ғана ауылдан жалғыз қызының
қолына көшіп келіп, енді ғана темір
қоршауда тұруға еті үйреніп келе
жатқан Ақбөрте дейтін көрші әже еді.
Ертесі күні сол келді.

– Ой, Аллай–ай ауылда тұрғанда
жақсы хабарды да, жамантты да
лезде естуші едік. Мынандай
сүйіншілейтін хабарды неге
айтпадыңдар? – деп кіріпі келді. Әкем
мен шешем өп–өтірік жуып–шаюға
кірісті.

– Жаңа ғана кетік кемпірден естіп
осылай кірген бетім – деп Ақбөрте
үйдегілердің ыңғайсызданғанын елең
қылмады. Түпкі бөлмеде оны–мұны
шұқылап шығуға асықпадым. Үшеуі
әңгімелесіп тәуір отырды.

– Апа, сіздерде бесік жоқ па – деді
шешем әңгіме арасында.

– Е, соны жаңа, көрші кемпір айтып
отырғанда ашуым да қайта қозды
емес пе?

– Тыныштық па? – деді әкем.
– Сол бесік дегеннен шығады.

Былтыр бар жүгімізді буып–түйіп
дайын отырғанда, қаладан балалар
келіп «Сіз бара беріңіз» жүкті өзіміз
апарамыз дегенінде кетіп қалған едім.
Әлгі, албасты неме, әулетіміздегі
талай баланы тербеткен бесікті ескі
үйде қалтырып кетіпті.

– Жұртта бесік қалдыруға бол-
майды ғой – деді әкем тағы да.

– Менің де зар қақсап жүргенім сол.
«Әй бесікте жатып өстіңдер. Өз-
деріңе болмаса да өзге біреуге беретін
едік» деп жүрмін мен. Өздеріңнің
балаларың жатқан бесіктерің қайда
еді? – деді Ақбөрте әже әкемнің
бетіне тесіліп.

– Біздікі бар болатын. Әнебір жылы
қайнымыздың келіні босанғанда
алған. Содан кеше сұрасақ «Шатырда
жатып қаңсып қалыпты» деп ауыз-
дары жалпиып тұр – деді шешем
шарасыздық танытып.

– Айттым ғой, бұл кейінгілер тас
жүрек! Қайтіп адам болар екен
шіркіндер... Еуропа есірсе есіреді,
америка көшірсе көшіреді. Онда
тұрған не бар құдайым–ау? Адам
баласының өз дегені, бағыт–бағдар
етіп көздегені болмаушы ма еді... –
деп бітіп болмайтын зарын айта
жөнелді.
Аралас–құраластығы жоқ жандар-

дан сұраудың өзі біртүрлі екен.
Жақында ауыл–аймақтан көшіп кел-
ген дос–жарандардың барлығына
бардым. Барлығының айтатыны
Ақбөрте әженің әңгімесіне туыстас
болып шықты.

«Адамның жанынан өзгенің бәрі
сатылатын» қара базарды да арала-
дық. Жоқ. Осыған дейін қазақ деген
ұлт болмаған секілді. «Бесік керек»
десең бетіңе бедірейіп қараған
сатушының түрінен үрейленіп өзің
қашасың.
Ғылым мен техниканың тілінде

сөйлейтін бір танысымның кеңесін
көңілге медеу тұтып, дүкендердегі
бесіктерді де барып көруге тура келді.
Құдды бір бесік емес, робот дерсің.
Баланың кіші дәрет жібергенін де,
ұйықтап қалғанын, көзі бадырайып
ояна келген сәтінің бәрін саңқылдап
тұрып, айтады екен. Құны кеңседе
істейтін мен секілді қарапайым
жұмысшының төрт айлық жалақысы.
Ағаш шеберханаларына барып
сөйлесіп едім, «Дайын тұрған бесік
жоқ. Тапсырыс берсең бір айда жасап
береміз» дейді. Бір ай сарыла күтсем
жас нәресте бесіктен безіп кетпей
ме?!
Үшінші күн дегенде екеуін перзент-

ханадан шығарды. Сосын біздің қара
шаңырақта шілдехана басталып,
арты тағы да той–думанға ұласты.
Ертесі күні кеңседегі жұмысыма

бара сала, бастығымның есігін
тоқылдаттым:

– Әлгі айтқан шаруа бойынша келіп
тұрмын – дедім кірген бойда.

– Нендей шаруа? – деді қабағын
түйіп. «Кішкентайлы болдым» деп
қуантып, бесік таба алмай жүрмін,
жұмыстан босатасыз ба?» – деп
«ренжіткенім» бар болатын. Соны
тағы қайталадым.

– Ә, сол ма еді, бәрінен сұрас-
тырдым таппадым – деп шынын
айтты.

– Мен ертең ауыл жаққа барып
келсем деп едім, «екі күнге жұмыстан
сұранайын» деп келдім – деп төбеден
түскендей етіп тоқ еткіздім.

