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Өңір басшысы жұмыс сапары бары-
сында ойылдықтардың қуанышына
ортақ болды. Яғни, құрылысы былтыр
басталып, бір жылға жетпейтін уақыт
ішінде бой көтерген дене шынықтыру-
сауықтыру кешені іске қосылды. Құны
392,6 млн. теңгенің құрылысын жүргіз-
ген «Сұңқар құрылыс LTD» ЖШС
жұмысты бір жылда аяқтады.
Халықтың саулығы үшін салынған

сәулетті кешеннің салтанатты ашы-
луында сөйлеген Оңдасын Сейілұлы
өзінің ақжолтай тілегін мерекелік
лебізбен ұштастырды.

«Еліміздің Тәуелсіздік жылдары
дене шынықтыру мен спорт та мем-
лекеттің айрықша назарында болды.
«Дене шынықтыру мен бұқаралық
спортты дамытудың 2020-2025 жыл-
дарға арналған кешенді жоспарын»
жүзеге асыру мақсатында өңірде
спорт нысандары материалдық-тех-
никалық базасын жаңартылып, жаңа
үлгідегі кешендер бой көтеруде.
Еліміздің Тәуелсіздігінің мерейтойы
болатын жылы біз бірнеше дене
шынықтыру-сауықтыру кешенін пай-
далануға беруді жоспарлап отырмыз.
Солардың бірі бүгін ашылып жатыр»,-
деген Оңдасын Оразалин ойылдық-
тарды жаңа нысанның ашылуымен
құттықтады.
Құрылысты жүргізген «Сұңқар

құрылыс ЛТД» ЖШС-і директорының
орынбасары Тілек Сабырғазиев
аудандық балалар мен жасөспірімдер
спорт мектебінің директоры Қанат

Ермағамбетовке жаңа ғимараттың
символикалық кілтін тапсырды. Одан
кейін облыс әкімі бастаған топ екі
блоктан тұратын жаңа ғимараттың
жұмысымен танысты. Жаттығып
жатқан жас волейболшылармен тіл-
дескен облыс басшысы оларға доп
сыйлап, өздерінің жаттығып жатқан
доптарына қолтабасын қойды. Жер-

ОБЛЫС БАСШЫСЫНЫҢ ОҢ БАҒАСЫ
ОЙЫЛДЫҢ ӘЛЕУЕТІНІҢ КУӘСІ
ӨТКЕН СЕНБІ ОЙЫЛ АУДАНЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН АУДАНДАҒЫ

АУЫЛДАРДЫҢ ДАМУЫМЕН, ЖАҢА ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ.

Алғаш болып сөз алған облыстық
кәсіпкерлік басқармасының басшысы
Нұрхан Тілеумұратов жалпы облыс-
тағы кәсіпкерлерді қолдау бағытын-
дағы жұмыстарға шолу жасады.
Кездесу барысында облыстағы қаржы
институттарының мамандары мемле-
кеттік бағдарламалар аясында кәсіп-
керлерге берілетін несие шарттары
мен кепілді көмектер туралы жан-
жақты түсінік берді.
Одан кейін аудандық мәдениет

үйінің фойесінде сала мамандарының
азаматтарды жеке сауалдары бойын-
ша қабылдау өткізді. Негізінен тұрғын-
дарды кепілсіз несие, қайтарымсыз
гранттар алу, жетіспейтін инфра-
құрылымды жүргізу мәселелері тол-
ғандырады.
Ойыл ауданында банктердің фили-

алдары жоқ, алайда Халық банкінің

өкілі Н.Көпенова тұрғындарға кеңес
беріп, сондай-ақ ауданның қазіргі
кәсіпкерлері тек жеке куәлік бойынша
Халық банктің Қобда ауданындағы
филиалы арқылы 5 млн.теңгеге дейін
портфельдік кредиттер алуға бола-
тындығын түсіндірді.
Жұмыс тобының мамандары сапа-

ры барысында «Еңбек «Нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіп-
керлікті дамытудың 2017-2021 жыл-
дарға арналған бағдарламасы»
аясында несие алған жеке кәсіпкер
С.Мырзағалиеваның «Жылыжай»
және осы бағадарламаның арқасында
халыққа қызмет етіп жатқан «Береке»
кафесінің қызметімен танысып, аудан-
дағы демеушілікпен салынған «Саз
мектебінде» жастармен кездесіп,
кеңес берді.

С. ХАМЗИН.

лестерінің қуанышына арнайы келген
ардагер спортшы жерлесіміз Елемес
Шотанов дзюдо бөлімінде жаттығатын
жас палуандарған спорттық киімдер
тарту етті. Бұл спорт кешенінің біз
үшін басты ерекшелігі бассейні.
Жылдың кез-келген мезгілінде су
спортымен айналысуға мүмкіндік
береді.

Дене шынықтыру-сауықтыру кеше-
нін қарап шыққан өңір басшысы тұр-
ғызылып жатқан сегіз пәтерлі екі
жалдамалы коммуналдық тұрғын
үйдің құрылыс алаңына барды. Биыл
күзде аяқталатын жобаның құны 161
млн. теңге. Бұл үйлерді тұрғын үй
қорында кезекте тұрған аудан тұр-
ғындары, халықтың әлеуметтік жағы-
нан аз қамтылған тобы алады. Облыс
әкімі барған келесі нысан - шағын
жылыжай. Жеке кәсіпкер Сапура
Мырзағалиева облыс әкіміне өз ісін
мемлекеттік қолдауды пайдалана
отыра ашқанын айтты. Ол жылы-
жайды ашу үшін «Кәсіпкер» бағдар-
ламасы бойынша 5 млн. теңге көле-
мінде жеңілдетілген несие алған.
Былтырдан бері жылыжайда қызанақ,
қияр, аскөк, салат жапырағы мен
Бейжің орамжапырағы өсіріледі.
Оңдасын Оразалин сондай-ақ, жол

құрылысы саласының алдағы жылға
жоспарымен танысты. Осы жылы
Ойыл ауылдық округінің алты көше-
сіне 132,8 млн. теңгеге орташа жөндеу
жұмыстары жүргізіліп, Ш.Берсиев
ауылындағы екі көше, Қараой, Сарбие
ауылдық округтеріндегі тағы жеті көше
жөнделмек.

Сонымен қатар, ауданда «Өңірлер-
ді дамыту» бағдарламасы аясында
елді мекендер сумен, газбен жабдық-
талып, жылдамдығы жоғары интер-
нетпен қамтылады. «Еңбек» бағдар-
ламасы аясында 250 млн теңгеге 57,
«Қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасымен 450 млн теңгеге 7,
«Бизнестің жол картасы - 2025»
бағдарламасы арқылы 12 жоба жүзеге
асырылады. 562 тұрақты жұмыс
орнын құру жоспарланған.
Ойыл ауылында облыс әкімі соны-

мен қатар, 177 студент ауыл шаруа-
шылығы, мал дәрігері мамандықтары
бойынша білім алып жатқан Ойыл
аграрлық колледжінде де болды.
Ауданның ғана емес, іргелес Атырау
облысы мен көршілес аудандардың
жастары біліп алып жатқан оқу орны-
ның жатақханасында сырттан келген
студенттерге толық жағдай жасалған.
Осылайша аймақтағы агроөнер-
кәсіптік кешені саласындағы кадр
тапшылығы шешуге атсалысып жатқ-
ан Ойыл аграрлық колледжінің база-
сымен танысқан өңір басшысы облыс-
тағы ауылшаруашылығы саласының
мамандарын даярлайтын колледждің
бүгінгі белесіне шын ризашылығын
білдірді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

КӘСІПКЕРДІ ҚОЛДАУ

ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ ОЙЫЛ АУДАНЫНА ОБЛЫСТЫҚ КӘСІПКЕРЛІК
БАСҚАРМАСЫ ЖАНЫНДАҒЫ ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ КЕЛІП,
АУДАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ. АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ
ӨТКЕН БИЗНЕСКЕ КӨРСЕТІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ШАРТТАРЫН
ТҮСІНДІРУ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫҚ – НАСИХАТ ТОБЫНЫҢ ЖҰМЫСЫНА
КӘСІПКЕРЛЕРМЕН ҚАТАР МЕЛМЕКЕТТІК МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫ
ҚАТЫСЫП САУАЛДАРЫН ҚОЙДЫ.

МАМАНДАР КӘСІПТІ КЕҢІТУ МЕН
ДАМЫТУ ТУРАЛЫ ТҮСІНДІ

Осы орайда жадыраған көктемнің
шымылдығын түрген аналар мерекесі
ауданымызда биыл да кең көлемде
аталып өтті. Санитарлық талаптарды
сақтай отырып өткізілген «Сарқыл-
майтын жылылық, Ана аты – ұлылық»
атты салтанатты шара кезінде ана-
ларға сый-құрмет көрсетілді. Нәзік
жандыларға арналған мерекелік
шараға аудан әкімі Асқар Қазыбаев
қатысып, барша ақ жаулықты аналар
мен ару қыздарды Халықаралық
әйелдер күнімен құттықтап, «Алтын»,
«Күміс» алқа иегерлеріне медаль-
дарын табыстады. Тарқатып айтсақ,
Света Шотанова «Алтын алқамен»,
Нұргүл Әубәкірова «Күміс алқамен»
наградталды. Сонымен қатар аудан-
ның әлеуметтік-экономикалық дамуы-
на өзіндік үлестерін қосып жүрген
жандарға алғыс білдіріп, арнайы

марапаттады. Әрі қарай, аудандық
мәдениет үйінің өнерпазы Алтынбек
Шотов «Шімән» әженің ролін сомда-
ды. Ол әртістік шеберлігімен сомдаған
әзілдері арқылы барша жиылған
аналарды күлкіге қарық қылды. Соны-
мен қатар аудандық музыка мекте-
бінің оқушылар орындаған «Родная
мама» әні көпшіліктің көңілінен шығып,
айрықша ыстық-ықыласқа бөленді.
Сондай-ақ кіп-кішкене болса да өнерге
талабы таудай Даяна анасы Бұлбұл
Шәутеновамен бірге ән шырқап
көпшіліктің қолдауына ие болды.
Шуақты мерекеге үлкен дайындықпен
шыққан аудан өнерпаздары аналар-
дың құрметіне әсем ән мен мың
бұралған биден шашу шашты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«САРҚЫЛМАЙТЫН ЖЫЛЫЛЫҚ,
АНА АТЫ – ҰЛЫЛЫҚ»

