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Осы орайда өткен сәрсенбі Ақтө-
бе облыстық «Қоғамдық келісім» КММ
мамандары, Аналар кеңесінің төрай-
ымы Жұмабике Қалиева, облыстық
аналар кеңесінің жұмысын үйлесті-
руші Рауза Сергалина, жас аналар
кеңесінің жетекшісі Бақытгүл Жете-
сова жоба аясында ауданға іс-сапар-
мен келді. «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығында «Ел анасы»
атты тәжірибе алмасу мақсатында
аналар кеңесінің отырысы өтті. Ай-

«МӘДЕНИЕТТІ АНА - МӘДЕНИЕТТІ ҰЛТ»
ЖОБАСЫ-ОЙЫЛ АУДАНЫНДА
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ҚОҒАМДАҒЫ АНАЛАРДЫҢ, ЖАЛПЫ ӘЙЕЛ ЗАТЫНЫҢ АТҚАРЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН РӨЛІ ӨТЕ ЖОҒАРЫ. ҚАЙ САЛАНЫҢ ДАМУЫНА

ДА ӨЛШЕУСІЗ ҮЛЕС ҚОСЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН НӘЗІК ЖАНДЫЛАРДЫҢ ЕҢБЕГІ ЖҰРТШЫЛЫҚТЫҢ КӨЗ АЛДЫНДА. МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-
ЖОМАРТ ТОҚАЕВ «МӘДЕНИЕТТІ АНА – МӘДЕНИЕТТІ ҰЛТ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОБАСЫН ІСКЕ АСЫРУДЫ ТАПСЫРҒАН БОЛАТЫН. ЖОБАНЫ ІСКЕ
АСЫРУ МАҚСАТЫНДА АРНАЙЫ ЖОЛ КАРТАСЫ ӘЗІРЛЕНІП, ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН ЕЛДІҢ БАРЛЫҚ ӨҢІРЛЕ-
РІНДЕ ТҮРЛІ ФОРМАТТА ІСКЕ АСЫРЫЛУДА. 

тулы шара алдымен аудандағы қол
өнер шеберлерінің бұйымдарынан
құрылған көрмесімен басталды. Со-
нымен қатар «Ұмытылып бара жа-
тырған ұлттық салт дәстүрлер» фо-
тогалерясы ұсынылды. Ал, келін-
деріміз шараға жиылған қонақтарға
иіліп сәлем беріп, қарсы алды. Аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай Ай-
дарбаев ауданға келген қонақтармен
таныстырып, кездесуге қатысушы-
ларды еркін, ашық пікірлесуге шақыр-

Жуырда ауданымызда 12 тамыз
халықаралық жастар күніне орай
«KOKZHAR LOVE» атты Ойыл ауда-
нының тарихи жерлеріне экскурсия
шарасы өтті. Айтулы шараға аудан
әкімі Асқар Қазыбаев, Ақтөбе облы-
стық ішкі саясат басқармасы жас-
тармен жұмыс жөніндегі бөлімінің
басшысы Елеусіз Оңдабергенұлы,
облыстық жастар ресурстық орта-
лығының басшысы Нұрлыбек Мусин
және аудандық жастар ресурстық
орталықтарының басшылары мен
аудан жастары қатысты. Алдымен
ауданның тарихи орындарын арала-
ған жастар, ауданның өткен ғасыр-
дағы тарихынан жан-жақты ақпарат
алды. Ш.Берсиев атындағы өнер
және өлке тарихы музейін аралап,
ауданның тарихымен танысқан жа-
стар экскурсияны XIX ғасырда салы-
нып, бүгінгі күнге дейін сақталған ке-
руен сарайды тамашалады. Сонымен
қатар аудандық мешітке арнайы ба-
рып, құран бағыштады. Киелі Көкжар-
дың тарихына қызығушылық таныт-
қан белсенді жастар Медет Құлмұқа-
новқа бірнеше сауалдарын қойып,
аудан тарихына әбден қанықты. Ай-
тулы шара әрі қарай табиғат аясын-
да жалғасты. «KOKZHAR LOVE» атты
аудан әкімімен бейресми кездесу
өткізді. Онда жастар ойларын ортаға
салып, көршілес аудандардан келген
меймандар жылы лебіздерін білдіріп,
ашық сұхбат құрды. Өнерпаз жастар
өнерлерін көрсетіп, шара соңы ма-
рапатқа ұласты.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

«KOKZHAR LOVE» АТТЫ ЭКСКУРСИЯ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР КҮНІНЕ АРНАЛДЫ

Жуырда аудан әкімі Асқар Қазы-
баев Көптоғай ауылдық округі мен
Шұбарши елді мекенінің тұрғындары-
мен кездесті. Онда ауыл тұрғында-
рына ауданның 1 жартыжылдығын-
дағы әлеуметтік-экономикалық даму
көрсеткіштеріне тоқталды.
Сондай-ақ тұрғындардың ұсыныс-

тілектерін тыңдап, көкейкесті сауал-
дарына толыққанды жауап берді.
Биыл Көптоғайда атқарылатын ке-
лелі істер көп. Ауылдың төрт көшес-
іне асфальт жамылғысы төселді.
Сондай-ақ дәрігерлік амбулатория
салу жұмыстары жүргізіледі. Ал,
Шұбарши елді мекеніне орталықтан-
дырылған ауыз су құбырын тарту
үшін қаржысы бөлініп тұр. Бұл шұбар-
шиліктер үшін үлкен қуаныш. Ауылға
жасалынып жатқан игі істердің жар-
қын көрінісі іспетті. Сонымен қатар
Шұбаршиге шағын футбол алаңын
салу үшін аудандық бюджеттен қар-
жысы бөлініп, құрылыс жұмыстары
басталды. Бұрын мұндай спорт
алаңы аудан орталығында ғана бол-
са, қазір ауданға қарасты елді мекен-
дер мен шағын ауылдарда көптеп
салынуда. Бұл ауыл баласын
спортқа бір табан жақындата түскен-
дей. Осындай игі істердің атқарылу-
ына мұрындық болып, аз да болса

КӨПТОҒАЙДА КЕЛЕЛІ ІСТЕР КӨП

қаражатты ауылдың ажарлануы үшін
тартып отырған аудан әкімі кездесу-
де тұрғындарға өз атынан өтінішін
жеткізді. Әкімнің өтініші қандай дейсіз
бе?! Ендеше тарқата кетейік, тұрғын-
дарға тұрғын үйлерінің сыртқы қас-
бетін әктеп, қоршауларын тіктеп, та-
залыққа мұқият назар аудару ке-
ректігін баса айтты. «Ауылына қарап
азаматын таны!» деген мақалды
ұстанған әкімнің айтпақ ойының
жаны бар. Әлбетте «Ауылда тұра-
мыз ғой, ауылға жарайды» деген бой-
ымызға сіңген теріс пікірден арылып,
ауылдың ажарлануы үшін алтын бес-
ікке абыройлы міндет қылу бәріміздің
ортақ парызымыз екенін ұғынатын
сәтке жеттік. Бұрын тұрғындар та-
рапынан елге қатысты көтерілетін
мәселе көп болатын-ды. Қазір
тұрғындардың тілегі рет-ретімен
шешімін тауып келеді. Демек, иек
астынан жоқты іздеп, жалған намыс-
пен сын айту береке бірлігімізді ны-
ғайтуға жол ашпайтынына әбден
көзіміз жеткендей. Елге болсын де-
сек, «Бір жеңнен қол, бір жағадан бас
шығарып» қызмет қылайық ағайын!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Шұбарши-Көптоғай-

Ойыл.

Өткен жұма күні аудан әкімі Асқар
Қазыбаев Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округтің орталығы Қаратал
және Қарасу, Құмжарған елді мекен-
дерінің тұрғындарымен кездесті. Елді
мекен тұрғындарымен кездесулерде
аудан басшысы атқарылып жатқан
жұмыстарды баяндап, алдағы жос-
парларымен бөлісті. Кездесу бары-
сында ауыл тұрғындары жол, қысқы
мал азығын дайындау, көгілдір отын
сынды тағы да басқа мәселелерді
көтерді.
Еске салсақ, бұрын қарасулықтар

ауыз су мәселесін көтерсе, қазіргі
таңда бұл мәселе шешімін тапты.
Қарасуға кешенді блок модуль арқы-
лы таза ауыз су желісін іске қосу
жұмыстары басталды. Ал, қарасу-
лықтардың ендігі тілегі көгілдір отын
болып отыр. Округ орталығындағы
кездесуде ауыл тұрғыны Мәтжан
Сембіғалиев мектепке көгілдір отын
кіргізу жөнінде мәселе көтерді. Мұнда
да атқарылған жұмыстарға тоқталғ-
ан аудан әкімі Асқар Қайырғалиұлы
ауыл тұрғындарын тазалық жұмыс-
тарына назар аударып, малдың
күтімін тұрақты ұйымдастыру ке-
ректігін жеткізді. Сонымен қатар ауыл
шаруашылық техникаларын жеңілді-
кпен алу жолдарын түсіндіріп, мем-
лекеттік бағдарламаларға қатысу
арқылы мемлекеттің қолдау-көмек-
терін тиімді пайдалануға шақырды.

КӨГІЛДІР ОТЫН
КӨП МӘСЕЛЕНІ ШЕШЕДІ

Ш.Берисев атындағы ауылдық ок-
ругтің қазіргі тынысы көңіл қуанта-
ды. Округ орталығына көгілдір отын
барып тұр. Шағын футбол алаңы бар.
Көшелерге жарық шамдары қойы-
лып, әкімшілік ғимараты күрделі
жөндеуден өтті. Қазір таңда ауыл
жастарын қолдау мақсатында спорт
кешенінің құрылысы басталған. Екі
көшеге асфальт жамылғысы төсел-
ген. Бұл жұмыс әлі де жалғасын та-
батынын да сұрап білдік. Қараталды
құдды бір атақты диқан Шығанақ ата-
мыз бен сынықшы, әулие Сүлеймен
аталарымыздың әруағы қолдап
тұрғандай күй кешесің. Тұрғындарда
үйлерін жөндеу, кеңейту, сыртқы қас-
бетін түзету жұмыстарында сәлде
болса қозғалыс бар екенін ауылға
кіргеннен-ақ байқауға болады. Аудан
әкімінің Құмжарған елді мекеніндегі
тұрғындармен кездесу жиынында да
ұсыныс-пікірлер тыңдалып, қозғалғ-
ан мәселенің шешілу жолдары қарал-
ды. Аудан әкімі әрбір сұрақ пен ұсы-
ныс-пікірлерге жауап беріп, олардың
шешілу жолдарына тоқталды.
Құмжарғандықтардың да басты тілегі
көгілдір отын. Сондай-ақ Ойыл-Шұба-
рқұдық тас жолына жалғайтын 3 ша-
қырым көтерме жолды жөндеп бе-
рулерін сұрады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қарасу-Қаратал-Құмжар-

ған-Ойыл.

