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Сессия

Ойыл аудандық жастар ресурстық орталығы
бастамасымен “Қайырымды марафон” жобасы
бойынша ҚР Тәуелсіздігінің 30жылдығы аясында
іске асырылып жатырған  “30 игі іс “акциясы қолға
алынған болатын.
Алдымен орталық жастары бірлесе келе, өзіміз

ыстық тағаммен, тәтті, дәмділерімізді алып аудан
орталығындағы мектеп интернатта жатқан науқас
жандарға табыстадық. Бұл шараның басты мақса-
ты: ауданымыздың эпидемиологиялық ахуалына
байланысты қазіргі таңда ем алып жатырған науқас

жандарға  демеу болып, қолдау көрсету, жастардың
жүрегіне имандылық, қайырымдылық ұялату.
Технология дамыған заманда адамгершіліктен

ада болмау, ауырған адамнан жағдай сұрау, көптің
тілеуін тілеу секілді жастарға кішкене де болса  үлгі-
өнеге көрсету еді. Жақсылықта жарысу, жақсы істе
жұмылу жақсылардың ісі. «Қашқан қоян - жатқан
қоянды ала кетеді» – дегендей, біздің игі істі әрі
қарай аудандағы мектеп, мекемелерге жолдап, олар
жарыса алып кетті. Барлық мектеп, мекеме
жастары аурухана да және мектеп интернатында

жатқан науқас жандарға дәмді тағамдарын апарды.
Осындай игі істі бастаған біздер өзімізге ризамыз.

Сәл де болса, қоғамға, елге көмек беру, елдің
батасын алу мәртебе. Біз бастаған істі әрі қарай
жалғастырып жатқан мектеп, мекеме жастарына,
ұжымдарына алғыс білдіреміз. Бұл шара тоқтап
қалмайды. Қолдан келгенше ауданның мекеме-
лерін осы шараға көптеп тарту ойда бар.

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Аудандық жастар ресурстық

орталығының маманы.

Аудан әкімінің  2021 жылғы 6 сәуірдегі
№170 өкімімен «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік қызметі туралы»
Заңының 15-бабының 1-тармақшасына
және 27 бабының 5-тармағына сәйкес
Ербазиев Айбат Түгелбайұлы 2021
жылғы «7» сәуірден бастап конкурстық
комиссияның оң қорытындысын алуына
орай «Ойыл аудандық кәсіпкерлік және
ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің E-R-1 санатындағы бөлім
басшысы лауазымына тағайындалды.

Өмірбаяны
Ербазиев Айбат Түгелбайұлы 1994

жылы 4 наурызда Ақтөбе облысы, Ойыл
ауданы, Ойыл ауылында дүниеге келген.
Білімі жоғары. 2015 жыл - Қ.Жұбанов

атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университетін «Мұнай газ ісі», 2018 жыл

- С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университетін «Экономика» мамандықтары
бойынша тәмамдаған.
Еңбек жолын 2016-2017 жылдары Мұғалжар аудан әкімі аппаратында техник-

инспектор болып бастаған.
2017 ж. қаңтар -2018 ж. ақпан айлары аралығында Мұғалжар ауданы әкімінің

аппаратында құжаттамалық және қаржы шаруашылық жұмысының жетекші
маманы қызметін атқарған.

2018 ж. ақпан – қараша айларында «Ақтөбе қаласындағы Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Геология және жер
қойнауын пайдалану комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан
өңіраралық геология және жер қойнауын пайдалану департаменті»
республикалық мемлекеттік мекемесі мемлекеттік теңгерім және геологиялық
қорлар бөлімінде  бас маман қызметінде болған.

2018 ж. қараша – 2019 ж. шілде айлары аралығында Ойыл аудандық ауыл
шаруашылығы бөлімінің бас маманы қызметін атқарған.

2019 шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Ойыл аудандық кәсіпкерлік
және ауыл шаруашылығы бөлімінің сектор меңгерушісі қызметін атқарып келді.
Отбасылы, 1 қыз тәрбиелеп отыр.

Аудан әкімінің  2021 жылғы 6 сәуірдегі
№171 өкімімен «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік қызметі туралы»
Заңының 15-бабының 1-тармақшасына
және 27 бабының 5-тармағына сәйкес
Төремұратов Мәулен Оралұлы 2021
жылғы «7» сәуірден бастап конкурстық
комиссияның оң қорытындысын алуына
орай «Ойыл аудандық жер қатынастары
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің E-R-1
санатындағы бөлім басшысы лауазы-
мына тағайындалды.

Өмірбаяны
Төремұратов Мәулен Оралұлы - 1986

жылы 1 маусымда Ақтөбе облысы Ойыл
ауданы Ойыл ауылында дүниеге келген.
Білімі - жоғары, 2007 жылы Алматы

экономика және статистика академиясын «Қаржы» мамандығы бойынша
бітірген.
Еңбек жолын 2007 жылдың 1 қараша-сынан бастап Ойыл аудандық пошта

байланыс торабынан бастаған.
2008-2009 жж. - «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекетік

мекемесінде жетекші маманы;
2009-2012 жж. - «Ойылаудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

мемлекеттік мекемесінде жетекші маман, бас маман қызметтерін атқарған.
2012-2020 жж. - «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекетік
мекемесінде бас маман, 2020 жылдың 5 маусымынан желтоқсан айына дейін
Ойыл ауданы әкімі аппаратының мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелерін
үйлестіру және ақпараттандыру бөлімінің басшысы қызметін атқарған.

2020 жылдың желтоқсан айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Ойыл ауылдық
округі әкімінің орынбасары лауазымын атқарып келді.
Отбасылы, 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отыр.

ТАҒАЙЫНДАУ ТАҒАЙЫНДАУ

ОЙЫЛ ЖАСТАРЫНЫҢ ҮЛЕСІ

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасының төрағасы, Бас мүфти

Құрметті жамағат!
Өкінішке қарай, биыл да қасиетті Рамазан айын пандемия жағдайында

өткізгелі отырмыз. Жұқпалы дертті оқшаулану, сақтану арқылы ғана жеңуге
болатынын анық аңғардық. Осы ретте сіздерді ауызашар кезінде, құлшылық
сәттерінде санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырамын.
Денсаулық – бәрінен қымбат құндылық, Алланың адамзатқа берген аманаты.

Осы орайда жасы алпыстан асқан аға-апаларымды ауыз бекітуден бұрын
медициналық тексеруден өтіп, дәрігердің тиісті кеңесін алуға шақырамын. Егде
жастағы және балиғатқа толмаған азаматтардан күрделі ахуал тұрақталғанша
мешітке бармай, құлшылықты үйде орындауын сұраймыз.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Рамазан айында айтылатын

уағыз-насихат, сұрақ-жауап жұмыстарын онлайн режимде жүргізуді
жалғастырады. Құран хатым жасау рәсімдері де қашықтан оқылады.
Интернет желісі арқылы сұраққа жауап алып, онлайн насихат тыңдап, үйден

шықпай сауапты амалдарға ортақтасуға болады. Біз қазіргі жағдайды
ескеріп,өткен жылы жүзеге асырған жобамыз бойынша пітір садақасы мен
зекетті онлайн режимде берудің оңтайлы жолын тағы ұсынып отырмыз.

Қадірлі қауым!
Сіздерді пандемия кезінде барынша сақтанып жүруге, адам көп шоғырланған

орындарға бармауға, ауыз бекіткен жағдайда дұрыс тамақтануға, мүмкіндігінше
жұмыс кестесін ыңғайлап, денсаулықты күтуге үндеймін.
Қасиетті айда қайырымдылық жасап, сауап алуды ниет еткен жандарға

айтарым: ауызашар қораптарын еріктілер немесе мешіт қызметкерлері арқылы
көмекке мұқтаж азаматтарға жеткізуге болатынын қаперлеріңізге саламын. Діни
басқарма Рамазан айында санитарлық талаптарды сақтай отырырып,
қайырымдылық іс-шараларын жоспарлы түрде жүзеге асырады. Баршаңызды
игі іске үлес қосуға шақырамын.

Құрметті бауырлар!
Рамазан –Раббымыздың мейрім-махаббатына бөленетін ай. Ендеше,

берекелі айдың берекетінен құр қалмайық, халайық.
Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі

болсын): «Кімде кім бауырының қажетін өтесе, Алла оның қажетінде
болады. Кімде кім мұсылманның бір қайғысын сейілтсе, Алла оның
қайғы-қасіреттерінің бірін сейілтеді», – деген.
Алла Тағала ниетіміз бен амалымызды қабыл етіп, баршамызды Рамазаннан

Рамазанға дейін айдан аман, жылдан есен жеткізе бергей!
Жаратушы Иеміз жер бетінен жұқпалы індетті жойып, жұртымызға жар болғай,

елімізді аман, жерімізді тыныш еткей! Әмин!

Ақтөбе облыстық мәслихатының депутаты Берік Көздіғарин екеуміз қала
сыртындағы наркодиспансерде COVID-пен ауырып қалған науқастардың
жағдайын көріп қайттық.
Дәрігерлерге рақмет, науқастарды күні-түні қарап, емдеп жатыр. Бірақ

ауруханаға түсіп жатқандар саны көбейіп барады. Кейбіреулерінің жағдайлары
ауыр. Дене қызуы түспей, сатурациясы қатты төмендеп кеткендер. (Сатурация
— қан құрамындағы оттегі көлемі). Иіс, дәм сезгенімен, дем ала алмай
өкпелерінің 60-70 пайызы қабынып түсетіндері көп.

«Жағдай былтырғыдан да ауыр, науқастарды бірден аппаратқа қосып, емдеп
жатырмыз», — дейді дәрігерлер.
Отбасымен жатқандары бар. Беттері бері қарап, реанимациядан

шыққандары: «Басымызға түскесін, сендік. Қатерін сезіндік, тума-туыс,
таныстардың бәріне «сақтаныңдар!» деп айтып жатырмыз», — дейді.
Наркодиспансердің қасындағы еңбекпен емдеу мекемесін де сақадай сай

ғып қойыпты. Бұл жерден басқа, ковид науқастарды қабылдап жатқан қаладағы
халық Мочаловский деп атайтын емхана, балалар ауруханасы, инфекциялық
ауруханадан басқа «Шағала» шипажайы да резервте дайын тұр. Құдай бетін
әрмен қылсын! Мына бір ауыр кезеңнен өтіп кеткенше сақ болыңыздар! Бұл
әлеуметтік ауру емес. Дәулетіне қарамай, әулетімен ауырып жатқандарды да
естіп отырмыз.
Халқымыз аман болсыншы!

Бақыт ЖАНШАЕВА,
облыстық мәслихат депутаты.

