
№39№39
(7933)(7933)

4 қазан4 қазан
Сейсенбі,Сейсенбі,
2022 жыл2022 жыл

uil-gazet@mail.ruuil-gazet@mail.ru

аудандық қоғамдық-саяси газетаудандық қоғамдық-саяси газет

Газет 1930Газет 1930
жылдыңжылдың

қараша айынанқараша айынан
бастап шығадыбастап шығады

«AMANAT» партиясы Ойыл аудан-
дық филиалының кезектен тыс 44-ші 
конференциясына партияның саяси 
кеңес мүшелері, бастауыш партия 
ұйымынан сайланатын делегаттар, 
фракция мүшелері қатысты. Конфе-
ренцияның күн тәртібіне «AMANAT» 
партиясының Саяси тұғырнама-
сының жобасын талқылау туралы, 
«AMANAT» партиясы Ақтөбе ай-

мақтық филиалының кезектен тыс 
XXXVIII конференциясына делегат-
тарды сайлау туралы мәселелер ұсы-
нылды.
Күн тәртібіндегі бірінші мәселелер 
бойынша филиалдың атқарушы хат-
шысы Еркін Жиеналин баяндама жа-
сап, жаңа Саяси тұғырнаманың негізгі 
ерекшеліктеріне тоқталып өтті. 
«АMANAT» партиясының саяси тұғы-

Құрметті сайлаушылар! Құрметті сайлаушылар! 
2022 жылғы 20 қараша2022 жылғы 20 қараша

Қазақстан Республикасы Прези-Қазақстан Республикасы Прези-
дентінің кезектен тыс сайлауыдентінің кезектен тыс сайлауы

Сайлауға қатысуға конституциялық 
құқықты іске асырудың кепілі сіздің 
сайлаушылар тізіміне енгізілуіңіз бо-
лып табылады.
Тізімдерді дауыс беруге арналған 
нақты учаскесінің аумағында 
тұрғылықты жері бойынша тұрақты 
тіркеу негізінде жергілікті атқарушы 
органдар (әкімдіктер) жасайды. 
Тұрақты тіркеуі жоқ азаматтар тізім-
дерге олардың орналасқан жері бой-
ынша әкімдіктерге берген өтінішінің 
негізінде енгізіледі.
Дауыс беру күні тіркелген жері бойын-
ша сайлау учаскесіне келе алмайтын 
әрбір азамат дауыс беру күніне бір ай 
қалғанда, яғни 2022 жылғы 20 қазан-
нан кешіктірмей тиісті әкімдікке өтініш 
беріп, олардың нақты орналасқан 
жері бойынша сайлау учаскесінде тір-
келуге құқылы.
Өтініш түскен кезде әкімдік азаматты 
тіркелген жері бойынша сайлаушы-
лар тізімінен шығаруды және оны да-
уыс беретін учаскенің тізіміне енгізуді 
ұйымдастырады.

Қазақстанда Бірыңғай цифрлық 
экожүйе немесе басқаша айтқанда, 
жұмыспен қамту саласындағы онлайн 
қызметтер супермаркеті құрылатын 
болады. Бұл туралы ҚР Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлі-
гінен мәлім етті.
Электрондық еңбек биржасы (ЭЕБ) 
базасында ашылып жатқан онлайн 
қызметтер супермаркеті азаматтарды 
мамандық таңдаудан бастап еңбек қа-
тынастарын ресімдеуге дейін қолдау 
білдіреді.
Бүгінгі таңда ЭЕБ базасында жұ-
мыспен қамту саласындағы болашақ 
супермаркеттің 6 негізгі құрамдас 
бөлігінің бесеуі іске асырылды.
ЭЕБ негізгі элементі – бұл жұмысқа 
орналастыру бойынша бірыңғай циф-
рлық алаң Enbek.kz. Онда 205 жұ-
мыспен қамту орталығының, 44 жеке 
жұмыспен қамту агенттігінің және 5 
онлайн жұмыспен қамту алаңының 
вакансиялары шоғырланған. Бұл 
алаңда азаматтар бағыттар, кәсіптер 
және дағдылар бойынша лайықты 
бос жұмыс орындарын, ал жұмыс 
берушілер – олардың талаптарына 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҮНДЕУІ

Осы құқықты:
- дауыс беру күні тіркелген жері бой-
ынша болмайтынын білетін азамат-
тар;
- басқа қаладан келген, арнаулы орта 
және жоғары оқу орындарында оқи-
тын, жатақханалардан тыс тұратын 
студенттер;
- вахталық әдіспен жұмыс істейтін 
азаматтар пайдалана алады.
Азамат сайлаушылардың бір ғана 
тізіміне енгізіле алады.
Сайлаушылар тізіміне тіркелген 
жеріңіз бойынша енгізілгеніңізді тиісті 
әкімдіктің сайты немесе Call-орта-
лығы арқылы тексеруге болады.
2022 жылдың 4 қарашасынан бастап 
сізге өз учаскеңіздегі сайлаушылар 
тізіміндегі деректеріңізді тексеру мүм-
кіндігі берілетін болады.