– Әкімнің жақында есебі келе
жатыр, мұрынымыздан шаншылып

жүргенімізді өзің де білесің ғой – деп
бұлтақтап, бұлданып отырды да,
рұқсатын берді. Үйге келе салысы-
мен ауылда тұратын нағашы апайы-
ма «мен бүгін кешке барамын» деп
хабар бердім. Анада сүйінші сұраға-
нымда «осылай да осылай» деп
бесіктің жайын түсіндіргем. «Алып
кет» деген өзі. Сондықтан солай қарай
құстай ұшпақпын.
Қаладан үш жүз шақырым қашық-

тағы ауылға кешкісін батпаққа батып
әрең жеттім. Мені көрген бетте көзі
шарасынан шығардай бақырайып:

– Мына жүрісің не? От алуға
келгендей жүрісің суыт қой деп –
жымиа салды. Күмілжіп төмен қара-
дым.

– Оқу оқып жүргенде әрнені
сылтауратып, аунап–қунап кетуші
едің – деп көптен келмегеніме ренішін
білдірді.

– Бесік керек. Бар келген жұмысым

сол – дедім.
– Пәленбай мың халық тұратын

қалада ағаш жоқ па – деп өтірік күлген
болды. Мен шынымды айтып, тағы
да басымды төмен салдым.

– Е, бәрі де жарылқайтындай қалаға
қашып еді осы ауылдан. Енді салты-
нан безіп сандалып жүр десеңші –
деді қабағын түйіп. Талайдан бері
ауылға соқпай кеткен балаларын да
жерден алып, жерге салды. Сол
сөйлегеннен нағашы апам көпке
дейін сөйлеп жүрді. Мен ол кісінің
сырын жақсы білем. Тоқтау салуға
ұмтылғанда жоқпын. Болмай қондыр-
ды. Ертесі күні таңертең ұйқыдан
ертерек тұрып, дастархан басына
шайға барғанымда кешегідей емес
ашуы тарапты.

– Шалға айт – деді жездесіне
сәлемін жолдап – Өмірге келген сәби
оның баласы болса, менің де балам.
«Балапаным» деп бауырына
тықпаламай, бір сәт ауылға әкеліп
атажұртқа аунатып алсын – деп
шығарып салуға ыңғай білдірді. Дәл
кетерде, көлікке отыруға оқталып
жатқан маған тағы сөйледі:

– Үбірлі–шүбірлі бол. Жалғыз
баланы көкпардың лағындай тартқы-
лай бермеңдер... Жалғыз баласы бар
адамның жаны мұрынының ұшында
жүреді. «Жұмыс» деп кеңсе күзетіп,
қағаз кемірмей баланы көбейтіңдер,
бір–бірін жетектеп ертең–ақ ерже-
теді. Ал, ана ақымақ шалды алдай
сал. «Бала сенікі» де, қазыр қайда
барсаң дәкумет сөйлейтін заман
емес пе? – деп күлімсіреп келді де
маңдайымнан иіскеді. Бала кезімнен
таныс әрі жақын иіс танауыма жетіп,
кеңірдегіме не ары емес, не бері емес
бір түйін келіп, кептелді де қалды...
Мен келгеннен кейін түс қайта

атасы азан шақырып немересіне ат
қойды. Баланы бесікке бөлегеннен
кейін, көзі жылтырап жатып алды.
Келіндерінің нақышына келтіре бесік
жырын айта жөнелгеніне көңілдері
марқайды ма, атасы мен енесі
бөлмеден шығып бара жатқанында,
балаларының танауы пысылдап
ұйықтап кеткен еді...

...Мен егіліп отырмын. Әке бол-
ғаныма еміреніп емес. Біз жайшы-
лықта анау дейміз, мынау дейміз. Ал
іске келгенде олақсып кетеміз.
«Ғылым мен техника ғасыры» деп
сөйлегенде тайпалған жорғадай
тайталасамыз келіп. Байырғы баба-
лар салтынан, ертеде өткен мейірім-
ді аналардың мәдениетінен тым арт-
та қалып қойғанымызға күйінген ыза
еді бұл.
Құлағымның түбінен келіншегімнің

айтқан әуезді әні кетер емес.
Әлди, әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем...

adebiportal.kz.

Ойыл селосы
Айтқали Аманбаев

(12.10.1948 ж – 31.03 2017 ж)
Сағынышпен еске аламыз, сырға толы

шерменде,
Есімізде сақталасыз елге сыйлы бейнең де.
Ортасынан қазір келіп қалатындай тұрамын,
Ауылдағы бірге жүрген үлкендерді көргенде.
Отбасының болған әркез жанашыры, тірегі,
Алаңдаулы немерелер сіз келердей жүрегі.
Асыл көкем сағынамыз шара

бар ма таңдарға
Тек пейіште қолдап жатқай ұрпағыңды үнемі.
Еске алушылары: бала-келіндері, немере-
лері.