БҰЛ ӘЛЕУМЕТТІК АУРУ ЕМЕС!Қазіргі таңда әдiлет органдары
мемлекеттiк тiркеу саласында мына-
дай функцияларды жүзеге асырады:

- орталық мемлекеттiк органдар
мен олардың ведомстволарының,
мәслихаттардың, әкімдіктердің, әкім-
дердің және облыстар, республика-
лық маңызы бар қалалар, астана
тексеру комиссияларының норматив-
тiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк
тiркеу, Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің
мемлекеттік тізілімін жүргізуді қамта-
масыз ету;

- әділет органдарында мемлекеттік
тіркеуге жататын нормативтік құқық-
тық актілерді шығаруды, мемлекеттік
тіркеуді және олардың күшін жоюды
реттейтін Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасын сақтау саласында
орталық мемлекеттік органдар мен
олардың ведомстволарында, мәсли-
хаттар мен олардың аппараттарында,
әкімдіктерде, әкімдердің аппарат-
тарында, облыстардың, республика-
лық маңызы бар қалалардың, астана-

ның тексеру комиссияларында бақы-
лау жасау;

- коммерциялық емес ұйымдар бо-
лып табылатын заңды тұлғаларды
мемлекеттік тіркеу, олардың филиал-
дары мен өкiлдiктерін есептiк тiркеу,
сондай-ақ Бизнес-сәйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізілімін жүргiзу;

- жылжымайтын мүлiкке құқықтар-
ды мемлекеттiк тiркеу, жылжымалы
мүлiк кепiлiн тiркеу, жылжымайтын
мүл iкт i мемлекетт iк техникалық
зерттеп-қарау және жылжымалы мүлiк
кепiлінің тiзiлiмiн жүргiзу саласындағы
мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыру;

- жылжымайтын мүлiкке құқықтар-
ды мемлекеттiк тiркеу саласындағы
мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру.
Осы фунцияларды жүзеге асыра

отырып, әділет органдары қызметкер-
лері заңда белгiленген жағдайлар мен
тәртiп бойынша әкiмшілiк құқық бұзу-
шылық туралы хаттамалар жасап,
iстердi қарауға, өз құзыретi шегiнде
әкiмшiлiк жазалар қолдануға өкілетті.
Үстіміздегі жылдың басында тұлға

құқық (құқық ауыртпалығы) туындауы
үшін негіз болып табылатын заңдық
факт басталған, оның ішінде шартты
нотариат куәландырған, сот шешімі
күшіне енген, өзге де құқық белгілей-
тін құжаттар берілген кезден бастап
алты айдан кешіктірмей мемлекеттік
тіркеу туралы өтінішпен жүгінуге мін-
детті болатын заң бабы алынып тас-
талды, яғни жылжымайтын мүлікке
құқықтарды мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды беру мерзімін бұзу үшін
жауаптылық көзделмейтін болды.
Электрондық тіркеу түсінігі нақтылан-
ды, яғни бұл дегеніміз– тіркеуші
органға құқықтық кадастрдың ақпа-
раттық жүйесі арқылы түсетін құқық
белгілейтін құжаттың электрондық
көшірмесі негізінде жүзеге асырыла-
тын мемлекеттік тіркеу. Электрондық
тіркеу уәкілетті орган айқындаған
тәртіппен, тіркеуші органның элек-
трондық цифрлық қолтаңбасы арқы-
лы куәландырылған тіркеу жүргізілгені
туралы хабарламаны құқықтық кадас-
трдың ақпараттық жүйесінен жөнелту

жолымен расталады. Сондай-ақ, бұ-
зылған объектілерді тіркеуге байла-
нысты өзгерістер енгізілді, жылжы-
майтын мүлік объектісінің бұзылуына
байланысты құқықтардың тоқтаты-
луын мемлекеттік тіркеу үшін өтініш
беруші (өтініш берушінің уәкілетті
өкілі) жылжымайтын мүлік объектісінің
тұрған жері бойынша сәулет, қала
құрылысы және құрылыс қызметі
саласындағы функцияларды жүзеге
асыратын жергілікті атқарушы орган-
да есепке алудан және тіркеуден өт-
кен ғимараттар мен құрылыс жайлар-
ды бұзу актісін қоса бере отырып,
құқықтың тоқтатылуын тіркеу туралы
өтінішті ұсынатын болды.
Бұл жаңашылдықтардың барлығы

рұқсат беру тәртіптерін жеңілдету,
Дүниежүзілік Банктін «Doing Business»
рейтингінде Қазақстан Республика-
сының ұстанымдарын жақсарту мақ-
сатында енгізілуде.

Ойыл ауданаралық
Әділет басқармасы

ТІРКЕУ САЛАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР

РАМАЗАН ҚАРСАҢЫНДА ҚМДБ ТӨРАҒАСЫ,
БАС МҮФТИ НАУРЫЗБАЙ ҚАЖЫ ТАҒАНҰЛЫНЫҢ

ҮНДЕУІ

РАМАЗАН АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

13 СӘУІР –

Ойылдық жерлестер, тағы да сын сағаты туындады. Ғаламды шарпыған
пандемияның кезекті толқыны соқты. Ол Ойылды да айналып өткен жоқ.
Сондықтан сіздерді сабырлық сақтауға шақырамын! Карантин кезіндегі
шектеулерге құлақ асыңдар. Бас қосуларды шектеңіздер! Бұл сақтық шаралары,
үйде болған дұрыс. Көшеге шығуды, қыдыруды, қонаққа баруды, той-томалақты
мүлдем доғару керек. Маска киіп, қолды үнемі жуып жүру, антисептиктер
пайдалану ләзім. «Бізге келмейді, ештеңе етпейді, өтірік» - деген пиғылдан аулақ
болайық. Елде болса, ерінге тиеді. Мал-жанның амандығын берсін. Көктем
созылып, қыс керіліп шығып болмай жатқан уақытта бір-біріңізге көмек қолын
созып, тығырықтан бірігіп шығудың амалын жасауға шақырамын!

Алмат ПАНГЕРЕЕВ,
Ақтөбе қаласы.

АУРУДЫ ЕСКЕРМЕУ –
ОНЫҢ ТАРАЛУЫНА ЖОЛ АШУ

РАМАЗАН АЙЫ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын! Барлық мақтау

Аллаға тән. Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың салауаты мен
сәлемі болсын!

Құрметті қауым!
Баршаңызды он екі айдың сұлтаны,қасиеттіРамазанның басталауымен шын

жүректен құттықтаймын! Отбасыларыңызға бақ пен береке тілеймін!
Жаратушы Жаббар Иемізәрбір ізгі амалдың сауабы еселеніп жазылатын

берекелі айда ұстаған оразамызды, жасаған дұғамызды, оқыған намазымызды,
орынды себептермен ауыз бекіте алмай қалған жандардың берген садақаларын
қабыл еткей!
Рамазанда ауыз бекіткен исі мұсылман баласы өзін ішіп-жеуден ғана

шектемей, жаны мен тәнін жамандықтан сақтап, ізгілікке ұмтылады. Іс-әрекетін
мұсылманға тән әдеп аясында орындауға тырысады. Өйткені, Рамазан – кез
келген ізгі амалды риясыз ниетпен жасауға тәрбиелейтін, адамды тақуалыққа
үйрететін ай. Аштық пен шөлге төзіп, Алла разылығын алуды шынайы ниет
еткен адамға берілетін сый мен құрмет ерекше болмақ.
Алла Тағала Құдси-хадисте: «Аузы берік адам ішіп-жеуін Мен үшін

доғарды. Ораза – Мен және құлымның арасындағы ғибадат. Оған берілетін
сыйды Мен ғана өлшеп, Мен беремін. Аузы берік құлымның аштық пен
шөлдеу себебінен шыққан ауыз иісі Мен үшін миск әтірінен де қайырлы»,
– деген.

Қадірлі жамағат!
Бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы «Ихсан ілімін» кеңінен

насихаттап келеді. Ихсан – пенденің иманын бекемдеп, құлшылыққа деген
құлшынысын арттыратын, адамгершілікке тән игі қасиеттерді кемелдендіре
түсетін рухани ілім. Бұл – әр амалды көркем түрде орындауға үйрететін ілім.
Осы ретте рухани кемелдену айы – Рамазанда барынша әдепсіз әрекет пен
қате-кемшіліктен арылып, тұлабойымызда көркем мінез құндылықтарын
қалыптастыруға тырысқанымыз абзал.
Алла Тағала жер бетінен жұқпалы індетті жойып, адамзатты қауіп-

қатерден аман еткей. Әмин!

«30 ИГІ ІС»
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Ойыл 100 жыл
Ресей империясының құрамына ен-

геннен бастап қазақ даласында  сау-
да-саттық қатынастардың жаңа түрі
жәрмеңкелер кеңінен тарала  бас-
тады.
Тек қана Қазақстанның батыс бөлегінде

Кіші  жүзде Ішкі Бөкей Ордасында
(Жәңгір хан жәрменкесі), Оралда,
Гурьевте, Ырғыз (Жармола), Темір
(Қарақамыс), Көкжар (Ойыл) Ақтөбе
жәрмеңкелері пайда болды. Бұл жәр-
меңкелер Қазақстандағы ірі сауда
орындары ғана емес қазақ өнерінің
дамуына өзіндік үлес қосқан өнер
ордалары да болды.
Жәрмеңкелер сол  ұста өмір сүрген

ақын, жыраулардың шығармашылы-

ғының дамуына үлкен әсер етті, соны-
мен бірге қарапайым халықтың рухани
қажеттілігін орындауда да ерекше
орын  алды.
Жәрмеңкелерді өз творчествосы-

ның (шығармашылығының) өзегіне
айналдырған ақын кердері Әбубәкір.
Ол Орынбор, Троицк қалаларында

мектеп, медреселерде оқып, Тұзтөбе,
Орал, Ақтөбе, Орск (Жаманқала),
Орынбор маңындағы елді мекендерін-
де бала оқытады, біраз уақыт ел әкім-
дерінің қасында жүріп, тілмаш-хат-
шылық қызметтер атқарады. Сол
жылдары Кердері Әбубәкір Орынбор,
Орск (Жаманқала), Орал, Ақтөбе,
Темір (Қарақамыс), Көкжар (Ойыл)
жәрмеңкелеріндегі бай саудагер-
лермен таныс болып, жәрмеңкелердің
халық аңсап күткен қонағы болды.
Кердері Әбубәкір өз өлеңдеріне жәр-
меңкелерді арқау етіп, жәрмеңке өмі-
рін дәл суреттейді. Ол өзінің әлім
Қожахметпен жазбаша түрдегі жұмбақ
айтысында Орынбордағы айырбас
(Меновой) сауда алаңын былай деп
суреттейді:

«Еділдің бойы жағалай, 
Русиенің салған қаласы.
Сол дарияның ішінде
Бірі абзал дегенің
Орынбор екен шамасы
Күңірентіп мал сатып,
Ақшалай кісі жиналса
Қызық болар арасы
Дүйім қазақ келмесе,
Бір  адамың  жетпейді
Қыздыруға сомасы.
…Сары сабазда сарай  дегенің
Русиенің салған Меневой
Заманнан бері келеді,
Кірпіш  тасы құламай.
Толған қыз іші дегенің,
Салып қойған дүкені.
Қызыл-жасыл қазына,
Мұны білдім шамалай
Осы күні қыз болса да,
Күз күні  қатын дегенің –
Қыстың күні болғанда
Тауар кетті әр жаққа,
Дүкен қалар бер жақта
Үйіліп қалған  моладай». (1)
ХІХ ғасырдың орта тұсында патша-

лық Ресей мемлекеті қазақ даласын
біржола игерді. Патша үкіметінің саяси
отарлығына үстеме ретінде қазақ
даласында капиталистік сауда қаты-
настары бой көрсете бастады. Қазақ
қоғамында адам арасындағы қаты-
настар жаңаша өрістей бастады.
Қайшылығы мол, күрделі кезең зама-
на талабын жіті байқайтын дарынды
ақын-композиторлардыңшығарма-
ларында кеңінен  көрініс таба баста-
ды. Қазақ  ән-жыр өнерінің осы жаңа
бағытының көрнекті өкілдерінің бірі –
Біржан сал Қожағұлұлы.
Мезгіл тұрғысынан қазақ даласын-

да сауда қатынастары тереңдей
түскен заманда өмір сүрген Біржан
салдың өнернамасында ХІХ ғасырдың
қазақ қауымында толықтай орын
тепкен осы әлеуметтік құбылыс та
көрініс тапты. 
Орынбордың мұнанайы (Меновой

двор) қазақ әнші-композиторларының
ән-жырының арқауына айналды. 
Кіші жүз және Орта жүзге ортақ  бол-
ған  айырбас  сауда  орталығын  
қазақтың ардақты ақын-композиторы 
Біржан сал Қожағұлұлы былайша 
әнге қосқан болатын: (2) 

«Жігітке жарамайды ызақорлық,
Дауысқа келмесе де, еттім зорлық. 
Бозбала баса білсең, осы әнге бас, 

Аңызым жаңа шыққан орынборлық. 
Қолыма алып бердің қу қарағай,
Не болды даусым саған 

сырғанамай.
Күлмеймін, ойнамаймын 

десем-дағы,
Барады өтіп дәурен бір қарамай,
Домбыра алдым қолға сегіз перне, 
Қызығы бұл шіркіннің тартқан жерде. 
Қолға алып әрлі-берлі

тартқанымда 
Жаны жоқ кеудесінде адам дерге». 
Орынбор жәрмеңкесінің сәнін

келтіріп, салтанатын арттырған өнер-
паздардың ішінде Тәңірберлі Молда-
байдың орны өте ерекше. Жәрменкеге
жиналған дүйім көпшілік «орынбор

жәрмеңкесінің қос босағасы» деп
атаған Молдабай мен Әкімгерей
шындығында шоқтығы биік әншілер
болған. Тәңірберлі Молдабай (шын
аты  - Жылқышы)- ата-бабасы Орал
дың Теке қолтығы деген жерінен
Ақтөбе өңіріне (Мартөк ауданына)
көшіп келген - Тамма руының мақ-