ды.
Еліміздің әр өңірінде айрықша

өткізіліп жатқан «Мәдениетті ана-
мәдениетті ұлт» жобасы аясында
«Ойыл аудандық аналар кеңесінің
атқарылған жұмысы» туралы аналар
кеңесінің төрайымы  Айсұлу Мамбе-
това арнайы дайындалған слайд ар-
қылы таныстырып өтсе, Қобда
аудандық аналар кеңесінің мүшесі
Назила Алдырбекова аналар ке-
ңесінің атқарылған кешенді жұмыс-

тары туралы баяндады. Кездесу со-
ңында облыстық аналар кеңесінің
төрайымы Жұмабике Қалиева кез-
десудің маңыздылығын айта келе,
қазіргі уақытта ұрпақ тәрбиелеуде ең
өзекті мәселелерді қамтып, аналар
кеңесі әртүрлі бағытта түрлі баста-
малар жасап, ұрпақтың, ұлттың бо-
лашағы үшін үлес қосатынын
жеткізді.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.
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Дүниеге пенде болып жаратылған-
нан бастап, адам баласы жақсы өмір
сүрудің жан-жақты жолдарын қара-
стырып келеді. Солардың ең басты-
сы – ортақ тәртіпке бағыну. Осы мақ-
сатта қай елде болмасын, әсіресе да-
мыған мемлекеттерде Заң шығару-
шы органдар пайда болды. Заң шы-
ғару екінің бірінің қолынан келе бер-
мейді, оған өмір тәжірибесі мол, заң-
ды қажет ететін салада көп жыл
еңбек еткен, өте сауатты тұлғалар
керек екені о бастан белгілі. Мысалы,
«Сенат» деген сөздің өзі «ақ шашты»
деген сөзден шыққан екен. «Заңы жоқ
мемлекет өзінен-өзі құриды» деген де
ұлағатты сөздер бар. Біздің қазақ
ұлтында да халыққа керек тәртіпті,
қағидаларды ақ сақалды Ру басыла-
ры мен билер жасап отырған. Бұл
жөнінде аға буындардан естіген
әңгімемді мысалға келтірейін. Ақтө-
бе облысының бір ауданында болған
оқиға, Кеңес дәуіріне дейінгі шығар,
сірә?! Қай уақытта болса да, кезін-
дегі Руға бөлінудің өте жағымды жақ-
тарының бірі. Елде бір қоқан-лоқы
«Тентек Ру» болған (ол Рудың атын
айтпай-ақ қояйын, біреулердің намы-
сына тиер), олар басқа Ру басыла-
рының айтқан ескертулерін тыңда-
май, ортақ тәртіпке бағынбай өз ой-
ларына келген тентектіктерін жалға-
стыра берген. Содан, қатты ашулан-
ған Ру басылары бірігіп «Тентек Ру-
дан» ешбір Ру қыз алмасын да, қыз
бермесін де» деп қатаң шешім шыға-
рған. Әлгі «Тентек Ру» өз-өздерінен
қыз алып, қыз беріп азып кетер болғ-
аннан кейін амалсыздан ортақ
тәртіпке бағынған екен.
Бұның бәрі неге айтылып келе жа-

тыр? Яғни, бәрі ауданымыздағы
тәртіпке, әсіресе, тойға бару уақыты-
ның кештігі, таксилердің қызмет
көрсетуі мен дүкендердегі сауда
мәдениетінің төмендігіне байланыс-
ты туындап отыр. Өйткені, Ойылдың
тойға бару уақыты бұдан әрі төзбей-
тіндей хәлге жетті, тойға шақырушы
да, келуші де, жаман әдетке еттері
әбден үйреніп мезі болып қалған.
Әрине бірен-саран уақытында бас-
талған тойлар болды.Бәріне бірдей
топырақ шашқаным артықтау болар.
Көпшілік тойлар кешкі 19.00-ге шақы-
рылғанымен көбіне 22.00-23.00 ара-
лығында ғана басталады, тойға ша-

ТӘРТІПКЕ БАҒЫНҒАН - ҚҰЛ ЕМЕС!
НЕМЕСЕ ЖАМАН ӘДЕТТЕН ҚАЛАЙ АРЫЛУҒА БОЛАДЫ?

қырушының өзі 21.00-ден кейін әзер
үлгеріп келіп жатса немесе жас
жұбайлар дайын болмай күттірсе,
келушілердің кейбіреулері салтанат-
ты дастарханның ортасында ұялма-
стан «мені көрдіңдер ме?» дегендей
келіп жатады. Уақытында келіп, көп
күткендер шаршағандықтан салта-
натты дастарханның бірінші бөлігі
аяқталмастан үйлеріне асықса, ал,
ұялғандар түнгі 2.00-3.00-ке дейін
тойдың тарқауын, өздері мен той
иелерінің тілегін амалсыздан күтеді.
Бұл бір-біріміздің алтын уақытымыз-
ды босқа өткізу. Басқа кейбір
тәртіпке жақсы бағынатын аудандар-
да той уақытында басталып сағат
түнгі 12.00-ден көп аспай, әрі шарша-
май, әрі қызықты болып тарқайды.
Енді, аудан орталығындағы такси

қызметіне келейік. Бұл жерде де не
таксистердің өздерінде, не жолаушы-
ларда ортақ тәртіп жоқ. Бұнда қатып
қалған диспетчер арқылы кезекке
тұрып жүру жолға қойылмаған. Жо-
лаушылар арзан, таныс, жақсы де-
ген таксистерге өздері қоңырау ша-
лып ортақ тәртіпті бұзса, таксистер
басқалардан гөрі өздері көбірек пай-
да табуды ойлап осы тәртіпке бағын-
байды. Бұған ұсақ-түйек, жолаушы-
лардың базардан немесе үйінен шы-
ғып болмауын, ал таксистердің зап-
равка, шиномантаж, аманаттарды
тарату сияқты жол ұзартуларын қос-
пағанда. Ал, басқа тәртіпті аудандар
таксистері мен жолаушылары тек
диспетчер арқылы қозғалады, басқ-
аша жүруге екі жағы да жол бермейді
және жоғарыда айтылған ұсақ-түйек
жол ұзартуларға төзбеушілікпен
қарап ортақ тәртіпті талап етеді.
Сауда және басқа да қызмет көрсе-

ту саласындағы кезекке тұру біздің
ауданда бұрыннан ақсап келе жатқ-
ан мәселе. Алдыңғы ғасырдың 80-ші
жылдарындағы Ақтөбе-Ойыл марш-
рутындағы автобустарға отыру кез-
індегі келеңсіз жағдайлар әлі көз ал-
дымда. Басқа Мартук, Хобда т.б.
аудандарға жолаушылар автобуста-
рға билеттерімен жайбарақат мініп
жатқанда, Ойылға билеттері бары
да, жоғы да контролерді (ол кезде
орыс әйелдер) итере-митере кіріп
билеттегі орындарға қарамастан
отырып алатын.
Дүкендердегі саудалар да солай,

«кезектің соңы кім?» деп бірен-саран-
дары болмаса (онда да, қаладан кел-
гендер болуы мүмкін), нобайы бас-
тырмалатып таныстығын, немесе
мықтылығын көрсетіп кезектен тыс
тауарларын тез алып кетуге тыры-
сады және оларға «кезекке тұрма-
дың» деп сатушылар да айтпайды.
Бірлі-жарым дүкендерден басқалары,
қызмет көрсету регламентін де іліп
қоймайды (қандай уақыт аралығы,
түскі үзіліс, демалыс күндері), тұты-
нушылар бірінен-бірі сұрап біледі не-
месе қашан ашқанша амалсыз күтіп
тұрады.
Мал мен мал өнімдерінің саудала-

ры да кейбір дүкендер де болмаса,
тұтынушыларға қолайлы емес, мал-
ды саудалау үшін не мал күтуіне, не
мал иесінің ауласына, одан әрі қора-
сына кіруің қажет, ал, сүт өнімдерін
жәрмеңкенің кезін күтпесең, әдейі
тапсырыс беріп ол қашан келгенше
соған тәуелді болуың керек.
Бәрін айта келе «Тәртіпке бағынғ-

ан – құл емес» деген ұлағатты
ұғымды әрдайым есте ұстап, бәріміз
ортақ тәртіпке бағынуды, әрбіре-
уміздің алтын уақытымызды текке
кетірмеуді және ешкімнің құқығын
бұзбауды әдетке айналдырсақ. «Ой-
дан әрекет туындайды, әрекеттен
әдет қалыптасады, әдеттен мінез-
құлық пайда болады, мінез-құлық ар-
қылы адамдардың тағдыры шеші-
леді» дейді терең ойлы тұлғалар.
Сондықтан, бәріміз тойға кешікпей

баруға, ал, той иелері тойды кешікті-
рмей бастауға (жас жұбайлар да ал-
дын-ала дайын тұруға), таныс так-
систерге қоңырау шалмай диспет-
черге хабарласуға, тіпті «Сапар-
жайға» өз аяғымызбен баруға, ал,
таксистер қоңырауларды қабылда-
май «тірі кезекке» тұруға, дүкендер-
дегі кезектерде шыдамдылық таны-
туға, ал, дүкеншілер дүкен сыртына
регламенттерін ілуге, кезектегі тұты-
нушыларды өз кезегімен жіберуге
әрекеттеніп, оларды жоғарыдағы ай-
тылған қалыпты әдетке айналдырсақ
дұрыс болар еді. Осыдан кейін, ауда-
нымыздың тұрғындары басқа
тәртіпке бағынатын аудандардың,
қалалардың немесе елдердің тұрғын-
дары сияқты алтын уақыттарын
тиімді пайдалануы мен жүйкелерін
текке шаршатпайтыны анық.

МЫҢЖАСАР ДОСОВ,
Ойыл ауылының тұрғыны.