БЕС ІК  ЖЫРЫ

ЕСКЕ АЛУ

Казақстан Республикасы  азаматтарының жалпыға бірдей декларациясы
қезең-кезеңімен енгізілетін болады.
Бірінші кезеңде – 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпыға бірдей

декларациалау шеңберіндегі декларацияны:
жауапты мемлекеттік лауазымдағы адамдар мен олардың жұбайы

(зайыбы);
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдар мен

олардың жұбайы (зайыбы);
мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға

теңестірілген адамдар мен олардың жұбайы (зайыбы);
Екінші кезеңде – 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік

мекемелердің жұмыскерлері мен олардың жұбайы (зайыбы), сондай-
ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен
олардың жұбайы (зайыбы) болып табылатын жеке тұлғалар
тапсырады.
Үшінші кезеңде – 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғалардың

басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайы, дара
кәсіпкерлер және олардың жұбайы тапсырады.
Төртінші кезеңде – 2025 жылғы 1 қаңтардан  бастап азаматтардың қалған

санаттары декларация тапсырады.
Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯЛАУ ШЕҢБЕРІ

Елімізде 1 қарашадан бастап
мекен-жай анықтамасы талап етіл-
мейді және мемлекеттік қызметтер
реестрінен алынып тасталатын
болады. Анығы, енді ешқандай
мемлекеттік орган, мектеп немесе
медициналық мекеме азаматтардан
мекенжай анықтамасын осы жылдың
1 қарашасынан бастап сұрата
алмайды. Бұл туралы кеше өңірлік
коммуникациялар қызметінде өткен
брифингте «Азаматтарға арналған
үкімет» мемлекеттік корпорация-
сының облыстық филиалы дирек-
торының орынбасары Ізбасар Орын-
басаров мәлімдеді.

· Азаматтар өздерінің қай
мекенжайда тіркеуде тұрғандарын
e.gov.kz электронды үкімет пор-
талы мен e.gov mobile мобильді
қосымшасындағы жеке кабинеті
арқылы тексеруіне болады. Ал
мемлекеттік органдарға келетін
болсақ, олар бұл мәліметте ішкі
істер министрлігінің деректер
базасымен интеграцияланған ақпа-
раттық жүйелері арқылы көре ала-
ды, — дейді Ізбасар Орынбасаров.

Одан әрі ол өткен тоғыз айда
тұрғындарға көрсетілген мемле-
кеттік қызметтер бойынша баяндама
жасады. Ізбасар Орынбасаровтың
айтуынша, «Азаматтарға арналған
үкімет» реестрдегі 723 мемлекеттік
қызметтің 89 пайызын көрсетіп
отыр. Мұндай қызметтер облыстың
шалғайдағы ауыл тұрғындары үшін
мобильдік халыққа қызмет көрсету
орталықтары арқылы көрсетіледі.
Жыл басынан бері  мобильдік ХҚО
облыстың барлық 12 ауданын қам-
тып, ауыл тұрғындарына 19 мыңнан
астам мемлекеттік қызмет көрсетті.
Брифингте жер қатынастары

бойынша басқарма басшысы Бекзат
Оразалин өз саласы бойынша ақ-
парат берді.
Қазіргі таңда мораторийге бай-

ланысты әзірге жер берілмей
жатқандығын тағы да еске салды. Ал
«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы облыс-
тық филиалының баспасөз хатшысы
Әсел Мұстафина электрондық
цифрлық қолтаңбаның мол мүмкіндігі
туралы әңгімеледі.

ЕНДІ ЕШ ЖЕРДЕ МЕКЕНЖАЙ
АНЫҚТАМАСЫ ТАЛАП ЕТІЛМЕЙДІ

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
медициналық құжаттаманы қағазсыз
цифрлық жүйеге көшіру аясында
денсаулық сақтау ұйымдарында
пациент туралы ақпаратты жинау,
сақтау және алмасу үшін элек-
тронды паспортты енгізді. Бұл
туралы Денсаулық сақтау вице-
министрі Олжас Әбішев айтты.

«Электронды денсаулық паспор-
тының негізгі мақсаты - медицина
саласындағы бүкіл мәліметті жинақт-
ау, талқылау және ары қарай қандай
шешім қабылдау керектігіне көмек-
тесу»,- дейді вице-министр. Оның
айтуынша, 2018-2019 жылдар
аралығында медициналық ұйым-
дарда 600-ден астам қағаз түріндегі
есептік-тіркеу жүргізілген. «Еліміздегі
азаматтар емхана немесе медици-
налық ұйымдарға барған кезде бұл
мәліметтер электронды денсаулық
паспортына жазылады. Осылайша
сіз Электронды үкімет порталы
немесе мобильді қосымша арқылы
қай емханаға тіркелгеніңізді, сізді қай
дәрігер емдейтінін, тегін дәрі-
дәрмекпен қамтамасыз ету бағдар-
ламасы аясында қандай дәріні тегін
алатыныңызды, сондай-ақ мемлекет
тарапынан көрсетілетін басқа да
медициналық қызмет түрі туралы
біле аласыз»,- дейді Олжас Әбішев.
Вице-министр цифрландырудың

арқасында медицина саласындағы
заңбұзушылықтар анықталғанын
айтты. «Өткен жылы біз 100 мың
адамға тегін дәрі-дәрмек берілгені
туралы СМС-хабарлама жіберіп, 8
мың адамнан тегін дәрі-дәрмек
алмағаны туралы жауап алдық.
Осындай алаяқтық әрекеттер цифр-
ландыру арқылы анықталды», - дейді
ол.