танышына айналған әнші. Оның
Орынбор, Ақтөбе жәрмеңкелерінде
өзі туралы айтқан:

«Тәңірберлі Молдабай, 
Малға жарлы, тілге бай. 
Айтар сөзге келгенде, 
Орынбордың жолында 
Сорғалаған   жорғадай,» - деп келе-

тін ұзақ өлеңі Қазақстанның Батыс
өңіріне кең тараған, елдің сүйіп тың-
дайтын шығармасына айналды. Бел-
гілі музыкант Жаппас Қаламбаев  -
Молдабайдың рулас тумасы. Кезінде
Молдабай мен Әкімгерейдің әндерін
Әли Құрманов жазып алып елге
таратқан.
Тәңірберлі Молдабайдың:
«Айт-шу, айт-шу қара нар,
Орынборға тура бар,» - деп баста-

латын әні – елдің саудаға бет бұрған
кезіндегі өмір шындығын дәл суретте-
ген реалистік шығарма. (3) Ішкі Бөкей
ордасында Жәңгір хан 1832 жылы
негізін салған Хан ордасындағы жәр-
меңке қазақ күй өнерінің тамаша саң-
лақтары Ұзақ, Құрманғазы, Дәулетке-
рейлердің халықты өз шығармалары-
мен сусындатқан киелі өнер ордасы
болып табылады.  Тарихи деректер-
ге қарағанда Жәңгір хан Ұзақ, Құрман-
ғазы және Дәулеткерей күйлерін
тыңдап тамашалаған. Өнертанушы
В.Аравин Құрманғазымен Дәулет-
керей 1868 жылы ішкі Ордадағы жәр-
меңкеде кездескен деген болжам
жасайды. Тарихи жазушы Н.Кенжа-
лиев бұл кездесу сәл ертерек Жасқұс-
тағы көктемгі жәрмеңкеде болды деп
есептейді. (4). Қалай болғанда да
қазақтың тамаша күйшілері Құрман-
ғазы мен Дәулеткерей Ішкі Бөкей 
ордасындағы жәрмеңкеде  кездесіп,
халықты өз күйлерімен сусындатқа-
ны тарихи шындық. 
Хан  ордасындағы жәрмеңкенің көр-

кі болғандардың бірі  - суырып салма,
айтыскер ақын Бекберген. Ол ақын-
дығымен қоса жаны әсемдікке құмар,
сәндікті сүйетін, жаны жомарт, мәрт
жігіт болған. Заманның сал серілерінің
салтымен Бекберген ақын да жүйрік ат,
қыран құс, алғыр тазы ұстаған. Жәңгір
ханның Ордасында жылына екі мезгіл
– көктем мен күзде - өткізілетін жәр-
меңкеге өз сән-салтанатымен келген
Бекберген ақын өзін жәрмеңкеге
келген қалың халыққа:

«Менің  атым  Бекберген,
Алқалы  топты көп көрген.
Жақсы менен жаманды
Басынан талай өткерген» -
деп таныстырған. Бекберген Хан

Ордасындағы жәрмеңкеде біреудің 
ешкімге сатпаймын деп тұрған жүйрік
атын 25 байталға айырбастап  алып,
енді бір жәрмеңкеде біреудің ешкімге
қимайтын тазысын 5 байталға сатып
алған. Осы оқиғалар туралы Бекбер-
ген ақынның: 

«25 байталға ат алған,
5 байталға ит алған.
Өлеңді судай ағызып,
Бекберген сері атанған»  -
деген әзіл – қалжың өлеңі қалың

көпшіліктің әлі күнге дейін есінде.(5) 
1833 жылдың мамыр және қыркүйек
айларында «Бүлдіргенді» деген жер-

де (1866 жылға дейін) өтетін «Хан жәр-
меңкесіне бүкіл Бөкейліктен, одан тыс
жерлерден Ұзақ  Мырзабаев секілді
күйшілер, Махамбет Өтемісұлы секіл-
ді ақын, жыраулар, мергендер, ба-
луандар жиналған.
Бөкей Ордасының 1 және 2-ші теңіз

округтерінің әкімі Мақаш Шолтырұлы
Бекмұқанбетов аса көрнекті домбыра-
шы Соқыр Есжанға көп қамқорлық
жасаған. Оның өнеріне тәнті болған
Мақаш әкім сол кезде округ өңіріндегі
ең ірі жәрмеңке – Кордуан базарына
барып, өзге де өнер шеберлерімен
сайысқа түсуге ұсыныс жасайды.
Жәрмеңкеге барғысы келмей тар-

тыншақтанған Есжанды жәрмеңкеге
өзі ертіп барып, сайысқа түсіріп, осы
жарыста Соқыр Есжан басқа күй-
шілерден асып түседі. Мақаш осыдан
соң Соқыр Есжанды Бөкей Ордасын-

да белгі Боғда тауында өтетін үлкен
жәрмеңкеге қатынастырып, оның күй
әлеміндегі есімін бүкіл Бөкей Орда-
сына тарауына себепші болады. (6)
Ноғайлы жұртының ұлы философы

атанған абыз Асан қайғының: 
«Ойыл деген ойыңды
Отын тапсаң тойынды.

Ойыл көздің  жасы еді
Ойылда кеңес  қылмадың
Ойылдан елді көшірдің», - (7) деп

келетін атақты толғауына өзек болған
Ойыл жеріндегі Көкжар жәрмеңкесі
шартараптан ақын-жыраулар жинал-
ған қызық думанға толы өнер Ордасы-
на айналды. Көкжар жәрмеңкесі адай
Қалнияз, Қашаған, Нұрым, Ақтан,
назар-шүрен Нұрпейіс, таз Қоспақ,
беріш Мұрат Мөңкеұлы сияқты ақиық
ақындар ажарлы айтыстарымен, жыр-
толғауларымен елдің көңілін көтеріп,
халықтың рухани өмірін ажарландыр-
ған киелі өнер ошағы болды. Берігірек
заманда жыр алыптарының асқақ
өнерін Көкжар жәрмеңкесінде Мұхит
Мералыұлы, оның шәкірті Шынтас
Қаратаев, атақты «Сары иректің»
авторы Қызыл Тұрдалыұлы жалғас-
тырды. Осы жәрмеңкеде ысық Сәуле-
бай мен Әміреш күйден халық көңілі-
не  күмбез соқты.
Академик Ахмет Жұбанов «Замана

бұлбұлдары» деген еңбегінде Мұхит
әншінің Көкжар жәрмеңкесінде өнер
көрсеткенін былай деп суреттейді:

«Мұхит Көкжардың жәрмеңкесін
аралап жүргенде бір қария татар
шалының «Мұхаммедияны» әндетіп
отырғанын көреді. Қасында біраз
тұрып, әлден уақытта жүгіне отыра
қалып, әлгінің өзінен асыра, сол
әуенмен айнытпай салып «Мұхамме-
дияны» судыратып қоя береді. Татар
шалы Мұхиттың зеректігіне таң қалып,
ауызын ашып қалады. Сол сәтте
Мұхит бөркін алып, «Мына шалдың
әніне де жұрт ақша беріп жатыр,
менің айтқанымды сіз қалай бағалайсыз»
деп, қасында тұрған Соналы болысы
Ақшолаққа ұсынады. Мақтануды
сүйетін болыс, айналасына қарап,
қалтасынан шиланын алып, 10 сом
алтынды бөрікке лақтырып жібереді.
Мұхит тағы бірнеше рет, өзінің
базарды басына көтеретін ащы дауы-
сымен «Мұхаммедияны» қақсатып
жібергенде, діншілер бөрікті әп-сәтте
ақшаға толтырады. Мұхит бөрік ішін-
дегі табысты мүсәпір шалдың алдына
аудара салып жүріп кетеді».(8)
Мұхит Көкжар жәрмеңкесінен өзге

Батыс Қазақстандағы басқа да жәр-
меңкелердің құрметті қонағы, қалың
көпшіліктің аңсап күтетін әншісі бол-
ған. Мұхиттың Ырғыз (Жармола)
жәрмеңкесі арқылы ел арасына кеңі-
нен таралған әні «Зәуреш». Бұл ән
Ырғыз елінің белгілі азаматы, патша
үкіметінің статский советнигі (кеңес-
шісі), 4-ші дәрежелі әулие Владимир
орденінің иесі, Орынбордың Неплюев
кадет корпусының түлегі Әлмүхамед
Күнтөреұлы Сейдалиннің әйелінің
қайғылы қазасына арналған. «Зәу-
реш» әнін Мұхит Ә.Сейдалин мен Зәу-
рештің әкесінің өтінішімен шығарған.
Мұхиттың «Зәуреш» әні ғасырлар
сынынан өтіп, өнер зерттеушілер
тарапынан өте жоғары баға алған,
қазақ әншілерінің бірнеше ұрпағы
орындап, сахнадан түспей келе жат-
қан шырайлы шығарма болып табы-
лады. Ырғыз (Жармола) жәрмеңкесін-
де үш жүзге есімі мәшҺүр болған,
Махамбеттен кейінгі толғау алыбы –

Базар жырау (9) өзінің жыр маржан-
дарын төгілте жырлаған. Базар жы-
раудың «Жиырма бес», «Ойналық та
күлелік», «Кер миығым, кербезім»,
«Бір шығайын құмардан», «Тіршіліктің
түрлері», «Жамиғы қазақ бір туған»
т.б. жыр-толғауларын Ырғыз жәрмең-
кесіне жиналған жақсы мен жайсаң,
жас ұрпақ сүйсіне тыңдаған. Торғай
облысының құрамындағы Ырғыз
уезінің №2 крестьян участогына
қарайтын Шалқар өңірінің Ұлы Бор-
сық құмын қыстайтын тұрғындары
Орынборға мал айдап апарып, қала
сыртындағы айырбас ауласында
(«Меновой двор») мал және мал өнім-
дерін өздеріне қажетті тұрмыстық
заттарға айырбастап, үй-шаруашы-
лығына қажетті дүние-мүліктер алып
қайтатын болған. Осы жағдай кейінгі
ақын-жыраулардың шығармасына

өзек болды.). О.Мақатовтың  «Әлима-
ның әні» поэмасында жергілікті Шал-
қар халқының Орынбормен байланы-
сы былайша суреттеледі:

«Әбді мен Жапақ –
байдың балалары,
Жасы үлкен Әлиманың ағалары.
Базарлап Орынборға  кеткен екен,
Басында өткен  айдың шамалары.
Үш жүз  қой, кеткен екен көп 

жылқы айдап,
Жол басшы,  қосшыларын

әбден  сайлап.
Базарда мал өтімі нашар болып,
Кідіріп қалған  екен бұлар айлап.
Көп елге базар болған Орынборда,
Кеткен еді әдет болып 

жылдан-жылға.
Басында маусым айы той 

өтетін Ат
шапқан үлкен бәйге, қосқан жорға».(10)
Ежелден қазақ үйлену, қыз ұзату

тойларын жаз шыға, жер аяғы кеңіген
кезде өткізген. Сонымен бірге реті
келсе тойдың уақытын жәрмеңкеге
тұстас етуге тырысқан. Өйткені
жәрмеңкеге жиналған өнерлі қауым
тойдың да құрметті қонағы болған. 
Ырғыз өңіріндегі жәрмеңке мен

іргелес Шалқарға жиналған ақындар
мен күйшілер палуандар туралы
поэма авторы былай дейді:

«Бұл тойға талай елдің нары келді,
Қалмастан әнші, палуан – 

бәрі келді.
Сарышолақ, Арыстан жырау,

Пұсырман мен
Батақтан  батыр  туған Сары келді.
Қазанғап күй  нөсерін  төгілдірді,
Тебірентіп,  тыңдаушысын егілдірді.
Таңжарбай  домбырамен ән салғанда,
Елітіп, көпшілікті еміндірді.
Арыстан орнау айтып, той бастады,
Халықтан неге аясын  ақын  жырды.
Біраз ел Сарышолақты таңдаса да
Болмастан ағайынға  жолын берді.
… Таразы  топқа  түсіп  ән бастады,
Ақын қыз еді Тілеу –

Қабақтағы.» (11)
Көкжардың жәрмеңкесіне барлық

сән-салтанатымен қатынасып, елдің
жанын сырлы әндерімен сусындатқан
өнерпаз Қызыл Тұрдалыұлы. Оның
«Сары ирек», «Қоғажай», «Жаңғақ»
әндері Көкжар жәрмеңкесіне жиналған
қауымның жаны сүйіп тыңдайтын
әндері болған. Қызылдың жәрмеңкеге
келген дүйім халық сүйсіне айтатын
әні «Қамшыгер»:  