В июле текущего года завершилась
процедура перевода невостребо-
ванных сумм гарантийного возме-
щения депозиторов АО
«CapitalBankKazakhstan» из Казах-
станского Фонда Гарантирования
Депозитов (КФГД) на ихиндивиду-
альные пенсионные счета (ИПС) для
учета добровольных пенсионных
взносов (ДПВ) в ЕНПФ. Так, невост-
ребованные суммы гарантийного
возмещения переведены 41 134 де-
позиторам указанного банка.
При этом в базе данных ЕНПФ по

36 279 депозиторам открыты новые
ИПС для учета ДПВ, а по остальным
депозиторам суммы зачислены на
действующие ИПС для учета ДПВ.
Невостребованная сумма гаран-

тийного возмещения переводится в
ЕНПФ для зачисления на ИПС для
учета ДПВ при условии соответ-
ствияперсональных данных депози-
тора, содержащихся в реестре де-
позиторов КФГД, данным, имею-
щимся в ЕНПФ, при наличии действу-
ющего документа, удостоверяюще-
го личность депозитора, а также
ИПС с пенсионными накоплениями
за счет обязательных пенсионных
взносов и (или) обязательных про-
фессиональных пенсионных взносов
и (или) ДПВ.
Депозиторам, то есть вкладчикам

(получателям) не нужно былоспеци-

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ СУММЫ ГАРАНТИЙНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ
ДЕПОЗИТОРОВЗАЧИСЛЕНЫНА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ

СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЗНОСОВ В ЕНПФ
ально обращаться в ЕНПФдля откры-
тия ИПС, поскольку перечисленные
суммы автоматически зачислены на
ИПС для учета ДПВ (при их наличии),
при их отсутствии –ИПС для учета
ДПВ открываются в ЕНПФ в беззая-
вительном порядке (то есть авто-
матически) в том числе при поступ-
лении в ЕНПФ из КФГД невостребо-
ванной суммы гарантийного возме-
щения. Следует отметить, что зачис-
ленные на ИПС для учета ДПВ нево-
стребованные суммы гарантийного
возмещения инвестируются в таком
же порядке, как и другие пенсионные
активы.
Для сведения информируем, что

проверить наличие поступления из
КФГД можно путем просмотра вы-
писки с ИПС на сайтах ЕНПФ и элек-
тронного правительства, или в мо-
бильном приложении ЕНПФ.
Напомним, ранее в ЕНПФ из КФГД

были осуществлены переводы нево-
стребованных сумм гарантийного
возмещения депозиторов восьми
банков (АО «Казинвестбанк», АО
«Эксимбанк Казахстан», АО
«DeltaBank», АО «QazaqBanki», АО
«AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)»,
АО «Валют Транзит Банк», АО
«TengriBank», АО «Банк «Астаны»).
Таким образом,из КФГД в ЕНПФ для
учета ДПВ переведены невостребо-
ванные суммына 270 849 ИПС.

Вместе с тем, вслучае, если де-
позитор пропустил срок выплат га-
рантийного возмещенияпо уважи-
тельной причине и его средства были
переведены в ЕНПФ, до даты внесе-
ния сведений в Национальный ре-
естр бизнес-идентификационных
номеров о принудительной ликвида-
ции банка-участника (окончательной
ликвидации банка-участника) либо
до наступления права на пенсион-
ные выплаты за счет ДПВ,он впра-
ве обратиться в КФГД с заявлени-
ем на выплату, приложив докумен-
ты, подтверждающиеобстоятель-
ства, препятствовавшие своевре-
менной подачезаявления.К уважи-
тельным причинам относятся сле-
дующие обстоятельства: поступле-
ние депозиторана воинскую службу,
нахождение депозитораза предела-
ми Республики Казахстанили в мес-
тах лишения свободы, принятие на-
следства депозитораи иные причи-
ны, связанные с приобретением или
открытием наследства, а также
другие обстоятельства, установлен-
ные судом.По результатам рассмот-
рения заявления КФГД передает
уведомление в ЕНПФ, который, в
свою очередь, осуществит возврат
невостребованной суммы гарантий-
ного возмещения в КФГД.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Ағымдағы жылдың шілде айында
Қазақстандық депозиттерге кепілдік
беру қорынан (ҚДКБҚ) «Capital Bank
Kazakhstan»АҚ салымшыларының
талап етілмеген кепілдікті өтем қара-
жатын ерікті зейнетақы жарналарын
(ЕЗЖ) есепке алу үшін БЖЗҚ-дағы
жеке зейнетақы шоттарына (ЖЗШ)
аудару рәсімі аяқталды. Осылайша
аталған банктің 41 134 салымшысы-
на талап етілмеген кепілдікті өтем
сомасы аударылды.
Бұл ретте БЖЗҚ дерекқорында 36

279 салымшы бойынша ЕЗЖ есепке
алу үшін жаңа ЖЗШ ашылып, қалған
салымшылардың қаражаты ЕЗЖ
есепке алу үшін қолданыстағы ЖЗШ-
ға аударылды.
Талап етілмеген кепілдік өтем со-

масы салымшылардың тізіліміндегі
салымшының дербес деректерінен
салымшының БЖЗҚ-дағы жеке де-
ректеріне сәйкес келген жағдайда,
салымшының жеке басын куәланды-
ратын қолданыстағы құжаты болған
кезде, сондай-ақ, БЖЗҚ-дағы салым-
шыларда міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналары немесе ЕЗЖ есебінен
зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ бо-
лған кезде ЕЗЖ есепке алу үшін
БЖЗҚ-ға ауыстырылады.
Салымшыларға (алушыларға)

САЛЫМШЫЛАРДЫҢ ТАЛАП ЕТІЛМЕГЕН КЕПІЛДІКТІ ӨТЕМ ҚАРАЖАТЫ
БЖЗҚ-ДАҒЫ ЕРІКТІ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫН ЕСЕПКЕ АЛУ ҮШІН ЖЕКЕ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ШОТТАРЫНА АУДАРЫЛДЫ
ЖЗШ ашу үшін БЖЗҚ-ға арнайы
жүгінудің қажеті жоқ, өйткені, ауда-
рылған ЕЗЖ  сомасы БЖЗҚ-ға
түскенде автоматты түрде ЖЗШ-ға
есепке алынады (олар болған жағ-
дайда). Болмаған жағдайда ЕЗЖ
есепке алу үшін ЖЗШ  Қорға өтінімсіз
тәртіпте (яғни, автоматты түрде),
оның ішінде міндетті зейнетақы жар-
налары есебінен ҚДКБҚ-дан БЖЗҚ-
ға кепілдік берілген өтем ақшасы
түскенде ашылады. ЕЗЖ есепке алу
үшін ЖЗШ-ға есептелген кепілдік бе-
рілген өтемі талап етілмеген ақша
басқа зейнетақы активтері сияқты
тәртіпте инвестицияланатынын
атап өткен жөн.
Қаперде ұстайтын жәйт, БЖЗҚ

және электрондық үкімет сайтта-
рында немесе БЖЗҚ мобильді
қосымшасында ЖЗШ-дан үзінді-
көшірмені қарап шығу арқылы
ҚДКБҚ-дан келіп түскен түсімнің
бар-жоғын тексеруге болады.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін

БЖЗҚ-ға ҚДКБҚ-дан сегіз банктің
(«Қазинвестбанк» АҚ, «Қазақстан
Эксимбанкі» АҚ, «Delta Bank» АҚ,
«Qazaq Banki» АҚ, «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)» АҚ, «Валют
Транзит Банк» АҚ, «Tengri Bank» АҚ,
«Астана Банкі» АҚ) салымшылары-
ның кепілдік берілген өтемі талап

етілмеген қаражаты аударылған бо-
латын. Осылайша, ҚДКБҚ-дан
БЖЗҚ-ға ЕЗЖ есепке алу үшін та-
лап етілмеген сома 270 849 ЖЗШ-ға
аударылды.
Сонымен қатар, салымшы кепілдік

берілген өтемді дәлелді себеппен
төлеу мерзімін өткізіп алған және
оның қаражаты БЖЗҚ-ға аударылғ-
ан жағдайда  банкті мәжбүрлеп та-
рату туралы бизнес-сәйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізіліміне
мәліметтер енгізілген күнге дейін не
ЕЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін
алу құқығы басталғанға дейін,
төлемді алуға өтінішті уақытында
беруге кедергі болған мән-жайды ра-
стайтын құжаттармен бірге ҚДКБҚ-
ға жүгінуі керек. Дәлелді себептер-
ге:салымшының әскери қызметке
кірісуі, Қазақстан Республикасынан
тыс жерге немесе бас бостандығы-
нан айыру орындарында болуы, са-
лымшының мұрасын қабылдау және
мұраны алумен немесе ашумен бай-
ланысты өзге де себептер, сондай-
ақ, сот белгілеген басқа да мән-жай-
лар жатады. Өтінішті қарау нәтиже-
лері бойынша ҚДКБҚ БЖЗҚ-ға хабар-
лама жібереді. Ол өз кезегінде ҚДКБҚ-
ға кепілдік берілген өтемі талап етіл-
меген қаражатты қайтаруды жүзеге
асырады.

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

Жылу беру маусымында да өрт
оқиғасымен өрттен тараған көмір
қышқыл газының улы екендігі айты-
лып, жазылғанымен әлі де болса не-
мқұрайлықпен қараудамыз.
Атап айтсақ өткен 2021-2022 жыл-

дардағы от жағу маусымында тұрғын
үй секторында 5 жағдайы, тұрғын үй
ауласында жиналған мал азығының
(шөп) өртену дерегінің 2 жағдайы
тіркелді.
Өрттердің пайда болуына 2

тұрғынның от қолдану кезіндегі абай-
сыздығы себеп болса, 2-еуі от жағу
пешінің пайдалану ережелерінің бұзы-
луынан орын алды. 2 жағдай тұрғын
үйдегі электр желілерінің ақаулығы
және пайдалану ережелерінің бұзы-
луы мен 1 оқиға электр құрылғысы-
ның қысқа тұйықталуынан орын
алды.
Тұншықтырғыш газбен (угарный

газ) уланудың 1 жағдайы тіркеліп, 1
ересек адам, 1 бала уланды. Сондық-
тан, қазіргі кезден өрт қаупіне қарсы
күрес жүргізіп оны болдырмаудың
мүмкіндіктерін жасап отыруға тиіспіз.

2022-2023 жылдардағы от жағу
маусымы басталғанға дейін Ойыл
ауданының төтенше жағдайлар
бөлімі №18 Өрт сөндіру бөлімінің

ЖЫЛУ БЕРУ МАУСЫМЫНДАҒЫ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
қызмкеткерлерімен бірлесе отырып,
жылу беру маусымының алдында,
аудан бойынша әлеуметтік осал то-
пқа жататын 111 тұрғын үй есепке
алынды. Биылғы жылдың 15 тамы-
зынан 15 қыркүйегі аралығында есеп-
ке алынған тұрғын үйлердің өрт
қауіпсіздігі талаптарының сақталуы-
на рейдтік жұмыстар жүргізілетін бо-
лады. Осыған байланысты, аудан
тұрғындары төменде келтірілген өрт
қауіпсіздігі мен ережелерін қатаң сақ-
тау қажет екендігін ескертеміз!

