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Қоғамда, соның ішінде балалар,
жасөспірімдер және жастар ортасын-
да болып жатқан үрдістер мемлекет
тарапынан өскелең ұрпаққа назар
аударылуын талап етеді. Біздің бала-
ларымыздың болашағының жарқын
болуы, бәсекеге қабілеттілігі, өз
бойына адамгершілік және мәдени
салт-дәстүрлерді сіңіруіне байланыс-
ты болатыны сөзсіз. Кітапханашылар-
дың түпкі бағыты – қазақстандық және
әлемдік әдебиеттің аса маңызды
үлгілерінің көмегімен балалар мен
жастардың бойында игі қасиеттерді
сіңіру.
Осы орайда баланың ойын ойын-

мен дамытып, кітапқа құштарлығын
ояту үшін бүгінгі мереке күнгі
аудандық балалар кітапханасында
ашылған «Рухани жаңғыру бала
шақтан» мүйістің көмегі зор болмақ.
Балаларға арналған арнаулы мүйіс-

тің ашылуына қатысып, балаларды
мерекелерімен құттықтаған аудан
әкімі Асқар Қазыбаев өзінің ізгі лебізін
білдіріп, таңданысын да жасырған

жоқ. Бүгінгі буын әріптестерінің қуаны-
шына ортақ бола келген ардагер
кітапханашы Сәния Молдашеваның
тілегі де «Сен неткен бақытты едің,
келер ұрпақ!?» - деген Қасымның
өлеңімен ұштасты. Ал, бүлдіршіндер
болса, қонақтарға өлең оқып, тақпақ
айтып, өз өнерлерін ұсынды. Мүйістің
ашылуына жиналған балаларға
аудандық мәдениет үйінің ғажайып
қуыршақтары балмұздақ ұсынып,
естелік кітап сыйлады.

«Жеті өнер компаниясының» жетек-
шісі Ерасыл Сәкенұлының идеясымен
әзірленген мүйісте баланың жасына
сай отандық маңызы бар ұлттық құн-
дылықтарға негізделген таза табиғи
зиянсыз материалдардан жасалған
ойынмен ой дамыту кешенІ. Мүйіс бір-
неше бұрыштардан тұрады. Олар
Ағаш үйдегі кітапхана, Аспан дене-
лерін зерттеу бұрышы, саусақ мотори-
касын дамыту ойындары, үстел үсті
қоршаған ортаны дамыту алаңдары,
планшетпен оқу шағын күркелері,
балабақша бүлдіршіндеріне арналған

2021 жылғы 1 маусым                 № 5                             Ойыл ауылы
Жетінші шақырылған
Ойыл аудандық мәслихатының
депутатын тіркеу туралы
 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 1995 жылғы 28 қыркүйектегі

Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 111-1 бабының 6-тармағына
сәйкес «Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалы Саяси Кеңес Бюросының
қаулысы негізінде Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
Жетінші шақырылған Ойыл аудандық  мәслихатының депутаты болып

тіркелсін:
«Nur Otan»партиясының партиялық тізімі бойынша: Ақбисенова Алтынзер

Забихоллақызы
Тіркелген Ойыл аудандық  мәслихатының депутатына куәлік және омырауға

тағатын белгі тапсырылсын.
Жетінші шақырылған Ойыл аудандық мәслихатының депутатын тіркеу туралы

қоса беріліп отырған хабар бұқаралық ақпарат құралдарында жариялансын.
Комиссия төрағасы:                                    Б.Бисекенов
Комиссия хатшысы:                                    Б.Бақтыгереев

2021 жылғы 28 мамыр               №  4                              Ойыл ауылы
Ойыл аудандық мәслихатының
депутаты А.Т.Табынбаеваның
өкілеттігі туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 20 бабының 3 тармағының 7)
тармақшасын және 4 тармағын  басшылыққа алып Ойыл аудандық аумақтық
сайлау комиссиясы  ҚАУЛЫ  ЕТЕДІ :
1. Ойыл аудандық мәслихатының депутаты Табынбаева Айдана

Төремұратқызының  ауданның әкімшілік-аумақтық бірлігінің шегінен тысқары
жерге  тұрақты тұруға кетуіне байланысты депутаттық  өкілеттіктерін мерзімінен
бұрын тоқтату туралы 2021 жылғы 27 мамырдағы өтініші негізге алынсын.

2. Ойыл аудандық мәслихатының депутаты Табынбаева Айдана
Төремұратқызының депутаттық өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы
Ойыл аудандық мәслихатына ұсыныс жасалсын.
Комиссия төрағасы:                                    Б.Бисекенов
Комиссия хатшысы:                                    Б.Бақтыгереев

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Жетінші шақырылған Ойыл аудандық  мәслихатының
депутатының өкілеттігін  тоқтату туралы хабар

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы»  № 148 Заңының 20 бабының 3 тармағының 7) тармақшасына және 4
тармағына сәйкес жетінші шақырылған Ойыл аудандық мәслихатының «Nur
Otan» партиясының партиялық тізімі бойынша сайланған депутаты Табынбаева
Айдана Төремұратқызының депутаттық өкілеттіктері ауданның әкімшілік-
аумақтық бірлігінің шегінен тысқары жерге  тұрақты тұруға кетуіне байланысты
аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 1 маусымдағы №46 шешімімен мерзімінен
бұрын тоқтатылды.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы»  Конституциялық заңының 111-1 бабының
6 тармағына сәйкес «Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалы Саяси Кеңес
Бюросының қаулысы негізінде аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2021
жылғы 1 маусымдағы №5 қаулысымен жетінші шақырылған Ойыл аудандық
мәслихатының депутаты болып келесі адам тіркелді:
1) «Nur Otan»партиясының партиялық тізімі бойынша:
Ақбисенова Алтынзер Забихоллақызы  1987 жылы туған, Саға мектеп-

балабақшасының мұғалімі, Ойыл ауданы Ақжар ауылында тұрады
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Жетінші шақырылған Ойыл аудандық  мәслихатының
депутатын  тіркеу туралы хабар

Табыл Құлыясқа сыйлық сатира-
лық шығармалары үшін беріліп отыр.
Жазушының осы жанрдағы шығар-
малары 1955 жылдан бері жарық көріп
келеді. Ол — «Кесілген бұрым», «Ақ
мылтық», «Бетім жоқ, масқара!», т.б.
кітаптардың авторы.  Сондай-ақ
Табыл Құлыяс ХХ ғасырдағы қазақ
даласындағы ашаршылық тақырыбы
бойынша іздене жүріп, архив құжат-
тары арқылы жазылған көптеген мақа-
лалар да ұсынды. Ол — осы тақырып-
ты терең зерттеуге ден қойған
қаламгерлердің бірі. Табыл Құлыяс —
Ойыл ауданының құрметті азаматы.
Жазушы Мәди Айымбетовке

«Алаш» сыйлығына «Тіршілік миниа-
тюралары» атты кітабы үшін берілді.
Мәди Айымбетов бұрын қалың оқыр-
манға, негізінен, әңгіме жанрының
шебері ретінде танылса, ал 2013
жылы алғашқы «Дүние керуен»
романы жарыққа шыққан еді. Қазір
жазушы екінші романын жазып жатыр.
Мәди Айымбетов — Байғанин

ауданының құрметті азаматы.
Біз жерлестерімізді беделді әдеби

сыйлыққа ие болуларымен құттықтап,
шығармашылық табыстар тілейміз.

И.ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.

Әрине, қалыптасқан жағдайға бай-
ланысты ауқымды шаралар жоспар-
ланған жоқ. Басты мақсат – ұстазға
құрмет. Боз кілемге баптап шығарған
шәкірттерінің бастамасымен өткен
шарада алдымен аудан әкімінің
орынбасары Саян Сүлейменов «Ерен
еңбегі үшін» медалінің иегері, ардагер
спортшы Мінсізбай Сайынұлына
аудан әкімінің құттықтау хаты мен
арнаулы сыйлығын табыстап, мерей-
той иесінің иығына шапан жапты.
Аудандық мәслихат хатшысы Сәкен
Займолдин де халық қалаулыларына
атынан сый-сияпатын ұсынды. Мінсіз-

байды бала күнінен білетін ұстазы
Райса апайдың тілегі тіпті бөлек
болды.
Ауыл көркемөнерпаздарының ән-

биімен өрілген салтанатты шарада
Ойыл селолық округінің әкімі Сәндібек
Дәулетқалиев, аудандық білім бөлімі-
нің басшысы Серік Меруенов және
Қаракемер негізгі мектебінің дирек-
торы Бақыт Есқалиевалар да мерей-
той иесіне ізгі лебіздерін білдіріп,
сыйлықтарын ұсынды. Одан кейін сөз
алған еркін күрестен бірнеше дүркін
әлем чемпионы, ардагерлерге арнал-
ған күрес бөлімінің жаттықтырушысы,

Қазақ спорт және туризм академия-
сының құрметті профессоры Қуаныш
Мырза мен жерлесіміз Меңдіхан Қос-
дәулетовтер Мінсізбай Сайынұлына
самбо федерациясының арнаулы

төсбелгісін тақты. Осы салтанатқа
алыстан арнайы келген мерейтой
иесінің жерлестері мен жолдастары
белгілі бапкерді бүгінгі белесімен
құттықтаса, Нұрлан Әбдуов пен Марат
Арыстанов бастаған шәкірттері қонақ-
тарға естелік сыйлық ұсынып, ұстаз-
дарының иығына шапан жауап,
астына ат мінгізді.
Сонымен қатар, сол күні ардагер-

лер арасында шағын футболдан
жарыс ұйымдастырылса, ауыл жас-
тары қонақтарды ат үстінде аударыс-
пақпен тәнті етті.

«2021 жылы Қазақстан Республи-
касы халқының ұлттық санағын өткі-
зуге жәрдемдесу жөніндегі Ойыл
ауданының комиссиясын құру тура-
лы» Аудан әкімінің 2021 жылғы 12
наурыздағы № 33  өкімімен бекітілген
іс-шаралар жоспарының негізінде
жұмыс жүргізілуде.
Өткізілетін жалпы Ұлттық халық

санағы - ол екі кезеңнен тұрады. 1-ші
кезең  2021 жылғы 01-30 маусым
аралығы. Бірінші кезеңде санақты
аудандастыруға дайындық жүргізіліп,
тұрғын үйлер мен тұрғын емес үй-
жайларды аралап тіркейді және де сол
тұрғын үйлердегі тұратын тұрғын-
дардың нақты санын анықтайды.
Санақ жұмысы планшет арқылы элек-
тронды түрде жүргізіледі. Санақтың
негізгі 2-ші кезеңі  2021 жылғы 01-30
қазан аралығы өтеді.
Қазіргі таңда ауданға 2 нұсқаушы-

бақылаушы, 1 инструктор-контролер
және 3 сұхбатшы бөлініп жұмысқа

алынды. Ауылдық округтерді аралап
санақ жүргізетін 3 сұхбатшымызда
өздерінің фотосуреті бар бейджик,
2020 ұлттық халық санағының рәмізі
бар шарф, халық санағы рәмізді
портфель, қолдарында арнайы санақ
алуға қажетті программасы бар
планшет болады.
Ұлттық халық санағы – өте ауқым-

ды, үлкен жауапкершілікті талап ететін
жалпы мемлекеттік шара. Бұдан
алынатын ақпарат барлық мемле-
кеттік аппарат үшін маңызды. Сондық-
тан аудан тұрғындарынан санақ
жұмысына жақсы көзқараспен қарап,
түсіністік білдірулерін сұраймыз.
Жалпы Ұлттық халық санағын өткізу
барлығымызға ортақ міндет болған-
дықтан, халықтың үлкен жауапкер-
шілікпен қарап қолдау білдіретініне
сенімдемін.

Е.ЕРИШЕВ,
Ойыл ауданының статистика
басқармасының басшысы.

ХАЛЫҚ САНАҒЫ БАСТАЛДЫ!
2021 ЖЫЛДЫҢ 1 МАУСЫМЫНАН БАСТАП РЕСПУБЛИКА

БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ ХАЛЫҚ САНАҒЫН ӨТКІЗУ БАСТАЛДЫ.

«АЛАШ»
СЫЙЛЫҒЫН АЛДЫ
ЖУЫРДА ҚАЗАҚСТАН ЖАЗУШЫ-

ЛАР ОДАҒЫНЫҢ НҰР-АСТАНА
БӨЛІМШЕСІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
«АЛАШ» ӘДЕБИ СЫЙЛЫҒЫН
ТАПСЫРУ РӘСІМІ ӨТТІ.

«АЛАШ» СЫЙЛЫҒЫНА ИЕ БОЛ-
ҒАН ҚАЛАМГЕРЛЕРДІҢ АРАСЫНДА
АҚТӨБЕ ТОПЫРАҒЫНАН ШЫҚҚАН
ЕКІ ЖАЗУШЫ БАР: ОЛАР — ТАБЫЛ
ҚҰЛЫЯС ПЕН МӘДИ АЙЫМБЕТОВ.

«Ақылы олимпиадалардың Білім
және ғылым министрлігіне қатысы
жоқ. Жалпы, олимпиадаларға қатысу
– ол ерікті таңдау. Әрбір ата-ана
баласының ақылы жарыстарға қаты-
суын немесе қатыспауын өзі анық-
тауы тиіс. Бұл ретте педагогтардың,
мектеп әкімшілігінің, әдістемелік
қызметтердің осыларды ұйымдас-
тыруға немесе оларға қатысуға мәж-
бүрлеуге ешбір құқығым жоқ. Осы
орайда Білім және ғылым министрлігі
тағы бір ескерту айтады, егер мәжбүр-
леу фактілері тіркелсе, министрліктің
өңірлік департаменттері сапаны қам-
тамасыз ету қызметтерін атқарады.
Сондықтан оларға осы мәселелер
бойынша жүгінуге болады», - деді Ш.
Каринова Орталық коммуникациялар
қызметінде.
Ал, Білім және ғылым министрлігі

ұйымдастыратын олимпиадалар оқу-
шылар үшін ақысыз негізде болады.
Сонымен қатар қазіргі кезде қазақ-
стандық білім беру нарығында жеке-
меншік кәсіпорындар мен ұйымдар да
осы қызметтерді ақылы ұсынып келе-
ді. «Бірақ Білім және ғылым минис-
трлігінің бұл ақылы жарыстарға еш-
қандай қатысы жоқ екенін атап өтемін.
Сондықтан балалар мен мұғалімдер,
мектептер әртүрлі олимпиадалар мен
конкурстарға оқушылардың қатысуын
таңдаған кезде мұқият болуына кеңес
береміз», - деді Шолпан Каринова.
Қазіргі кезде қазақстандық білім

беру нарығында жекеменшік кәсіп-
орындар мен ұйымдар да осы қызмет-
терді ұсынып келеді. Олар түрлі
ақпарат көздері арқылы ата-аналарға
да, оқушыларға да, мұғалімдерге де,
мектептерге де мәліметтерді толық-
тай жеткізіп тұрады. Бұл қызмет көр-
сету саласы лицензияланбайды және
министрлік тарапынан ресми тұрғыда
рұқсат алуды қарастырмайтын қыз-
мет түрі. Қазіргі кездегі тәжірибеде
осы конкустардың барлығы ақылы
түрде өткізіліп жатыр. Оларға қатысу
үшін ата-аналар өз қаражатын сала-
ды», - деген ол аталған ақылы жарыс-
тардың деңгейі түрлі дәрежеде екенін
де атап өтті. Оның айтуынша, өз қара-
жатын жұмсамас бұрын, ата-аналар
ұйымдастырушының кім екенін, бала-
ларды дамытуда қандай тәжірибесі
бар екенін, балалардың оларға не
үшін қатысуы керектігін, олардың
қандай дағдыларды дамытатынын
анықтау алуы маңызды.