 «Айдынына Ойылдың қаз қонады,
Қалжың айтсам жеңешем мәз 

болады.
Ойнайық та күлейік жәрмеңкеде
Жәрмеңкесі Ойылдың аз болады.
Қалқам-ай, жанарыңның

жалтаңы-ай!
Қалқам-ай, жамалыңның

көркемі-ай!»
Қызылдың әншілік атағы Ойыл мен

Орынбордың арасына кеңінен таны-
мал болған. Қызылдың өзі де аттың
аяғы жеткен жерге серілігімен атын
шығарып, өнер ордасы - жәрмеңке-
лерде өнер көрігін қыздырған. Орын-
бордағы «меновой двор»  - Мұнанай-
дың базары мен Көкжардың жәрмең-
кесінің арасын жалғаған «Орынбор-
дың қара жолының» арасын 
Қызыл талай рет әндетіп өткен:
«Екі торы атшарбақта жем

жейтұғын,
Біреуінен біреуі кем жейтұғын.
Орынбордан ауылға шыққан түні
Серпінді әнге сәт туды

сермейтұғын.
Жатыр екен Ұлы Ойыл 

тасиын деп,
Кемерінен қызыл су асайын деп.
Орынбордан ауылға шыққан түні
Әннен шашу ойладым

шашайын деп.
Қоңыр салқын, қоғажай,
Алдымнан жел соғады-ай!»
Өкінішке орай: «Жаумайды 

қап-қара бұлт желдеткесін,
Бабатай құлазиды ел кеткесін.
Қызылдың «Сары ирегін»  кімдер айтар
Аттанып дүниеден мен кеткесін»  -
деп, әндетіп өмірден өткен Қызыл-

дың ғұмыры өте қысқа болды. 
Өмірі мен шығармашылығы академик
Ахмет Жұбановтың «Сары» атты
музыкалық пьесасына арқау болған,
әндері қазақтың тұңғыш «Аманкелді»
кинофильміне пайдаланған әрі ақын,
әрі батыр Сары Батақұлы Ырғыз
(Жармола) жәрмеңкесінің сәнін кел-
тірген ұлы шығармашылық тұлға.
Оның «Қыз Қосан», «Дариға», «Әри-
дау», «Дүния», «Туған ел» т.б. ерлік
пен өрліктің символына айналған,
махаббат пен мұңға толы әндері жәр-
меңке қонақтарының, саудагер, көпес-
тердің, жалпы көпшіліктің сүйіп тың-
дайтын әндеріне айналды. Сарының
замандасы, тілектес досы атақты
«Ақжелең» күйлерінің авторы, Батыс
Қазақстан күйшілер мектебінің негізін
салушылардың бірі Қазанғап Тілеп-
бергенұлы (1854-1921) Ырғыз (Жар-

мола) жәрмеңкесінде көпшілік күй-
сүйер қауымның жанын рахатқа бөле-
ген дәулескер күйші. Қазанғап Ырғыз
(Жармола) түрмесінде жатқан Батақ-
тың Сарысымен қоштасуға Жем
бойын аралап жүрген жерінен ат
басын бұрып асыға жетіп, ардақты
ақынмен қоштасуға Жармолаға  
жиналған 3 мыңнан астам адаммен бірге
қамығады. Күйші Қазанғапты көргенде
Батақтың Сарысы:

«Баласы мен Батақтың  атым –
Сары,

Қайтейін, өлмей тірі жүрмін әлі.
Мен жаттым абақтыда 1 жыл шіріп,
Ас түгіл бір кесе шай түске кіріп» -
деп мұңын шағады. (12)
Сарымен кездесу Қазанғап күйшінің

әнші-ақындарға деген ықыласын арт-
тыра түседі. Осыдан соң күйші Қазан-
ғап Орынбор айырбас базарында

Молдабай Тәңірбергенұлы және Мұхит
Мерәліұлымен танысады. Қазанғап-
тың «Домалатпай - өмір жайлау»,
«Ысырма», «Балжан қыз», «Торы
жорғаның бөгелек қақпайы», «Шымы-
рауыл құс», «Бұраң бел Ақжелең»,
«Көкіл» жәрмеңкеге жиналған өнер
сүйер қауымның тыңдайтын сүйікті
күйлер болып табылған. 
Қазақ жерінде қашаннан елдің бас-

шы азаматтары өнердің, өнер адам-
дарының жанашыры болған. Ел ара-
сындағы өнерпаз адамдардың қам-
қоры болған азамат Әзберген Мұңайт-
басов. Ол 1847-1858 жылдары Кіші
жүздегі Есет Көтібарұлы бастаған
көтеріліске белсене қатынасқан.
Шекті руының биі Әзберген Мұңайт-
басовтың Қоңыратта күйшілердің
сайысын өткізгені туралы қазақ музы-
ка өнерінің тарихын зерттеушілер 
Н.Аравин,  А.Сейдімбеков, А.Райым-
бергенов  жазған болатын. Осы өнер
сайысына көптеген дәулескер күйші-
лер қатынасып, бас жүлдені Қазанғап
жеңіп алады. Қоңыраттағы күй жарысы
туралы А.Сейдімбеков: «Өткен ғасыр-
дың (Х1Х  ғ.) соңын ала қазақ пен
қарақалпақ жұртының жапсарындағы
Қоңырат деген жерде Әзберген хан-
ның ұйымдастыруымен әйгілі күй
айтысы болды. Қазақ пен қарақалпақ
жұртына даңқы жайылған дәулес-
кер күйшілерге арнайы хабар бері-
леді. Ханның қалауымен өткелі отыр-
ған осынау күй айтысына өзіне сенген
9 күйші тіленіп келеді. Тоғыздың бірі  -
Қазанғап. Бұл кез Қазанғаптың әбден
толысып, ел мен жерге көз қанықты-
рып,  әсіресе  халық  арасындағы күй-
шіліктің ғажайып дәстүріне еркін
сусындаған шағы. Содан да болар,
осынау күй айтысы Қазанғап бойын-
дағы бұла дарынның ең бір самғау
биікке көтерілген шабытты шағын
танытады» - деп жазды. 
Қоңыртатта Әзберген Мұңайт-

басұлы ұйымдастырған  күйшілердің
өнер сайысы туралы: «Орынбай,
Дүкенбай, Қаратөс – Аймағанбет,
Қаналы төре сияқты сол кездегі бел-
гілі күй тарландары қатысқан бұл тар-
тыс Х1Х ғасырдың аяғындағы үлкен
домбыра сайысының бірі болды.
Тартыстың шарты бойынша әрбір
күйші «Ақжелең» деп аталатын топ-
тама күйлердің алпыс екісін түгел
ойнауы тиіс еді.
Қазанғап «Алпыс екі Ақжелеңді»

орындауымен қатар осы циклдің «Күй
шақырғыш» атты бірінші күйінің аяқ
жағына жаңа тақырыптық бөлім қо-
сып, күй желісін байытып, өзіндік
орындаушылық өнерімен мәнерлеп
тартады. Бұл күй Қазанғаптың орын-
дауында ерекше реңге ие болып,
ажарлана, айшықтана түседі. Сөйтіп,
өнер саңлақтарының арасында,
Қазанғаптың мерейі үстем болып, бас
жүлдені иемденеді. Оның күйшілік
даңқы бүкіл қазақ даласына жайыл-
ды» –деп атап көрсетті. Өзіне қамқор-
лық көрсеткен Әзберген Мұңайт-
басұлына арнап күйші Қазанғап «Кел-
сана батыр, кел сана» деген күй
шығарды. Күй болмысын терең түсі-
нетін Әзбергенге өнерпаз күйші Қазан-
ғаптың өз өнер туындысы арқылы қой-
ған ескерткіші қазіргі дейін қазақ хал-
қының рухани байлығына айналды.
Ойыл, Темір жәрмеңкелеріне жинал-
ған көпшілік қауымды қазақ халқының
ауыз әдебиетінің үздік үлгілерімен
таныстырған ақындардың бірі - Нұр-
пейіс Байғанин. Ақиық Нұрпейіс ақын-
ның ел аралап жыр толғағаны туралы
оның құрбысы, сырлас досы Қ.Еле-
шов: «Елдің ойын - тойы, шілдеха-
насы еш уақытта Нұрпейіссіз болған
емес. Үлкен ас  – тойларда, ақындар-
дың айтысы бар жерлерде Нұрекеңді
арнайы шақырып алушы еді, ол топты
сүйетін еді. Түйдектелген сөз бұла-
ғы, ақындықтың ажары – жүйрік ат
сияқты тобырлы жерде шығатын
еді», - деп еске алған. (13)
Нұрпейіс  Байғанин домбырасымен

Темір, Көкжар, Ырғыз, Орал жәрмең-
келерін аралап «Қобыланды батыр»,
«Алпамыс батыр», «Ер Тарғын», «Қыз
Жібек», «Айман-Шолпан» т.б. жыр-
ларын талмастан жырлап елдің сүйіс-
пеншілігіне бөленген. Нұрпейіс ақын
ел-жұртқа ертеден мәлім ескі тақы-
рыптағы аңыз желілерін тыңнан түле-
те, жаңарта айтқан жырлары: «Құбы-
ғұл», «Төрехан», «Ақкенже», «Нар-
қыз» жәрмеңкеге жиналған жыр сүйер
қауымның тапжылмай отырып таңға
дейін тыңдайтын жырлары болатын.
Нұрпейіс ақын қазан революциясына
дейін жәрмеңкелер мен ас-тойларда
жыр толғап өзінің шығармашылық
қуатын шыңдады. Ел  де оның ақиық
ақындығы мен жыршылығына аса зор
баға берді.
Нұрпейіс Байғаниннің нағашысы

белгілі айтыс ақыны Бітеген Көкжар,
Темір жәрмеңкелерін аралап алқалы
топ алдында жыр маржанын түйдек-

теткен. Бітегеннің айтысу мәнері
ерекше, арқасы қозғанда бір орында
отыра алмай:

 «Мен айтулы Бітеген
Шын мінезім келгенде
Жауар қардай түтеген», -деп арын-

ды жырды түйдектеді екен.
1878-жылы ашылған Темір жәрмең-

кесінде айырбас сауда-саттық жұмыс-
тарымен қатар ат шабыс, палуандар
күресі, өнер сайыстары үнемі ұйым-
дастырылып өткізіліп тұрған. Қарақа-
мыс (Темір) жәрмеңкесінде бірде күй-
шілердің сайысын өткізу кезделген.
Осы сайыста күйшілер ел бұрын есті-
меген күйлерді ат үстінде өз  жанынан
табанда шығаруға тиісті болады. Сол
сайысқа атақты  Мөңке күйші қатына-
сады. Мөңкенің аты жуас, көзге
қораштау екен. Бір байдың мырза-
сы өзінің жорғасын ұсынғанмен, «күй-

ге үйренбеген тосын ат үркіп, күй 
тартқызбайды,»  деп Мөңке өз аты-
ның үстінде отырып «Қоңыр» деген
күйді төгілтіп орындайды. Күйді
көпшіліктің сұрауымен және сырт көз
сынаушылардың тілегімен Мөңке
қайта орындап береді де, өзінің тиесілі
бәйгесін алады. (14)
Үйшік (Гурьев), Көкжар, Орал (Теке)

жәрмеңкелерінде шаршы топтың ал-
дында жырдың күмбезін соққан айту-
лы ақынның бірі  – Мұрат Мөңкеұлы
(1843-1906). Мұрат Текеде (Орал)
өзінен жасы үлкен Жаскелеңмен
айтысып жеңіске жетеді. Мұрат Көк-
жар жәрмеңкесінде «Мұраттың жал-
пыға айтқаны», «Мұраттың топқа түс-
кендегі толғауы» сияқты көпшілікке
танымал болып, елге тараған өзінің
жыр-толғауларын айтып «тапқыр,
шешен» атанып, «жырдың асқан
шебері» деген атақ даңққа бөленген.
Мұрат Үйшік (Гурьев)  жәрмеңкесін
аралап келе жатып, Ораз ақынмен
кездесіп айтысқа түседі. Осы айтыста
Ораз бұрынғы дәстүрмен елдің өткен
күнін көбірек тілге  тиек етеді. Мұрат
өз кезегінде айтыстың негізгі өзегіне
бүгінгі күннің тынысын арқау етіп, жыр
нөсерін түйдектеді. Айтысты тыңдаған
ел  жақсылары: «Ораз осы күні жаңы-
лып жүр, Мұрат сөзі өте дұрыс 
болды» - деп Оразды одан әрі сөз-
ден тиып, жеңісті Мұратқа береді.
Батыс Қазақстанның базарлы 