- пеште кептіруге және жанғыш
заттар мен материалдарды жинауға
жол бермеу;

- пештердің есіктері ақаусыз және
құрылымдардан өртке қарсы
бөліктері (шегіністері) болуы тиіс;

- жарықтары, саңылаулары бар,
ақаулы пештерде от жақпау;

- пеш алдына 500х700 мм, темір
қаңылтыр қағу;

- мұржаны күйеден жылыту кезеңі
басталар және одан әрі 3 айда 1 рет
тазарту;

- бензинмен, керосинмен және ба-
сқада тез тұтанатын сұйықтықтар-
мен жағуға болмайды;

- пештің қызып кетуіне жол бер-
меңіз;

- жанып тұрған пешті қараусыз
және балалардың қарауына қалдыр-
маңыз;

- ұйықтамас бұрын пештегі оттың
жанып біткеніне көз жеткізіңіз;

- шатырдағы түтін жолдары өтетін
түтін құбырлары мен қабырғаларын
әктеу қажет;

- пештен шыққан күл мен қоқысқа
су құйылып, арнайы қауіпсіз жерлер-
ге төгілуі тиіс.
Сонымен қатар тұрғын үйлеріңізді

бір өрт сөндіргішпен қамтамасыз
етулеріңізді сұраймыз. Бұл өрт
оқиғасы болған кезде тез әрекет етіп
өртті сөндіруге көмегін береді. Соны-
мен бірге өзіңіздің және туыстары-
ңыздың қауіпсіздігі үшін тұрғын үйле-
ріңізде тұншықтырғыш және табиғи
газдың шығуын анықтайтын датчик-
терді орнату қажет.
Қарапайым өрт қауіпсіздігі ереже-

лерін сақтамағандықтан орны тол-
мас қайғылы оқиғаларға әкеліп со-
қтырған «ащы сабақ» аз емес! Сон-
дықтан ауданымыздың әрбір тұрғы-
нына өрттерден түрлі зардаптар кел-
мес үшін, сақтық шараларын орын-
дау кезек күттірмейтін мәселе
екендігін ескерткіміз келеді.

Ойыл ауданының Төтенше
жағдайлар бөлімі

2022 жылдың 14 тамызында көптен
күткен ең ірі спорттық жарыс - BI
Group Ironman Kazakhstan өткізілді.
Жүрек Орталығы іс-шараның меди-
циналық серіктесі ретінде қажетті
жабдықтармен және дәрі-дәрмектер-
мен қамтамасыз етілген алғашқы
көмек көрсету пункттерін ұйымдас-
тырды. Клиниканың медициналық
қызметкерлері жарыстың барлық
кезеңінде жарысқа қатысушылардың
әл-ауқатын бақылап жүрді.

IRONMAN – «темір адам» атағына
арналған спорттық жарыс, ол үш
пәннен тұрады: жүзу, велоспорт
және жүгіру. Темір жарысқа 3,8 ша-
қырым ашық суда жүзу, 180 шақы-
рым велоспорт және 42 шақырым
марафондық жүгіру кірді. Сондай-ақ,
спортшылар IRONMAN 70.3 ASTANA
– толық қашықтықтың жартысы бой-
ынша өздерін сынай алды. Көптен
күткен триатлон биыл елордада
әлемнің 75 елінен 2 мыңнан астам
спортшының басын қосты. Өз
күштерін сынауға шет елдерден
көптеген спортшылар келді. Атлет-
тердің басым көпшілігі Ресей,
Үндістан, Өзбекстан және Еуропа
елдерінен келген. Бәйгенің жергілікті

стартына жалпы қатысушылардың
тең жартысын құрған отандастары-
мыз да қолдау көрсетті.

«Жүрек Орталығы елімізде бел-
сенді спорттың дамуына қолдау
көрсетуге қуанышты, ол біздің аза-
маттарымызды ғана емес, шетелдік
спортшыларды да қызықтырады.
Біздің клиниканың медициналық ко-
мандасы Ironman Kazakhstan ауқым-
ды іс-шарасына тыңғылықты дайын-
дық жүргіздіжәне жарыстың барлық
үш кезеңінде шұғыл көмек көрсету
пункттерін ұйымдастырды. BI Group
Ironman Kazakhstan ұйымдастырушы-
ларына сенім артқаны және халықа-
ралық спорттық қозғалысты қолдау
мүмкіндігі үшін алғысымызды
білдіреміз», - деп бөлісті клиниканың
медициналық директоры Татьяна
Иванова-Разумова.
Айта кетейік, Жүрек Орталығы ірі

спорттық іс-шараларда алғаш рет
медициналық серіктес болып отырғ-
ан жоқ. Маусым айында клиника
«Бірінші болу - батылдық» Корпора-
тивтік қоры ұйымдастырған 4000-нан
астам жүгірушілер қатысқан Nur-
Sultan Half Marathon бірінші жартылай
марафонын қолдады.

«Спорт пен денсаулық бір-бірімен
тығыз байланысты болғандықтан,
жаттығу кезінде қалыпты жүктеме
дененің денсаулыққа жақсы пайда
әкелуде маңызды. Триатлон қатысу-
шылардан үлкен төзімділік пен физи-
калық дайындықты талап етеді, сон-
дықтан өз денсаулығыңызды сақтау,
медициналық тексеруден кезеңділік-
пен өту және денсаулыққа зиян кел-
тірместен жаттығу процесін жоспар-
лау қажет екенін түсіну маңызды», -
дейді Жүрек Орталығының мейірби-
ке ісі жөніндегі директоры Асхат Тас-
булатов.
Жүрек орталығы - халықаралық

деңгейде танылған заманауи клини-
ка. Бүгінгі таңда клиника ересектер
мен балаларға жүрек-қан тамырла-
ры ауруларын емдеуде медициналық
көмектің кең ауқымды қызметтерді,
оның ішінде жоғары күрделілік сана-
тындағы операцияларды ұсынады.
Орталық Қазақстандық бірегейлікті,
денсаулық сақтаудың үздік халықа-
ралық моделін және ғылыми тәжіри-
бені біріктіретін кардиохирургиядағы
ұлттық бренд ретінде дамып келеді.
Жүрек Орталығының баспасөз

қызметі

14 августа 2022 года состоялся
долгожданный старт крупнейшего
спортивного соревнования –
BIGroupIronmanKazakhstan. Центр
Сердца выступил в качестве меди-
цинского партнера мероприятия и
организовал пункты оказания первой
помощи, оснащенные необходимым
оборудованием и медикаментами.
Медицинский персонал клиники на-
блюдал за самочувствием участни-
ков соревнования весь период
гонки.IRONMAN– спортивное сорев-
нование на звание «железного че-
ловека», которое состоит из трех
дисциплин: плавание, велоэтап и
бег. Железная гонка включала 3,8 км
заплыва на открытой воде, 180 км
езды на велосипеде и 42 км мара-
фонского бега. Также, спортсмены
смогли испытать себя на IRONMAN
70.3 ASTANA – половина от полной
дистанции.Долгожданный триатлон
в этом году собрал в столице более
2000 спортсменов из 75 стран мира.
Испытать свои силы приехали мно-
гие спортсмены из стран зарубежья.
Наибольшее количество атлетов
прибыло из России, Индии, Узбекис-
танаи стран Европы. Местный старт

гонки поддержали также наши сооте-
чественники, которые составили
половину от общего количества уча-
стников.

«Центр Сердцарад поддержать-
развитие активного спорта в стра-
не,который привлекает не только
наших граждан, но и иностранных
атлетов.Медицинская команда на-
шей клиники провела основатель-
ную подготовку к масштабному
мероприятиюIronmanKazakhstan и
организовала пункты оказания нео-
тложной помощи на всех трех эта-
пах гонки.Благодарим организаторов
BIGroupIronmanKazakhstanза доверие
и возможность поддержать между-
народное спортивное движение», -
поделилась Татьяна Иванова-Разу-
мова, медицинский директор клини-
ки.
К слову, Центр Сердца не в пер-

вый раз выступает медицинским
партнером на крупных спортивных
мероприятиях. В июне клиника под-
держала первый полумарафон Nur-
SultanHalfMarathon, организованный
Корпоративным фондом «Смелость
быть первым», в котором приняли
участие более 4000 бегунов.

«Так как спорт и здоровье нераз-
рывно связаны, умеренная нагруз-
ка при тренировках важна в дости-
жении наилучшей пользы для здоро-
вья организма. Триатлон требует
большой выносливости и физичес-
кой подготовки от участников, по-
этому важно понимать, что необхо-
димо беречь свое здоровье, с опре-
делённой периодичностью прохо-
дить медицинские осмотры и плани-
ровать тренировочный процесс без
ущерба для здоровья», - рассказы-
вает Асхат Тасбулатов, директор по
сестринскому делу Центра Сердца.
Центр Сердца - современная кли-

ника, признанная на международном
уровне. На сегодняшний день клини-
ка предоставляет полный спектр
медицинской помощи в лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний
взрослым и детям с первых дней
жизни, в том числе операции выс-
шей категории сложности. Центр раз-
вивается как национальный бренд в
кардиохирургии, сочетающий казах-
станскую идентичность, лучшую
международную модель здравоохра-
нения и научную практику.

Пресс-служба Центра Сердца
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарбие ауылдық округі Қаракөл елді мекені Абай көшесінде орналасқан
(шитовой) иесіз үйдің иесі табылған жағдайда Сарбие ауылдық
округіне хабарласуыңызды сұраймыз!