Құрметті сайлаушылар!Құрметті сайлаушылар!
Сіздерді құқықтық сауаттылық таны-
тып, өзіңіздің сайлауға қатысуға кон-
ституциялық құқығыңызды іске асы-
руға шақырамыз!
Өзіңізді сайлаушылар тізіміне енгізу 
үшін қажетті заңдық маңызы бар әре-
кеттерді уақтылы қабылдаңыз!

ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!ӘРКІМНІҢ ДАУЫСЫ МАҢЫЗДЫ!

ҚАЗАҚСТАНДА ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ САЛАСЫНДА 
ОНЛАЙН СУПЕРМАРКЕТ ҚҰРЫЛАДЫ

сәйкес келетін қызметкерлерді іздей 
алады.
Бұл ретте Армения, Беларусь, Қы-
рғызстан мен Ресейдің ұлттық ақпа-
раттық жүйелеріне қолжетімділігі бар 
«Шекарасыз жұмыс» бірыңғай іздеу 
жүйесінің арқасында тек Қазақстан-
да ғана емес, Еуразия экономикалық 
одақ елдерінде де жұмыс табуға бо-
лады.
Сондай-ақ ЭЕБ базасында халық 
үшін қажетті дағдылар бойынша 
Skills Enbek –маркетплейс курста-
рының онлайн оқыту платформасы 
жұмыс істейді. Оқыту барлық ниет 
білдірушілер үшін қазақ және орыс 
тілдерінде өткізіледі. Бүгінгі таңда 
150-ден астам курс орналасты-
рылған, олардың 103-і – тегін. Бұл 
ретте 124 мыңға жуық адам белгілі бір 
курстан өтіп, тиісті дағдыларды игеру 
туралы сертификат алды.
«Жұмыспен қамтудың цифрлық ин-
фрақұрылымындағы тағы бір жаңа-
лық HR Enbek платформасы – жалда-
малы жұмысшылардың еңбек жолын 
цифрлық есепке алу алаңы болды. 
Бүгінде платформаны 272 мыңға 

жуық жұмыс беруші пайдаланады. 
Бұл елдегі барлық жалдамалы қыз-
меткерлердің 63% қамтиды», – деді 
«Еңбек ресурстарын дамыту орта-
лығы» АҚ президенті Дәулет Арғын-
дықов.
Порталдың көмегімен электронды ең-
бек шарттарын жасау мүмкіндігі бар, 
осылайша қызметкерлер автоматты 
түрде электронды еңбек кітапшасын 
да толтыра алады. Мемлекеттік ор-
гандардың ақпараттық жүйелерімен 
интеграцияның арқасында басы ар-
тық құжаттар мен анықтамаларды 
жинамастан жұмыскерлердің жеке 
істерін автоматты түрде қалыптасты-
руға болады.
Платформа бизнеске электронды 
кадрлық іс жүргізуді тиімді жүргізу-
ге, қызметкерлерді жалдау кезінде 
шығындар мен деректерді бұрмалау 
тәуекелдерін азайтуға мүмкіндік бе-
реді.
Сонымен қатар жұмыс берушілер 
үшін еңбек заңнамасының талапта-
рын сақтауға анонимді өзін-өзі диа-
гностикалау сервисі іске қосылды.
Сондай-ақ, жұмыспен қамтудың циф-

«AMANATТЫҢ» АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ 

44-ШІ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ

рнамасы: негізгі тұстары Қазақстан 
дамудың жаңа дәуіріне қадам басты. 
Біздің алдымызда түбегейлі саяси, 
экономикалық реформаларды табы-
сты іске асыру, демократиялық қағи-
даларға негізделген жаңа, Әділетті 
Қазақстанды құру міндеті тұр. Біз 
ұлан-байтақ жерімізде бейбітшілік 
пен тәуелсіздікті қорғайтын, сақтай-
тын және нығайтатын боламыз. Бұл 

– бабаларымыз бен болашақ ұрпақта-
рымыздың алдындағы біздің қасиетті 
аманатымыз» - деді Еркін Жұмаға-
зыұлы. Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
бойынша ауданның атынан 4 делегат 
сайланып, бір ауыздан қолдау тапты. 
Басқосу соңында өзге де өзекті мәсе-
лелер талқыланып, Саяси тұғырна-
маның артықшылықтары мен тиімді 
тұстары айтылды.