қалаларын аралаған Мұрат ақын:
«Қырқадан қырға қараса, 
Қырық шалғысын күніне 
Он екі сілкіп тараса; 
Қу төңкерсе аспаннан 
Үш түлеген  баппенен. 
Дауылпаз  соқса астынан 
Желбегей күрең атпенен, 
Бауыры шұбар, сырты көк,
Қаршыға құсқа жарасар! 
Алас болып адасқан, 
Мұнар болып тұлдасқан,
Мұсылман болып дінді ашқан; 
Мұның бәрі, жігіттер, 
Бір кісіден табылмас –  
Астана жұрттан жарасар! » - деп,

жәрмеңкеге жиналған әлеуметті жыр-
мен сусындатып, тамаша  жырлары-
мен  талайды таңдантқан  болатын. (15)
Батыс Қазақстан жәрмеңкелері

қазақтың Ұлттық ойындары мен қол  
өнерін насихаттауға қолайлы жағдай-
лар туғызды. Жәрмеңкеге жергілікті
халықты көп жинау үшін арнайы ат
жарыс бәйгесі өткізіліп отырды.
Ақтөбе жәрмеңкесіне ат жарысты көру
үшін Торғай облысының губернаторы 
өзінің  қызметкерлерін  ертіп  келген.  (16)
Жәрмеңкелерде ақын, жырау, сал-
серілердің дәстүрлі өнерлері орыс-
тың цирк өнерімен толыға түсті.
Халықтың жәрмеңкелерде сүйсініп
тамашалайтын балуандар күресі,
кірдің тасын көтеру, арба сүйреп,
темір иіп, төске тас қойып ұрып сын-
дыру т.б. жәрмеңкелердің міндетті
атрибутына айналды.
Ойыл жәрмеңкесінің көпшілік қуана қарсы

алатын құрметті қонағы өз талан-
тымен талайды таңдандырған Бала
Ораз болған. Ол туралы Қазақстан-
дағы белгілі күйші Қаршыға Ахмедия-
ров былай әңгімелейді:

«Айдай, Таңдай деген апалы-сіңлілі
қыздар болған. Соның Айдайына
әйгілі Бала Ораз ғашық болыпты.
Өнер әлемінде Бала Ораз Махамбет
ақынның ізбасары. «Салайын сал
Ораздың Айдайына» - демеуші ме еді
Мұхит?!
Мұхит Ойыл жеріндегі Көкжар жәр-

меңкесінде Бала Ораздың әндерін  
талай тыңдап, оны  пір тұтқан». (17)
Қазақтың атақты тарышысы Шығанақ
Берсеұлы 1881-жылы Ойыл өңірінде
дүниеге келген. Ойыл жәрмеңкесі
Шығанақ өмірінде де ерекше орын
алады.
Болашақ ұлы тарышы Шығанақ за-

ман талабына сай жас жігіт кезін-
де   қазақтың  «өнерді  үйрен  де
жирен» деген мақал сөзіне орай
етікші, балықшы және даяшы болып
түрлі кәсіппен айналысты. Осы кәсіп-
тердің арқасында Ойыл жәрмеңке-
сінің қалың ортасында болды. Елді
таныды, елге өзін танытты. Үйренге
н кәсіптерінен өз не сібесін тапты.
Сөйтіп Ойыл жәрмеңкесі  Шығанақтай
ұлы тарышының азамат болып қалып-
тасуына, өмірдің заңын танып-білуіне
мол әсерін тигізді. 
Ойыл жәрмеңкесінде жиналған

көпшілік қауымның есінде қалған
қызықты жағдайлар өте көп болған.
Солардың бірі жәрмеңкедегі салмақ
жарыстыру  бәсекесі.
Бірде жәрмеңке ұйымдастыру-

шылары денесі зор, салмағы ауыр 
орыстың шаруа әйелін (қазақтар
«маржа» деп атаған) тауып әкеліп 
салмақ жарыстыруға безбеннің бір
басына отырғызады. (Ол заманда 
«безбен» деп әткеншек сияқты ағаш
күйентені атағаны белгілі).
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Жәрмеңке қызған кезде халық көп
жиналғанмен безбеннің екінші басына
отырып орыстың «маржасын» сал-
мақтан жеңетін адам табыла қой-
майды.
Небір денелі, салмақты деген жігіт-

тердің өзі орыс маржаны орнынан
қозғап көтере алмайды. Намысқа
тырысқан қазақтар ақыры Ойылдық
өз жерлестері Демесінді тауып әкеле-
ді. Демесін безбеннің бір басына
отырған кезде орыс маржа дік етіп
көтеріліп, халық Демесінге риза бо-
лып, жәрмеңке ұйымдастырушылар-
дың қызыққа тіккен бәйгесіне ие
болады.
Демесіннің ұрпақтары Ақтөбе өңі-

рінде ел сыйлаған азаматтар. Соның
бірі Демесіннің шөбересі - Абат
Шамұлы Пәнгерей. Ол қазір
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе  мемле-

кеттік университетінің профессоры,
филология ғылымдарының канди-
даты, елге танымал әдебиетші ға-
лым, бірнеше кітаптардың авторы. 
ХІХ ғасырда пайда болып, қалыптас-
қан жәрмеңкелер Батыс Қазақстан-
ның әлеуметтік, экономикалық өміріне
үлкен үлес қоса отырып, халықтық
мәдениеттің орталықтары ретінде ел
тарихынан үлкен орын алды. 
ҚОРЫТЫНДЫ
Кіші жүздің Ресейге қосылуы Батыс

Қазақстанда объективті түрде сауда
қатынастарының  дамуына өз әсерін
тигізді. Сонымен қатар Батыс  Қазақ-
станның Ресейдің Орта Азиямен сау-
да қатынастарын орнатуында тран-
зиттік маңызы өте зор болды.
Батыс Қазақстан саудагерлері мен

орыс, татар және Орта Азия саудагер-
лері Ресей товарларының таралу
аймағын игеру және кеңейту проце-
сінде маңызды роль атқарды.  
Батыс Қазақстан ХҮІІІ ғасырдан бас-
тап Ресейдің құрамдас бөлігі болды.
Сондықтан  Батыс  Қазақстанда

сауда қатынастарының қалыптасуы
орыс сауда саясатының ағымында
дамыды.
Ресей империясының тікелей ықпа-

лымен Батыс Қазақстанда сауда 
қатынастарының дамуының саяси
астары да болды.
1868  жылғы  реформа  Ресей өнер-

кәсібі үшін бай шикізат көзі және 
оның өнімдерін өткізу рыногына
айналған кең байтақ Қазақстан  жерін 
игеру арқылы  Ресей капитализмінің
кеңінен жайыла дамуына өз әсерін
тигізді.
Сонымен қатар бұл реформа патша

үкіметі мен орыс буржуазиясының
мүддесі үшін жүргізілген отарлау
реформасы болды және колониалдық
отарлаудың күшеюіне әкеліп соқты. 

Телжан Шонанов: Ресей отарлауы-
ның саяси-экономикалық сипаты 
туралы «Саудашыл капиталдық тек
аты сауда делінгені болмаса, ісі  – 
тонау, талау, қарақшылық» деп
жазған болатын.
Саудагер В.Кузнецов: «Ресейдің

орта бөлігіндегі базарларға жоғарғы
сапалы товарлар салу міндеті қойыл-
са, далалық жәрмеңкелерге сапасы
төмен товарлар апарып сатылады»
деп жазды.
В.Тетеревников: «Қазақ даласын

шығарылатын  товарлардың негізін
төменгі сортты китайка, бөз, ірі өрнек-
тері бар сиса сияқты Мәскеудің  ману
фактуралық товарлары құрады»
деп атап көрсетті.
Қазақстанға капиталистік қарым-

қатынастар негізінен жәрмеңке 
саудасы арқылы ендірілді. Қазақ
даласындағы жәрмеңкелер мыңда-
ған жылдарға созылған көшпенділер

өмірін капиталистік саудаға негіз-
делген жаңа тұрмысқа жалғастырған
көпір болды.
ХІХ ғасырдың аяғында бүкіл Қазақ-

стан бойынша ресми түрде жұмыс
жасаған 106 жәрмеңке жұмыс жасады,
олардың товар айналымы 82,5 млн.
рубль болды.
Батыс Қазақстанда ХІХ ғасырдың

аяғында жәрмеңкелер мен базарлар
саны 112-ге жеткен, ал олардың сауда
ақша айналымы жыл сайын арта
түскен.
1892  жылы  жәрмеңкелердің  сауда

айналымы 8 млн.рубльге жетсе, 1896 
жылы 10,5 млн рубль, 1898 жылы 15,5
млн рубль, 1900 жылы  18,5 млн 
рубль, 1905 жылы 4 млн рубль болды. 
ХХ ғасырдың басына қарай Батыс

Қазақстан жәрмеңкелердің товар 
(зат) айналымы 1,7 млн рубльден  4,5

млн рубльге өсті. 1890 жылғы есеп
бойынша жәрмеңкелік сауда қоймала-
рының саны 247  болды, қойма ретін-
де пайдаланылған киіз үйлер саны
10 мыңға жетті. 
Батыс Қазақстан жәрмеңкелерінде

шет елдік саудагерлер сатып алған
мал және мал өнімдері мына бағыт-
тарға жөнелтілген.
1. Орынбор – Орск – Челябинск -

 Екатеринбург
2. Орал-Саратов – Самара –Рязань
3. Ырғыз – Торғай, Орталық және

Солтүстік Қазақстан
4.Арал – Қазалы, Перовск, Түркі-

стан, Арыс – Ташкент.
5. Үстірт – Маңғыстау – Түркмен-

стан, Қарақалпақстан
6. Ойыл – Тайсойған – Мақат –

 Гурьев ,  Астрахань  – Солтүстік  
Кавказ, Азербайжан, Иран.
1872-1914 жылдары жәрмеңке-

лердегі жалпы товар айналымын-
да мал және мал өнімдерінің үлес
салмағы Ресей мануфактура бұйым-
дарының көптеп әкелуіне байланысты
89%-дан 76%-ға төмендеген.

ХІХ ғасырдың аяғында Орал облы-
сында ақша айналымы 10,5 млн 
рубль құрайтын 50 жәрмеңке  жұмыс
істесе, осыдан 10 жылдан соң облыс-
та товар айналымы 18,5 млн рубль
құрайтын 60 жәрмеңке қызмет атқар-
ды. Құрамында Ақтөбе, Ырғыз уездері
болған Торғай облысында 1896 жылы
жәрмеңкелердің ақша айналымы 2,5
млн болса, 1909 жылы бұл көрсеткіш
2,5 есе өсті. Батыс Қазақстанда сауда
қатынастарының дамуына үлкен үлес
қосқан ірі сауда орталығы Орынбор
қаласында товар айналымы 5 млн
рубль құраған 446 сауда орны ашыл-
ған болатын.
1869 жылы Орынбор және Тройцк

айырбас аулаларында 1150 түйе,
1001 жылқы, 16031 сиыр, 273823 қой
сатылып, осы сатылған малдардың
жалпы бағасы 1560208 рубль болды.
ХІХ ғасырды 70-90 жылдары аралы-

ғында Батыс Қазақстанда көктем
сайын 22 жәрмеңке болса, 80- жыл-
дарда Орал, Торғай облыстарында 45
жәрмеңке жұмыс жасаған.
1892 жылы тек Орал облысының

территориясында ғана 14 жәрмеңке
өткізіліп, осы жәрмеңкелерде
2.511.967 рубль тұратын мал және
мал өнімдері және басқа да мануфак-
туралық бұйымдар сатылған. Батыс
Қазақстан ірі сауда орталығына
айналды. Осы территориядан шикізат
ретінде сыртқа орта есеппен  құны
891,5 мың рубль товар шығарылды,
1850 жылы қазына есебіне 198 мың
рубль күміс ақша түсті. 1900 жылы
Батыс Қазақстаннан теміржол арқы-
лы Ресейге 30,4 мың пұт май және