Жалпыға бірдей декларациялау
аясында 2021 жылы активтері мен
міндеттемелері туралы декларация-
ны тапсырған тұлғалар, 2022 жыл-
дан бастап жыл сайын табыстары
мен мүлкі туралы декларацияны
тапсыруға міндетті. Бұл міндеттеме
мемлекеттік қызметтен босатылған
тұлғаларға және декларация тапсы-
руға міндетті азаматтар санатынан
шыққан тұлғаларға да қатысты.
Кірістері мен мүлкі туралы декла-

рацияны (270.00 нысанда) 2022 жы-
лғы 15 қыркүйекке дейінгі мерзімде
тұрғылықты жері бойынша мемле-
кеттік кірістер органына электронды
түрде ұсыну қажет.
Осы жылы декларация тапсыру

бойынша міндеттеме келесі санат-
тарға тиесілі:

- жауапты мемлекеттік лауазым-
ды атқаратын адамдар мен олардың
жұбайлары (зайыптары);

- мемлекеттік функцияларды орын-
дауға уәкілеттілік берілген адамдар
мен олардың жұбайлары (зайыпта-
ры);

- мемлекеттік функцияларды орын-
дауға уәкілеттілік берілген адамдарға
теңестірілген адамдар мен олардың
жұбайлары (зайыптары);

КІРІСТЕРІ МЕН МҮЛКІ ТУРАЛЫ
ДЕКЛАРАЦИЯНЫ 2022 ЖЫЛҒЫ 15 ҚЫРК-
ҮЙЕККЕ ДЕЙІНГІ МЕРЗІМДЕ ҰСЫНУ ҚАЖЕТ

- «Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы» Қазақстан Респуб-
ликасының Конституциялық Заңына
және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы», «Қазақстан Рес-
публикасындағы банктер және банк
қызметі туралы», «Сақтандыру қыз-
меті туралы», «Бағалы қағаздар на-
рығы туралы» Қазақстан Республи-
касының заңдарына сәйкес деклара-
цияны табыс ету міндеті жүктелген
адамдар.
Сәйкесінше, аталған азаматтар

жоғарыда көрсетілген санаттардың
біріне тиесілі болуы-болмауына қара-
мастан, ағымдағы жылы кірістері
мен мүлкін декларациялауға
міндетті.
Декларацияны «Салық төлеушінің

кабинеті» (kgd.gov.kz) web-қосымша-
сы және «e-Salyq Azamat» мобильді
қосымшасы арқылы электронды
түрде толтырып, тапсыруға болады.
Жеке тұлғалар декларацияны

тұрғылықты (тұратын) жері бойын-
ша, ал дара кәсіпкерлер мен жеке
практикамен айналысатын адамдар
орналасқан жері бойынша табыс
етеді.
Ойыл ауданы бойынша мемле-

кеттік кірістер басқармасы

Құла құнан дегенде, құла құнан,
Қиығы бар мінер жақ құлағынан.
Құйғытып шапқан кезде айнымай-

тын
Желдей ескен даланың құланынан.
(Бала кезгі өлең)
– Балам тұр! Тұра ғой, - деген дау-

ыстан көзімді ашып алдым.
Бойымды тіктеп отырдым. Киіз

үйдің іші қаңырап тұр екен. Таңғы су-
ықтан бойым тітіреп кетті. Ұйқым
шайдай ашылды.
Әкем күндегі әдетінше ерте тұрып,

киініп алыпты. Апыл-құпыл киіндім де,
төр жаққа көтеріле салынған жер
төсектегілерге қарадым. Барлығы да
бырдай. Жылы көрпе астына тығы-
лып, бастарына дейін бүркеніп қалып-
ты.
Маңдайша кигіз түріліпті. Жарты-

лай ашылған сықырлауықтан
сібірлеп таң атып келеді. Үй іші алак-
өлеңке. Үлкен ағаш тостағандағы
айранды басыма бірақ көтердім. Сыр-
тқа беттедім.
Алтайдың басы, қарағайдың

қасы...
Желібау жанындағы мамағашта

күрең бие мен жатаған құла құнан
тұр. Әкем құланы айналшықтап жүр.
Бұл құланы мамыр туа ағам үйрет-
кен. Ол екі айдай мініп, «басбілгі» қыл-
ған соң әкесі жылқы үйіріне қостыр-
тып жіберген. Ал ағасы «оқуға түсу-
ге» қала жаққа кеткен... «Мінезі жуас.
Жалқаулау. Ұзаққа сілтейтін жүйірік
шығар мал» деп кеше әкесі ат арқан-
дауға барғанда айтқан. Өзінен көп
үміт күтетін сияқты. «Биыл күзде
шопандар тойына апарам. Құнан
бәйгеге қосам. Кермені кесіп өтері
кәміл!» деп құрдасы Қазимолдаға ай-
тып отырғанын да құлағым шалған.
Соған қарағанда құладан «өнер» шы-
ғатын сияқты.

– Асар, кел бермен! Құнанға сен
мінетін кез келді, - деп шылбырын
шешті. – Байқа! Жаман неме асау-
сып жүрмесін... Бірақ жаңа ер салға-
нымда тыныш тұрды. Сонда да сақ
бол!
Құнанға мінуге біртүрлі

жүрексіндім. Жоқ, асаусып қалған
жылқыға мінбеген басым емес, та-
лай үйретілген тарпаңға тақымым
тиген... Бүгін таң ет жүрегім
дүрсілдеп, аузыма тығылып тұр.
Әкемнің айтуынша, «7-ші класты
бітірген зіңгіттей жігіттің» тірсегі діріл
қағады.
Айналаны қоршаған қарағай сұлба-

лары қарауытады. Тамыз жаңа туса
да жер аппақ қырау жамылып, ма-
ңай бозаң тартқан. Шілде қызуы қай-
тқан кез. Таңғы алагеуім.

«Нар тәуекел!»
Үзеңгіге аяқты сала бере ырғып

міндім. Әкем жүгеннен қолын босат-
пай шылбырды ұстата берді. Шыл-
бырды қасы биік қалмақы ерге тез
шешілетіндей ілдім де, тізгінді тарта

ұстап, құла құнанның басын кең қола-
тқа қарай бұрдым. Жануар ерін бау-
ырына алардай, мені сауырына са-
лардай туламады... Жүріп кетті.
Жүрегім әлі де лүп-лүп етеді...
Артымнан күреңмен желдіртіп

әкем де жетті. Төрегелді биігіне
көтерілдік. Биіктен бәрі алақандағы-
дай көрінеді. Алыстағы ақиық тау
шыңдарына күн де иек арта биік шо-
қылар мен жалдарға сәулесін шашып
келеді екен.
Әкем еңкейіп із кесті...
– Ұлым, ізге қарағанда екі үйірдей

жылқы Төрегелді теріскейіне, Тымбай
шатына құлапты. Дәу де болса, біздің
алдымызда ғана түскен секілді. Олар
ескі сүрлеумен қиғаштай тартыпты.
Сен мына жалғыз соқпақпен тіке түс.
Тез жетесің. – Ат үстінен еңкейіп,
қамшы ұшымен жылқы боғын
түрткіледі. – Міне, бозқырау үстінде
буы бусанып жатыр. Тоя тезек тас-
тапты... Ал қалған қалың жылқы
күнгейге беттеген. Көрдің бе, таң
қылаң бере Құсжолындай жосылған
тұяқ таптауырынын.

– Әке, мен күнгейге барайын ба?
– Күнгейге дейсің бе?
– Иә.
– Жоқ. Онда өзім барайын. Сен

мыналардың соңынан түс. Бәлкім, су
бойында болар... Құнанды қинама!
Қатты шаппа! Раң ет алған жас қой,
барлығып қалар. Желе шоқытып жүр.
Өрге салма, көкірегіне қақырық тұнба-
сын!
Әкем өзінің ескертулерін жасап,

биіктің күңгей бетіне асып кетті.
Білем, неге күнгейге жібермегенін.

Күнгей жақ жазық. Теріскейдей өрлі-
ылди емес. Үйірлердің басын қосам
деп шапқылап, тұнып тұрған құнан-
ды «қызылмай» қылып құртар деген
қаупі ғой... Әйтпесе не көрініпті?! Күн
де күрең атпен барып жүрген күнгейі
емес пе мұның. Құдай оңғарса, жал-
пақ жылға табанында сынармын!
Құла құнанның әуселесін сонда
көрермін!
Тік қия бетті бауырлаған сыңар

соқпақпен төмендеп келем. Соқпақ-
тың жан-жағына ақ самырсын мен
қызыл қарағай аралас өскен балғын
шырша, қызылқат пен қарақат жары-
са өскен ұшқат ұйыса қалыпты. Ды-
мқыл тартқан қарақат көзі самсып,
пісе бастапты. Қарсы алдымнан сай-
ды өрлеген салқын леп келеді.
Қаракөлеңке шат ішінен бозқырау

баяу ұшуда. Бойым мұздап, тоңазып
келем. Күн сәулесі шаңқай түсте ғана
түсетін Тымбай шатын көкмұнар
тұмшалаған. Ылғал мол. Денем то-
ңазығаннан шіміркеніп, көңіліме
белгісіз күдік кіріп, қорқыныш ұялай-
ды.
Төменнен, су бойындағы шілік

ішінен сауысқан мазасыздана шықы-
лықтайды. Жақын жерден тоқылдақ-
тың тоңқылы естілді. Оң жағынан қос

ҚҰЛАНЫҢ АЖАЛЫҚҰЛАНЫҢ АЖАЛЫҚҰЛАНЫҢ АЖАЛЫҚҰЛАНЫҢ АЖАЛЫҚҰЛАНЫҢ АЖАЛЫ
құр пыр-пыр етіп көтерілгенде селк
ете түстім. Құла құнан да оқыс тізгінді
жұлқып, үркектей қозғалды. Әлдене-
ден үрейленіп, өз-өзімнен қуыстан-
дым. Жүрек те атқақтап кетті.
Құла құнан да қияда тұяғын тірей

басып, шатқа құлар жылға бауыры-
на да ілікті. Жүрегім орнына түскен-
дей болды. Жіпсіп кеткен арқамды
кеңге сала бастадым. Енді кішкене
жүрсек шатқал табанынан шығамыз.
Соқпақ бауырлай тартты. Қалың

жыныс та сирей бастады. Бауырлай
созылған соқпақпен соқтырта
жөнелдім. Құнан да салдырта желді.
Тура алдымнан қос балапан шыр-

ша көрінді. Бұл жолмен бұрын да жы-
лқы айдағам... Қазір соқпақ қарақат
түптері қоршаған қос балапан шыр-
ша қасынан жалт бұрылады. Сосын
тіке құлдилап, шат табанына түседі.
Кенет:
– У-уә-ә-әж!.. А-а!.. - деп егіз шыр-

шаның ар жағынан алып сабалақ
атып тұрды.
Қоңыр аюды оқыс көрген құла құнан

да аспанға тік шапшып, жан ұшыра
кісінеді. Мен де аңдаусызда ерден
сыпырылып қала жаздап, жандәр-
мен жал мен ер қасына жабыстым.
Қорқыныштан есім шығып кетті.
Көз алдымнан аузын арандай ашқ-