АНА – ӨМІРДІҢ ГҮЛІ, КӨҢІЛДІҢ ЖЫРЫ, ӘР ОТБАСЫНЫҢ АЛТЫН ДІҢГЕГІ.
ТЫНЫМСЫЗ ТІРШІЛІК ПЕН КЕҢ ДҮНИЕНІҢ ӨЗІ ТЕК АНАЛАРМЕН АЖАРЛЫ.
АНАЛАРҒА ДЕГЕН ЫСТЫҚ СЕЗІМ, АЛҒЫС ПЕН ҚҰРМЕТ ЕШҚАШАН СӨНБЕК
ЕМЕС.
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Ойыл ауданының тұрғындары
арасында covid-19 коронавирустық
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-
19) таралуының алдын алу, сондай-
ақ Ойыл ауданының аумағында
қалыптасқан эпидемиологиялық жағ-
дайға байланысты, «Халық денсау-
лығы және денсаулық сақтау жүйесі
туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Кодексінің
104-бабының 3 және 4 тармақтарын,
«Карантиндік шектеу шаралары және
оларды кезең-кезеңмен жеңілдету
туралы» Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №68
қаулысының 2 тармағы 22) тармақ-
шасын басшылыққа алып, ҚАУЛЫ
ЕТЕМІН:
1. Ойыл ауданының әкіміне: әр

түрлі ұжымдық іс-шаралардың (салта-
натты - банкеттер, үйлену тойлары,
мерейтойлар, т.с., еске алу т.с.), оның
ішінде үйде өткізілуіне жол берілмеуін
және аудан аумағында мониторингтік
топтардың жұмысын күшейтуді.
1.1. келесі объектілерге қатысты

шектеу шараларын күшейту:
1) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 19 қосымшасындағы
талаптарын сақтай отырып топты 15
адамнан артық толтырмаған кезде,
алдын-ала жазылу бойынша балалар-
дың түзету кабинеттері, балалар мен
ересектердің білім беру орталық-
тарының;

2) Медициналық орталықтардың,
кабинеттердің, стоматологиялардың
алдын-ала жазылу бойынша;

3) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 1 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, банктер-
дің, халыққа қызмет көрсету орталық-
тарының, «Қазпочта» АҚ бөлімшесінің
жұмыс уақытын сағат 09.00-ден 18.00-
ге дейін шектей отырып;

4) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің

2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 19 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, мектепке
дейінгі мекемелерінде кезекші топтар
20 адамнан аспайтын топтарды
жинақтау;

5) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 1 қосымшасына сәйкес,
мемлекеттік органдардың
(ұйымдардың, кәсіпорындардың),
квазимемлекеттік сектор органдары,
ұлттық компаниялар, өзге де ұйым-
дардың, сондай-ақ кәсіпкерлік субъек-
тілерінің (бұл ретте қызметкерлердің
кемінде 60%-ы қашықтықтан жұмыс
жасауда қалады);

6) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 20 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, діни
объектілерде ұжымдық іс-шаралар
өткізбеу;

7) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 21 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, қоғамдық
тамақтану объектілері (үй-жайда)
толтырылуы 50%-ға дейін, бірақ 50
орыннан аспайтын сағат 07.00-ден
24.00-ге дейін жұмыс істеу;

8) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 5 желтоқсанындағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, объектіде
1 келушіге 4 шаршы метр сақтаған
кезде демалыс күнінен басқа жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жабық
(азық-түлік және азық-түлік емес)
базарларының;

9) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 5 желтоқсанындағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, объектіде
1 келушіге 4 шаршы метр сақтаған
кезде демалыс күнінен басқа жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес сауда

В целях предупреждения распрос-
транения коронавирусной инфекции
COVID-19 (далее – COVID-19) среди
населения Уилского района, а также
сложившейся эпидемиологической
обстановки на территории Уилского
района, руководствуясь пунктами 3 и
4 статьи 104 Кодекса Республики
Казахстан от 7 июля 2020 года «О
здоровье народа и системе здраво-
охранения» и подпункта 22) пункта 2
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респу-
блики Казахстан «Об ограничитель-
ных карантинных мерах и поэтапном
их смягчении»№68 от 25 декабря 2020
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акиму Уилского района: не допус-

кать проведения различных коллек-
тивных мероприятий (торжеств-банке-
тов, свадеб, юбилеев и т.п.; памятных
и т.п.), в том числе на дому и усиление
работы мониторинговых групп на
территории района.
1.1. усилить ограничительные

меры в отношении следующих
объектов:
1) детских кабинетов коррекции,

детских и взрослых образовательных
центров при заполняемости группы не
более 15 человек, по предваритель-
ной записи с соблюдением требова-
ний приложения 19 постановления
Главного Государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года;

2) медицинских центров, кабинетов,
стоматологии по предварительной
записи;

3) банков, ЦОН, отделения АО
«Казпочта» с ограничением по
времени с 09.00.часов до 18.00.часов,
с соблюдением требований прило-
жения 1 постановления Главного
Государственного санитарного врача
Республики Казахстан №67 от 25
декабря 2020 года;

4) дежурных групп дошкольных
учреждений при соблюдении комплек-
тации групп не более 20 человек с

соблюдением требований приложе-
ния 19 постановления Главного Госу-
дарственного санитарного врача
Республики Казахстан №67 от 25
декабря 2020 года;

5)государственных органов (органи-
заций, предприятий), органов квази-
государственного сектора, нацио-
нальных кампаний, иных организаций,
а также субъектов предпринима-
тельства с соблюдением требований
приложения 1 постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан № 67 от
25 декабря  2020 года(при этом не
менее 60% сотрудников остаются на
дистанционной форме работы);

6) религиозных объектов без прове-
дения коллективных мероприятий, с
соблюдением требований приложе-
ния 20 постановления Главного Госу-
дарственного санитарного врача Рес-
публики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года;

7) объектов общественного питания
(в помещении) с разрешением работы
с 7 до 24 часов при заполняемости до
50%, но не более 50 мест, с соблю-
дением требований приложения 21
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респу-
блики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года;

8) крытых рынков (продуктовых и
непродуктовых) в будние дни кроме
воскресенья, согласно внутреннего
распорядка, при соблюдении запол-
няемости не менее 4 кв.м на одного
посетителя и требований приложения
5 постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респу-
блики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года;

9) торговых домов, торговых сетей
в будние дни кроме воскресенья,
согласно внутреннего распорядка, при
соблюдении заполняемости не менее
4 кв.м на одного посетителя и требо-
ваний приложения 5 постановления
Главного Государственного санитар-

ного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года;
10) объектов культуры (репетиции

с участием не более 30 человек), с
соблюдением требований приложе-
ния 9 постановления Главного Госу-
дарственного санитарного врача Рес-
публики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года;
11) бассейнов (не менее 5 кв.м зер-

кала воды на 1 посетителя), предва-
рительная запись в будние дни, кроме
воскресенья, с соблюдением требова-
ний приложения 16 постановления
Главного Государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан
№67 от 25 декабря 2020 года;

2. Акиму Уилского района, руко-
водителям промышленных и
производственных предприятий
обеспечить контроль за соблю-
дением требовании приложении 25,
28 постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респуб-
лики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года.

3. Акиму Уилского района, глав-
ному врачу Уилской районной
боль-ницы обеспечить контроль
температуры тела посетителей на
входе ПМСП, в приемном покое ста-
ционара провести распределение
ежедневного потока пациентов от-
дельно по хирургическому и терапев-
тическому профилю, на объектах
здравоохранения района всех лиц с
подозрением на ОРВИ, грипп и симп-
томами COVID-19 принимать через
«фильтр» и строгое соблюдение уси-
ленного дезинфекционного режима.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за
собой.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня подписания.

Главный Государственный
санитарный врач
Уилского района

Кубаев Г.А.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ САНИТАРИЯЛЫҚ-
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ  БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ»
«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ

БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ» БАСШЫСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА, РУКОВОДИТЕЛА
«УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ УИЛСКОГО РАЙОНА»

«ДЕПАРТАМЕНТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
04.03.2021 жыл        №ПГСВ-1 №ПГСВ-1                  Село Уил
Ойыл ауданы тұрғындары арасында короновирус инфекциясының
 алдын-алу жөніндегі шараларды күшейту туралы

«Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной
инфекцией среди населения Уилского района»

үйлерінің, сауда желілерінің;
10) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 5 желтоқсанындағы №67
қаулысының 9 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, мәдениет
объектілерінің (30 адамнан аспайтын
орындықтар);
11) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 5 желтоқсанындағы №67
қаулысының 16 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, демалыс-
тан басқа жұмыс күндері  алдын-ала
жазылу арқылы бассейндердің (1
келушіге 5 ш.м. су беті есебінен);

2. Ойыл ауданының әкімі, өнер-
кәсіптік және өндірістік кәсіпорын-
дардың басшылары Қазақстан
Республикасының Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы
25 желтоқсанындағы №67 қаулысы-
ның 25, 28-қосымшаларындағы талап-
тардың сақталуын бақылауды қамта-
масыз етсін.

3. Ойыл ауданының әкімі, Ойыл
аудандық ауруханасының бас
дәрігеріне аудандағы денсаулық
сақтау объектілерінің кіре берісінде
тиісті көрсеткіштермен жабдықтай
отырып ЖРВИ, ТОРИ, тұмау және
COVID-19 белгілеріне күдікті барлық
тұлғаларды «фильтр» арқылы қабыл-
дауды, медициналық-санитариялық
алғашқы көмек объектілеріне кіретін
адамдардың дене температурасын
өлшеуді, стационардың қабылдау
бөлімінде пациенттердің күнделікті
ағынын хирургиялық және терапиялық
бейіндер бойынша бөлек қабылдауды
және күшейтілген дезинфекциялық
режимді қатаң сақтауды қамтамасыз
етсін.

