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Қазақта «Берсең, балаға бер!» де-
ген даналық бар. Әрбір бала бақыт-
ты өмір сүруге лайықты. Сондықтан
балаларға қамқорлықпен болашағы
үшін бар жағдайды жасау әрбір ата-
ананың міндеті. Жасалған жағдай,
баланы еркелік пен енжарлыққа бой
алдыру үшін емес, білім мен ғылы-
мға ұмтылысын мұқият бақылап,
ұлтқа қызмет етуге тәрбиелеуге ба-
ғытталуы тиіс. «Келешектің тұтқасы

350 ОҚУШЫ САБАҚ ҚҰРАЛДАРЫМЕН ҚАМТЫЛДЫ
ТАЛҒАТТЫҢ ТАРТУЫНА ТАҒЫ ДА КУӘ БОЛДЫҚ!
2022 ЖЫЛ ЕЛІМІЗДЕ БАЛАЛАР ЖЫЛЫ ДЕП ЖАРИЯЛАНДЫ. БҮГІНГІ БАЛА - ЕРТЕҢГІ БОЛАШАҚ, ТӘУЕЛСІЗДІК ДЕГЕН АЛЫП

БӘЙТЕРЕГЕМІЗДІҢ АЛТЫН ДІНГЕГІ ДЕ ОСЫ БАЛАЛАРЫМЫЗ. ДЕМЕК, МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ КЕМЕЛҰЛЫ-
НЫҢ БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫ «БАЛАЛАР ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАУЫНЫҢ ДА ТҮП-ТӨРКІНІ ОСЫНДА ЖАТЫР.

- білімді ұрпақта» екенін ескеруіміз
керек.
Осы орайда «AMANAT» партиясы-

ның мүшесі, Ақтөбе облыстық
мәслихатының депутаты Талғат Ма-
ратұлының елге деген жанашырлығы
және қолдауымен «Мектепке жол!»,
«Баланы мектепке даярлайық!» ак-
циялары аясында биыл мектеп та-
балдырығын аттағалы отырған 350
оқушыға 3 миллион 500 мың теңге

қаржыға сабақ құралдарын тарту
етті. Бұған дейін де туған жерге қар-
жылай көмек қолын созып жүрген
жерлесіміз, атымтай азамат Талғат
Салфиковтың ісі көпке үлгі. Елім деп
еміренген азамат жерлестерінің алғ-
ысын алып жүр. Біз Талғат Маратұ-
лының елге деген тартуын баспасөз
беттеріне жариялап, сан-мәрте
қалам тербеп келеміз. Атақ үшін
емес, ауылдастарының ақ батасын

алып жүрген азаматтың әрдайым игі
іске ұйытқы болуын біз елге, туған
жерге деген шексіз құрмет деп
білеміз. Демек, «Елім деп езіліп,
жұртым деп жұмылып» елге өлше-
усіз еңбегімен қызмет қылып жүрген
азаматтардың алдыңғы легінде Тал-
ғат Маратұлы тұр десек артық айтқ-
андық болмас!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Тамыз айының үшінші жексенбісі
спорт күні кәсіби мерекесіне орай
аудан орталығында «Спорт - біздің
серігіміз!» атты ауқымды деңгейде
мерекелік шара өтті. Айтулы шара
аудан спортшыларының жаяу жүгіру
марафонымен басталды. Отбасы-
лық саябақтан «Тәуелсіздіктің 20
жылдығы» атындағы орталық сая-
баққа дейін жүгірген спортшылары-
мыз «Шынықсаң, шымыр боласың!»
деген даналықты дәріптегендей күй

СПОРТ - БІЗДІҢ СЕРІГІМІЗ!

кештірді. Иә, расында спорт жаны-
мызды жадыратып қана қоймай,
тәнімізді күш пен серпінге толтырып,
өмірге деген құлшынысыңды артты-
ратыны шүбәсіз.
Сондықтан болар аудан спорты-

ның дамуына сүбелі үлес қосқан
спорт ардагерлері де айтулы шара-
ның төрінен орын алды. Орталық са-
ябақтағы мәдени-көпшілік шараның
шымылдығы Үлгілі «Әсем би» ан-
самблінің биімен түріліп, одан кейін

Айтулы датаны еліміздің шекара-
шылары кең көлемде атап өтті.
Кәсіби мерекесі қарсаңында ақтө-
белік 50 шекарашы марапатталып, ел
тыныштығы жолында жасап жатқан
жұмыстары үшін алғысқа бөленді.

ШЕКАРАШЫЛАРДЫҢ МЕРЕЙЛІ БЕЛЕСІ

Ақырғы демі таусылғанша антына
адал болып, қызмет барысында қаза
тапқан шекарашыларды құрметпен
еске алды.
Шалқар ауданының тумасы Ерлан

Ниязов — сондай қызметкерлердің

БИЫЛ ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰРЫЛҒАНЫНА — 30 ЖЫЛ. 1992 ЖЫЛЫ 18 ТАМЫЗДА ЕЛБАСЫНЫҢ
ЖАРЛЫҒЫМЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰҚК ШЕКАРА ҚЫЗМЕТІ ҚҰРЫЛҒАН ЕДІ.

бірі. 2007 жылы контрабандашылар-
мен шайқаста ерлікпен қаза тапқан
шекарашыға қайтыс болғаннан кейін,
«Мемлекеттік шекараны үздік күзет-
кені үшін» медалі беріліп, «Сарыағаш»
шекара заставасының тізіміне енгіз-
ілген болатын.
Ал Нұр-Сұлтан қаласында Шекара

қызметінің 30 жылдығына орай ес-
керткіш бой көтерді. Отан сақшыла-
рының құрметіне арналған ескерткіш
астанадағы Мұстафин-Момышұлы 
көшелерінің қиылысында орналасқан.
Мүсіннің жалпы салмағы — 15 тон-
на, ал ұзындығы — 440 см.
Ескерткіштің этнодизайнері Қараб-

дал Ерболат мүсіннің жасалу тари-
хы мен идеясы жайлы:

— Мүсінді бір жарым айдың ішінде
жасап шығардық. Жұмыс барысына
генералдардың өздері қатысты.
Бұл ескерткіш — ортақ идеядан
туындаған дүние,шекарашыларға
құрметтің бір белгісі. Мүсінді стек-
лопластиктен жасадық. Сынбайды,
майыспайды, — деді.

 Ақерке САТЫБАЛДЫ.

ҚҰРМЕТТІ АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
Сіздерді тәуелсіз ел тарихындағы ең басты мерекенің бірі – Қазақстан Рес-

публикасының Конституциясы күнімен шын жүректен құттықтаймын! Бұл
күн — халқымыз үшін аса қастерлі, ең ұлық мереке. Биыл ғана 5 маусымда
бүкілхалықтық дауыс беру арқылы қабылданған Ата заңымыз өркениетті
мемлекеттің барлығына тән демократиялық қағидалармен толық қамтылды.
Конституция бірлігіміздің тұрақтылығын, мемлекеттік құрылыс пен еліміздің
тұтастығын бекітіп берді.
Конституцияда атап көрсетілген мемлекеттік басқару жүйесі негізгі ре-

формаларды жедел қарқынмен жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Әрбір аза-
маттың өзін тең сезінуіне және құқықтарын сақтауына берік негіз болды.
Ата заңымызға деген ерекше құрмет біздің сеніміміз бен күшіміздің қайнар
көзі. Барша қазақстандықтар еліміздің бүгінгі жетістігін демократиялық қоғамға
қойылар басты талаптарға сай келетін Конституциямыз бен дұрыс бағдар
таңдаған мемлекет басшысының еңбегі деп бағалайды. Ата Заңымыздың
тұғырлы қағидаттары бүгінде тиімділігін дәлелдеп, сол күннен бастап тағдыр
тоғыстырған көпұлтты халқымыздың татулығы мен тұрақтылығына тұғыр
болып келеді. Еліміздің Ата Заңы жаңа Қазақстан жетістіктерінің кепіліне ай-
налды. Тиімді құқықтық жүйені орнықтыру арқылы біз экономикалық өсімге
және қоғамның әл-ауқатының артуына қол жеткіздік.
Әкімшілік және құқықтық реформалар, жергілікті өзін өзі басқаруды дамыту,

әлеуметтік жаңғырту - мұның бәрі берік Конституциялық негізде жүзеге асы-
рылуда және халықтың өмір сүру деңгейін одан әрі ұлғайтуға бағытталған.

ҚЫМБАТТЫ ЖЕРЛЕСТЕР!
Бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналған Ата Заңымыз Тәу-

елсіздігіміз бен тұтастығымыздың, тыныштығымыз бен бейбіт өміріміздің тұғы-
рына айналды.
Әрбір қазақстандық Конституцияның мемлекет пен қоғам үшін ғана емес,

өзінің жекебасы мен отбасы үшін де маңыздылығын терең сезінеді.
Біздің басты құндылықтарымыз – Тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая

берсін.
Әр шаңыраққа құт-береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін.
Ел іргесі аман, келешегіміз кемел болсын!

Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ
ҚАЗЫБАЕВТЫҢ АУДАН ХАЛҚЫН 30 ТАМЫЗ -

 КОНСТИТУЦИЯ КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

аудандағы спорт саласының даму
көрсеткіштерінен жинақталған бей-
небаянмен жалғасты. Әрі қарай
аудан әкімі Асқар Қазыбаев барша
спортшыларды кәсіби мерекелерімен
құттықтап, ауданның намысын қорғ-
ап, облыстық, республикалық дода-
ларда топ жарып жүрген спорт саң-
лақтары мен жаттықтырушыларына,
спорт ардагерлеріне, бұқаралық
спорттың дамуына сүбелі үлес қос-
қан азаматтарға алғыс хаттарын
табыстады. Спорттың әр түрінен
жеткен жетістіктері үшін барша
спортшыларға осы жолда төккен
маңдай тер, еңбектеріне ризашылы-
ғын білдірді. Одан бөлек, аудандағы
бірқатар бөлім басшылары жастар
арасында спорт саласын дәріптеп,
оның дамуына өзіндік үлесін қосып
жүрген жандарға алғыс хаттары мен
естелік сыйлықтарын табыс етті.
Мерекелік шарада спорт ардагері,
Ақшатау орта мектебінің мұғалімі
Мінсізбай Жайлыбаев талай-талай
таланттар мен спорт шыңдарын ба-
ғындырар балалар ауылда екенін,
оларды тек оларға материалдық жағ-
дай жасап тәрбиелей білуіміз ке-
ректігін айта келе, Ақшатауға спорт
аула клубын жасақтауға ұсыныс
білдірді. Марапат соңы аудан өнер-
паздарының мерекелік концерттік
бағдарламасымен ұштасты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Өткен апта орталық саябақта «Open the sky» атты ашық аспан аясында кеш өтті. Кеш барысын-
да аудан өнерпаздары әннен шашу шашып, кеш көрігін қыздырды.  Сонымен қатар түрлі ойындар
ойнатылып, сыйлықтар таратылды. Кешке Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінің
түлегі Нұржігіт Әбдіқалық арнайы келіп, аудан тұрғындарын әсем әнімен сусындатты.