ан сабалақ-сабалақ дәу кетер емес...
Құла құнан алдыңғы аяқтарымен

«дупка» бере секірген күйі еңіске
қарай бір-ақ қарғыды. Сол қарғыған
бойы шауып ала жөнелді. Ер үстінен
қарағай бұтағы іліп кетпесе екен деп,
жанталаса ат қапталына түстім. Бір
тіземді бүгіп, табанымды әкем мен
үшін жасаған шағын, темір үзеңгіге
тіредім. Ал бір қылтам ердің үстінде
қалды.
Сай табанына түскен құнан құты-

рына шапты. Көр шатқа қарай құлда-
май, жылғаны өрлей шапты. Мен де
бойымды түзеп, ат жалына жабыса
түстім. Өз жүрегімнің ғана дүрсілін
естіп келем...
Арт жағымда қалып жатқан аюлы

қияға үрке қараймын. Ештеңе
көрінбейді. Тек дүрсілдеген тұяқ дау-
ысын естіп, ұршықша айналған жерді
көрем. Аю қуып келе жатқандай мой-
нымды тағы бір рет бұра бергенім сол
еді, ат-матыммен омақаса құладым.
Еңкейген бойы жерді сүзе домалап-
домалап кеттім.
Орнымнан қалай атып тұрғаным-

ды білмеймін?!
Еш жерім ауырмайды. Таудың кісі

бойы көк шөбі жапырылып қалыпты.
Кілем үстіне құлағандай болдым.
«Аттан айырылып қалмайын!» деген
ой келді. Құлаға қарасам, ол мойны
алдыңғы аяғының астынан келіп жа-
тыр екен. Жер сүзген басы кері қай-
ырылып қалыпты... «Қор-қор» еткен
қорқынышты дауыс шығарады.
Алдыңғы оң тізесі теріс айналып

кетіпті. Жіліншіктен морт сынғаны

көрініп тұр. Көртышқан қазып тастай-
тын тышқанқорыққа шауып келе жа-
тып, кеседей тұяқты бір-ақ сұғыпты.
Жіліншігі жартылай жерге кіріп, ор-
тасынан опырылып қалыпты. Мойны
оңбай қайырылған жануар
жантәсілім «қыр-қыр» етеді.
Не істерімді білмей шошып кеттім!

Аю да ойымнан шығып кеткен... Жан-
жағыма жалтақтай қарадым. Жылғ-
аның жоғары жағында сиырлар жай-
ылып, өрлеп барады. Жылға қабырғ-
асынан жалпылдай желіп сиыршы
келеді.
Қалай ғана:
– Қази аға-а! – деп, айғайлап жібер-

генімді білмеймін. – Құла-а!.. Құла-а!..
Қыстығып жылап жібердім...
Құланың көзінен де жас ағып жа-

тыр. Оны аяп тұрғанымды, қорқып
тұрғанымды білмеймін. Құла болса
«қыр-қыр» етіп, «қор-қор» етіп үрейлі
дауыс шығарады. Мен болсам «Құла!
Құла! Өлмеші!..» деп өксіп тұрмын.
Тепеңдеп сиыршы Қазимолда да

жетті. Жете бере:
– Ойбүй, қарағым-ай! Өзің аманбы-

сың? - деді аттан домалай түсіп.
– Аманмын, аға! Құла!.. Енді

қайттім? Әкем... әкеме не деймін?
– Жазым ғой, балам, жазым!.. Бай-

қап шаппадың ба, балам,жұлынына
зақым келіпті... Мойны қайырылып
кетіпті, жануар!

– Енді қайттік, аға?
– Арам өлтірмейміз... Қап, әттеген-

ай! Әкең мал танушы еді, құмай
жүйірік шығар еді...
Қазимолда белбеуіне ілінген қын-

нан кездігін суырды.
– Сенде жазық жоқ, бізде... Тфу! Не

деп барам? Жазым ғой, жаратқан
ием, адал азық болғай! Бісмілла! - деп
құла құнанның басына лөкет пыша-
ғымен еңкейе берді.
Қозғала алмай жатқан құлаға са-

пыны тамақ астынан қорс еткізіп
сұғып алды. Алқымнан ора тартпай,
«бітеу бауыздады». Жұқа тамақтан
тік кірген пышақты ендете енгізіп,
былғап-былғап қойды. Суық сапы
ұстаған оң қолы қанға жуылды... Көк
күреңше қызыл түске боялды.
Жүрегім жылап, сезімім суып

кетті...
Көз алдымда пышаққа ілінген құла

сирақтары діріл қағады.
***
Құла құнанның басын мүжігеннен

кейін әкем көпке дейін үндемей жүрді.
Маған да бір ауыз сөз айтпады.
Аюмен бетпе-бет келу құланың ажа-
лына көрінгенін білмейді... Әлде, айт-
сам ба екен? Құмай жүйірік шығар
деген үмітін үзіп алдым. Әй, қайдам,
аю дегенге сене де қоймас!

1978 жыл, қараша.
Күршім, Шірікаяқ ауылы.

adebiportal.kz

Сыртқы құрылысы: Түсі сұр,
қоңырқай реңді. Аталығының де-
несінің ұзындығы 12-18 мм, аналық
шегірткенікі-16-25 мм. Аналықтары-
ның артқы сирағы қызыл, аталықта-
ры - сары түсті. Аналықтарының
үстіңгі қанаты  артқы санының төбе
тұсына дейін жетеқабыл немесе
толық жетеді.

 Атбасарлық саяқ шегіртке, зиян-
ды айқышты саяқ шегіртке саны
көбейіп кеткен жылдары маңайын-
дағы далалық және шөлді аймақтар-
дан келіп, дәнді дақылдарға айтар-
лықтай зиян келтіреді, оңтүстік
аудандарда мақта дақылын да за-
қымдайды.
ҚР АШМ АӨК МИК « Республика-

Тәуелсіз еліміздің экономикасының
дамуына кедергі келтіретін, қоғам
дертіне айналған мәселелердің бірі –
сыбайлас жемқорлық.Үлкен әлеу-
меттік қасірет болып табылатын ол
саяси даму тұрғысынан бір-біріне
ұқсамайтын әлемдегі барлық ел-
дердің қай-қайсысын да қатты алаң-
датып отыр.
Осы орайда, Қасым-Жомарт То-

қаев өзінің тапсырмасы бойынша
әзірленген Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы саясат тұжырымдамасын
бекітті.  Бірақ жұмыстың тиімділігі
нақты нәтиже бойынша бағалана-
тындығын, түпкі мақсат – сыбайлас
жемқорлықтан таза қоғам қалыпта-
стыру. Мемлекет басшысы құқық
қорғау органдарының жұмысынсыз
сыбайлас жемқорлықпен тиімді
күрес жүргізу мүлде мүмкін емес деп
санайды. Көп жыл бойы олар мәсе-
лені терең зерттемей тұрып, пара

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ -
БАРШАМЫЗДЫҢ МІНДЕТІМІЗ!

алушыларды қылмыс үстінде ұстап
келді. Әртүрлі адам бір лауазымды
атқарып отырып, бірдей мәселелерді
шешкені үшін кінәлі деп танылған. Ал
сыбайлас жемқорлықтың белең алу-
ына қатысты себептер мен жағдай-
лар ешкімді қызықтыра қоймаған. Тек
соңғы жылдары ғана осы мәселеге
назар аударыла бастағаны байқала-
ды.
Сыбайлас жемқорлық ел экономи-

касының көтерілуіне үлкен кедергі
келтіріп отырған қоғамымыздың ең
басты қауіп-қатерлерінің бірі болып
отыр. Сондықтан да оны болдырмау,
алдын-алу мақсатында елімізде
көптеген іс-шаралар жоспарланып,
жүзеге асырылуда.
Осы орайда жемқорлыққа қарсы

күрес негізгі басымдық ретінде қазы-
нашылық органдарының жұмысында
ерекше көрініс табуда. Аталған құры-
лым Қазақстан Республикасының

экономикалық дамуына әсер ететін
мемлекеттік қаржыны тиімді және
орнықты басқаруға жауап беретін
еліміздің бюджеттік жүйесіндегі ма-
ңызды буын болып есептеледі. Осы-
ған байланысты бұл жұмыс бастапқ-
ыда әрбір басқару саласында
кірістер мен шығыстардың ашықтығы
мен бақылануын қамтамасыз ету
үшін ұйымдастырылған. Мәселе,
жалпыға бірдей танылған бухгал-
терлік есеп, кірістер мен шығыстар-
дың бірыңғай бюджеттік сыныптама-
сы, барлық мемлекеттік органдарды
қажетті ақшалай қаражатпен қамта-
масыз етудегі бірқалыпты қазынашы-
лық нормалар мен стандарттар ту-
ралы болып отыр. Қазынашылықтың
ақпараттық жүйесі тұрақты жетілді-
рілу үстінде. Мәселен, мемлекеттік
органдармен электронды құжат ай-
налымы бойынша «Қазынашылық-
клиент» АЖ жобасы енгізілген бола-
тын. Оған адами факторды барынша
қатыстырмайтын сапалы және
уақтылы ақпарат алмасу үшін қорға-
латын электронды құжат айналым-
ды жасау негіз ретінде алынды. Жал-
пы, аталған жүйелер жемқорлыққа
қарсы күресте айқындаушы рөл атқ-
арады.
Әлемдік сарапшылар тәжірибесі

көрсеткендей, мемлекеттік мекеме-
лердегі қаржылық құжаттардың ашық
және есептілікпен өтуі белгілі бір са-
ланың жұмыс істеуінің тазалық кепілі
болуы кездейсоқ емес. Пайдалану-
шының автоматтандырылған жұмыс
орнының көмегімен құжаттарды тол-
тыруы, қабылдап тапсыруы және
бақылауы мемлекеттік органдардың
орындаушылары арасында тікелей
байланысты болдырмай жүргізілуде.
Сонымен қатар қазынашылық қыз-

АТБАСАРЛЫҚ САЯҚ ШЕГІРТКЕ – АТБАСАРСКАЯ КОБЫЛКА
(DOCIOSTAURUS KRAUSSI INGEN.)

САЯҚ ШЕГІРТКЕЛЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ

ЗИЯНДЫ АЙҚЫШТЫ САЯҚ ШЕГІРТКЕ-ВРЕДНАЯ КРЕСТОВИЧКА
(DOCIOSTAURUS KRAUSSI NIGROGENICULATUS TARB)

Бұл шегіртке құрғақ далалық және
шөлді аудандарда таралған. Кейбір
жылдары Маңғыстау мен Үстірттің
шөлейтті жайылымдық жерлерінде
жаппай көбейіп, астық тұқымдас
шөптермен қатар, өзінің сүйсініп
жейтін шөбі-жусанға көп зиян келті-
реді.

