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Жоғарыда айтқанымыздай негізінен
мемлекеттік бағдарламалардың
орындалу барысына басымдық
берген баса назар аударған қонақтар
алдымен Саралжын ауылдық округіне
қарасты Бестамақ ауылына ат басын
тіреді. Өйткені, мұнда «Өңірлерді
дамыту бағдарламасы» аясында
жалпы құны 202,288 млн. теңгеге
орталықтандырылған ауыз су құбы-
рының құрылысы жүргізіліп жатыр.
Өткен маусым айында жұмысты
бастаған мердігер «Монолит» ЖШС-і
тендердің талабы бойынша қараша
айында су құбырын қолданысқа
тапсыруы тиіс. Алайда, мердігермен
мәмілеге келген аудан әкімдігі бұл
жұмысты қыркүйекке дейін аяқтауды
міндеттеп отыр. Себебі, тұрғындар да
суық түскенше үйлерінің ішіне су
құбырын кіргізіп алуы үшін арнаулы
жұмыстар ұйымдастырылып жатыр.
300-ге тарта тұрғыны бар ауыл үшін
бұл мемлекеттік бағдарламаның
екінші үлкен «сыйы». Сондықтан,
көгілдір отын келіп, бас жоспары
жасалған ауылға бет бұрушылар көп.
Содан-ақ, мемлекеттің қыруар қаржы-
сының мақсатты жұмсалып жатқа-
нына көз жеткізуге болады. Ал, ауыл
тұрғындарының көктемгі-күзгі мезгіл-
дегі күре жолға жету «мұңын» аудан
әкімдігі таяу арада шешуді көздеп
отыр. Саралжын ауылдық округі
Кемер ауылындағы Саралжын ауыл-
дық клубы және Саралжын ауылдық
амбулаториясының жұмысымен
танысқан облыстық мәслихаттың
депутаттарын аудан әкімдігі осы
округтің аумағында биылғы жылы
атқарылатын жұмыстардың жай-
жапсарымен таныстырды.
Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылы-

ның ішкі ауылдық жолдарына жаса-
лып жатқан жөндеу жұмыстарын көр-
ген депутаттар әріптестері, белгілі
меценат Талғат Салфиковтың демеу-
шілігімен салынған аудандық саз
мектебінің жұмысымен танысты.
Сондай-ақ, аудан орталығындағы
жұмыс сапары барысында депутаттар
«Ауыл ел бесігі» бағдарламасы
аясында 392 млн. теңгеге салынған
дене шынықтыру-сауықтыру кешені-
мен, Ойыл селосында салынып жат-
қан екі сегіз пәтерлі жалдамалы-
коммуналдық тұрғын үй құрылысымен
және Ойыл селосындағы «Бастау
2019» ЖШС-нің  мал сою, ет өңдеу
цехы жұмыстарымен танысты. Соны-
мен қатар, Ойыл селосындағы Талғат
Салфиковтың демеушілігімен салын-
ған шағын футбол алаңы мен дема-
лыс саябағын көрген депутаттар одан
кейін негізінен ауылшаруашылығының
кіші буын мамандарын даярлайтын
Ойыл аграрлық колледжінің мате-
риалдық-техникалық базасымен
танысты.
Одан кейін аудандық мәслихат

депутаттары мен ауданның мекеме
басшыларымен кездескен облыстық
мәслихат хатшысы Амангелді
Нұғманов бастаған облыстық мәсли-

хаттың депутаттарына аудан әкімі
Асқар Қазыбаев «Nur Otan» партия-
сының 2021-2025 жылдарға арналған
«Өзгерістер жолы: әр азаматқа
лайықты өмір!» атты  сайлауалды бағ-
дарламасы Жол картасының Ойыл
ауданында орындалу барысын баян-
дады.
Яғни, осы мақсатта «Экономикалық

тұрақты аудан» бағдарламасы жасақ-
талып, «Нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарған арналған
«Еңбек» бағдарламасы және «Бизнес-
тің жол картасы 2025» бағдарлама-
лары арқылы кәсіпкерлерді қолдау
және лайықты жалақысы бар жаңа
жұмыс орындарын құруды көздеп

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Баршаңызды Тәуелсіз Қазақстанның орталығы – Нұр-Сұлтан қаласы күнімен

шын жүректен құттықтаймын!
Уақыт озған сайын Нұр-Сұлтан қаласы күнінің маңыздылығы артып, ол тек

елордалықтар ғана емес, бүкіл қазақстандықтардың асыға күтетін мерекесіне
айналды.
Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елорда

салу бастамасын алғаш рет көтеріп «Бұл мен үшін емес, бұл ел үшін, елдің
ертеңі үшін керек, мұның мәнін қазіргі адамдар толық ұғар-ұқпас, бірақ болашақ
ұрпақтарымыз ұғатын болады» деп өзінің көрегендік ойын жария еткен болатын.
Нұр-Сұлтан қаласы ең қысқа мерзім ішінде салынып, елдің қарышты

дамуының нышанына, жаһандық сәулет өнеріндегі бірден-бір қайталанбас
«Ғасыр жобасына» айналды.
Осы жылдар ішінде Нұр-Сұлтан қаласы халықаралық бейбітшілікті сақтаудың

ордасы болды.
Мемлекет басшысы, Қасым-Жомарт Тоқаев «Астананы көшіру идеясы елді

біріктіруші факторға айналды. Жаңа астанамыз әлемде бейбітсүйгіш қала
ретінде ЮНЕСКО-ның арнайы бағасына ие болды» деп атап өтті.
Нұр-Сұлтан қаласының мерейлі мерекесін ойылдықтар да лайықты

табыстармен қарсы алып келеді. Бүгінгі күні біздің басты мақсатымыз – елімізде
дендеген қауіпті індеттің таралуын тоқтатып, халықтың өмір сүру сапасын
қамтамасыз ету.
Еліміздегі ерекше экономикалық жағдайға байланысты «Жұмыспен қамтудың

жол картасы» бағдарламасы жүзеге асуда.
Осы жылы бағдарлама шеңберінде ауданымызды абаттандыру, көшелерді

орташа жөндеу мен жарықтандыру, әлеуметтік нысандарды ағымдағы
жөндеуден өткізу жұмыстары атқарылуда. Шағын және орта кәсіпкерлік,
ауылшаруашылығы салаларында тұрақты даму бар.
Осы ретте ауданымыздың әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің дамуы,

әлеуметтік құрылыс нысандарының жаңғыртылуы мен пайдалануға берілуі әрбір
тұрғын үшін маңызды деп есептеймін.
Өкінішке орай, елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталмай тұр.
Бұл эпидемиядан сақтану біздің ортақ міндетіміз екенін естен шығармайық.

ҚЫМБАТТЫ ЖЕРЛЕСТЕР!
Қазақстанның Елордасы, бүгінгі Нұр-Сұлтан – қарыштап дамыған

мемлекеттің, Мәңгілік Елдің символы.
Қазақ елінің жүрегі мәңгі соғып, бас қаласы одан әрі гүлдене берсін!
Баршаңызды мерейлі мерекемен құттықтай отырып, зор денсаулық,

отбасыларыңызға амандық, елімізге береке-бірлік тілеймін!
Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі
Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН 6 ШІЛДЕ -
ЕЛОРДА КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

ОЙЫЛДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ

ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУДАНЫМЫЗҒА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ
АМАНГЕЛДІ НҰҒМАНОВ БАСТАҒАН ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ
ДЕПУТАТТАРЫ КЕЛДІ. САПАРЫ БАРЫСЫНДА АУДАННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫ МЕН ЕЛ ИГІЛІГІ ҮШІН АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН
ЖҰМЫСТАРДЫ КӨЗДЕРІМЕН КӨРІП, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ОБЛЫСТЫҚ
БЮДЖЕТТЕН ҚАРЖЫ ҚАЖЕТ ЕТЕТІН ЖОБАЛАРМЕН ТАНЫСУ. СОНЫМЕН
ҚАТАР, «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫНЫҢ 2021 ЖЫЛҒЫ ЖОСПАРЛАНҒАН
САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОБЛЫСТЫҚ «ЖОЛ КАРТАСЫ»
ТАРМАҚТАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫНА ДА КӨЗ ЖЕТКІЗДІ.

отыр. Нәтижесінде биылғы жылдың
өзінде көздеген мақсат артығымен
орындалып отыр. Сонымен қатар,
еңбек нарығының қажеттіліктерін
ескере отырып, қысқа мерзімді оқы-
туға республикалық бюджеттен бөлін-
ген қаржы толық игеріліп, міндет
толық орындалды. Ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлер үшін гранттар бөлу

жұмысы да мерзімінде орындалып
отыр. Ауыл тұрғындарының табысын
арттыру және азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мақсатында кәсіп-
керлердің мал тұқымын асылдан-
дыруы сияқты ой-жоспарларын орын-
дауына «Қарапайым заттар экономи-
касы» бағдарламасы арқылы несие
алуларына қолдау көрсетіліп келеді.
Ауданның барлық саласындағы

жетістіктер мен міндеттерді баяндаған
Асқар Қайырғалиұлы Nur Otan»
партиясының 2021-2025 жылдарға
арналған «Өзгерістер жолы: әр
азаматқа лайықты өмір!» атты сай-
лауалды бағдарламасы Жол карта-
сының Ойыл ауданында орындалмау
қаупі бар түйткілді тұстарды да

жасырған жоқ.
Ақтөбе облыстық қоғамдық кеңесі-

нің мүшесі Келдібай Еспағамбетов
«мал баққан» аудан Ойыл үшін
мемлекеттік бағдарламалардың ма-
ңызы зор екеніне тоқталса, облыстық
мәслихаттың депутаттарынан құрал-
ған топтың құрамында болған Ақтөбе
облыстық экономика және бюджеттік

жоспарлау басқармасының басшысы
Гүлқасима Сүйінтаева кейбір көлемді
қаражатты қажет ететін бағдарла-
малардың орындалу барысын ұдайы
бақылауды ұсынып, аудандағы атқа-
рылып жатқан жұмыстарға шынайы
ризашылығын білдірді.
Р .S Облыстық мәслихат

хатшысы Амангелді Нұғманов
бастаған облыстық мәслихат
депутаттары Ойыл ауданына
сапарлары соңында Ойыл орман
шаруашылығының тәлімбағын-
дағы «Жасыл ел» жасағының
жұмысымен танысты.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІ
ӘКІМІНЕ КАНДИДАТТАРДЫҢ  ҰСЫНЫЛУЫ ТУРАЛЫ ХАБАР
Ойыл аудандық сайлау комиссиясына:
Көптоғай ауылдық округінің әкімдігіне:
-  Өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған бір кандидаттан (Бақытов Аманбек

Асылбекұлынан) 01.07.2021 ж. құжаттар келіп түсті.
 - «Nur Otan» партиясынан ұсынылған бір кандидаттан (Асылбаев Ерлан

Базарбайұлынан) 02.07.2021 ж.
Саралжын ауылдық округінің әкімдігіне:
- «ADAL» саяси партиясынан ұсынылған бір кандидаттан (Қосбаев

Ахметжаннан) 02.07.2021 ж.;
- «Nur Otan» партиясынан ұсынылған бір кандидаттан (Мүбараков Абат

Қаратауұлынан) 02.07.2021 ж. құжаттар келіп түсті.
Кандидаттардың сайлау туралы Конституциялық заңның талаптарына,

Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамаға сәйкестігін анықтау жүргізілуде.
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

1. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру ақ-қара түсті орындауда 1
шаршы см құны – 100 теңге.

2. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру түрлі- түсті орындауда 1
шаршы см құны – 150 теңге.

3. Сайлауалды үгіт материалдарын басылым сайтына орналастыру құны –
100 теңге.

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

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

6. Сайлауалды үгіт материалдарын берудің соңғы мерзімі 2021 жылдың 19
шілде күнгі жергілікті уақытпен сағат 12.00-ге дейін деп белгіленеді.

7. Макет жасау мен баспа орнын ұсыну үшін 100 пайыздық алдын-ала төлем
жасалады.

8. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру «Сайлау-2021» белгісімен
(бұл белгі жарнамаланатын материалдың кеңістігіне орналасуы тиіс) қоса
ұсынылады. Сайлауалды үгіт материалы оны қаржыландыру көзі туралы
ақпаратпен қоса беріледі.

9. Форс-мажорлық жағдайлар Қазақстан Республикасының жалпы белгіленген
қолданыстағы заңдарымен анықталады.
Р.S. Осы шарттарға Орталық сайлау комиссиясы түсіндірмелеріне сәйкес

қосымшалар, өзгерістер енгізілуі мүмкін.
«Ойыл газеті» ЖШС

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ
ТУРАЛЫ» ҚР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНА СӘЙКЕС
ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛҒЫ 25 ШІЛДЕГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН

ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША КӨПТОҒАЙ ЖӘНЕ
САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІ ӘКІМДЕРІНІҢ
САЙЛАУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ

«ОЙЫЛ» ГАЗЕТІНДЕ ӘКІМДІККЕ КАНДИДАТТАРҒА
БАСПАСӨЗ БЕТІНЕН ОРЫН БЕРУ ТӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРІ,

ШАРТТАРЫ, ЖӘНЕ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Сайлау 2021



2 6 шілде 2021 жыл

2021 жылғы 1 шілдедегі № 31         Нұр-Сұлтан қаласы
Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 67 қаулысына
толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының халқы арасында COVID-19  коронавирустық

инфекциясының (бұдан әрі – COVID-19) таралуының алдын алу мақсатында,
Қазақстан Республикасы Конституциясының 39-бабы және 12-бабының 5-
тармағына, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексінің 38-бабы 1-
тармағы 7) тармақшасына, 104-бабы 7-тармағы 8) тармақшасына,
«Медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде оларға қарсы
міндетті профилактикалық екпелер жүргізілетін аурулардың тізбесін, екпелерді
жүргізу қағидаларын, мерзімдерін және халықтың профилактикалық екпелерге
жататын топтарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020
жылғы 24 қыркүйектегі № 612 қаулысына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. «Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық инфекция

ауруының алдын алу жөніндегі шараларды одан әрі күшейту туралы» Қазақстан
Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 25
желтоқсандағы № 67 қаулысына (бұдан әрі - № 67 БМСДҚ) мынадай өзгерістер
мен толықтырулар енгізілсін:
1) № 67 БМСДҚ мынадай мазмұндағы 6-1 және 6-2-тармақтармен

толықтырылсын:
«6-1. Облыстардың, Алматы, Нұр-Cұлтан, Шымкент қалаларының

әкімдері, орталық мемлекеттік органдар, құқық қорғау және арнайы
органдар, «Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), ұлттық компаниялар, меншік
нысанына қарамастан заңды тұлғалар:
1) мынадай ұйымдардың/объектілердің:
қызмет көрсету жөніндегі объектілердің (халыққа қызмет көрсету

орталықтары (ХҚКО), «Қазпошта» АҚ бөлімшелері, екінші деңгейдегі банктер,
қаржы нарығының объектілері, сақтандыру компаниялары, жылжымайтын мүлік
жөніндегі агенттіктер, жарнама агенттіктері, айырбастау пункттері, ломбардтар,
сұлулық салондары, шаштараздар, химиялық тазалау орындары, кір жуу
орындары, фитнес, спорт кешендері, спорттық-сауықтыру орталықтары, СПА
және массаж салондары/орталықтары/кабинеттері, моншалар, сауналар,
бассейндер, жағажайлар, типографиялық көрсетілетін қызметтер, тігін ательесі,
фотосалондар, аяқ киім шеберханалары, гүл дүкендерінің, аяқ киім, киім жөндеу,
ұйымдастыру техникасын жөндеу жөніндегі сервис, адвокат, нотариус,
бухгалтер және консалтинг, маникюр және педикюр, косметологиялық
қызметтерді көрсету жөніндегі объектілер, өзге де объектілер);
халық тұтынатын өнімдердің және тауарлардың көтерме және бөлшек

саудасы (сақтау) объектілерінің, оның ішінде базарлардың, сауда үйлерінің,
сауда желілерінің, сауда-ойын-сауық орталықтарының, дүкендердің, шағын
маркеттердің, супермаркеттердің, гипермаркеттердің;
мәдениет және демалыс объектілерінің (музейлер, музей-қорықтар,

кітапханалар, концерттік ұйымдар, филармониялар, театрлар, кинотеатрлар,
концерт залдары, клубтар, галереялар, көрмелер, цирктер және басқа да
мәдени-демалыс ұйымдары);
халықтың тұруы бойынша қызметтер көрсету саласындағы объектілердің

(қонақ үйлер, отельдер, хостелдер, мотельдер, жатақханалар, кемпингтер және
тағы басқалар);
жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын ұйымдардың, әуежайлардың,

теміржол, автомобиль және су вокзалдарының, өзен және теңіз порттарының,
автостанциялар/автоөтпе жолдарының, жолаушыларға қызмет көрсету
пункттерінің;
білім беру және тәрбиелеу ұйымдарының, оның ішінде білім беру дамыту

және түзету орталықтарының (ересектер мен балаларға арналған), оқу-өндірістік
комбинаттардың және басқа да мектептен тыс ұйымдардың;
санаторий-курорттық және сауықтыру мақсатындағы объектілердің

(санаторийлер, демалыс үйлері/базалары/аймақтары, профилакторийлер,
балалардың сауықтыру лагерлері (мектеп жанындағы, қала сыртындағы),
туристік базалар және басқалар);
қоғамдық тамақтану объектілерінің, оның ішінде ұйымдасқан ұжымдарда

орналасқан, сондай-ақ тамақ жеткізуді жүзеге асыратын объектілердің, стрит-
фудтардың;
барлық үлгідегі медициналық-әлеуметтік объектілердің (қарттар, мүгедектер

үйлері, сәбилер үйлері және басқалары);
денсаулық сақтау ұйымдарының, оның ішінде зертханалардың;
дәріхана ұйымдарының;
тіршілікті қамтамасыз ету және коммуналдық шаруашылық объектілерінің

(сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, аумақтарды
жинау және қалдықтарды шығару, үй-жайлар мен аумақтарды дезинфекциялық
өңдеу бойынша ұйымдар, авариялық-құтқару қызметтері, ПИК және МИБ және
басқалары);
экскурсиялық қызмет көрсететін ұйымдардың;
демалыс объектілерінің, ойын-сауық ойын объектілерінің (компьютерлік

клубтар, бильярд залдары, боулингтер, ойын-сауық орталықтары/саябақтары,
аттракциондар, аквапарктер, караоке, лотерея клубтары және лотерея
билеттерін сату жөніндегі өзге де пункттер/нүктелер және басқалар);
байланыс және телекоммуникация объектілерінің;
2) осы қаулының 6-1-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген ұйымдардың

вакцинацияланбаған жұмыскерлері үшін (тұрақты медициналық қарсы
көрсетілімдері бар және соңғы 3 ай ішінде COVID-19-бен ауырып жазылған
адамдарды қоспағанда) (7 күнде 1 рет) міндетті ПТР-тестілеу.

6-2. Облыстардың, Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент қалаларының әкімдері,
«Атамекен» ҰКП (келісу бойынша), ұлттық компаниялардың, ұйымдардың,
меншік нысанына қарамастан, Қазақстан Республикасының аумағында осы
қаулының 6-1-тармағында белгіленген салаларда қызметін жүзеге асыратын
жеке және заңды тұлғалардың басшылары:
1) 2021 жылғы 15 шілдеге дейінгі мерзімде (тұрақты медициналық қарсы

көрсетілімдері бар және соңғы 3 ай ішінде COVID-19-бен ауырып жазылған
адамдарды қоспағанда) вакцинаның бірінші компонентімен, ал 2021 жылғы 15
тамызға дейінгі мерзімде COVID-19-ға вакцинаның екінші компонентімен
профилактикалық егулер жүргізуді ұйымдастырсын;

2) профилактикалық егулер жүргізу қажеттілігіне ерекше назар аудара
отырып, COVID-19 жаңа коронавирустық инфекциясының профлактикасы
мәселелері бойынша жұмыскерлер арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысын
күшейтсін;

3) COVID-19-ға қарсы вакцинация алмаған жұмыскерлер үшін (тұрақты
медициналық қарсы көрсетілімдері бар және соңғы 3 ай ішінде COVID-19-бен
ауырып жазылған адамдарды қоспағанда) көзбе-көз режимде жұмысқа жіберуді
шектесін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы қаулы 2021 жылғы 2 шілдеде сағат 00-ден бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының
Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігері  Е. Қиясов

1 июля 2021 года №_31                        город Нур-Султан
О внесении дополнений в постановление Главного
государственного санитарного врача Республики Казахстан
от 25 декабря 2020 года № 67
В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-

19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии
со статьей 39 и пунктом 5 статьи 12 Конституции Республики Казахстан,
подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, подпунктом 8) пункта 7 статьи 104  Кодекса
Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе
здравоохранения», постановлением Правительства Республики Казахстан от
24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против
которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках
гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения
и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главного государственного санитарного врача

Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении
мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди
населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №67) следующие изменения
и дополнения:
1) ПГГСВ №67 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент,