АШЫҚ АСПАН АСТЫНДАҒЫ КЕШ
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Болжамды зейнетақы калькулято-
ры болашақ зейнетақыны жоспарлау
құралы болып табылады және пай-
даланушыға барлық зейнетақы
төлемдерінің болжалды мөлшерін,
соның ішінде:

· мемлекеттік бюджет (база-
лық зейнетақы және ортақ (еңбек)
зейнетақы);

· БЖЗҚ-ға жұмыскерлердің
табысынан төленетін 10% міндетті
зейнетақы жарналары;

· 5% міндетті кәсіптік зейне-
тақы жарналары. Оны жұмыс беруші
БЖЗҚ-ға еңбек жағдайы қауіпті, зи-
янды жұмыспен айналысатын
жұмыскерлердің пайдасына аудара-
ды;

· ерікті зейнетақы жарналарын
қоса алғанда есептеуге мүмкіндік
береді.
БЖЗҚ зейнетақы калькуляторы

салымшылар үшін жаңа функциялар-
мен толықтырылды.
Біріншіден, зейнетақы калькулято-

ры жинақтарды алу жоспарланған
жағдайда зейнетақы төлемдерін
есептеуге мүмкіндік береді. Пайдала-
нушы өздігінен келесі тетіктерді таң-
дай алады:

- зейнетақы жинақтарын алатын
жылы және қалаған сомасы,

- алынған сомаданжеке табыс са-
лығын (ЖТС) бір рет ұстап қалу
(толық көлемде, БЖЗҚ-дан жинақ-
тарды алу кезінде) немесе ай сай-
ын(БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін
алу кезінде тең үлестермен).
Екіншіден, калькуляторға заңнама-

да көзделген түзету коэффициентін
ескере отырып, қауіпті және зиянды
өндірістерде кемінде 60 ай жұмыс
істеген қызметкерлер үшін БЖЗҚ-
дан төленетін төлемдерді көтерме-
леу есебі қосылды.
Үшіншіден, калькулятор зейнетақы

жинақтарының бір бөлігін инвестици-
ялық портфельді басқарушыларға
(ИПБ) аударған жағдайда зейнетақы
төлемдерінің қозғалысын көруге
мүмкіндік береді.
Естеріңізге сала кетсек, зейнета-

қыны есептеу үшін «Негізгі деректер»
блогындағы қажетті өрістерді – ту-
ған күні, жынысы, еңбек өтілі, жинақ
сомасы және т.б. деректерді толты-
ру қажет. Егер enpf.kz сайтындағы
жеке кабинетте алдын ала тіркелген
болсаңыз, калькулятордағы негізгі
өрістер автоматты түрде толтыры-
лады.
Нәтижелер «Сіздің зейнетақыңыз-

дың болжамы» блогында көрсетіледі
және зейнетке шығу жасы мен күнін,

жинақтар таусылғанға дейінгі жыл-
дар санын (БЖЗҚ-дан төлемдер ал-
ған жағдайда), зейнетке шығу
сәтіндегі жалақының болжамды
мөлшерін және табысты болжамды
зейнетақыға ауыстыру коэффици-
ентін, сондай-ақ, кесте және табли-
ца түрінде көрсетілген жылдар бой-
ынша болжамды зейнетақының өзге-
ру үдерісін  қамтиды.
Зиянды және қауіпті кәсіптердің

қызметкерлері үшін түзету коэффи-
циентін арттыру ескерілген. Егер зей-
нет жасына жетуге жинақталған зей-
нетақы қаражатының болжамды со-
масы сақтандыру ұйымында өмір
бойғы зейнетақы аннуитетін сатып
алуға жеткілікті болса, калькулятор
зейнетақымен қамсыздандырудың
осындай түрі – аннуитеттік төлем-
дерді есептеуді ұсынады.
Табыстылық деңгейі бойынша бол-

жамдардың өзгеруін ескере отырып,
пайдаланушыға зейнетақы төлем-
дерінің ықтимал нұсқаларын көрсе-
ту үшін нәтижелер пессимистік, шы-
найы және оптимистік деп аталатын
үш сценарийде беріледі. Бұл ретте,
әрбір сценарий шеңберінде зейне-
тақы жинақтарының бір бөлігі инвес-
тициялық портфельді басқаратын
компаниялардың басқаруына ауда-
рылған жағдайда зейнетақы төлем-
дерінің серпінін көруге болады.
Осылайша, пайдаланушы өзінің

болашақ зейнетақысының шамасын
бағалап, өзіне ыңғайлы зейнетақыны
таңдай алады: тұрғын үйге және (не-
месе) емделуге зейнетақы жинақта-
рын мерзімінен бұрын алуды есепке
ала отырып және есепке алмай, зей-
нетақы жинақтарын ИПБ таңдау ар-
қылы инвестициялаған жағдайда,
сондай-ақ, зейнетақы аннуитеті шар-
тын жасасқан жағдайда зейнетақы-
ның қандай болатынын біле алады.
Зейнетақыны есептеу нәтижелері

кепілдендірілген төлем емес, болжам
болып табылады. Әрбір салымшы-
ның болашақ зейнетақысының
мөлшері оның зейнетақы жинақтары-
на байланысты екенін ескеру қажет.
Жинақтардың көлеміне ең алдымен,
зейнетақы жарналарының мөлшері,
оларды төлеудің жүйелілігі мен то-
лықтығы, сондай-ақ, инвестициялық
табыстылық әсер етеді. Болжамды
зейнетақы калькуляторының барлық
есептік нәтижелері нақты құндық
мәнде ұсынылады (яғни, болжамның
тиісті кезеңіндегі инфляцияның әсері
ескеріледі).

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

БЖЗҚ ӨЗІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ
МЕН МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫНДАҒЫ

 ЗЕЙНЕТАҚЫ КАЛЬКУЛЯТОРЫН ЖАҢАРТТЫ
Прогнозный пенсионный калькуля-

тор является инструментом плани-
рования будущей пенсии и позволя-
ет пользователю самостоятельно
рассчитать предположительный
размер всех пенсионных выплат,
включая пенсию за счет:

•государственного бюджета (базо-
вая пенсия и солидарная (трудовая)
пенсия);

•10% обязательных пенсионных
взносов, уплачиваемых из доходов
работников в ЕНПФ;

•5% обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов, пере-
числяемых работодателем в ЕНПФ
в пользу работников, занятых на
работах с вредными условиями тру-
да;

•добровольных пенсионных взно-
сов.
Пенсионный калькулятор ЕНПФ

был дополнен новыми функциями
для вкладчиков.
Во-первых, пенсионный калькуля-

тор позволяет призвести расчет
пенсионных выплат в случае пла-
нируемого изъятия накоплений.
Пользователь может самостоятель-
но выбрать:

- год и желаемую сумму изъятия
пенсионных накоплений,

- способ удержания индивидуаль-
ного подоходного налога (ИПН) с
суммы изъятия – единовременно (в
полном объеме, в момент изъятия-
накоплений из ЕНПФ) или ежемесяч-
но (равными долями, в будущем при
получении пенсионных выплат из
ЕНПФ).
Во-вторых, в калькуляторе добав-

лен расчет повышения выплат из
ЕНПФ для работников, проработав-
ших на опасных и вредных производ-
ствах не менее 60 месяцев, с уче-
том законодательно предусмотрен-
ного поправочного коэффициента.
В третьих, (калькулятор позволя-

ет увидеть динамику пенсионных
выплат в случае перевода части
пенсионных накоплений управляю-
щим инвестиционным портфелем
(УИП).
Напомним, что для расчета своей

пенсии нужно заполнить необходи-
мые поля в блоке «Входные дан-
ные», такие как дата рождения, пол,
трудовой стаж, сумма накоплений и
так далее. Если вы зарегистрирова-
ны в личном кабинете на сайте
enpf.kz, то основные данные в каль-
куляторе заполнятся автоматичес-

ки.
Результаты отражаются в блоке

«Прогноз вашей пенсии» и включа-
ют возраст и дату выхода на пен-
сию, количество лет до исчерпания
накоплений (в случае получения
выплат из ЕНПФ), прогнозный раз-
мер заработной платы на момент
выхода на пенсию и коэффициент
замещения дохода прогнозной пен-
сией, а также динамику изменения
прогнозной пенсии по годам в виде
графика и таблицы. Для работников
вредных и опасных профессий уч-
тен повышающий поправочный ко-
эффициент. Если прогнозная сумма
пенсионных накоплений к достиже-
нию пенсионного возраста будет
достаточной для приобретения по-
жизненного пенсионного аннуитета
в страховой организации, калькуля-
тор предложит сделать расчет та-
кого вида пенсионного обеспечения
– аннуитетных выплат.
Для того, чтобы показать пользо-

вателю возможные варианты пен-
сионных выплат с учетом измене-
ния предположений по уровню до-
ходности, результаты выдаются в
трёх сценариях – пессимистичном,
реалистичном и оптимистичном. В
каждом сценарии можно увидеть
динамику пенсионных выплат в слу-
чае перевода вкладчиком части
своих пенсионных накоплений УИП.
Таким образом, пользователь мо-

жет оценить величину своей буду-
щей пенсии и выбрать наиболее
предпочтительную: с учетом и без
учета досрочного изъятия пенсион-
ных накоплений на жилье и (или) ле-
чение, в случаеинвестирования
пенсионных накоплений через выбор
УИП, а также в случае заключения
договора пенсионного аннуитета.
Результаты расчетов пенсии яв-

ляются прогнозными, а не гаранти-
ей выплат. Надо учитывать, что раз-
мер будущей пенсии каждого вклад-
чика зависит от его пенсионных на-
коплений. На величину накоплений
влияет, прежде всего, сумма пен-
сионных взносов, регулярность и
полнота их уплаты, а также инвес-
тиционная доходность. Все расчет-
ные результаты прогнозного пенси-
онного калькулятора представляют-
ся в реальном стоимостном выра-
жении (т.е. уже с учетом влияния
инфляции соответствующего пери-
ода прогноза).

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПЕНСИОННОГО КАЛЬКУЛЯТОРА
ЕНПФ УЛУЧШИЛ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОРНА
СВОЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ И В МОБИЛЬНОМ
ПРИЛОЖЕНИИ, ДОБАВИВ НОВЫЕ ФУНКЦИИ.

Кез келген мемлекеттің, елдің тәу-
елсіздігін, демократиялық құндылық-
тарын айқындайтын негізгі құжат -
Конституция. Онда мемлекеттің бар-
лық құрылымдарының, жеке азамат-
тардың, ұлт пен ұлыстардың, әлеу-
меттік топтардың мақсаттары,
міндеттері, құқықтары көрсетіледі.
Қазақстанның Ата заңы уақыттың

сынынан сүрінбей өтті, өзінің заман
талабына лайықтығын жан-жақты
дәлелдеді.
Конституцияны құрметтеп қорғау,

ал оның маңыздылығын жоғалтпай
сақтау республикамыздың әрбір аза-
матының міндеті мен парызы болуы
тиіс. Құжаттың нормативтік әлеует-
тері де халыққа талай қызмет етіп,
демократиялық, құқықтық мемле-
кеттіліктің одан әрі беки түсуіндегі
прогресс жолында мығым заңдық
негіз болып қала бермек.
Конституциялық реформалардың

негізінде мемлекет пен азаматтар-
дың қарым-қатынасында түбегейлі
өзгерістер орын алды, еліміздің
аяғынан тік тұрып, мемлекетіміздің
жүйеленуінде, азаматтардың
өмірінде жаңа нарықтық экономикаға
бет бұрған сана-сезімнің қалыптасу-
ында маңызды рөл атқаруда. Бұл
Конституция қоғамымызда өміршең
құжат болып, соның арқасында
қоғамдық тұрақтылық нығайды, әле-
уметтік экономикалық тұрғыдан алға
ұмтылуымыздың құқықтық алғышар-
ты жасалды.
Дүниежүзіндегі қазіргі озық ойлы

қағида-жарғыларымен теңдесетін
Конституциямыздың қадір-қасиеті
әрқайсымыздың азат елімізді сүйіп,
кең-байтақ еліміздің өсіп-өркендеуі-
не жеке үлес қосуымызбен асқақтай-
тынын шынайы сезінуге қызмет
етеді, ал біз елге қызмет етуге
тиіспіз. 