Сыртқы құрылысы: Ересек шегі-
рткелердің ұзындығы 16-26 мм. Де-
несі қоңыр немесе балшық тәрізді
сұрғылт. Алдыңғы жотасында тік
ақшыл айқыш сурет бар. Аталықтар-
дың үстіңгі қанаты құрсағынан сәл
ұзындау, аналықтарында құрсағының
ұшына жетпейді. Артқы саны жуан,
артқы сирақтары қызыл түсті.

лық фитосанитарлық диагностика
және болжамдар әдістемелік орта-
лығы » РММ Ақтөбе облысы Ойыл
аудандық филиалы  көктемнен күзге
дейін жоспар бойынша зерттеу
жұмыстарын жүргізеді. Шегіртке-
лердің экономикалық  зиянды шегі-
нен асқан жағдайда   зиянкестреді
жою мақсатында жұмыстар атқары-
лады. Ойыл ауданында саяқ шегірт-
кесінің дернәсілдеріне жазғы 6400
гектар жоспарланып, тексеру жұмы-
стары жүргізілуде.

Е.ЖАНДАУ,
«ҚР АШМ АӨК МИК РФДжәне

БӘО» РММ
Ойыл аудандық филиалының

энтомологі.

меткерлері арасында өңделген
құжаттарды жүйемен тарату авто-
маттандырылған режімде жүзеге
асырылуда. Бұл бір жағынан, құжат-
тарды өңдеу процесін тездетеді,
екінші жағынан – жемқорлықты бол-
дырмайды.
Мемлекет басшысы жүктеген

міндеттерге сай бүгінгі күні елімізде
барлық мемлекеттік органдарда же-
мқорлыққа қарсы күрес жұмыс ба-
ғытының маңызды басымдылығы
болып, осы мәселе бойынша мақсат-
ты, жоспарлы әрі жүйелі шаралар
қабылдануда. Бұл жұмыстар Ойыл
аудандық қазынашылық басқармасы
мекемесінде де жүйелі түрде атқа-
рылып келеді.
Сыбайлас жемқорлықпен күресте

көп нәрсе бүкіл қоғамның белсене
атсалысуына байланысты. Әлеу-
меттік желінің, өзге де медиа-ресур-
стардың дамуы жағдайында, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет
барысында оны жалпы жұртшылық-
тың жек көруі күрестің қуатты құра-
лына айналуға тиіс. Елбасының мем-
лекетіміздің тағдыры үшін маңызды
құжатында айтылған мемлекеттік
қызметтегі тұлғаларға қойылатын
талап «Әрбір мемлекеттік қызмет-
кердің ары да жаны да таза, сауатты
және білікті, біреуге тәуелді болмай-
тындай жағдайда болса екен», - де-
ген жұртшылықтың пікірімен үндес-
кендей. Сондықтанда «Ел болам
десең-бесігіңді түзе!» деп ата-баба-
ларымыз айтқандай, сыбайлас жем-
қорлықпен күресу - баршамыздың
міндетіміз.

Т.РЫСҚАЛИЕВ,
Ойыл аудандық қазынашылық

басқармасының басшысы.

ӘҢГІМЕ
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Ауыл тұрғындарының жұмыспен
қамтылуы мен табысын арттыруға
бағытталған  жобаның мақсаты -
ауыл шаруашылығы тауарын өндіру-
шілерге жан-жақты қолдау көрсету,
ауыл тұрғындарын агробизнсеке тар-

«АУЫЛ АМАНАТЫ» ЖОБАСЫ
АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА ҮЛКЕН МҮМКІНДІК
КӘСІП АШҚЫСЫ КЕЛЕТІН АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА “AMANAT” ПАРТИЯСЫ ҮКІМЕТПЕН БІРЛЕСІП, “АУЫЛ АМАНАТЫ” АТТЫ ЖОБАНЫ ІСКЕ

ҚОСТЫ. БҰЛ - МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ “ХАЛЫҚТЫҢ ТАБЫСЫН АРТТЫРУДЫҢ 2025 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ БАҒДАРЛАМАСЫ” АЯСЫНДА
ҚОЛҒА АЛЫНҒАН БАСТАМА. АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ТҰРҒЫНДАРЫН ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ҰЛҒАЙТУ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ТАБЫСЫН АРТТЫРУ АЯСЫН-
ДА ҚОЛҒА АЛЫНҒАН  ЖОБАНЫҢ АЛҒА ҚОЙҒАН МІНДЕТТЕРІН ТҮСІНДІРУГЕ АРНАЛҒАН МОБИЛЬДІ ТОП КЕМЕР, ҚАРАТАЛ АУЫЛДАРЫНЫҢ
ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСІП, ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫН ТҮСІНДІРДІ.

ту, азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты
мәселелерді шешу, азаматтардың
өмір сүру сапасын арттыру.
Ауқымды ақпараттық науқанды

өткізу үшін ауыл тұрғындарын «Ауыл
АМАНАТЫ» жобасының мүмкіндікте-

рімен таныстыру мақсатында 40
күндік республикалық марафон бас-
талған болатын. Жоба аясында
кәсіби бизнес тренерлер Динара
Сүйінішқалиева, Амандық Абуов,
Асқар Имағанбетов, Зульфия Ша-

рафеддинова жобаның мақсатымен,
шарттарымен кеңінен тоқталып өтті.

 «Бүгінгі біздің мақсатымыз –
ауыл тұрғындарына осы жобаның
артықшылықтарын түсіндіру. Жо-
баның тағы бір мақсаты -кез кел-
ген тәсілдермен халықтың табы-
сын арттыру. Оның ішіне халықты
кәсіпкерлікке тарту, сол арқылы
жаңа жұмыс орындарын құру, халық-
тың өндіріп отырған өнімдерін
сату кіреді. 2023 жылға дейін қар-
жыландырылатын “Ауыл аманаты”
жобасы аясында ауыл әкімдері ар-
найы оқудан өткен. Олар халыққа
бағыт-бағдар бере алады.
Жобаға қатысуға кез-келген адам

өтініш бере алады. Ұсынылған биз-
нес жоспардың қажеттілігі,
тиімділігі ескеріле отырып, шешім
қабылданады. Мемлекеттік қолдау
нәтижесінде бұл жоба қатысушы-
ларына 2,5 пайызбен несие беру
көзделуде. Егер мал шаруашылығын
қолға алғыңыз келсе - 7 жылға, ал
басқа кәсіпті нәсібіңізге айналдырар
болсаңыз - 5 жылға дейінгі мерзімге
беріледі. Тек бір шарты бар. Үйіңізді
кепілге қоясыз» - дейді жобаның шар-
тын түсіндірген Асқар Имағанбетов.
Тұрғындар тарапынан жеңілдетіл-

ген несие алу, субсидияға қол жетк-
ізу, сауатты бизнес жоспар құру тағы
да басқа ауыл мәселелері бойынша
сұрақтар қойылды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл-Саралжын-Қаратал-

Ойыл.

Өткен аптада Ойыл аудандық
мәслихатының білім, мәдениет және
жастар саясаты жөніндегі тұрақты
комиссиясының отырысы өтті. Ко-
миссия төрағасы Сәндібек Нұрбаев-
тың төрағалығымен өткен комиссия
отырысына аудандық мәслихат де-
путаттары, бірқатар мекеме басшы-
лары қатысты. Қозғалған әр мәселе
бойынша сала басшылары баяндама
жасап, жасалған жұмыстар жайын-
да толыққанды мәлімет берді. Соны-
мен қатар өзекті мәселенің мән-
жайы нақтыланып, депутаттар ара-
сында кеңінен талқыланды. 
Күн тәртібіндегі мәселелер бойын-

ша Қазақстан Республикасының
«Мемлекеттік жастар саясаты тура-
лы» Заңының орындалуы туралы
аудандық жастар ресурстық орталы-
ғының басшысы Жангүл Ізғарина ба-
яндады. Ауданда жастармен атқары-
лған бірқатар жұмыстар жөнінде ба-

ТҰРАҚТЫ КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫ
АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАР ТАЛҚЫЛАНДЫ

яндай келе, ауданға жастар бас қоса-
тын орталық керек екенін жеткізді.
Келесі мәселе аудандық мәсли-

хаттың 2021 жылғы 5 тамыздағы
№11 «Кәмелеттік жасқа толмаған-
дар ісі жөніндегі» атқарылған жұмы-
стары туралы, Мұрат Нұғманға
«Ойыл ауданының Құрметті азама-
ты» атағын беру жөнінде аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай Ай-
дарбаев баяндады. Жалпы аудан
бойынша зорлық-зомбылық тіркел-
меген. Қараой ауылдық округінің әкімі
Айбек Сұлтанов Қараой ауылдық ок-
ругінде атқарған жұмыстарының
есебі жөнінде тоқталып өтті.
Комиссия мүшелері хабарламашы-

ларға мәселелердің сәйкес, заңнама
тұрғысындағы өзекті деп саналатын
тұстарынан сұрақтар қойып, қаралғ-
ан мәселелерге байланысты қаулы-
лар қабылдады.

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

 15 тамыз 2022 жыл                        № 15                           Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың  кезекті он төртінші сессиясын шақыру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 10 бабының 2 тармағына сәйкес  ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың  кезекті он төртінші сессиясы

2022 жылдың 27 тамызы күні сағат 10.00-ге аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1. Өзіне жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуы туралы аудан

әкімі А.Қ.Қазыбаевтың есебі туралы.
Баяндамашы: А.Қ.Қазыбаев - аудан әкімі.
2. Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы 27 тамыздағы №70 «Ойыл ауданы

бойынша 2021-2022 жылдарға арналған жайылымдарды басқару және олар-
ды пайдалану жөніндегі жоспарын бекіту туралы» шешімінің орындалуы ту-
ралы.
Хабарламашы: А.Қ. Мүбараков - аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруа-

шылығы бөлімінің басшысы.
3. Басқа да мәселелер.