Центральным государственным органам, правоохранительным и
специальным органам, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальным
компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности
обеспечить:
1) ограничение допуска на работу в очном режиме для работников,

неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в
течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:
объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения

(ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового
рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства,
обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки,
прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА
и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи,
типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские,
цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники,
объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга,
маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);
объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров

народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети,
торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты,
гипермаркеты;
объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки,

концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы,
клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы,

отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов,

железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских
портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;
организаций образования и воспитания, в том числе образовательных

развивающих и  коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-
производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории,

дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря
(пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
объектов общественного питания, в том числе, размещенных в

организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-
фуды;
медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов,

дома ребенка и другие);
организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
аптечных организаций;
объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации

водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и
вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-
спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);
организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы,

бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы,
аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации
лотерейных билетов и другие);
объектов связи и телекоммуникаций;
2) обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных

работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 6-1 настоящего
постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские
противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

6-2. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП
«Атамекен» (по согласованию), национальным компаниям, руководителям
организаций, физическим и юридическим лицам независимо от формы
собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики
Казахстан, в сферах, установленных пунктом 6-1 настоящего
постановления:
1) в срок до 15 июля 2021 года организовать проведение профилактических

прививок первым компонентом, а в срок до 15 августа 2021 года – вторым
компонентом вакцины от COVID-19 работников (за исключением лиц, имеющих
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в
течение последних 3-х месяцев);

2) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по
вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив
особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

3) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников,
неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих
постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в
течение последних 3-х месяцев)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 2 июля 2021 года.
Главный государственный
санитарный врач
Республики Казахстан          Е. Киясов

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ  МИНИСТРЛІГІ

БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ  ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ГЛАВНЫЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ойыл ауданы әкімдігі

2021 ЖЫЛҒЫ 25 ШІЛДЕГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АУДАНДЫҚ
МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАР, АУЫЛДАР, КЕНТТЕР, АУЫЛДЫҚ

ОКРУГТЕРДІҢ ӘКІМДЕРІН САЙЛАУ БОЙЫНША ОЙЫЛ
АУДАНЫНДАҒЫ КАНДИДАТТАРҒА САЙЛАУШЫЛАРМЕН

КЕЗДЕСУ ҮШІН БЕЛГІЛЕНГЕН ОРЫНДАР
№ Ауылдық округтің атауы  Кездесу үшін белгіленген орындар

1. Коптогай Коптоғай ауылы Көптоғай ауылдық клубы,
Қазақстан көшесі № 18

2. Амангелді ауылы Амангелді ауылдық
клубы, Астана көшесі №16

3. Қарасу ауылы Қарасу ауылдық клубы,
Алашорда көшесі №7

4. Шұбарши ауылы Жақсыбайкөл негізгі
мектебі, Ақсай көшесі №19

5. Саралжын Саралжын ауылы, Ә.Дербісалин ат.
Саралжын орта мектебі, Кеңес көшесі № 2

6. Ақкемер ауылы Жамбыл мектеп бала
бақшасы, Жеткіншек көшесі №7

7. Бестамақ ауылы Тайсойған негізгі мектебі,
Аяпберген көшесі №1

8. Шиқұдық ауылы Шиқұдық ауылдық  клубы,
Мектеп көшесі №18

9. Қоңырат ауылы Фельдшерлік
амбулаторлық пункті,  Ойыл көшесі №1

2021 ЖЫЛҒЫ 25 ШІЛДЕГЕ ТАҒАЙЫНДАЛҒАН
АУДАНДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ҚАЛАЛАР, АУЫЛДАР,

КЕНТТЕР, АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ ӘКІМДЕРІН САЙЛАУ
БОЙЫНША ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ АУМАҒЫНДА БАРЛЫҚ
КАНДИДАТТАР ҮШІН ҮГІТТІК БАСПА МАТЕРИАЛДАРЫН

ОРНАЛАСТЫРУ ҮШІН ОРЫНДАР

№ Ауылдық округтің атауы Стендтер орналастырылатын орын

1. Коптогай Көптоғай ауылы Достық көшесі, 6

2. Көптоғай ауылы Қазақстан көшесі, 18 «А»

3. Көптоғай ауылы Достық көшесі, 3

4. Көптоғай ауылы Қазақстан көшесі, 20

5.

Саралжын

Көптоғай ауылы Мектеп көшесі, 4

6. Аманкелді ауылы Астана көшесі, 14

7. Шұбарши ауылы Мектеп көшесі, 19

8. Қарасу ауылы Алашорда көшесі, 2

1. Саралжын ауылы Қазақстан көшесі, 9

2. Саралжын ауылы Кеңес көшесі, 2

3. Саралжын ауылы Кеңес көшесі, 4

4. Бестамақ ауылы Аяпберген көшесі, 1

5. Бестамақ ауылы Тайсойған көшесі, 6 Шараға арнайы келіп қатысқан
аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев аудан әкімінің алғыс хаты
мен сыйлығын колледждің бірқатар
белсенді студенттеріне табыстады.
Сонымен қатар, спорт пен білімде
жетістікке жетіп жүрген колледж
студенті Тимур Молдағалиевқа тере-
дидар табыс етті.

«NUR OTAN» партиясы Ойыл ауд-

Әрбір ата-ана жазғы демалыс
кезінде балалардың бос уақытындағы
іс-әрекеттеріне көп көңіл бөлгендері
абзал. Табиғат аясында, өзендерде
суға шомылғанда абай болған-
дарыңыз жөн. Ересектерсіз суға түсу-
ге, ата-аналардың, ересек жастағы
адамдардың спирттік ішімдік ішкен
күйде суға шомылуға тыйым салына-
ды. Себебі, жүзу білмесеңіз немесе
өзіңізге белгісіз (ағысы қатты, терең,
жарқабақтар) жерлерге шомылмау
керек. Ойыл өзені бойында тыйым
салынған аймақтарда шомылуға жол
бермеңіздер. Шомылуға рұқсат етіл-
ген жерлер бұл: көпір маңындағы
жағалау, Ойыл өзеніндегі «Қасық»
жағажайы.
Салқын суларда көбіне қол-аяқтар

құрысып қалып жатады. Терең сулар
кеудені қысып, тыныс алуды тарыл-
тады. Мүмкіндігінше, саспаған (үрей-
ленбеген) дұрыс. Адам су ішінде
айқайлап, тырмыса берсе, әлі кетіп,
су жұтады.
Суға шомылу кезінде төтенше

жағдай орын алған жағдайда 103
номіріне қоңырау шалып мидицина-
лық жедел жәрдем шақырту қажет.
Мидициналық жедел жәрдем келгенге
дейін зардап шеккенге алғашқы көмек
көрсете білу керек.
Төменде зардап шеккен су жұтқан

кездегі көрсетілетін алғашқы көмек,
кейбір әдістер келтірілген.

АЛҒАШҚЫ КӨМЕК.
Ауыз қуысын тазарту, сосын зардап

шеккенді құтқарушының жамбасына
қойып, бұл кезде зардап шеккенің
басы жерге қарай салбырап тұруы,
кеудесі мен арқасын қаттырақ қысу
арқылы іштегі және өкпедегі суды
шығару керек. Бұдан кейін тездетіп
жасанды тыныс алдыруды жүргізеді.
Белбеулерді, тартпаларды, ора-

малдарды және т.б. қолдану әдісі:
Жүрек қызметін қалыпқа келтіру

үшін жасанды тыныс алдырумен
қатар жүрекке массаж жасау керек.
Жүрек аймағына әрбір 5-6 басу

арқылы жәбірленушінің аузы немесе
мұрны арқылы ауа үрлейді. Мұны
тыныс алу және жүрек соғуын толық
қалыпқа келгенше жасайды.
Жүрек қызметі және тыныс алу

қалыпқа келгеннен кейін жәбірлену-
шіні жылытып, жамылдырып және
медициналық пунктке жеткізу керек.
Сонымен қатар биыл да жылда-

ғыдай, ауданымызда мектептер
жанынан лагерь ұйымдастырылып
отыр. Бұл лагерлерде балалар ойын-

дар ойнап, жазғы демалыстарын
жақсы өткізері анық. Десек те, бұл
демалыс орындарындағы балалар-
дың өмірі мен денсаулығының қауіп-
сіздігіне көбірек көңіл бөлгеніміз
абзал. Яғни, ол орындардың өрт
қауіпсіздігі талаптарына сәйкестігі,
мекеме басшылығы мен өрт қауіпсіз-
дігіне жауапты тұлғалардың, қызмет-
керлердің өрт қауіпсіздігі ережелерін
қаншалықты дәрежеде орындап
отырғандығы маңызды болмақ.

«Тілсіз жау-өрттен» сақтану үшін
өртке қарсы барлық шараларды
орындау қажет. Өрт кезінде сабыр
сақтап, қорқып-саспаған (паника) жөн.
Сол сияқты өртте терезенің әйнек-
терін сындыруға болмайды, өйткені
жел соғып өрт қатты өршуі мүмкін. Өрт
кезінде түтіндеген бөлмеде қалған
адам, мүмкіндігінше тыныс алу орган-
дарын (мұрнын, ауыз) матамен, бинт-
пен немесе респиратормен тұмшалап
алуы тиіс, бұл улы газдардан, түтіннен
қорғауға көмектеседі.
Өту, кіру және шығу жолдары және

өрт сөндіру құралдарының орналас-
қан жері әртүрлі материалдардан,
жабдықтардан бос болуы керек.
Өрт сөндіру іс-шараларына байла-

нысты емес барлық жұмыстарды
тоқтатып, ғимараттағы тоқ көздерін
ажырату керек. Барлық қызметкерлер
мен оқушыларды қауіпті аймақтан
қауіпсіз жерге шығарып, адамдардың
өміріне қауіп төнген жағдайда, дереу
оларды құтқару үшін қолдан келген
барлық күш пен шараларды қолдану
қажет.
Яғни, әрбір ата-ана жазғы демалыс

кезінде балалардың бос уақытындағы
іс-әрекеттеріне (бастауыш класс
оқушылары) көп көңіл бөлгендері
абзал. Бұнымен айтайын дегеніміз,
көшеде, аулада бақылаусыз қалған
кішкентай балалар отпен ойнап, өрт
оқиғаларының орын алуларына жол
беріп жатады.
Мектеп оқытушыларына, ата-ана-

ларға айтарымыз, балалардың қол-
дары оңай жететін жерлерге сіріңке
сияқты өрттің шығуына тікелей әсер
ететін нәрселерді қалдыруға болмай-
ды. Сол сияқты теледидарды, жылыту
аспаптарын, компьютер және т.б.
электр бұйымдарын қосулы күйде
бақылаусыз қалдыруға болмайды.
Сөзімізді қортындылай келе, ата-

аналар, оқытушылар бәріміз бірігіп,
төтенше жағдайлардан, өрттен аман
болу үшін балалардан «көз жазбай»
орны толмас өкіншке жол бермейік.