Қазақпарат.

АҚЫЛЫ ОЛИМПИАДАҒА
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚАТЫСУЫН

МЕКТЕП МӘЖБҮРЛЕЙ АЛМАЙДЫ

КІТАПХАНАДАҒЫ МҮЙІС –
МЕРЕКЕЛІК ТАРТУ

ойын үстелі, ересек балаларға кітап
оқу алаңы және әлемдік заманауи
кітаптар сөрелерінен тұратын жас
балғын оқырмандардың дүниетаны-
мын кеңейту мақсатындағы арнайы
құрылғылар жиынтығын қамтиды. Әр
ойын алаңының өз идеясы бар,
баланы қызықтыра отырып, білімге,
ғылымға жас басынан үйретіп, дағ-
дыландыру - бұл жобаның ең басты
міндеті деуге болады. Жоба авторы-
мен сөйлесу барысында, жас кәсіпкер
азаматтың туған елге оның жас ұрпа-
ғының болашағына деген шынайы
партиоттық сезімді байқадық. «Біз өз
ұрпағымыздың дамыған елдің бала-
ларынан еш артта қалмауын, ой-өрісі
жоғары, ұлттық рухта қарулануына
мықты мән беруге тырыстық» - деген
еді.
Бұл кешеннің ең басты тартуы -

балалардың жас ерекшеліктері еске-
рілген әлемнің балалар әдебиетінің
230 кітабы бар.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ПРЕЗИДЕНТ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ ӨЗІНІҢ «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» АТТЫ
БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МАҚАЛАСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУЫНЫҢ БІРЕГЕЙ ЖОЛДАРЫН
ҰСЫНДЫ. АЛАЙДА, ӘРБІР ҚАЗАҚСТАНДЫҚТЫҢ АЛДЫНДА ӨЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУ ЖӘНЕ ӨЗ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ
МАҚСАТЫ ТҰР ЖӘНЕ БҰЛ ТҰРҒЫДАН «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША
ҚОЙЫЛҒАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҚСАТТАРДЫ ОРЫНДАУДА МАҢЫЗДЫ РӨЛ КІТАПХАНАЛАРҒА ТИЕСІЛІ.  

БАПК Е РД І Ң  Б ЕЛ Е С І
АЛАҚАНДАЙ АУЫЛДА ТҰРЫП-АҚ АЛТЫ АЛАШҚА МӘШҺҮР

ПАЛУАНДАРДЫ БАПТАҒАН МІНСІЗБАЙ ТУРАЛЫ ГАЗЕТІМІЗДІҢ БҰДАН
БҰРЫНҒЫ САНЫНДА АРНАУЛЫ МАҚАЛА ЖАЗДЫҚ. ӨТКЕН СЕНБІДЕ
ШӘКІРТТЕРІ КҮРЕСТІҢ АЙЛА-ТӘСІЛІН ҮЙРЕТІП, АЩЫ ТЕРІН АЛЫП,
ТОМАҒАСЫН СЫПЫРЫП, БӘЙГЕГЕ ҚОСҚАН БАПКЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ
КӨРСЕТІП, АЛПЫС ЖАСЫН ТУҒАН АУЫЛЫНДА АТАП ӨТТІ.
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Ойыл 100 жыл
Адам баласының жер бетіндегі

мәдени әрекетінің басы жер бетін мұз
басқан дәуірде болған, — дейді ресми
басылымға, атап айтқанда 1998
жылғы 21 қазанда «Егемен Қазақ-
стан» газетіне берген ен соңғы сұх-
батында тау-кен ғылымының аса
білгірі, атақты ғалым Ақжан әл-
Машани, — ол осыдан 40 000 жылдай
бұрын басталып, мыңдаған жылдарға
созылған. Адам баласының мәдени
мирастарының көбісі сол заманнан
қалған. Сол кезде біздің Қазақстан
жері және онымен көршілес аймақтар
мұз басудан аман, ашық болған.
Солтүстік мұзды мұхитының созылған
шеті мөлшермен алғанда Омбы
деңгейіне, оңтүстік жақта биік таулар-
да, Ататау-Алтай, Гималайдан жайыл-
ған мұз етекке кұлап, Алакөл деңгейі-
не дейін жетті. Осы екі ортада Каспий
жағасынан Қиыр Шығысқа дейін
мұздан ашық қалған кең аймақ адам
баласының алғашқы мәдениетіне қо-
лайлы болды. Қазақстанның сол мұз
қамалдағы мекені тас қолданған
дәуірдің бір ошағы болды. Ол тас
дәуірі кейін қола, мыс, темір дәуір-

леріне ұласты... Таяу Шығысқа,
Еуропа елдеріне үлгі болған ежелгі
Шумер-Вавилон мәдениетінің негізі
осы тас қамал мәдениетінен тараған
болу керек. Дүние жүзін аралап, сонау
Мысырға дейін жеткен сол мәдениет.
Сонау Америка құрлығына өткен де
сол тас қамал адамдары» (34). Атал-
ған ғұламаның бұл батыл тұжыры-
мына қазір ғылыми ортаның өзі еш дау
келтірмейді. Осыдан соң, әл-Машани
айтқан «адам баласының мәдениетіне
қолайлы болған, мұздан ашық қалған
кең аймаққа» ой жіберіп көрелікші.
Сан мыңдаған ғасыр өтсе де,

бәрібір, «жоқтан бар пайда болмайды,
бар жоғалмайды», санада сол
аймақтың көк жасыл жолағындай
Ойыл өзенінің де мөлдір толқыны
қылаңдайды. Қылаңдайтыны — әл-
Машани тұжырымдамасын ғылыми
тұжырымдама деп мойындасақ, ғұла-
ма сызған алғашқы тіршілік алаңының
қақ ортасында орналасқан Ойыл
өңірін сол «алаңдағы» бірде тұн-
шығып, бірде дүбірлеген тарихи оқиға-
лардан бөліп тастау танымымыз үшін
де қиянат болар еді. Ғаламдық құбы-
лыстар аясында Каспий, Арал теңіз-
дері, Әмудария мен Сырдария өзен-
дері, басқа да ірі-ірі теңіздер мен өзен-
дер, көлдер сияқты Ойыл өзенінің де
атауы талай рет өзгерген сияқты. Со-
ның бір дәлелі — арабтың белгілі
жиһанкездерінің бірі Ахмет ибн
Фадлан Еділге саяхатын 921 жылғы
21 шілдеде Бағдад қаласынан бас-
тайды да Хаман, Рай, Мерв, Бұхар
арқылы жүріп отырып, Әмударияны
бойлай Хорезмге, Үстірт пен Жайық
арқылы Еділге өткен. Ибн Фадлан осы
сапарында өзі кешіп өткен өзендердің
біразының атын атайды. Соның ішінде
Яган (Шаған), Жем (Ембі), Жахыш
(Сағыз), Өзіл (Ойыл), Ердем (Қалды-
ғайты), Барыш (Бұлдырты), Анхаты
(Атил), (Итель-Еділ-Волга), Ирхиз
(Ырғыз) өзендерінің аттары аталады
(18.27).
Осыдан үш-төрт ғасыр өткеннен

кейін «Қырымның қырық батырының»
бір тарауы «Асанқайғы, Тоған,

Абат» жырында Абат қалмақты жеңіп
келгені үшін әкесі Асан Қайғының
айтуымен Жәнібек ханнан Шаттың
бойын сұрайтыны, Жәнібектің Абат-
тың өтінішін қанағаттандыратыны,
Асан қайғы бұған дейін Шат аталып
келген өзеннің атауын суында балығы
көп, жағалауы нулы болғандықтан
Жем деп өзгерткені жырланады
(14.211). Сонда Ибн Фадлан «Жем»
атауын қайдан алып отыр, неге «Шат»
деп атамайды? Мұндай қайшылықтар
тарихи әдебиеттерде, оның ішінде
ауыз әдебиетінде де кездесе береді.
Тіпті, кейінгі басылымдарда «Жем»
атауының әр түрлі өзгеріске ұшырауы
да ғажап емес. Дау тудырмайтыны,
жер, теңіз, өзен атауларының өзгеруі
ұзақ уақытқа созылатын процесс,
ендеше сол Жеммен жарыса ағатын,
біресе Ойыл, біресе Өзіл деп аталған
өзеннің бойын жайлаған ата-бабала-
рымыздың ежелгі тарихы ашылмай
жатқан арал сияқты.
Геродот деректері бойынша, Ойыл

жағалауында да исседондар табаны-
ның ізі қалды. Жайық өңірі савромат-
тары мен Оңтүстік Арал өңірі сақтары
шоғырланып, уақыт көшінде Түрік
қағанатының дәуірі өткен соң, біздің
дәуіріміздің тоғызыншы, оныншы
ғасырларында бұл өңірді оғыздар
мекен етті. Оғыздардың көші-қон
қоныстары Ырғызда, Жайықта, Жем-
де, Ойылда, Аралсор көлінің оң жаға-
лауында болды.
Қолға түскен тарихи жазбаларға

жүгінсек, Еуропа мен Азияны шар-
лаған әлем саяхатшыларының ежелгі
Жайыққа қайық салмағандары кемде-
кем. Жоғарыда келтіргеніміздей, Еділ
болгарларының ықтиярымен ұйым-
дастырылған Араб халифаты елшілі-
гінің құрамында Ибн Фадлан 921
жылғы 21 маусымда Бағдадтан шық-
қан, Оғыз мемлекетінің астанасы
Янгикентте батып, Жайық арқылы
Еділ бойына өткен сапарында жол-
жөнекей біраз жер атауларын, онын
ішінде Өзіл (Ойыл) өзенін де атайды.
Жер ыңғайы жөнінде мол мағлұмат
қалдырған елшілік хатшысының, өкі-
нішке орай, осы Өзіл өзені бойындағы
тарихи ескерткіштер хақында қандай
мағлұмат бергені бізге мәлімсіз.
Ортағасырлық араб тарихшыла-

рының бірі ибн Баттутаның Ұлы Жібек

жолындағы ірі сауда орталықтарының
бірі Сарайшықта болып, әлі күнге оқу-
лықтардан түспейтін ғажайып жазба-
ларын қалдырғаны, Алтын Орданың
астанасы болған осы ежелгі қала
орнына жүргізілген қазба жұмыстары
тарихымызды тану саласын айтар-
лықтай байытқаны белгілі. Бірақ, ибн
Баттута Сарайшықпен жапсарлас
жатқан Ойыл өңірінің жәдігерлері
жайлы дерек келтірмейді.
Сондай-ақ, белгілі қазақ географы

Н.Баяндин «Географиялық ашулар»
атты еңбегінде итальян саяхатшысы
Джованни зель Плано Карпини мен
француз елшісі Гильом Рубрук
(Вильгельм Рубруквист) сапарлары-
ның картасын сызып көрсетті. Карта-
дағы жол белгілері Ойыл өзенін де
кесіп өтеді (35.39,41). XVII ғасырда
өмір сүрген османдық автор Эвлия
Челеби Жайық өзенімен жасаған
саяхатын суреттей келе, былай деп
жазады: «Жайық жүздеген қалалар
мен бекіністердің қасынан өтіп, ақыр
соңында Каспийге құяды». Сол жүз-
деген қалалар мен бекіністердің
бірде-бірі Жайыққа құятын Ойыл

өзенінің бойына орналаспағаны ма,
әлде ол саяхатшының жазбаларына
түспегені ме? Белгілі археолог
Қ.Байпақов осы дерекке сілтеме жа-
сай отырып «Әрине, оның қалалар
санын өсіріп айтқанында дау жоқ,
алайда әнгіме ежелгі қалалар мен
елді мекендердің орындары туралы
болуы да мүмкін. Археологтардың
ендігі міндеті — сол қалаларды, елді
мекендерді тауып зерттеу, бірақ
Қазақстанның батысында, Орал
қаласының маңындағы Жайық өзені-
нің бойында орта ғасырларда қала-
лық мәдениеттің ірі аумағы болғаны
сөзсіз» деумен шектеледі (36.241).
Иә, қалалық мәдениеттен кенде

емес екенін дәлелдейтіндей жәдігер-
лер, құдайға шүкір, Ойыл өңірінде де
баршылық. Айталық, қазақ жерін
шарлаудай-ақ шарлаған А.И.Левшин
«Описание киргиз-казачьих, или
киргиз-кайсацких, орд и степей» атты
белгілі еңбегінде Сарайшық бекіні-
сінен Үргенішке дейінгі, ноғайлар
жүрген ежелгі жол деп аталған ескі
сүрлеудің бойында көптеген қираған
елді мекендердің орындарын кездес-
тіргенін айта келіп «Қазақтардың
сендіруі бойынша, Байтақалқабында,
Үлкен Қобда өзенінің бойында қайсы-
бір қала болған, — деп жазады. —
Қазір мұнда қираған құрылыстардың,
жартылай топырақ басқан арналар-
дың орны және жыртылған жерлердің
белгілері ғана қалған. 1750 жылы
құрылыстар толық қирап үлгермеген-
ге ұксайды; подпоручик Ригельман
солардың кейбірін көзімен көріп, тіпті
кейбірінің суретін де салған. Қазақтар
мұндай орындарды ерекше құрмет-
тейді және онда жерленуді бақыт
санайды.
Нақ осындай қала Ойыл өзенінің