Аудандық мәслихат  хатшысы:
     қолы қойылған    С.Ғ.Займолдин

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ ШЕШІМІ

«Атамекен» Ұлттық Кәсіпкерлік
Палатасының қызметкерлерді басқ-
ару департаментінің директоры
Л.Жайықбаеваның 2022 жылдың 9
тамызы күнгі №295/РПП04-2 бұйрығы
негізінде Жасұлан Мінсізбайұлы Ер-
жанов Ақтөбе облысының кәсіпкер-
лер палатасы Ойыл аудандық фили-
алының директоры лауазымына та-
ғайындалды. Қазақстан Халық
Банкінің Ойыл аудандық филиалын-

«АТАМЕКЕННІҢ» АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНА
ЖАСҰЛАН ЕРЖАНОВ ЖЕТЕКШІЛІК ЕТЕДІ

да еңбек жолын бастаған Жасұлан
Мінсізбайұлы ұзақ жылдар ауданның
салық комитетін, аудандық жер
қатынастары бөлімін басқарды. От-
басылы. Жұбайы Жұлдыз Қибашқы-
зымен екеуі үш ұлы тәрбиелеп өсірді.
Жасұлан Мінсізбайұлы үшін аудан-

ның жалпы тынысы таныс. Сондық-
тан, жүктелген міндетті абыроймен
атқарып, бұл саланың да жұмысына
тың серпін береді деп сенеміз!

МАЛ АЗЫҒЫ – МАҢДАЙ ТЕРІҢ!
ТІЛСІЗ ЖАУДЫҢ «ҚҰРБАНЫ» БОЛМАСЫН!

Қоғамдық мал басын өсіру, одан
алынатын өнімдерді арттыру ең
бірінші шаруашылықтың жоғары са-
палы жем-шөппен қамтамасыз еті-
луіне байланысты. Мал азығын дай-
ындау кезінде ысырапқа жол бермеу
үшін өрт қауіпсіздігі шаралары қатаң

сақталуы керек
Яғни, жұмылдырылатын техника-

ларды жарақты өрт сөндіру құралда-
рымен қамтамасыз ету, ір i
жемшөптердi тасымалдауға арналғ-
ан көлiк құралдары екi ұнтақты өрт
сөндiргiшпен қосымша жабдықтап,

агрегатта және оның айналасында
темекі тартуға тыйым салып, темекі
тарту үшін арнайы орын бөлу керек.
Тракторлар мен автомобильдердің
ұшқын сөндіргіштермен және жарақ-
ты өрт сөндіргіштермен жабдықта-
луы тиіс. Ал, электр-газ дәнекерлег-
ішімен жүргізілетін жөндеу жұмыста-
ры арнаулы орындарда атқарылуы
керек. Ірi жемшөптердi жинау биiктiгi
жер деңгейiнен 4 метрден аспағаны
абзал. Iрi жемшөптерді тасымалдау
арнайы жабдықталған көлiк құралы,
олардың пайдаланылған құбырлары
радиатордың астына шығарылады
және ұшқын сөндіргіштермен жабдық-
талуы міндетті.
Тұрғын үйлерд iң қожалық

учаскелерiнде ірі жемшөптердi жинау
ғимараттарға және аула алдындағы
құрылыстарға дейiн кемiнде 15 метр
қашықтықта орындау. Көрсетілген
қашықтықта ірі жемшөптердi жинау
мүмкiн болмаған кезде, жинау орнын
кемiнде 500 литр суы бар қосымша
ыдыспен қамтамасыз еткен жағдай-
да қашықтық 5 метрге дейiн қысқар-
тылады.
Қоралар мен басқа да шаруашы-

лық құрылыстардың шатырларына,
электр жеткiзу желiлерiнiң астына,
учаскен iң сыртқы қоршауынан
кемiнде 3 метр қашықтықта шөп шо-
шақтарын, шөмелелерді, iрi жем-шөп
маяларын, өзге де жанғыш заттар
мен материалдарды жинауға жол
берілмейді.
Бұл ережелер мал азығын дайын-

дауға атсалысып жүрген әрбір қожа-
лық мүшелерімен жұмысшыларға
таныстырылып, оны қатаң сақтау-
ды бақылау әрбір қожалық иелерінің
міндеті.
Сондықтан да дайындалған мал

азығын дайындау, тасымалдау кезі-
нде өрт қауіпінен сақтану мақсатын-
да барлық өрт қауіпсіздік ережелері-
мен талаптарды қатаң сақтау қажет.
Әрине, әңгіме арқауы осы байлық
көздерін кездейсоқ оқиғалардың бірі
– өрт қаупінен сақтау баршамыздың
ортақ міндетіміз болуға тиіс. Осыған
байланысты  барлық жерде мал азы-
ғын дайындаумен қатар оны өрттен
сақтаудың барлық  шараларын қол-
дану қажет.

Ойыл аудандық кәсіпкерлік
және ауылшаруашылығы бөлімі

Шер аға айтқандай «Таланттылар
– раушан гүлі сияқты жан-жағына
жұпар шашып, көңіл ашады». Біз жаз-
ғалы отырған кейіпкер осыған дәлел.
Бір емес, бірнеше аспаптың құлағын-
да ойнап жүрген жас жігіт талай
бәйгеде топ жарып, көрерменнің
ыстық ықыласына бөленіп жүр.
Ақтөбе облыстық жастар ресур-

стық орталығының ұйымдастыруы-
мен 12 тамыз – Халықаралық жас-
тар күнін атап өту мақсатында «Сол-

нечный» демалыс орталығында
«Жастар күші – жарқын істердің ба-
стауы» атты мерекелік шара өтті.
Айтулы шараға біздің ауданнан бел-
сенді жас, Қайсар Махметов қаты-
сып келді. Мәдениет саласының алға
басуына бойдағы таланты арқылы
атсалысып келе жатқан Қайсар Ақт-
өбе облысы әкімінің орынбасары
Бұлбұл Елеусінованың атынан алғыс
хат және бағалы сыйлықтармен ма-
рапатталды.

«Тіліңіз тәтті, ойыңыз қандай!
Тыңдадым, ұқтым жан күйіңізді.
Болар ем күнде бір жасарғандай,
Көп туса қазақ дәл сіздей қызды!...»
Бұл жолдар 1946 жылы зама-

нымыздың көрнекті ақыны Қасым
Аманжоловтың Ұлттық ғылым ака-
демиясының академигі Рәбиға Сыз-
дықоваға арнаған өлеңінен үзінді.
Рәбиға Сәттіғалиқызы қазақ филоло-
гиясының дамуына өлшеусіз үлес
қосқан аңыз тұлға. Оның тіл білімі
саласына қосқан үлесі телегей теңіз.
Ұлттық Ғылым академиясының

мүшесі, Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген
ғылым қайраткері, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының иегері, профессор, Ой-
ылдан шыққан ғалым апамыз Рәбиға

АНА ТІЛІНІҢ АБЫЗ АНАСЫ – РӘБИҒА СЫЗДЫҚ

Сыздықова 17-ші тамызда 97 жасқа
толар еді.
Осы орайда кеше аудандағы ке-

шенді шара орталық кітапханадағы
«Коворкинг» орталығында «Ана
тілінің абыз анасы» атты портреттік
кешпен басталды. Айтулы шараға
Рәбиға апамыздың немересі Санжар,
осы шараларды ұйымдастырып
жүрген республикаға белгілі өлкета-
нушы Бекарыстан Мырзабай, облы-
стық тілдерді дамыту басқармасы-
ның басшысы Медет Ысқақов, Аты-
раудағы  ағайындары, шәкірттері ар-
найы келді. Шараның шымылдығы
«Өзге емес, өзім айтам өз жайым-
да» деп басталатын тоғыз тараулы,
тоқсан асулы мерейтойы жақында-

ған тұста түсірілген, тіл білімі сала-
сында  еңбек еткен жолы мен өмір
жолы баяндалған бейнебаянмен
түрілді. Алдымен еңбек ардагері,
«Қаһармандар» республикалық
қоғамдық қорының Ақтөбе облысын-
дағы өкілі, республикаға белгілі өлке-
танушы- Бекарыстан Мырзабай апа-
мыз жайлы естеліктерімен бөлісті.
Рабиға Сыздықтың шәкірті, филоло-
гия ғылымдарының докторы, Әл-Фа-
раби атындағы Қазақ Ұлттық универ-
ситетінің профессоры Орынай
Жұбай қиындыққа мойымайтын қай-
сар мінезі туралы, оның еңбек жо-
лында жеткен табыстары мен өне-
гелі істеріне тоқталды. Кеш барысын-
да «Жас қалам» қызығушылық клу-

бының мүшелері Рәбиға апамызға
арналған қазақ жазушыларының ар-
науларын оқып, поэзия әлемінен сыр
шертті.
Ғалым анамыз жерлесіміз екені,

Ойылда дүниеге келгені бәрімізге
белгілі. Шарада ғалым апамыздың
нағашысы болып келетін Әміровтер
отбасына талай елге келген сәтінде
шаңырағынан дәм татып, құрметті
қонағы болғаны белгілі. Рәбиға апа-
мыздың нағашысы, Қуаныш Әміров-
тың жиені, Әдина Тимурқызы «Ұлы-
лықты ұлықтаған ұлы есім» атты ба-
яндамасын көпшілікке ұсынды.
Келесі кезекте Облыстық тілдерді

дамыту басқармасының басшысы
Медет Ысқақов өзінің сөзінде ғалым-
ның шыққан биігін,  еңбегін айрықша
жоғары бағалайтынын тілге тиек етті.
Аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев тіл білімі саласында еңбек
еткен ғалым анамыздың ғибратты
жолы қашанда жас буынға үлгі екенін
жеткізді.
Тағылымы мол шарадан кейін

Рәбиға Сыздықованың рухына арнап
ас берілді. Асқа ойылдық ақсақалдар
мен зиялы қауым өкілдері, ауылдық
округтен келген меймандар қатыс-
ты.

«Рәбиға Сәттіғалиқызы – бір
өңірдің ғана емес, бүкіл елдің қызы.
Ол саналы өмірін ел-жұртына ар-
наған ғалым. 95 жасында өмірден
өтті. Еліміздің барлық өңірі көңілін
білдіріп, қайғыға ортақтасып жат-
қан апамыз туралы айтылар әңгіме
көп. Егер қазақта Рәбиғадай қыздар
көп болса, еліміздің еңсесі ешуақыт-
та түспейді. Жатқан жері жайлы,
топырағы торқа болсын» - деді,
аудан әкімі Асқар Қазыбаев.
Тыныштыбай Шалабаев, Аман-

гелді Жұманов, Қазбек Нұрымгерей-
ұлы, Аманғос Қисықов сынды ойыл-
дық ақсақалдар  өмір жолын үлгі етіп,
көп өнеге алуға болатынын айтты.-
Дастархан соңында арнайы келген
қонақтарға ерекше сый-құрмет
көрсетіліп, естелік сыйлықтар табы-
сталды.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.
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