Сайлау 2021 КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕКТЕРІ
ДИПЛОМ АЛДЫ

ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ АГРАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖ СТУДЕНТТЕРІНІҢ ДИПЛОМ
АЛУ КЕШІ БОЛЫП ӨТТІ. САЛТАНАТТЫ ШАРАДА КОЛЛЕДЖ ДИРЕКТОРЫ
С.ЗАЙМОЛДИН СТУДЕНТТЕР МЕН АТА-АНАЛАРДЫ ҚҰТТЫҚТАЙ ОТЫРЫП,
ТҮЛЕКТЕРГЕ ДИПЛОМ ТАБЫСТАДЫ.

аны филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Еркін Жиеналин, аудан-
дық ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы
Нұрлан Атағалиев және дене шынық-
тыру, спорт бөлімінің басшысы
Бақберген Мұқамбетқали мекеме
атынан белсенді түлектерге алғыс хат
пен сый-сыяпат табыс етті.

Өз тілшіміз.

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТЫ
ОҚИҒАСЫЗ ӨТКІЗЕЙІК!
ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ АЯҚТАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСҚА ШЫҒАТЫНЫ БЕЛГІЛІ. ОСЫҒАН ОРАЙ, ОЙЫЛ
АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН
ЖӘНЕ АТА-АНАЛАРДЫ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СУҒА
ШОМЫЛУЫ КЕЗІНДЕ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫН САҚТАУ КЕРЕК ЕКЕНДІГІН
ЕСКЕРТЕДІ.

Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі



36 шілде 2021 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

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

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

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1548 дана. Тапсырыс №687
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

«Далалық облыстарды басқару
туралы Уақытша ереже» 1868 жылғы
21 қазанда қабылданып, 1869 жыл-
дың 1 каңтарынан бастап күшіне енді.
Ереже бойынша қазақ жері Ақмола,
Семей, Орал және Торғай облыста-
рына, Ақмола және Семей облыста-
рының әрқайсысы бес-бестен, ал
Орал және Торғай облыстарының
әрқайсысы төрт-төрттен, барлығы он
сегіз оязға бөлінді. Бұған дейін көш-
пелі қазақтың жері қоғамдық меншікте
болып келді. «Ереже» казақ жерін
мемлекеттік жер деп жариялады, енді
қазақтар ықылым заманнан иеленіп
келе жатқан өз жерін Ресей империя-
сына ақы төлеп пайдаланатын болды.
Орыс құжаттарында жазылған: «1886
жылы күзді күнгі Ойыл жәрмеңкесі
кезінде Ойыл өзенін жағалай қоныс-
танған жергілікті рулар тоқтайтын
жайлауын жергілікті басшылық орыс
переселендеріне уақытша жалға
(арендаға) берген. Нәтижесінде бас-
шылық тарапынан қолдау тапқан
орыс мұжықтарының қылығына әл-
дері келмеген байғұс қазақтардың күні
қараңға айналды. Арқадағы жайлауға
көшу үшін суды 40 шақырым жердегі
қашықтықтан торсықпен тасып ішуге
мәжбүр. Тоқтаған жерлерінде бір
сағат аялдауға мүмкіндіктері бар.
Жерге иемденіп алған переселендер
оларды дікілдеп қуа бастайды. Ең
сорақысы — өлген адамдардың
мәйітін де қойғызбай, өздерімен бірге
2 күн бойы алып жүргендігі» деген
деректерге қарап-ақ, жергілікті халық-
қа Ереженің қандай ауыр соққы болып
тигенін айқын көруге болады.
Жерінен айрылған халық ашынды,

ашу қолға қару ұстатты. Көтеріліс
Ойыл өңірін де қамтыды. Көтеріліске
қатысушылар 1868 жылы Жамансай
деген жерге 20 мың қолмен келіп, 7
күн бойы фон Штемпельдің Ойыл
бекінісі үшін әкеле жатқан материал-
дары тиелген 400 арбасы бар 500

солдатын қоршап тұрды. Қақтығыс-
тарда 3 адамы қаза тауып, 5 адамы
жараланған әскерлер Калмыков
қорғанына шегініп кетті. Оған подпол-
ковник Рукин отряды көмекке келген-
мен, ызалы халық бой бермей күрес
алаңын кеңейте түсті.
Ережені бейбіт түрде енгізудің мүм-

кін еместігін сезген Ресей әкімшілігі
байырғы әдісіне көшті. Оралдың гене-
рал-губернаторы Веревкин жоғары-
дан дереу күш қолдануды өтінді. Екі
жүз қазақ пен губерниялық батальон
ротасынан тұратын, екі зеңбірегі бар
бірінші отряд подполковник фон
Штемпельдің басшылығымен 1869
жылғы алтыншы мамырда Қазбек
алқабына келіп кірді. Осы жерде
бекініс орнатпақ болды.
Торғай генерал-губернаторының

Веревкинге 1869 жылғы 12 наурызда
жазған хатына қарағанда, Қазбекте
1867 жылы ашылған жәрмеңкенің
алдағы мамыр айында өтуі тиіс кезекті
науқанына қауіп туды. Өйткені мұн-
дағы жәрмеңке құрылыстары онша
берік емес еді, ашулы көтерілісшілер
оны оп-оңай қиратып тастады. Жәр-
меңкені жаңа, сенімді орынға көшіру
қажеттігі туындады. Штемпель отря-
дына жүктелген міндеттердің бірі де
осы, өлкеде отарлау саясатын жүргі-
зудің ошағына айналар сауда орны-
ның қауіпсіздігін қамтамасыз ету еді.
Генерал-майор Веревкин 1869

жылғы 14 шілдеде Орынбор әскери
округінің қолбасшысына жазған №91
хатында: «Бұрын Қазбекте болған
жәрмеңке биылғы күзден бастап осын-
да көшіріледі деп ойлаймын, себебі
мұнда қолайлы болмақ. Болашағы да
зор. Жоғары мәртебелім, енді бұл

туралы жергілікті істермен таныс
Орынбор көпестігінің пікірін біліп,
қажетті өкім шығарсаңыз екен. Егер
өкімет тарапынан орыстарды қоныс-
тандырудың барлық мүмкіндіктері
жасалса, меніңше, жәрмеңкені көшіру-
мен қатар, осында қоныс аударатын
мещандарға Кавказдағы, Кавказдың
арғы жағындағы қалаларға қоныс
аударғандар секілді артықшылык
берілсе, ұзақ жылдарға әскерге алу-
дан уақытша босатса, онда өте жеңіл
болар еді.
Кетелерден, ожырайлардан және

бірқатары Сағызға, Жемнің арғы
бетіне тарап кеткен кейбір ұсақ
рулардың шағын бөлімдерінен басқа,
Орал, Калмыков және Гурьев оязда-
рына қарайтын қазақтардың барлық
рулары өкіметке бағынып болды.
Бағынғандар тұратын аумақтары
бойынша негізгі үш топқа бөлінеді:
біріншісі, шепке жақын және негізінен
алшындардан, тамалардан және бір-
қатары Орал, бірқатары Калмыков
ояздарына қарайтын байбақтылардан
тұрады, бұларды ұйымдастыру жөнін-
де дайындық өкімі жасалуда, екіншісі,
Тайсойған құмындағы, Жангелді,
Қаратау (Каратал болуы керек —
С.Б.) өзендері бойындағы шеркеш-
терден, беріштерден, есентемір-
лерден, таздардан және адайлардан
тұрады, бұларды да жақын уақытта
ұйымдастыруға болады, ал үшінші топ
— Ойыл қазақтары, олардың құра-
мында таздардың, ысықтардын, шер-
кештердің және басқалардың аз-маз
бөлімдерінен басқа, ең басты бағын-
бағандар 1 580 түтін кете, 1430 түтін
ожырай бар. Мұнда қазіргі кезде
ұйымдастыру мүмкін емес, сондықтан
қазақтын бұл бөлімін Жайық бойын-
дағы қазақтарды басқарған болыстық
бастық зауряд-хорунжий Лепесовке
уақытша беру керек, ал нағыз ұйым-
дастыруға кетелер мен ожырайлар
бағынған кезде кірісу керек, ол қысқа

қарай мүмкін болар. Кетелерге Сіздің,
Жоғары мәртебелім, сондай-ақ өзім-
нің хабарымды жібердім, бағыну
мерзімін белгіледім, бірақ олар жібер-
ген адамдарымды тонап, сабаған,
хабарландыруды жұрттың көзінше
жыртып тастаған. Бұдан кейін граф
Комаровскийге оларға қарсы әрекет
жасауды, егер оларды жоғарғы Ойыл-
да қарулы қолмен табатын болса,
жаза қолданылмағандықтан, мәлім-
деме жасап бағынбай жүрген қазақ-
тардың өзін үрейлендіруді тапсыр-
дым. Бірақ соңғы алынған мәліметтер
бойынша, кетелер бір жерде тұрақ-
тамай, Ащы Ойылдың биігінде малша
топталып жүр, ол жаққа жақын күндері
Рукиннің отряды баратын болады.
Ащы Ойылдан Сағызға өтуге, Тай-
сойған құмдары арқылы, Қаратал
өзені бойымен жүріп, шепке шығуға
мүмкіншілік жоқ, өйткені оған отряд-
тың азық-түлігі жетпейді. Егер кетелер
отрядтан қашып Жемге қарай кететін
болса, онда соңынан қуудың қажеті
шамалы, қаражатымыз да жетпейді,
Ойыл мен Қиылға қыстауға келуін күту
керек, сонда оңай болады. Ожырай-
лар негізінен Сағыз, көп бөлігі Ақтөбе
маңында көшіп-қонып жүреді, Ембі
оязында қазақтардың көпшілігі көшіп-
қонып жүреді және бұл ояз Ембі беке-
тімен қатынасқа қолайлы, сондықтан
бұл оязды Торғай Әскери губер-
наторына бағындырған қолайлы
болар еді деп ойлаймын, онын үстіне
бұл қырғыздар Торғай облысының
бастығы өте бағалайтын Есет
Көтібаровтың ықпалында.
Р.S.
Ожырайлардың 1430 үйге жуық

таңдаушылары бағынуға тілек білдіріп

келе жатқаны туралы қазір ғана
мәлімет түсті. Енді тек кетелер ғана
қалды, олардың екіге бөлінгені — бір
бөлігі жоғарғы Ойылда, қалғаны
бағыну жөнінде екі ойлы екендігі,
екінші бөлігі өздерінің басшысы
Мәмбетәлімен кету мақсатында түп-
кілікті шешім қабылдап, Сағыздың
үстімен қозғалып кеткені туралы
хабар келді. Егер бұл хабар расталса,
Комаровскийге олардың соңынан
қууды ұсыну кажет», — деп жазды.