бойында, Мәулетберді (немесе Мәу-
лімберді) алқабының маңында да бар.
Рычков өзінің «Оренбургская топо-
графия» атты еңбегінде өткен ғасыр-
дың орта кезінде осы маңнан кірпіш-
тен тұрғызылған 30-дан 40-қа дейінгі
құрылыстарды, егіс, бау-бақша салуға
арналған арналарды көргенін жаза-
ды» (37.108-109).
Бұл деректі алғаш келтірген белгілі

орыс дипломаты және саяхатшысы
Я.П.Гавердовский. Негізінен 1809
жылы толық жазып аяқтаған, бірақ әр
түрлі себептермен жарық көрмеген,
А.И.Левшин ондағы деректерді қол-
жазба күйінде пайдаланған «Обоз-
рение Киргиз-кайсакской степи (часть
2-я), или Описание страны и народа
киргиз-кайсакского» атты еңбегінде
былай дейді: «...Қазіргі кезде тек екі
өткел ғана қалған: біріншісі —
Бақаншы алқабындағы Ежелгі Ноғай
жолында, Байұлының көшіп-қонып
жүретін жерінде, екіншісі — Мәулім-
берді қиратындысының, шектілер
ауылының маңында. Біріншісі Орын-
бордан 12 күндік, екіншісі әрі кеткенде
9 күндік жер.
Мәулімберді қиратындылары Темір

өзенінің Жемге келіп кұятын саға-
сынан көп қашық емес. Олар кірпіш-
тен тұрғызылған, пұтқа табынушы-
лардың қасиетті орнына ұқсайтын,
жартылай құлаған, айтарлықтай
еңселі құрылыстарды көзге елесте-
теді. Шынында да, ертеректе мұсыл-
мандардың мешіті болған, оны сонау
Алтын Орда кезінде осында Араб елі-
нен келген бір қасиетті адам сал-
дырған деседі» (26.334).
В.Л.Егоровтың 1985 жылы Мәскеу-

де шыққан «Историческая география
Золотой Орды в ХІІІ-ХІV вв.» атты
еңбегіне сілтеме жасай отырып,
А.Левшиннің 1996 жылы қайта жарық
көрген аталған еңбегіндегі Мәулім-
берді атауына ғылыми түсініктеме
бере келе белгілі тарихшы, этнолог-
археолог С.Әжіғали «Алқаптың дұрыс
аты — «Маулет берды» (қазақ тілінде
— «мәулет берді» — «жағдай жаса-
ды», «мүмкіндік берді», бұл арада,
шамасы, мекендеуге қолайлы орын
деген ұғымда айтылып отырған болуы
керек). Ескерткіштер Ойыл өзенінің
орта тұсында, археологиялык жағы-
нан зерттелмеген», — дейді.

2003 және 2005 жылдарда
С.Әжіғали басқарған экспедиция
Ақтөбе облысы, Темір ауданынын
Кеңқияқ елді мекеніндегі Мәулімберді
қорымына екі қайтара қазба жұмыс-
тарын жүргізді. Жұмыс екі бағытта,
қорымды этнологиялык және археоло-
гиялық тұрғыда кешенді зерттеу

мақсатында ұйымдастырылды.
«Қорымның этнологиялық сыры
ашылды деуге болады, — дейді
С.Әжіғали, — оның ішіндегі және
айналасындағы құлпытастар, қор-
шаулар толық зерттелді. Егер қазақ
этносына қатысты айтсақ, XVIII
ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың
басында мұнда негізінен табындар
мен шектілердің мекендегені анық-
талды. Ал археологиялық қазба
жұмыстары, Алтын Орда кезеңіндегі
ескерткіштерді аршып, тазарту,
ғылыми сараптау қорымда қалалық
мәдениеттің XIV-ХV ғасырлардан
бастап XX ғасырға дейін дамып
келгенін көрсетті. Толық ғылыми
тұжырымымызды әзірлеп, ғылыми-
көпшілік қауымға ұсындық, жақында
жарық көріп қалар».
Ә.Марғұлан атындағы Археология

институтының ұйымдастыруымен
А.Оңғар және Н.Жетпісбай басқарған
экспедиция да 2003 жылы осы Мәу-
лімберді (экспедиция мүшелері
осылай атаған — С.Б.) қорымындағы
ерте темір ғасыр обаларын аршып,
күйдірілген кірпіштен тұрғызылған
«сағана» үлгісіндегі мазарларды
зерттеді. Сондай-ақ, олар осыған
іргелес аумақтарға барлау жасап,
ерте кезеңнің бірқатар ірі ескерт-
кіштерінің орнын анықтады (38.256).

Сонымен Ойылдың бойындағы
қаланың аты А.Левшин мен В.Егоров
келтіргендей Мәулімберді ме, жоқ
әлде Мәуліберді немесе Мәулет берді
ме? Тап басып ешкім айта алмайды.
Зерттеушілер әзірге осы қаланың
немесе қорымның дәл орнын белгі-
лейтіндей ортақ тұжырымға келе
қойған жоқ. Ол алдағы уакыттың
еншісіне калып отыр.
Тағы бір назар аударатын жайт,

тарихи деректерде Мәулім деген
ханның есімі ауық-ауық кездесіп
калады. Ол қай жылдары өмір сүрген,
кімдерге билік құрған, ол жағы белгісіз.
Дегенмен, Шерқұттының Қазтуғанға
«Орманбет хан онда өлді, Байтақ
баба мұнда өлді, Қарасақал Мәулім
хан Ойылдан өтіп Жемде өлді» деуіне
карағанда осы өңірде осындай тарихи
тұлғаның өткені рас. Қазтуған жырау
XVғасырдың жиырмасыншы-отызын-
шы жылдарында өмірге келген делі-
неді. Ендеше Мәулім хан он бесінші
ғасырға дейін өмір сүріп, аты ауызға
іліккен, Орманбет, Асан Қайғылармен
дәуірлес өткен тұлғаға ұксайды.
Мәулімберді каласының атауы мен
осы Мәулім хан есімінің бір-біріне
байланысы бар ма? Өкінішке орай,
мұны растайтын таңбалы деректер
жоқ, болса, ол деректер бізге
беймәлім. Тек Мәулім хан Едіге батыр
туралы отыздан астам нұсқасы бар
жырларда келтірілетін, Едігенің әкесі
Мәулімнияз болуы мүмкін деген
болжам айтылады. Мұны жаңағы
деректі келтіретін белгілі жырау
Алмас Алматов та теріске шығар-
майды. Демек, қала Мәуліберді де,
Мәулет берді де емес, Мәулімберді
деп аталған сияқты.
Қазіргі Ойыл және Қуырдақты

өзендерінің аралығында отыз төрт
мың гектардан астам алқапты алып
жатқан Барқынның сыңсыған орман-
ды құм төбелерінің өзі ашылмай жат-
қан шежірелі арал іспеттес. Құм төбе-
нің астында қала жатыр деп аңыз
қылады көне көз қарттар. Ертеректе
осы құм төбелер арасынан табылған
тас құмыралардың, шыны ыдыстар-
дың сынықтарын осыған дәлел етеді.
Тіпті адамның тастан кашалған тас
мүсіні де кездесті. Барқын құмынан
табылған осы балбал тасты зерттеу-
шілер Х-ХІІІ ғғ. жатады деп есептейді.
Ол қазір Актөбе облыстық өлкетану
мұражайында тұр.
Бұл жәдігерлер, сөз жоқ, ежелгі

мәдениеттің елесіндей белгілер.
Ойыл өзенінің оңтүстік жағалауын-
дағы, Барқын құмына қарсы беттегі
көше тәртібін еске түсіретіндей ретпен
томпайып-томпайып жатқан төбелер-
ді де жергілікті халық қаланың орны
деп аңыз етеді. Шығанақ Берсеевтің
ұлы Махмұд атақты тарышының 125
жылдық мерейтойына орай шыға-
рылған кітапта осы аңызды былай
тірілтеді. «Ерте, тіпті ерте заманда
осы жерлерді жайлаған Қасаби деген
ханның елі екен дейді. Ханы өте
жайлы, ақылды, халқына жағымды
болса керек. Шаруашылығы балық
аулап, мал өсіру және суарма егін
салған. Үш ұлы болған: Азар, Хазар,
кенжесі Гүр. Бір күні хан балаларын
шақырып алып: «Мен енді қартайдым,
мына көрші елдерде қандай жаңалық
бар, соны көріп, үйреніп келіңдер», —
дейді. Содан балалары бірі батысқа,
бірі шығысқа кетеді. Үш-төрт жыл
өткесін Азар мен Хазар қайтып
оралады. «Не көріп, не білдіңдер?».
Олардың сонда мақтана отырып,
баяндағаны әкесіне ұнамайды.
«Мыналарың адамшылыққа сыятын
өнер емес екен. Ері қайтыс болса
әйелін тірілей бірге жерлеу, үй қожасы
өлсе кымбатты затын қоса көмсе, ол
оңбас елдің ғұрпы екен. Мұны біреу
естімесін, ондайды қолданбаңдар», —
дейді. Қасаби хан бір күні қайтыс
болады. Сонда әлгі екеуі көргенін
істеп, әкесін жерлегенде шешесін
тірілей қоса жерлейді. Осыған рен-
жіген Алла тағала кұбыладан үш күн
дауыл соққызып, теңіз суын таудай
толқытып, құрғаққа айдағанда елдегі
байлық та, қала да су астына кетеді.
Тіршілік тек су жетпеген жерде ғана
қалады.
Ханның үшінші ұлы, кенжесі Гүр он

екі жыл жүріп оралғанда елін азайған,
әлсіреген қалпында көреді. Ол да
өзгеден көптеген өнер үйреніп келген
екен. Қалған елін жинастырып, Ойыл
өзенінің терісі жар, құбыласы жар,

кырының үстіне «Ханбар» деген қала
салады. Екі жағынан жау тиісе
алмайды. Батыс жағы тегістік, жау
алыстан көрінеді. Құбыла жағында
Ойылдың батысқа тартқан бұрылысы.
Ойыл мен Қуырдақты өзенінің екі
арасындағы тегістікке бекініс салды-
рады. Әскер де, азық та сол бекіністе
сақталатын болады. Оңтүстігін бекіту
үшін Ащыойыл мен Ойылдың қосыл-
ған жерінің сол жағындағы қыраттың
үстіне аумақты етіп, биіктігі он-он бес
кез шамасында қарауыл шоқы сал-
дырады. Ал оған қарсы, Ойылдың оң
жақ кабағына атой берген белгісі
қалаға көрінетіндей етіп, шамалылау
екінші қарауыл шоқы салдырады.
Сөйтіп бұл ел қайта ес жиып шығыс-
пен де, батыспен де қатысты күшей-
теді. Халқы күйленіп, дәулеттене
бастайды. Қасаби хан есімі ұмыты-
лып, ел енді Гүрханды айтады. Осы-
лай қуат алып келе жатқанда шығыс-
тан Шыңғыс хан батысқа көз алар-
тады. Сол моңғолдың елу мың әскерін
Сүгідей батыр бастап, каланы бірден
ала алмай, қамал шаршатады. Ойыл-
дың шығыс-теріс тұс жағы мен батыс
жақтағы тегістікте екі жағы талай рет
шайқасады. Аттардың тұяғынан қатаң
жер құмға айналады. Екі жағы да
қырылады. Қазірде сол жақтағы кұм-
ның, яғни Барқын құмы астында

бекіністің қалдығы жатыр, қираған
«Ханбар» ұмытылып, «Қырық оба»
аталған үйінді жатыр» (39.44).
Кеңестік кезеңде В.А.Иванов,

В.А.Кригер жетекшілік еткен шағын
топ Ойыл өзені бойын зерттеу
барысында 1986 жылы осы өңірде
болып, Саралжын ауылынын маңын-
да қазба жұмыстарын жүргізген еді.
Арада жиырма жыл өткеннен кейін,
яғни 2006 жылдың күзінде Ойыл
өңіріне Ә.Марғұлан атындағы Архео-
логия институтынын ғылыми қызмет-
кері О.Ошанов (экспедиция жетек-
шісі), осы институттың аспиранты
Б.Книсарин басқарған археологиялык
экспедиция келді. Ол археологиялык
ескерткіштердің тізімін жасау жөнін-
дегі арнаулы бағдарлама бойынша
ұйымдастырылып, Қайынды, Көсем-
бай, Саралжын, Қоңырат, Құмжарған,
Қаратал, Қарасу, Көптоғай, Аман-
гелді, Каракемер, Акшатау елді мекен
аумактарындағы ескерткіштерді
анықтап, тізімге алды.
Қаражат қиындығынан кештеу шы-

ғып, салқын түскенге дейін бір айдан
астам уақыт жұмыс істеген экспе-
диция мүшелері «Егізқара» мазары-
ның, Қырықоба қорымындағы,
Қарауылтөбедегі обалардың, бұрын-
ғы Құрманов атындағы кеңшардың
оңтүстігіндегі, Ойыл өзенінің сол жақ
бетіндегі обалардың тарихына алғаш-
қы болжам жасады. Болжам ғылыми
жағынан маңызды тұжырымдарға
жетелейді. Атап айтқанда, О.Ошанов
пен Б.Книсариннің «Экспедиция
барысында ұшырасқан орта ғасырлық
мазар, кесене қалдықтары Актөбе
облысының Жошы ұлысы мен Қазақ
хандығы кезеңдері ескерткіштерінін
шоғырлана бой көтерген өлкелерінің
бірі екендігін анықтап берді. Бұған бір
ғана Ойыл ауданында табылған
ескерткіштер тобы куә бола алады»
деуі (40.106,107) жоғарыда айтыл-
ғандай, XVII ғасырда өмір сүрген
османдық саяхатшы Эвлия Челебидің
«Жайық жүздеген қалалар мен бекі-
ністердің қасынан өтеді» деп сурет-
теуін, сол жүздеген қалалар мен
бекіністердің бірнешеуін Жайыққа
құйған Ойыл өзені бойында да құм
басып жатқан жоқ па екен деген
сұрағымызды қайта жандандыра
түседі.
Экспедиция анықтағандай, өнірде