1044 мың пұт ет сатылды.
1877-1907 жылдар арасында Батыс

Қазақстандағы 15 ірі жәрмеңкелерде
сатылған метал бұйымдарының 97%
Ресей өнеркәсібінің бұйымдары
болды.
ХІХ ғасырдың 80 жылдарының

аяғында саудагерлер мен алыпса-
тарлар Батыс Қазақстан қазақта-
рынан жалпы құны 2,425  млн рубльге
мал сатып алған. Оның ішінде 1,13
млн рубльге 450 мың қой, 1,3 млн
рубльге 110 мың ірі қара болды. Осы
саудадан орыс, татар саудагерлер 2
млн рубльден астам таза пайда
тапқан.
Батыс Қазақстан сауда қатынас-

тарының қалыптасып дамуы Кіші жүз-
дің ханы Әбілқайыр есімімен байла-
нысты. Оның сауда жұмыстарына
байланысты саясатын баласы
Нұралы хан жалғастырды.
Ішкі Бөкей Ордасының басқару-

шысы Жәңгір хан Кіші жүзде капи-
талистік негіздегі сауда қатынастары-
ның дамуына үлкен үлес қосты. Батыс
Қазақстанда жергілікті қазақтармен,
қоныс аударып келген татар және
орыс саудагерлер арасынан жергілікті
сауда буржуазиясының өкілдері
өсіп жетілді.
Қазақ қауымының өкілдеріне 1865

жылы көпестер гильдиясына мүше
болып кіруге рұқсат етілді.
Батыс Қазақстан  қазақтары арасы-

нан шыққан саудагерлер негізінен 
Орынбор, Ақтөбе, Орал, Ырғыз  т.б.
қалалардағы көпестердің қазақ ауыл-
дарындағы ақша-товар айырбасы
жөніндегі сенімді өкілдері болды. 
Батыс Қазақстан жәрмеңкелеріне
архив деректеріне қарағанда шама-
мен 400-ден астам қазақ саудагерлері
қатынасқан Солардың ішінде Орын-
бор губерниясында  жұмыс істеген
жәрмеңкелерге тұрақты қатынасқан.
ХІХ ғасырдың 90-шы жылдары Ыр-

ғызда – 70, Торғайда – 32, Қостанай-
да – 37 адам делдалдықпен айналыс-
қан, олардың арасында 58 қазақ
болған.
Батыс Қазақстан территориясында

саудамен айналысқан ірі көпестердің
сауда операциялары бар қала немесе
елді мекенмен шектелмеген. Олар
алғашқыда өз саудасын шағын елді
мекендерде Ресейдің өнеркәсіп то-
варларын қазақтарға мал және мал
өнімдеріне айырбастап капитал жина-
ған. Кейіннен олар Орал, Ақтөбе т.б.
қалаларда астық өнімдері мен өнер-
кәсіп товарларын сататын 62
дүкен ашқан.
Қазақ даласындағы сауда мәселе-

сіне байланысты орыс-татар бәсекесі
туралы С.Г.Рыбаков: «Сан жағынан
татарлардың үлес салмағы жоғары
және олар жалпы қырғыз даласында-
ғыдай, мұнда да сауданы өз қолда-
рына ұстап отыр; құжынаған татарлар
біреулеп-екеулеп арба дүкендеріне
тауарларын артып, бүкіл өлкеге быты-
рап тарайды; міне осы жүріс-тұрыс-
тары кезінде олар орыс ісінің дұшпаны
және екіжүзді, арам, мұсылманшы-
лықты насихаттаушы болып  табыла-
ды. Орыс саудагерлері неге даладан
бойларын аулақ ұстайды және татар
ықпалы мен саудасына неге қарсы
тұрмайды екен деп, еріксіз таң қала-
сың. Ал қырғыз даласына келсек, ол –
 сауда іскерлігі мен табыстылығы үшін
кең өріс» деп жазған болатын.
Сауда ерте заманнан бастап Қазақ-

стан, Ресей және Орта Азия халық-
тарын бір-бірімен тығыз байланыс-
тыра отырып, елдер арасындағы
қарама-қайшылықтарды жұмсартып,
саяси-экономикалық қатынастарды
бекіту арқылы болашақтағы қатынас-
тардың алғы шарттарын жасап отыр-
ды. Батыс Қазақстанда сауда қаты-
настарының даму проблемаларын
қарастыра отырып, айырбас, жәрмең-
ке және тұрақты сауданың дамуы
қазақ халқының мүддесіне үнемі
сәйкес келе берген жоқ деп айтуға
болады. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың
бас кезінде Батыс Қазақстанда сауда 
қатынастарының  өрістеуі,  айырбас
және жәрмеңке саудасының дамуы
саяси қайшылықтардың орын лауына
қарамастан, белгілі бір дәрежеде
Батыс Қазақстан халқының әлеуметік-
экономикалық қажеттілігін өтеу ісінде
маңызды роль атқарған құбылыс
болды деп айтуымызға болады. 

Ақтөбе облысының тұрғындары
арасында COVID-19 коронавирустық
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-
19) таралуының алдын алу, «Халық
денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» 2020 жылғы 7
шілдедегі Қазақстан Республикасы
Кодексінің 104-бабының 2 және 3
тармақтарын, Қазақстан Республи-
касы Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқ-
санындағы №67, №68 қаулыларын
басшылыққа алып, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

«Ақтөбе облысының тұрғындары
арасында коронавирус инфекциясы-
ның алдын алу жөніндегі шектеу
карантиндік шараларды күшейту
туралы» Ақтөбе облысы Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің 2021
жылғы 30 наурызындағы №ПГСВ-12
қаулысына мынадай өзгерістер
енгізілсін:
1) 1.2. тармағының 6) тармақшасы

мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасы Бас мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 1 қосымшасындағы
талаптарды сақтап, алдын ала жазы-
лу бойынша банктер, халыққа қызмет
көрсету орталықтары, «Қазпочта» АҚ
бөлімшесінде жұмыс және сенбі
күндері жұмыс кестесі сағат 09.00-ден
18.00-ге дейін белгілене отырып,
жексенбі күні жұмыс жасауына тыйым
салынсын.»;

2) 1.2. тармағының 12) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасы Бас мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсандағы №67 қаулы-
сының 16 қосымшасындағы талаптар-
ды сақтап, сауна және моншалар
жұмыс және сенбі күндері ішкі тәртіпке
сәйкес жұмыс жасап, жексенбі күні
жұмыс жасауына тыйым салынсын.»;

3) 1.2. тармағының 13) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасы Бас мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсандағы №67 қаулы-
сының 7 және 16 қосымшаларындағы
талаптарды сақтап, сұлулық салон-

дары, шаштараздар, СПА орталық-
тары және косметологиялық қызмет
көрсететін объектілер алдын ала
жазылу бойынша жұмыс және сенбі
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс
жасап, жексенбі күні жұмыс жасауына
тыйым салынсын.»;

4) 1.2. тармағының 19) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 8 қосымшасындағы
талаптарды сақтап, жабық спорт
объектілері (спорт кешендері, спорт-
мектептері, спортклубтары, жаттығу
залдары), фитнес орталықтары және
спорттық-сауықтыру орталықтары
алдын ала жазылу бойынша жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс
жасап, сенбі және жексенбі күндері
жұмыс жасауына тыйым салынсын.»;

5) 1.2. тармағының 20) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 16 қосымшасындағы
талаптарды сақтап, бассейндер (1
келушіге 5 ш. м. су беті есебінен,
алдын ала жазылу арқылы) жұмыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс
жасап, сенбі және жексенбі күндері
жұмыс жасауына тыйым салынсын.»;

6) 1.2. тармағының 23) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасының талап-
тарын сақтап, СОО, сауда үйлерінде,
сауда желілерінде (балалар ойын
алаңдары мен аттракциондарының
қызметіне тыйым салынумен) жұмыс
және сенбі күндері ішкі тәртіпке сәйкес
жұмыс жасап, жексенбі күні жұмыс
жасауына тыйым салынсын.»;

7) 1.2. тармағының 24) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасы Бас мемле-
кеттік санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 25 желтоқсандағы №67 қаулы-
сының 5 қосымшасындағы талаптар-

В целях предупреждения распрос-
транения коронавирусной инфекции
COVID-19 (далее – COVID-19) среди
населения Актюбинской области,
руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи
104 Кодекса Республики Казахстан от
7 июля 2020 года «О здоровье народа
и системе здравоохранения» и
постановлении Главного Государс-
твенного санитарного врача Респуб-
лики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года, №68 от 25 декабря 2020
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление

Главного Государственного санитар-
ного врача Актюбинской области
№ПГСВ-12 от 30 марта 2021 года «Об
усилении ограничительных карантин-
ных мер по предупреждению заболе-
ваний коронавирусной инфекцией
среди населения Актюбинской облас-
ти»:
1) подпункт 6) пункта 1.2. изложить

в следующей редакции: - «банков,
ЦОН, отделения АО «Казпочта» по
предварительной записи, с установ-
лением графика работы в будние и
субботние дни с 09-00 до 18-00 часов
с соблюдением требований приложе-
ния 1 постановления Главного Госу-
дарственного санитарного врача
Республики Казахстан №67 от 25
декабря 2020 года и с запретом
работы в воскресные дни»; 2)
подпункт 12) пункта 1.2. изложить в
следующей редакции: - «сауны, бани
в будние и субботние дни согласно
внутреннего распорядка с соблюде-
нием требований приложения 16
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респуб-
лики Казахстан №67 от 25 декабря
2020 года и с запретом работы в вос-
кресные дни»; 3) подпункт 13) пункта
1.2. изложить в следующей редакции:
- «салонов красоты, парикмахерских,
СПА-центров и объектов, оказываю-
щих косметологические услуги по
предварительной записи, в будние и
субботние дни согласно внутреннего
распорядка, при соблюдении требо-

ды сақтап, азық-түлік емес тауарлар-
дың барлық түрлерін сату бойынша
дүкендер жұмыс және сенбі күндері
ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс жасап, жек-
сенбі күні жұмыс жасауына тыйым
салынсын.»;

8) 1.2. тармағының 25) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтап, «ашық ауадағы»
азық-түлік және азық-түлік емес
базарлары жұмыс және сенбі күндері
ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс жасап,
жексенбі күні жұмыс жасауына тыйым
салынсын.»;

9) 1.2. тармағының 26) тармақшасы
мынадай редакцияда жазылсын: -
«Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтап, жабық азық-түлік
және азық-түлік емес базарлары
(балалар ойын алаңдары және аттрак-
циондардың қызметтеріне тыйым
салынуымен) жұмыс және сенбі күн-
дері ішкі тәртіпке сәйкес жұмыс жасап,
жексенбі күні жұмыс жасауына тыйым
салынсын». Ақтөбе облысының ішкі
саясат басқармасы қамтамасыз етсін:

2.1. БАҚ және әлеуметтік желілер
арқылы Ақтөбе облысының аумағын-
дағы қатаң шектеу және карантиндік
шараларды кезең-кезеңімен жұмсарту
туралы халықты жаппай хабардар
етуді;

2.2. Өзгеріп отырған жағдайды және
сырқаттанғандар санының өсуін
ескере отырып, БАҚ жұмысын бірың-
ғай үйлестіру мен орталықтандыруды.
Қаулы меншік нысанына қарамас-

тан барлық жеке және заңды тұлға-
лардың орындауы үшін міндетті.
Осы қаулының орындалуын бақы-

лауды өзіме қалдырамын.
Осы қаулы қол қойылған күннен

бастап күшіне енеді.
Ақтөбе облысының

Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігері Н.А. Беркімбаева.

