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ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
ҚАДІРЛІ ЖЕРЛЕСТЕР!

Баршаңызды санаулы кұндерден кейін келетін айтулы мереке - Құрбан айт
мейрамымен шын жүректен құттықтаймын!
Береке мен бірлікті арттыратын құтты мейрам – Құрбан айт адамдардың бірі

– бірімен етене араласуына, ұлттар мен діндердің өзара ынтымақтастығына
жол ашады. Осы қасиетті күні халқымыз құрбандық шалып, бір-біріне тек жақ-
сылық тілейді.
Құрбан айт – кең пейілділік пен жомарттықтың, бауырмалдық пен қайырым-

дылықтың мерекесі. Сондықтан да, соңғы жылдары аудан аумағында бұл күні
тек құрбандық шалумен шектелмей, тұрғындардың нағыз мерекені сезінуіне
мүмкіндіктер жасалып, шаралар ұйымдастыру жолға қойылды.
Құрбан айт кезінде ата – бабаларымыз жетім – жесірді жебеу, мұқтажға қол

үшін беру сияқты игі дəстүрлеріміз арқылы өзгеге өнеге болатын ізгі əрекеттер
көрініс тапқан. Осындай асыл үрдістер ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғ-
асып келеді.
Дін тірегі - имандылық. Имандылық əр адамды тек жақсы қасиеттерге тəрби-

елейді. Əділет пен парасат жолымен ғана жүруге үндейді. Тəуелсіздікке қол
жеткізгелі бері діліміз, тіліміз, дініміз қайта оралып, еліміз күн санап өркендеу-
де.
Бірлігі жарасқан ұлт өкілдері арасында қалыптасқан достық ниеттегі келісім

арқасында қазақ жерінде 140 этнос пен 17 конфессия бейбіт қатар өмір сүріп
жатыр.
Ауданымыздың мұсылман қауымы осында мекендейтін өзге дін өкілдерімен

өзара бірлігін мақтан етуге болады.
Конфессияаралық келісімге ұйытқы болып, тек имандылықты, инабаттылық-

ты, қайырымдылықты, жан мен тəн тазалығын ғана уағыздайтын ислам дінінің
ұлтаралық келісімді нығайтуға қосып отырған үлесі зор.

ҚАДІРМЕНДІ ОЙЫЛДЫҚТАР!
Əрбір шаңыраққа шалқыған шаттық, баянды бақыт, қуаныш əкелетін əлем

мұсылмандарының мерейлі мерекесі Құрбан айтпен тағы да құттықтай оты-
рып, отбасыларыңызға бақыт, береке тілеймін.
Құрбан айт мерекесінде жасаған барлық ықылас – ниеттеріңіз қабыл бол-

сын!
Құрметпен, Ойыл ауданының əкімі  Асқар  Қайырғалиұлы  Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
АУДАН ХАЛҚЫН ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІМЕН

ҚҰТТЫҚТАУЫ!

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сарыарқаның сайын даласында Отанымыздың жаңа елордасы, өркендеу

жолындағы Қазақстанның орталығы – Астана қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы бой
түзеді. Бүгінде Батыс пен Шығыс мəдениеті мен дəстүрін тоғыстырған көз тар-
тар бірегей келбетке ие болды.
Бас қаладағы көздің жауын алар əсем ғимараттардың басым көпшілігі бүгінде

елорданың ең көрнекі орындары мен қаланың өзіндік рəміздеріне айналды.
Биыл елордамыз, əлем көз тіккен көрікті бас қаламыз 25-ші мəрте өз туған

күнін тойлауда.
Ендеше, Отанымыздың жүрегі, Тəуелсіздігіміздің тірегі болған ЕЛОРДА

күнімен баршаңызды құттықтаймын. Астанамыздың жұлдызы əрқашан жарық
болсын!

«Астана – отанымыздың жүрегі, тəуелсіздіктің тірегі». Егер біз бабаларымыз-
дың қанымен келген тəтті сыйымыз тəуелсіздікті ұлы жетістігіміз деп есепте-
сек, елордамыз соның ең асқақ жемісі. Ол –Қазақ деген абыройлы елдің атағын
асқақтата түскен биік қамал, тəуелсіздіктің символы. Ол –отанымыздың жүрегі,
бейбіт елдің баға жетпес байлығы.

ҚАДІРЛІ ОЙЫЛДЫҚТАР!
Аз уақыттың ішінде көркейіп, түрленіп, тəуелсіздігіміздің түлегі, Отанымыз-

дың жүрегі - Астанамыз да елдігіміздің жаңа беттерін ашқандай, тəуелсіздігімізді
əйгілеп тұрғаны айдан анық. Жас та болса, бас болған ару қаламыздың көркейіп,
гүлденуінде əрбір қазақстандықтың қосқан үлесі бар. Астана дегенде кеудемізді
мақтаныш сезімі кернеп, бойымызды тəтті сезім билейді. Гүлдей бер, жайнай
бер, елімнің бас қаласы!
Қазақстанның тарихындағы жаңа елордамызды əспеттеп, ұлықтау арқылы

біздер еліміздің келешегі – жас ұрпақтың бойына отансүйгіштік қасиеттерді да-
рытып, қанына патриоттық сезімдерді сіңіреміз. Бас қаламыз жасай берсін,
жаңара берсін!
Астана сан-түрлі арман қиялдарды жүзеге асырып,сан-қилы тағдырларды

тоғыстырып жатқан керемет те, көркем қала. Бас қаламыздың бүгінгі көркі жа-
нымызды шымырлатып, сұлулықтың жылы лебімен тербейді. Бүгінгі өмірдің
талабына үндесе көтерілген ғимараттар көрген жанды баурап алады, көңілімізді
шарықтатады. Жаңа заманда жасампаздықпен қалыптасып жатқан астанамыз
өсе берсін! Асқақтай бер - Ару қала! Елорда күні құтты болсын!

Құрметпен, Ойыл ауданының əкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
АУДАН ХАЛҚЫН ЕЛОРДАНЫҢ ТУҒАН КҮНІ

МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ!

Турнирдің ашылуында аудан
əкімінің орынбасары Мұратбай Айдар-
баев спорттық шараны салтанатты
түрде ашып, барлық спортшыларға
сəттілік тіледі. Əрі қарай жастардың
басын қосуына өзінің септігін тигізіп
жүрген турнирдің ұйымдастырушысы
Рахым Қарабалиев те өзінің ойын ор-
таға салып, келген қонақтармен жары-
сқа қатысушыларға турнирдің не се-
бепті ұйымдастырылып жатқандығы-
на қысқаша ғана тоқталып өтті. Осы-
ған дейін спорт жанашыры əкесі Қожас
Қарабалиевтің атына 16 рет волейбол-
дан аудандық біріншілік ұйымдастыр-
са, футболдан 6-шы рет турнир өткізіп
отыр.
Ойыл БЖСМ,Ш.Берсиев атындағы

ауылдық округі, Қайыңды ауылдық
округі жəне Ойыл аграрлық колледжі
сынды төрт команда қатысты. Үлкен

РАҚЫМ ҚАРАБАЛИЕВ
- ДӘСТҮРЛІ ТУРНИРДІҢ ДӘНЕКЕРІ
ӨТКЕН СЕНБІ КҮНІ «ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМА-

ТЫ», СПОРТ АРДАГЕРІ РАХЫМ ҚАРАБАЛИЕВТЫҢ ЖҮЛДЕСІНЕ
АРНАЛҒАН ЕРЛЕР АРАСЫНДА ҮЛКЕН ФУТБОЛДАН ТУРНИР
ӨТТІ.

алаңда шебер ойын көрсеткен Ш.Бер-
сиев атындағы ауылдық округі коман-
дасы жеңіс тұғырынан көрінсе, ІІ орын-
ды Қайыңды ауылдық округінен кел-
ген команда алды. Ойын басынан же-
ңіске ұмтылған Ойыл балалар-жасө-
спірімдер спорт мектебі командасы
үшінші орынды місе тұтты. Жарыстың
жабылу салтанатында жеңімпаздар-
мен қатар, алаңның əр бөлігіндегі
үздіктер арнаулы сыйлықтарға ие бол-
ды.

P.S. Сондай-ақ, Ернұр Бақытжан
«Үздік шабуылшы» атанса, Ойыл
балалар-жасөспірімдер спорт мек-
тебі командасының ойыншысы
Азат Шерниязов «Үздік қорғаушы»
атанды. Есенғали Құлбаев «Үздік
қақпашы» номинациялары бойын-
ша марапаттар тапсырылды.

Г.АЛЕКСЕЕВА.

«Шұғыла» мəдениет жəне демалыс
орталығында өткен кездесуге аудан
тұрғындары, мекеме басшылары,
аудандық мəслихат депуттары  мен
қоғамдық кеңес мүшелері қатысты.
Кездесу жиынын тізгіндеген аудан
əкімінің орынбасары Саян Сүлейме-
нов алдымен сөз кезегін Қазақстан
Республикасы Парламенті мəжілісінің
депутаты Аманғали Бердалинге берді.

МӘЖІЛІС ДЕПУТАТТАРЫ
ХАЛЫҚТЫҢ ҰСЫНЫС-ТІЛЕГІН ТЫҢДАДЫ
КЕШЕ АУДАНЫМЫЗҒА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МƏЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТАРЫ АМАНҒАЛИ БЕРДАЛИН,

ҒАЛЫМЖАН ЕЛЕУОВ, СЕРГЕЙ СИМОНОВ ЖҰМЫС САПАРЫМЕН КЕЛДІ.