рлық экожүйесінің маңызды элементі 
Business Enbek платформасы болып 
табылады. Ол бизнес-идеяларды іске 
асыруға мемлекеттік гранттар алу-
дың: өтініш беруден бастап гранттың 
өзін алуға дейінгі барлық процестерін 
толық автоматтандыру үшін іске асы-
рылған. Барлық құжаттама электрон-
дық форматта ресімделеді. Қазіргі 
уақытта 12 мыңнан астам өтінім 
мақұлданды. Жыл соңына дейін бар-
лығы 20 мың грант беру жоспарланып 
отыр.
Келесі жылы тағы бір маңызды эле-
мент – мамандықтар бойынша циф-
рлық жол сілтегішті іске қосу жоспар-
лануда. Ол еңбек нарығындағы 
барлық мамандықтар туралы ақпарат 
жиынтығының бір түрі болады. Әр-
бір ізденуші белгілі бір маманның не 
істейтінін, ол үшін қандай білім қажет 
екенін, орташа жалақы мөлшерін, ең-
бек нарығындағы осындай кадрларға 
деген қажеттілік туралы біле алады. 
Бұл мамандық пен одан әрі мансап 
таңдау алдында тұрғандарға көмек-
теседі.

ҚазақпаратҚазақпарат

Осы орайда өткен жұмада «Шұғыла» 
мәдениет және демалыс орталығын-
да 1 қазан «Халықаралық қарттар 
күні» қарсаңында мерекелік дастар-
хан жайылып, қазыналы қарттарға 
сый-құрмет көрсетілді. «Қарты бар үй-
дің қазынасы бар», - демекші, өмірінің 
өткен белестерін еліміздің дамуына 
арнаған қарияларымыздан біздің үй-
ренеріміз көп. Олардың ақыл-кеңе-
стері бүгінгі буынның алға ұмтылуына 
оң септігін тигізері сөзсіз. 
Айтулы шараға аудан әкімі Асқар 
Қазыбаев арнайы қатысып, барша 
ақ жаулықты аналарымызбен кө-
некөз қарияларды мерекелерімен 
құттықтап, ақжарма тілегін жеткізді. 
Сондай-ақ аудан әкімі Асқар Қайы-
рғалиұлы мерекелік шараға жиылған 
ардагерлерді еркін отырып, кешті 
көңілді өткізуге шақырып, ақын, Сағи 
Жиенбаевтың сөзіне жазылған «Қарт-

тарым, аман-сау жүрші!» термесін 
домбырамен орындап берді. Мере-
келік дастархан басында бас қосқан 
қарттарымыз өнегелі әңгіменің тиегін 
ағытып, көңілді отырды. Ұйымдасты-
рушы тарапқа алғыстарын білдіріп, 
еліміздің өсіп-өркендей беруін тіледі. 
Мерекелік дастархан басында ҚР 
мәдениет қайраткері, мәдениет са-
ласының ардагері Амангелді Жұма-
нов домбырасымен жиылғандарды 
бір тамсандырса, әрі қарай Қазыбек 
Нұрымгерейұлы бастаған ақсақалдар 
әсем әндерімен мерекелік шараның 
көркін келтірді. Әрі қарай мерекелік 
шараны аудандық мәдениет үйінің 
өнерпаздары мағыналы әндерімен 
әрлеп, барша мерекелік шараға 
жиылған ата-әжелерімізге мерекелік 
сыйлықтар табысталды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

«ҚАРТТАРЫМ, 
АМАН-САУ ЖҮРШІ!»

ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАРЫМЫЗ ЖАСТАРҒА ЖОЛ СІЛТЕП, ҮЛГІ БОЛАР ӨТ-ҚАЗЫНАЛЫ ҚАРТТАРЫМЫЗ ЖАСТАРҒА ЖОЛ СІЛТЕП, ҮЛГІ БОЛАР ӨТ-
КЕННІҢ САРҚЫТТАРЫ. ОЛАР БАРДА ДАСТАРХАНЫМЫЗ ЖИЫЛМАЙ, МА-КЕННІҢ САРҚЫТТАРЫ. ОЛАР БАРДА ДАСТАРХАНЫМЫЗ ЖИЫЛМАЙ, МА-
МЫРАЖАЙ ТІРШІЛІК КЕШІП, ӨНЕГЕЛІ ӘҢГІМЕЛЕРІН ӘРДАЙЫМ ТЫҢДА-МЫРАЖАЙ ТІРШІЛІК КЕШІП, ӨНЕГЕЛІ ӘҢГІМЕЛЕРІН ӘРДАЙЫМ ТЫҢДА-
УҒА БОЛАДЫ. ӨРЕЛІ ӨМІР ЖОЛЫН ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТҮЛЕУІНЕ АРНАП, УҒА БОЛАДЫ. ӨРЕЛІ ӨМІР ЖОЛЫН ТУҒАН ЖЕРДІҢ ТҮЛЕУІНЕ АРНАП, 
ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ЗЕЙНЕТІН КӨРІП ОТЫРҒАН ШАҚТА ҰРПАҚТАРЫНА ИГІЛІК ЕҢБЕКТЕРІНІҢ ЗЕЙНЕТІН КӨРІП ОТЫРҒАН ШАҚТА ҰРПАҚТАРЫНА ИГІЛІК 
ПЕН ІЗГІЛІКТІҢ, ПАЙЫМ-ПАРАСАТТЫҢ ҮЛГІСІН ТАНЫТУДАН ЖАЛЫҚҚАН ПЕН ІЗГІЛІКТІҢ, ПАЙЫМ-ПАРАСАТТЫҢ ҮЛГІСІН ТАНЫТУДАН ЖАЛЫҚҚАН 
ЕМЕС. ЕМЕС. 
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«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Ақтөбе өн-
дірістік филиалы (әрі қарай – «ҚТГА» 
АҚ АӨФ) тұрмыста газды қауіпсіз пай-
далану бойынша талаптарды сақтау 
туралы газ тұтынушыларын ескер-
теді. 
Барлық жағдайларда, оқиғалардың 
себептері болып газ пайдаланушы 
қондырғыларды пайдалану кезінде 
тұтынушылардың қауіпсіздік талапта-
рын бұзуы мен салғырт қарауы табы-
лады:
- газ қондырғылардың құрылымын өз-
герту;
- өз бетімен газдандыру, газ қонды-
рғылардың орнын ауыстыру, жөндеу 
және ауыстыру;
- реттеу және қауіпсіздік автоматика-
сының болмауы немесе ақаулығы;
- түтіндіктерде тартудың болмауы;
- газдану қадағалайтын сигнализатор-
дың қосусыз болуы.
Тұншықтырғыш газбен улану УГОП-
16 жылыту пештерін пайдалану 
кезінде жиі болады. Әдетте, тұты-
нушылар пештің жағдайын қадағала-
майды, түтіндіктердегі тартымды да 
тексермейді. Пештердің жарықшақта-
ры арқылы немесе түтіндіктерде тар-
тымның болмауының саодарынан 
тұрғын үй-жайларға улы газ кіреді. 
Осыған байланысты АӨФ УГОП-16 
жанарғыларымен жылыту пештерін 
қауіпсіздік автоматикасы бар жылыту 
қазандықтарына ауыстыруды ұсына-
ды, олар түтін жолдарында тартым 
болмаған жағдайда газ беруді тоқта-
туды қамтамасыз етеді.
Газ қазандықтарын қауіпсіз пайдалану 
мақсатында газдандырылған үй-жай-
ларда газдылықты бақылау жүйесі қа-
растырылған, Қазақстан Республика-
сы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 
9 қазандағы № 673 бұйрығымен 
бекітілген, «Газбен жабдықтау жүй-
елері объектілерінің қауіпсіздігі бой-
ынша Талаптардың» 7-бөлімінің 
233-тармағына сәйкес тұтынушылар 
Газдану сигнализаторларын орнатуға 
міндетті. Газдану сигнализаторлары 
СЗ-1, СЗ-2 табиғи газ (метан), көмір-
тек оксиді (II) (улы газ) концентрация-
сын бақылауға арналған.
2012 жылғы 9 қаңтардағы №532-IV 
«Газ және газбен жабдықтау туралы» 
ҚР Заңы 19 бабы сәйкес:
- 1-тармақ - газ тұтыну жүйелерінің 
және газ жабдықтарының иелері 
(тұтынушылары) олардың тиісті тех-
никалық жай-күйі мен қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге міндетті.
- 3-тармақ - Коммуналдық-тұрмы-
стық және тұрмыстық тұтынушылар 
тауарлық немесе сұйытылған мұнай 
газын беруді жүзеге асыратын газ 
тарату немесе газ желісі ұйымымен 
не газ тұтыну жүйелеріне техника-
лық қызмет көрсетуді жүзеге асыра-
тын, Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 
заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік саласындағы жұмыстарды 
жүргізу құқығына аттестатталған, ма-
мандандырылған тәуелсіз ұйыммен 
өздеріне тиесілі газ тұтыну жүйелері-
не техникалық қызмет көрсетуге ар-
налған шарт жасасуға міндетті. 
- 5-тармақ коммуналдық-тұрмыстық 
және тұрмыстық тұтынушылардың 
газ тұтыну жүйелері мен газ жабдығын 
оларға техникалық қызмет көрсетуге 
шарт жасаспай пайдалануға тыйым 
салынады. 
Осыған байланысты газды тұты-
нушы Қазақстан Республикасының 
өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы 