КОНСТИТУЦИЯ -
ЕЛ ТІРЕГІ

Ойыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
басқармасы

Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының жанындағы Соттардың қыз-
метін қамтамасыз ету департамен-
тімен (Қазақстан Республикасы Жо-
ғарғы Соты аппараты) «Сот кабинеті»
сервисінде QR-кодтарының жаңа
технологиясы енгізілді.
Халыққа ыңғайлы болу үшін және

бірыңғай стандартқа көшу мақсатын-
да «Сот кабинеті» сервисінде авто-
ризациядан өту және ұсынылатын
құжаттарға қол қою тетігі өзгертілді.
Енді авторизациядан өту және

құжаттарға қол қою Egov mobile
мобильді қосымшасының Face ID

және Touch ID (QR-кодты сканерлеу)
арқылы мүмкін болады. Енгізілген жа-
ңашылдық сервиспен жұмысты ай-
тарлықтай дәрежеде жеңілдетті.
Артықшылықтары:
1.eGov mobile арқылы ЭЦҚ алу;
2.Компьютерде ЭЦҚ қажеттілігінің

болмауы (тұрақсыз NCALayer арқ-
ылы қол қою мәселесі шешілуде);

3.Мобильді гаджеттердің қосымша
параметрлерінің қажеті жоқ;

4.Мобильді гаджет арқылы автори-
зациядан өту және құжаттарға қол
қою.

Ойыл аудандық сотының
кеңсесі

«СОТ КАБИНЕТІ»
СЕРВИСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР ЖҰМЫСТЫ

КӨП ЖЕҢІЛДЕТТІ

«Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының
31, 32, 33-баптарына сәйкес міндетті,
міндетті кәсіптік және ерікті зейне-
тақы жарналары есебінен зейнетақы
жинақтары бар адам қайтыс болған
жағдайда, олар Қазақстан Республи-
касының заңнамасында белгіленген
тәртіппен мұраға қалдырылады.
Зейнетақы жинақтарын мұраға

қалдыру өсиет бойынша немесе заң
бойынша жүзеге асырылады. Өсиет
болмаған не ол бүкіл мұраның тағ-
дырын айқындайалмаған кезде, сон-
дай-ақ азаматтық заңдарда белгілен-
ген өзге де жағдайларда заң бойын-
ша мұрагерлік орын алады.
Қазақстан Республикасы Азамат-

тық кодексінің 6-бөліміне (мұрагерлік
құқық) сәйкес мұраны алу үшін мұра-
гер мұраны ашу орны бойынша нота-
риусқа немесе заңға сәйкес мұраға
құқық туралы куәлік беруге уәкілетті
лауазымды адамға мұраны қабыл-
дау туралы өтініш не мұраға құқық
туралы куәлік беру туралы өтініш
тастау арқылы оны қабылдауы тиіс.
Мұра ашылған күннен бастап алты
ай ішінде, яғни мұра қалдырушы қай-
тыс болған күннен бастап алты ай
ішінде мұра қабылдануы мүмкін.
Аталған мәселелер бойынша

БЖЗҚ мен нотариустар арасындағы
өзара іс-қимылды оңтайландыру,
сондай – ақ рәсімді жеңілдету үшін
ҚР Әділет министрлігі, Республика-
лық нотариаттық палата, «ҰАТ» АҚ
және БЖЗҚ арасында «Е-нотариат
«бірыңғай нотариаттық ақпараттық
жүйесі» мемлекеттік ақпараттық
жүйесі мен БЖЗҚ ақпараттық
жүйесінің өзара іс-қимылы туралы
шарт (бұдан әрі-шарт)жасалды.
Нотариустар шарт шеңберінде

жүзеге асырылған сервис арқылы
қайтыс болған адамдардың жеке зей-
нетақы шоттарындағы (бұдан әрі –
ЖЗШ) ақша қалдықтары мен қозға-
лысы туралы мәліметтерді алу үшін
БЖЗҚ-ға онлайн режимінде сұраны-
стар жолдай алады.
Нотариустан қайтыс болған адам-

ның ЖЗШ-сында бар зейнетақы жи-
нақтары түріндегі мұраға құқық ту-
ралы куәлікті алғаннан кейін, мұра-
гер немесе оның сенім білдірілген
адамы БЖЗҚ-ға құжаттар топтама-
сымен бірге жүгінуі қажет. Құжаттар-
дың толық тізімі осында берілген:
h t tps: / /www.enpf .kz/kz/serv ices/
recipient/heir.php
Егер мұрагер құжаттар тізбесін

толық көлемде берсе, БЖЗҚ құжат-
тарды қабылдаған немесе олар
БЖЗҚ-ға келіп түскен күннен бастап
10 жұмыс күні ішінде БЖЗҚ төлемді
жүзеге асырады.
Айта кету керек! Мұраға қалдыры-

лған зейнетақы жинақтарын төлеу
тек қана төмендегілер негізінде жүзе-
ге асырылады:
1.БЖЗҚ-ға ұсынылған құжаттар;
2.басқа жеке немесе заңды тұлға-

лар емес, БЖЗҚ жүзеге асырады;
3.мұрагердің өзінің банк шоты-

на, оның ішінде егер зейнетақы
төлемдерін алушы кәмелетке толма-
ған немесе әрекетке қабілетсіз/әре-
кет қабілеті шектеулі кәмелетке тол-
ған адам болып табылған жағдайда
аударылуы мүмкін. Зейнетақы жи-
нақтарын басқа тұлғаның, тіпті заң-
ды өкілдің (қорғаншының/қамқоршы-
ның) немесе сенім білдірілген адам-
ның банк шотына төлеуге жол бер-
ілмейді.
Мұрагер не оның сенім білдірілген

адамы, оның ішінде мұраға құқық ту-
ралы куәлік негізінде БЖЗҚ-дан қай-
тыс болған адамның зейнетақы жи-
нақтарының жай-күйі туралы QR-
коды бар ЖЗШ-дан үзінді көшірме
түріндегі ақпаратты алуға құқылы,
онда БЖЗҚ-ның уәкілетті адамының
электрондық цифрлық қолтаңбасы-
мен куәландырылған ЖЗШ-дан үзінді
көшірменің электрондық нұсқасына
веб-сілтеме қамтылады.

 Бұл ретте ЖЗШ-дан берілген үзінді
көшірменің түпнұсқалығын тексеру-
ге арналған веб-сілтеме ЖЗШ-дан
үзінді көшірме берілген күннен бас-
тап 1 (бір) ай ішінде қолжетімді бола-
ды.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫН МҰРАҒА
ҚАЛДЫРУ КЕЗІНДЕ НЕНІ БІЛУ ҚАЖЕТ?

В соответствии со статьями 31,
32, 33 Закона Республики Казахстан
«О пенсионном обеспечении в Рес-
публике Казахстан» в случае смер-
ти лица, имеющего пенсионные на-
копления за счет обязательных, обя-
зательных профессиональных и
добровольных пенсионных взносов,
они наследуются в порядке, уста-
новленном законодательством Рес-
публики Казахстан.
Наследование пенсионных накоп-

лений осуществляется по завеща-
нию или по закону. Когда завещание
отсутствует либо определяет судь-
бу не всего наследства, а также в
иных случаях, установленных граж-
данским законодательством, имеет
место наследование по закону.
Согласно разделу 6 (Наследствен-

ное право) Гражданского кодекса
Республики Казахстан для приобре-
тения наследства наследник должен
его принять путем подачи по месту
открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с
законом на выдачу свидетельства
о праве на наследство должностно-
му лицу заявления о принятии на-
следства либо заявления о выдаче
свидетельства о праве на наслед-
ство. Наследство может быть при-
нято в течение шести месяцев со
дня открытия наследства, т.е. в те-
чение шести месяцев со дня смерти
наследодателя.
Для упрощения процедуры, а так-

же оптимизации взаимодействия
между ЕНПФ и нотариусами по дан-
ным вопросам между Министер-
ством юстиции РК, Республиканской
нотариальной палатой, АО «НИТ» и
ЕНПФ заключен Договор о взаимо-
действии государственной инфор-
мационной системы «Единая нота-
риальная информационная система
«Е-нотариат» и информационной си-
стемы ЕНПФ (далее – Договор).
В рамках Договора нотариусы по-

средствомреализованного сервиса
могут направлятьв режиме онлайн
запросы в ЕНПФдля получения све-
дений об остатках и о движениях
денег на индивидуальных пенсион-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ НАСЛЕДОВА-
НИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ?

ных счетах (далее – ИПС) умерших
лиц, без направления письменных
запросов.
После получения у нотариуса сви-

детельства о праве на наследство
в виде пенсионных накоплений, име-
ющихсяна ИПС умершего лица, на-
следнику или его доверенному лицу
необходимо обратиться с пакетом
документов в ЕНПФ. Полный пере-
чень документов представлен
зде с ь : h t t p s : / / w w w. e n p f . k z / r u /
services/recipient/heir.php
Если перечень документов наслед-

ником предоставлен в полном объе-
ме, ЕНПФ осуществляет выплату в
течение 10 рабочих днейсо дня при-
ема либо поступления в ЕНПФ доку-
ментов.
Важно отметить! Выплата насле-

дуемых пенсионных накоплений осу-
ществляется исключительно:
1. на основании поданных в

ЕНПФ документов;
2. ЕНПФ, а не другими физичес-

кими или юридическими лицами;
3. на банковский счет самого

наследника, в том числе в случае,
если получателем пенсионных вып-
лат является несовершеннолетнее
или недееспособное/ограниченно
дееспособное совершеннолетнее
лицо. Выплата пенсионных накопле-
ний на банковский счет другого лица,
даже законного представителя (опе-
куна/попечителя) или поверенного
не допускается.
Наследник либо его доверенное

лицо в том числе на основании сви-
детельства о праве на наследство
вправе получитьв ЕНПФ информа-
цию о состояниипенсионных накоп-
лений умершего лица в виде выпис-
ки с ИПС с QR-кодом, который со-
держит веб-ссылку на электронный
вариант выписки с ИПС, удостове-
ренный электронной цифровой под-
писью уполномоченного лица ЕНПФ.
При этом веб-ссылка для проверки
подлинности представленной вы-
писки с ИПС доступна в течение 1
(одного) месяца со дня выдачи вы-
писки с ИПС.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Көрсетілетін қызметті алушылар-
дың мемлекеттік қызметтер көрсе-
ту тәртібі туралы хабардар болуын
қамтамасыз ету және қызмет алу-
шы қажетті ақпаратты мүлтіксіз алу-
ына мүмкіндіктер жасау біздің басты
міндетіміз. Осы мақсатта Қазақстан
Ресубликасы Ауылшаруашылығы
Министрлігі ветеринариялық бақы-
лау және қадағалау комитетінің Ойыл
аудандық аумақтық инспекциясы
арқылы 3 (үш) мемлекеттік қызмет
көрсетіледі.
1.«Экспорттау кезінде орны ауыс-

тырылатын (тасымалданатын)
объектілерге  ветеринариялық сер-
тификат беру».
Экспорттау кезінде орны ауысты-

рылатын (тасымалданатын) объек-
тілерге  ветеринариялық сертифи-
катты Кеден Одағы мемлекеттеріне
және үшінші елдерге  ауыл шаруашы-
лық жануаларынын, олардың
өнімдерін және т.б ауыл шаруашы-
лық өнімдерге №1,2,3 формалы сер-
тификат береді. Мемлекеттік қызмет
көрсету электронды веб-портал
(www.egov.kz, www.elicense.kz) ар-
қылы және қағаз түрінде жүргізіледі.
Қызмет алушы  құжаттар топтама-
сын тапсырған күннен бастап вете-
ринариялық сертификат 3 (үш)
жұмыс күн ішінде беріледі.
Осы аталған қызметті көрсету

үшін құжаттардың тізбесі:
1)Нысан бойынша өтініш:
2) Жеке басын куәландыратын

құжат (сәйкестендіру үшін):
3)Жануарлардан алынатын өнім

мен шикізатты тасымалдау кезінде
сараптама актісінің көшірмесі:

4)Иттер мен мысықтардың орнын
ауыстыру кезінде ветеринариялық
паспорт көшірмесі:

5)Бланк үшін төлем жасағаны ту-
ралы түбіртек көшірмесі:
Көрсеткен қызметті алушының

құжаттар топтамасын тапсыруы 30
минут, көрсетілетін қызметті алу-
шыға қызмет көрсету 30 минут ішінде
жүргізіледі.