пішіні дөңгелек келген еңселі оба-
лармен қатар бір және бірнеше ғиба-
датханалардан, «гантель», «батон»
тәріздес обалардан кұралатын, ерте
темір ғасыр жәдігерлері катарына
жататын Ақжар І-ІV, Кетемола
(Келмембет), Сарытөбе, Қоңырат V,
Ақшат I қорымдары, Көптоғай маңын-
дағы қырық алты нысандық, күйді-
рілген кірпіштен тұрғызылған ортаға-
сырлык Саңырык кешені уақыт бетін
жапқан құнды тарихи көмбелер екені
сөзсіз. Ал үш бөліктен тұратын Шөп-
тікөл қорымдарында қыш кірпіштер-
мен бірге көк сыр жалатылған (глазур)
кірпіш сынықтарының, сондай-ақ
Жошы хан кесенесі маңынан табыл-
ған кұрылыстарға ұқсас, шикі кірпіш-
тен тұрғызылған үй қалдықтарының
кездесуінде не сыр бар? «Шөптікөл II
корымы Алтын Орда кезеңі ескерт-
кіштерінін ең көнелерінің бірі және
уақытында «хан қорық» тәрізді маңыз
атқарса керек, яғни XIV ғасырда бой
көтерген сәулет өнерінің туындысы»,
— дейді О.Ошанов пен Б.Книсарин.
Әрине, археологгар, бұл пікірін
ғылыми тұжырым емес, алғашқы
болжам ретінде ғана ұсынып отыр.
Соның өзінде, ол өнірдін тарихы үшін
өте құнды пікір.
Ш.Берсеұлының шежіресінде Гүр-

хан билік еткен Ханбар қаласы,
Әбілғазының «Түрік шежіресін-
дегі»(41.60) Ханбалык қалалары,
жаңағы археологтар айтып отырған
«хан корық», бір-бірімен тізбектеліп
келіп, өңірдегі Алтын Орда кезеңінен
бастау алатын тарихи оқиғаларға
меңзейді. «Ханбалық» атауының
«Ханбармен» дыбыстық үндестігін,
«Ханбалықтың» қазіргі Пекиннің
ежелгі атауы екендігін, сонымен бірге
ол «хан қаласы», яғни хан тұрған қала
деген ұғымды білдіретіндігін ескерсек,
демек мұндай қаланың басқа өңір-
лерде, оның ішінде ежелгі мәдениет-
тің табаны болған Ойыл өңірінде де
кездесуі әбден мүмкін.
Болжам бойынша, «Егізқара» он

алтыншы-он сегізінші ғасырлардағы

сәулет өнерінің туындысы. Күмбезді
мазар бірнеше үлгідегі күйдірілген
кірпішпен тұрғызылған және өткен
ғасырдың екінші жартысына дейін сақ-
талып келген. Осы «Егізқара» мазары
туралы халық арасында мынадай
аңыз бар. «Жоңғарлардың бір жойқын
шабуылы кезінде жергілікті екі жас
жауынгер ерекше ерлік көрсетеді. Көз
ілеспес шапшандығымен, қару сілтеу-
дегі асқан шеберлігімен жауының өзін
таңғалдырады. Алайда, жоңғарлар-
дың қалың қыспағында қалған екі
жауынгер жойқын соққыға төтеп бере
алмайды. Аттарынан дулыға астын-
дағы шаштары жайыла құлайды,
жоңғарлар сонда ғана олардың қыз
екенін көріп, соғысты тоқтатады. «Біз
байқамай халқымыздың киелі әдебі-
нен аттадық, қыз балаға қарсы қару
көтердік. Сондықтан соғысты тоқта-
тып, сіздерден кешірім сұраймыз.
Айыбымыздың өтеуі — мына екі
жауынгерге қолымыздан келген
кұрметімізді көрсетейік, арулап
жерлеуге бізге рұқсат етіңіздер», -
дейді. Жау да болса, батырлыққа бас
иген жоңғарлардың өтінішін ауыл
ақсақалдары ақылдаса келе қабыл
алыпты. Жаңағы екі жауынгер —
апалы-сінлілі Бәйке мен Бикеге жоң-
ғарлар тұрғызған мазар кейін сол екі
қыздың кұрметіне «Егізқара»

атаныпты».
Қолымызға түскен тарихи әдебиет-

терге сүйенсек, ойраттардың Жоңғар
елінен Ресейге көшуі он алтыншы, ал
Ресейден қайта Жоңғарияға көшуі он
сегізінші ғасырға сәйкес келеді.
«Последнее великое кочевье» атты
еңбегінде В.И.Колесник Сібір жылна-
маларында қалмақтар туралы дерек-
тер тек 1570-1590 жылдардан кейін
ғана кездеседі, ойраттардың Ресейге
көшуі осы кезеңнен басталады деген
пікір калыптасып келгенін, алайда
Алтыұлыс ордасының негізін калаушы
ноғайлы Шейх-Мамайдың IV Иванға
1556 жылы қалмақтардың шабуылын
тойтарғаны, 1560 жылы Аштархан
садақшыларының Сарайшық маңын-
да көп қалмақты тұтқындағаны тура-
лы жазады (42.39). Екінші бір құжатта
қалмақтын Лаузан, Шункей, Йельден,
Нама-Серен тайшыларының 1645
жылы Елек пен Дендер жондарында,
Ойыл, Киыл, Сағыз өзендерінің жаға-
лауларында көшіп жүргені айтылады
(43.263-265).
Тарихшы С.А.Еділханов калмақ

халкының үштен екісінің жолшыбай әр
түрлі шабуыл жасай отырып шығысқа,
ата-бабаларының мекеніне қозғал-
ғанын жазады (44.137). Ал зерттеуші
Е.В.Дорджиева бұл деректі одан әрі
нақтылап, қалмақтардың кері көшуін
бес кезеңге бөледі:
1) 1771 жылғы 5-20 қаңтар аралығы

— бастапқы кезең; қалмақтардың
Жайыққа карай қозғалуы, өзеннен
ойдағыдай өтуі;

2) 21 каңтар-18 ақпан; Кіші жүз бен
Орта жүз қазақтарының жерімен
далалық арқылы Жем өзеніне асығыс
көшуі;

3) 18 ақпан- 1 сәуір; Жемнен өту,
қазақтармен алғашқы шайқас;

4) 1 сәуір-10 маусым; Жем өзенінен
Балқашқа қиындықпен өту;

5) 10 маусым-1771 жылғы тамыз-
дың бас кезі; соңғы кезең, Балқаштан
Қытайдың шекарасына жету. Экспе-
диция мүшелерінің «Егізқараны» он
бесінші — он алтыншы ғасырлардың
ескерткішіне жаткызуына карағанда,
Бәйке мен Бикенің жоңғарлармен
шайкасуы олардың Жоңғариядан Еділ
бойына алғашқы қоныс аударулары
кезінде болса керек.
Қарауылтөбе обалары — ерте

темір ғасырының, яғни сармат кезеңі-
нің ескерткіші, біздің дәуірімізге дейінгі
бесінші-үшінші ғасырлардың аралы-
ғындағы кезеңді қамтиды. Төбе үстін-
дегі бір ірі және бірнеше ұсақ обалар-
дың қандай сыр бүгіп жатқаны әзірге
белгісіз. Ал жоғарыдағы аңызда «Хан-
бар» аты ұмытылып, енді ол «Қырық
оба» деп аталады делінетін қорым бір
жүз алпыс бір обадан тұрады, уақыт
кезеңі әр-келкі, болжам бойынша бұл
жерде бірнеше дәуірдің, яғни ерте
темір ғасыры (сармат кезеңі) мен орта
ғасыр ескерткіштері топтасқан.
«Қырықоба» қорымында бір емес
бірнеше дәуірге тән тіршілік орта-
сының белгілері кездеседі. «Қырық»
нақты емес, жинақтаушы сан, экспе-
диция мүшелері аталған қорымда жүз
алпыс бір оба бар екенін есептеп
шығарды.
Бұрынғы Құрманов атындағы кең-

шардың оңтүстігіне қарай төрт-бес
шақырым жердегі, Ойыл өзенінін сол
жақ бетінде бес-алты шақырымға
созылып жатқан төбе экспедиция
мүшелерінің назарын аударды.
Төбенің үсті мен етегіндегі ескерт-
кіштер мейлінше терең кезеңдік бел-
гілерімен ерекшеленеді. Әсіресе, он
бесінші, он алтыншы ғасырларда қыш
кірпіштен салынған мазарлардың
және ерте темір ғасырына жататын
обалардың белгілері қызықтырады.
Бір-бірімен жалғасқан үлкен қорым бір
кездердегі қаланың, олай болмаған
күнде мезгілдік елді мекеннің орны
болуы әбден мүмкін деген болжам
жасап отыр экспедиция мүшелері.
Кейбір деректерге қарағанда, қазіргі

Ақтөбе облысының аумағында
археологиялық зерттеулер осыдан
жүз жиырма жылдай бұрын басталған
сияқты (5.39,40). Орыс археологы
Ф.Д.Нефедов 1887-1888 жылдары
осы өлкеде жүргізген жұмыстары
туралы есебінде Қиыл-Ойыл болы-
сының №17 ауылында кездейсоқ
табылған, адам мен жылқы қаңқа-
ларының қасына қойылған, күміспен,
алтынмен апталған ертұрман және
өліктің аузына салынған алтын ырым

зат жайлы өте құнды деректі келтіреді.
Осындай ауызына шығыршық тістеген
көкбөрінің суреті М.Аджидің «Кип-
чаки» атты кітабының ежелгі үрім
қыпшақтары жайлы тарауында да
бейнеленген (45.138).

«Өткен ғасырдың алпысыншы
жылдарында Дайра деген жерде
ежелгі Жекенді өзенінің жарқабағынан
жартылай ашылып қалған ерекше
затқа сол маңда жұмыс істеп жүрген
геолог мамандардын көзі түседі. Олар
сол арадан күйдірілген балшық
жәдігерлерін, өрнекті құмыра сынық-
тарын, басқа да әр түрлі темір бұйым-
дарын аршып алады. Сонын ішіндегі
ең кұндысы — темірден құйылған су
шығыры» — дейді ойылдық азамат
С.Қуатов. Мұндай шығыр жергілікті
халық үшін онша таңсық та емес,
өйткені шығыр салып, су шығару
ойылдықтардың ежелгі кәсібі. Ол кәсіп
әлемге аты әйгілі тарышы Шығанақ
Берсеев арқылы өткен ғасырдың орта
кезіне дейін қолданылып келді. Әңгіме
басқада. Шығыр ұшының үшкіл болып
келуі және оның жер бетінен екі
метрдей тереңдіктен табылуы. Жаңа-
ғы үшкілдік тарих қойнауына жете-
лейді. «Әрбір заттың өзіндік бейнесі
— беті бар, ол беттің ең кіші өлшеуіші
үшкіл» — дейді А.Машани. — Үшкіл

өлшей білу ғылымның негізі. Сол
себепті Мысыр (Египет) ойшылы
Ыдырыс пайғамбардың бір ныспы аты
Масалас — үшкіл болған.
Бұл кісі топан судан бұрынғы адам.

Сол кісінің істері астрономия, гео-
метрия, химия, механика салаларын-
да қазіргі ғылымға іргетас болып
қаланған. Христиан елдерінің ғалым-
дары бұған көздерін жұмып карап,
қасақана білгілері келмейді. Ерте
замандағы ғылыми орталықтардың
бірі Шумер елі (Вавилония) үшкіл
таңбалы жазумен саз балшық тақта-
ларға жазып, оны отқа өртеп қышқа,
тасқа айналдырған. Солардың тас
кітаптарында табиғат ғылымының көп
сырлары бар».
Жакында белгілі журналист, ғалым,

Қазақстан комсомолы сыйлығының
лауреаты Ж.Бейсенбайұлының «Арғы
түрктер ақиқатының ізімен» атты
зерттеу еңбегі жарық көрді. «Қазақ-
стан тарихшылары арғытүрктік қат-
парлары мол Көне шұңкыр мәдениеті
туралы әлі мүдделі түрде сөз қозғай
қойған жоқ. Ол туралы кейінгі шыққан
«Қазақстан» Ұлттық энциклопедия-
сында ғана шағын түсінік берілген»
дей келіп, автор осы мәдениеттің өзін-
дік белгілерін, кезеңдері мен таралған
жерлерін шет ел ғалымдарының
еңбектері арқылы терендей, талдай
көрсетеді. Бұл іргелі дүниенің біз үшін
құндылығы аталған мәдениеттің осы
Ойыл өңірін де басып өтетіндігі.
Демек, бір емес бірнеше ғасырлар
бойы бабаларымыздың тіршілік
мекені болған ежелгі мәдениет
ошағынан оның бір жұрнағы болса да
табылуы мүмкін-ау деген ойдың
мазалауы заңды.
Ж.Бейсенбайұлы қабірлерден түбі

сүйір, жұмыр қыш ыдыстардың
кездесуін, шұңқырдың бетін ағашпен,
бөренелермен жабуды, үстіне биік оба
(қорған) үюді Көнешұңқыр мәдениеті-
нің археологиялык белгілері ретінде
қарастырады (46.124-143). Автор
келтіріп отырған белгілер арасында
түбі сүйір, жұмыр қыш ыдыстардың
кездесуімен бірге бірнеше ғасыр-
лардан кейін Дайра бойынан түбі
сүйір, үшкіл шығырдың табылуы, ең
болмағанда ақиқат тарихи деректің
ізіне түсіруге қызмет етуі әбден мүмкін
ғой. Сондай-ақ, жаңағы Дайрадан таяқ
тастам жерде талайғы құпияның
көмбесіндей доғалданып жатқан
Қызылқорған обасы, Қырықоба,
Саңырық, Қарауылтөбе обалары
зерттелер болса, тарихымыздың
талай беттері ашылмас па еді?! Тіпті,
қазақ аруының сәукелесіне, төбесі
үшкірленіп барып үкі тағылуының,
қазақ батыры киетін дулығаның да
төбесі үшкірленіп барып, шашақ
тағылуының сырында да терең мән
жатқан сияқты. Еуропа қалындықтары
мен батырларынын киім-бұйымда-
рында мұндай үшкірлік неге кездес-
пейді?!
Ойыл өңірінен күні кешеге дейін,

сирек те болса, ежелгі дүние жәдігері
дерлік көненің көздері табылып жүрді.
Балбал тастар, құмыра сынықтары,
қылыштар, әр түрлі тұрмыстық құрал-
дар, тағы басқалары... «Қыл мойынға
құрық боп түсіп, қыл шылбырдай
қылғындырғаннан гөрі құрдымға кет-
кені жөн» деген бас сауғалаудың қаре-
кетімен құрым киізге оралып, қара
жердің қойнауына тығылған талай
асыл рухани мұраларымыздың да қай
жерде құрсаулы жатқанын бір құдай-
дан басқа ешкім білмейді. Алаш
көсемдерімен пікірлес болған
Р.Шотаевтың жерге көмілген осындай
мұраларын оның қазіргі ұрпақтары
«шам алып іздеп» таба алмай жүр.
Сондай-ақ, 1935 жылы Анкарада алты
жүз делегат қатысқан мұсылман
елдерінің съезінде сөз сөйлеген,
келесі жылы Қашғарда өткен дұңған-
дар съезінде бүкіл түрік әлеміне аты
әйгілі Кемал Ата Түрікпен кездескен,
Ойыл мешітінде имандылық дәріс-
терін жүргізген Сағидолла Ізтілеуовтің
рухани мұрасы да осының кебін
құшты.
Иә, Ойыл өңірі әзірге тылсым

тыныштықта тұншығып жатқан архео-
логиялык көмбе іспеттес. Оның сырын
ашу болашақ ұрпақ үлесінде.