-Біздің ауданға келген мақсатымыз
сіздердің ұсыныс-тілектеріңізді тың-
дап, ауданда атқарылып жатқан
жұмыстармен танысып, талқылау.
7-ші шақырылған мəжіліс депутат-
тары ІІ сессиясы 9 маусымда аяқта-
лған болатын. Сессияда мəжілістің
назарына 127 заң жобасы ұсынылса,
оның 68-і талқыланып, толықты-
рып, Сенатқа жолданды. Мəжіліске

ұсынылған заңның 21%-ы ауылдық
жерлерден жиналған  ұсыныстар, со-
ған сəйкес 22 заң жобасына өзгері-
стер енгізіледі -, деп атқарылған
жұмыстарға шолу жасап, аудан
тұрғындарын ашық сұхбат құруға ша-
қырды.
Аудан тұрғындары азық-түлік баға-

сының қымбаттауы, жайылымдық жер,
білім, денсаулық саласы бойынша
ауданға қатысты бірқатар мəселелерді
көтерді.
Еңбек ардагері Өтеген Сағатов

малы жайылатын өрістің тарлығын
айтса, Ойыл селолық округінің əкімі
Сəндібек Дəулетқалиев қазіргі таңдағы
күрделі мəселе «Бұралқы ит-мысық-
тарды аулауға қатысты заңға алдағы
уақытта өзгеріс енгізіле ме?» деген
сауалын қойды.
Ал, Ойыл аудандық ауруханасының

емдеу ісі жөніндегі орынбасары Жа-
нат Базарбаева ауданға дəрігер ма-
мандар жетіспейтіндігін, жас маман-
дарды ауылға шақыру үшін қандай іс-
шаралар атқарылып жатқандығын
сұрады.

«Батысымызда Батыс Қазақстан
облысының Қаратөбе ауданы, шығы-
сымызда Байғанин ауданы, оң
бүйірімізде Темір ауданы, сол жағы-
мызда Атырау облысының Қызы-
лқоға ауданы экологиялық аймаққа

енген, сонымен қатар, жел жағымыз-
да Ақтаудың күкірті мен тұзы. Осы-
лардың ортасында «оазис» болып
Ойыл ауданы тұр. Бірақ, экологиясы
«тап- таза». Шынтуайтына келген-
де, солай ма? Жоқ! Соңғы кезде
қатерлі ісік аурулары, тері аурулары,
тыныс жолдары, жүрек-қантамырла-
ры ауруларының көбейіп кетуі ойлан-
тады. «Ауруын жасырған өледі» де-
мекші Ойыл ауданын экологиялық
аймаққа жатқызу мəселесін көте-
рудің уақыты келген сияқты» -, деп
«AMANAT» партиясы Ойыл аудандық
филиалының атқарушы хатшысы
Еркін Жиеналин экология мəселесін
қозғады.
Халық қалаулылары тұрғындар та-

рапынан қойылған барлық сауалдарға
жауап беріп, кейбір мəселелерді тиісті
орындарға жеткізуге уəде етті. Əрі
қарай «AMANAT» партиясы ғимара-
тында қоғамдық қабылдау өткізді.

P.S ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУДАН
КЕЙІН МƏЖІЛІС ДЕПУТАТТАРЫ
АУДАН ƏКІМДІГІНДЕ «АУЫЛ ЕЛ
БЕСІГІ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫН-
ДА ЖƏНЕ «AMANAT» ПАРТИЯСЫ-
НЫҢ ЖОЛ КАРТАСЫ БОЙЫНША
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРМЕН ТА-
НЫСТЫ.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

Ұлттық домбыра күніне орай орта-
лық саябақта «Шашу» халықтық отба-
сылық ансамблінің, яғни Жетесовтер
əулетінің шығармашылық концерті
өтті.  Ансамбль жетекшісі-  «Шапағат»
медалінің иегері, Мəдениет саласы-
ның үздігі Амангүл Ешпанова.
Батыр ата-аналар Өмірхан мен

Амангүл өздерінің үш баласымен қоса
18 баланы өзге ұлт өкілдерінен де бар,
бауырларына басып, төл өнерімізбен
сусындатып, ерекше қамқорлық пен
мейірімділік таныта отырып, оларды
музыка мен өнерге баулып отыр.
Өздерінің орындау шеберлігімен ха-
лықтың жүрегінен орын тауып жүрген
ансамбль осы уақытқа дейін облыс-
тық, республикалық байқаулардың
жеңімпазы атанып жүр.
Ансамбль мүшелері домбыра мен

қобыздан басқа, қазақтың шертер,

«ШАШУДЫҢ»
 ОЙЫЛДАҒЫ КОНЦЕРТІ

жетіген, шаңқобыз, асатаяқ, сырнай,
сазсырнай, сыбызғы, дауылпаз, тұяқ-
тас сынды басқа да аспаптарында
ойнайды. «Шашу» халықтық отбасы-
лық ансамблі фольклорлық туынды-
ларымен қатар, халық əндерін айтып,
күйлерін тартып, қазақстандық компо-
зиторлардың шығармаларын да наси-
хаттап келеді.
Аудан əкімінің орынбасары Мұрат-

бай Айдарбаев аудан тұрғындарын
мерекемен құттықтап, халықтың жүре-
гінен орын тапқан, əсем əндерімен
қуантып жүрген халықтық отбасылық
ансамбльге аудан əкімі Асқар Қазыба-
евтың құттықтау хатын табыстады.
Аудан тұрғындары ұлттық өнер мен
отбасы құндылығын ұлықтаған
«Шашу» ансамблінің өнеріне ризашы-
лықтарын білдіріп, рухты əндермен
сусындады.

ҚҰРБАН АЙТ!



2 5 шілде 2022 жыл

ЕЛОРДА – ТӘУЕЛСІЗДІК ТІРЕГІ
ЕРТЕҢ ЕЛ АСТАНАСЫНЫҢ ТУҒАН КҮНІ. БҰЛ МЕРЕКЕ ҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ – ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАР-

БАЕВТЫҢ 1998 ЖЫЛДЫҢ 6 МАМЫРЫНДАҒЫ ЖАРЛЫҒЫМЕН АҚМОЛА ҚАЛАСЫНЫҢ АТАУЫ АСТАНА БОЛЫП
ӨЗГЕРТІЛУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ 10 МАУСЫМДА АТАЛЫП ӨТЕТІН. АЛ 2008 ЖЫЛДАН БЕРІ МЕРЕКЕ ШІЛДЕНІҢ 6-
СЫНА АУЫСТЫРЫЛЫП, ҚАЗАҚСТАНДА МЕМЛЕКЕТТІК МЕРЕКЕ БОЛЫП ЖАРИЯЛАНДЫ.
ЕЛОРДАМЫЗДЫҢ ТАРИХЫНДАҒЫ ЕЛЕУ¬ЛІ КҮННІҢ БІРІ – 1997 ЖЫЛДЫҢ 10 ЖЕЛТОҚСАНЫ. ОСЫ КҮНІ САРЫ-

АРҚАНЫҢ ТӨСІНЕ ЕЛІМІЗДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫ, ЕЛТАҢБАСЫ, ПРЕЗИДЕНТТІҢ ШТАНДАРТЫ ƏКЕЛІНГЕН ЕДІ.
ДƏЛ ОСЫ КҮНІ СОЛ КЕЗДЕГІ ПРЕЗИДЕНТ РЕЗИДЕНЦИЯСЫ (ҚА¬ЗІРГІ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ƏКІМДІГІ) АЛДЫН-

ДАҒЫ АЛАҢДА САЛТАНАТТЫ ЖИЫН ӨТТІ. ҰЛАН САРБАЗДАРЫ АЛАҢҒА ТУЫМЫЗДЫ, ЕЛТАҢБАМЫЗДЫ ЖƏНЕ
ПРЕЗИДЕНТ ШТАНДАРТЫН КӨТЕРІП ШЫҚТЫ. МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ «БҮГІННЕН БАС-
ТАП БҰЛ ҚАЛА ҚАЗАҚСТАННЫҢ АСТАНАСЫ БОЛАДЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАДЫ. БІР ТОП АРДАҚТЫ АҚСАҚАЛДАР ЕЛБА-
СЫҒА ЖАҢА АСТАНАНЫҢ СИМВОЛДЫҚ КІЛТІН ТАБЫС ЕТТІ.
СОДАН БЕРІ СƏУЛЕТІ МЕН ДƏУЛЕТІ ҚАТАР ӨРКЕНДЕГЕН ОЛ БАРША ҚАЗАҚТЫҢ БАС ҚАЛАСЫНА АЙНАЛДЫ.

ТӨРТКҮЛ ДҮНИЕГЕ БЕЙБІТШІЛІК МЕКЕНІ БОЛЫП ТАНЫЛДЫ.

БЕЙБІТШІЛІК ҚАЛАСЫ
Биыл еліміздің тəуелсіздік алып, өз

тізгініне өзі ие бол¬ғанына 25 жыл то-
лып отыр. Осы ширек ғасырға жуық
уақытта еліміз көптеген жетіс-тікке
жетіп, əлем елдері арасында өзінің
орнын алды.
Астана өзінің 19 жылдық тарихын-

да əлемнің озық ел¬дерінің саясат-
керлерінің басын қосатын ірі саяси
орта¬лыққа айналды. Айталық, 2010
жылы елордада Еуропалық
қауіп¬сіздік жəне ынтымақтастық
ұйы¬мының саммиті өтті. Осы ретте
Қазақ елінің бұрынғы кеңестік кеңіс-
¬тіктегі елдер арасынан аталған ұйы-
мға ең алғаш рет төрағалық еткен
мемлекет екенін айтып өткен жөн.
Сондай-ақ, Астанада 2003 жылдан
бері əлемдік жəне дəстүрлі діндер

лидерлерінің съезі ұйым¬дастыры-
лып, əртүрлі діннің өкілдері бас қосып
отырады. Аталған құрылтайда əлем-
дегі күрделі діни мəселелер ортаға
салынып, бір үстелге отырмайтын дін
өкілдері пікір алмасып жүр.
Белгілі саясаттанушы Ерлан Саи-

ровтың айтуынша, Астана халықара-
лық саяси аренада өзінің орнын
қалыптастырып, халықаралық
қауымдастық санасатын дəрежеге
жетті.