 2. «Мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және қадаға-
лау объектілеріне ветеринариялық-
санитариялық қорытынды беру»
Мемлекеттік қызмет  «электрон-

дық үкіметтің» www.egov.kz,
www.elіcense.kz веб-порталы (бұдан
әрі – портал) арқылы және қағаз
түрінде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік қызметті көрсету

нәтижесін беру нысаны: қағаз
түрінде.
Көрсетілетін қызметті алушы (не

оның өкілі) жүгінген кезде мемле-
кеттік қызметті көрсету үшін қажетті
құжаттардың тізбесі:
1) өтініш;
2) жеке басын куәландыратын

құжат және өкілдің өкілеттігін растай-
тын құжат (сәйкестендіру үшін);

3) меншік құқығында тиісті үй-жай-
лардың бар екенін немесе жалдау

МЕМЛЕКЕТТІК  ҚЫЗМЕТ – АБЫРОЙЛЫ МІНДЕТ
шарты құқығында тиісті үй-жайлар-
дың бар екенін растайтын құқық бел-
гілейтін құжаттың көшірмесі;

4) ветеринариялық-санитариялық
қорытынды бланкісіне ақы төленгенін
растайтын құжат;

3. «Жануарлар өсіруді, жануарлар-
ды, жануарлардан алынатын өнім
мен шикізатты дайындауды (союды),
сақтауды, қайта өңдеуді және
өткізуді жүзеге асыратын өндіріс
объектілеріне, сондай-ақ ветерина-
риялық препараттарды, жемшөп пен
жемшөп қоспаларын өндіру, сақтау
және өткізу жөніндегі ұйымдарға
есептік нөмірлер беру»
Мемлекеттік қызмет  «электрон-

дық үкіметтің» www.egov.kz,
www.elіcense.kz веб-порталы (бұдан
әрі – портал) арқылы  көрсетіледі.
Өндіріс объектісіне есепке алу

нөмірін беру үшін Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы ми-
нистрінің 2015 жылғы 21 мамырдағы
№ 7-1/453 бұйрығымен (Қазақстан
Республикасының Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 11898 болып
тіркелген) бекітілген Ветеринариялық
құжаттарды беру қағидаларына және
олардың бланкілеріне қойылатын та-
лаптарға сәйкес өтініш берілген күнге
дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен
асырмай берілген өндіріс объектісінің
ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптарға сәйкестігі
туралы ветеринариялық-санитария-
лық қорытынды болуы қажет. Мем-
лекеттік қызметті көрсету және нәти-
жесін беру мерзімі өтініш тіркелген
сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнін
құрайды. Көрсетілетін қызметті бе-
руші кеңсесінің жұмыскері өтінішті
келіп түскен күні тіркейді және оны
жауапты қызметкерді тағайындай-
тын көрсетілетін қызметті берушінің
басшысына жібереді.
Көрсетілетін қызметті алушы

құжаттардың толық топтамасын
және (немесе) мәліметтерді ұсынғ-
ан жағдайда, көрсетілетін қызметті
берушінің жауапты қызметкері өтінім
тіркелген сәттен бастап 2 (екі)
жұмыс күні ішінде өндіріс объектісіне
есепке алу нөмірін береді және өндіріс
объектісіне есепке алу нөмірінің бер-
ілгені туралы растауды ресімдейді.
Есепке алу нөмірі мал сою алаңда-
рын қоспағанда, өндіріс объектісі
қызметінің барлық кезеңіне беріледі. 
Мал сою алаңдарына есепке алу
нөмірлері 1 (бір) жыл мерзімге бері-
леді және сол өңірде ет өңдеу кәсіпо-
рындары немесе мал сою пункттері
салынғанға дейін жыл сайын раста-
луы тиіс. Бар есепке алу нөмірін рас-
тау үшін сою алаңдары берілген есеп-
ке алу нөмірлерін сақтай отырып, осы
Қағидаларға сәйкес есепке алу
нөмірлерін беруді қайта рәсімдейді.

ҚР АШМ ВБжҚК Ойыл аудан-
дық аумақтық инспекциясы
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Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

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

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

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1380 дана. Тапсырыс № 1150
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

«Tabys Operating» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес,
2022 жылғы 30 қыркүйекте, сағат 11.00-де Ойыл ауданы, Көптоғай ауылы,
Достық көшесі6, (әкімдік ғимараты) мекен-жайында қоғамдық тыңдау
өтетіндігін хабарлайды.
Ашық жиналыс нысанындағы қоғамдық тыңдау 2022-2024 жылдарға арна-

лғанТамдыкөл кен орны объектілерінен қоршағанортаға ластаушы заттар-
дың жол берілетін шығарындылары нормативтерінің жобасы бойынша өтеді.
Жобалық құжаттама Бірыңғай экологиялық порталында https:// ecoportal.kz.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порта-
лында, сондай-ақ https://ecoportal.kz қоғамдық тыңдау өткізілетін күнге дейін
3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин

енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше
жағдайларда қоғамдық тыңдау онлайн режимінде өткізіледі.
Конференция идентификаторы: 253 810 1026. Байланыс коды:0ShUiN
Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен

кезде жүргізіледі.
Тапсырыс беруші «Tabys Operating»ЖШС. Актау қ, 13 ш. а, №55 ғ,

№302 қ. тел.87292203223, 87718270876. Жобаны құрастырушы:   жеке
кәсіпкер «Ecotime», Ақтау қаласы, 8-14-6. +77073301650.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ТОО «Tabys Operating», в соответствии с требованиями Экологического
кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 30 сентября 2022 года , по
адресу Уилский район, с Коптогай, ул. Достык 6, (здание акимата) прово-
диться общественные слушание. Общественные слушания, в форме откры-
того собрания,  состоятся  по проекту нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду от объектов месторождения
Тамдыколь, на 2022-2024 годы.
Проектная документация на Едином экологическом портале https://

ecoportal.kz .
Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабо-

чих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологи-
ческом портале https://ecoportal.kz .
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных

мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального,
природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся
в онлайн-режиме.
Идентификатор конференции: 253 810 1026 Код доступа: 0ShUiN
Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность.  
Заказчик ТОО «Tabys Operating»: г.Актау, 13 мкр, здание №55, офис
№302. тел: 87292203223, 87718270876. Разработчик: И.П. «Ecotime». г.

Актау, 8-14-6. тел:+77073301650.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Құрметті Ойыл ауылының тұрғындары!
2022 жылдың 26 қыркүйек күні сағат 15.00-де Ақтөбе облысы Ойыл ауданы

Ойыл ауылы Көкжар көшесі № 69 мекен-жайында орналасқан кеңсе ғимара-
тында Ойыл ауылдық округі бойынша жергілікті қоғамдастық жиыны өтеді.
Күн тәртібіндегі мәселе:
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 24 ақпан 2014 жылғы № 138 «Әкімшілік

– аумақтық бірліктерге, елді мекендердің құрамдас бөліктеріне атау беру,
оларды қайта атау, сондай-ақ олардың атауларының транскрипциясын на-
қтылау мен өзгерту кезінде тиісті аумақ халқының пікірін ескеру қағидасын»
және «Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Заңына,
Қазақстан Республикасының «Жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару
туралы» заңдарына сүйене отырып,
Ойыл ауылының атаусыз көшесіне Рәбиға Сыздық есімін беру тура-

лы қоғамдық тыңдалым өтеді.
«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

ХАБАРЛАНДЫРУ

Мектеп - алтын ұя, қасиетті шаңы-
рақ. Ғалым да, бизнесмен мен ди-
ректор да осы ұядан түлеп, ұшады.
«Мұғалім мектептің жүрегі» десек,
анық беделі де жоғары болғаны жөн.
Қазіргі білім беру саласындағы кем-
шіліктер жаныңды ауыртады.
Мұғалімнің негізгі міндеттерінің бірі
халықпен араласып жұмыс жасау,
білім сапасын арттыру  десек, түрлі-
түрлі шешім, заң, бұйрықтар қаптап
кеткен. Білім саласындағы былықтар
елдің қарыштауына кедергі келтірмеуі
керек. Ұстаз мәртебесін көтеру жайы
жиі көтеріліп жүр. Алайда, білім беру
саласындағы кейбір жайттарды
көргенде көңілің құлазиды.
Мәселен, кейінгі кездері кейбір мұға-

лімдердің өз беделіне нұқсан келтіріп,
біліктілігін көтерер кезде қараулыққа
баратынын көріп жүрміз. Педогог-
тердің ереже бұзып, сынақ кезінде
смартфон, шпаргалка, микроқұлақ-
қап, микрофон секілді құралдарды
қолдануға тырысуы ұят емес пе?!
Мұғалім мектепке оқушыларды

біреудің шығарған есебін, жазған
шығармаласын, қандай да бір тап-
сырманың дұрыс жауабын көшірме-
уге, сыныптастарының ой еңбегіне
құрметпен қарауға тәрбиелейді. Ал
өздері сертификатты сатып алса,
сөйтіп оңай жолмен еңбек ақысын
көбейтуге тырысуы дұрыс па? Қазір
екінің бірі зерттеуші, сарапшы, тағы
басқа атақтар алған. Ал нені зерт-
теп, не сараптап жатқаны белгісіз.
Бір таңғаларлық жайт сертификатқа
үш-төрт балл жетпей қалса, аз уақыт
ішінде соның орны толғанын байқай-
мыз. Мұндай ұстаздан білім алған
оқушы қандай болады?! Сондықтан
мұғалім мәртебесін көтеру олардың
еңбекақысын көтеру ғана емес, мұға-
лімдердің сапасын арттыру екенін
ұмытпасақ екен.
Қазір кейбір педагогтер «Мұғалім

мәртебесі туралы заңды» желеу
етіп, жұртшылықпен болатын жиын-
дарға келмейді, өздерін оқшау ұстай-
ды. Газет-журналдарға жазылмай-
ды, жалпы халықтық тазалық сенбі-
ліктерге шықпайды, қоғамдық жұмы-
стардан қашады, мәдени көпшілік ша-
раларға қатыспайды. Тіпті өздерінің
төл кәсіби газет-журналдарына жа-
зылуды міндет санамайды. Сондық-
тан көп мәселелерден хабарсыз. Көзі
ашық, көкірегі ояу ұстаз табу мұң бо-

МҰҒАЛІМНІҢ МӘРТЕБЕСІ
АРТСЫН ДЕСЕК...

лып барады. Аудан мен облыс көле-
мінде қандай мәселелер болып жат-
қанын білмейді. Бірде облыстан «Екі
езу» театры келді. Мектепке он би-
лет берілген екен, тоғызы қайтары-
лыпты. Рухани жұтаңдық деген осы
емес пе? Рас, оларды мәжбүрлеп
апарсын демеймін. Бірақ оқушыға
біліммен қатар тәрбиені беретін мұға-
лімдердің рухани жан-дүниесі бай,
шәкіртке берері мол болғаны да дұрыс
емес пе?! Мәртебенің жөні осы екен
деп, біз асыра сілтеп жіберген жоқ-
пыз ба, осы?
Мұғалімдердің ҰБТ-ға жауап бер-

мейтіні де таң қалдырады. Білім ми-
нистрлігі мұғалімдерді осы жұмыстан
босатыпты-мыс. Балаларды дайын-
дамайды, ҰБТ көрсеткіші ескеріл-
мейді. Тіпті,»Алтын белгі» алған
оқушы ҰБТ-ден шекті балды алмаса,
кімді кінәлау керек? Кінәлі бала ма,
мұғалім бе? Сонда жыл бойына бер-
ген білімі үшін ұстаз жауапты болма-
са, қадағаламаса, нәтижеге жетуге
тырыспаса, шәкірттерін қамшылама-
са, сонда ол білімнің қадірі қала ма?!
Атам қазақ «Ит жоқта - шошқа

үреді» - дейді. Сол айтқандай, қазір
кім көрінген мектеп директоры. От-
басынан ажырасқан, мінезі шәлкес,
қарны қабақтай, қалай болса, солай
сөйлейтін, сырт кейпінің өзі адам
шошырлық директорлар бар. Білім
берумен айналысатын адамның
мәдениеті де жоғары болғаны жақсы
емес пе?! Бұрын партия басшылыққа
алатын адамның сырт келбетін де
ескеретін. Сондықтан білім саласын-
дағы барлық кадрлардың бойынан
ерекше мәдениет, эстетика, білім
көкжиегінің кең екені байқалатын.
Сондықтан оларға ерекше құрметпен
қарап, сыйлайтын.