Мақала жазушы Сырым
Бақтыгерейұлының «Ойыл»

кітабынан алынды.

ТЫЛСЫМ ТЫНЫШТЫҚТА ТҰНШЫҚҚАН
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Қазақстан Республикасы Денсау-
лық сақтау министрлігінің «Қоғамдық
денсаулық сақтау ұлттық орталығы»
ШЖҚ РМК Қазақстан Республика-
сының аймақтарындағы эпидемиоло-
гиялық жағдайды облыстар тұрғы-
сынан бағалау матрицасына сәйкес
Ақтөбе облысы 2021 жылдың 27
мамырынан бастап жасыл аймаққа
кіруіне байланысты Ақтөбе облысы-
ның Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 03.06.2021 жылғы №ПГСВ-
22 қаулысы (әрі қарай - №ПГСВ-22)
шығарылды:
№ПГСВ-22 қаулыға сәйкес тыйым

салынады:
- адамдар көп жиналатын конфе-

ренциялар, форумдар, митингілер,
шерулер, жиындар, ойын-сауық,
мерекелік, сондай-ақ отбасылық,
салтанатты, естелік және басқа да іс-
шараларды, оның ішінде үйде
өткізуге;

- Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
22.05.2021 ж. №22 қаулысына сәйкес
«ASHYQ» жобасына қатысатын
лоторея клубтары және лотерея сата-
тын өзге де орындарды қоспағанда,
түнгі және ойын клубтары, кальян
(оның ішінде қоғамдық тамақтану
объектілері жанындағы), букмекер
кеңселері, лотерея клубтары және
лотерея сататын өзге де орындары;

- Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
22.05.2021 ж. №22 қаулысына сәйкес
«ASHYQ» жобасына қатысатын лото-
рея клубтары және лотерея сататын
өзге де орындарды қоспағанда,
караокеге;

- Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
22.05.2021 ж. №22 қаулысына сәйкес
«ASHYQ» жобасына қатысатын
лоторея клубтары және лотерея сата-
тын өзге де орындарды қоспағанда,
көрмелерге.
Жаңа қаулыда келесі нысандар

бойынша шектеу шаралары жеңілде-
тілді:

- мектепке дейінгі мекемелер - топ-
тарды біріктіре отырып, іс-шаралар
өткізбей;

- бильярд - толымдылығы 30% -дан
аспағанда жұмыс істеуіне рұқсат
етіледі. «ASHYQ» жобасына қатыса-
тын нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қау-
лысына сәйкес жұмыс істейді;

- компьютерлік клубтар, оның ішінде
PlayStation клубтары (16 жасқа дейінгі
адамдарды қоспағанда) - толымды-
лығы 30%-дан аспағанда жұмыс
істеуіне рұқсат етіледі. «ASHYQ»
жобасына қатысатын нысандар
Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
22.05.2021ж. №22 қаулысына сәйкес
жұмыс істейді;

- боулинг клубтары - толымдылығы
30% -дан аспағанда жұмыс істеуіне
рұқсат етіледі. «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандар Қазақстан Рес-
публикасының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 22.05.2021ж.
№22 қаулысына сәйкес жұмыс істейді;

- цирктер - толымдылығы 30% -дан
аспағанда жұмыс істеуіне рұқсат
етіледі;

- балалар ойын-сауық орталықтары
(жабық үй-жайлардағы ойын алаң-
дары мен аттракциондар, батуттар
және басқалар) - толымдылығы 30%
-дан аспағанда, бірақ 50 адамнан
аспайтын жағдайда жұмыс істеуіне
рұқсат етіледі;

- банкет залдары - 30% - дан аспай-
тын көлемде, бірақ 50 адамнан аспай-
тын жағдайда жұмыс істеуге рұқсат
етіледі. «ASHYQ» жобасына қатыса-
тын нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қаулы-
сына сәйкес жұмыс істейді.

- ұйымдар, офистер - қызметкер-
лердің 30% - ы қашықтық режимде,
70% - ы күндізгі режимде қалады;

- діни объектілері - мешіттер, право-
славие шіркеулері және басқа да діни
объектілер аумағында ұжымдық діни
іс-шараларды (оның ішінде «жұма
намазы», күнделікті православиелік
дұғалар және басқаларын) ашық
ауада өткізу, бетперде режимі мен бір
адамға кемінде 4 метр есебінен әлеу-
меттік қашықтық сақталған жағдайда
рұқсат етіледі. Жабық үй-жайларда
толтырылуы 30% - дан аспайтын, бір
адамға кемінде 4 шаршы метр алаң
қамтамасыз етілген жағдайда рұқсат
етіледі;

- мәдениет объектілері (дайындық)
- 50 адамға дейін дайындық жүргізуге
рұқсат етіледі. «ASHYQ» жобасына
қатысатын нысандар Қазақстан Рес-
публикасының Бас мемлекеттік сани-
тариялық дәрігерінің 22.05.2021ж.
№22 қаулысына сәйкес жұмыс істейді;

- театрлар, кинотеатрлар, концерт
залдары, филармониялар- толым-

дылығы 30% -дан аспағанда жұмыс
істеуіне рұқсат етіледі. «ASHYQ»
жобасына қатысатын нысандар
Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
22.05.2021ж. №22 қаулысына сәйкес
жұмыс істейді;

- көрермендермен спорттық іс-
шараларды өткізу - 20% - дан аспай-
тын көлемде жұмыс істеуге рұқсат
етіледі. «ASHYQ» жобасына қатыса-
тын нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қаулы-
сына сәйкес жұмыс істейді;

- еске алуды өткізу - толтырылуы
30% - дан аспайтын, бірақ 50 адамнан
аспайтын жағдайда рұқсат етіледі.
Шектеусіз жұмыс жасайды:

- балалардың түзету кабинеттері,
балалар мен ересектердің білім беру
орталықтары;

- жабық базарлар (азық-түлік және
азық-түлік емес);

- банктер, ХҚКО, «Қазпочта» АҚ
бөлімшелері;

- сауналар, СПА-орталықтар,
бассейндер;

- қала маңындағы жолаушылар
пойыздарының /электр пойыздары-
ның қозғалысы;

- жолаушылар поездарының қозға-
лысы ;

- балаларды сауықтыру ұйымдары
(мектеп жанындағы, қала сыртындағы
лагерьлер);

- асханалар типі бойынша қоғамдық
тамақтану объектілері - тәулік бойы
жұмыс істеуіне рұқсат етіледі.
Уақыт шектеулерімен жұмыс

істейтін объектілер:
- мейрамхана, дәмхана және кофе-

хана типі бойынша қоғамдық тамақ-
тану объектілері (үй-жайда) толты-
рылуы 50%-ға дейін, бірақ 50 орыннан
асырмай сағат 07.00-ден 02.00-ге
дейін жұмыс істеуге рұқсат етіледі.
«ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қаулы-
сына сәйкес жұмыс істейді;

- жазғы алаңдар - сағат 07.00-ден
02.00-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат
етіледі. «ASHYQ» жобасына қатыса-
тын нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қаулы-
сына сәйкес жұмыс істейді.
ПГСВ-22 сәйкес қалған объектілер

өзгеріссіз қалады.

«О внесении изменений и допол-
нений в постановление Главного
Государственного санитарного врача
Актюбинской области от 06 мая 2021
года №ПГСВ-19 «Об ограничительных
карантинных мерах по предупреж-
дению заболеваний коронавирусной
инфекцией среди населения Актю-
бинской области»
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, №22 от 22 мая 2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Главного

Государственного санитарного врача
Актюбинской области №ПГСВ-19 от
06 мая 2021 года «Об ограничи-
тельных карантинных мерах по пре-
дупреждению заболеваний корона-
вирусной инфекцией среди населения
Актюбинской области» (далее-
№ПГСВ-19) следующие изменения и
дополнения:
1) подпункт 2) пункта 1 исключить;
2) подпункт 3) пункта 1 исключить;
3) пункт 1 дополнить подпунктом 13)

следующего содержания: - «разре-
шение деятельности аквапарков на
открытом воздухе с соблюдением

требований приложения 45 поста-
новления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года»;

4) пункт 1 дополнить подпунктом 14)
следующего содержания: - «разре-
шение работы пляжи с соблюдением
требований приложения 16 постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача Республики Казах-
стан №67 от 25 декабря 2020 года»;

5) пункт 1 дополнить подпунктом 15)
следующего содержания: - «разре-
шение работы кинотеатров на
открытом воздухе при соблюдении
масочного режима, социальной
дистанции»;

6) исключить подпункты 1), 2) и 3)
пункта 2;

7) пункт 2 дополнить подпунктом 6)
следующего содержания: - «обучения
в летних школах для учащихся всех
классов по заявлению родителей, с
численностью детей в классах не
более 15 человек»;
в пунктах 21, 22, 25, 28, 29, 30, 34,

35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 49
приложения 1 к №ПГСВ-19 предло-
жения «Объекты, участвующие в
проекте «ASHYQ» работают в соот-
ветствии постановления Главного
Государственного санитарного врача
РК №18 от 30.04.2021г.» изложить в
следующей редакции:

- «Объекты, участвующие в проекте
«ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.»;

«Ақтөбе облысының тұрғындары
арасында коронавирус инфекция-
сының алдын алу жөніндегі шектеу
карантиндік шаралары туралы»
Ақтөбе облысының Бас Мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 2021 жыл-
дың 06 мамырындағы №ПГСВ-19 қау-
лысына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы»
Ақтөбе облысының тұрғындары

арасында COVID-19 коронавирус
инфекциясының (бұдан әрі – COVID-
19) таралуының алдын алу, «Халық
денсаулығы және денсаулық сақтау
жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілде-
дегі Қазақстан Республикасы Кодек-
сінің 104-бабының 2 және 3 тармақ-
тарын, Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы
№67, 2020 жылғы 25 желтоқсанын-
дағы №68, 2021 жылғы 22 мамырын-
дағы №22 қаулыларын басшылыққа
алып, ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Ақтөбе облысының Бас Мемле-

кеттік санитариялық дәрігерінің 2021
жылғы 06 мамырындағы №ПГСВ-19
«Ақтөбе облысының тұрғындары
арасында коронавирус инфекция-
сының алдын алу жөніндегі шектеу
карантиндік шаралары туралы» қау-
лысына (әрі қарай- №ПГСВ-19)
келесідей өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу:
1) 1 тармақтың 2) тармақшасы

алынып тасталсын;
2) 1 тармақтың 3) тармақшасы

алынып тасталсын;
3) 1 тармақ мынадай мазмұндағы

13) тармақшамен толықтырылсын:
- «Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 45 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, ашық
ауадағы аквапарктердің қызметіне
рұқсат беруді»;

4) 1 тармақ мынадай мазмұндағы
14) тармақшамен толықтырылсын: -
«Қазақстан Республикасы Бас мем-
лекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 16 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, жағажай-
лардың жұмысына рұқсат беруді»;

5) 1 тармақ мынадай мазмұндағы
14) тармақшамен толықтырылсын: -
«бетперде режимін, әлеуметтік
қашықтықты сақтай отырып, ашық
ауада кинотеатрлардың жұмысына
рұқсат беруді»;

6) 2 тармақтың 1), 2) және 3)
тармақшалары алынып тасталсын;

7) 2 тармақ мынадай мазмұндағы
6) тармақшамен толықтырылсын: -
«ата-аналардың өтініші бойынша
сыныптардағы балалар саны 15
адамнан аспайтын барлық сынып
оқушылары үшін жазғы мектептерде
оқытуды»; 19 қаулысының 1-қосым-
шасындағы 21, 22, 25, 28, 29, 30, 34,
35, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 49 тармақ-
тарында ««ASHYQ» жобасына қаты-
сатын нысандар Қазақстан Респуб-
ликасының Бас мемлекеттік санита-
риялық дәрігерінің 30.04.2021ж. №18
қаулысына сәйкес жұмыс істейді»
деген сөйлем мынадай редакцияда
жазылсын:

- «ASHYQ» жобасына қатысатын
нысандар Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНОГО ВРАЧА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно матрице оценки эпиде-
миологической ситуации по регионам
Республики Казахстан в разрезе
областей РГП на ПХВ «Национальный
центр общественного здравоохране-
ния» МЗ РК от 27.05.2021 Актюбинс-
кая область находится в зеленой
зоне, в связи с чем вынесено поста-
новление Главного Государственного
санитарного врача Актюбинской
области от 03.06.2021 г. №ПГСВ-22
(далее – ПГСВ-22).
Согласно ПГСВ-22 запрещается:
- проведение конференций, фору-

мов, митингов, шествий, сходов, зре-
лищных, праздничных, а также семей-
ных, торжественных, памятных и дру-
гих мероприятий с массовым скопле-
нием людей, в том числе на дому;

- деятельности ночных и игровых
клубов, кальянных (в том, числе при
объектах общественного питания),
букмекерских контор, лоторейных
клубов и иных точек реализации лото-
реи, за исключением лоторейных
клубов и иных точек реализации лото-
реи участвующие в проекте «ASHYQ»
в соответствии постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача РК №22 от 22.05.2021г.;

- караоке, за исключением объек-
тов, участвующих в проекте «ASHYQ»
в соответствии постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача РК №22 от 22.05.2021г.;

- выставки, за исключением объек-
тов, участвующих в проекте «ASHYQ»
в соответствии постановления Глав-
ного Государственного санитарного
врача РК №22 от 22.05.2021г..
В новом постановлении смягчили