– Алматы қаласы шекаралық ай-
мақта орналасқандықтан, бір¬қатар
кедергілер болды. Ал алыс¬ты ой-
лайтын болсақ, халықты еліміздің ор-
талығына топтастыру үшін астананы
көшіру керек еді. Сондықтан да Пре-
зиденттің астананы көші¬ру¬дегі са-
ясатының стра¬тегиялық маңызы

зор деп есептеймін. Жалпы, Астана
еліміздің ішіндегі геосаяси жəне гео-
экономикалық мəсе¬лелерді оңынан
шешті. Екін-шіден, Астана өзінің аз
ғана тарихында əлем елдері арасын-
да мəдени ғана емес, сонымен қатар,
саяси салмаққа ие болды. Мəселен,
кезінде ЮНЕСКО Астананы дүние
жүзіндегі «Бейбітшілік қаласы» деп
таныды. Себебі елордада əлемдік
жəне дəстүрлі діндер ли¬дерлерінің
съезі ұйымдас¬ты¬рылып тұрады.
Мұның бəрі айналып келгенде Аста-
наның халықаралық саяси аренада
өзі¬¬нің орнын ойып алғанын аң¬ғ-
артады, – дейді Ерлан Саиров.
Иə, расында да Қазақ елінің аста-

насында саяси маңызы жо¬ғары əрі
күрделі мəселелер тал¬қы¬¬ланып,
өз шешімін тауып келеді.

РУХАНИЯТ ОРДАСЫ
Бұған дейін жұртшылық арасында

«Астана – шенеуніктердің қаласы.
Онда рухани-мəдени иіс жоқ» деп сы-
наушылар болған еді. Соңғы жылда-
ры көпшіліктің бұл сынынан айтар-
лықтай қорытынды шығарылып,
елордада мəдени ошақтар көбейе
бастады. Мəселен, Астанада Ұлттық
академиялық кітапхана, Қазақстан
Орталық концерт залы, «Астана Опе-
ра» Мемлекеттік опера жəне балет
театры, Қазақстан Республикасының
Тұңғыш Президенті – Елба-сының
кітапханасы, ҚР Ұлттық мұражайы
сынды жəне тағы да басқа көптеген
мəдени ошақтар пайда болды.
Бүгінде аталған нысандар Астананың
мəдени орталыққа айналуына
бірден-бір себепкер болғанын
көпшілік көріп, біліп отыр.

Белгілі ақын əрі Жазушылар ода-
ғының Астана қалалық филиалының
төрағасы Несіпбек Айтұлының айту-
ынша, Тəуел¬сіздік пен Астана – егіз
ұғым. Сондықтан да ол: «Егер тəу-
ел¬сіздік алмағанда астананы Арқа
төсіне көшіріп əкеліп, жасампаз
істерді көзімізбен көре алмас едік»
деген пікірде.

– Астана бүгінде рухани орталыққа
айнала алды деп нық сеніммен айта
аламын. Қазіргі таңда зиялы қауым
өкілдері мен əртүрлі өнер адамдары
Астана қаласына көшіп келіп, қала-
ның рухани-мəдени дамуына
өздерінің үлесін қосып жатыр. Алай-
да алдағы уақытта елорданың толық-
қанды мəдени орталыққа айналуы
үшін біраз шаруалар жасалуы керек.
Мəселен, Алматыдағы Жазу¬шылар
одағын Астанаға көшіріп əкелсе, нұр

үстіне нұр болар еді. Егер Алматы-
дағы қара шаңырақ елордаға көшіп
келсе, шын мəнісінде Астана рухани
орталыққа айналар еді деп ойлай-
мын. Өйткені Алматыдағы көптеген
ақын-жазушылар, өнер қайраткерлері
Астанаға көшіп келіп, ұлттық рухани-
ятымызды биік шыңға көтеріп жатыр,
– дейді Несіпбек Айтұлы.
Шынымен де 25 жыл бұрынғы Ас-

тана мен қазіргі Астананың мəдени
əлеуетін салыстырсақ, жер мен
көктей айырмашылық байқаймыз.
Бұған ұлт зиялылары мен өнер адам-
дарының елордаға көшіп келіп, оның
рухани-мəдени дамуына үлес қосты.
Бұл деген Астананың тек қана шене-
уніктердің емес, сонымен қатар зия-
лы қауым өкілдері мен өнер адамда-
рының астанасы болғанын
 айғақтайды.

АСТАНА ҚАЛАЙ ҚҰРЫЛДЫ?
1991 жылы Қазақстан тəуелсіздігін

алғаннан кейін, ел астанасын оңтүст-
іктен орталыққа қарай көшіру мəселесі
көтерілді. Қазақстанның сол кездегі
президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
тапсырмасымен елдің жаңа астана-
сын орналастыруға оңтайлы қаланы
анықтау мақсатында республиканың
бүкіл аумағы мұқият зерттелді. Талдау
қорытындылары барлық нұсқаның
ішінен ең қолайлысы Ақмола қаласы
екенін көрсетті. Бұл туралы Елбасы
өзінің "Еуразия жүрегінде" атты кіта-
бында былай деп еске алады.

"Ақмола Қазақстанның география-
лық орталығы деуге болатын, Қазақ-
стан экономикасының өрлеуінде же-
текші де өскелең нүктелері болып
отырған маңызды шаруашылық
өңірлерге жақын орналасқан. Қала ірі
көліктік арналардың қиылысында, то-
ғыз жолдың торабында тұр. Бұдан
басқа, қала Қазақстан үшін көптеген
шет елге шығудың мейлінше төте
жолы – трансеуроазия арналарына
таяу қоныстанған", - деп жазған еді
Назарбаев.
Қазақстанның заманға лайық жаңа

астанасын салу идеясы тұңғыш пре-
зидент Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі
екені баршаға аян. Қазақстанның Жо-
ғарғы кеңесі 1994 жылы 6 шілдеде
Назарбаевтың ұсынысымен елорданы
Алматыдан Ақмолаға ауыстыру тура-
лы шешім қабылдайды. Араға үш жыл
салып, 1997 жылы 20 қазанда Елба-
сы астананы ауыстыру туралы жар-
лыққа қол қояды. Осы құжатқа сай
Ақмола Қазақстанның астанасы
құқығын 1997 жылдың 10 желтоқсаны-
нан бастап иеленді. Деректерге сүйен-
сек, елорданы ауыстыру туралы
шешім қабылданған кезде, Астана
(қазіргі Нұр-Сұлтан) халқының саны
290 мыңдай ғана болған екен.

Жаңа астананың ресми тұсаукесер
тойы 1998 жылдың 10 маусымына
белгіленді. Бұл күн 2006 жылға дейін
астананың туған күні ретінде мереке-
леніп келді.
Кейінірек парламент депутаттары

заңға тиісті түзетулер енгізіліп, мем-
лекеттік мейрамның датасы 6 шілде-
ге ауыстырылды.
Айта кетсек, Қазақстанның тұңғыш

президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
туған күні елорда күнімен тұспа-тұс
келеді.
Астана атауы қанша рет өзгерді?
Алғаш қала 1832 жылы Есіл өзенінің

жағасындағы Қараөткел шатқалында
Ақмола бекінісі негізделгенде пайда
болды. 1863 жылы Ақмола ресми
түрде округтік қала ретінде жарияла-
нып, 1960 жылы еліміздің солтүстік
облыстары кіретін тың өлкесінің орта-
лығы болды. 1961 жылға дейін ол Ак-
молинск, 1961 жылдан 1992 жылға
дейін Целиноград, ал 1992 жылдан
бастап 1998 жылға дейін Ақмола ата-
лып келді.
1998 жылы 6 мамырда президент

жарлығымен Ақмола қаласының
атауы Астана болып өзгертілді. Сол
жылдары елорда атауына қатысты
түрлі ұсыныстар айтылған еді.

"Бір жолы түнде, дəлірек айтсам,
сағат түнгі екіде Астана деген атау
ойыма сап етіп, көкейіме қона кеткені.
Астана дегеніміз астана! Қазақша
əдемі естіледі. Қысқа да нұсқа, əуезді.
Орысша да, ағылшынша да солай
естіледі. Бұл атауда батылдық, мы-
ғымдық жəне айқындық реңк бар. Ас-
тана! Біздің жалпы көңіл ауанымызды
жəне астананы көшіруден күтерімізді
бейнелейтін өте ауқымды əрі қысқа
ұран сияқты. Бірақ бұл атауды қазақ-
ша пайдаланудың жаңылтпаш сияқты
өзіндік ерекшелігі болғалы тұр. Мыса-
лы, астанамыз Астана! Бірақ, əлемдік

тəжірибеде мұндай да мысалдар жетіп
артылады. Мысалы, Бразилияның
астанасы Бразилиа. Міне, осылай!
Сөйтіп, түн ортасында келген ой –
Қазақстан астанасының жаңа атауы
Астана көкейге біржолата ұялады", -
деп жазды Назарбаев "Еуразия жүре-
гінде" атты кітабында.
Дəл сол күні Астана қаласында Са-

рыарқа жəне Алматы аудандарын құру
туралы жарлық шықты.

2019 жылдың көктемінде елорда
атауы тағы өзгерді. Қазақстанның
екінші президенті 2019 жылы 20 на-
урызда ұлықтау рəсімінде ел астана-
сын республиканың тұңғыш прези-
дентінің құрметіне Нұр-Сұлтан деп
атауды ұсынды.
Тоқаевтың бұл ұсынысын парла-

мент пен қалалық мəслихат депутат-
тары бірауыздан қолдады. Осылайша
23 наурызда мемлекет басшысы тиісті
жарлыққа қол қойды.
Елорданың жаңа атауы – Нұр-

Сұлтан дефис арқылы жазылатын
болды. Қаланың атауы қазақ тілінен
алынған, "нұрдың сұлтаны" деген ма-
ғына береді.
Астана күні қалай тойланады?
Астана күні бүгінде жалпыхалықтық

мейрамға айналды. Бұл мерекені
еліміздің əр өңірі ерекше атап өтеді.
Мерекелік концерттер, көрмелер, ха-
лықтық серуендер ұйымдастырыла-
ды. Бұған қоса, 6 шілде күні қазақстан-
дықтарға бір күн демалыс беріледі.
Нұр-Сұлтанда мейрам қарсаңында

басталатын шаралар айдың соңына
дейін жалғасады. Мереке күндері
алыс-жақын өңірлерден қонақтар
ағылады.
Бұл күндері түрлі концерттер, спорт-

тық сайыстар, халықтық серуендер,
фестивальдер өтеді, жас жұбайлар
некесін қидырады.
Мереке соңы дəстүрлі отшашумен

аяқталады.