4. Осы қаулының орындалуын
бақылауды өзіме қалдырамын.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен
бастап күшіне енеді.

Ойыл ауданының
Бас Мемлекеттік

санитариялық дәрігері
Ғ.А. Құбаев

1921 жылғы қыстың қатаңдығынан
70% мал басы қырылып, жаздың қуаң-
шылығынан 80% егіс күйіп, бұрын-
соңды болмаған аштыққа, мыңдаған
адамның өліміне, халықтың елден
безіп бытырауына әкеліп соқтырды.

Жақсы сақталған құжат, жазуы
анық, сиясы қанық...  1920 жылы 9
ауылдың «Келбатыр»     (
Қайындының маңында болу керек)
елді мекенінде ауылсоветтің
төрағасын сайлауға қатынасқан
депутаттар (яғни елдің бетке ұстар

Ойыл 100 жыл

азаматтары).  Және де осы хаттаманы
әрі қарай тіркеуге қолтаңбасымен
жолдама беріп отырған Джетыбай
Кубышев (Жетібай Құбышев), алаш
қайраткері.
Ақтөбе қаласында тұратын

Салықжан Бегімбетов (1936ж.)

ақсақалдың естігені бойынша Жетібай
Құбышев сол 9 ауылдың тумасы,
сауатты, елдің шаруашылықтарында
басшылық міндетін атқарып
жақсылығымен  ел аузында қалған.

                                                                                                           Нұрлан
Жұмағалиев.

ҚҰЖАТТАР СӨЙЛЕЙДІ

Сол кездегі келесі құжатта аудандық атқару комитеті өзінің сьезін «Қаңбақты сай»      (қазіргі Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық округі, Қараталдан 20 шақырымдай жерде) елді мекенінде орналасқан Нәкеш мешітінде өткізуге
делегаттарын шақырады.

Сыртқы мемлекеттердің қыспағын-
да отырған, әлі аяғына тұрмаған жас
үкіметке күнкөріс мәселесі оңайға
түспеді. Келер көктемге егіс тұқымын
табуға, оны сатып алуға тегін қаражат
көзінің бірі деп, ол кезде бай, іші

алтынмен жабдықталған, орыс шір-
кеулерін экспропиациялауға мәжбүр
болды.
Мына құжат орталық атқару коми-

тетінің, М. Калининнің қолы қойылған,
10.11.1922 жылғы қаулысынан үзінді.

Құжаттар Қобда ауданының мұрағатынан алынды.  Жарияланып отырған деректі мәліметтерге ой қосып отырайық,
ағайын.

  Нұрлан ЖҰМАҒАЛИЕВ.
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МАЙДАНЕК
ӨЛІМ ЛАГЕРІНДЕ

Сол екі шал маған ерекше ыстық,
жерлестері де оларды ерекше жақсы
көретін. Кейін көзім жетті, сол екі шал
еліміз үшін де ерекше қадірлі екен.
Бірде, осыдан тура қырық жыл бұрын,
батасын алайын деп екеуін үйіме
қонаққа шақырдым. Ишанбай ағам
мол денесіне қарамай, ширақ қозға-
лады, әсерлі әзілдейді, ал Қуаныш
ағам құрыштан құйылғандай кесек, әр
сөзін саудаға шығарғандай, таразы-
лап отырады.
Қолымыздан келгенше, күтіп жа-

тырмыз. Алматыға жақында ғана
көшіп келген бетіміз. Мұндай сыйлы
адамдарға дастарқан жаю оңай ма,
дегенмен, Ишанбай ағам кем-кетігі-
мізді білдірмей бірден үйіріп әкетті.
Алғашқыда қысылып-қымтырылған
әйелім де, дастарқан басындағы
еркіндікке бой үйретті ме: «Аға, мына-
ларды өзім дайындадым, дәмін татып
көріңізші» деп сөзге араласа бастады.

– Зәуреш айналайын, бұл ағаңның
құлағы тосаң, қаттырақ, сөйле, қат-
тырақ ... – деді Ишанбай ағам.
Зәуре:
– Аға …, – деп, даусын көтере беріп

еді, Қуаныш ағам:
– Өте жақсы естимін, қысылма, –

деді қоңыр даусымен сөзін бөліп.
«Қысылма» дегенмен, қызарып кет-
кен әйеліме араша түскісі келді ме,
көзіне күлкі жүгіріп:

– Әй, Ишанбай, тамақ біреудікі бол-
ғанмен, қарын өзіңдікі ғой, аясаңшы,
– деп әңгімені басқа тақырыпқа бұрып
жіберді. Үнсіздіктің тереңінде байқам-
паздық қасиеттің де бұғып жататыны
қандай жақсы. Халықаралық ортада,
«мен» мен «біздің» таразылы кеңіс-
тігінде қызмет еткен тағдырлы адам-
ның ерекше ұстамды мінезіне талай
рет қайран қалдым. Жақында ғана
«Егемен Қазақстанда» «Тегеран
конференциясына қатысқан қазақ»
атты мақала жарияланды. Авторы
Ермек Жұмахметұлы бауырыма қатты
разы болдым. Жұмыр жердің ойранын
шығарған сұрапыл соғысты тоқтату
амалы, сол үшін Отан тапсырмасын
адал орындауға өмірін арнаған жеке
адамның өз еркінен тыс тағдыры
домбыраның қос шегіндей әдемі
өріліпті. Тегеран қонференциясы үш
империяның – КСРО, АҚШ, Ұлыбри-
тания басшыларының Екінші Дүние-
жүзілік соғыс алауында ғаламдық
бейбітшілікті сақтау мүддесінде
өткізілген ерекше маңызды кездесу-
лердің бірі болғаны белгілі. Ал сондай
ерекше маңызды конференцияға
империялық бұғаудан енді ғана
босанған ұлтымыздың бір ұлына
сондай ерекше маңызды тапсырма
жүктелсе және ол ұл жаңағы Қуаныш
ағам болса, мақаланы толқымай оқу
мүмкін емес. Оқыдым да, ойландым.

«Ғалым қауіптің орасан зор зар-
дабын білім, тәжірибесімен сезінеді.
Әйтсе де, Қуаныш Аманбайұлы бұл
туралы жан баласына тіс жарып айт-
пайды. Ол естелік айтатын қарапайым
оқиға емес-ті» дейді Е.Жұмахметұлы.
Иә, рас, тіпті де қарапайым оқиға
емес! Саяси ерекше құпия тапсырма
орындаушы ретінде де, сондай-ақ
тіршілікті жер бетінен мүлдем жойып
жіберуге қабілетті сойқан қарумен
күресуге әскери дәрігерлік білімін сарп
еткен тәуекелшіл қайраткер ретінде
де Қуаныш аға, шын мәнінде, дара
тұлға.
Алдымда он екі беттік жұқа оқушы

дәптері жатыр. Соның бес-алты беті
Қуаныш ағама арналыпты. Деректер,
естеліктер. Есімде, тәжірибелі барлау-
шы, әскери дәрігер өз өмірі жайлы
әңгімеге онша құлықты емес еді, сыр-
сұхбат алу жөніндегі өтінішімді кейінге

қалдыра берді де, бір күні: «Кабине-
тіме келсейші, асықпай сонда сөйле-
сейік, бұл өзі баяндаудың да бабын
қажет ететін шаруа ғой» деді. Жаңағы
дәптер – сол отырыста қағазға түсірі-
ліп, кейін толықтырылған күнделік
болатын. «Ойыл» атты кітабымда
туған жердің тұлғасы деңгейінде ғана
ақпарат берілді де, кең жазудың сәті
түспей-ақ қойды. Сөйтіп, арада қырық
жыл өте шығыпты. Жазарыңды жаза
алмаған да бір дерт, сол дерттен аз
да болса айығуға Ермек бауырым
себепші болды.
Әке-шешесінен жастай айрылып,

жетімдіктің зардабын тартқан бозба-
лаға өмір қазанында құрыштай қай-
наудан басқа жол жоқ-ты. Құрыштай
қайнамаса, отызында орда бұза алар
ма еді. Әлем көз тіккен халықаралық
шараға қатысып, адамзат мүддесін
көздеген жауапты істі мойнына алар
ма еді. Қой күзеткен жүдеу күндер ...
білімін көтеруге қайсар ұмтылыс ...
Қызылорда Халық ағарту институтына
оқуға түсу ... Мәскеудің №1 Медицина
институтына берілген арнаулы жол-
дама ... Мәскеу метросы құрылысына
студенттік аттаныс ... метроның
алғашқы станциясы пайдалануға
берілген кезде екпінді студенттер
қатарында табалдырықтан арнаулы
салтанатпен аттау ... Ленинградтың
беделді Әскери медициналық акаде-
миясына қабылдану ... әп дегеннен
қыз-қыз қайнаған өмір ...
Енді, міне, Кеңес Армиясының Бас

штабына қызметке орналасу ... Бұл
туралы мақала авторы: «Қуаныш
Аманбайұлы 1939 жылы Кеңес
Армиясының Бас штабына қызметке
шақырылды» дейді. Қазақ Совет
Энциклопедиясының 1975 жылы
жарық көрген жетінші томында да дәл
осы жыл көрсетілген. Екінші бір
жерінде дәл осы жыл, осы айда
Ираннан оралып, Бас штабқа ауыс-
тырылғанын тағы да қайталай келіп:
«Я был первым офицером из казахов
в Генштабе. Счастлив, что дове-
рили мне работать среди лучших
офицеров и генералов армии, под
руководством выдающихся полко-
водцев» депті. Ағаның: «Есте сақтау
қабілетіне ерекше мән берілді.
Сынақта алдымызға картаны жайып
тастайтын да, ілезде қайта жауып,
ондағы жазуларды қайталап сұрай-
тын» дегені әлі есімде. Демек,
Қуаныш аға Бас штабқа 1939 жылы
емес, 1942 жылы КСРО Сыртқы істер
халық комиссариатынан ауысты-
рылған және осындай жауапкершілік
жүктелген жай қазақ емес, тұңғыш
қазақ офицері болыпты.
Бұған тағы бір дәлел, аталған мақа-