«Известияның» хабарлауынша,
генерал-губернатор Веревкиннің
тапсырмасы бойынша Рукиннің Жем-
ге қарай кеткен кетелерді соңынан
қумай, олардың Ойыл мен Қиылға
қыстауға келуін күтіп кейін шегінуін,
көтерілісшілер «орыстардың жеңілісі»
деп түсінді, толқу одан сайын күшейді.
Жер ыңғайын жақсы білетін Веревкин
Ойыл өзенінің сағалары шүйгін, суы
тұщы, оралдық қырғыздардың бар-
лығы осы жерге жайлауға шығуға
тырысады, осы жерге топтасады,
оларды үстінен басуға осы жер
ыңғайлы деп ойлады. Сөйтіп, кейін
Досан Тәжиев басқарған көтеріліс-
шілер өлтірген подполковник Рукинге
Калмыковқа қарай қозғалуды және
тоқтайтын жердің оған көмекке баруға
ыңғайлы қашыктықта болуын, подпол-
ковник Веревкинге (генерал-губер-
натор Веревкин емес — С.Б.) екі жүз
Орынбор қазақтарынан тұратын, екі
зеңбірегі бар отрядымен Қиыл өзені-
нен Ойыл өзеніне қарай жүріп,
Қазбекке дейін жетуді, полковник граф
Комаровскийге Жем бекетінен шығып,
Шилі, Ашы Ойыл және Ойыл өзендері
бойымен қозғалуды бұйырды. Үш
бірдей отряд бірдей жан-жақтан бір
мезгілде Ойылдың ортаңғы ағысына
қарай жылжыды. Генерал-губернатор
Н.А.Веревкиннің өзі бастаған біріккен
отряд 4 шілдеде Барқынға, Ойылға
келіп кірді. Ойыл бекінісі іргесінің
қалануы нақ осы күннен, Веревкиннің

бекініс орнын белгілеуімен бастала-
ды. Екі күннен соң, яғни 6 шілдеде
алғашқы қадасы қағылып, әскери
казарма қазан айының соңында
отрядты орналастыруға әзір болды
(76.11).
Көтерілісшілер ендігі шайқастың

мағынасыз екенін сезіп, оның 11 мың
сарбаздан тұратын бөлігі Веревкинге
көтеріліс жалғастырмайтынын білдір-
ді. Ал С.Түркебаев, Б.Оспанов,
Д.Рысқұлов, Ш.Сүтемгенов, О.Жақа-
нов бастаған неғұрлым жауынгер
тобы күресті жалғастыруға ынталы-
лық көрсеткенмен, күш тең емес еді.
1870 жылғы қыркүйек айының
басында жазалаушылар көтеріліс-
шілердің, тіпті осы өңірде бейбіт көшіп
жүргендердің ауылдарын қанға
бөктірді.
Қияқты деген жердің маңында бір

бөлек ауылды аяусыз жазалап, көпте-
ген малдарын олжалады. Дауылша
қойнауында отырған ауылдардың 20
адамын өлтіріп, үй мүліктерін өртеп,
әйелдері мен қыздарын зорлап, содан
кейін атып тастады. Сағыз өткелі
бойында Ойылға астық алып қайтуға
бара жатқан керуеннің 350 түйесін
тартып алып, мүліктерін тонап, 20
керуеншіні өлтірді. Басқыншылар
көтерілісшілердің соңына түсіп, бейбіт
ауылдардың тоз-тозын шығарды.
Жем, Сағыз, Ойыл, Үстірттің терістік
жағына патша әскерін шығарып,
Досанның алдын кесті. Осыдан кейін
көтерілісшілердің 3 мыңнан астам
отбасы 1870 жылдың желтоқсан
айында, қақаған қыстың ішінде бет
қарыған аязға, өңмеңнен өткен
ызғырыққа қарамай Хиуа хандығының
жеріне өтіп кетуге мәжбүр болды.

Ресей империясы қазақтардың
арасына сыналай ену, қандай жолмен
болсын олардың жерін, табиғи байлы-
ғын құшағына тарта беру үшін бар
күшін салып бақты. Екінші Екатерина
өзінің Орынбордың генерал-губерна-
торына берген нұсқау-бұйрығында
оған:

«1. Қырғыз-қазақ халқының бір ру
басшыларының екінші ру басшылары-
мен араз етіп, бірімен-бірін қас етіп,
бірінің етін бірі жеуге себеп болыңыз.

2. Сұлтандардың бірімен-бірін араз
қылып, бірімен-бірін иттей тартысты-
рып, бірінің етін бірі жеуге себеп
болатындай іс қылыңыз.

3. Қырғыз-қазақтың басшы адам-

дарын сұлтандармен араз қылып,
сұлтандарын өз қол астындағы ақса-
қал адамдарымен араз қылыңыз. Ара-
сына от түскен уақытта жанып кетер-
дей әдіс-айла даярлай беріңіз», —
дегенді мықтап тапсырды (77). Осы
мақсатта XIX ғасырдың екінші жарты-
сында Ресеймен шекаралас жерлер-
де жаңа қалалар, бекіністер бой
көтере бастады. Солардың бірі —
Ойыл бекінісі.
Орынбор генерал-губернаторы

Н.Крыжановскийдің Соғыс минис-
тріне: «Ойыл өзенінің жағасынан
өзімізге басты тірек пунктін салу тала-
бымызды қолдауыңызды өтінемін.
Бекіністі тұрғызудағы басты мақсат ол
— қай уақытта да қандай да болма-
сын қазақ даласындағы бүліктер мен
толқуларды басуда, оларға қарсы
батыл қимыл жүргізуде сенімді тіре-
гіміз болмақ», — деп өтініш жазды, ол
аяқсыз қалған жоқ. 1865 жылғы 26
қаңтарда Орынборда Соғыс және Ішкі
істер министрлерінің қатынасуымен
құпия жиын өтті. Жиын барысында
жаңадан тұрғызылатын бекіністің
сыртқы және ішкі келбетінің, бекіністің
іші мен айналасына тұрғызылатын
объектілердің жобалық сызбасын
жасау Орал облысының губернаторы
генерал-майор Веревкинге тапсырыл-
ды. Веревкин басқарған комиссия үш
ай жұмыс жасап, нәтижесінде Ойыл
бекінісінің жобалық түп-нұсқа сыз-
басы жасалды.
Қалашық Ойыл өзенінің оң жаға-

лауына, жоғарыда орналасты, оның
солтүстік-шығысы құмдақ болып
келеді де, оңтүстікке қарай биік құм
төбелерге ауысады. Қалашықта орыс-
қазақ мектебі, сауат ашу мектебі,
шіркеу, пошта бөлімшесі, жергілікті
команда жанындағы лазарет және
мал дәрігерлік пункт жұмыс істеді.
Бірінші бөлігіне әскери тұрғындарға

арналған құрылыстар мен шіркеу
орналастырылды, әскери гарнизон
бірнеше ондаған қазақтар мен сол-
даттардан тұрады. Олардың басты
міндеті - жәрмеңкеге адамдар көп
жиналған кезде тәртіпті қадағалау.
Осы әскери бекіністің солтүстік-
шығысында жарты верста жерде
Шипов кенті бар, онда түбегейлі тұрақ-
тамаған қоныс аударушылар (мало-
росстар) тұрады. Кентпен қатарласа
солтүстік-батыста Көкжар жәрмеңке-
сінің тас корпустары орналасқан.
Бекініске 1870 жылы Шипов атауы

берілді. Николай Николаевич Шипов
Жайық қазақ-орыстар әскерінің ата-
маны, генерал-майор, кейін генерал-

адъютант болған. 1891 жылы Жайық
қазақ-орыстары әскерінің 300 жылдық
мерейтойын ұйымдастыруға қатыс-
қан. Оралда киім шеберханасын,
әскери офицерлер ат қорасын, орта-
лық телефон станциясы мен әскери-
реалдық училище салдырған. Акцио-
нер ретінде 1891-93 жылдарда
Рязань-Орал теміржолын тартуға ат
салысқан Тасқала ауданындағы,
Саратов-Орал теміржолы бойындағы

төртінші сыныпты станция Шипов
есімімен аталады.
Н. Шипов 1865 жылы Ойыл бекіні-

сінде орналасқан әскери қазақтардың
әскери-даярлык тәжірибесін шыңдай-
тын, қазіргі тілмен айтсақ әскери-
даярлық полигонын жасақтау үшін
бекініске келді. Сол жолы 19 тамызда
Барқын құмының сағасында алаңқай
жасаттырып, оған ағаш ектіртті.

Ойыл 100 жыл
ЕРКІНДІКТІ ТҰСАҒАН ЕРЕЖЕ

ҚАҚПАДАҒЫ БЕКІНІС

Атаман жергілікті халықтың мүдде-
сіне онша көңілі құламай, империя
өкілі тұрғысынан әрекет етсе керек,
жергілікті қазақтар оны Елек майда-
нында қазақ Серебряковпен бірге
тұтқында да ұстайды (78).
Жәрмеңке ғимаратының кешені қай

жағынан болсын өлкеде сирек кезде-
сетін бірегей құнды құрылыс жәдігері.
Кезінде, басқа да аймақтардағы сияқ-
ты, мұнда да оны бұзып, кірпішін
пайдалану ниетімен сүймен, басқа да
қарулы құрал жұмсағандар аз болған
жоқ. Бірақ кірпіштің мықтылығынан
ғана ғимарат сақталып қалды. Бекініс-
тегі бірнеше ғимараттардың, ортасы
алаңқай, төрт құбылалап орай салын-
ған жәрмеңке кеңсесінің, шіркеудің,
аурухананың, мектептің, байланыс
үйінің, көпестер тұрғызған тұрғын
үйлер мен дүкендердің, басқа да
құрылыстардың нақ осындай қызыл
кірпіштері осы Ойыл бекінісінің басын-
да құйылып, күйдірілді. Бекіністің
батысындағы, бір-екі шақырымдай
жердегі, төбе басындағы аумақты
шұңқырлар осы кірпіштер күйдірілген
орын. Ойылда кірпіш кейін де әзір-
ленді, арнаулы кірпіш құятын зауыт та
жұмыс істеді. Алайда, басқа да аймақ-