ТУҒАН КҮНІҢМЕН, ЕЛОРДА!

АСТАНА СӨЗІ СПОРТ БРЕНДІНЕ
АЙНАЛДЫ
Астана саясат пен руханият¬та ғана

емес, сонымен қатар, спортта да өз
орнын қалып¬тастырып үлгерді. Мəсе-
лен, жыл сайын елордада көптеген
халықаралық спорт шаралары ұйым-
дастырылып, соның арқасында
спортқа қызығушы жастардың саны
артты. Нақ¬тырақ айтсақ, Астана мен
Алматы қаласында тұңғыш рет VІІ
қысқы Азия ойындары өтіп, соның
нəтижесінде көптеген жастар қысқы
спорт түрлерімен айналысуға ден
қойды.
Республикалық «Спорт» газетінің

бас редакторы Дүрəлі Дүйсебайдың
айтуынша, Астана спорт орталығына
айналған. Мысалы, соңғы жылдары

спортқа бет бұрған жастар Астанаға
келіп, ірі халықаралық жарыс¬тарға
қатысуға мүмкіндік алды.

– «Астана» президенттік кəсіпқой
спорт клубының құрамындағы барлық
команда Астананың спорт саласын-
дағы имиджін жасап жатыр. Нақ¬ты-
рақ айтсам, «Астана» велоклубы, бок-
сшылардан жасақ¬талған «Астана
арландары», «Астана» футбол клубы,
«Астана» баскетбол клубы ха¬лық¬а-
ралық дəрежеде өнер кө¬рсетіп жүр.
Сондай-ақ, «Астана» футбол клубы
Еуропа чемпиондар Лигасының топ-
тық турниріне қатысқан еліміздегі
тұңғыш команда болып саналады.
Өзінің сəтті ойындарының арқасында
аталған футбол клубы Еуропадағы ең
ықпалды футбол командаларынан

қосылды. Ал «Астана арландарының»
екі рет чемпион атанып, алаштың абы-
ройын асырғанын спорт сүйер қауым
жақсы білсе керек, – дейді Дүрəлі
Дүйсебай.
Түйіндеп айтқанда, Ас¬тана саясат

пен руханиятта жəне де спортта өзінің
орнын қалып¬тастырып үлгерді.
Мұның бəрі айналып келгенде тəу-
ел¬сіз¬дік¬тің арқасы деп есеп-
тей¬міз. Тəуел¬сіздік болма¬ғанда
біздің бүгінгідей дəрежеге көтеріліп,
халықа¬ралық аренада атой салуы-
мыз екіталай еді. Сондықтан да қазақ-
стандықтар үшін Астана Отанымыз-
дың жүрегі, Тəуелсіздігіміздің тірегі
болып тұр.

Серік ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ.

АСТАНА КҮНІ ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қ.Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес еліміздің стратегиялық
дамуының негізгі басымдықтарының
бірі екенін айтты. Сол себепті Прези-
дент өзінің «Қазақстан-2050» страте-
гиясында дамыған мемлекеттің жаңа
саяси басымдықтарының бірі ретінде
сыбайлас жемқорлықпен күресті атап
көрсетті.
Мемлекеттің дамуына елдің əрбір

азаматы үлес қосуға мүдделі. Сондық-
тан мемлекеттік басқарудың тиімділігі
мен мемлекеттік қызметтің баршаға
сапалы болуын қамтамасыз ету қажет.
Ол үшін материалдық игілік, жетістік-
тер мен сапалы білім болуы тиіс. Де-
генмен, адамзатқа ертеден таныс сы-
байлас жемқорлық-заманмен бірге
өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсы-
лықтарға төтеп беріп, қайда мол қара-
жат пайда болса, сол жерге тамыр
жайып, бүгінге дейін жойылмай отыр-
ған қауіпті кеселдің бірі.
Парақорлық мемлекеттік органдар-

дың тиісті қызмет атқаруына кері

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ
— ҚОҒАМ ДЕРТІ

əсерін тигізіп, беделіне нұқсан келті-
реді, заңды қағидаларды теріске шы-
ғарып, азаматтардың конституциялық
құқықтары мен заңды мүдделерінің
бұзылуына түрткі болады. Қазақстан
Республикасының «Сыбайлас жемқ-
орлыққа қарсы іс-қимыл туралы» За-
ңына сəйкес, сыбайлас жемқорлықпен
күресті барлық мемлекеттік органдар
мен онда қызмет атқаратын лауазым-
ды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік
органдардардың ұжымдардың,-
жергілікті өзін-өзі  басқару органдары-
ның басшылары өз өкілеттігі шегінде
кадр, бақылау, заңгерлік жəне өзге де
қызметтерін тарта отырып, заң талап-
тарының орындалуын қамтамасыз
етуге міндетті.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заң талабының
аясында жемқорлыққа қарсы іс-əре-
кеттер əр салада жүзеге асырылып
келеді. Кез-келген ортада пара беру
мен пара алудың жолын кесуде қоғам
болып белсенділік танытуымыз қажет.
Парақорлық мемлекеттік органдардың

тиісті қызмет атқаруына кері əсерін
тигізіп, беделіне абыройсыздық ұяла-
тады, заңды қағидаларды теріске
шығарып, азаматтардың конституци-
ялық құқықтары мен заңды мүдде-
лерінің бұзылуына түрткі болады.
Қазіргі таңда қоғамымызға қауіп
төндіріп, орасан кесел келтіретін осы-
нау келеңсіз əлеуметтік құбылысқа
қарсы шаралар қатаң қолға алынып
жатыр. Жемқорлықпен күрес арнайы
дайындалған мемлекеттік бағдарлама
негізінде жүзеге асырылуда. Еліміздің
өркениетін дамытқысы келетін, өз ор-
тасын құрметтейтін əрбір азамат мем-
лекеттің ішіндегі тəртіпті белгілі бір
жүйеге  келтіруге, ел ішіндегі
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүдделі
жəне оның алдындағы басты парызы.
Қоғаммен бірге өркендеп, етек жайып,
етене сіңісіп келе жатқан бұл кеселдің
тереңнен құлаш жаймауына өз
үлесімізді қосу жəне оған тосқауыл
болу-біздің басты міндетіміз.

Марат ТƏЖІҒАЛИЕВ,
Саралжын ауылдық округінің

əкімі.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ ІII - ТОҚСАНҒА
 АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

К Е С Т Е С І

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің орнала-

сқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
мəслихатының
аппараты» ММ

Займолдин Сəкен
Ғазизұлы,

аудандық мəслихат
хатшысы

Шілде – 13, 20, 27 күндері
Тамыз – 3, 10, 17 күндері
Қыркүйек – 7, 14, 21 күндері
Уақыты:сағ.
09:00 ден -11:00 ға дейін.

Ойыл селосы
Құрманғазин
көшесі № 43

2-13-70

САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ƏКІМІНІҢ 2022  ЖЫЛДЫҢ III -ТОҚСАН БОЙЫНША ЖЕКЕ ЖƏНЕ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

№ Азаматтарды қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

 орналасқан жері

Байланыс
телефоны

1 Сарбие ауылдық округі əкімі
Д. Бисебаев

Шілде  1,5,8,12,15,19,22,26,29
Тамыз 2,5,16,19,23,26,30
Қыркүйек  2,6,9,13,16,20,23,27
 Уақыты: сағат: 9.00- 12.00

Жастар көшесі № 16 35-2-20

№ Азаматтарды қабылдау жүргізетін
адамның Т.А.Ə.,лауазымы

Азаматтарды
қабылдау күні мен

уақыты

Мемлекеттік мекеменің
 орналасқан жері

Байланыс
телефоны

1 Асылбаев Ерлан Базарбаевич Көптоғай ауылдық
округінің əкімі

13, 20, 27Шілде
3,10,17,24,31   Тамыз
7,14,21,28  Қыркүйек

Уақыты: Сағат: 9.00- 12.00

Көптоғай ауылы,
Достық көшесі
№6 Тел:74-5-23

2022 ЖЫЛДЫҢ III ТОҚСАНЫНА КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ƏКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ
ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ə.ДЕРБІСƏЛИН АТЫНДАҒЫ САРАЛЖЫН ОРТА  МЕКТЕП
БІТІРГЕНІМІЗГЕ 20 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ
ӨМІРДЕН ӨТКЕН КЛАССТАСТАРЫМЫЗДЫ

 САҒЫНЫШПЕН ЕСКЕ АЛАМЫЗ!
Қазмағанбетова Лиза Құрманғалиқызы.     24.12.1984ж – 06.05.2005ж
Елеуов  Керімкерей                                         09.05.1985ж – 12.06.1996ж
Наурызов Нұрбол Айболатұлы                     26.02.1985 – 03.08.2004ж
Мубараков Қуат Абылайұлы                 15.10.1984 – 08.11.2002ж

Қайран досым, алыстадың неге сен?!
Бірге өстік бала кезден өзіңмен.

Қайран жастық, бірге өткен балалық,
Өтті, шіркін, сол күндер де өмірден.
Еске аламыз сағынышпен өздеріңді,
Еске аламыз жарқылдаған жүздеріңді.
Қойны суық қара жерге қия алмай,
Сағыныштан жүрегіміз тебіренді.

Көре алмай тіршіліктің көп қызығын,
Тата алмай шаттық өмір тəттілігін,

Жарқырап келе жатқан сəуле едіңдер
Əттең-ау ерте солды ғұмырларың.

Асыл достар ұмытпаймыз, сағынамыз!
Алланың жазғаны ғой не қыламыз.

Есте сақтап қызық дəурен шағымызды,
Ата-ана, дос-жаран боп еске аламыз!