«Ақпараттық қауіпсіздікке келер
болсақ, цифрландыру жүйесі қолға
алынбай тұрып қағаз түріндегі амбу-
латориялық карталар мен жазбалар
болған. Ол кезде медициналық мәлі-
меттің құпия сақталатыны туралы
ешкім кепілдік берген жоқ»,- дейді
вице-министр. Ол цифрландыру
жүйесі қолға алынғанға дейін кез
келген еден жуушы, техникалық
қызметкер науқас туралы кез келген
мәліметті көріп, дәрігер жазбасымен
танысып, тіпті суретке түсіріп алу
мүмкіндігі болғанын айтты. «Ал цифр-
ландыру деңгейінде бізде қауіпсіздік
бойынша 99,6% алтын стандарт
сақталады. Сондай-ақ, біз Денсаулық
сақтау министрлігі Ұлттық қауіпсіздік
комитетімен бірігіп, пациент қауіп-
сіздігін қамтамасыз етеміз. Ай сайын
ақпараттық қауіпсіздік бойынша
өзіміздің ішкі құрылымда да, сыртқы
құрылымда да тексеру жүргіземіз»,-
дейді Олжас Әбішев.

ҚАЗАҚСТАНДА ЭЛЕКТРОНДЫ
ДЕНСАУЛЫҚ ПАСПОРТЫ

ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
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1995 жылғы 19 қазанда Төтенше
жағдайлар қызметі құрылып, Қазақ-
стан Республикасы Президентінің
№2541 Өкімімен «19-қазан – Құт-
қарушылар күні» деп ресми түрде
жарияланды. Содан бері жыл сайын
бұл күн біздің төл мерекеміз ретінде
аталып келеді. Бұл құтқарушылар
үшін өте маңызды кәсіби мереке.
Құтқарушылар – қысылтаяң шақ-

тарда адам жанынан алғаш боп
табылатын Ішкі Істер министрлігі
Төтенше жағдайлар коммитетіне
қарасты қызметкерлер. Бұл маман-
дыққа бірнеше іс иелері жатады: өрт
сөндіруші, сүңгуір, жедел жәрдем
және басқалары. Сұрапыл апат,
техногендік зілзала, лаңкестік әрекет-
тер кезінде бір сәтте бірнеше адам
жапа шегеді. Олардың әрқайсысына
шұғыл көмек қажет. Егер кісі көп қан

жоғалтса, не бір нәрсенің астында
қалып қойса, айналдырған бірнеше
минут ішінде адам тағдыры шешіледі.
Жедел түрде оқиға болған жерге
жеткен құтқарушылардың қызметі
жағдайды бақылап, адамдарды қауіп-
сіз жерге шоғырландырып, жаралы-
лардың көңілін аулап, алғашқы көмек
көрсетіп, тыныштандыру. Осының
барлығын қарапайым тілмен айтқан-
да, зардаптарды жою деуге болады.
Бұл қызмет аса батыл, жұмысына

жан-жүрегімен берілген, өте икемді,
сақ, шыңдалған адам болуды талап
етеді. Олар қоңырау шалып шақырған
кезде дереу жетеді, медициналық
алғашқы көмек көрсетіп қана қоймай,
қажет кезде көмекке мұқтажды өрт
арасынан көтеріп шығуға, судан
суырып алуға дайын болады. Құт-
қарушылар тек апатты жағдайларда

БЕЙБІТ ЗАМАННЫҢ БАТЫРЛАРЫ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

Адамдар еңбек ету арқылы көп-
теген жетістіктерге қол жеткізеді.
Күнделікті ішіп-жейтін тамағының,
киетін киімінің өзі еңбекпен келеді.
Бүгінгі заманда еңбек адамы

дегеніміз, ең алдымен, таза жұмыс
істейтін адам. Өзінің табысын
маңдай терімен табатын, жанын
салып жұмыс істейтін адамды еңбек
адамы дейміз. Сондай еңбек адамы-
ның бірі деп Ж.Жүсібалиев атын-
дағы Ойыл қазақ орта мектебінің кіші
қызметкері Мафуза Еңсегенованы
айтар едім.
Көкжар өлкесінің  киелі топыра-

ғында туып-өскен Мафуза қара-

пайым отбасында тәрбие алады.
1990 жылы мектеп қабырғасынан
түлеп ұшқан соң өзі оқыған мектепке
жұмысқа тұрып, ересек өмірге ара-
ласа бастайды. Осылайша еңбекке
ерте араласқан Мафуза маңдай
термен нәпақа табудың салмағын
жете түсінеді.