лада Қуаныш ағаның Қытайдағы,
Египеттегі, Ирандағы, Үндістандағы
КСРО елшіліктерінде әскери атташе
және арнайы кеңесші қызметін
атқарғаны айтылады.
Е.Жұмахметұлы Ирандағы құпия

қызметтің қаншалықты жауапты және
күрделі болғанын егжей-тегжейлі
баяндаған, сондықтан оны қайта-
ламай, тек мынадай дерекпен толық-
тырғым келеді. «1944 жылы Варшава
үшін болған шайқаста ол ауыр
жараланды» дейді мақала авторы. Иә,
солай. 1944 жылғы 6 шілдеде Бас
штаб Қ.Мәкіровтің 1 Белорусь майда-
нының әскери штабына жетуі туралы
бұйрық шығарды. Штаб Коваль қала-
сының оңтүстік-шығысындағы орман-
ға орналасқан. Қуаныш ағаны штаб
бастығы генерал М.С.Малинин қабыл-
дап, оны майдандағы жағдаймен
таныстырады. 18 шілдеде 1 Белорусь
майданы сол қанатының әскері Люб-
лин бағытындағы Коваль ауданынан
шабуылға шығады. Қ.Мәкіров осы
майдан құрамындағы 47-армия
штабына шұғыл аттанады. Шабуыл
барысында жаудың осы операция
бағытындағы тобы мен күш-қуаты

және эпидемиялық ошақтары жайлы
маңызды ақпараттар жинайды.
Батыл барлаушы өте құпия және

қауіпті жағдайда Майданек өлім
лагеріне барды. Мұнда арасында
балалар мен әйелдер, қарттар мен
қариялар бар екі миллионға жуық
тұтқынға оба, тырысқақ, шешек ауру-
ларын қоздырушы аса қауіпті микроп-
тар қолданатын арнаулы сынақ
зертханасы жұмыс істейтін. Адамзат-
қа қастандықтың мұндай сұмдық
тәжірибесінің құпиясын ашу, әрине,
түсінген адамға ерен ерлік. Қ.Мәкіров,
міне, осындай ерлік көрсетті. Ерекше
маңызды, аса құпия эпидемиоло-
гиялық деректерді қолға түсірді.
Алайда ерлік еш жерде жариялан-
бады, барлаушы мен әскери дәрігер-
дің кәсіби міндеті ретінде ғана құпия
сақталды.

ҚУАНЫШ, ИШАНБАЙ АҒА
АРАСЫНДАҒЫ ЖАЗБАЛАР
Сол жылғы 10 тамызда 47-ші екпінді

армия Варшава түбінде немістердің
тегеурінді шабуылына тап болды. 12
тамызда Бас штабтың өкілі Қ.Мәкіров
полковник Гервасьев басқаратын
дивизияның құрамында соңғы рет
ашық шайқасқа қатысты. Жер бетінде
танктердің, әуеде ұшақтардың көме-
гімен фашистердің оқ жыландай алға
ұмтылған екі жаяу әскер полкі
Гервасьев дивизиясын темір құрсауға
алды. Осы қанқасапта Қ.Мәкіров
Е.Жұмахметұлы айтқандай, қатты
жараланып, ес-түссіз күйінде жылжы-
малы дала госпиталіне әкелінді.
Қуаныш ағаға Одаққа белгілі әскери
оташы, Мәскеудің №1 медицина
университетінің профессоры Юдин
ота жасады. Юдинді арнайы орта-
лықтан алдыртты.
Осы жолдарды қағазға түсіре оты-

рып, Қуаныш ағаның жастық шағының
балшырынын жұтып әкеткен сұрапыл
соғысқа қандай қарғыс айтарымды
білмей қатты қиналдым. Ашық соғыс
емес, барлау мен бақылаудан, аңду
мен іштей арпалысудан тұратын
құпиялықтың өзі адам баласын қалай
қинап, қажытатынын сезіну қандай
азап десеңізші! Қ.Мәкіров осы азапты
амалсыз бастан кешірді. Өлімге бас
тігіп, өмір үшін сабырмен күресе білді.
Бар арманы адам өмірін сақтауға үлес
қосу еді, алайда амалсыздан бакте-
риологиялық, химиялық қарудан
қорғану үшін бәсекелестерімен жабық
майданда шайқасып, осы қарудың
«шек-қарнын ақтарып, шелін сыпы-
руға» жанталасты.

«Бас штабтың тапсырмасын аза-
маттық парыз ретінде қабылдау жет-
кіліксіз, оған перзенттік міндетпен бас
тігу керек. Штеменконың: «Бас штаб
– Қызыл Армияның жұлыны» деген
қанатты сөзі бар. Штаб мен үшін де
Отанымды сүюдің теңдессіз мектебі
болды».
Осыны басқа біреу айтса, ол эмо-

циялық сарындай қабылданар ма еді,
ал Қуаныш ағаның әр сөзі нық
шегедей қағылған сабырлы әңгімесі
мені әрі таңғалтты, әрі сендірді. «Онда
маған тағдыры күрделі, өмір жайлы
түсінігі қарапайым пайымнан өзгеше-
леу адамдармен де пікір түйістіруге
тура келді. Мысалы, граф Игнатьев
сондай адам болатын». Қуаныш аға
әңгімесін өзіне тән қоңыр дауысымен
сол күндер елесін ертеңгі күнге
құмарта жалғады. Граф Игнатьев кім
еді? Ол, патшалық Ресейдің ақсүйек-
тер тұқымынан – императордың Орта
Азиядағы ерекше уәкілі Куропаткиннің
көмекшісі, хатшысы немесе адьютан-
ты. 1905 жылы Куропаткин басқарған
орыс армиясының құрамында орыс-
жапон соғысына қатысқан. Қазан
төңкерісінен кейін шет елге өтіп,
Парижде әскери аттеше қызметін
атқарған. Орыс армиясының мол
байлығына мұрагерлік құқығына ие
бола тұра, граф тарихи отанына

ауысуды армандайды. Кеңес үкіме-
тінің Париждегі консулы Л.Б.Красиннің
қабылдауында болады. Красин оны
салқын қабылдайды. Бірақ Отанына
оралу графтың көкейінен кетпейді.
Отызыншы жылдары сауда-саттық,
мәдени байланыстар жөніндегі деле-
гациялар құрамында Кеңес үкіметінің
шекарасынан үш қайтара өтеді. Өзінің
әскери мол тәжірибесін айтып,
Сталиннен үш қайтара Кеңес Одағы-
ның азаматтығын сұрайды. Алғашқы
өтінішіне Сталин: «Біз өз үкіметімізді
эмигранттардың көмегінсіз-ақ құра
аламыз» деп кекесін жауап қатқан-
мен, үшінші өтініштен кейін райынан
қайтып, тіпті Қызыл Армияның құра-
мына, генерал-майор шенінде қыз-
метке алады. 1943 жылғы қазан айы-
ның басында Орталық Партия
комитеті Саяси бюросының шешімі-
мен КСРО Сыртқы істер комисса-
риаты жанынан бейбіт келісімдер
және соғыстан кейінгі құрылым мәсе-
лелерін қарайтын комиссия құрылды.
Сонымен бір мезгілде осыған қоса
бейбіт келісімді жүргізу мәселелері
бойынша арнаулы комиссия ұйымдас-
тырылды. К.Е.Ворошиловпен
(төраға), М.Р.Галактионовпен,
И.М.Майскиймен, В.П.Потемкинмен,
Б.М.Шапошниковпен бірге
А.А.Игнатьев те осы комиссияның
құрамына кіреді. Қ.Мәкіров Сыртқы
істер комиссариатында, кейін Бас
штабта А.А.Игнатьевпен жақын бай-
ланыста болды. Ақылдасып отырды.
Әскери медициналық академияны

бітіргеннен кейін қазақтың тұңғыш
атты әскер полкіне қабылданған кіші
әскери дәрігер, Қызыл Армияның бас
инспекторы алғашқы сынақты Өзбек
тау-шатқалдарында, Самарқан таулы
атты әскерлер дивизиясы құрамында
өткізді, тап сол жерден Мәскеуге
шақырылды. Мәскеу Иранға аттан-
дырды. «Тегеранға жіберер алдында»
дегеннен шығады, ол Иранға ұшақпен
немесе поезбен топ ете қалған жоқ.
Онда Иран – Түрік трассасы жолын-
дағы оқ пен оттың арасымен, басын
өлімге тігіп жетті.
Конференция өтіп жатқан күндерде

Сталин басқарған делегацияның
медициналық қауіпсіздігін қамтама-
сыз ету, әрине, тек осы саламен ғана
шектеліп қалмайтыны белгілі. Қуаныш
аға: «Тегеранға жіберер алдында
әрқайсымыздың жеке ісіміз Орталық
Комитетте бекітілді. Арнаулы қызмет
басшысының бұйрығымен біріншісі
«құпия», екіншісі «жалпы» деген
белгімен екі іс жасақталды» деуі
осыған меңзейді. Тегерандағы кезең
жайлы көбірек білгім келгенмен,
Қуаныш ағаның «құпия құлпын» ашу
қиынның қиыны. Сондықтан Сталин
басқарған делегацияға қастандық
операцияларының жолын кесіп, асқан
қырағылық көрсеткен Г.А.Вартанян-
ның ерлігін оқып, аты аңызға айналған
барлаушыны іздедім. Қ.Мәкіров те
делегацияның медициналық қауіп-
сіздігіне жауапты топта қызмет етті
ғой. Кім біледі, мақсаты ортақ
Вартанян мүмкін Қуаныш аға жайлы
бір маңызды ақпарат айтып қалар?
Мәскеуде тұратын күйеу балам,
әскери сынақшы-ұшқыш М.В.Макаров
Тегеран оқиғалары кезінде бар
болғаны он тоғыз жастағы барлау-
шыны, кейінгі Кеңес Одағының
Батыры Геворк Андреевичті тауып,
жүзбе-жүз сөйлесті. Өкінішке қарай,
ол Қуаныш аға жайлы ешқандай
ақпарат айта алмады. Дегенмен, әйгілі
барлаушының қысқа әңгімесі, бәрібір
әсерсіз қалған жоқ. Делегация
орналасқан аумақтағы құдықты
улауға қатысты операция соның бірі
ғана. Әрине, делегацияның бүкіл
азық-түлігі, оның ішінде ауыз су да,
елден алдырылды, мұқият қадаға-
ланды, дегенмен, қастықтың қай
бүйірден сақ ете қаларын болжау
мүмкін емес-ті.
Соғыс аяқталып, бейбіт заман