Еске алушылар: Ə.Дербісəлин атындағы Саралжын орта
мектебінің  2002 жылғы түлектері.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы жəне кəсіподақ ұйымы, Ойыл аудандық
ауруханасының мейірбикесі Мамбетова Мəншүкке

апасы Зағбираның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЕСКЕ АЛУ

Адам өміріне, қоршаған ортаға ора-
сан шығын əкелетін өрт оқиғасы деп
айтылып, жазылғанымен əліде бол-
са немқұрайлықпен қараудамыз.
Сондықтан, осы кезде өрт қаупіне
қарсы күрес жүргізіп оны болдырма-
удың мүмкіндіктерін жасап отыруға
тиіспіз. Ең басты мəселе адам өмірі
мен мемлекеттің мүлкін өрттен
қорғау  болып табылады.
Мысалы: 2022 жылдың өткен кезең-
інде тұрғын үй секторында 6 өрт
оқиғасы тіркелді, ал 2021 жылғы осы
кезеңмен салыстырғанда 3 жағдай
тіркелді, яғни 50 % төмендеп отыр.
Өрттердің пайда болуына себеп бо-
лған:
- 2 тұрғындардың от қолдану кезін-
дегі абайсыздығынан;
- 2 тұрғын үйдегі электр желілерінің
ақаулығы жəне пайдалану ереже-
лерінің бұзылуы;
- 1 от жағу пешінің пайдалану ере-
желерінің бұзылуынан;
- 1 автокөліктегі қысқа тұйықталу.
2021 жылы өрттердің пайда болуы-
на себеп болған:
- 1 тұрғын үйдегі электр қондырғы-
ларын пайдалану ережелерінің
бұзылуы;
- 1 от жағу пешінің пайдалану ере-
желерінің бұзылуынан;
- 1 орманға найзағайдың түсуі.
Бұдан көретініміз, өрттің пайда болу
себебінің басым бөлігі адами фак-
тордан, яғни, тұрғындармен от жағу
пешінің пайдалану ережелерінің
бұзылуынан жəне от қолдану кезін-
дегі абайсыздықтан. Осыған байла-
нысты, аудан тұрғындары мен қонақ-
тарынан төменде келтірілген өрт
қауіпсіздігі мен ережелерін қатаң
сақтау қажет екендігін ескертеміз!!!
1. Электр қондырғыларының барлық
ток жүргізу бөліктері, тарату құрылғ-
ылары, аппараттары мен өлшеуіш
аспаптары, сондай-ақ бөлгіш
түріндегі сақтандыру құрылғылары,
ажыратқыштары жəне барлық өзге
де іске қосатын аппараттары мен ас-

ӨРТ - ТІЛСІЗ ЖАУ ЕКЕНІН
ЕСТЕН ШЫҒАРМАЙЫҚ!

паптары тек жанбайтын негізге (мра-
мор, текстолит, гетинакс) орнатыла-
ды.
2. Сымдар мен кəбілдердің талсым-
дарын жалғау, ұштау жəне тармақ-
тау өртке қатысты қауіпті ауыспалы
кедергілерді болдырмау үшін сығым-
дау, дəнекерлеу, балқытып біріктіру
немесе арнайы қысқыштар көмегі-
мен жүргізіледі.
3. Тұрғын үйлердің пəтерлерi мен
жатақханалардың тұрғын
бөлмелерiнде жарылыс, өрт қауiптi
заттар мен материалдар қолданы-
латын жəне сақталатын əртүрлi ше-
берханалар мен қойма үй-жайларын
орнатуға жол берiлмейдi.
4.Пəтерлер мен тұрғын
бөлмелерiнде төсекте темекі шегу-
ге жəне плитада дайындалып жатқ-
ан тамақты бақылаусыз қалдыруға
жол берiлмейдi.
5. Қоралар мен басқа да шаруашы-
лық құрылыстардың шатырларына,
электр жеткiзу желiлерiнiң астына
жəне учаскенiң сыртқы қоршауынан
кемiнде 3 метр қашықтықта шөп шо-
шақтарын, шөмелелерді, iрi жем-
шөп маяларын, өзге де жанғыш зат-
тар мен материалдарды жинауға
жол берілмейді. Көшелерде, жол-
дарда, аулалық учаскелерден тыс
шөп шошақтарын, шөмелелерді, iрi
жем-шөп маяларын орналастыруға
жол берiлмейдi.
6. От жағу, қалдықтар мен ыдыстар-
ды өртеу ғимараттар мен құрылыс-
тардан 50 м кем болатын арақашық-
тықта іске асыруға тыйым салына-
ды.
Сонымен қатар орман жəне дала ал-
қаптарында өртті болдырмау үшін
өрт қауіпсіздігі ережелерін естеріңі-
зге салғымыз келеді:
- далалық алқаптарда от жағуға, жа-
нар-жағармай заттары сіңген сүрту
материалдарын тастауға, тез тұта-
натын жəне бықситын материалдар-
ды тастауға тыйым салынады.
- шөп шабу жұмыстарын жүргізу ке-

зінде əрдайым өрт қауіпсіздігі ереже-
лерін қатаң түрде сақтау;
- шөп шабуға жұмылдырылатын тех-
никалар мен агрегаттарды техника-
лық байқаудан өткеннен кейін ғана
қолдану;
- техникалар мен агрегаттарды алғ-
ашқы өрт сөндіру құралдарымен
толық мөлшерде қамтамасыз ету;
- облыстық жəне жергілікті маңыз-
дағы автокөлік жолдары бойында те-
мекі тұқылын тастамау;
- табиғат аясында демалыс уақытын
өткізу жəне кезекпен мал бағу кезін-
де от жақпау, темекі тұқылын
сөндірмей тастамау жəне тез тұтан-
ғыш қоқыстарды шашпау қажет;
- мал қыстақтарындағы мал базда-
рының сыртқы аумағындағы жерлер
үйілген шөп скирдтерінің айналасы
жыртылып сыммен қоршалуы тиіс;
- пішен маяларын электр желілерінің
жақын орналасқан жерге жинауға
тиым салынады;
- шаруа қожалықтары өздеріне ти-
есілі жерлердің аумағын жырту арқ-
ылы өрттен қорғауы қажет.
Далалық жерлердегі өрттердің бас-
ты себебі шаруа қожалықтардың
қолданысындағы агрегаттар мен
техникалардың ескіруі, ұшқын
өшіргіштермен жəне алғашқы өрт
сөндіру құралдарымен қамтылмауы.
Сонымен қатар, облыстық жəне
аудандық маңыздағы тас жолы бой-
ында көлік жүргізушілерінің темекі
тұқылын сөндірмей тастауынан да
өрттер тіркелуде.
ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! ӨРТ КЕЗІНДЕ
САЛҚЫНҚАНДЫЛЫҚ ТАНЫТЫ-
ҢЫЗ, ӨРТ КҮЗЕТІН «101» НЕМЕСЕ
«112» ТЕЛЕФОНЫ БОЙЫНША ША-
ҚЫРТЫП, ӨЗІҢІЗ БЕН ЖАҚЫНДА-
РЫҢЫЗДЫ ҚҰТҚАРУ ҮШІН
ҚАЖЕТТІ ШАРАЛАРДЫ ҚОЛДА-
НЫҢЫЗ, ӨРТ СӨНДІРУШІЛЕРМЕН
КЕЗДЕСУДІ ҰЙЫМДАСТЫРЫП,
ЖАНУ ОШАҒЫНА ТЕЗ ЖЕТЕР
ЖОЛДЫ КӨРСЕТІҢІЗ.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ

Менингококк инфекциясы - бактерия-
лармен қоздырылатын жіті инфекци-
ялық ауруы, түрлі клиникалық
көріністерімен – симптомсыз  тасы-
малдау, назофарингит (мұрын жəне
жұтқыншақ қабынуы), менингит (ми
қабықтарының қабынуы) жəне менин-
гококк сепсисі (қан зақымдануы) өтеді.
Ауру адамдар мен сау тасымалдау-
шылар инфекция көзі, яғни клиника-
лық көріністері жоқ, бірақ олар менин-
гококк тасымалдаушылары болады.
Менингококк инфекциясы аурушаң-
дығы кезендігімен сипатталады -
қыста жəне ерте көктемде аурушан-
дық жоғары.
Инфекцияның берілу жолы - ауалы-
тамшылы (жөтелгенде, түшкіргенде,
сөйлескенде). Инфекция қоздырғышы
сыртқы ортада өте тұрақсыз. Сау
адамның ағзасына науқас немесе та-
сымалдаушымен ұзақ жəне тығыз
қарым-қатынаста болғанда жоғарғы
тыныс алу жолдарының шырышты
қабығы арқылы енеді. Жұқтырып алғ-
ан кезден бастап аурудың басталуы-
на дейін бір күннен он күнге дейін
өтеді. Науқас алғашқы күнінен бастап
айналадағыларға жұқпалы.
Менингит үшін тəн кенеттен басталуы:
күтпеген жерден қатты бас ауыруы
пайда болып, құсу, 6-15 сағаттан кейін
бөрткен пайда болады, температура-
сы 39-40°С жетеді, қалтырайды. Тері
бозғылт тартады. Жалпы əлсіздік бай-
қалады, арқа жəне аяқ-қол ауырады.
Науқастар шөлдейді, тəбеті төмен-
дейді. Ағзаның қорғаныс күшінің
əлсіреуі туындаған кезде қатты тоңу,
шаршау, қажу қолайлы жағдайда пай-
да болады менингококк шапшаң
қабықтың жəне мидың қабынуы енеді
жəне қоздырады.

 АЛДЫН-АЛУ ҮШІН:
Аурудың алғашқы белгілері пайда бо-
лған кезде катаралдық құбылыстар-
мен (тамақ қызарып, дене қызуының
көтерілуі, бас ауруы, əлсіздік) дəрігер-
ге көріну қажет, оның барлық ұсыныс-
тарын орындаңыз;
Түрлі мəдени-бұқаралық іс-шарала-
рға, жүзу бассейндері, сауда-ойын-
сауық орталықтарына, ойын алаңда-
рына баруды шектеу, жеке гигиенаны
сақтау қажет.
Ғимараттарды жиі желдетіп, ұйымда-
сқан ұжымдарда ылғалды жинау
жүргізу.
Созылмалы инфекция ошақтарының
санация жүргізуі маңызды, балалар
жасында бұл жиі ЛОР-органдарына
қатысты, сондықтан балаларды ото-
риноларингологтарға тұрақты апару
тиісжəне мүмкіндігінше алдын-алу
мақсатында.Тек қайнаған немесе
бөтелкедегі суды ішу қажет.
Тоңу, ашығу, ұйқысыз, стресс жəне т.
б. аулақ болу. Ауруды əрқашан емде-
геннен алдын алған жеңіл екендігін
есте сақтау қажет!