– Менің ата-анам өмірінің бар-
лығын еңбекке арнап, бізді бағып-
қағу үшін күйбең тірліктен көз
ашпайтын. Бес ұлдың ортасында
өзім де ер балаша өстім. Анам
Ж.Жүсібалиев атындағы қазақ орта
мектебінде еңбек етіп, зейнет-
керлікке шықты. Анамның қасында
жүріп, мен де жалпы орта мектепті
бітіре сала, осы мектепке жұмысқа

тұрдым. Бір жерде тапжылмастан
жұмыс жасағаныма 2020 жылы 30
жыл болмақ. 2001 жылы анам ауы-
рып қайтыс болды. Анам дүниеден
өткеннен кейін үйдің бітпейтін
тіршілігі менің мойныма жүктелді.
Інілерім өсіп, өз қолдары өздеріне
жеткенде екі бірдей бауырымнан
айырылдым.  Жалғыз сүйенішім,
бауыр етім қызымның қазасы да
жығылғанға жұдырық болып, өкініш-
тен өзегім өртенді,  - деді Мафуза
көзі жасқа толып...

 – Басқа түскен соң көнбеске
шараң жоқ екен, тірі адам тіршілігін
жасайды. Сол ауыр кезеңде мектеп
ұжымы, бастауыш кәсіподақ ұйымы

материалдық жағынан да, рухани
жағынан да көп көмектесті. Алла-
ның жіберген сынағына қабырғам
қайыспай көтеріп кетуімнің өзі осы
ұжымның, достарым, ағайынның
арқасы деп ойлаймын. Көңілім құла-
зығанда жұмысқа келіп, жұбаныш
табамын. Өткен жылы көп жылғы
еңбегімді бағалап, мектеп әкімшілігі
аудандық кәсіподақ ұйымының
марапатына ұсынды. Осының бәрі
осы адал еңбегімнің арқасы деп
білемін.
Иә, «Еңбек – бәрін де жеңбек», –

деген аталы сөз бар ел ішінде.
Басынан небір ауыр кезеңдер өтсе
де, Мафуза Сержанқызы ешқашан
қиындық атаулыға мойынұсынған

емес. Еңбек дегеніміз бойымыздағы
күшімізді пайдалану. Бүгінде аянбай
еңбек етіп жүрген Мафузаға қажымас
қайрат, зор денсаулық тілей отырып,
алдағы уақытта мектеп үшін жасаған
еңбегіңнің зейнетін көру бақыты
бұйырсын демекпіз.
Қоғамдағы байлықтың бәрі еңбек-

тен тұрады. Сондықтан да жұмсалған
еңбектің бостан-босқа кетпейтініне
және «сабыр түбі – сары алтын»
екендігіне сенуіміз керек.

Дидар ЕСЕНҒАЗИНА,
Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл
қазақ орта мектебі бастауыш

кәсіподақ ұйымының төрайымы.

ЕҢБЕК – БӘРІН ДЕ ЖЕҢБЕК

 Еңбек етсең ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.

                                                                                                          (Абай)

«ЕҢБЕК – АДАМНЫҢ ЕКІНШІ АНАСЫ», «ЕҢБЕК МҰРАТҚА
ЖЕТКІЗЕР», «ЖАЛҚАУЛЫҚ АЗДЫРАДЫ, ЕҢБЕК ОЗДЫРАДЫ», -
ДЕГЕН МАҚАЛДАР  ЕҢБЕКТЕНУДІҢ АДАМДАРҒА ҚАЖЕТТІ НАҒЫЗ
БАЙЛЫҚ ЕКЕНДІГІН КӨРСЕТЕДІ. АЛ ІС-ӘРЕКЕТСІЗ БОС ЖҮРУ,
ЕРІНШЕКТІК, ЖАЛҚАУЛЫҚ – ЖАМАН ӘДЕТ БОЛСА КЕРЕК.

БІЗ  ӨМІР СҮРІП ЖАТҚАН
ҚОҒАМДА ҚАРАПАЙЫМ АДАМ-
НЫҢ САНАСЫНА САЛМАҚТЫ ОЙ
САЛАТЫН ТҮЙТКІЛДЕР МЕН САРА-
ЛАУДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН МАҢЫЗДЫ
МӘСЕЛЕЛЕР КЕЗДЕСЕДІ. КЕЗДЕСІП
ҚАНА ҚОЙМАЙ, ОЛ ЖАЙТТАР
ҚОҒАМНЫҢ КӨЛЕҢКЕЛІ ТҰСТА-
РЫНАН КҮНГЕЙ БЕТІНЕ ШЫҒУҒА
СҰРАНЫП ТҰР. ӘРИНЕ, ОЛАРДЫҢ
ІШІНДЕ ҚОЛҒА АЛЫНЫП, ЖҮЙЕЛІ
ШЕШІМІН ТАПҚАНДАРЫ ДА ҚАН-
ШАМА? ДЕЙТҰРҒАНМЕН, «ҚО-
ҒАМ» АТТЫ ҚАЛЫҢ КІТАПТЫҢ
СОҢҒЫ БЕТТЕРІНДЕ ҚАЛЫП
ҚОЙМАЙ ЖАТҚАНДАРЫ ДА АЗ
ЕМЕС.