тардағы сияқты, қазіргі кірпіш сапа-
сының төмендігі қаншалықты қын-
жылтса, ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында
Ойыл жеріндегі кірпіш құю құпиясы
соншалықты қайран калдырады.
Күйдірілген кірпіштердің беріктігінің

сырын ашуға еліміздің ғана емес сырт
жерлердегі құрылысшы-сәулетші-
лердің де назары ауды. Елуінші жыл-
дарда осы мәселені зерттеу үшін
сонау Ленинградтан мамандар келіп,
олардың осы және Талтоғайдағы Мең-
дібай салдырған мектептің кірпіш
сапасын зерттеп жарты айдай жатқа-
ны бар.
Орынбордың Аграрлық универси-

тетін бітірген, ондағы мұрағат құжат-
тарына дендеп зер салып, бірнеше
салмақты мақалалар жазған Ж.Биса-
лиев бұл кешенді құрылысты ағыл-
шын, орыс, татар кәсіпкерлері мен
саудагерлерінің колдап, демеуімен
белгілі орыс сәулетшісі А.Брюлловтің
жобасы бойынша салынған Орынбор
жәрмеңке комитетінің, сондағы сауда
корпустары мен мұсылман мешітінің,
емхана, аса ауқатты татар байлары
салдырған ғимараттардың дәлме-дәл
көшірмесі деп есептейді. Оның пікірі
Ойылдағы кешенді тарихи құрылыс-
тың сәулетшісі жаңағы А.Брюллов
дегенге саяды.
Бекіністегі сәнімен де, сапасымен

де қазірге дейін ерекше көз тартатын
тарихи кешенді құрылыстардың бірі —
жергілікті көпес Красавиннің тұрғын
үйі және онын іргелес дүкендері. Үйдің
сыртқы есігінің мандайша жақтаула-
рының темір оюлармен әсем безенді-
рілуі, жақтау темірге-1901» деген
санның ойып жазылуы оның арнайы
құйылғанын көрсетеді. Сондай-ақ
дүкен есіктері де арнайы тапсырма-
мен құйылған.
Белгілі тәркілеу науқаны Красавинді

де айналып өткен жоқ. 1930 жылғы 4
тамызда «патша үкіметінің прапор-
щигі, қазір Қазмемсауда агенттігінің
есепшісі болып қызмет атқарады,
қаржылық тәртіпті бұзушы, адам жал-
дап, кісі еңбегін қанайды», — деген

айыппен В.А. Красавиннің үстінен іс
қозғалды. Дәрігерлер Зайцев пен
Фролованың 1930 жылғы 3 маусым-
дағы «...операциядан кейін сол қолы
шынтағына дейін кесілген. Сондықтан
оны үшінші топтағы, яғни ұзақ мерзім-
ді дене еңбегіне жарамсыз мүгедек
қатарына жатқызуға болады», —
деген анықтамасы, ауылдық кеңестін
төрағасы Шестаков пен хатшысы
Бенданың «1930 жылғы 1 шілдеге
дейін ауылшаруашылық жұмыстарын
жүргізу үшін қосымша жұмысқа тек бір
адамды ғана жалдаған. 1 шілдеден
бастап ешкімді жалдамайды. Отба-
сында алты адам бар, бәрі де қара
жұмысқа жарамсыз», — деп берген
куәлігі, іске қоса тіркелген. Іс екі жылға
созылып, Ойыл аудандық партия
комитетінің 1932 жылғы 2 қазандағы
отырысының хаттамасында айтылған-
дай, Виктор Андреевич Красавиннің
іскер маман екені ескеріліп, Ойыл
қаласында тұруға рұқсат етілді (79).

Материалдар жазушы
Сырым Бақтыгерейұлының

2009 жылы «Фолиант»
баспасынан шыққан

«Ойыл» кітабынан алынды.



4 6 шілде 2021 жыл

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл аудандық
экономика және

бюджеттік жоспарлау
бөлімі

Улыкпанов Кайнар
Жолдаскалиулы,
бөлім басшысы

Шілде – 9,16,23,30 күндері
Тамыз- 6,13,20,27 күндері
Қыркүйек- 3,10,17,24 күндері
Уақыты: сағ. 10:00-ден 12:30-ға дейін

Ойыл селосы,
Құрманғазин
көшесі №43
ғимарат

2-11-77

2021 ЖЫЛДЫҢ III-ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛАУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ
БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлық фактісі
анықталған жағдайда төмендегі сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының номері  2-11-54.
Сонымен қатар,мекемеде ұсыныс –пікір салу үшін жәшік орнатылған.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ  IIІ - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылда-
уды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Шілде айының - 9 күні
уақыты:сағ.- 09:30 дан -
12:00 ға дейін

Ойыл ауылы, Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

2-12-19

Шілде айының – 15, 22
күндері уақыты:сағ.-
09:30 дан -12:00ға дейін

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Тамыз айының – 6 күні
уақыты:сағ.- 09:30 дан -
12:00 ға дейін

Ойыл ауылы, Жолмырзаев көшесі
№16 «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Тамыз айының – 13,20
күндері уақыты:сағ.-
09:30 дан -12:00 ға дейін

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Қыркүйек  айының – 3 күні
уақыты:сағ.- 09:30 дан -
12:00 ға дейін

Ойыл ауылы, Жолмырзаев көшесі
№16, «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының ғимараты

Қыркүйек айының – 10, 17
күндері, уақыты:сағ.-
09:30 дан -12:00 ға дейін

Ойыл ауылы
 Құрманғазин көшесі №43

Ойыл ауданы әкімдігінің ғимараты

Мемлекеттік
органның
атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізген адамның

Т.А.Ж. лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен уақыты

Мемлекеттік
органның орналас-

қан жері

Байланыс
телефоны

2021 ЖЫЛДЫҢ  IIІ - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
 ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Cүлейменов Саян
Сапарұлы,

аудан әкімінің
орынбасары

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі

№43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

2-12-23
Айдарбаев Мұратбай

Болатұлы,
аудан әкімінің
орынбасары

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі аппаратының
басшысы

Ойыл ауданы
әкімінің
аппараты

2-12-23

2-12-19

2-12-23

2-12-19

2-12-23

Шілде –  6, 13, 20, 27  күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Тамыз– 3, 10, 17, 24 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Қыркүйек– 7, 14, 21, 28 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін

Шілде–  7, 14, 21, 28 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Тамыз– 4, 11, 18, 25 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Қыркүйек– 1, 8, 15, 22 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі

№43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

2-12-23

Шілде–  2, 16, 23 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Тамыз  – 6, 13, 20, 27 күндері
уақыты: сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін
Қыркүйек – 10, 24 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін

2-12-23

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі

№43
Ойыл ауданы

әкімдігінің ғимараты

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты»

ММ

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімі

8,15,22,29 шілде
5,12,19,26  тамыз
9,16,23,30 қыркүйек
Уақыты: сағ.-10:00 ден – 12:00 ге
дейін

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

73-2-62
bersiev_79
@mail.ru

2021 ЖЫЛДЫҢ ІІI ТОҚСАНЫНА Ш. БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

Қаракемер ауылының тұрғыны, ардақты ана, күміс алқа иегері,
«КСРО денсаулық сақтау саласының үздігі» төс белгісінің иегері
Жайлыбаева Жанша Ербазиқызын 80 жасымен құттықтаймыз!

ҚұттықтауҚұттықтау

Сіз 40 жылдан аса уақыт денсаулық сақтау
саласында қызмет атқардыңыз және бір жерде
Қаракемер ауылында қаншама жанның сауығып
кетуіне үлес қосып алғысын алдыңыз. Сонымен
бірге 100- деген ұл-қыздың кіндік шешесі
атандыңыз, халық алғысын алдыңыз. Соның
арқасында бүгінде 80-нің сеңгіріне шығып отырсыз.
Жасыңыз құтты болсын. 100 жасаңыз.
Игі тілекпен: бала-келіндеріңіз, қыз-күйеу

балдарыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз,
Мират, Мәди, Муслим.

Бүгінгі таңда мал ұрлығы күрделі
мәселелердің бірі болып отыр.
Оның басты себебі - жайылымдағы
малдың бағусыз, қараусыз жүруі.
Жергілікті тұрғындардың жоғалған
малды полицияға кеш хабарлауы да
ұрлықтың ізін суытпай ашуға кері
әсерін тигізуде. Сонымен қатар
көптеген жағдайларда мал иелері
малының белгілерін білмейтіндігі де
іздеу жұмыстарын қиындатады.
Іс тәжірибесі көрсеткендей қылмыс-
керлер ұрланған малды тез арада
өткізуге тырысады.
Қылмыстық топтың іс-қимылы әр

қайсының атқаратын міндетіне
байланысты бірі хабаршы, бірі малды
шығарып беруші, бірі өткізуші. Малды
ұрлап, өткізіп жіберу санаулы сағат
ішінде жасалып, оның ізін табу
қиындық тудырады.
Сондықтан малдан айырылмаудың

СӘҢКІБАЙ БАТЫР

Біздің ауданның, негізінен, тек мал
шаруашылығымен шұғылдану арқы-
лы дамушы аудандардың қатарында
екені бәрімізге мәлім. Енді, осы мал
шаруашылығындағы ең маңызды
мәселе мал жаюдағы жағдайымыз
қандай? Ауданымыздағы, соның ішін-
де, елді мекендердің айналасындағы
жайылымдарымыздың тозу, тозбау
жағдайлары қалай? Жайылымдарды
тиімді пайдалануымызға байланысты,
малдарымыздың күйленуі де дұрыс
болатыны айтпаса да түсінікті. Жайы-
лымдарды уақытынан бұрын тоздыр-
мауды, бұрынғы білім алу мүмкіндігі
төмен, осы саланы зерттейтін ғылым
саласы жоқ, бірақ, санасы жоғары ата-
бабамыз өте жақсы ойлаған. Оған куә
Абайдың «Қараша, желтоқсан мен
сол бір-екі ай,
Қыстың басы бірі ерте, біреуі жәй.
Ерте барсам жерімді жеп қоям деп,
Ықтырмамен күзеуде отырар бай»

- деген өлең шумақтары.
Енді, қандай мәселе болмасын ол

Заңмен реттеліп, оны жүзеге асыру
тетіктері бұлжытпай орындалса ғана
жақсы нәтиже беретіні белгілі.
Еліміздің жайылымдарының уақыты-
нан бұрын тозбаулары мен оларды
тиімді пайдалану мақсатында 2017
жылы Қазақстан Республикасының
«Жайылымдар туралы» Заңы қабыл-
данды. Осы Заң жайылымдарды
ұтымды пайдалануға байланысты
қоғамдық қатынастарды реттейді
және жайылымдар мен олардың
инфрақұрылымының жай-күйін жақ-
сартуға, жайылымдардың тозу про-
цестерін болғызбауға бағытталған.
Заңның «Жайылымдардың құқықтық
режимі» деген 3-бабында «Жайылым-
дардың құқықтық режимі Қазақстан
Республикасының жер, орман, су
заңнамасына, Қазақстан Республика-
сының ерекше қорғалатын табиғи
аумақтар саласындағы заңнамасына
сәйкес жердің қандай да бір санатына
олардың тиесiлілігі және рұқсат
етілген пайдалану тәртібі негiзге
алына отырып айқындалады» -
делінген.  Ал, осыған байланысты,
«Жайылымдарды беру және пайда-

лану тәртібі» деген 15 бабында:
1. Кенттердің және ауылдық елді

мекендердің аумағы шегінде орналас-
қан, мемлекет меншігіндегі жайылым-
дар жергілікті халықтың ауыл шаруа-
шылығы жануарларының аналық
(сауын) мал басын ұстау бойынша
мұқтажын қанағаттандыру үшін
беріледі.