басталғанда нағыз толысқан шағына
жеткен қайраткерге Гиппократ антына
адал дәрігерлік парызын өтеуге жол
ашылғандай көрінген. Қуанды,
сілкінді. Туған жерге асықты. Бірақ
Е.Жұмахметұлы айтқандай, «Иран
шахының жеке қабылдауында болып,
ол ұсынған алтын табақтан су ішкен,
ағылшын, француз, араб, серб тіл-
дерін еркін меңгеріп, Иран билеу-
шісімен емін-еркін әңгіме құрған»
қайраткердің жабық мекемедегі
күреске толы күндері, ерлікпен,
тапқырлықпен, қажыр-қайратпен
ұштасқан кезеңі, қаншалықты өнегелі
болғанмен, болашақ бейбіт кезеңіне
біраз жыл кедергі келтірді. Көп білуі,
тағдыр жазуы босаңсуға мүмкіндік
бермеді. Белгілі ғылым, қоғам
қайраткері Ишанбай Қарағұловтың
республикалық мұрағаттағы жеке
қорында сақтаулы хаттар, Ишанбай
аға мен Қуаныш аға арасындағы
жазбалар, міне, осыған меңзейді. 

БАС ШТАБҚА ҚАБЫЛДАНҒАН
ТҰҢҒЫШ ҚАЗАҚ ОФИЦЕРІ

 Міне, осылай туған жерін сағынған,
соғыс ошақтарында ұстараның жүзін-
дей қылпылдаған аса қауіпті қимыл-
дар үстінде жинаған мол ғылыми
тәжірибесін елінде ұстаздық өмірмен
жалғастыруды аңсаған Қ.Мәкіров,
жоғарыдағы хаттарда байқалғандай,
сол сұрапыл соғыстан кейін де біраз
жыл әскери саптан босана алмады.
Ақыры, сарыла күткен күн де жетті.

1959 жылы туған жерге оралып,
Алматы медицина институтының
эпидемиология кафедрасына доцент,
кейін ректордың ғылыми істер жөнін-
дегі орынбасары қызметіне орналас-
ты. Табиғатынан демократ, адам
өмірінің құндылығын жан-тәнімен
сезінген, мақсат-мұратына жетуде
табанды күрескерлік қым-қиғаш
жолдан өткен Қуаныш аға жаңа
қызметіне ерекше құлшыныспен кіріс-
ті. Оның жарқын мысалы – эпидемия
зардабын тартқан ошақтарда жинақ-
таған тәжірибесін туған жердің бейбіт
аудиторияларында теориялық құнды-
лықпен ұштастыруға ден қоюы. Бас
штабқа қабылданған тұңғыш қазақ
офицері, «тұңғыш» деген сөзден
қашқақтаудың еш жөні жоқ, 1943
жылы алғаш құрыла бастаған Бүкіл-
одақтық «Білім» қоғамының алғашқы
мүшелерінің бірі Қ.Мәкіров республи-
камызда осы қоғамды жетілдірудің
алғы шебінде болды. Бұған дейін бұл
саладағы жұмыс біртұтас бағдарлама
бойынша ұйымдастырылатын.
Қуаныш аға тұңғыш рет, оның жергі-
лікті әл-ауқат жағдайы ескерілген,
қалалық және ауылдық ерекшеліктер
салаланған жаңа үлгідегі оқу әдісте-
месін жасады. Республикалық қоғам-
ды ұзақ жыл басқарып, денсаулық
саласының қалалық және ауылдық
үлгідегі мүлдем жаңа халық универ-
ситеттерінің негізін қалады. Оның
жұмыс бөлмесінде, Бас штабтағы
ұрыс бағдарларының картасы сияқты,
басқа еш жерде кездеспейтін карта,
яғни өңірлерге өзі басқарып шыққан
ғылыми кешенді бригадалардың
арнаулы карта-кестесі ілулі тұратын.
1967 жылдың шілдесі. Сол кездің

шындығымен қала халқы қазан төң-
керісінің елу жылдығын салтанатпен
тойлап жатты. Сол күндерде Ақтөбе
медициналық университеті респу-
блика астанасынан құрметті қонақты
күтіп алды. Қуаныш аға тиісті ғалым-
дардың, университет оқытушылары-
ның басын қосқан ғылыми бригаданы
бастап, облыстың төрт аумағы: Темір
–Қарауылкелді – Ойыл – Қобда бағыт-
тары бойынша рейд ұйымдастырды.
Ғалымдар бригадасы 200-ден астам
шағын және ауқымды медициналық
объектілердің жәй-күйімен танысты,
7000-нан астам адамды қамтыған 120
лекция оқыды. 900-ден астам сырқат-
қа медициналық ақыл-кеңес берді.
Аудандық және учаскелік аурухана-
ларда, туберкулез диспансерлері мен
санаторияларында болып, мамандар
600-ден астам адамға тікелей медици-
налық көмек көрсетті. Ойыл ауданы-
ның «Қайыңды» кеңшарындағы кезде-
су ғалымға ерекше әсер етті. Кіндік
қаны тамған, қиын-қыстау күндерде
алыстан жанын әлдилеген қасиетті
топырақ еді бұл. Осыны айтқанда,
қатал тағдырға қанша бой үйретсе де,
Қуаныш ағаның жүзіндегі өзгерісті
езіле сезінбеу мүмкін емес-ті. Қанша
дегенмен, сағыныш өте құдіретті сезім
ғой!
Қоғамдық жұмыстарға рухани

қажеттілікпен ұмтылған ғалым, ғылы-
ми ізденісін өмірінің соңына дейін де
еш тоқтатқан емес. Өйткені адамзат-
ты эпидемиялық апаттан құтқару
көкірек зердесі көшелі ғалымға,
жаратушы маңдайына жазып қойған-
дай, бой жеңілдету мүмкіндігін
бұйыртпады. Бейбіт заманда тағы бір
аса күрделі, әлемдік деңгейдегі ең
қауіпті эпидемия ошағына зерттеу
жүргізу жауапкершілігі Қ.Мәкіровке
жүктелді. Обаның ойранынан ғасыр-
лап бас көтере алмаған үнділік
эпидемияны, жұқпалы аурулардың
қалың шоғырын ғалым он бес жыл
бойы зерттеді. Үндістандағы обаның
үш бірдей табиғи-экзотикалық ошағын
өз көзімен көрді, өз аппаратымен
суретке түсірді. Соның негізінде
тұңғыш рет эпидемия ошақтарының
түрлі-түсті атлас-картасын жасады,
оны обаның әлемдік деңгейде
таралуы жөніндегі тарихи деректер-
мен толықтырды. Е.Жұмахметұлы
тілімен айтқанда: «Әлемдегі алғашқы
термоядролық бомбы мен атом
электростансасының атасы атанған
И.В.Курчатовтың ...қазақ ғалымының
сол кездегі терең білімділігі мен
еңбекқорлығына тәнті болуы», «үнді
көсемі Д.Нерудің қазақ ғалымына
барлық жағдайлар жасап, елдің басты
мұрағатындағы құпия сақталған
құжаттармен танысуына жол ашуы ...

» ерекше маңызды, тек ғаламдық
сұранысқа тән оқиғаларға араласа
алатын дара тұлғаларға ғана көрсе-
тілетін шынайы құрмет-ті. Қ.Мәкіров
1962 жылы Мәскеуде «Үндістанның
отарлану кезіндегі денсаулығы» атты
жабық тақырыпта докторлық диссер-
тациясын қорғаған кезде дүниежүзіне
аты мәшһүр академик В.М.Жданов
осы еңбекке: «Оба, шешек, безгек
ауруларын емдеудің ғылыми жолда-
рын айқындаған, осы саланың
отандық қана емес, әлемдік бос
кеңістігін терең теориялық-практика-
лық ғылыми тұжырымдармен байыт-
қан теңдессіз еңбек» деген өте
жоғары баға берді. Осыдан қырық
жыл бұрын Қуаныш аға жоғарыда
аталған, докторлық диссертациясына
қосымша ретінде тіркелген, әлемдік
әскери медицинадағы тұңғыш жаңа-
лық ретінде қабылданған атлас
картаны: «Сізде болсын» деп маған
сыйлаған еді. Мұндай сыйдың терең
мәнін түсіну, әрине, өз алдына бөлек
толғаныс. Атлас картаны ғалым
ағамыздың туған жерінің тарихы
топтастырылған аудандық тарихи
өлкетану мұрағатына тапсырдым.
Қазір ол Қ.Мәкіров өміріне арналған
бөлмеде, көрмеде тұр. Ал еңбектің өзі
кейін жарияланып, медицинадағы
сирек кездесетін іргелі оқулыққа
айналды. Оған бір мысал, Украинадан
Луганск медицина университетінің
биология және эпидемиология кафед-
расының меңгерушісі Л.Е.Шпако
оқулықты қалай алуға болатынын
сұрап, Қ.Мәкіровке арнайы хат жазды.
Және бұл жекелген өтініш емес-ті.
Алайда осындай құнды еңбекті
жарыққа шығару сол кездің өзінде
елге кең танылған ғалымға оңай
болған жоқ. Өкінішті, бірақ қандай
өкінішті болғанмен ол да өзіміздің
табиғатымыздан туындайтын өкініш,
өз қолыңды өзің кесе алмайсың ғой,
әдеттегіше ызалы күлкімен еске алуға
тура келеді. Ишанбай ағаның жеке
мұрағатында сақталған хаттарды
парақтағанда, осындай ащы сезімді
талай рет басымнан кешірдім.
Бір толғаулы отырыста Ишанбай