ғана келмейді, мысалы біреу адасып
кетсе де, іздеу салатындар құтқару-
шылардың көмегіне жүгінеді. Жұмыс
барысында құтқарушылар өзгенің
өмірін өлімнен арашалаймын деп өз
басын қатерге тігеді. Өзгелердің өз
көмегіне мұқтаж екенін көріп тұрғанда
ешбір жан тартынып қала алмайды.
Кәсіби деңгейін арттырып, сырт

мүсінін қалыпты сақтауы үшін үнемі
дене жаттығуларымен айналысып,
ширақтық қабілетін шыңдайды.
Батылдық, тәуекелшілдік, жылдам
реакция, жауапкершілік, физикалық
қуат, назарын шоғырландыра білу,
жағдайды жоспарлау, тәртіптілік,
жолдасқа адалдық, оптимистік, өзіне
сенімділік – осының барлығы бір
бойынан табылатын ержүрек құт-
қарушыларымыз.
Қазақстан Республикасының құт-

қару қызметтері үшін мамандар
даярлауды Көкшетау қаласындағы
техникалық институт жүзеге асыра-
ды. Азаматтық қорғаныс және тө-
тенше жағдайлар саласындағы
үкіметаралық келісімдердің нәтиже-
сінде бірқатар құтқару қызметтерінің
курсанттары Ресей және Беларус
Төтенше жағдайлар министрлігінің
жоғарғы оқу орындарында білім
алуда. Биыл Қазақстанның құтқару-
шыларының құрылғанына 24 жыл
толып отыр. Осы мерекесі қарсаңын-
да барлық қызметте жүрген және
зейнетке шыққан құтқарушыларға зор
денсаулық, жанұялық амандық,
бұлтсыз ашық аспан, куатты күш
жігер, жастарға үлгі бола жүріп,
жетістіктері сәтті болуын тілейміз.

Өткен аптада Ойыл аудандық
жастар ресурстық орталығы және
Ойыл аудандық пробация қызмет-
керлері бірлесе отырып 2019 жылы
порбация қызметімен арадағы мемо-
рандумға сәйкес «Ойыл аудандық
пробация қызметінің есебінде тұрған
сотталғандарды, қоғамдағы өмірге
қайтаруға бағытталған іс-шаралары»
тақырыбында пробация қызметінің
есебінде тұрған азаматтарды спорт-
қа баулу, дене шынықтыру жаттығу-
ларын жасай отырып салауатты өмір
салтын қалыптастыру мақсатында
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мек-
теп – гимназиясында пробация қыз-
меті есебінде тұрған және Ойыл
аграрлық колледжінің жастар ара-
сында әртүрлі спорт түрінен атап
айтсақ, турникке тартылу, гір тасын
көтеру, шағын футбол спорт түр-
лерінен сайыс өткізіліп, белсенділік
танытқан жастар Ойыл аудандық
жастар ресурстық орталығының
алғыс хатымен марапатталды.
Сондай – ақ Ойыл аудандық

жастар ресурстық орталығыныда
орталық басшысы Жангүл Бақыт-
жанқызы пробация қызметінің есе-
бінде тұрған жастарды қабылдап,
құқықтық кеңістікте әнгіме қозғап,
сұрақтарына нақты жауап берді.

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Ойыл аудандық

жастар ресурстық
орталығының маманы.

«АЯЛЫ АЛАҚАННЫҢ» ЖЫЛУЫ

Қазан айының 10-14 аралығында
Өзбекстан мемлекеті, Ташкент қала-
сында самбо күресінен Әлем чем-
пионаты өткен болатын. Осы жарыс-
қа ауданымыздың емес, облысы-
мыздың мақтанышы, талай жарыс-
тар да топ жарып жүрген жас палуан
Бекзат Мұханбетов қатысты.

48 кг салмақ дәрежесінде кілемге
шыққан Бекзат өзінің ептілігінің
арқасында осы жарыста күміс жүл-
деге ие болды. Бұған дейін де Бекзат
талай жарыстарда бақ сынап, өзінің
шеберлігімен, күш жігерімен көзге

ҚР 2003 жылғы 20 маусымдағы №
442-ІІ Жер Кодексінің 43-1-бап.
Мемлекеттік меншіктегі жер учаске-
лерін шаруа немесе фермер қожалы-
ғын, ауылшаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін беру ерекшеліктері.
1. Мемлекеттік меншіктегі және жер

пайдалануға берілмеген жер учаске-
лерін шаруа немесе фермер қожалы-
ғын, ауылшаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер
пайдалану (жалғаалу) құқығымен
беру осы бапта белгіленген тәртіппен
және шарттарда шаруа немесе
фермер қожалығын, ауылшаруа-
шылығы өндірісін жүргізу үшін уақыт-
ша өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
құқығын беру жөніндегі конкурс
негізінде жүзеге асырылады.
Ауданның, облыстық маңызы бар

қаланың жергілікті атқарушы органы

шаруа немесе фермер қожалығын,
ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі
конкурсқа қатысуға өтінімдер қабыл-
дауды шаруа немесе фермер қожа-
лығын, ауылшаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер
пайдалану (жалға алу) құқығын беру
жөніндегі конкурсты өткізу туралы
хабарлама тиісті әкімшілік-аумақтық
бірлік аумағында таралатын мерзімді
баспасөз басылымдарында және
жергілікті атқарушы органның интер-
нет-ресурсында жарияланады.
Шаруа немесе фермер қожалығын,

ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі
конкурсты ұйымдастыру мен өткізу
ҚР Премьер-Министрінің орынбасары

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖЕРЛЕРІН
БЕРУ ТӘРТІБІ ҚАНДАЙ?