ограничительные меры по следую-
щим объектам:

- дошкольные учреждения - работа
без проведения мероприятий с
объединением групп;

- бильярдные разрешается работа
при заполняемости не более 30%.
Объекты, участвующие в проекте
«ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.;

- компьютерные клубы, включая
PlayStationклубы (за исключением лиц
до 16 лет) разрешается работа при
заполняемости не более 30%. Объек-

ты, участвующие в проекте «ASHYQ»
работают в соответствии постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача РК №22 от
22.05.2021г.;

- боулинг клубы разрешается рабо-
та при заполняемости не более 30%.
Объекты, участвующие в проекте
«ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.;

- цирки разрешается работа при
заполняемости не более 30%;

- детские развлекательные центры
(игровые площадки и аттракционы в
закрытых помещениях, батуты и дру-
гие) разрешается работа при запол-
няемости не более 30%, но не более
50 человек;

- банкетные залы разрешается
работа только для проведения поми-
нок при заполняемости не более 30%,
но не более 50 человек. Объекты,
участвующие в проекте «ASHYQ»
работают в соответствии постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача РК №22 от
22.05.2021г.;

- организации, офисы разрешается,
при этом 30% сотрудников остаются
на удаленном режиме, 70% на очном
режиме;
религиозные объекты разрешается

проведение коллективных религиоз-
ных мероприятий (в том числе «жұма
намаз», ежедневные православные
молитвы и другие) на открытом воз-
духе на территории мечетей, право-
славных церквей и других религиоз-
ных объектов, с соблюдением масоч-
ного режима и социальной дистанции
из расчета не менее 4 метров на
человека. Разрешается в закрытых
помещениях при заполняемости не
более 30%, обеспечении площади не
менее 4-х кв.м. на одного человека;

- объекты культуры (репетиция)
разрешается репетиции с участием до
50 человек. Объекты, участвующие в
проекте «ASHYQ» работают в соот-
ветствии постановления Главного
Государственного санитарного врача
РК №22 от 22.05.2021г.;

- театры, кинотеатры, концертные
залы, филармонии разрешается
работа при заполняемости не более

30%. Объекты, участвующие в проек-
те «ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.;

- проведение спортивных меро-
приятий со зрителями разрешается
работа при заполняемости не более
20%. Объекты, участвующие в проек-
те «ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.;

- проведение поминок разрешается
при заполняемости не более 30%, но
не более 50 человек.
Без ограничений работают:
- детские кабинеты коррекции,

детских и взрослых образовательных
центров;

- крытые рынки (продовольствен-
ные и непродовольственные);

- банки, ЦОН, отделения АО
«Казпочта»;

- сауны, СПА-центры, бассейны;
- движения пригородных пасса-

жирских поездов /электричек;
- движения пассажирских поездов

разрешается работа;
- детские оздоровительные органи-

зации (пришкольных, загородных
лагерей);

- объекты общественного питания
по типу столовых разрешается работа
(круглосуточно).
Объекты, работающие с ограниче-

нием по времени:
- объекты общественного питания

(в помещении) по типу ресторана,
кафе и кофейни разрешается работа
с 07.00 до 02.00 часов при заполняе-
мости до 50%, но не более 50 мест.
Объекты, участвующие в проекте
«ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г. Разрешаются услуги
по доставке еды;

- летние площадки разрешается
работа с 07.00 до 02.00 часов.
Объекты, участвующие в проекте
«ASHYQ» работают в соответствии
постановления Главного Государс-
твенного санитарного врача РК №22
от 22.05.2021г.
Остальные объекты согласно

ПГСВ-22 остаются без изменения.

дәрігерінің 22.05.2021ж. №22 қаулы-
сына сәйкес жұмыс істейді»;

9) №ПГСВ-19 қаулысының №1
қосымшасындағы 47-тармағына өзге-
ріс пен толықтырылу енгізілсін және
мынадай редакцияда жазылсын:

 47. Түнгі және ойын клубтары,
кальян (оның ішінде қоғамдық тамақ-
тану объектілері жанындағы), букме-
кер кеңселері, лотерея клубтары және
лотерея сататын өзге де орындар
Тыйым салынады, Қазақстан Респуб-
ликасының Бас мемлекеттік санитар-
лық дәрігерінің 22.05.2021 ж. №22
қаулысына сәйкес «ASHYQ» жоба-
сына қатысатын лоторея клубтары
және лотерея сататын өзге де орын-
дарды қоспағанда

2. Ақтөбе облысының ішкі саясат
басқармасы қамтамасыз етсін:
1) БАҚ және әлеуметтік желілер

арқылы Ақтөбе облысының аумағын-
дағы шектеу карантиндік шаралары
туралы халықты жаппай хабардар
етуді;

2) өзгеріп отырған жағдайды және
сырқаттанғандар санының өсуін
ескере отырып, БАҚ жұмысын бірың-
ғай үйлестіру мен орталықтандыруды
қамтамасыз ету.

3. Қаулы меншік нысанына қара-
мастан барлық жеке және заңды
тұлғалардың орындауы үшін міндетті.

4. Осы қаулының орындалуын
бақылауды өзіме қалдырамын.

5. Осы қаулы қол қойылған күнінен
бастап күшіне енеді.

Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік санитариялық

дәрігері Н.А. БЕРКІМБАЕВА

9) внести изменение и дополнение
в пункт 47 приложения 1 к №ПГСВ-19
и изложить в следующей редакции:

47. Ночные и игровые клубы,
кальянные (в том, числе при объектах
общественного питания), букмекер-
ские конторы, лоторейные клубы и
иные точки реализации лотореи
Запрет, за исключением лоторей-

ных клубов и иных точек реализации
лотореи участвующие в проекте
«ASHYQ» в соответствии постанов-
ления Главного Государственного
санитарного врача РК №22 от
22.05.2021г.

2. Управлению внутренней поли-
тики Актюбинской области:
1) провести массовое информи-

рование населения об ограничитель-
ных карантинных мерах на территории
Актюбинской области посредством
СМИ и социальных сетей;

2) обеспечить единую координацию
и централизацию работы СМИ с
учетом меняющейся ситуации и роста
количества заболевших.

3. Постановление обязательно для
исполнения всеми физическими и
юридическими лицами, независимо от
форм собственности.

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю
за собой.

5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный
санитарный врач Актюбинской

области Н. БЕРКИМБАЕВА.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК
САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІНІҢ

03.06.2021 ЖЫЛҒЫ № 22 ҚАУЛЫСЫН ТҮСІНДІРУ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2021 Г. №22

Елімізді өрт қауіпті кезеңі басталды,
осыған байланысты Ойыл ауданының
Төтетенше жағдайлар бөлімі Сізден
орман дала алқаптарында, тұрғын үй
аумақтарында өрт қауіпсіздігі қағи-
даларын сақтауыңызды сұрайды.
Аудандық «Ойыл» газетіне өрттердің
алдын-алу мақсатында ай сайын
мақалалар жариялап, Төтенше жағ-
дайлар бөлімі қызметкерлері аудан
көлемінде өрттердің алдын-алу мақ-
сатында атқарылған түрлі шараларға
қарамастан аудан көлемінде өрт
оқиғалары әлі де азаймай келеді.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде
Өрт қауіпті кезеңдегі өрт қауіпсіздік
ережелерін ұсынамыз.

- далалық алқаптарда от жағуға,
жанар-жағармай заттары сіңген сүрту
материалдарын тастауға, тез тұта-
натын және бықситын материал-
дарды тастауға тыйым салынады;

- шөп шабуға жұмылдырылатын
техникалар мен агрегаттарды техни-
калық байқаудан өткеннен кейін ғана
қолдану;

- техникалар мен агрегаттарды
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен
толық мөлшерде қамтамасыз ету;

- табиғат аясында демалыс уақы-
тын өткізу және кезекпен мал бағу
кезінде от жақпау, темекі тұқылын
сөндірмей тастамау және тез тұтан-
ғыш қоқыстарды шашпау қажет;

- мал қыстақтарындағы мал баз-
дарының сыртқы аумағындағы жер-
лер үйілген шөп скирдтерінің айна-
ласы жыртылып сыммен қоршалуы
тиіс;

- пішен маяларын электр желіле-
рінің жақын орналасқан жерге жинауға
тиым салынады;

- шаруа қожалықтары өздеріне
тиесілі жерлердің аумағын жырту
арқылы өрттен қорғауы қажет.
Осы айтылған шаралардың барлы-

ғы әр азаматтың сана сезімінде бо-
лып, немқұрайлы қарамауы тиіс. Өртті
болдырмау, алдын алу шараларын
жасау баршамыздың көңіл бөлер
ортақ міндетіміз. Өз міндетімізді
дұрыс түсіну кездейсоқ өрт шығу
фактісіне ұрындырмайтыны сөзсіз.
Есіңізде болсын! Өртті байқаған

жағдайда жедел түрде «101», «112»
шұғыл қызметтерінің телефондары
бойынша хабарлауларыңыз қажет.
Сонымен қатар елімізде ағымдағы

жылдың 1 маусымынан бастап суға
түсу маусымы басталды. Алайда суға
түсу маусымы басталмастан жалпы
облысымыз бойынша су айдында-
рында 7 адам қаза болды. Оның ішін-
де 3 бала.
Суға кетудің басты себептерінің бірі

алкогольды ішімдіктерді ішкен күйде
суға түсу, суда жүзу ережелерін біл-
меу және тиым салынған жерлерге
суға түсу. Осындай жағдайлар бол-
дырмау үшін әрбір ата-ана балалар-
дың бос уақытындағы іс-әрекеттеріне
көп көңіл бөлгендері абзал. Табиғат
аясында, өзендерде суға шомылғанда
абай болғандарыңыз жөн. Балалар-
дың ересектерсіз суға түсуге, ересек
жастағы адамдардың алькогольдық
ішімдік ішкен күйде суға шомылуына
тыйым салынады. Жүзу білмесеңіз

немесе өзіңізге белгісіз (ағысы қатты,
терең, жар-қабақтар) жерлерге шо-
мылмау керек. Ойыл өзені бойында
тыйым салынған аймақтарда шомы-
луға жол бермеңіздер.

2021 жылғы 21 мамырдағы аудан
әкімінің №57 «Ойыл ауданында суға
түсу орындарын ұйымдастыру тура-
лы» қаулысы сәйкес 5 коммуналдық
жағажайдың орындары белгіленді.
Атап айтқанда, Ойыл а/о – Ойыл
өзенінің «Қасық» жері, Ш.Берсиев ат.
а/о – Ойыл өзеніндегі Тамдыкөл
шлюзінің маңы, Саралжын а/о – Қиыл
өзенінің Ақкемер ауылының маңы,
Қайынды а/о – Қайыңды өзенінің Көпір
маңы, Көптоғай а/о – Ойыл өзенінің
«Қыройыл» жері.
Тыйым салынған аймақтарда шо-

мылған суға түсушілерге ҚР ӘҚБтК-
нің 364 бабы бойынша әкімшілік
жауапкершілік қарастырылған. Бүгінгі
күнге дейін Ойыл селосында 3 тұрғын
аталған бап бойынша әкімшілік жауап-
кершілік тартылды. Сонымен қатар
коммуналдық жағажайларда алко-
гольдік ішімдіктерді ішкен тұрғындарға
ҚР ӘҚБтК-нің 440 бабы бойынша
әкімшілік жауапкершілік қарастырыл-
ған.
Суға шомылу кезінде төтенше жағ-

дай орын алған жағдайда 101 немес
112 нөміріне хабарласуларыңызды
сұраймыз. 103 нөмірі арқылы медици-
налық жедел жәрдем шақырту қажет.
Медициналық жедел жәрдем келгенге
дейін зардап шеккенге алғашқы көмек
көрсете білу керек.

ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ
БАРШАМЫЗДЫҢ МІНДЕТІМІЗ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
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НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНДА
«ТҰРАҚТЫ БОЛАШАҚ ҚАЛЫП-
ТАСТЫР» АТТЫ БІРІНШІ «ECO-JER»
КОНГРЕССІ ӨТТІ.
Халықаралық конгресс отырысы

Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау
күні қарсаңында Қазақстан тәуелсіз-
дігінің 30 жылдығын мерекелеу аясын-
да өткізілді. ECOJER қауымдастығы
Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігінің қолдауымен аталған іс-
шараның ұйымдастырушысы болды.
Конгрестің серіктесі - Қазақстан
Республикасындағы Еуропалық Одақ
Өкілдігі.
Қазақстан Республикасы Президен-

тінің Халықаралық ынтымақтастық
жөніндегі арнайы өкілі Ержан Қазы-
хан қатысушыларға Мемлекет бас-
шысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
атынан үндеу жасады. 

«Тұрақты даму тұжырымдамасы
« э кология - э кономика - қо ғам»
үштігінің үйлесімді өзара әрекетін
көздейді, сондықтан Қазақстан эко-
логиялық мәселелерді шешуді кейінге
қалдыра алмайды. Мен қоғам, бизнес
және үкіметтің экологиялық мәселе-
лерді шешуге және халықтың эколо-
гиялық мәдениетін көтеруге бағыт-
талған күш-жігерін біріктіретін жаңа
диалог алаңының құрылуын құптай-
мын. Дүниежүзілік қоршаған ортаны
қорғау күні қарсаңында конгресс
отырыстарын өткізу жақсы дәстүр-
ге айналады деп сенемін », - деді
Қасым-Жомарт Тоқаев өз сөзінде. 
Тақырыпты жаңарта отырып,

«ECOJER» қауымдастығы Кеңесінің
төрайымы, Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің депутаты
Лаззат Рамазанова Қазақстанның
бүкіл әлем сияқты климат өзгеруі
салдарының алдында осал екенін
атап өтті. 

«Әлемдік ауа температурасының
одан әрі көтерілуі табиғи ортадағы
қайтымсыз процестерге әкелуі
мүмкін. Сондықтан Үкімет экономи-
каны декарбонизациялау және сала-
ны «жасылдандыру» бойынша жүйелі
шараларды бастауда. Бұл үдерістің
сәтті болуы саяси ерік пен мемле-
кет, бизнес және қоғам арасындағы
тұрақты диалогты талап етеді. Біз
осы жолда жұмыс істеуіміз қажет», -
 деді Ләззат Рамазанова. 
Еуропалық Одақтың ауылшаруа-

шылығы жөніндегі комиссары Януш
Войцеховский климат мәселелерін
агроөнеркәсіптік кешендегі рефор-
малардан бөліп қарауға болмайды
деп санайды. Оның айтуынша, тұрақ-
ты ауыл шаруашылығы шағын және
орта шаруа қожалықтарына қосымша
құнын арттыруға нақты мүмкіндік
беріп қана қоймай, сонымен бірге
климаттық міндеттемелерді орын-
дауға айтарлықтай үлес қосады.