ағамның Б.Момышұлының баласы
Бақытжан мен Олжас Сүлейменовке
арнап, «Адам ағзасындағы қатерлі
вируспен күресу оңай емес, ал
адамның рухани әлеміндегі вирус-
пен күресу одан да қиын» - дегені
бар еді. Иә, өмір тек күресуден
тұрады. Және сол күресте қайрат-
керлік биікке көтерілгендердің көбінің
тағдыры күрделі де ауыр болғанын
күрсіне мойындауға тура келеді.
Қуаныш ағаның да өмірі пәтерінде,
жуыну бөлмесінде, себезгі астында,
құпия жағдайда өмірден өтті. Себебін
іздегендердің әрекетінен ештеңе
шыққан жоқ. Мүмкін, қанша қажырлы,
қайратты дегенмен, арқандай шұба-
тылған арбасулардан, қатерлі
микробтары құжынаған ошақтарда
кәсіби ерлікке табиғи бас тігулерден
қажып, дертке ұшыраған жүректің
шыдамдылық шегі осы болды ма?!
Белгісіз, белгілісі Қуаныш аға еліне
перзенттік парызын қайраткерлік
биікте өтеді, тіпті бүкіл әлемді
қамтыған қазіргі пандемиямен күре-
суге өзіндей дара тұлғаның әлі де
қажет екенін есімізге салып кетті.
Бұдан қандай ой түюге болады?
Бүгінгі ұрпақ аға ұрпақтың өнегелі
істерін жалғастырушы дейміз. Ал, сол
бүгінгі ұрпақ Қуаныш ағаны қанша-
лықты деңгейде біледі? Алматының
өзі дәріс жүргізген медициналық
академия ұжымы ерек тұлғаны
ұмытқан жоқ, ұлықтап келеді. Одан әрі
… ? Туған жеріндегі аудандық тарихи
өлкетану мұрағаты жиындар, кездесу-
лер өткізумен шектелмей, аудан
орталығынан көше сұрап, бастама
көтеруде. Өте орынды бастама. Тура-
сын айтсақ, Қ.Мәкіров еңбегі аудан-
дық қана емес, облыстық, республи-
калық деңгейде ұлықталуы тиіс-ақ
тұлға. Жапон жұрты валютасында,
басқа елдердегі сияқты, бір ұлағатты
тұлға бейнеленген. Ол Ногути Хидэё
бейнесі. Ногути Хидэё – микробиолог,
эпидемиолог. Африка құрылығында
жұқпалы ауруларды зерттеуде өнегелі
із қалдырған ғалым. Жапондықтар
оны, туған жерінде қызмет ете алмаса
да, адамзат игілігіне қосқан теңдессіз
үлесі үшін ұлықтайды. Ойландырады.
Әңгіме, тіпті де, атақ үшін бақталас-
тықта емес, әрине, «сүйер ұлың болса
сүйсінгенге» не жетеді?! Ногути
Хидэёнің ең соңғы демі: «Түсінбеймін»
деген жалғыз ауыз сөзбен үзілген
екен. Онымен не айтқысы келді?
Қ.Мәкіров аға, соңғы сөзін де айта
алмай, кенеттен қайтыс болды ғой.
Айта алғанда не дер еді?! Сұрақ –
шолақ, өмір – күрделі. Өнеге тұтар
жайттарға тартады да тұрады.

Сырым БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫ,
Журналист.

АҚТЫҚ СӨЗІН АЙТА АЛМАЙ КЕТКЕН БІР АРЫС

(Эссе)
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«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Ш.Берсиев атындағы Ойыл
аудандық өнер және өлке тарихы музейі «Ата – жұрттың шежіресі киелі де,
кастерлі» атты тарих залында Ұлы ақын, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың
туғанына-175жыл толуы-на орай офлайн түрінде «Тарихтың мәңгілік тұлғасы»
атты тарихи – танымдық шара ұйымдастырылды.
Шарада Ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың өмірбаяны, ақын ретінде таныла

бастауына арналған деректі фильмдер көрсетіле отырып, Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназия мен  Ә.Дербісалин атындағы Саралжын орта
мектебінің  оқушылары Жамбыл Жабаевтың шығармашылығынан үзінді
қойылымы мен арнауларын тарту етті. Мәдени шараға келген
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназияның 8 сыныбы мен  Ә.Дербісалин
атындағы Саралжын орта мектебінің өлкетану үйірмесінің 6-7 сынып
оқушыларына «Ұлы ақын, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына-
175жыл» атты тақырыптық көрмесі таныстырылды.

Аудан аумағындағы кез-келген
шарадан тыс қалмайтын Ш.Берсиев
атындағы Ойыл аудандық өнер және
өлке тарихы музейі Халықаралық
әйелдер күні мерекесіне орай Ш.Бек-
мұхамбетова атындағы мектеп-гим-
назияның ұстаздарының қатысуымен
«Ана махаббаты» атты мәдени
шараға ұйытқы болды.
Шара барысында ана  ұғымы тура-

лы тарихи деректер мен бейнеролик-
тер көрсетіле отырып, Ана – отбасы

Биылғы қыс мезгілі мал баққан
шаруаларға оңай болмай тұр. Өйткені,
қылышын сүйретіп желтоқсанда жетіп
келген «кәрі құда» кетуге асығар емес.
Бұған дейінгі жылдары осы уақытта
малдары өріске шығып кететін ауыл-
дарда шөптің мәселесі, көпті күйзелтіп
жіберді. Себебі шөптің бағасы шарық-
тап тұр. Былтырғы бағадан екі есе
өсті. Бір тюк шөп, 600-800 теңге ара-
лығында болса, рулонның 7 мың
теңгеден кемі жоқ. Бұрынғыдай камаз-
камаз шөппен Ақтау асатындар сиреп
қалды. Өйткені, біріншіден жол жоқ,
тиейтін шөп те жоқ, оның үстіне алыс-
қа бармай-ақ өзімізде де шөп іздеп
жүргендер бағаға қарап жатқан жоқ.
Қараған күннің өзінде оған кім құлақ
аспақ? Керісінше басқа ауданнан
арзан бағамен алып келіп, пайда көріп
жатқандар қаншама десеңші? Міне
дәл осындай сәтте жас кәсіпкер Серік-
бол Төлеуов жерлестеріне үлкен
көмек көрсетті. Өзінің мал азығы қоры-
нан 90 рулонды арнайы ауылына,
Көптоғай ауылдық округіне қарасты
Амангелдіге апарып арзан бағамен

Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкей-
ханов – адамзат баласының тарихын-
да сирек кездесетін тұлға. «Сирек»
дейтіндей, туған халқына кіршіксіз
қызмет етумен теңдесі жоқ тұлға
болатын. Ол қазақтың XX ғасыр
басындағы мейлінше ілгерішіл ұлт
зиялыларының лидері, қазақтың
өлкетану ғылымының негізін қалау-
шы, қазақ халқының төл тарихы,
әдебиеті, фольклоры, этнографиясы,
Қазақ өлкесінің экономикасы мен
халық шаруашылығы бойынша
жүздеген еңбектің авторы есебінде,
ғұлама ғалым, дарынды публицист
ретінде кең танылды және өмірінің
соңына дейін ғалым болып қалды.
1905-1907 жылдары қамтыған аса

күрделі тарихи кезеңде Ә.Н.Бөкей-
ханов туған халқының ұлт- азаттық
күресінің теориялық негізін қалаушы
әрі саяси серкесіне айналды. 1917
жылдың 13 желтоқсанында қазақтың
ұлттық мемлекетінің шаңырағын
көтеріп, туын тіккен Алашорда ұлттық-
территорлық автономиясы Саяси
кеңесінің төрағасы болып сайлануы -
соның бірден- бір айғағы болатын. Бір
сөзбен айтқанда, Алты Алаштың ұлы-

Әлихан бүкіл Ресей империясының
кеңістігіндегі ықпалды - беделді
саясаткер, қоғам қайраткері санатына
көтерілді.
Қазақ зиялыларының серкесі

Әлиханның ұсынған «Алаш» идеоло-
гиясын, қазақтың ұлттық қозғалы-
сының «Алаш» атауының мән- мағы-
насын қарастырсақ,«Алаш» этнонимі-
қазақ зиялыларының XX ғасырдың
басындағы қозғалысының ең басты
уағыздамасына (идеологиясына) және
бүкіл қазақ ру - ұлыстарының өздерін
біртұтас ұлт ретінде сезініп, бірігуіне
ұйытқы болған ұлттық ұраны болатын.
Оны «Қазақтар» деген очеркінде

Ә.Бөкейханов дәл нұсқап көрсетті:
«Әрбір қазақ руы бір кезде өмір сүрген
атақты өкілінің есімін әскери ұран етіп
алған. Аты аңызға айналған Алаш
атасының есімі қазақтардың сондай
ұранына айналды. XVII ғасырда қазақ
даласында қазақтар Абылай ханды
ерекше пір тұтты, Орта жүзде (Семей
мен Ақмолада облыстарында) оның
есімі әскери ұранға айналды. Рудың
ұраны көтерілгенде үйінде бұғып қалу-
сол адамға жағылған ең зор қара
таңба болып саналады, сондай
таңбасы бар кісіге ешбір намысқой
қазақ қызын бермейді»
Яғни, қазақтың іштей ру тайпаға әлі

бөлінбеген көне дәуірден келе жатқан
аңызына сәйкес, бүкіл қазақ Алаша
ханнан немесе Алты Алаштан
тараған, шыққан тегі, түп -  тамыры
бір болып саналады. Оны ешбір қазақ,
ешқандай ру жоққа шығармайды.
Әлихан Бөкейхановтың осындай
идеологияны ұлттық қайта өрлеу мен
дамудың ұраны етіп ұстануы,
шынында да , үлкен тапқырлық әрі
көрегендік болды.