- ҚР Ауылшаруашылығы министрінің
2018 жылғы 20 желтоқсандағы № 518
бұйрығы. ҚРӘділет министрлігінде
2018 жылғы 27 желтоқсанда № 18048
болып тіркелген қағидаларына сүйе-
не отырып жүргізіледі.
Конкурс – жер учаскелерін пайда-

ланудың неғұрлым қолайлы шарт-
тарын ұсынған жеке және заңды
тұлғаларға оларды уақытша өтеулі
жер пайдалану (жалға алу) құқы-
ғымен шаруа немесе фер-мер қожа-
лығын, ауылшаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін беру нысаны. Қатысушы
– шаруа немесе фермер қожалығын,
ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін уақытша өтеулі жер пайдалану
(жалға алу) құқығын беру жөніндегі
конкурсқа қатысу үшін белгіленген
тәртіппен тіркелген ҚР жеке және
заңды тұлғалары.

Осындай мәнін жоғалтпайтын
мәселелердің бірі - мүмкіндігі шектеулі
жандардың тағдыры талай жанға ой
салып отырғаны даусыз. Жуырда
дәл осындай мәтінде «Шұғыла»
мәдениет және демалыс орталы-
ғында «Аялы алақан» атты мерекелік
шара өткізілді. Атаулы күнмен
ұштасқан қайырымдылық шараны
аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев құттықтау тілегімен аш-
са, одан әрі қарай қонақтарымыздың
өзі ізгі ниетті, жүрекжарды жылы
лебіздерімен жалғастырды. «Үкілі
үміт» клубының мүшесі, аудандағы
қоғамдық іс-шараларға белсене
араласып жүрген белсенді жастары-
мыздың бірі Мейірімбек Қаныбеков
өзінің құттықтау тілегі мен осындай
шараларды ұйымдастырып отырған

мекеме басшыларына өзінің ризашы-
лығын білдіріп, «Нұрлы арман» деген
керемет әнін тарту етті. Сонымен
қатар ауданымыздың  өнерпаздары
мерекелік дастарханды әсем әнмен
әрлеп, ән-шашуларын тарту етті.
Шара соңында  аудандық ардагерлер
кеңесінің төрағасы Сәрсенбай
Аманғосов атамыз келген қонақ-
тарымызға рахметін айтып, батасын
берді және де мүмкіндігі шектеулі
жандарымызға арналған сый-сыя-
паттарды тапсырды. «Дені сау адам-
табиғаттың ең қымбат жемісі» деп
тегін айтылмаған ғой, осындай іс-
шаралар арқылы мүгедек балалар-
дың ата-аналары балдырғандары-
ның отбасына етене араласуына
үміттері қайта оянып, өз балалары
ешкімнен кем еместігін, қоғам бұған

бей-жай қарамайтынын түсінеді.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға бүкіл
халық атынан, әлем атынан үлкен
қолдау қажет.
Оларға деген сый құрмет жоғары

болғаны жөн. Өйткені олар нағыз
өмірдің не екенін және қалай өмір сүру
керектігін білетін, түсінетін адал да,
ардақты жандар! Жақсылық жасау -
имандылықтың, тәрбиеліліктің, пара-
саттылықтың айқын көрінісі. Әркез
жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып
жақсылық жасауға ұмтылып
тұрайық. Осындай іс-шараға қол-
ғабыс көрсетіп өз үлестерін қосқан
жомарт азаматтарымызға алғысы-
мызды білдіреміз!

Асел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

БЕКЗАТ – ӘЛЕМНІҢ

түсіп үлгерген еді. Мұндай сенімге ол
оңайлықпен жеткен жоқ. Өзінің жеке
бапкері Тимур Қалниязовтың айлап
танымсыз тер төкті. Аз ғана уақыт
ішінде талай жеңістерге жеткен жас
палуанымыз халықтың қошеметіне
бөленіп, күллі қазақ елінің мақта-
нышына айналды. Біз Бекзатқа алда
талай биіктерден көрініп, ел мақ-
танышы болып, көк туымызды жел-
біретіп жүре бер дейміз.

Асел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

КҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІКҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІКҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІКҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІКҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІ
ЖЫЛЫ ЖҮЗДЕСУ –
ЖІГЕРЛІ ОЙЫН

Тұрақтандыру қорына биыл 100
тонна сәбіз,100 тонна қырыққабат,
200 тонна пияз бен 1400 тонна
картоп салынады. Ақтөбе облысы
бойынша тұрақтандыру қорына азық-
түлік пен көкөніс жеткізіліп жатыр.
Қоймаға қыста қымбаттайтын
барлық әлеуметтік тауар түрі
салынады. Осы арқылы жергілікті
әкімдік аса қажет азық-түлік пен
көкөністің бағасын бақылауға алмақ.
Қазіргі уақытта «Пригородный»