   Сосын, қазір мектеп жанындағы
қамқоршылық кеңес құрамына зей-
неттегі мұғалімдер кіре алмайды
екен. Сонда мектеп қамқоршылық
кеңесіне осы жайттарды білетін, мек-
теп өмірінен хабардар жандарды ара-
ластырмау кімге тиімді? Жалпы
«Мұғалім мәртебесі» туралы заңды
қайта қарап, кеткен олқылықтарды
түзетіп, қоғам үшін пайдалы, мұғалім
мерейін өсіретін заң қабылдамасақ,
сала кері кетіп барады.

Саламат ҚОМЫТҰЛЫ,
Ойыл ауданы, Қаратал ауылы.

Қазақстанда жалпы жүлде қоры 35
млн. теңгені құрайтын тұңғыш «Ай-
боз» ұлттық әдеби сыйлығына 7 но-
минация бойынша өтінім қабылдау
жалғасуда. Сыйлық қоры әр номи-
нация бойынша 5 млн. теңге. Бай-
қаудың іріктеу барысы мен жобаның
егжей-тегжейі туралы Орталық ком-
муникациялар қызметі алаңында
өткен баспасөз конференциясы шең-
берінде белгілі болды.

«Айбоз» әдеби сыйлығы қазақ-
стандық әдебиеттің дамуына, шы-
ғармалардың жанрлық тұрғыда ке-
ңеюіне жаңа серпін береді. Бұл рет-
те оқырмандар жаңа шығармаларға
қол жеткізе алады. Сыйлықтың
ерекшеліктерінің бірі номинациялар
бойынша жеңімпаздардың шығарма-
ларын республикалық бюджет есе-
бінен шығару және тарату» , - деді
Мәдениет және спорт министрлігінің
мұрағат істері және құжаттаманы
басқару комитетінің төрағасы Қуат
Бораш.
Айта кету керек, сыйлықтың бас-

талуы 15 маусымда жарияланды, ал

«АЙБОЗ» ӘДЕБИ СЫЙЛЫҒЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ

5 МЛН. ТЕҢГЕДЕН АЛАДЫ
өтінімдерді қабылдау 1 қазанға дейін
жалғасады. Ұлттық әдеби сыйлық-
та «Үздік поэзия», «Үздік проза»,
«Үздік драматургия», «Үздік бала-
лар әдебиеті», «Үздік аударма»,
«Үздік комикс» және «Үздік кітап»
номинациялары қарастырылған
және байқауға отандық жазушы-
лар қатыса алады.
Сондай-ақ, баспасөз конференци-

ясы барысында әдебиетті қолдау
саласындағы басқа да жобалар ту-
ралы белгілі болды.

«Биыл жаңа «Жаңа қаза қәдеби-
еті» жобасы іске қосылды, оның
аясында жас авторлардың кітапта-
ры 3 мың дана таралыммен басып
шығарылады. Сонымен қатар елім-
ізде жас қаламгерлер легін қалып-
тастырып, оларға тиісті қолдау
білдіру, сондай-ақ, олардың әлемдік
деңгейдегі тақырыптарға қалам
тербеуіне мүмкіндік туғызу мақса-
тында 2023 жылдан бастап қазақ-
стандық жас жазушылар мен ақын-
дар үшін Президенттің арнайы
әдеби сыйлығы тағайындалады.

Сыйлық 18-29 жас аралығындағы
жас қаламгерлерге «Проза», «По-
эзия», «Драматургия», «Балалар
әдебиеті» номинациялары бойынша
бұрын жарияланбаған шығармалары
үшін табысталады. Сыйлық қоры әр
номинация бойынша 4 млн теңге», -
деді Қуат Бораш.
Сонымен қатар, авторлар мен

баспаларды қолдау мақсатында кітап
жәрмеңкелері өткізіледі. Мысалы, 28-
30 мамыр аралығында «Алматы
кітап жәрмеңкесі»  өткізілді. Жәрмең-
кеге әкелінген 14 мыңнан астам кітап-
тың 70 пайызы сатылған. Сондай-ақ,
министрлік осы жылдың 23-25 қара-
шасында «Ұлы Жібек жолымен»
атты X Халықаралық кітап және по-
лиграфия жәрмеңкесін өткізуді жос-
парлап отыр.
Баспасөз конференциясына ҚР

Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасы-
ның директоры Әділ Қойтанов, ҚР
Жазушылар одағының мүшесі, ақын,
аудармашы Любовь Шашкова, жас
жазушы Садық Шерімбек қатысты.

ҚР МСМ баспасөз қызметі

В Казахстане продолжается при-
ем заявок на соискание первой на-
циональной литературной премии
«Айбоз», общий призовой фонд ко-
торой составляет 35 млн тенге, по 5
млн в каждой из 7 номинаций. О ходе
отбора и всех деталях проекта ста-
ло известно в рамках пресс-конфе-
ренции на площадке Службы цент-
ральных коммуникаций.

«Литературная премия «Айбоз»
позволит придать новый импульс
развитию казахстанской литера-
туры, расширению жанрового со-
става произведений. При этом чи-
татели получат доступ к новым
произведениям. Одной из особенно-
стей премии также является изда-
ние произведений победителей в
номинациях за счет республиканс-
кого бюджета и их распростране-
ние», - рассказал председатель Ко-
митета по делам архивов и управ-
ления документацией Министерства
культуры и спорта Куат Бораш.
Необходимо отметить, что старт

ПОБЕДИТЕЛИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «АЙБОЗ»

ПОЛУЧАТ ПО 5 МЛН. ТЕНГЕ
премии был объявлен 15 июня, а при-
ем заявок продлится до 1 октября. В
конкурсе могут принять участие все
отечественные писатели по следу-
ющим номинациям: «Лучшая проза»,
«Лучшая поэзия», «Лучшая драма»,
«Лучший художественный пере-
вод», «Лучшая детская литература»,
«Лучший комикс», «Лучший дизайн
книги».
Также в ходе пресс-конференции

стало известно и о других проектах
в области поддержки литературы.

«В этом году запущен новый про-
ект «Жаңа қазақ әдебиеті», в рам-
ках которого книги молодых авто-
ров будут изданы тиражом в 3 ты-
сячи экземпляров. Кроме того, с
2023 года будет учреждена специ-
альная Президентская литератур-
ная премия для молодых казахстан-
ских писателей и поэтов. Данная
премия вручается молодым писа-
телям в возрасте от 18 до 29 лет
за ранее неопубликованные произве-
дения в номинациях «Проза», «По-

эзия», «Драматургия», «Детская
литература». Призовой фонд в каж-
дой номинации составляет 4 млн.
тенге», - рассказал Куат Бораш.
Кроме того, в целях поддержки

авторов и издательств проводятся
книжные ярмарки. К примеру, с 28
по 30 мая была проведена «Алма-
тинская книжная ярмарка». Из бо-
лее чем 14 тысяч книг, привезенных
на ярмарку, продано около 70 про-
центов. Также министерство плани-
рует провести 23-25 ноября т.г. X
международную книжную и полигра-
фическую ярмарку «По Великому
Шелковому пути».
Необходимо отметить, что в

пресс-конференции также приняли
участие директор Национальной го-
сударственной книжной палаты РК
Адил Койтанов, член Союза писате-
лей РК, поэт, переводчик Любовь
Шашкова, молодой писатель Садық
Шерімбек.
Пресс-служба МКС РК

Тоңазытып тамыздың
                                       қоңыр кеші,
Көкжиекке құлайды
                                          өмір көші.
Күз келгенде құлазып
                                      сала берер
Қайтсем екен,
                 қарағым, көңілге осы?!

Иә, өтеді осылай
                                жылдар сағым,
Сағынышпен аңсатып
                               мұң моншағын.
Бәрі жақсы десем де ал дәл бүгін
Нені ойладым, білмеймін,
                               кімді аңсадым?!

Сен де мені сағынып жүрсің, білем,
Жүрегіңе жасырып бір сырды кем.
Бұл жалғанға жат
                    болған жалғыздықтың,
Жанарынан мөлт еткен
                               тылсым мұң ең.

Кейде мені аңсайсың
                                  білем, жаным,
Мекен етіп сезімнің күрең бағын.
Біз кетер ме ек осылай екі жаққа,
Білсек егер тағдырдың
                                    түгел заңын.

Таусылмастай көрініп шекер күнің,
Бақыт күтіп сарылдық бекер, гүлім.
Қайтіп, қалай мен
                          саған айтсам екен
Бұл жаздың да баянсыз екендігін...

Кеше емес пе бұл
                      жаздың басталғаны?
Енді, міне, үзілді асқарлы әні...
Жанарыңнан жылт еткен
                               жаз дәурендей,
Адамның да ұшады бастан бағы.
Өмір, шіркін, жасайды өз дегенін,
Көзсіз арман болса да көздегенің.
Қайта оралмас қызықты
                                   жас күніңдей,
Өте шығар осылай жаз дегенің.
Таңғы шығы тамыздың
                                   ең тұнық нұр,
Тұнық нұрда неліктен шер
                                       тұнып тұр?
Сыңсу айтқан қыздай боп

көкжиекте
Қазбауыр бұлт көшеді жөңкіліп бір.
Жаздан кейін күз келер

ол - заңдылық,
Жүрекке - мұң, ал жерге

тоң қалдырып.
Пешенелі пенденің бір күзі бар,
Тағдыр сыйын берсе

де толғамды ғып.
Қол бұлғайды қызғалдақ

қырда кеткен,
Жаз да сәлем айтады

зырлап өткен.
Бір күрсініп күзді де қарсы аламыз.
Тізілгенде тыраулап тырна көктен.
Көп үмітті үзілген сез көзінен.
Ғұмыр аз ба серпілер кезде үзілген,
Қолыма алып

сарғайған жапырақты
«Жалған, жалған» дей

берем өз-өзіммен...
Азамат ӘБІЛҚАЙЫР.