Ойыл аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау

басқармасы

МЕНИНГИТ - ҚАУІПТІ КЕСЕЛ!

Жақында Президенттік клиника ба-
засында 200 төсек-орындық жаңа
емдік-диагностикалық блок ашыла-
ды. Онда терапия, пульмонология,
нефрология, гастроэнтерология, эн-
докринология, неврология, ревмато-
логия жəне кардиология бейіндері
бойынша қызмет көрсетіледі. Жаңа
блоктың мамандары инсульттан, ми-
окард инфарктінен, кардиохирургия-
лық, нейрохирургиялық жəне ортопе-
диялық операциялардан кейін паци-
енттерді оңалтумен айналысатын
болады. Пациенттер емдік-диагнос-
тикалық көмектің толық циклын ала

алады, яғни диагностика, емдеу жəне
оңалту.
Жаңа терапиялық блоктың диагно-

стикалық базасы премиум класты ме-
дициналық жабдықтармен қамтыла-
тын болады. Қолданылатын техноло-
гиялардың Қазақстанда, кейбіреуінің
ТМД елдерінде де баламасы жоқ. Бұл
диагностикалық қызметтердің
көлемін ұлғайтуға жəне ең күрделі па-
циенттерге нақты диагноз қоюға
мүмкіндік береді.

200 орындық жаңа блоктың меди-
циналық қызметкерлері біліктілік та-
лаптары бойынша қатаң іріктеуден

өтіп, жақын жəне алыс шетел үздік
клиникаларында білім алуда.
Жаңа корпуста пациенттерді

қабылдаудың 3 көзі қарастырылған:
тіркелуі бойынша, ТМККК жəне
МƏМС шеңберінде, ақылы негізде.
Жыл сайын Президенттік клиника-

да 8000-нан астам пациент емделеді.
Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау
жүйесі енгізілгеннен бері қазақстан-
дықтардың дені Президенттік клини-
када ем қабылдауды таңдайды. Ауру-
хананың төсек қорын екі есе ұлғайту
пациент санын екі есе арттыруға
мүмкіндік береді.

ПРЕЗИДЕНТТІК КЛИНИКА ЕНДІ ЕКІ ЕСЕ КӨП  ПАЦИЕНТКЕ ЕМ КӨРСЕТЕ АЛАДЫ

Скоро на базе Президентской кли-
ники откроется новый лечебно-диаг-
ностический блок на 200 коек. Здесь
будут представлены следЯующие
профили: терапия, пульмонология,
нефрология, гастроэнтерология, эн-
докринология, неврология, ревмато-
логия, кардиология. Специалисты но-
вого блока будут заниматься реаби-
литацией пациентов после инсульта,
инфаркта миокарда, кардиохирурги-
ческих, нейрохирургических и ортопе-
дических операций. Пациенты могут
получить полный цикл лечебно-диаг-
ностической помощи. Это – диагнос-

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ СМОЖЕТ ВЫЛЕЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КЛИНИКА
тика, лечение и реабилитация.
Диагностическая база нового тера-

певтического блока будет представле-
на парком медицинского оборудова-
ния экспертного класса. Представлен-
ные здесь технологии не имеют ана-
логов в Казахстане, в некоторых слу-
чаях и в СНГ. Это позволит расширить
диагностические возможности и ста-
вить диагноз самым сложным паци-
ентам.
Медицинские сотрудники нового

блока проходят строгий отбор по ква-
лификационным требованиям и обу-
чаются в лучших клиниках ближнего

и дальнего зарубежья.
Новый терапевтический корпус бу-

дет принимать пациентов по 3 источ-
никам: прикреплённое население, в
рамках ГОБМП и ОСМС, на платной
основе.
Ежегодно в Президентской клини-

ке лечится более 8000 пациентов. С
момента внедрения единой нацио-
нальной системы здравоохранения
все больше казахстанцев выбирают
лечение в Президентской клинике.
Увеличение коечного фонда больни-
цы в два раза позволит охватить еще
большее количество пациентов.
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Қазақстан Республикасының Меди-
ация туралы заңның қабылданғанына
он жылдан асты. Медиация - жанжал-
дарды соттың қатысуынсыз шешу
формасы. Ал Медиатор - дауласушы
тараптарды басқарушы, ол қорғаушы
немесе заңгер емес, тараптардың
ешбірінің мүддесін қорғамайды. Ол
тек дауласушы тараптарды ортақ
мəмілеге келтіріп, келіссөз жүргізуші.
Өткен апта  ауданға кəсіби медиа-

торлар, «Халықаралық келіссөздер
Академиясы» заңды тұрғалар
бірлестігінің төрайымы Светлана Бал-
пеисова, «Тұтынушылардың құқығын
қорғау кеңесі» қоғамдық бірлестігі
төрағасының орынбасары Əлібек На-
срадинов, «Халықаралық келіссөздер
Академиясы Қауымдастығы» ЗТБ
мүшесі Гүлнұр Тукебаева іс-сапармен
келді. Алдымен Ойыл ауданы əкімі ап-
паратының басшысы жəне қызметкер-
лерімен кездесті. Əрі қарай аудан
əкімінің орынбасары Саян Сүлейме-
новтың төрағалығымен аудандық
білім, мекеме басшылары жəне ауыл-

КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАР АУДАНҒА КЕЛДІ

дық округ əкімдері, кəсіби емес меди-
аторлардың қатысуымен «Қоғамдық
қатынастар саласында медиацияның
дамуы» атты семинар өтті.

«Тұтынушылардың құқығын қорғау
кеңесі» қоғамдық бірлестігі төрағасы-
ның орынбасары Əлібек Насрадинов
тұтынушылардың құқықтарын қорғау
жəне жалпы медиация жайында тоқ-
талып өтсе, «Халықаралық келіссөз-
дер Академиясы» ЗТБ төрайымы
Светлана Балпеисова еліміздегі меди-
ация институтының қалыптасуы, отба-
сылық жағдайларда жіберетін қателі-
ктіктердің салдарынан шығатын айқ-
ай-шудың соңын сотқа жеткізбей екі
тарапты мəмілеге келтіру, тіл табыса
білу осы медиаторлардың шеберлігі-
не байланысты екенін айтып, дауды
шешудің оңтайлы тəсілдеріне мысал-
дар келтірді. Сонымен қатар қатысу-
шылар арасында жанжал төңірегінде
ойын өткізіп, мəселені шешудің
əдістері мен жолдарын практикалық
тұрғыда көрсетті. Семинар барысын-
да Ойыл ауданының əкімдігімен өзара

ынтымақтастық туралы екі жақты ме-
морандумға қол қойды.
Одан соң əр ауылдық округтен кел-

ген қоғамдық медиаторлар жергілікті
жерлерде атқарылып жатқан жұмыс-
тары жөнінде, ауылдық жерлердегі,
мектептердегі дауларды шешудің жол-
дары, бағыттары, туралы ойларын
ортаға салды. Шара соңында семина-
рға қатысушыларға арнайы сертифи-
каттар табысталды.

P.S. Семинар- тренингтен кейін
кəсіби медиаторлар аудандық сот
ғимаратының ішінде орналасқан
медиация кабинетіне арнайы ба-
рып, ондағы атқарылып жатқан
жұмыстармен танысты. Сондай-ақ,
«Медиация туралы» Заңға ұсыны-
латын өзгерістер бойынша сот пен
медиаторлардың сөз сөйлеуін, ма-
қала шығаруын талқылап, өңірдегі
медиацияны ары қарай дамытуға
тілектерін білдірді.

ГАУХАР АБАЙҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Үш күнге созылатын мейрам жыл
сайын хижра - мұсылман күнтізбесі
бойынша Зүлхижа айының оныншы
жұлдызында (Арафа күнінен кейін)
жəне Ораза айт мейрамынан 70 күн
өткеннен кейін басталады. Құрбан Ай-
тта мұсылман жұрты құрбандыққа мал
сойып, думанды мейрам жасап,
үлкен-кіші арасында үгiт-насихат, өси-
еттер айтып, бір-біріне құрмет көрсе-
теді.
Осы орайда NDH порталы барша

мұсылман қауымын жəне қазақстан-
дықтарды Құрбан Айт мерекесімен
құттықтап, қасиетті мейрамның шығу
тарихы жəне əр мұсылман елдерінде
тойлану хақында қызықты деректерді
ұсынады.

- Құрбан айт күні мұсылман баласы
ерте тұрып, таза киімдерін киіп, хош
иіс əтірлерін сеуіп, мешітке барады.
Ағайын-туыс, көрші-қолаң бір-бірінің
үйіне айттап қыдырады. Айттың ал-
дында тəтті тағамдар мен  шелпек,
бауырсақ пісіріледі.
Елімізде ұлттық мерекелердің

мəртебесін көтеру бастамасының ар-
қасында  Құрбан Айт мемлекеттік дең-
гейде аталып өтілетін болды. 2005
жылғы 28 желтоқсанда Мəжілістің
жалпы отырысында депутаттар
«Қазақстан Республикасындағы еңбек
туралы» ҚР Заңына толықтырулар
енгізу туралы» заң жобасын қабыл-
дап, соған сəйкес Құрбан айт пен Рож-
дество мерекесінің бірінші күні елімі-
зде демалыс күндері болып жариялан-
ды.