«Біз қоршаған ортаға, климатқа
және үй шаруашылығына қамқор-
лықпен қарай отырып, ауылшаруа-
шылық өнімдерін тиімді өндіре ала-
мыз. Бұл мақсаттарға қол жеткізуде

ешқандай қарама-қайшылық жоқ
және оларды бірге қарастырған
жөн», - деді Януш Войцеховский.
Қазақстанды климаттың өзгеруіне

бейімдеу шараларын әзірлеу мәселесі
ҚР Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің күн тәрті-
бінде тұр.

«Халықаралық ынтымақтастық-
ты нығайту және жағымсыз салдар-
ды азайту үшін ұлттық заңнамаға
климаттың өзгеруіне бейімделу
нормалары енгізілді. Бұл жергілікті
деңгейде төзімділікті арттырудың
тиімді жүйесін қалыптастыруға
мүмкіндік береді. Іске асыру үдерісі ең
осал секторларды толық бағалаудан
басталады: су, ауыл шаруашылығы,
орман және азаматтық қорғау.
Нәтижесінде салалық мемлекеттік
бағдарламалардың аясында ұлттық
және жергілікті деңгейлерде климат-
тық тәуекелдерді ескеру және кли-
маттың өзгеруіне бейімделу үшін
қажетті шараларды әзірлеу мүмкін
болады», - деді ҚР Экология, гео-
логия және табиғи ресурстар минис-
трі Мағзұм Мырзағалиев.
Еуропалық Одақтың қоршаған

орта, мұхит және балық шаруашы-
лығы жөніндегі комиссары Вирги-
ниюс Cинкявичюс, өз кезегінде,
Қазақстан мен ЕО климат пен эколо-
гияға қатысты ең маңызды мәселелер
бойынша, сондай-ақ жаһандық «жа-
сыл көшуді» қамтамасыз ету жолында
тұрақты ынтымақтастыққа дайын
екендігін мәлімдеді. 

«Климат дағдарысы, биоалуан-
түрлілік және ластану дағдарысы -
жедел шараларды қажет ететін
жаһандық мәселе. Жаһандық жасыл
көшуді қамтамасыз ету үшін біз
тығыз ынтымақтастықта жұмыс
жасауымыз керек. Бүгінгі конферен-
ция ЕО пен Қазақстан арасындағы
климат және қоршаған ортаны
қорғау мәселелері бойынша ынты-
мақтастықты тереңдетуге септі-
гін тигізетіндігіне сенемін», -
деді Синкявичюс.

ECOJER конгресі аясында жеті
панельдік сессия өткізілді. Аталған
сессиялар жұмысы барысында қаты-
сушылар Қазақстан мен Еуропалық
Одақ арасындағы климаттық ынты-
мақтастықты, өндірісті «жасылдан-
дырудың» болмысы мен келешегін,
сондай-ақ айналмалы экономика және
«ақылды қалалар» мәселелерін тал-
қылады. Сонымен бірге, әйелдердің
қоршаған ортаға қатысу сұрақтары
көтеріліп, жаңа Экологиялық кодекс
ұсынылды. «Қалдықтарды жағу және
қайта өңдеу» тақырыбындағы тал-
қылауда Экология министрлігінің
өкілдері мен табиғатты қорғау белсен-
ділері Қазақстанда қалдықтарды
өртеу зауыттарын салудың оң және
теріс жақтарын қарастырды. 
Конгресс қорытындысы бойынша

Париж келісімі аясында Қазақстанның
міндеттемелеріне қол жеткізуі жөнін-
дегі ұсыныстары мен ұсынымдары
көрсетілген резолюция қабылданды.

В НУР-СУЛТАНЕ СОСТОЯЛСЯ
ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОН-
ГРЕСС «ECOJER» - «ФОРМИРУЙ
УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ».
Мероприятие прошло в преддверии

Всемирного дня охраны окружающей
среды, в рамках празднования 30-ле-
тия независимости Казахстана. Ор-
ганизатором выступила Ассоциа-ция
«ECOJER», при поддержке Минис-
терства экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК. Партнером прове-
дения Конгресса является Представи-
тельство Европейского Союза в РК. 
С обращением к участникам от

имени Главы государства Касым-
Жомарта Токаева выступил спе-
циальный представитель Президента
РК по международному сотруд-
ничеству Ержан Казыхан. 

«Концепция устойчивого развития
предусматривает гармоничное
взаимодействие триады «экология-
экономика-общество», поэтому
Казахстан не может откладывать
решение экологических проблем. Я
приветствую создание новой диало-
говой платформы, которая объеди-
няет усилия общественности, биз-
неса и правительства для решения
экологических проблем, и повышения
экологической культуры населения.
Надеюсь, что проведение заседаний
Конгресса накануне Всемирного дня
окружающей среды станет доброй
традицией», - говорится в обращении
Касым-Жомарта Токаева. 
Актуализируя тематику, предсе-

датель Совета Ассоциации «ECO-
JER», депутат Мажилиса Парламента
РК Лаззат Рамазанова отметила, что
Казахстан, как и весь мир уязвим к
воздействиям изменения климата. 

«Дальнейший рост глобальной
температуры воздуха может при-
вести к необратимым процессам
природной среды. Именно поэтому
Правительство инициирует сис-
темные меры по декарбонизации эко-
номики и «экологизации» промышл-
енности. Процесс не будет полно-
ценным без политической воли и пос-
тоянного диалога между государс-
твом, бизнесом и общественнос-
тью. К этому необходимо стре-
миться», - сообщила Лаззат
Рамазанова. 
Климатические проблемы нельзя

рассматривать в отрыве от реформ в
агропромышленном комплексе, уве-
рен Комиссар Европейского Союза по
сельскому хозяйству Януш Войцех-
овский.  По его словам, устойчивое
сельское хозяйство не только дает
реальный шанс малым и средним
фермам увеличивать свою добавлен-
ную стоимость, но и вносит сущес-
твенный вклад в выполнение клима-
тических обязательств. 

«Мы можем эффективно произ-
водить сельскохозяйственную про-
дукцию, заботясь при этом об окру-
жающей среде, климате и благопо-
лучии домохозяйств. В достижении
этих целей нет никакого противо-

речия, и они должны рассматри-
ваться вместе», - считает Януш
Войцеховский. 
Вопросы разработки мер по адап-

тации Казахстана к изменению кли-
мата стоят на повестке дня в Минис-
терстве экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК. 

«Для усиления международного
сотрудничества и снижения нега-
тивных последствий, в националь-
ное законодательство имплемен-
тированы нормы по адаптации к
изменению климата. Это позволит
создать эффективную систему
повышения устойчивости на мест-
ном уровне. Реализация начнется с
проведения полной оценки в наиболее
уязвимых секторах: водное, сельс-
кое, лесное хозяйство и гражданская
защита. В результате, на нацио-
нальном и местном уровне в отрас-
левых государственных программах
появится возможность учитывать
климатические риски и разраба-
тывать необходимые меры адапта-
ции к изменению климата», - заявил
министр экологии, геологии и природ-
ных ресурсов РК Магзум Мырза-
галиев.
Комиссар Евросоюза по окружаю-

щей среде, океану и рыболовс-
тву Виргиниюс Cинкявичюс, в свою
очередь заявил о готовности постоян-
ного сотрудничества Казахстана и ЕС
по важнейшим климатическим и
экологическим проблемам, а также
для обеспечения глобального «зеле-
ного перехода». 

«Климатический кризис, кризис
биоразнообразия и загрязнения - это
глобальные проблемы, требующие
немедленных действий. Чтобы
обеспечить глобальный зеленый
переход, мы должны тесно сотруд-
ничать. Я твердо верю, что сегод-
няшняя конференция поможет углу-
бить сотрудничество между ЕС и
Казахстаном по важнейшим клима-
тическим и экологическим проб-
лемам, которые мы все разде-
ляем», отметил Синкявичюс.
В рамках Конгресса «ECOJER»

состоялось семь панельных сессий,
на которых участники смогли обсудить
климатическое сотрудничество Казах-
стана и Евросоюза, реалии и перс-
пективы «экологизации» промышлен-
ности, а также вопросы циркулярной
экономики и «умных городов». Вместе
с тем обсуждены вопросы участия
женщин в экологии, был представлен
новый Экологический Кодекс. На
дебатах «Сжигать нельзя перера-
ботать» представители Минэкологии
и экоактивисты представили свои
«за» и «против» по поводу строитель-
ства в Казахстане мусоросжига-
тельных заводов. 
По итогам Конгресса была принята

резолюция, в которой отражены
предложения и рекомендации участ-
ников по достижению Казахстаном
взятых обязательств в рамках
Парижского соглашения.

ECOJER КОНГРЕССІ: КОНГРЕСС ECOJER:
«ЖАСЫЛ» ҚАЗАҚСТАН ҚАНША ТҰРМАҚ? ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ «ЗЕЛЕНЫЙ» КАЗАХСТАН?

Ойыл селосы
Қуаныш Орынбасарұлы Тұрғамбеков

(09.06.1984 - 15.04.2020ж.)

ЕСКЕ АЛУ

Аяулы ұл, асыл жар, ардақты әке және қимас
бауырымыз Қуаныштың көзі тірі болса 37 мүшел
жасқа толар еді. Марқұмның жатқан жері жарық,
топырағы торқа, жаны жәннәтта нұрлансын деп
құран бағыштап Аллаға дұға етеміз.
Жылдан асты көрмегелі өзіңді
Еске аламыз жарқылдаған жүзіңді
Еске аламыз көңілді бір кезіңді
Қайтпайтынын кім біліпті ол күнді.
Жылдан асты көздің жасы төгілді
Еске аламыз сағынамыз өзіңді
Ақ көңілді жан едің ғой өмірде
Неге өмір қысқа болып берілді.
Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда
Көнеміз ғой тағдар басқа салғанға
Өзімізді санаушы едік бақытты
Ақ Қуан сен ортамызда болғанда.
Өтті кетті, зымырап талай күндер
Сен ғана жоқсың біздің арамызда
Жүрек сыздап, еңсе түсіп егілеміз
Ойсыраған орныңа қараймызда.
Кетсе де көзден ғайып-
Көңілден кеткен емес,
Асыл бейнең ешқашан болмас елес.
«Жәннәтта жаны болсын» деп сұраймыз
Алладан дұға қылып ертелі-кеш.
Еске алушылар: ата-анасы, жолдасы, балалары және бауырлары.

Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Қазақстан Респуб-
ликасы Денсаулық сақтау министр-
лігінің КВИ-ға шалдыққан науқастар
мен олармен байланыста болған
адамдар үшін оқшаулаудың міндетті
режимін көздейтін санитарлық ереже-
лерді бекіткендігін хабарлайды. Осы
талаптарды орындамағаны үшін
азаматтарға әкімшілік жаза қолданы-
латын болады. Ережелер 2021 жылғы
10 маусымда күшіне енеді.
Денсаулық сақтау министрлігінің

бұйрығына сәйкес, өзін-өзі оқшаулау
режимін бұзушылар «Ashyq» ақпарат-
тық платформасы арқылы анықтал-
мақ.
Осылайша, жүйе мәліметтері

«Ashyq» жобасына қатысатын қоғам-
дық нысандарға кіру кезінде анық-
талған «қызыл» мәртебесі бар адам-
дарды тіркеу фактісін растау болып
саналады. Дәлірек айтқанда, каран-
тиндегі науқас адамның санитария-

лық-эпидемиологиялық талаптарды
сақтамауы ӘҚБтК-нің 802-бабына
сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық
туралы іс қозғауға және оған әкімшілік
жазаны қолдануға себеп болады.
Егер азамат өзінің КВИ-ға шалдық-
қанын біле тұра, оқшаулану режимін
бұзып, айналасындағы адамдарға
қасақана қауіп төндірсе, оған 30 АЕК
немесе 87 510 теңге мөлшерінде әкім-
шілік айыппұл салынады.

«Ashyq» платформасының жүкте-
мелеріндегі мәліметтер Цифрлық
даму, инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігінің бірыңғай
ақпараттық жүйесінде тіркелетіндігін
атап өткен жөн.
Санитариялық-эпидемиологиялық

бақылау комитеті барлық қазақстан-
дықтарды карантиндік талаптарды
сақтауға шақырып, әкімшілік айыппұл-
дар КВИ сияқты қауіпті жұқпалы
аурулардың таралуын бақылауға
алуға мүмкіндік береді деп үміттенеді.

Қазақстан... Жалғыз ауыз сөздің
құдіреті мен қасиетін осы жерде туған
әрбір азаматтың сергек сезінуі парыз.
Бұл сөз біздің қанымыз бен жанымыз-
дың ажырамас бір құрамдас бөлігі.
Қазақ жері, қазақ елі – біздің ата-
бабаларымыздың кейінгі ұрпақтарға
қалдырып кеткен баға жетпес байлы-
ғы және асыл мұрасы.
Біздің ата шежіреміз ғасырлар бойы

Ресей тарихының құрамдас бөлігі
болып келді, солай хатталды да. Жаңа
тәуелсіздік заманда өз халқымыздың
тарихын өзіміз жазып, жаңа егеменді
ел, халық тұрғысынан жазуға мүмкін-
дік алдық.
Әрине, Тәуелсіздік бізге оңайлық-

пен келген жоқ. Қазақ халқының небір
батырларының жасаған ерліктерін
білеміз. Біз үшін қай замандағы тари-
хымыз болсын қымбат, айтулы кезең-
дерде ту ұстаған бабаларымыздың
барлығы да құрметті.
Тәуелсіздік жолы - азаттық жолы.