 «Алаш» деген сөздің лұғат
мағынасы: «Отан кісісі» мағынасында.
Демек, «Алаш» ұранының түпкілікті де
ең басты мәнін Әлихан «Отан кісісі»
немесе «Өз елінің патриоты» деп

түсінеді және солай кең насихат-
тайды. Бір сөзбен айтқанда, «Алаш»
ұраны - бірегей қазақ ұлтын
қалыптастырушы идеяға айналды да,
оның авторы Әлейхан Бөкейханов мен
оның А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы,
М.Жұмабайұлы. Ш.Құдайбердіұлы,
А.Бірімжанов және т.б.сынды үзеңгі-
лестері осы идеяның басты насихат-
таушысы болатын.
Көкейкесті ұлт проблемаларын -

«Алаш» уағыздамасын бұқара халық
арасында кеңінен насихаттау үшін
қазақтың ұлт зиялылары үшін ұлт
тіліндегі баспасөзді қалыптастыру,
дамыту мәселесі күн тәртібіне
қойылды.

«Қазақ тарихы» айдарымен
«Қазақ» газетінде шыққан мақала-
сында Әлихан, - «Осы ғасырдағы әлем
жарығына қазақ көзін ашып, бетін
түзесе, өзінің қазақшылығын жоғалт-
пағандай және өзіміздің шарқ әдетіне
ыңғайлы қылып «Қазақ мәдениеті»
құрып, бір жағынан «Қазақ әдебиеті»
тұрғызып, қазақшылығын сақтау»- деп
жазды. Қазақтар рулық жікшілікті
қойып, өздерін мұң мүддесі бір және
болашағы ортақ бір халықпын деп
сезініп, сол көздегеніне «бір жағадан
бас, бір жеңнен қол шығарып»
ұмтылуға тиіс деп санады Алаш
лидері.
Иә, ол – қазақтан шыққан тұңғыш

дарынды кәсіби журналист әрі
публицист болды. 1937 жылдың
шілдесінде тұтқындалып, Бутырка
абақтысында отырып өз қолымен
толтырған «Тұтқынның анкетасында»
Әлиханның негізгі кәсібін «журналист»
деп көрсету тегін емес- ті. 1924 жылы
Мәскеуде жарық көрген «Қазақ
тарихынан» атаулы зерттеуінде
Қ.Кемеңгерұлы «Жүрегі бала иманы
таза, шыншыл, сенімшіл Әлиханға
қара жұмыстың кіріне былғанып,
саясат сандалына түскенше, пән
жолына түсіп, жоспар көрсету керек

ұғымында – балалы әйел, туған шеше
ретінде қарамай ана дүниенің тірегі,
махаббаттың асыл нұры, өмір деген
алтын сарай есігінің күміс кілті - ана
махаббаты екені жан-жақты дерек-
термен жеткізілді. Сонымен қатар
музей фойесінде жасақталған «Өмір-
дің иесі сен, ғазиз Ана!» тақырыбында
көрме келуші қонақтарға жан –жақты
таныстырылды.

Дулат ИСАБАЕВ,
 музейдің ғылыми қызметкері.

үлестіріп берді. Тіпті кейбір жағдайы
төмен, тек малмен күнелтіп отырған
жандарға тегін таратты. Осындай игі
іске ұйытқы болған Серікбол ауылдас-
тарының алғысын алды. Қызылтаяң
уақытта малдарын шөптен қысып
отырған жандар бір рулонды 3500
теңгеден сатып алды. Бұл мал азығын
дайындап жатқан науқан кезіндегі
бағадан қымбат емес. Біз осындай
көпке үлгі болған жас кәсіпкермен
тілдесу барысында ол: «Менің мұндай
іске мұрындық болған себебім ел-
жұртымның алдындағы перзенттік
борышым деп есептеймін. Ауылыма
апарған рулондарды түгелдей тегін
беру ойымда болды. Ал, қойылған
баға тек шөпті жеткізуге кететін
шығынды ғана өтеді. Мен ешқандай
пайда ойлаған жоқпын. Өйткені
ауылдастарым қыстың қытымыр
мінезінен малдарын аман алып
шығуы үшін кішкентай болса да
үлесімді қосқым келді», - дейді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

КЕЗДЕСУ АНАЛАР КҮНІНЕ АРНАЛДЫ

Су тасқыны – бұл қардың еруі,
жауын-шашын, суды желмен айдаған
және кептелу кезінде өзендердегі,
көлдер мен теңіздердегі су деңгейінің
көтерілуі нәтижесінде жерді айтар-
лықтай су басу. Өзендер арнасына
суды желмен айдау арқылы болған су
тасқыны ерекше түрге жатады. Су
тасқыны көпірлер, жолдар, ғимарат-
тар, құрылымдардың қирауына,
елеулі материалдық шығынға, адам-
дар мен жануарлардың опат болуына
әкеліп соқтырады. Су тасқыны кенет-
тен пайда болып және бірнеше сағат-
тан 2-3 аптаға дейін созылуы мүмкін.
Жоғарыдағы көрсетілгендей су

тасқыны кезеңінде төтенше жағдай-
лардың алдын алу және жою мақса-
тында 2020 жылдың 21 қыркүйегінде
Ойыл аудан әкімінің №152 қаулы-
сымен су тасқыны кезеңінде төтенше
жағдайлардың алдын алу жөніндегі
аудандық комиссия құрылып, іс-
шаралар жоспары бекітілді.
Көктемгі су тасуға қалай дайындалу

керек! Егер де Сіздің аумағыңыз су
тасу қаупі бар аймақта болса, су басу
мүмкін жерлердің шекарасын, сондай-
ақ тұрғылықты жеріңізге жақын тұрған
дөңгестеу сирек су басатын жерлерді,
оған баратын ең қысқа жолды зерде-
леп, еске сақтаңыз. Су басу аумағы-
нан көшу кезінде алып шығатын

арнайы чемодан немесе рюкзакқа
құжаттарды, қажетті жылы киім, азық-
түлік қорын, су және дәрі-дәрмектерді
алдын-ала дайындап қойыңыз.
Көшірілудің басталуы және тәртібі
туралы телетрансляциялық желі
арқылы және кез келген байланыс
құралдары арқылы жүзеге асыры-
лады. Көшіруден бұрын, барлық
азаматтар өз үйлерін қорғау бойынша
жұмыстар жүргізу керек, атап айтқан-
да электрқуаты, су, газ құбырларын
өшіру қажет. Су басу кезінде әрбір
азамат өзін-өзі ұстап, көмек дер
кезінде келетініне сеніп, құтқару-
шылардың талаптарын қатаң орын-
дауы тиіс.
Ауданымыздың әрбір тұрғынына су

тасқынынан түрлі зардаптар келмес
үшін, сақтық шараларын орындау -
кезек күттірмейтін мәселе екендігін
ескерткіміз келеді.

2021 жылдың су тасқыны кезеңінде
төтенше жағдайлардың алдын алу
жөніндегі штабының телефон номер-
лері 2-17-41, 2-15-41. Сонымен қатар
2021 жылдың су тасқыны кезеңінде
наурыз айының демалыс күндері
кезекшілікте болатын жауапты қыз-
меткерлердің кезекшілік кестесі
құрылды. Кезекшіліктегі жауапты
қызметкерлермен 2-15-41 телефоны
арқылы хабарласуға болады.

СУ ТАСҚЫНЫНАН САҚТАНАЙЫҚ!

2021 жылдың 1 сәуірінен бастап
БЖЗҚ-дан ай сайынғы төлемді есеп-
теуді жүзеге асыру әдістемесі өзге-
реді. БЖЗҚ-дан төленетін ай сайынғы
зейнетақы төлемінің мөлшері Қазақ-
стан Республикасы Үкіметінің 2013
жылғы 2 қазандағы № 1042 қаулы-
сының (Зейнетақы төлемдерінің
мөлшерін есептеуді жүзеге асыру
әдістемесіне 2-қосымша) ережелеріне
сәйкес есептелген зейнетақы төлем-
дерінің жылдық сомасының он екіден
бір бөлігі ретінде айқындалады. Бұл
ретте БЖЗҚ-дан ай сайынғы зейнет-
ақы төлемі ең төменгі күнкөріс деңгейі-
нің 70% кем емес мөлшерде жүзеге
асырылады. (Бұрын БЖЗҚ-дан ай
сайынғы зейнетақы төлемі ең төменгі
күнкөріс деңгейінің 54% кем емес
мөлшерде жүзеге асырылған бола-
тын). Зейнетақы төлемдерінің мөлше-
рін есептеуді жүзеге асыру Әдісте-
месіне сәйкес 2021 жылдың 1 сәуірі-
нен бастап зейнетақы төлемдерін
жүзеге асырудың бірінші жылындағы
зейнетақы төлемдерінің жылдық
сомасы зейнетақы жинақтары
сомасының зейнетақы жинақтары
төлемдерінің мөлшерлемесіне көбей-
тіндісі ретінде есептелетін болады –
6,5 %. Одан кейінгі жылдары ай
сайынғы зейнетақы төлемінің мөл-
шері өткен жылғы ай сайынғы зейнет-
ақы төлемінің мөлшерін зейнетақы
төлемдерін индекстеу мөлшерле-
месіне жыл сайын арттыру жолымен
қайта есептелетін болады – 5%.
Мысал келтірейік: ЗЖ сомасы = 6

000 0000 теңге.
Бірінші жылдағы зейнетақы төлем-

дерінің жылдық сомасы: 6 000
000*6,5%=390 000 теңге;
Бірінші жылдағы ай сайынғы

зейнетақы төлемінің мөлшері: 390
000/12 ай =32 500 теңге;
Екінші жылға арналған ай сайынғы

зейнетақы төлемінің мөлшері: 32 500+
32 500*5%=34 125 теңге.
Бұдан басқа, зейнетақы төлем-

дерінің мөлшерін есептеуді жүзеге
асыру Әдістемесінде белгілі бір
санаттарға жататын, яғни мерзімсіз