ТОҢАЗЫТЫП ТАМЫЗДЫҢ
ҚОҢЫР КЕШІ КҮЗ  ҒҰМЫР

2022 жылдың І жарты жылдығын-
да Мемлекеттік корпорацияның ішкі
қауіпсіздік департаменті 200-ден ас-
там құқық бұзушылық дерегін анық-
тады. Бұл көп жағдайда емтихан ке-
зінде техника құралдарын пайдала-
ну әрекеттерімен сипатталады.
Атап айтқанда, жасырын камера мен
мини-құлаққаптар көп қолданылады.
Емтиханды тапсырудың тағы бір
тәсілі – арнайы адамды пайдалану.
Ол қалай? Жол ережесін білетін адам
жүргізуші куәлігін заңсыз алғысы ке-
летін бірнеше адамның басын қосып,
арнайы топ құрады. Ол өз тобына
кірген адамдарға ым-ишарат пен іс-
әрекеттің тілін үйретеді. Емтихан күні
ол өз тобындағы адамдармен бірге
кабинетке кіріп, онда жанындағы мо-
ниторға қарап, жөтелу, есінеу, тіпті,
тықылдату арқылы дұрыс жауаптың
қайсы екенін білдіртіп отырады.
Осындай бір емтиханда 5 адамға
дейін көмектесіп отырған. «Азамат-
тарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы 2021 жылдың екінші
бөлігінде жүргізуші куәлігін алу үшін
жаңа талаптар енгізгенін, нақтысын

айтқанда, теориялық емтихан тап-
сыру кезінде биометриялық жүйе
қолданылатынын, автодромдарда
металл іздегіштер мен жаңа GPS-
жүйе орнатылғанын хабарлайды.
Егер 2021 жылдың жеті айында қазақ-
стандықтарға 84 949 жүргізуші куәлігі
берілсе (алғаш рет), жаңа талаптар
енгізілгеннен кейін 2022 жылдың дәл
осы кезеңінде 46 585 жүргізуші куәлігі
табысталды. Көрсеткіш 45,16 пайы-
зға төмендеп отыр. Бұл себепті кейбір
клиенттер жеке мүдделеріне жара-
та бастады. Мемлекеттік корпораци-
яның ішкі қауіпсіздік департаменті
Мамандандырылған ХҚО қызметіне
байланысты жаңа сыбайлас жемқ-
орлық тәсілдерін анықтау және оның
жолын кесу бойынша тұрақты негізде
жұмыс жүргізеді. Мемлекеттік корпо-
рацияның регламентіне сәйкес, әрбір
анықталған бұзушылық немесе тех-
ника құралдарын пайдалану жағдай-
ынан кейін Мамандандырылған ХҚО
қызметкерлері полиция шақырады.
Одан кейін арнайы акт толтырыла-
ды және емтихан нәтижесі жойыла-
ды. Кейбір нормативтік олқылықта-

рға байланысты техника құралдары
мен арнайы адамдардың көмегіне
жүгінген құқықбұзушылар кез келген
уақытта емтиханды қайта тапсыра
алады. Осы ретте Мемлекеттік кор-
порация тәртіп бұзушыларды және 3
әрекет ішінде жүргізуші куәлігін ала
алмағандарды 6 айға шеттету бой-
ынша ІІМ-ге ұсыныс жасады. Бұл арқ-
ылы емтихан тапсыру талаптарын
қатаңдату шаралары көзделеді. Өзге-
рістер енгізілгенге дейін клиенттерге
заңсыз көмек көрсетіп жүрген ар-
найы адамдарды жеке компьютер-
лерге көшіріп, қатаң тексеріс бастал-
ды. Олардың штаб-пәтерлерінің ме-
кенжайы және толық ақпараты бар
16 материал ресми түрде құқық
қорғау органдарына берілді. Мемле-
кеттік корпорация құқық қорғау орган-
дарына қылмыстық жағдайларды
шешуге көмектескені үшін алғыс
білдіреді. Қазіргі уақытта іс жүргізу
кезінде жүргізуші куәліктерін заңсыз
беруге қатысы бар барлық Маман-
дандырылған ХҚО қызметкерлері
жұмыстан шеттетілді.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК  КОРПОРАЦИЯСЫ ЖҮРГІЗУШІ КУӘЛІГІН
БЕРУ КЕЗІНДЕ  200-ДЕН АСТАМ ЗАҢ БҰЗУШЫЛЫҚТЫ АНЫҚТАДЫ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі

Адамдар жаппай жиналатын
объект – бір мезгілде жүз және одан
да көп адамның келуіне мөлшерлен-
ген сауда, қоғамдық тамақтану,
тұрмыстық қызмет көрсету кәсіпо-
рындарының, дене шынықтыру-сау-
ықтыру, спорттық, мәдени-ағарту
және ойын-сауық ұйымдарының,
ғибадат ғимараттарының, көңіл көте-
ру орындарының, көліктің барлық
түрлері вокзалдарының ғимаратта-
ры, құрылыстары және үй-жайлары,
сондай-ақ бір мезгілде жиырма бес
және одан да көп адамның келуіне
мөлшерленген денсаулық сақтау,
білім беру, мәдениет ұйымдарының,
қонақ үйлердің ғимараттары мен
құрылыстары жатады.
Көп жағдайларда мұндай объекті-

лерде өрт шыққан кезде әрекет ету
ережелері туралы адамдардың
түсінігі болмайды. Қазіргі заманғы
адамдар көп жиналатын барлық
объектілердің өрт жүктемесі аса жо-
ғары және өрт шыққан жағдайда от
және жану өнімдері барлық бөлме-
лерге тез таралып, оларды өте жыл-
дам толтыра отырып, өмірлік маңыз-
ды оттегін ығыстырады. Улы газдың
кішкене ғана концентрациясымен дем
алған жағдайда адам өліп кетуі мүмкін

АДАМДАР ЖАППАЙ ЖИНАЛАТЫН ОБЪЕКТІЛЕРДЕГІ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
екенін есте сақтау қажет. Өйткені,
статистика бойынша, көптеген
өрттерде адамдар жоғары темпера-
тура әсерінен емес, түтінмен тұншы-
ғудан өледі.
Түтінмен тұншығу – жану

өнімдерінің адамның тыныс алу
жүйесіне ену процесі, бұл бөлмедегі
өртте адам өлімінің негізгі себебі бо-
лып табылады. Ыстық түтін тыныс
алу жүйесіне еніп, тыныс алу мүше-
лерінің күюіне әкеледі.
Адамдар жаппай жиналатын

объектіде өрт шыққан жағдайда жа-
салатын іс-әрекеттер жиынтығы:
1.Кез келген адамдар көп жинала-

тын объектілерге кіргенде қосымша
және авариялық шығу жолдарына
көңіл бөліп, ойша оларға қарай жүріп
өтіңіз;

2.Ғимараттан шығарда жақын
жерде орналасқан эвакуациялық
шығу бағытымен шығыңыз. Ештеме
іздемей, жинақтамай оттан тезірек
шығыңыз;

3.Адамдар көп жиналатын объек-
тілерде зиянды жану өнімдері Сіздің
бойыңыз бен оданда жоғары деңгей-
де жиналуы мүмкін, сондықтан эва-
куациялық шығуларға еңбектеп
өтіңіз, өйткені еденге жақын ауа

температурасы төмен әрі оттегі
көбірек болады;

4.Егер түтіннің әсерінен тамағыңыз
жыбырлап, көзіңіз жасаураса – ты-
ныс алу жолдарын қандай да бір көп
қабатты мақта матасымен мықты-
лап бүркеп өтіңіз, мата арқылы де-
малыңыз;

5.Кез-келген жағдайда сабырлық
сақтап, басқаларды тыныштанды-
рып, үрей тудыруға жол бермеңіз.
Өрттің шығуы немесе жану
(түтіндеу, температураның жоғары-
лауы, күйік иісі) белгілері туралы
«101» немесе «112» телефондары
арқылы (ұялы телефон арқылы тең-
герімнің болмауына қарамастан те-
ріледі) өртке қарсы қызметке хабар
беріңіз.
Сіздер мен біздің ең басты

міндетіміз адам өмірі мен мүлкін
өрттен және басқа да төтенше жағ-
дайлардан қорғау болып табылады.
Сондықтан да, аудан тұрғындары
өздерінің, балаларының, тума-туыс-
қандарының өміріне бей-жай қарамай
жеке тұрғын үйлерінде, жұмыс орын-
дарында және басқа да қоғамдық
орындарда өрт қауіпсіздігі ережелерін
сақтап жүруіңізді сұраймыз.

Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі
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Шығанақ Берсиев округінде 70-ке
жуық шаруа қожалық бар. Мал басын
төлі есебінен көбейткен шаруалар-
дың тұрмыс-тіршілігі ойдағыдай де-
сек те болады. Біз тілге тиек еткелі
отырған кейіпкеріміз ірі қара малы
мен Қамбар ата тұқымын бағып
отырған азамат Еламан Өтемісов.
Қаратал ауылында тұрады.
«Еңбектің көзін тапқан, байлықтың
өзін табады» - демекші, ауылдағы
маңдай алды шаруашылықтардың
бірі саналатын «Ақбота» шаруа қожа-
лығы 2000 жылы құрылған. Мал ша-
руашылығымен айналысады.

- 2015 жылы және 2018 жылы не-
сие алып, шаруамызды өрістетіп
отырған жайымыз бар. Қазір үш
отбасы осы шаруа қожалығынан
ырзық-несібесін тауып отыр. Қазіргі
таңда, елудің үстінде ірі қара,
отызға жуық жылқы ұстап отыр-
мыз. Сонымен қатар, Камаз бен
трактор секілді техникаларды ша-
руамыздың тірлігіне пайдаланамыз.
Шүкір, жеке кәсіптің арқасында ұлда-
рым мен немерелерім жұмыс жасап
жатыр, – дейді «Ақбота» шаруа
қожалығының негізін қалаған Еламан
аға.

2018 жылы «Ауыл шаруашылығын
қолдау қоры» арқылы 2,5 млн. теңге
несие алып, мал шаруашылығын да-
мытуға күш салған.
Шаруашылықта «МТ3 82.1» марка-

лы трактор, тіркеме, т.б. шөп тай-
лауға арналған қосалқы техникалар
бар.

- «2000 гектар жеріміз бар. Жыл
сайын малымызға өзіміз шөп шауып
аламыз. Қазір шөп шабу науқаны
қызып жатыр. Биыл шөптің шығы-
мы жақсы. Жалпы шаруашылық
жайы жаман емес, жыл сайын мем-
лекеттен малға да, техникаға да,
шөпке де субсидия аламыз. Қазір ша-
руашылықты дамыту үшін қолдан
келгеннің бәрін жасап жатырмыз», 
- дейді ол.

ШАРУАСЫ ШИРАҒАН ҚОЖАЛЫҚ
«МAЛ БAҚҚAНҒA БIТEДI» ДEГEНДI БҰРЫНҒЫЛAP БEКEРГE AЙТПAСA КEPEК. ОНЫҢ ТӨРКІНІ ҚЫСТА КҮННІҢ ЫЗҒАРЫНА

ҚАРАМАЙ, ЖАЗДА КҮННІҢ ЫСТЫҒЫМЕН ҚОСА БИЫЛҒЫДАЙ ЖЫЛЫ МАЛДЫҢ АУРУ-СЫРҚАУЫМЕН «АЛЫСАТЫН» БАҚТА-
ШЫ ТІРЛІГІНІҢ ҚИЫНДЫҒЫН ТҰСПАЛДАЙТЫНДАЙ. СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ШАЛҒАЙ АУЫЛДАРДАҒЫ АҒАЙЫННЫҢ ЕҢСЕСІНІҢ
КӨТЕРІЛІП, ЕТЕК-ЖЕҢІН ЖИНАЙ ТҮСКЕНДІГІ КӨПКЕ АЯН. МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН БЕРІЛЕТІН БАРЛЫҚ МҮМКІНДІКТІ МҮЛТ
ЖІБЕРМЕУГЕ ТЫРЫСАДЫ. БІРЕУІ МАЛ БАҚСА, ЕКІНШІСІ ҚҰС ӨСІРІП, ЕГІН ЕГЕТІН ШАРУАЛАРДЫҢ ШАРУАСЫНЫҢ ШАЛҚЫ-
ҒАНЫ КӨҢІЛГЕ ҚУАНЫШ ҰЯЛАТАДЫ.

Мал шаруашылығының қыр-сырын
меңгеріп, еңбекке төселген шаруа-
ның алдағы жоспары да аз емес. Мал
басын көбейтіп қана қоймай, оны
асылдандыру. Ол үшін тынымсыз
еңбек ету қажеттігін Еламан ағамыз
жақсы түсінеді.
Алдағы уақытта шаруа қожылығы-

ның басшысы мал басын көбейтіп,
оларды асылдандыруды, сонымен
бірге шаруашылық техникаларын
жаңартуды жоспарлап отыр.