2. Жайылымдардың жалпы алаңы-
на түсетін жүктеменің шекті рұқсат
етілетін нормалары сақталған
кезде ғана, осы баптың 1-тармағында
көрсетілген жайылымдарда басқа
ауыл шаруашылығы жануарларын
жаюға рұқсат етіледі.
Жайылымдардың жалпы алаңына

түсетін жүктеменің шекті рұқсат
етілетін нормалары асып кеткен кезде
Жайылымдарды басқару және олар-
ды пайдалану жөніндегі жоспарға сәй-
кес жайылымдар аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
шегінде беріледі.

3. Аудандық маңызы бар қала, кент,
ауыл, ауылдық округ шегінде жайы-
лымдармен қамтамасыз етілмеген
жеке және (немесе) заңды тұлғалар-
дың ауыл шаруашылығы жануарла-
рының мал басы Жайылымдарды бас-
қару және оларды пайдалану жөнін-
дегі жоспарға сәйкес шалғайдағы
жайылымдарға ауыстырылады.

4. Жергілікті халықтың ауыл шаруа-
шылығы жануарларын ұстау үшін
елді мекендер шегінде жайылым-
дар беру Жайылымдарды басқару
және оларды пайдалану жөніндегі
жоспарға сәйкес аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімдерінің, ал аудан, облыстық
маңызы бар қала шегінде – ауданның
(қалалардағы аудандардан басқа),
облыстық маңызы бар қаланың жер-
гілікті атқарушы органының шешім-
дерімен жүзеге асырылады» - делін-
ген.
Осыларға байланысты айтарым,

біздің ауданымыздағы елді мекендер
шегіндегі, соның ішінде ауданның
орталығы Ойыл ауылында, жоғары-
дағы айтылған Заң талаптары орын-
далмай отыр. Біріншіден, мал күту-

МАЛ ЖАЮ ТӘРТІБІНЕ БАҒЫНУ -
ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕҢ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ

лерін ұйымдастырушылар, соның
ішінде ұсақ малдар күтулерін ұйым-
дастырушылар ауылдық округ әкім-
дерінің шешімдерін алмай, әркім өз
беттерімен ұйымдастыруда, екінші-
ден, жайылымдардың жалпы алаңы-
на түсетін жүктеменің шекті рұқсат
етілетін нормалары есептелмей,
азғантай жайылымды сауын сиырлар
да, қой-ешкілер де, олармен қатар
жылқылар да таптап жайылуда. Ал,
Заңда ауылдық елді мекендердің
аумағы шегінде орналасқан, мемле-
кет меншігіндегі жайылымдар жергі-
лікті халықтың ауыл шаруашылығы
жануарларының аналық (сауын) мал
басын ұстау бойынша мұқтажын
қанағаттандыру үшін беріледі деп
атап көрсетілген. Осы және басқа
Заңдарды жүзеге асыру мақсатында
Ақтөбе облыстық мәслихаты 2021
жылғы 24 ақпанда «Ақтөбе облысы
бойынша ауыл шаруашылығы
жануарларын жаюдың қағидаларын
бекіту туралы» заңға тәуелді акті
қабылдады. Әрбір мал ұстаушы атал-
ған қағидамен жақсы таныс болуға
тиіс, өйткені, осы қағидада ауыл
шаруашылығы жануарларын жаю
тәртібі туралы құқықтар мен міндет-
тер толық белгіленген. Мысалы, осы
қағидада күнделікті аудан орталығын-
да көзіміз үйреніп кеткен малдарды
асфальт үстімен айдап өтуге болмай-
тыны айтылған (күнде асфальт үстін-
дегі малдардың жаңа қиларын таза-
лауды айтпағанда, оны көріп өтудің өзі
өте ыңғайсыз). Бұл жөнінде қағиданың
4 тармағының 6) тармақшасында
«ауыл шаруашылығы жануарларын
жаю орнына дейін және кері қарай
айдап өту, сондай-ақ жаю ауыл
шаруашылығы жануарлары иелерінің
немесе олар уәкілеттік берген
адамдардың қадағалауынсыз ауыл
шаруашылығы жануарларын жаюға
жол берілмейді» - десе, осы тармақ-
тың 8) тармақшасында «өзге жолдар
болған кезде ауыл шаруашылығы
жануарларын асфальт төселген және
цементпен бетондалған жолдармен
айдап өтуге жол берілмейді» - делін-
ген.

Құрметті оқырман, бәрін айта келе
бұл Заңдар және Заңға тәуелді актілер
не үшін шығып жатыр? Мал жаю тәрті-
біне бағынбау біріншіден, «Жақын
жерден шөп жесе,
Жердің сәнін кетірер» - деп Бұқар

жырау атамыз айтқандай, еліміздегі
елді мекендер айналасының сәнін
кетіріп жатса, екіншіден, елді мекен-
дердің ішіндегі дамушы елдерге жете-
міз деген абаттандыру шараларына
да қатты кері әсерін тигізеді. Бұл
жөнінде көп алысқа бармай-ақ, көрші-
лес Қобда ауданын үлгі ретінде алуға
болады, оларда қой-ешкі малдарын
орталықтан тыс жерлерге бақтыру
ұйымдастырылса, сауын сиырларды
жайылымға дейін және кері қарай
айдап өту тәртібінің орындалуы әбден
жүйелендірілген. Қағидада айтылған
тағы бір мал иесі ретінде жауаптылық,
бұл  малдарға қысы-жазы жағдайлар
жасау, олардың ашығып қалмауы,
уақытында суарылуы, тиісті жабдық-
талған қораларда ұстау тағы сол
сияқтылар.
Бұдан кейін, «Біздің аудан мал

шаруашылығы ауданы, біздер мал
санын көбейтпей, жағдайымызды
қалай дұрыстаймыз?» - деген сұрақ
туындауы мүмкін. «Байлық - байлыққа
ие болуда емес, оны ұқсата білуде» -
деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан,
жағдайдың дұрысталуы тек мал са-
нын көбейтуде емес, олардан шығара-
тын өнімдерді қайта өңдеуден өткізіп
ұқсатуда сияқты.
Үкімет пен Парламент елді мекен-

дер тұрғындарының малдарын көбей-
туіне де көңіл бөліп, алдағы уақытта
елді мекендердің жанынан беріліп
кеткен жерлерді кері мемлекеттік
меншікке қайыру үшін тиісті Заңдарға
өзгерістер енгізуді ойластырып жатыр.
Құрметті ойылдықтар, мал жаю

тәртібіне бағыну ең маңызды мәселе
екенін есімізден шығармай, малдың
иесі ретінде, оларды бағуға аса
жауапкершілікпен қарайық!

Мыңжасар ДОСОВ,
Ойыл аудандық мәслихатының

аппарат басшысы.

18 ғасыр қазақ  ұлты тарихында көптеген ұлы тұлғалар-
мен - батырлармен, қазақ даласының бірлігі мен қауіпсіздігі
үшін күрескен саяси қайраткерлермен белгілі. Бұл уақыт
халықтың жадында ұлттың өмір сүруіне қауіп төндірген қасі-
ретті трагедия жылдары ретінде сақталды.
Қазақ халқының ұлы перзенті Шоқан Уәлиханов 18

ғасырдың басындағы халықтың жағдайын былай сипат-
тайды: «Осы ғасырдың алғашқы он жылдығы қазақтар үшін
қайғылы болды - жоңғарлар, Еділ қалмақтары, казактар
мен башқұрттар шабуылдады. Жан-жақтан қазақтың
ұлыстары, адамдарды өлтірді, мал ұрлады, бүкіл отба-
сылар құлдыққа алынды».
Қазақ халқының тарихында өзіндік  із қалдырған сол

кездегі ұлы тұлғалардың бірі - Сәңкібай. Өз елінің нағыз
азаматы, батыр, саясаткер, Шекті Сәңкібай Жем, Ойыл,
Сағыз өзендерінің маңында танымал болған. Сәңкібай
руынан Башен, Бердалы, Құрмантай, Өтебай, Толыбай.
Оның ұрпақтары қазір Ақтөбе облысының Темір, Байғанин,
Мұғалжар, Алға аудандарында, Ақтөбе және Алматы қала-
ларында тұрады. Сәңкібайдың туыстары мал шаруа-
шылығымен, негізінен жылқы шаруашылығымен айналыс-
қан. Олар көшпелі өмір сүрді, олардың жайылымдары Жем
және Ойыл өзендерінің жағасында орналасқан. Атақты
Қасым хан дала халқының өмір салтын осылай суреттеген:
«Біз дала тұрғындарымыз. Бізде сирек те, қымбат та заттар
жоқ. Біздің басты байлығымыз жылқыларда - олардың еті
мен терісі біз үшін тамақ пен киім ретінде қызмет етеді, ал
бие сүтінен жасалатын біз үшін ең жағымды сусын - қымыз.
Біздің жерімізде бақшалар мен ғимараттар жоқ, біздің көңіл
көтеретін жеріміз - мал жайылымы және үйір жылқы,
сондықтан біз бұл көріністі тамашалауға барамыз!».
Сәңкібай әрқашан туыстарына: «Жігіттер! Мал оларды

жақсы көретіндер мен оларға қамқорлық жасауды
білетіндердің арасында кездеседі» - депті.
Сәңкібай 1687 жылы дүниеге келген. Оның рөлі Әжібай