уақытқа белгіленген 1 немесе 2-
топтағы мүгедектігі бар, сондай-ақ,
жинақтары міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары есебінен кемінде алпыс ай
жинақталатын зиянды және қауіпті
өндірістерде жұмыс істеген алушылар
үшін түзетілетін арттыру коэффи-
циенттері көзделген. Бұл ретте,
жоғарыда көрсетілген шарттардың
біреуін ғана емес, одан да көбін
қанағаттандыратын тұлғалар үшін ең
үлкен мәнге ие түзету коэффициенті
қолданылады. Айта кету керек,
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін
есептеуді жүзеге асырудың аталған
Әдістемесі 2021 жылдың 1 сәуірінен
бастап туындаған қатынастарға
қолданылады. БЖЗҚ-дан зейнетақы
төлемдерін алу құқығын 2018 жылғы
1 қаңтарға дейін іске асырған
адамдарға зейнетақы төлемінің жыл
сайынғы мөлшері ең төмен зейнет-
ақының отыз еселенген мөлшерінен
кем болмайды (2021 жылы 30 х 43
272= 1 298 160 теңге). Төлемдер
бұрын таңдалған кесте бойынша
жүзеге асырылады. Зейнетақы төлем-
дерінің мөлшерін есептеуді жүзеге
асырудың жаңа Әдістемесіне сәйкес,
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу
құқығын 2018 жылғы 1 қаңтардан
бастап 2021 жылғы 31 наурызға (қоса
алғанда) дейін іске асырған адам-
дарға 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап
ай сайынғы зейнетақы төлемдері 5%
мөлшеріндегі зейнетақы төлемдерін
индекстеу мөлшерлемесіне ұлғайты-
латын болады, ол кейіннен жыл сайын
индекстеліп отырады. Осылайша
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін
есептеуді жүзеге асырудың жаңа
Әдістемесі алушылардың еңбек
жағдайлары мен денсаулығының
ерекшеліктерін ескереді, сондай-ақ,
БЖЗҚ-дан берілетін жыл сайынғы
төлемдер мөлшерін ұлғайтуға ықпал
ететін болады. Естеріңізге сала
кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақы төлем-
дері жеке зейнетақы шотындағы
зейнетақы жинақтары таусылғанға
дейін жүзеге асырылады.

inform.kz.

СЕРІКБОЛ – АЗАМАТ!

Жуырда «Ғылым, білім және техно-
логия» - атты V Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясына Ойыл
ауданы атынан Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназиясының 5
«А» класс оқушылары, жас археолог-
тарымыз Бекәділ Қаржау мен Бақыт
Аманжолова қатысқан болатын.
Конференция Шымкент қаласында
интернет арқылы қашықтықтан өтті.
Оқушылар өз туған өлкесінің тарихын
таныту мақсатында Ойыл ауданына
қатысты деректерді жинақтады.
Нәтижесінде Бекәділ Қаржау Ойыл
ауданының тарихи-мәдени мұрасына
қатысты ғылыми жобасын ұсынса,
Бақыт Аманжолова археология сала-
сынан маңызды орын алатын Қара-
талдағы «Қаздыарал» тұрағына
қатысты ғылыми зерттеуін ұсынды.
Алғашқы зерттеудегі еңбектері
анықталып Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциясында үздік
атанып, Бекәділ мен Бақыт екеуі «І
дәрежелі» дипломдармен марапат-
талды. Жоғары дәрежедегі жеңімпаз-
дарды дайындағаны үшін жетекшісі
Медет Құлмұқанов та мақтау қағазға
ие болды.

ТӘУЕЛСІЗДІК
ТАРТУЫ

Ойыл ауданында Тәуелсіздік
жылдарында іргесі қаланған
алғашқы ғимараттарының
қатарында аудандық аурухана да
бар. «100 мектеп және 100
аурухана» бағдарламасы аясында
бой көтерді. 2012- 2020 жылдар
аралығында 262 105 020 теңгеге
медициналық құрал-жабдықтар
және 11 санитарлық автотранспорт
сатып алынды.

еді.... Расында Әлихан Бөкейханов
саяси іске езілген елі үшін амалсыз
кірді» - деп өте орынды атап көрсет-
кен.
Көзі тірісінде- ақ қазақтың саяси да

рухани көсемі ретінде танылған
Әлихан Бөкейханұлының кейінгі
ұрпаққа қалдырған бай да мол
мұрасы- қазақ және орыс тілдерінде
жазылған қазақ қоғамы туралы
статистикалық мақала- очерктері,
монографиялары, ғылыми ізденістері,
әдеби аудармалары, талдаулары,
ауыз әдебиетінің үлгілері, ғылыми –
публицистикалық туындылары.  Алаш
қозғалысы мен қазақтың тұңғыш
«Алаш» саяси партиясы көсемінің
журналист және ғылыми бай мұрасы
бүгінгі Қазақстан Республикасының
ұлттық интеллектуалдық меншігінің
құн жетпес игілігі болып табылады.
Қазақтың тарих көшінің бағыт-

бағдарын белгілеп, ел мен жер, тіл
мен діл тағдыры, дін мен дәстүр
тұтастығын сақтау үшін жұрт
жұмысының жауапкершілігін мойнына
жүктеп, бәйгіге тіккен тарихи тұлға.
Иә, бұл кезеңде елге адал қызмет

еткен ұлт зиялыларының әрқайсысы-
мыздың тарихымыздағы өзіндік орны,
ұлтымыздың оянуына, өркендеуіне
сіңірген зор еңбегі бар. Ол айдан
анық. Алайда, солардың арасында
қайсар мінез, табанды қайраткерлік
болмысымен, саяси күрескерлік
рухының биіктігімен және жан- жақты
білімділігімен, бүтін бір елдің тағдыры
мен оның алдыңғы қатарлы зиялы
қауымын қалыптастыру, азаттық үшін
бірігіп күресу жолында көшбасшылық
қасиетімен ерекшеленіп, дараланып
тұрған ең көрнекті тұлға- Әлихан.
Осындай елім деп еңіреген ерекше
тұлғаның есімі мәңгі жасай бермек.

Аңсағаным БАЙҚУАТОВА,
 Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебі
тарих пәнінің мұғалімі.

Сонымен қатар жаңа құрам сабақ-
тарды меңгеру барысында алғашқы
жас археологтарымыз әртүрлі деңгей-
дегі жарыстарға қатысу жолында көп
тәжірибе жинақтаған болатын. Соған
сәйкес, «Ақтөбе-Дарын» өңірлік
ғылыми-тәжірбиелік қосымша білім
беру орталығының ұйымдастыруымен
2021 жылғы 17 ақпанда жалпы білім
беретін мектеп оқушыларының ара-
сында өскелең ұрпақты өңірдегі
мақтан тұтатын тұлғалар туралы
зерттеу нәтижесінде тың мәліметтер
алып, оны көпшілікке таныту және
отаншылдыққа баулу мақсатында
«Шежірелі өлкемнің тарландары»
тақырыбында облыстық зерттеу
шығармалары мен мақала байқауы
қашықтан өткізілді. Байқауға аудан,
қала, облыстық білім беру ұйымдары-
нан 180- ге жуық оқушының жұмысы
ұсынылды. Байқау нәтижесі бойынша
үздіктер анықталды. Жеңімпаздар
ішінде жас археологымыз, Ш. Бекмұ-
хамбетова атындағы мектеп-гимна-
зиясының дарынды оқушысы Жас-
ұлан Мұхамбетқалиев оза шауып
жүлделі 2-орынды иемденіп, жоғары
деңгей көрсетті.

ТАНЫМДЫҚ КЕШТІҢ АРҚАУЫ -
ЖЫР АЛЫБЫ

МАҚТАУҒА
ЛАЙЫҚТЫ ЖЕҢІСТЕР

Ақтөбеде медицина қызметкер-
лерімен бірге мұғалімдер де вакцина
қабылдай бастады. Кеше облыстық
білім басқармасының басшысы
Жолдас Батырхан екпе салдырды.
«Алдымен медицина саласының
қызметкерлері қабылдады. Кері әсері
болмады, бәрінің жағдайы жақсы.
Кезек бізге келді. Мен өзім бірінші
болып вакцина қабылдадым. Денсау-

ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ –
ТАРИХИ ТҰЛҒА

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУДІҢ
ТӘРТІБІ ӨЗГЕРЕДІ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

МҰҒАЛІМДЕР МЕН ПОЛИЦЕЙЛЕРГЕ
ВАКЦИНА САЛЫНА БАСТАДЫ

лығым жақсы, алғашқы сәтте вакцина-
ның жағымсыз әсері байқалмады. Бір
ескере кетерлік жайт, ешкімді
мәжбүрлемейміз. Әріптестерімнің
арасында бас тартқандар болмады»,
- деді Жолдас Батырхан.
Ал кеше вакцинациялаудың екінші

кезеңі басталды. Ақ халаттылармен
бірге мұғалімдер және полиция
қызметкерлері де екпе ала бастады.

Еліміздегі пандемия жайлаған қазіргідей қиын заманда адам жанының
арашасы дәрігерлердің еңбегі орасан зор. Біздің ауданымыздың дәрігерлері
де үлес қосуда.
Соның ішінде дәрігер-терапевт Жанат Қазиқызына ризашылығымды білдіргім

келеді. Мен өзім зейнеткер, көпбалалы анамын. Үлкен кісі болғасын әр жеріміз
ауырады. Жанаттың қабылдауына барғанда өте жылы қабылдап, емін берді.
Дәрігер бірінші дәрімен, екінші сөзімен емдейді дейді ғой. Сол рас. Жанатта
сондай, бірнеше рет үйге де келіп қарап кетті. Немерем ауырып оғанда үйге
келіп көмегін берді. Сөзімді қорыта келе Жанаттай дәрігерлер көбейе берсін.
Жанаттың еңбегі жана берсін деп алғысымды айтамын.

Көп балалы ана:
Несібелі КЛУПОВА.

Дәрігерлерге рахмет!