-Қазақтардың алғаш Құрбан Айтты
тойлаулары туралы ақпараттар ХІХ
ғасырдағы орыс жазбаларында да кез-
деседі. Тарихи құжаттарға жүгінетін
болсақ, қазақ жерінде 1926 жылға
дейін Ораза айт 3 күн, Құрбан айт 3
күн, Наурыз 1 күн ресми мереке реті-
нде тойланып келген. Оған негіз 1921
жылғы 5 наурызда Орынбор қаласын-
да өткен Қазақстан Автономиялы Рес-
публикасы Орталық атқару комитеті
Төралқасының «Мұсылмандар мере-
кесі» туралы қабылдаған шешімі. Оған
C.Меңдешев төрағалық жасаса, Алаш
арыстары А.Байтұрсынұлы пен
Ə.Бөкейхандар Төралқа мəжілісіне
қатысқан екен.

- Құрбан Айтты тойлау жəне құрбан
шалу салты Орталық Азияда ислам
дінінің келуімен бірге тараған. Ол Х-
ХІІІ ғасырларда етек алған. Бұл салт
көшпелі мал шаруашылығымен айна-
лысатын халық үшін таңсық болмай-
ды.

- Құрбан Айт – мұсылмандардың ең
қасиетті мерекесі. Ол «ораза айттан»
кейін 70 күннен соң басталып, 3 күнге
созылады. Бұл күндер Ұлы Меккеге
қажылықпен аяқталады. Айт күндері
Аллаһқа арнап құрбандық шалады,
мал сояды (жылқыдан басқа). Бұл
мұсылмандардың негізгі міндеттерінің
бірі.

-  Мұсылман халықтары Құрбан Айт
мейрамын əр түрлі тойлайды. Деген-
мен, барлығына ортақ нəрсе Алланың
разылығы үшін құрбандық шалу.
Құранда былай делінген: «Аллаға
құрбандықтың еті де, қаны да жет-
пейді, Аллаға сіздердің сенімдеріңіз
ғана жетеді. Алла сіздерді тура жолға
салушы, ал сен оны өзіңнің ізгі істері-
ңмен қуандыр!».

-Əр мұсылман халықтарында
Құрбан Айтты тойлаудың өзіндік ерек-
шеліктері бар. Мысалы, Мароккода,
Индонезияда, Малайзияда Айт нама-
зынан кейін адамдар көшеге шығып,
əн айтып, би билейді екен. Бұл елдер-
де мейрам карнавал түрінде тойлана-
ды. Кешегі Кеңестер Одағының құра-
мында болған Эстония мұсылманда-
ры да Құрбан айт мейрамын атап өтуге
ерекше көңіл бөлген. Эстония бұл ме-
рекені мұсылмандар мен эстон қауым-
дастығының арасындағы қарым-қаты-
насты нығайтуға көмектеседі деп
есептейді.

-Марокко Корольдігі - Магрибтің ең
ежелгі мемлекеттерінің бірі, ол араб
əлемінің батыс бөлігін алып жатыр.
Бұл елде де басқа елдердегідей
құрбан шалу таң сəріден басталады.
Барлық мұсылмандар сəнді киініп, айт
намазына барады. Бұл елде мерекелік
намазбен бірге қайырымдылық жаса-
лады. Намаздан кейін мұсылмандар
қайтыс болған адамдарды еске алу
үшін зиратқа барады, содан кейін
құрбандық шалуды бастайды. Марок-
каның мерекені атап өтудегі басты
ерекшелігі - музыка. Олар бұл мере-
кені де, тіпті күнделікті өмірлерін де
музыкамен əрлендіреді.

-Біріккен Араб Əмірліктерінде
Құрбан Айт мерекесі ерекше көлемде
аталып өтіледі. Құрбандық шалынады.
Мемлекеттік секторды дамыту ми-
нистрлігінің шешімі бойынша, мереке
күндері елдің барлық мемлекеттік
жəне муниципалды мекемелері жабы-
лады. Мысалы Дубайда 200 түрлі ұлт
өкілі тұратындықтан, мұнда екі апта
бойы Ид Əл-Адханың құндылықтарын
жəне əдет-ғұрыптарын түсіндіретін,
сондай-ақ бірлік идеясын көрсететін

көптеген іс-шаралар өткізіледі. Бұдан
бөлек Дубайдағы сауда орталықта-
рында бірнеше миллион дирхам
мөлшеріндегі жүлделер мен лотерея-
лар ойнатылады. Балаларға арналғ-
ан көптеген ойын-сауық шаралары
ұйымдастырылады.

-Құрбан шалу діни мəдениеттің ең
көне формасы. Ол қазіргі діндер пай-
да болмай тұрып көп уақыт бұрын да
пайда болған. Көне заманғы адамдар-
дың түсінігі бойынша бұл салт таби-
ғаттың рухы мен ата-бабаларының ру-
хын тыныштандыру үшін жасалған.

- Құран бойынша, Құрбан Айт өзінің
бастауын Алланың Ибрахимге жібер-
ген сынағынан кейін пайда болған.
Пайғамбар 86 жасына дейін бала
сүймеген көрінеді. Тек 86 жасқа кел-
генде ғана бірінші ұлы Исмаил дүние-
ге келеді. Бір күні Ибрахим түсінде
Алланы көреді, ол оған жалғыз ұлын
құрбандыққа шалуды өтінеді. Алла-
ның өтінішіне қарсы келе алмаған
Пайғамбар қазіргі Мекке қаласы тұрған
жерге, яғни Мина өзенінің жағасына
келіп, құрбандық дайындықтарын жа-
сайды. Əкесі сияқты Аллаға берілген
Исмаил əкесіне қарсы келмейді. Пай-
ғамбар енді салтты жасай бергенде
Алла оны тоқтатып, сен менің сына-
ғымнан өттің, маған шын беріл-
гендігіңді дəлелдедің дейді. Сөйтіп
құрбандыққа шалуға қой береді. Со-
дан бастап Құрбан Айтта құрбандыққа
қой шалу дəстүрі басталыпты.

- Құрбан сөзінің анықтамасы: Араб
тілінде: Тілімізге еніп кеткен «құрбан»
сөзі араб тілінде – «жақындау» деген
мағынаны білдіреді. Терминдік мағы-
насы: Алла Тағаланың разылығына
жақындау ниетімен құрбан айт күнде-
рінде шалынатын арнайы малдың
аты.  Құрбан шалудың артықшылығы-
на, сауапты іс екендігіне қатысты пай-
ғамбарымыздың бірнеше хадистері
бар.

-Құрбан шалу кімге уəжіп? Құрбан
шалу уəжіп болу үшін төмендегі мына
шарттар болуы қажет. 1. Мұсылман
болу; 2. Құрбан айт уақытында жола-
ушы болмау; 3. Негізгі қажеттерден
тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие
болу. Нисап мөлшері – 85 грамм ал-
тын яки құнына тең келетін ақша. Зе-
кет ғибадаты сияқты құрбанның уəжіп
болуы үшін нисап мөлшеріне жеткен
малға бір жыл толу шарт емес.

Алтынбек ҚҰМЫРЗАҚҰЛЫ.
e-history.kz

ҚұттықтауҚұттықтау
АҚШАТАУ АУЫЛЫНЫҢ ТҰРҒЫНЫ

ҚҰЛМУРЗИНА ДАРИҒА НҰҒЫМЕТҚЫЗЫН
60 ЖАСЫМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ.

ИГІ ТІЛЕКПЕН:  АҒА ЖЕҢГЕҢ: МІНСІЗБАЙ – ЛАРИСА

Құрметті, Дариға
қарындасым! Асқара-
лы 60 жасың құтты
болсын! Саған зор
денсаулық тілейміз.
Балдарыңның қызы-
ғын көріп, жолдасың
Əлімжанмен бірге 100

жаса!

2022 жылдың 1 маусымындағы жағ-
дай бойынша Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры салымшыларының
зейнетақы жинақтарының сомасы 12,8
триллион теңге болды. Бұл қаражат-
тың зейнетақы жарналары мен инве-
стициялық табысты қамтитыны
белгілі.
Зейнетақы жинақтарындағы инвес-

тициялық табыстың үлесі жыл сайын
өсіп келеді. Жалпы, 2014 жылдан бері
Ұлттық банк қамтамасыз еткен таза
инвестициялық табыс (БЖЗҚ-да бар-
лық зейнетақы активтерін біріктіру
үрдісінің аяқталуы) 5,9 трлн теңгеге
жетті. Ал Қазақстанда жинақтаушы
зейнетақы жүйесі жұмыс істей баста-
ғаннан бергі инвестициялық табыс 6,8
трлн теңгені құрады.
Жыл басынан бері геосаяси ахуал-

дың нашарлауы салдарынан əлемдік
қаржы, тауар нарықтарында құбылма-
лылық орын алып, бұл инфляцияның
өсуі мензейнетақы активтерінің табы-
стылық көрсеткіштеріне  кері əсерін
тигізді. Осылайша, зейнетақы актив-
терінің кірістілігі жыл басынан бері
əртүрлі кезеңдерде бірде оң, бірде
теріс  қалыптасқан қаржы құралдарын
нарықтық жəне валюталық қайта ба-
ғалау салдарынан өзгеріп отырды.
Зейнетақы жинақтары қаржы құрал-

дарына түрлі валютада инвестиция-
ланды. Инвестициялардың 2/3 жуығы
теңгемен жəне 1/3 жуығы шетел ва-
лютасымен, валюталық инвестиция-
лардың басым бөлігі АҚШ доллары-
мен орналастырылған. Тиісінше, дол-
лар бағамы зейнетақы активтері құра-
мындағы инвестициялық кіріске əсер
етеді: ұлттық валюта нығайған кезде
инвестициялық кіріс төмендеп, доллар

бағамы өскен кезде жоғарылауы
мүмкін. Жалпы, 2014 жылдан бастап
зейнетақы активтерінің валюталық
үлесі 17%-дан 29% дейін өскенін атап
өткен жөн.