-Малды асылдандырмай, ірі қара-
ның тұқымдық қорын жақсартпай,

…Қазақ мемлекеттік универси-
тетінің журналистика факультетін
бітіріп, жолдамамен Ақтөбе облыс-
тық газетіне жұмысқа келген, жур-
налистиканың жұмбақ әлеміне кіріп
кеткен, өткен ғасырдың 70-жылдары-
ның аяқ шеніндегі балаң газетшілік
дәуірде мен тап болған ауыл шаруа-
шылығы бөлімінің меңгерушісі —
бүгінгі көрнекті журналист Сырым
Бақтыгерейұлы еді. Бұл — оның ком-
сомолдық «Лениншіл жастың»
меншікті тілшілігінен партиялық «Ком-
мунизм жолының» бөлім меңгеруші-
лігіне жаңа ауысқан кезі-тін.
Бөлім меңгерушісінің қырыққа толма-
ған қылшылдаған шағы. Жаңа идея-
сы таусылмайды, бірінен-бірі туып
жатқан ой, ылғи соны ұсыныс, тың
жоспар… Осының көпшілігін ойдағы-
дай орындап, облыстың сол кездегі
он алты ауданын рет-ретімен шар-
лау үшін, әрине ҚазГУ-ді кеше бітіріп
келген, қолды-аяққа тұрмайтын «мо-
лодойдан» қолайлы ешкім жоқ. Бүгін
— анау ауданға, ертең — мынау
ауданға қысы-жазына қарамай кетіп
бара жатасың… Сырым Бақтыгерей-
ұлының «қол астында» жүрген сон-
дай күндердің бірі еді.

— Очерк керек! – деді кенет бас-
тығым алдындағы қабаттасқан қағаз-
дардан бір сәт бас көтеріп. Ол облы-
стың егін орағын ойдағыдай аяқтау-
ына орай шығарылатын газеттің
тұтас нөмірінің жоспарын жасауға
кірісіп еді. «Очерк керек!» деді ол тағы
да қайталап. Бұл жолы маған қарап
айтты. «Темір ауданынан, комбайн-
шы туралы болса, тіпті жақсы» деп
қосып қойды. Бөлімдегі менен басқа

СЫРЫМША СЫР АҚТАРУ
ЖУРНАЛИСТІК ЖОЛЫМДАҒЫ ҰСТАЗЫМ САНАЙТЫН БЕЛГІЛІ ҚАЛАМГЕР СЫРЫМ БАҚТЫГЕРЕЙҰЛЫМЕН ҚЫРЫҚ БЕС ЖЫЛ БҰРЫН ТАНЫСЫП,

ТАБЫСҚАН ЕКЕНБІЗ. ОНЫМЕН ҚАЙ УАҚЫТТА КЕЗДЕССЕМ ДЕ, БЫЛАЙЫНША ҚАРАҒАНДА, КӘСІБИ ЗЕРТХАНАДА БОЛЫП ЖАТАТЫН ӘДЕТТЕГІ КӨП
ЖАҒДАЯТТЫҢ БІРІ СИЯҚТЫ СЕЗІЛЕТІН ОСЫ БІР «ОЙДА ЖОҚТАҒЫ ОЧЕРК» ОҚИҒАСЫ САНАДАН СЫРҒЫП ӨТЕДІ.

екі қызметкер жасы келіп қалған
адамдар еді.
Айналып келгенде, ертеңгі нөмірге

берілетін очеркті мен жазатын бол-
дым. Кейіпкермен кездесу қайда, те-
лефон арқылы партком хатшысымен
әрең сөйлесіп, келісіп, фактілерін алу
ғана мүмкін болды. Сыр-ағаң ойға та-
мызық тастады: «Сен ҚазГУ-де оқып
жүргенде үш жыл комбайншы болып,
Торғайда егін жинаған жоқсың ба?».
Ақыры, не керек, түнімен ұйықта-

май, өзіме студент кездегі таныс тер-
мин — вариатордың белдігін деталь
ретінде пайдалана отырып, жыл сай-
ын каникул кезінде егін жинауға қаты-
сатын, өзім өмірі жүздеспеген ком-
байншы-мұғалім туралы очерк жа-
зуға тура келді, ертеңіне газетке
шықты.Сол жылы Қазақстан 1 мил-
лиард пұт астық тапсырып, респуб-
ликалық «Социалистік Қазақстан»
газетінің арнаулы нөмірінде менің осы
очеркім облыстық газеттен алынып
жарияланды;
Көп ұзамай «Қазақстан» баспасы-

нан қаламақы келді: «Сіздің «Социа-
листік Қазақстан» газетіне жарияла-
нған очеркіңізді  жинаққа кіргізіп едік»
деді баспагерлер.Сөйтіп, бөлім мең-
герушісі себепші болып, аяқ-астынан
жедел жазылған бір очерк үш басы-
лымда жарық көрген-ді.
Жүздескен кезде өткенге сүңгітіп

жіберетін  осы «ойда жоқтағыны»
тура бір емделушінің дәрігерді, жола-
ушының автожүргізушіні, көрер-
меннің сахнадағы өнерпазды көрген-
де бастан кешіретін беймарал сәті
секілді сезінемін.

 *   *   *
Астанаға көшіп келгенімізге бес-

алты жылдың жүзі болып қалған кез
еді. Зерделі Зәуре жеңгем (Сырым
Бақтыгерейұлының зайыбы) телефон
шалды:

— Алматыда ағаңның елу жылды-
ғын өзің басқарып өткізіп едің, Аста-
надағы алпыс жылдығы да жақындап
қалды, — деді. (Әріптесім Ағайдар
Ысымұлының: «Серікқали Сырым
ағасының «сүндет тойынан» бастап
өзі басқарып өткізіп келеді» деген
жігіттердің арасында айтылатын әзіл
әңгімесі есіме түсті). Ағаның ақжай-
лау отбасының әртүрлі той-мере-
кесінің басы-қасында келе жатқан-
дықтан, Зәуре жеңгем жеткізген жақ-
сы жаңалықты сол қалпында қабыл-
дадым. Орайы келгенде, ағамызға
«тосын сый» жасасақ деген оңаша
ой ортаға түсті…
Сөйтіп, балалары Гүлдерай мен

Базаралы кітапхана қойнауындағы
газет-журналдарды ақтарып, әке-
лерінің журналистік еңбектерін жина-
ды, Алтынайы кітап шығарудың қар-
жылай жағын көтерді. Мен жалпы ре-
дакциясын басқарып, арнаулы ре-
дактор болып, алғы сөзін жазып Сы-
рым Бақтыгерейұлының «Бет қатта-
лып жатқанда» (Астана, 2002) деген
200 беттік еңбегін жеке кітап етіп шы-
ғардық. Бұл жаңа жинақты той
үстінде бір-ақ көрген Сыр-ағаңа бұл
шынында да тосын сый болды: әсіре-
се, мөлдірген жалынды жастық ша-
ғының белгісіндей із қалдырған «Ле-
ниншіл жас» газетінің (қазіргі «Жас
Алаш») меншікті тілшісі кезінде жазғ-
ан еңбектерімен қайта қауышып, өзі
де ұмыта бастаған кейбір туынды-
ларымен толғана табысты.
Меншікті тілшілер мектебіне «түскен»
кезін Сыр-ағаңның өзі  былай еске
алады:

«Фариза Оңғарсынова «Пионер»
журналына бас редактор болып та-
ғайындалған соң, батыстағы тілшілік
орны босады. Бұл — «Лениншіл жас-
тың» даңқы да, беделі де дүрілдеп
тұрған кез;  табалдырығынан аттауға
жүрек жұтар батылдық керек. Фари-
за Оңғарсынова да, оның алдында
сол өңірде тілші болған Әнес Сараев
та есімдері ел аузында жүрген,
қаламгерлік мектебін қалыптастыра
бастаған дарындар. Солардың ізін
басып, ісін жалғастыруға тәуекел
етудің өзі мен үшін  бір асқар таудай
асу еді…».
Сөйтіп, төрт жарым жыл қызмет

еткен аудандық газет ұжымымен қош
айтысып, Ойылдан Алматыға жол
тартқан жас журналист «Мен келді-
м,«Лениншіл жас», қабыл аласың
ба?» деп, жаңа шығармашылық мек-
тебінің шеберлік сыныбының табал-
дырығынан аттады. «Бет қатталып
жатқанда» жинағы негізінен, міне, нақ
осы «Лениншіл жас» сынды талант-
ты орда — талапты ортада  шыны-
ғып, шымырланған жүрдек қаламның
жемістерінен түзілген.

   *   *   *
«Жетпіс екінші жылдың желтоқса-

ны. Қарабұтақ ауданының «Талдық»
кеңшарында жас шопандар екі тәулік
бойғы қар аралас жаңбыр астында
үйірлі қасқырмен айқасыпты деген
хабар елең еткізді. Дереу жолға шық-
тым. Иә, жақында ғана құрылып,
қатарласа орналасқан төрт бірдей
комсомол-жастар бригадасын әдейі
сынға алғандай, дала тағылары лаң-
ды салып-ақ баққан. Біз барғанда,

өрімдей қыздардың ерлігі ауыздан
ауызға көшіп, қасқырмен шайқаста
жарақат алғандары тікұшақпен облыс
ауруханасына жөнелтілген екен. Сон-
да жазылған «Түн. Қыз. Қасқыр» атты
очеркім өзіме ерекше ыстық», —
дейді ол  ағынан жарылып.
…« — …Айтып көріп едім, көнді ме?
Келісіп келдім, ұят емес пе деп оты-
рып алды.

— Жә, жоққа тарылма, ұстаздыққа
келіссем, оның да бір терең мәні бар
шығар. Түсінсең де соны түсінгің кел-
мей отыр ғой.Шегебай жұбайы Бал-
задаға қабағының астымен қарады
да, көзін бұрып әкетті. Төрт жасар
Гүлжазирасы еркелеп мойнына асы-
ла берген еді…».Бұл — Сырым Бақ-
тыгерейұлының «Намыс» очеркінің
бастапқы жолдары. Кезінде газеттің
романы деп аталған, осындай
көсемсөз, көркем тілмен көмкерілген
оқшау ойлы очерктерді қазір таба
аламыз ба? Жоқ, әрине…
Міне, Сырым Бақтыгерейұлының

бүкіл журналистік жолын да, қабілетін
де,  шыққан биігін де осындай өзіне
тән қолтаңбасы даралайды. Бұл туа
бітті қалыптасқан, ешкімге ұқсамай-
тын, авторын ерекшелеп тұратын
дәрежеге көтерілген стиль деуге
лайық.