ваний приложений 7 и 16 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан № 67 от 25 декабря 2020 года и
с запретом работы в воскресные
дни»; 4) подпункт 19) пункта 1.2.
изложить в следующей редакции: -
«крытых спортивных объектов (спорт-
комплексы, спортшколы, спортклубы,
тренировочные залы), фитнес цен-
тров и спортивно-оздоровительных
центров по предварительной записи,
в будние дни согласно внутреннего
распорядка, при соблюдении требо-
ваний приложения 8 постановления
Главного Государственного санитар-
ного врача Республики Казахстан №
67 от 25декабря 2020 года и с запре-
том работы в субботние и воскресные
дни»; 5) подпункт 20) пункта 1.2.
изложить в следующей редакции: -
«бассейнов (не менее 5 квадратных
метров зеркала воды на 1-го посе-
тителя, предварительная запись) в
будние дни согласно внутреннего рас-
порядка, при соблюдении требований
приложений 16 постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан № 67 от
25декабря 2020 года и с запретом
работы в субботние и воскресные
дни»; 6) подпункт 23) пункта 1.2.
изложить в следующей редакции: -
«ТРЦ, торговых домов, торговых
сетей в будние и субботние дни
согласно внутреннего распорядка (с
запретом деятельности детских
игровых площадок и аттракционов),
при соблюдении требований прило-
жения 5 постановления Главного
Государственного санитарного врача
Республики Казахстан № 67 от
25декабря 2020 года и с запретом
работы в воскресные дни»; 7)
подпункт 24) пункта 1.2. изложить в
следующей редакции: - «магазинов по
реализации всех видов непродоволь-
ственных товаров в будние и суббот-
ние дни, согласно внутреннего распо-
рядка, с соблюдением требований
приложения 5 постановления Глав-

ного Государственного санитарного
врача Республики Казахстан №67 от
25 декабря 2020 года и с запретом
работы в воскресные дни»; 8)
подпункт 25) пункта 1.2. изложить в
следующей редакции: - «продовольс-
твенных и непродовольственных
рынков «на открытом воздухе» в
будние и субботние дни, согласно
внутреннего распорядка, при соблю-
дении требований приложения 5
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респуб-
лики Казахстан № 67 от 25 декабря
2020 года и с запретом работы вос-
кресные дни»; 9) подпункт 26) пункта
1.2. изложить в следующей редакции:
- «крытых продовольственных и
непродовольственных рынков в
будние и субботние дни, согласно
внутреннего распорядка (с запретом
деятельности детских игровых пло-
щадок и аттракционов), при соблю-
дении требований приложения 5
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача Респуб-
лики Казахстан № 67 от 25 декабря
2020 года и с запретом работы вос-
кресные дни». Управлению внутрен-
ней политики Актюбинской области:

2.1. Провести массированное
информирование населения об огра-
ничительных и карантинных мерах и
поэтапном их смягчении на терри-
тории Актюбинской области посред-
ством СМИ и социальных сетей;

2.2. Обеспечить единую координа-
цию и централизацию работы СМИ с
учетом меняющейся ситуации и роста
количества заболевших. Постанов-
ление обязательно для исполнения
всеми физическими и юридическими
лицами, независимо от форм собс-
твенности. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю
за собой. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный
санитарный врач Актюбинской

области Беркимбаева Н.А.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ АРАСЫНДА
КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ЖӨНІНДЕГІ
ШЕКТЕУ КАРАНТИНДІК ШАРАЛАРДЫ КҮШЕЙТУ ТУРАЛЫ»
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ

ДӘРІГЕРІНІҢ 2021 ЖЫЛҒЫ 30 НАУРЫЗЫНДАҒЫ №ПГСВ-12
ҚАУЛЫСЫНА ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ» ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 МАРТА 2021 ГОДА №ПГСВ-12 «ОБ УСИЛЕНИИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ КАРАНТИННЫХ МЕР ПО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейінің
ұжымы музейдің ғимаратқа кешенді қызмет көрсетуші Бақыт Төлесиновке
жеңгесі

Светаның
кенеттен қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

Ойыл ауданы
Аяулы анамыз Гайсина Бибіш Садыққызын сағына еске аламыз...

(12.01.1936ж - 12.04.2020ж)
Келмесіне кім қияды,анасын
Түс көргендей болып кейде қаласың
Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей,
Жаулайды екен, перзентінің санасын..
Мейлі Анаң жүзден асып кетседе,
Кәрілігі қуып жүріп жетседе,
Перзент үшін, қартаймайды Анасы
Қиындықпен сынақтардан өтседе
Асыл Ана,жүзің нұрлы күн едің
Шаңырақтың мерекесі гүлі едің
Сабырлы едің қадамы бар салмақты
Мейірімге бөлеуші едің жан жақты
Барлық балам болса екен деп,қасыңда
Барлықтарын теңеп қойып асылға.
Бәрін бірдей көре алатын,Анашым
Жасыңызды жетсе деп ек ғасырға.
Тазалықты сүйген еді жанындай.
Таза жүрек, қалай тұрсын сағынбай
Сағынамыз езеуреген кезіңді .
Жүре алмаймыз,бұл тағдырға бағынбай.
Кеттің Ана,жұмағыңа білеміз..
Дұға тілеп,еске алып біз жүреміз.
Ақ жаулығың исіңізді сіңдірген .
Соны иіскеп, аңсап кейде жүреміз.
Даусың сенің естілгенде жібідік,
Сол даусыңды іздеп, жаным түңілдік
Жадыраған жаның жаздай көрінген,
Жансыз бейне суретіңе үңілдік.
Жап жарық Ай,сендей сұлу болмаған..
Ұнамай тұр,бұл тыныштық орнаған.
Өзің барда шуылдаған немерең,
Тып тыныш боп,есейгендей таң қалам.
Анажаным ақ жүрегің кең еді-ау.
Қиналсанда еш білдіргің келмеді ау
Сіздей мықты бола алмаймыз,
Жоқ дегенге бала жүрек,сенбеді ау
Жаным анам,жалған өмір мәңгі емес..
Пәк жүзіңдей,елестеді таңғы елес.
Сізсіз өмір..өтер бірақ, мәнді емес
Тек жақсылық оймен ғана жүргенім.
Еске алушылар: Азат - Рахат, Жанат - Әзілхан, Гульзат,
Гульбаршын - Оралбай, Абат, Сымбат.

Мұсылман қауымы үшін жылдың ең
қасиетті әрі ерекше айы – Рамазан
айы. Биылғы жылы Рамазан айы
сәуірдің13-нен бастау алады. Жыл
сайын асыға күткен қасиетті Рамазан
айына жеткенімізге Алла Тағалаға
сансыз шүкірлер болсын! Барша
мұсылман бауырларды Рамазан
айының келуімен құттықтаймын!
Рамазан айы барлық айлардың

сұлтаны. Басқа айлармен салыстыра
қарағанда Рамазан айында мүмін-
дерге ерекше мол сауап беріледі. Бұл
айда ораза ұстаған адам жаны мен
тәні тазаруы үшін жаман істер
жасаудан тиылу қажет. Пайғамбары-
мыз да (с.ғ.с): «Рамазан келгенде
жұмақтың қақпалары ашылып, тозақ-
тың қақпалары жабылады әрі шайтан
атаулының бәрі кісенделеді» - деген
(Имам Бухари).
Ұлы ғұлама ғалым Хафиз ибн

Раджаб: «Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)
өзінің сүйікті сахабаларын Рамазан
айының келуімен құттықтайтын»-
деген. Бұдан байқайтынымыз адам-
дардың бір-бірін Рамазан айының
келуімен құттықтау, шариғатымызда
құпталған амал екендігіне негіз
болмақ. Салман Фариси атты сахаба
(р.ғ.) былай дейді: «Алла Елшісі (с.ғ.с.)
Шағбан айының соңғы күндерінде
айтқан құтбасында бізге былай деді:
«Ей, адамдар, ұлы және қасиетті ай
жақындады, төбелеріңе көлеңкесі
түсті. Бұл айда мың айдан да қайырлы
Қадір түні бар. Алла сол қасиетті
айдың күндізінде оразаны парыз
қылды, түндерінде нәпіл намазын
заңды қылды. Бұл айда үлкенді-кішілі
жақсылық жасаған адам басқа
айларда бір парызды орындағандай
сауап алады. Бұл айда бір парызды
орындау — басқа айлардағы жетпіс
парыз болып есептеледі. Бұл ай –
Алла үшін аштық пен шөлдің,
құлшылық пен тағаттың машақат-
тарына сабыр мен төзімділіктің айы.
Сабырдың қайтарымы – жұмақ. Бұл
ай – жәрдемдесу айы. Бұл ай –
мүміндердің ризығын арттыратын ай.
Бұл айда кім ораза тұтқан мүмінге
аузын ашатын бір нәрсе беретін
болса, жасаған бұл ісі күнәларының
кешірілуіне және тозақтан құтылауына
себеп болады. Ораза тұтқан адамның

сауабы азаймастан соның алатындай
сауабына ие болады», - деді.
Иә, осындай нығметтер жасырын-

ған айдың қадірін біліп, әрбір сәтінен
құр қалмау үшін мүмін барын салады.
Сондықтан да Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)
бір хадисінде: «Егер адам баласы
рамазан айының не екенін лайықты
түрде түсіне білсе, бір жылдың бас-
тан-аяқ Рамазан болуын қалар еді», -
деген.
Бұл ай жылына бір рет келетін зор

мүмкіндік. Сондықтан ғибадат айында
ерекше рухани күйде іс-амалдарды
електен өткізіп, иманды жаңартуға,
ізгілік істер арқылы жүректі жұмсар-
туға тырысу қажет. Ал осы бір мүм-
кіндікті кәдеге жарата алмау нағыз
немқұрайлылықты білдіреді.
Исламның бес парызының бірі –

Рамазан айында ораза тұту. Сондық-
тан да дінімізде оған ерекше мән бері-
леді. Себебі, ол сенімнің бір бөлігін
құрайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед
(с.ғ.с.): «Ораза – шыдамның жартысы,
ал шыдам – сенімнің жартысы» -
деген. Оразаны басқа ешқандай
құлшылықтармен салыстыруға бол-
майды. Өйткені, Алла Тағала пайғам-
барымыз Мұхаммедке (с.ғ.с.): «Адам-
ның барлық жақсы, хайырлы істерін
Алла он есе, тіпті одан да жоғары
бағалайды. Бірақ ораза не үшін
тұтылған болса, сол үшін сауабын,
сыйын молынан беремін» - деп
айтқаны белгілі. Сондықтан ораза
қарсаңында алғаш ауыз бекіткісі
келетін бауырларымызға тағы да
Алла Тағаланың осы бір үкімін
естеріне сала кеткім келеді.
Алла Тағала оразаны бұрын өткен

Пайғамбарлардың (ғ.с.) қауымдарына
парыз еткеніндей, пайғамбарымыз
Мұхаммадтың (с.ғ.с.) да үмбетіне,
яғни біздерге де рамазан айында 30
күн ораза ұстауды парыз етті. Бұған
байланысты Құран Кәрімде былай
делінген:

«Ей, иман келтіргендер! Өздеріңнен
бұрыңғыларға ораза ұстау міндет
етілгендей, сендерге де ораза тұту
парыз етіледі. Мүмкін тақуалыққа қол
жеткізерсіңдер» (Бақара сүресі, 183
аят).
Биыл пітір мөлшері 420 теңге болып

белгіленді. Пітір садақаның мөлшері
2 келі ұнның орташа бағасымен
есептелді. Ал ұнның бағасы ҚМДБ-
ның қала және облыс өкілдіктерінің
берген мәліметі негізінде анықталды.

РАМАЗАН АЙЫНЫҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

1. РАМАЗАН – СЫНАҚ АЙЫ
Адам баласы бұл айда өз нәпсісін

тыйып, жаман нәрседен, яғни ғайбат
сөйлеуден, ауыр күнә жасаудан, жала
жабудан аулақ болып, жақсы нәрсе-
лерге, яғни өзін сабырлыққа, шыдам-
дылыққа, тақуалыққа тәрбиелеуі
керек. Ораза адам баласы мен Ұлы
жаратушының арасындағы сыр.
Кісінің ораз тұтып жүргені бір Аллаға
ғана аян. Сондықтан Исламда иман-
ның, сенімнің жоғары тұратындығы
осыған дәлел. Әлдебіреу ораза тұтқан
адамның көңіліне тиіп, балағаттаса,

ауыр сөз айтып, қол жұмсағысы келсе,
әлгі аузы берік кісі: «Мен оразамын»,
- деп үш мәрте айтуы керек. Пайғам-
барымыз Мұхаммедке (с.ғ.с) бір кісі
келіп: «Ей Алланың Елшісі (с.ғ.с.)!
Маған айтыңызшы, қай амалды
істесем, жұмаққа кіремін?» - деп
сұрапты. Сонда Алланың Елшісі
(с.ғ.с.): «Оразаң сені алып кіреді»-деп
жауап береді. Әлгі кісі Пайғам-
барымызға (с.ғ.с.) келіп, тағы да әлгі
сұрақты қойған уақытта жоғарыдағы
жауабын қайталапты.