Егемен елдің азаматтары арлы,
зейінді, пейілді, патриот болуы керек.
Тәуелсіздік жолы - үміт жолы. Біз
тәуелсіздіктен ең алдымен жарқын
болашаққа бастар жолды, кейінгі
ұрпақтан ата-баба аңсаған игі мақсат-
тардың орындалуын күтеміз. Басқаша
айтқанда, біздің ата-бабамыз аңсаған
заман - Тәуелсіздікті де алдық. ХХІ
ғасырда Елбасының салған «Мәңгілік
Ел» болып қалуымызға нық қадам
бастық. Тектілердің тұяғы Елбасы

Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегінің
арқасында халқымыз – тыныштықта,
Отанымыз – еркіндікте. Елдің бірлігі
артып, берекесі кірді. Іргеміз - тыныш.
Түндеріміз - бейбіт. Күндеріміз –
нұрлы. Елбасы Н.Ә.Назарбаев айт-
қандай, елдің болашағының көркейіп,
гүлденіп, одан әрі дамып, өркендеуі -
біздің қолымызда.
Біздің Тәуелсіз ел болғанымызға- 30

жыл. Тәуелсіздік- тәу етер жалғыз кие.
Біздің тәуелсіздігіміз – тек бір ұрпақ-
тың ғана еңбегі емес, барша ұрпақ-
тардың еңбегі. Басты мұрат – қолы-
мызға қиындықпен түскен Тәуелсіздік
туына мейілінше бекем болуымыз
керек, ел ішінің бірлігі аса қымбат.
Тәуелсіздік алған соң білім беру

саласында көптеген өзгерістер болды.
Бірақ өзгермейтін бір ғана құндылық
ол – біздің Тәуелсіз Отанымызды сүю,
оны қорғау, яғни жас ұрпақ бойында
патриоттық сезім қалыптастыру. Оны
жүзеге асыру – ұстаздар қауымының,
соның ішінде АӘТД пәні мұғалім-
дерінің міндеті деп түсінеміз.
Тек әрдайым еліміз аман, аспаны-

мыз ашық, көк байрағымыз биіктен
желбіреп, жас ұрпақ өз елінің пат-
риоты болып, әрқашан  Қазақстанды
мақтан тұтсын деймін.

Ерлан МЕРҒАЛИЕВ,
Ақшатау орта мектебінің

АӘТД пәнінің
оқытушы-ұйымдастырушысы.

Өңірлік коммуникациялар қызметі
орталығында облыстық санитарлық-
эпидемиологиялық бақылау департа-
менті басшысының орынбасары Гүл-
бану Дәулетова мен «Атамекен» өңір-
лік кәсіпкерлер палатасының дирек-
торы Сұлупан Шынтасова «Ashyq»
жобасын жүзеге асыру туралы баян-
дады.
Аталған жобаның негізгі артықшы-

лығы — қауіпсіздік. «Ashyq» қосым-
шасы QR-код арқылы қоғамдық орын-
ға келушінің ковид статусын анықтауға
мүмкіндік береді. Осылайша бизнес
өкілдері санитарлық нормалармен
қатар, қосымша бақылауды қамта-
масыз етеді.
Облыста кәсіпкерлер арасында

«Ashyq» жобасына қатысушылар
саны артып келеді. Бүгінде аталған
жоба бойынша 318 бизнес нысаны
жұмыс істейді.

— Ақтөбе облысы «сары аймақта»
болғандықтан, Бас мемлекеттік
санитарлық дәрігердің қаулысына
сәйкес, бірқатар бизнес нысандары
шектеу режимінде жұмыс жасауда.
Алайда қызметіне тыйым салынған
кейбір кәсіпкерлік субъектілері егер
«Ashyq» пилоттық жобасының қаты-
сушылары болса, шектеу шарала-
рына қарамастан, тіпті локдаун жағ-
дайында да жұмыс істеуге мүмкіндік
алады, — дейді Сұлупан Шынтасова.
Оның айтуынша, бүгінде облысымыз-
да жобаға қатысуға 400-ден аса
кәсіпкерлік субъектісі ниет білдірген
және оның 318- іне QR-код сәтті
берілген. Жобаға қатысушылардың
тізімі Ақтөбе облысы әкімдігінің
сайтында күн сайын жаңартылып
отырады.

— Кәсіпкерлер QR-код алу үшін
алдымен infokazakhstan.kz сайтына
өтінім береді. Сұрақтар туындаған

жағдайда, біздің мамандар кеңес
беруге дайын. «Ashyq» мобильді
қосымшасын қолдану оңай. Нысанға
кіреберісте клиент қосымша арқылы
QR-кодты енгізген кезде, оның қай
топқа жататынын бірден білуге бола-
ды, — дейді Кәсіпкерлер палатасының
директоры.
Нысанға келуші өзінің жеке теле-

фонына «Ashyq» мобильді қосымша-
сын жүктеп, телефон нөмірі бойынша
авторизациядан өтіп, ЖСН дерегін
теріп, өзінің нысанға келуін растауы
үшін нысанның QR-кодын өз телефо-
ны арқылы сканерлейді. QR-кодты
сканерлеген соң, мобильді қосым-
шада келушінің статусы түрлі түсті
форматта жанады. Мәселен, «қызыл»
түс — егер адам ПТР-тестін тапсы-
рып, оң нәтиже шықса беріледі. Осы
статустың иесіне үйде оқшаулану
режимін қатаң ұстану керек. «Сары»
түс науқас адаммен байланыста
болған адамдарға беріледі. Оларға
тек азық-түлік немесе үй жанындағы
дәріханаға баруға рұқсат етіледі.
«Көк» түс — ПТР-тест тестілеу тапсы-
руға міндетті орындардан басқа
барлық жерге баруға рұқсат.
«Жасыл» түс — жүріп-тұруға толығы-
мен рұқсат беріледі.

— Әзірге вакцина алған адамдар
туралы деректер қосымшада көрін-
бейді. Қазіргі таңда «Ashyq» жобасын
вакциналау паспортымен біріктіру
бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Жүйелерді интеграциялаудан кейін
вакцина алған азаматтарға және ПТР-
тестілеуі теріс шыққан адамдарға
«жасыл» статус белгіленеді. «Көк»
статус ПТР-тестілеуі жоқ және науқас
адамдармен байланыста болмаған
адамдарға беріледі. Қосымшаның
қалған әдістемесі өзгеріссіз қалады,
— деді Сұлупан Шынтасова.

Ислам діні – мәңгілік, әрі әлемдік дін.
Әр елдің мұсылмандары өздерінің
дәстүрлеріне сай ислам дінін ұстанып
келеді. Себебі, ислам шариғатқа
қайшы келмейтін дәстүрлерді жоққа
шығармайды, тіпті қолдап құптайды.
Бұның бір нақты дәлелі – қазақтың

мақал-мәтелдері мен өлеңдеріне зер
салып қарасақ, астарында аят пен
хадис бар екенін байқауға болады.
Сөзімізге дәлел ретінде бірнеше
мақал-мәтел мен өлеңді талдап
көрейік.
Мысалы, Отанға байланысты:

«Өзге елде сұлтан болғанша, өз
еліңде ұлтан бол», «Ер – туған жеріне,
ит – тойған жеріне» мағынасындағы
мәтелдер халқымызды отансүйгіш-
тікке баулиды. Өйткені, отансүйгіштік
– мұсылманның негізі міндеттерінің
бірі.
Расында «отансүйгіштік», «патрио-

тизм» ұғымдары асыл дінімізбен
астасып жатыр. Дінімізде «Отанды
сүю – иманнан!» деген нақыл сөз бар,
бұл жайында хадисте, Алла елшісі
(с.ғ.с.) өзі туған Мекке қаласынан
Мәдина қаласына қоныс аударатын
уақытта, Мекке қаласына қарап
тұрып: «Алланың атымен ант
етейін, сен жер бетіндегі ең жақсы
мекенсің және менің сүйікті туған
жерімсің, егер сенің тұрғындарың
мені шығармағанда сенен басқа
жерде тұрақтамас едім», – деп
жеткізген (Табарани риуаяты).
Демек мақал-мәтелдердің бәрі аят-

хадистардың астарына негізделген.
Ата-бабаларымыз дінді мықты білгені
соншалықты, бізге шариғатты
қарапайым сөздермен, мақал-мәтел
қылып жазып, түсіндіріп кеткен.
Бұқар жырау атамыздың «Тілек»

деген өлеңінде келеді:
Бірінші тілек тілеңіз,
Бір Аллаға жазбасқа.
Екінші тілек тілеңіз,
Ең шұғыл пасық залымның,
Тіліне еріп азбасқа.
Үшінші тілек тілеңіз,
Үшкілсіз көйлек кимеске.
Төртінші тілек тілеңіз,
Төрде төсек тартып жатпасқа.
Бесінші тілек тілеңіз,
Бес уақытта бес намаз,
Біреуі қаза қалмасқа.
Өлеңнің мағынасы шариғатпен

астарлап түсіндіріліп жатыр. Бізге
Алланы тануымызды, намаздың па-
рыздығын айтып өткен.
Қазақтың мақал-мәтелдері рухани

құндылықтарды насихаттайды. Олар
дін мен дәстүрді байланыстырып, кең
мағына беріп ұштасып отырғандығын
көруге болады. Соларға амал ету
арқылы, адамгершілік қасиеттерді
жоғарылату, руханиятымызды артты-
рудың маңызы зор.

Қ. ТҰРСЫНҒАЛИЕВ,
Шығыс Қазақстан облысы

Дін мәселелерін зерттеу
орталығы Семей өңірлік

секторының теологы.

Қаратал  жері  табиғаты өте сұлу,
суы  мол, шөбі шүйгін өлке. Ата-баба-
ларымыздың құтты қонысы болған
сол Қараталда  дүниежүзіне тары егу-
ден рекорд жасаған «Дала академигі»
Шығанақ Берсиев (1881-1944), Қазақ-
станнан шыққан тұңғыш медицина
профессоры Ишанбай Қарақұлов
(1909-1992), Сынықшы-Сүлеймен
Қарабалаұлы (1907-1970) сынды дара
тұлғаларымыз елімізге еңбегі сіңіп,
халық мақтанышына айналды.
Осындай тұлғаларымыздың ізба-

сары, аты ауылымыздың әрбір азама-
тының жүрегінен орын ала білген білік-
ті маман, білгір дәрігер, ұстаған жері
сол күйі жазылып кететін, балалар
дәрігері-Қайрат Маратұлы Алтымов
еді.
Қазіргі ғылым мен білімнің дамыған

заманында әлі күнге дейін дауасы
табылмаған ауруларды қарапайым
жолмен емдеп, талай жанның өміріне
араша түскен. Еш УЗИ-сыз адамдарға
диагноз қойып, ауыл халқын өзіне
әулиедей сендірген, қарапайым, өте
байсалды, ақылды, сабырлы, өз ісінің
маманы, ауыл халқының мақтаны-
шына айналған жан еді.
Менің үйдегі әжем беймезгіл уақыт-

та сырқаттанып қалғанда еш ойлан-
бастан көмектесуге дайын еді. Бұндай
жағдайлар тек бізде емес, барша ауыл
халқында болып тұратын жағдай.
Жұрт ағайды құрмет тұтты. Сыйлады.
Өз үйінің бір мүшесіндей көретін.
Оның дәрігерлігінен бөлек адами
болмысы өзгелерден ерекшелеп тұра-
тын. Ешкімнің жағдайына, тұрмысына
қараған жоқ. Науқастың бәрін бірдей
көрді, емдеді. Тіпті оның атағын естіп,
облыс орталығынан, өзге де қалалар-
дан емделушілер келетін. Қайраттың
қолы жеңіл деп баласын сүндеттейді.
Бірнеше күн ас батпай, тілден қалған
талай науқас Қайрат келіп қарағанда
жадырап, шай ішіп, шүйркелесіп
кететін.
Білетініміздей ол көптеген адам-

дардың өмірін өлімнен арашалап қал-
ған. Сол адамдардың қатарында мен
де бармын. Осыдан 12 жыл бұрын
төрт-бес айлық кезімнен маңдай
тұсыма кішкентай ісік шыққан бола-
тын. Бұның не екенін ол кезде ешкім

түсінбей «Қал» деп ойлап жүре берген
болатын. Бірақ апта, ай өткен сайын
ісік  ұлғая түсті. Бұл көбінің назарына
түскен, сирек кездесетін аурудың емін
табу оңай болмады. Сол қиын шақ-
тары ата-анама сүйеу болып, уақтылы
диагноз қоюының арқасында мен Нұр-
Сұлтан қаласындағы «Ана мен бала-
ны қорғау орталығына» барып, дер
кезінде емделіп шықтым.
Қайрат ағайды ауырып шақырған

адамдар, ауруын ұмытып шүйіркелесе
кететін. Ал оның «ауырып жүр едім»
деген сөзін ешкім естімеген. Ол қанша
ауырса да, ешкімге айтпаған, соңғы
демі қалғанша өз жұмысына адал бол-
ды. Адамды жүрегімен емдеді. Кейбір
дәрігерлердей аттандап, ұрысып,
айғай салмайды. Біреуге дауыс көтер-
генін ешкім естімепті. Ол ауылдың
«Жедел жәрдемі» еді. Ол кісі барда
балалар тыныш ұйықтайтын. Жасы
келген үлкен кісілер көп мазасыздан-
байтын. Себебі әрқайсысының диаг-
нозы Қайраттың қолында еді. Оның
еңбегі елдің есінде сақталып қалады.
Ісімен де, сөзімен де Қараталдың
тұлғасы боп қалатын Қайратқа ауыл-
да ескерткіш бюст орнатылды. Ауыл
тұрғындары оның атына көше атауын
беруді сұрады. Мұның бәрі оған деген
шексіз алғысы мен құрметі еді. Оның
қасына келген әрбір адам ауруын айта
жөнелетін. Ал, ол ауруын ешкімге
айтпапты. Тіпті білдірмепті.
Әттең-ай, біз тек өз жағдайымызды

ғана біліп, оның ауруы жайлы ештеңе
білмегеніміз. Түнде үйіне ең соңғы
науқасын қарап келіп кіргеннен, таң-
ертең шыға алмады... Сол күні ауыл
халқына қаралы хабар келіп, барша
халықты бір сәтте жылатты. Күнде
күліп жүретін адамның кеше бар, бүгін
жоқ болғандығына сену оңай болма-
ды.  Алтымов Қайраттың есімі барша
халықтың жүрегінде. Ақыры жұрттың
ауруын жүрегімен қабылдаған оның
жүрегі көтере алмай 53 жасында өмір-
ден өтіп кетті.

Гаухар МЕЙІРХАН,
Берсиев моделді ауыл

кітапханасы жанындағы
«Ақбота»қызығушылық

клубының мүшесі.

ӨЗІН-ӨЗІ ОҚШАУЛАУ РЕЖИМІН ҚАСАҚАНА БҰЗҒАН
АЗАМАТТАР ӘКІМШІЛІК ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТЫЛАДЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК –
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