2022 жылдың қаңтары мен наурыз-
дың басы аралығында АҚШ доллары-
на қатысты теңге бағамы əлсіреп, дол-
лар құны 431 теңгеден 495 теңгеге
дейін жетті. Ал наурыз айының орта-
сында доллар бағамы 512 теңгеге
дейін өсті. Осылайша, апта сайын зей-
нетақы активтерін оң валюталық қайта
бағалау қалыптасты.Салымшылар да
өздерінің жеке зейнетақы шоттарын-
да айтарлықтай оң инвестициялық
табысты байқады.Одан кейін ұлттық
валюта нығая бастап, сəйкесінше,дол-
лар бағамы төмендеді. 1 маусымда 1
доллардың құны 414.67 теңге болды.
Зейнетақы активтерін қайта бағалау
апта сайын жəне айдың соңғы күнінде
жүргізілетіндіктен, оны салымшылар
өздерінің үзінді көшірмелеріндегі өзге-
рістерден көре алады.
Нəтижесінде қаржы нарықтарын-

дағы келеңсіз жағдайлар мен актив-
терді валюталық қайта бағалау инве-
стициялық кірістілікке əсер етіп, соңғы
12 күнтізбелік айда ол 4,14% құрады.
Айта кету керек, зейнетақы жинақ-

тары – бұл ұзақ мерзімді инвестиция-
лар жəне инвестициялық табыстың
мөлшерін кемінде 1 (бір) жыл кезеңін-
де талдау орынды. Қысқа мерзімді
деректер (апта сайынғы, ай сайынғы
жəне т.б.) – айқын нəтиже көрсетпейді,
өйткені, ол нарықтың үнемі құбылма-
лығына тəуелді.
Мысалы, 2021 жылы салымшылар-

дың (алушылардың) ЖЗШ-сына
бөлінген таза инвестициялық табыс

шамамен 1,4 трлн теңгені құрап, бұл
бір жыл ішінде түскен жарналар
мөлшерінен асып түсті (1,3 трлн тең-
ге). БЖЗҚ зейнетақы активтері бойын-
ша кірістілік ҚР Ұлттық Банкінің басқ-
аруымен былтыр жыл басынан бері
11,13% көрсетсе (бұл мерзімді банк
депозиттері бойынша табыстылықтан
жоғары), инфляция 8,4% болды.

2014 жылдың сəуірінен бастап 2022
жылдың 1 маусымына дейін Ұлттық
банктің басқаруындағы кірістілік
99,94% болды. Жинақтаушы зейне-
тақы жүйесі құрылған күннен бастап
(1998 жыл) инвестициялық табысты-
лық 2022 жылдың 1 маусымына өсу
қорытындысымен 670,58% құраса,
барлық кезеңдегі инфляция 603,68%
көрсетті. Осылайша, жинақтаушы зей-
нетақы жүйесі қолданысқа енген
күннен бастап 2022 жылдың 1 маусы-
мына дейінгі кезең аралығында зей-
нетақы активтерінің нақты (яғни, инф-
ляциядан асып түсетін) табыстылығы
66,90%болды.
Инвестициялық басқарудың жəне

зейнетақы активтерін есепке алудың
барлық жүйесі ашық болып табылады:
əрбір салымшы өзінің инвестициялық
табысын enpf.kz сайты немесе мо-
бильді қосымшадағы жеке кабинеттен
көре алады.
БЖЗҚ зейнетақы активтерін инвес-

тициялық басқару жөніндегі жəне
БЖЗҚ зейнетақы активтері орналас-
тырылған қаржы құралдары туралы
ақпарат БЖЗҚ ресми сайтындағы
(www.enpf.kz) «Көрсеткіштер/инвести-
циялық қызмет» бөлімінде жарияла-
нады.

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІ ҚҰРЫЛҒАННАН БЕРГІ
ТАЗА ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КІРІС - 6,8 ТРИЛЛИОН ТЕҢГЕ

С начала функционирования НПС
чистый инвестиционный доход соста-
вил 6,8 триллионов тенге
Сумма пенсионных накоплений

вкладчиков Единого накопительного
пенсионного фонда на1 июня 2022
года составляет порядка 12,8 трилли-
онов тенге. Как известно, данная сум-
ма включает в себя пенсионные взно-
сы вкладчиков и инвестиционный до-
ход.
Доля инвестиционного дохода в

пенсионных накоплениях ежегодно
растет. В целом, чистый инвестицион-
ный доход, обеспеченный Нацио-
нальным банком с 2014 года (оконча-
ния процесса объединения всех пен-
сионных активов в ЕНПФ), составил
5,9 трлн тенге. Если рассматривать
инвестиционный доход с начала фун-
кционирования накопительной пенси-
онной системы в Казахстане, то он
составляет 6,8 трлн тенге.
С начала текущего года на фоне

ухудшения геополитической ситуации
выросла волатильность на мировых
финансовых, товарных рынках, что
повлияло как на рост инфляции, так и
на показатели доходности пенсионных
активов.Таким образом, доходность
пенсионных активов меняется вслед-
ствие рыночной и валютной переоцен-
ки финансовых инструментов, котора-
яс начала года складывалась как по-
ложительной, так и отрицательной в
разные периоды.
Пенсионные накопления инвести-

рованы в финансовые инструменты в
разных валютах. Около 2/3 инвести-
ций размещены в тенге и около 1/3 - в
иностранной валюте, большая часть
валютных инвестиций - в долларах
США. Соответственно, курс доллара

С НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НПС ЧИСТЫЙ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ ДОХОД СОСТАВИЛ 6,8 ТРИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

отражается на инвестиционном дохо-
де в составе пенсионных активов: при
укреплении национальной валюты
инвестдоход может снижаться, при
повышении курса доллара – расти. В
целом, стоит подчеркнуть, что с 2014
года валютная доля пенсионных акти-
вов увеличилась с 17% до 29%.
С января до начала марта 2022 года

происходило ослабление курса тенге
по отношению к доллару США с 431
тенге до 495 тенге и в середине мар-
та до 512 тенге. Таким образом, еже-
недельно складывалась положитель-
ная валютная переоценка пенсионных
активов.  Вкладчики наблюдали зна-
чительный положительный инвести-
ционный доход на своих индивидуаль-
ных пенсионных счетах. Затем наци-
ональная валюта стала укрепляться,
курс доллара, соответственно, сни-
жаться. На 1 июня он составил 414.67
тенге за 1 доллар. Поскольку пере-
оценка пенсионных активов проводит-
ся еженедельно и в последний день
месяца, вкладчики видят изменения
в своих выписках.
В результате негативные события

на финансовых рынках и валютная
переоценка активов оказали влияние
на инвестиционную доходность, кото-
рая за последние 12 календарных
месяцев составила 4,14%.
Стоит подчеркнуть, что пенсионные

накопления – это долгосрочные инве-
стиции и анализировать размер инве-
стиционного дохода целесообразно за
период не менее 1 (одного) года. Крат-
косрочные данные (еженедельные,
ежемесячные и т.д.) – не являются
показательными, т.к. зависят от посто-
янных изменений рыночной конъюнк-
туры.

К примеру, сумма чистого инвести-
ционного дохода за прошедший 2021
год, распределенного на пенсионные
счета вкладчиков (получателей), со-
ставила порядка 1,4 трлн тенге, что
превысило сумму поступивших за год
взносов (1,3 трлн тенге). Доходность
по пенсионным активам ЕНПФ в 2021
году под управлением Национально-
го банка Казахстана с начала года
составила 11,13%, при инфляции в
8,4%.
С апреля 2014 годапо 1 июня 2022

года, когда завершилась консолида-
ция пенсионных активов, доходность
под управлением НБРКсоставила
99,94%. Инвестиционная доходность
со дня основания накопительной пен-
сионной системы (1998 год) на 1 июня
2022 года с нарастающим итогом со-
ставила 670,58%при инфляции за
весь период 603,68%. Таким образом,
реальная (т.е. превышающая инфля-
цию) доходность пенсионных активов
за период с начала действия накопи-
тельной пенсионной системы на 1
июня 2022 года составила 66,90%.
Вся система инвестиционного уп-

равления и учета пенсионных активов
является прозрачной: каждый вклад-
чик имеет возможность видеть свой
инвестиционный доход в личном ка-
бинете на сайте enpf.kz или в мобиль-
ном приложении.
Информация по инвестиционному

управлению пенсионными активами
ЕНПФ и о финансовых инструментах,
в которые размещены пенсионные
активы ЕНПФ, публикуется на офици-
альном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в
разделе «Показатели/Инвестицион-
ная деятельность».

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Денсаулық сақтау министрлігі сани-
тарлық-эпидемиологиялық бақылау
комитетінің ресми өкілі Ержан Байта-
наев, «4 шілдеден бастап Алматы
қаласы «сары» аймаққа өтті. Қазіргі
уақытта қаланың мемлекеттік бас са-
нитар дəрігері қаулыны даярлау
үстінде. Қаулыда барлығы жазылады.
Осы орайда біз əр азаматты корона-
вирусқа қарсы вакцина алуға жəне
ревакцинациядан өтуге шақырамыз»,-
дейді.
Оның айтуынша, бүгінде коронави-

русқа шалдығып жатқан азаматтардың
80 пайызы вакцина алмаған. «Қазақ-
стандықтарды өзі мен жақындарының
денсаулығын сақтау мақсатында вак-
цина алудың барлық процесінен өтуге
шұғыл түрде шақырамыз. Бұл процесс
ұжымдық иммунитетті қалыптастыра
түсу үшін де маңызды», - дейді ол.
Еске сала кетсек, Қазақстан «сары»
аймаққа өтсе, Үкімет тарапынан қан-
дай шаралар қолға алынатыны хабар-
ланған еді. Денсаулық сақтау министрі
Ажар Ғиният өз сөзінде елімізде мау-
сым айының ортасынан бастап коро-
навирус инфекциясын жұқтырғандар
санының артқанын атап өтті. Айта ке-
тейік, Коронавирусқа қарсы күрес
жөніндегі ведомствоаралық комиссия
қазіргі кезде елімізде «Қызыл» ай-
маққа жататын өңір жоқ екенін
мəлімдеді.

АЛМАТЫ КОРОНАВИРУСТЫҢ
ТАРАЛУЫ БОЙЫНША САРЫ

АЙМАҚҚА КӨШТІ

ТАРИХИ ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕК
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