*   *   *
Стиль, сайып келгенде, жазудың

төл мәнері. Осынау қатар жүрген
жылдар ішінде Сырым Бақтыгерейұ-
лының қолтаңбасы екенін бірден та-
нитын қабілет пайда болды десем,
Алла асылыққа жазбас. Бұған әрине
оның ештеңені ешқашан уақытша деп
істемейтіні, не істесе де түбегейлі
қолға алатыны; мың-сан мақала жа-
зған сырбаз қаламының жаттанды-
лықтан аулақ тұратыны; ізденген,
таңдаған тақырыбына жан-дүниесі-
мен беріліп кететіні ғана «кінәлі».
Мәселен:

«Ақтөбеде түн аппақ…
Ақ қар аппақ алақанға желбіреп келіп
түсіп еріп кетеді. Ақ түбіт шәлілі, бет-
тері нарттай қызарған қарындастар
ақ жапырақ – ақ қарды  қуалай ұстап, 
аппақ тістерін көрсете мәз-майрам
болады…» деген жолдарды Сырым
Бақтыгерейұлы жазған газеттің көп
«қара мақаласының» бірі дегенге се-
нуге болар ма еді?! Мен сенемін.
Өйткені, ол басқаша жаза алмайды,
ойлау жүйесі, қалам ізі осылай қалып-
тасқан. Бұл әдісі көркем дүниелерін-
де тіпті күшейіп көрінді.
Дәйімде журналист шығармашы-

лығы  сөз өнерінің  кез келген түрімен

теңдесе алатын сан-салалы туынды-
герлік екені дау тудырмайтыны
белгілі. Сөз жаратылысын жанымен
сезінетін қалам иесі үшін қажетті 
сапалық кәсіби қасиеттерді қалыпта-
стыратын мерзімдік баспасөздің
үлкен мектебінен өткен Сырым
Бақтыгерейұлы аудандық облыстық,
республикалық газеттердің, респуб-
ликалық журналдың жауапты қыз-
меткері ретінде барлық жанрда бой
көрсетіп, жазу шеберлігін шыңдады.
Баспагер ретінде кітап шығару ісімен
айналысуы — өз алдына бөлек
дүние.
Жазу мәнерінен Алаш арыстары-

ның көсемсөздік қолтаңбасы да елес
беріп қалатын Сырым Бақтыгерейұ-
лы туындатқан сөздер жалпыға жа-
ғымды; айтқан ойлары қашанда
қонымды; ал кейіпкерлері ескі таны-
сыңдай елжірей қарайды.
Оның сыралғы жанры о баста

очерк еді: өмірдің белгілі бір суретін
кейіпкер характерін ашатын бірер де-
тальмен дәйектеуге бейім қаламы
очерктік әдебиет майданында таны-
лған-ды;  ал қазір — эссе: салмақты
қалам енді белгісіздіктің бетін ашатын,
тың жәйттерді ортаға салатын бай-
салды әдіспен бауырын жаза түсті.
Соңғы жылдары жазылған «Жиырма
жетінші желтоқсан», «Ертегі адам»,
«Шәйгөзде құлын кісінейді», «Біз сту-
дент едік», «Қайран қаламын», «Ай-
тылар сөздің бір парасы», «Ақтық
сөзін айта алмай кеткен бір арыс»,
«Заңнама ғұмырын бес ғасырға ұзар-
тқан қайраткер» және т.б. эсселері
оқырман ықыласына бөленген, тал-
дап, таразылауға лайық дүниелер.
Оның перзенттік парызбен «Ойыл
уәлаятының уақытша үкіметі» сын-
ды іргелі тақырыпты түбегейлі зер-
делеуге көшкенін көпшілік білсе керек.
Жинастырған деректері негізінде
жазылған зерттеулері «Түлеген
Ойыл өңірі», «Ойыл» тарихи-таным-
дық кітаптарында жарияланды.

  *   *   *
…Ұлы Отан соғысының бір қасі-

ретін арқау еткен «Келдің бе, құлы-
ным?!» деген алғашқы драмалық ту-
ындысы кезінде облыстық шығарма-
шылық үйінде талқыланып, мақұлдан-
ды, аудандық халық театрларына
таратылды. Облыстық газеттің бас
мақаласында оң пікір айтылды.
Арадан қаншама жыл өткенде сол
еңбегін «Жаным-ау, неге бездің за-
рықтырып?!» деп тұғырнамалық
тұрғыда жаңашалап жазып шықты.
Бұл драмалық шығарма бүгінде сах-
наны аңсап, қаламгердің жазу үсте-
лінде жатыр…Драматургия  - Сырым
Бақтыгерейұлы шығармашылығының
жұмбақтау қыры, бірақ ықылас-
бейімі жас кезінен ауған өнер сала-
сы. Алаш қайраткері Жанша Досмұ-
хамбетов туралы жазылған екі
бөлімді «Жанша» драмасы — осы
орайдағы көлемді шығармасы. Алаш
арысының бейнесі арқылы сол кез-

дегі Ойыл өңіріндегі саяси оқиғалар-
ды жан-жақты сөйлететін «Жанша»
пьесасы — ұлт перзентін ұлықтай-
тын елеулі еңбек; драматургиялық
туынды ретінде театр мамандары-
ның жылы ілтипатын жинағанымен,
әлі де сахнаға қол созған, алдағы
күндерден үмітті күйінде. 

  *   *   *
Өткен жылы Қазақстан Жазушы-

лар одағының астанадағы бөлімше-
сінде Сырым Бақтыгерейұлының по-
весть және әңгімелер жинағы талқ-
ыланды. Көпшілік атақты Қызыл әнші
туралы «Құйын-тағдыр» повесінің
көркемдік ерекшеліктерін атап
көрсетіп, қаламгердің сәтті табысын
ойдағыдай бағалады. Демек, бұл
көркем прозада шығармашылығының
бөлек бір саласы ретінде қалыптаса
бастағанын көрсетеді. Әдеби жур-
налдарда жарияланған «Мұхитқа
телміре қараған қара шал» әңгімесінің
қуатын, әнші Қызыл туралы «Таң-
Шолпан» журналында жарияланған
повесінің  қызықты үзінділерін көзі
қарақты оқырман  жақсы біледі.
Сырым Бақтыгерейұлы аударма
ісімен де кәсіби тұрғыда айналысты.
Андерсеннің «Су перісі», «Ұсқынсыз
балапан», «Қайтпас қайсар қалайы
жауынгер», «Жабайы аққулар» си-
яқты бірнеше классикалық ертегісін,
белорус жазушысы В.Кастрючиннің
«Желаяқ қоян және оның достары»,
«Ержүрек құмырсқа» атты ертегі
кітапшаларын, И.Чендештің «Ескі
шатырдағы ертегілерін» қазақ тіліне
аударды. Испан жазушысы Артуро
Перес-Ревертенің «Құрсау немесе
өлім үстіндегі ойын» романын қазақ
тілінде жеке кітап етіп шығарды.
«Орыстың көрнекті жазушысы И.Тур-
геневтің «Қара сөзбен жазылған
жырлар» деп аталатын еңбегін 1967
жылы аудара бастап едім, ақыры
жарты ғасырдан кейін қайта оралып,
бәрін аударып бітірдім», — дейді ол.

*  *  *
Қолынан қаламын түсірмей сек-

сенге сергек жеткен Сырым Бақты-
герейұлы туралы басқаша емес, Сы-
рымша сыр ақтару: кісілігі жоғары
кәсіби шебер алдындағы кішілік
құрмет; өмірдегі адал ағалығына, ба-
уырмал қасиетіне тәнтілік. Осынау
жылдар ішінде ізбасар інілер көңілінде
сырдесте Сырым ағаның тұлғасы
батагөй, ақылгөй, салиқалы сан сыр-
лы сипатымен толысып, ажарлана
түскенінің белгісі.   

*  *  *
Кім біледі, бүгінгі һәм болашақтағы

Сырымтану сабақтарының кіріспесі
осы үзік реңк сырлардан басталар,
бәлкім…

Серікқали БАЙМЕНШЕ,
филология ғылымдарының

докторы,
Қазақстанның құрметті журна-

лисі.

одан жоғары өнім аламын деу бос
әурешілік. Асылдандыру жұмысы –
барлық табыстың бастауы. Онсыз
малдың басы да, пайдасы да арт-
пайды. Шаруашылықты дамытып,
ірі қара санын көбейтсем деймін.
Әзірге барлық жұмысты отбасы-
мызбен жұмылып жасап жатырмыз.
Қазір мал бағып, шаруа істегісі ке-
летіндер аз, - дейді. Үш ұл мен бір
қыз тәрбиелеп өсірген отбасы мүше-
лері бұл күнге, осы деңгейге өз еңбек-
терімен жеткендігін айтады. Екі ұлы
әкелерімен бірге шаруашылықтың

тізгінін ұстап келеді. Оның айтуын-
ша, бүгінде қожалықта 3 адам жұмыс
істейді. Шаруашылықтың қыстағын-
да су да, жарық та бар.

 «Еңкейгеннің еңсесін еңбек көте-
реді» демекші, еңбек етіп, мақсатқа
жеткен жанның шаруасы шалқып,
несібесі артатыны белгілі. Қаншама
жылдық бейнеттің зейнетін көріп,
адал еңбегінің ақ майын татып отыр-
ған «Ақбота» шаруа қожалығының
жұмысы көпшілікке үлгі етуге тұрар-
лық дейміз.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

Мақалалар топтамасы Ш.Берсиев атындағы селолық округ әкімдігімен бірлесе дайындалды

Жуырда Қазақстан, Өзбекстан,
Қырғызстан, Тәжікстан  секілді төрт
елдің белсенді жастарын бір елге
біріктіріп бастарын қосып, бір-бірле-
ріне үлкен тәжірибе алмасу мақса-
тында Орталық Азия волонтерлер
форумы өтті. Форум Мемлекет бас-
шысының волонтерлерді жұмылды-
рудың халықаралық жылын жария-
лау жөніндегі бастамасын қолдауға
бағытталған.
Түркістан қаласында өткен Орта-

лық-Азия волонтерлер форумына
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданынан

делегат ретінде «Қараой ауылдық
округі әкімінің аппараты» мемле-
кеттік мекемесінің бас маманы
Нұрлан Айтқалиев барып қатысып
келді.
Еріктілер форумынан ерекше әсер

алған белсенді жас, Нұрлан Айтқа-
лиев былай дейді: «Бұл форумға
қатысқан әр саладан жиылған бел-
сенді жастар бірнеше тың жоспар-
лар мен ауқымды жобалар жасақ-
тауға шабыттары ашылып, үлкен
тәжірибе алмасты. Форум өте жо-
ғары деңгейді өтті. Ең алдымен
Қазақстан Республикасының  Жас-
тар саясатына алғысымызды ай-
тамыз. Осы шараға қатысуға се-
бепші болған @oiyl_zhastary,
@jasaqtobe ге және бізге бар жағ-
дайды жасап, қонақжайлықтарын
көрсеткен   Түркістанның белсенді
жастарына @zhas_turkestan үлкен
ризашылығымды білдіремін. Форум-
да волонтерлық акциясы ұйымдас-
тырылды. Түркістандағы Тұңғыш
Президент атындағы саябақта.
Ақтөбенің «Фиксики» командасы
жүлделі І орынды жеңіп алды. Осы
акцияда белсенділік танытып, оза
шапқанымыз үшін министрлік аты-
нан алғыс хат алдық. Сондай-ақ,
келешек жастарға уақыт капсула-
сы атты тілек жазылған хаттар
жасырылып, жан-жақтан келген
белсенді жастар өздерінің үздік жо-
баларымен бөлісті».

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

ҚұттықтауҚұттықтау
Ойыл селосының тұрғыны

Әбілхан (Әли) Әжниязовты мерейлі  60 жасқа толуымен
құттықтаймыз!

Бір жылда бірге туған, асыл досым,
Келіп жеткен алпыс жасың құтты
болсын!
Кең пейілді құрдасым, Әли досым,

Ұлдарың мен бір гүлің аман болсын!

Беделің бар жігітсің, бағаланар,
Достың да, достары бар дараланар.
Құтты болсын, ұласқан қуаныштар,
Сабақтасса ұрпағың, бағың жанар.
 

Жастықты талай еске аламыз да,
Еңбек жолың татиды сан аңызға,
Отбасында бақытты ғұмыр кешіп,
Аман-есен жүре бер арамызда.
 
Алпысқа келіп бүгін шаттанасың,
Әлі талай шыңдардан бақ табасың.
Шын жүректен бәріміз құттықтай-
мыз,
Көш керуенің ешқашан тоқтама-

сын!
Құттықтаушылар достарың Мінсізбай Жайлыбаев пен Құнанбай

Дәулетқалиевтардың отбасы.

ОРТАЛЫҚ-АЗИЯ ВОЛОНТЕРЛЕР
ФОРУМЫ БЕЛСЕНДІ ЖАСТАР БАС ҚОСТЫ