2. РАМАЗАН – КЕШІРІМ АЙЫ
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с):

«Кімде-кім ауыз бекітсе, Алла Тағала
оның істеген күнәларын кешіреді»-
деген. Сондықтан да Алла Тағала бұл
айдың бір түнін қасиетті де қадірлі
етті. Рамазан айының 26-сынан 27-
сіне қараған түні Алла Тағаладан
алғаш рет Құран аяттары түсті. Сол
себепті бұл түн «Қадір түні» деп
аталады. Ол түннің игілігі мың айдан
да артық. Ол түнде Алланың әмірімен
бүкіл періштелер және Жәбірейіл
періштенің өзі де жерге түседі. Ораза
тұтып, Жаратушы Жаббар Иесін еске
алғандардың барлығының тілектерін
Алла Тағала қабыл етіп, сол түні таң
атқанша Алланың пенделеріне сый-
лаған сәлемі, бибітшілігі, тыныштығы
жалғасады. Бұл жайт Құран Кәрімнің
Қадір сүресінде кеңінен баяндалған.

3. РАМАЗАН – ТАҚУАЛЫҚ АЙЫ
Оразада адам дене қалауларын

тәрбиелеп, нәфсінің құлы болып
кетуден өзін азат етеді. Ауызды астан
ғана емес, жаман сөздерден, ғай-
баттан тыйса, көзді харамға қараудан,
құлақты харам нәрселерді естуден
тыяды. Көп ұйқы мен көп тамақтану
иманның әлсіреуіне алып келеді.
Тамақты қажетті мөлшерінен асырып
жеу – адамның зейінін бұзады, ар-
Рахманға бойұсынуда денені ауыр-
латып, адамдағы шайтанның жолда-
рын азықтандырады. Сондықтан,
ораза ұстаған адамның әрі денесі, әрі
рухы тынығады. Ең бастысы адамның
қас дұшпаны болған нәфсіні тазартып,
Раббысына жақындай түседі. Себебі,
адам үшін ең ұлы күрес – ол нәфсімен
болатын күрес екенін Алла елшісі де
(Оған Алланың игілігі мен сәлемі
болсын) ескертіп кеткен еді. Нәфсіге
тойтарыс беріп, көркем мінезділікке,
тақуалыққа қадам басу – мүміннің
жеңісі болмақ. Сондықтан да, біз
қадірін түсінгенше зулап өте шығатын
Рамазан айындағы зор нығметтерден
құр қалмайық, ағайын! Алла Тағала
Рамазанның әрбір сәтінен өз үле-
сімізді алып, жұмақ қақпаларынан
жүзіміз жарқын боп кіруді нәсіп еткей!
Олай болса, қадірменді мұхтарам

жамағат Алла Тағала алдымызда
келе жатқан мүбарак Рамазан айын
және ұлық Қадір түнін баршамызға
құтты қылып, Осы айды Алла разы-
лығы үшін тағат-ғибадатпен өткізуді
шын жүрегімізден ынталандырсын.
Еліміз көркейіп, дініміз марқая берсін!
Р .S. Биыл Рамазан айы 13

сәуірде басталып, 12 мамырда
аяқталады. Рамазан айы 30 күн
болады. 13 мамыр – Ораза айт
күні. 8 мамырдан 9 мамырға
қараған түн – Қадір түні. Пітір
садақа жан басына шаққанда
420 теңге болып белгіленді.

Нұрсұлтан СЕРІКҰЛЫ,
Ойыл аудандық мешітінің

бас имамы.

ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН АЙЫ ҚҰТТЫ БОЛҒАЙ!
БАРША ҒАЛАМДЫ ЖОҚТАН БАР ҚЫЛУШЫ, БІЗГЕ РИЗЫҚ-НЕСІБЕМІЗДІ

БЕРУШІ, НЫҒМЕТТЕРІНІҢ ЕҢ ҰЛЫСЫ ИСЛАМ, ИМАН НЫҒМЕТТЕРІН НӘСІП
ҚЫЛУШЫ ЖӘНЕ БІЗДІ МҰСЫЛМАНДАРДАН ЕТІП ЖАРАТҚАН АЛЛА
ТАҒАЛАҒА САНСЫЗ МАҚТАУЛАР МЕН МАДАҚТАР БОЛСЫН! ЖАРАТУШЫ
ИЕМІЗДІҢ СОҢҒЫ ЕЛШІСІ, СҮЙІКТІ ПАЙҒАМБАРЫМЫЗ МҰХАММАДҚА
(С.Ғ.С.), ОНЫҢ ОТБАСЫНА, САХАБАЛАРЫНА ЖӘНЕ СОЛАРҒА ҚИЯМЕТКЕ
ДЕЙІН ІЗГІЛІКТЕ ЕРГЕН ӘРБІР МОМЫН МҰСЫЛМАНҒА АЛЛА ТАҒАЛАНЫҢ
САЛАУАТЫ МЕН СӘЛЕМДЕРІ БОЛҒАЙ!

ЕСКЕ АЛУ
Негізінде шариғат бойынша кез кел-

ген нәрсе табиғи жолдар (ауыз, мұ-
рын, тік ішек) арқылы ішке кірсе, ора-
заны бұзады. Ал дене арқылы кірсе,
оразаны бұзбайды. Бұл туралы «Фә-
тауа Һиндия» кітабында «Терідегі ұсақ
тесіктер арқылы май секілді заттың
ішке кіруі оразаны бұзбайды» делінген
(1 том, 266-бет).
Имам Әбу Юсуф пен Имам Мұхам-

мед (Алла оларды рақым етсін) бұл
жайында: «Қарындағы және бастағы
терең жараны емдеу оразаны бұзбай-
ды. Өйткені (ораза бұзылу үшін оған
қолданылатын) дәрі ішке негізгі (таби-
ғи) жолдармен баруы шарт. Ал ішке
баратын жолдың тығыздығынан және
емделу барысында оның бітеліп
қалуынан жара арқылы дәрінің ішке
жетуі екіталай», – деп тұжырым
жасайды («Әл-фиқһ әл-ханафи уә
адилләтуһу», 1/392).
Имам Әбу Ханифа (Алла оны рақым

етсін): «Қарындағы немесе бастағы
терең жараны емдегенде дәрі ішке не-
месе бас миға жетеді және ол ораза-
ны бұзады», – деп ескерткен («Әл-
һидая шарху бидаят әл-мубтади», 1/
557).
Қазіргі заман ғалымдары екпе арқы-

лы салынатын дәрілерді ас-су сияқты
денеге азық, қуат болатын және емде-
лу үшін (денеге қуат, азық болмайтын)
етіп, екіге бөліп қарастырады. Олар:
«Тері астына және бұлшық етке емде-
лу үшін (денеге қуат, азық болмайтын)
ине салса, ауыз ашылмайды», – деп
айтады. Бірақ көк тамырға екпе салу
(қан құюдан басқа) мәселесінде ға-
лымдардың көзқарасы әртүрлі. Ға-
лымдардың көбі «Тамырға салынатын
ине денеге қуат, азық болмаса, ораза
бұзылмайды» дейді («Әл-муфассал
фи әл-фиқһ әл-ханафи», 276-бет).
Екпе (вакцина) – бактерия, вирус се-

кілді микроорганизмдерден алынып,
адам организміне жұқпалы аурулар-
дан алдын ала сақтану және олардың
иммундық қасиетін арттыру үшін егі-
летін препарат. Ол қажетті азық не-
месе организмге қуат беретін дәрумен
емес. Сондықтан адам денесіне (тері
астына, бұлшық етке, жамбасқа, көк
тамырға) инемен екпе егу оразаны
бұзбайды.

Хасан АМАНҚҰЛ.

Мемлекеттік
органның атауы

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Көптоғай ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Асылбаев Ерлан
Базарбаевич
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2021 ЖЫЛДЫҢ IІ ТОҚСАНЫНА КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Адам өміріне, қоршаған ортаға ора-
сан шығын әкелетін өрт оқиғасы деп
айтылып, жазылғанымен, әлі де болса
немқұрайлықпен қараудамыз. Сон-
дықтан, осы кезде өрт қаупіне қарсы
күрес жүргізіп, оны болдырмаудың
мүмкіндіктерін жасап отыруға тиіспіз.
Ең басты мәселе адам өмірі мен
мемлекеттің мүлкін өрттен қорғау.
Өрт – тілсіз жау. Ол адамдарға қасі-

рет әкеліп, материалдық шығындарға
ұшыратады. Сондықтан да өрттен
сақтану мәселесіне әркез үлкен
жауапкершілікпен және сергектікпен
қарамаса, ол опық жегізеді.
Мысалы: 2020-2021 жылдардағы от

жағу маусымының өткен кезеңінде
тұрғын үй секторында 6 өрт оқиғасы,
ал 2019-2020 жылғы осы кезеңмен
салыстырғанда 6 жағдайға, яғни
бірқалыпты деңгейде тұр.
Өрттердің пайда болуына себеп

болған:
- 3 тұрғындардың от қолдану кезін-

дегі абайсыздығынан;
- 2 от жағу пешінің пайдалану ере-

желерінің бұзылуынан;
- 1 тұрғын үйдегі электр желілерінің

ақаулығы және пайдалану ережеле-
рінің бұзылуы;

2019-2020 жылы өрттердің пайда
болуына себеп болған:

- 1 тұрғын үйдегі электр желілерінің
ақаулығы және пайдалану ережеле-

рінің бұзылуы;
- 5 тұрғындардың от қолдану кезін-

дегі абайсыздығынан;
Бұдан көретініміз, өрттің пайда болу

себебінің басым бөлігі адами фактор-
дан, яғни, тұрғындармен от жағу пеші-
нің пайдалану ережелерінің бұзылуы-
нан және от қолдану кезіндегі абай-
сыздықтан. Осыған байланысты,
аудан тұрғындары мен қонақтарынан
төменде келтірілген өрт қауіпсіздігі
мен ережелерін қатаң сақтау қажет
екендігін ескертеміз!
1. Электр қондырғыларының бар-

лық ток жүргізу бөліктері, тарату құ-
рылғылары, аппараттары мен өл-
шеуіш аспаптары, сондай-ақ бөлгіш
түріндегі сақтандыру құрылғылары,
ажыратқыштары және барлық өзге де
іске қосатын аппараттары мен аспап-
тары тек жанбайтын негізге (мрамор,
текстолит, гетинакс) орнатылады.

2. Сымдар мен кәбілдердің талсым-
дарын жалғау, ұштау және тармақтау
өртке қатысты қауіпті ауыспалы
кедергілерді болдырмау үшін сығым-
дау, дәнекерлеу, балқытып біріктіру
немесе арнайы қысқыштар көмегімен
жүргізіледі.

3. Тұрғын үйлердің пәтерлерi мен
жатақханалардың тұрғын бөлмелерiн-
де жарылыс, өрт қауiптi заттар мен
материалдар қолданылатын және
сақталатын әртүрлi шеберханалар

ӨРТ - ТІЛСІЗ ЖАУ ЕКЕНІН ЕСТЕН ШЫҒАРМАЙЫҚ!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

мен қойма үй-жайларын орнатуға жол
берiлмейдi.

4. Пәтерлер мен тұрғын бөлме-
лерiнде төсекте темекі шегуге және
плитада дайындалып жатқан тамақты
бақылаусыз қалдыруға жол берiлмей-
дi.

5. Қоралар мен басқа да шаруа-
шылық құрылыстардың шатырла-
рына, электр жеткiзу желiлерiнiң асты-
на және учаскенiң сыртқы қоршауы-
нан кемiнде 3 метр қашықтықта шөп
шошақтарын, шөмелелерді, iрi жем-
шөп маяларын, өзге де жанғыш заттар
мен материалдарды жинауға жол
берілмейді.
Көшелерде, жолдарда, аулалық

учаскелерден тыс жерлерде шөп,
шөмелелерді, iрi жем-шөп маяларын
орналастыруға жол берiлмейдi.

6. От жағу, қалдықтар мен ыдыс-
тарды өртеу ғимараттар мен құрылыс-
тардан 50 метрден кем болатын ара-
қашықтықта іске асыруға тыйым
салынады.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! Өрт кезінде

сал-қынқандылық танытыңыз, өрт
күзетін «101» немесе «112» телефоны
бойын-ша шақыртып, өзіңіз бен
жақындарыңызды құтқару үшін
қажетті шараларды қолданыңыз, өрт
сөндірушілермен кездесуді ұйымдас-
тырып, жану ошағына тез жетер
жолды көрсетіңіз.

ЕКПЕ ЕГУ
ОРАЗАНЫ БҰЗА МА?