би мен Арал батырға көмегі (әсіресе оларды жылқылармен
қамтамасыз етуде) үлкен болды, бұл Батыс Қазақстанды
жаулап алуды көздеген Қалмақтарды қуып шығаруда үлкен
рөл атқарды. Сәңкібайдың өмірі мен қоғамдық қызметі
Әжібай бидің саясатымен тығыз байланысты болды.
Сәңкібай оның кеңесшісі, сенімді адамы болған. Олар қазақ
халқының тәуелсіздігі мен әл-ауқаты үшін бірге күрескен.
Жем өзенінің жағасында Ақбота-Сәңкібай деген жер бар.
Көптеген адамдар бұл жердің қашан және неге аталғанын
білмейді.
Мамыр айының жақсы күндерінің бірінде Сәңкібай

жанында асыл адамдармен бірге үлкен және қымбат
сыйлықтарды алып, Әбілқайыр ханмен кездесіп, кеңес алу
үшін Ырғыз даласына кетті. Бұл күндері Әбілқайыр
Түркістанда қыстап, жазда жайлауға келеді. Кіші жүз
батырлары Тама Есет, Табын Бөкенбай, Кете Әжібай би,
Беріш Есболай, Адай Шотан жоқтығын пайдаланған
Қалмақтар қазақ жерін тартып алуға тырысады. Ол кезде
Жем өзенінің төменгі ағысы әлі де Қалмақтардың билігінде
болды. 1780 жылы жеңіліске ұшырамас бұрын олар шексіз
барлау жасай отырып, қазақ ұлыстарын аңдып жүрді. Олар
жылына екі рет қазақ ауылдарында, Жем, Сағыз, Темір,
Елек, Хобда, Ойыл өзендерінің жайылмасында қанды
қырғын жасады. Бұл факт тарихта расталған. Қалмақ-
тардың жақындағаны туралы алдын-ала ескерткен Сәңкі-
бай халқы асығыс қоныс аудара бастады. Қызы Ақбота
туыстары мен жылқышыларын жинап, ерлер киімін киіп,
қалмақтарға қарсы шайқасқа кіріп, жеңіске жетті. Бірақ сол
уақытта ол ұрыс даласында қайтыс болды.
Хан Әбілқайырмен кездесуден оралып, Сәңкібай

ұлысымен төбеден кездесті. Туыстарынан ол ұлысына
шабуыл және қызының қайтыс болуы туралы біледі. Сонда
Сәңкібай: «Біз оны осы ақшыл төбеге жерлейміз», - деді.
Енді осы биік төбеде жалғыз мола бар. Ақботаның бейіті.
Жем өзенінің оң жағалауында орналасқан бұл әдемі аймақ
сыртқы көрінісі бойынша әдемі Ақботаға ұқсайды.
Аңыз бойынша, осы төбеден адамдар Сағыз Нарқызыл-

дың 60-70 шақырым қашықтықта орналасқан аумағын
көреді. Жазушы және журналист Құрал Тоқмырзаның
айтуынша, бұл Ақботаның шабандоздары қалмақтардың
бетін қайтарған жер. Ақсақалдардың айтуынша, Сәңкібай
руы осы төбеге от шашу арқылы жаудың жақындағанын
жариялайды дейді.  Осылайша, қысқа уақыт ішінде осы
шабуылдың белгісінің арқасында бұл аймақтан 80-90
шақырым қашықтықта орналасқан Қарауылкелдіде және
одан әрі Ойыл жағасында орналасқан Қарауылтөбеде
белгілі болды. Жем-Сағыз даласында Сәңкібайдың ең кіші
әйелі, сұлу Күлдірдің есімі берілген жер бар.
1738 жылы Арал батыр Орыс елшісі  А.И. Тевкелев

әкелген Ресей мемлекетінің императорына ант беру туралы
құжатқа қол қоймады. Мұны Есет пен Арал батырлар,
Әжібай би қазақ даласының Ресейге қосылуын тәуелсіздікті
жоғалтумен пара-пар деп санап, тек сауда-экономикалық

және тату көршілік қатынастарды талап еткендігімен
түсіндіреді. Кіші жүздің әйгілі биі Әйтеке қайтыс болғаннан
кейін Әжібай би бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алды.
Сондықтан орыс елшісі Тевкелев Әбілқайыр ханның
ордасында бола отырып, оның күнделігінде Әжібай бидің
айналасындағылар туралы жаман сөз айтты. Ол өзінің
ақылшы кеңесшілеріне - мысалы Шекті Сәңкібай, Адай
Шотан, Беріш Есболайға деген жек көрушілігін жасырмады.
Тарих беттерін парақтап көрсеңіз, Шекті руынан шыққан

Назар Сәңкібай Әбілқайыр ханның ерекше қамқорлығына
ие болғандығы анық. Әбілқайыр ханды жерлеу рәсімін
пайдаланып, Еділ қалмақтары Кіші жүздегі қазақ ұлыс-
тарына тағы да шабуыл жасады. Бұл шапқыншылық 1749
жылға қатысты болса керек, өйткені осы жылдың сәуірінде
Әжібай, Есет, Сәңкібай және Шотан батырлары болмаған
кезде қалмақтармен қанды шайқас болды. Бірақ Әжібай
мен Сәңкібайдың сарбаздары жаудың шабуылын тоқтатты.
Халық бұл шайқасты «Қалмақты қырған» (қалмақтарды
жою) деп атады. Әсіресе Сәңкібай батырдың жасақтары
ерекше көзге түсті. Бұл қазіргі Темір ауданының аумағында
болды.
Сәңкібай 117 жасында дүниеден озғаннан кейін, 1804

жылы Кенжалы өзенінің жағасында, кейінірек әулие деп
аталған Еділсайда  жерленген. Кейбір қазіргі скептиктер
оның 117 жыл өмір сүре алатындығына сенбейді. Бұл терең
қате түсінік. Батыр экологиялық қауіпсіз ортада өмір сүрді:
таза ауамен тыныстады, тыныштыққа (жорға ат) мініп,
жылқы еті, қымыз ішті.
Халық арасында «Ата-бабаларының естелігіне құрмет

болмайынша, тірілер қуанбайды» - деген шындық бар.
Әйтеке би: «Ержүрек ердің ақысын алмай, халық тыныш-
тық таба ала ма? Егер сіз батырға лайықты нәрсені берме-
сеңіз, онда сіз өзіңізді қорлайсыз. Нағыз ұл адаспайды,
оны ата-баба аманаты жетелейді».
Өлгендерді еске алу, ата-баба қабіріне кесене тұрғызу -

түркі халықтарының айрықша ерекшелігі. ХХ ғасырдың 50-
жылдарында Сәңкібайдың ұрпақтары - Шұбарқұдық
станциясының тұрғындары ағайынды Кашкын мен Әбілбай
Құрмашев, Оқас Балғазиндер оның қабіріне құлпытас
орнатқан.
1997 жылы 23 тамызда Сәңкібайдың туғанына 310 жыл

толуына байланысты батыр ұрпақтары Кенжалы өзенінің
жағасында, Ол орналасқан Еділсай елді мекенінде,
Қабырстан кесенесін ашты. Өз қаражатына кесенені мұнай
инженері Қуанғали Қоңырбаев салған. Біздің облыстан
және Алматыдан 1500 адам жиналып ас берілді.
Содан кейін қалалық мәслихат депутаттары сессияда

Сәңкібай батырдың есімін қала даңғылдарының біріне
берді. Бұл қуантады. Сәңкібай тәрізді адамдардың
патриоттық, ізгі істері тәуелсіз республиканың жас ұрпағы
үшін даналықтың, батылдық пен мейірімділіктің, рухани
азықтың үлгісі екені сөзсіз. Батырдың ұрпақтары 10
миллион теңге жинап, Алматыда ескерткіш жасады. Мұның
бастамашысы және ұйымдастырушысы «Спарта» ЖШС
бас директоры Мақсат Сәңкібаев болды. Екі даңғылдың -
Сәңкібай батыр мен Әлия Молдағұлованың қиылысында
ескерткіш-бюст салтанатты түрде орнатылды. Осылайша,
халық ұлы жерлесіне құрмет көрсетті.
Осыған байланысты біз барлық тарихи оқиғалар мен

құбылыстарды жүйелеп, рухани тазаруымыз керек, тарихи
өткенді, бүгін мен болашақты қоғам мен ұлттың игілігі үшін
біріктіруіміз керек деп ойлаймын. Бұл халықтың ғасырлар
бойғы мемлекеттік тәуелсіздікке, рухтың бірлігі мен
адамдық қадір-қасиетке деген ұмтылысын жүзеге асыру
және жақсы түсіну үшін қажет.
Елбасы Н.Ә. Назарбаев: «Батырларды халық дәріптейді,

олар туралы ертегі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасады. Енді олар
халықтың жадында ұмытылған жоқ. Еркіндікке қол
жеткізген ұрпақтың ұлы ата-бабаларына тағзым ететіні де
шындық».
Облысымызға белгілі тарих ғылымының кандидаты, до-

цент  Тұрғанғали Жолбасқан мақаласы Сәңкібай батырдың
қазақ елі үшін маңызын,бір туар азаматтығын айқындай
түскендей.
Құрметті азаматтар!
Еділсай жерінен Сәңкібай батыр құрметіне арнап,

зияраттап барар ағайын тоқтар үй салмақ ойымыз бар.
«Өлі разы болмай, тірі байымас» - деген халық даналығын
ескере отырып, Сәңкібай Батыр есімімен көше аталып қана
қоймай, басына барып құран оқытылып тұрса деген ниет.
Бастап жатқан ісімізге қаражат жағынан қолдау көрсе-
тулеріңізді сұраймыз. Алла разылығы, Сәнкібай Батыр
құрметі үшін салған садақаларыңыз Өздеріңізге еселеп
қайтсын!
Сәңкібай батыр коры: KZ 196010002022760093,
4405 6397 3430 4445 Халык Банк.
Байланыс номеріміз: 87756559817, 87053450574.

Батыр Баба ұрпақтары.

МАЛ ҰРЛЫҒЫНА БІРІГІП ҚАНА
ТОСҚАУЫЛ ҚОЯМЫЗ!

басты амалы - оның жайылымда
бағылуы, мал қораларының мықты
болуы және жарықпен қамтамасыз
етілуі қажет.
Ақ адалыңыздан айырылып қал-

маудың бір ғана жолы малдың бағу
немесе мал бағушыға қосы болып
отыр. Сондықтан малдарды жайы-
лымдарға қараусыз жібермей, бағы-
луын ұйымдастырған жағдайда ғана
малдардың ұрлануы мен жоғалуына
жол берілмейді және де малдарды ен
таңбалау қажет. Мал ұрлығы орын
алған жағдайда дереу учаскелік
полиция инспекторларына, ішкі істер
органының кезекші бөліміне, болған іс
жайында көпшілікті хабардар ету
керек.

Д.ҒАЛЫМЖАНОВ,
Ойыл аудандық полиция бөлімі

бастығының бірінші орынбасары.