көкөніс сақтау қоймасына
тұрақтандыру қорының өнімі
жеткізіле бастады. Қорға 100 тонна
сәбіз,100 тонна қырыққабат, 200
тонна пияз бен 1 мың 400 тонна
картоп салынады. Кейін бұл көкөніс
желтоқсан мен наурыз айлары
аралығында «Табыс» коммуналдық
базарында, сондай-ақ шағын
базарларда сатылатын болады.
«Жыл өткен сайын тұрақтандыру
қорына салынатын көкөніс көлемі
артып келеді. Биыл картоп пен
қырыққабатқа тапсырыс артты.
Көкөніспен қатар 107 тонна І сұрыпты
ұн, 75 тонна өсімдік майы, 240 тонна
қант жеткізіледі. Күріш пен қарақұмық

жармасын сатып аламыз. Негізі
жергілікті жерде өндірілетін көкөністің
бәрі облыс шаруаларынан алынады.
Ал өзге әлеуметтік тауарлар
отандық кәсіпкерлерден әкелінеді.
Арнайы дүкендерде баға базардан
15-20 пайызға арзан болады», -деді
«Ақтөбе» ӘКК агроөнеркәсіп кешені
басқармасының басшысы Ермек
Батинов. Айта кетейік, «Ақтөбе»

Биыл 15,1 млн гектар алқап орылып, 19,1 млн тонна
дәнді және бұршақ дақылдары бастырылды, деп
хабарлайды ҚазАқпарат ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігіне сілтеме жасап. Алдын ала болжамға
сәйкес, өткен жылғы азық-түлік бидайының ауыспалы
қалдығы ескеріле отырып, келесі егінге дейін
үлестірілетін көлем 14,9 млн. тоннаны құрады. Оның
шамамен 5,9 млн. тоннасы (тұқым, жемшөп, өнеркәсіптік
өңдеу) ішкі тұтынуға пайдаланылады, экспорттық
әлеуеті шамамен 6,0 - 7 млн. тоннаны құрайды. ҚР
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика жөніндегі
комитетінің мәліметтері бойынша, 2019 жылғы 15
қыркүйектегі жағдай бойынша астық қабылдау
кәсіпорындарында 5,1 млн тонна астық бар, соның ішінде
«Азық-түлік келісім шарт корпорациясы» АҚ-ның 350
мың тонна астығы бар. Сондай-ақ, «Азық-түлік
корпорациясы» 300-350 мың тоннаға дейін астық сатып
алады. Өңірлердегі кәсіпорындардағы ұнның айлық қоры
178,0 мың тоннаны құрайды. Осылайша, республикада
астық пен ұн қоры бойынша жағдай тұрақты. Ресми
статистикаға сәйкес, «әлеуметтік нан» деп аталатын
бірінші сұрыптағы бидай ұнынан жасалған нанның
республикалық орташа бағасы бір бөлке үшін 76,5 теңгені
құрайды. Әлеуметтік нанның бағасы көтерілмейді.

АҚТӨБЕДЕ ТҰРАҚТАНДЫРУ ҚОРЫН
ТОЛТЫРУҒА 80 МЛН ТЕҢГЕ БӨЛІНДІ

ӘКК мен шаруа қожалықтары
көктемде келісімшартқа қол қойды.
Келісім бойынша сатып алуға
бөлінген қаржының 60 пайызын
көктемгі егіс жұмыстары кезінде,
қалған ақысын күзгі жиыннан кейін
беріледі. Облыстық тұрақтандыру
қорын қалыптастыру мақсатында
құрылған комиссия бүгін өнімдердің
сапасын тексерді.

ӘЛЕУМЕТТІК НАННЫҢ
БАҒАСЫ КӨТЕРІЛМЕЙДІ Қара тасқа таңбаланып қашалған,

Айдан анық ақиқат бар алашта.
«Дөңгеленіп Күн батқанда,-деді анам,-
Ұйықтама, күрең Күнмен таласпа!».
Ай- апамның бейне күміс шарасы,
Мақпал түнде жұлдыздары нақ ақық.
Дейтін апам: Екі кештің арасы -
Улап-шулап шайтан көшер уақыт.
Түн келеді қара шашын тарқатып,
Жұлдыздардан тана-моншақ тағынған.
Алты алашым туған Айға тіл қатып,
Сосын анау күрең Күнге табынған.
Тәжім етіп Көкке, Айға, Күн, желге,
Қайтқан қаздай бұл жалғаннан өткенбіз.
Құстарға ұқсап көшіп-қонып жүргенде,
Табиғатпен тамырласып кеткенбіз.
Табиғатты алаш Тәңір тұтқанда,
Табиғат та тартты уыздан сыбаға.
Күн күркіреп- дүркіреп шөп шыққанда,
Аймалады жүзімізді Күн-ана.
Дала заңы жоқ алаштан өзге елде,
Бала қыз ек тыңдап өскен шешені.
Күнмен талас ұйықтамаймын, сол кезде,
Жын мен пері түнегіне көшеді.
Күн де батар төбеге ат шалдырып,
Бір сұлулық қонақтатып далаға әр.
Алтындарын ұрпағына қалдырып,
О дүниеге көшіп кетті бабалар.

Сәулеш ШӘТЕНОВА.

КҮНМЕН ТАЛАСПА!