заңнамасына сәйкес өнеркәсіптік қа-
уіпсіздік саласындағы жұмыстарды 
жүргізу құқығына аттестатталған, газ 
тұтыну жүйелеріне техникалық қыз-
мет көрсетуді жүзеге асыратын тәу-
елсіз мамандандырылған ұйыммен 
газ тұтыну жүйелеріне техникалық 
қызмет көрсетуге шарт жасауы қажет. 
Осы талаптар орындалмаған жағдай-
да және ҚР «Газ және газбен жаб-
дықтау туралы»  Заңының 17-бабы 
9-тармағының негізінде, «газ тара-
ту ұйымы мынадай жағдайларда 
бұзушылықтар жойылғанға дей-
ін тұтынушыға газ беруді біржақты 
тәртіппен тоқтатуға құқылы:
1) тұтынушының газбен жабдықтау 
жүйелері объектілерінің қауіпсіздік 
ережелерін бұзуы;
2) газбен жабдықтау жүйелері объек-
тілерінің техникалық ақауы;
3) тұтынушының газ жабдығын өз 
бетімен қосуы;
4) газ тасымалдау немесе газ тарату 
немесе газ желісі ұйымының өкілдерін 
газ құбырларына, газ жабдығына және 
есепке алу аспаптарына жібермеу;
5) тауарлық немесе сұйытылған 
мұнай газын бөлшек саудада өткізу 
шартына сәйкес берілген тауарлық 
немесе сұйытылған мұнай газына де-
биторлық берешек болған жағдайлар-
да жүргізіледі. 
«ҚТГА» АҚ АӨФ «Газ және газбен 
жабдықтау туралы» ҚР Заңының 30-
бабы «Газбен жабдықтау жүйелерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету», 
 - 4 - тармағына сәйкес - Түтін және 
желдету каналдарының, ғимарат-
тардың, үй-жайлардың инженерлік 
коммуникацияларының кірмелерін 
тығыздағыштардың иелері олар-
дың жарамды техникалық жағдайын 
қамтамасыз етуге міндетті;
- 6 - тармағына сәйкес, 1.19.6 - тарау: 
желдету және түтін арналары тұрғын 
үйлердегі табиғи газбен жабдықтау 
жүйелерін техникалық пайдалану 
ережелерін мерзімді тексеруден өтуі 
тиіс:
- жылыту маусымының алдында-мау-
сымдық жұмыс істейтін газ аспаптары 
мен аппараттарының түтін құбырла-
ры;
- 12 айда кемінде 1 рет - кірпіш, асбе-
стцемент, қыш, ыстыққа төзімді бетон-
ның арнайы блоктарынан жасалған 
түтін құбырлары, сондай-ақ желдет-
кіш арналары. 
Желдеткіш және түтін шығаратын 
каналдардың техникалық жай-күйін 
тексеруді иесінің (тұтынушының) қа-
тысуымен мамандандырылған ұйым 
жүргізеді.
Түтіндіктерді тексеруді мынадай ұй-
ымдар жүргізіеді:
• Ақтөбе ОС ДПО Пожарная к-сі, 31, 
тел. 40-16-99
• «Асыл-Зат» ЖШС Ибатов к-сі, 55-33, 
тел. 51-43-40 
• «Пож-Сервис» ЖШС 312 атқыштар 
дивизиясы даңғ., 24, тел. 50-40-73   
•  «Іскер Маман» ЖШС Қандыағаш қа-
ласы, тел. 8-705-590-33-68
•  «Каз Нац Газ» ЖШС, Мәртөк ауылы, 
Әуезов көшесі, 48 тел. 24-70-89
•  «Шамшырақ» ЖШС тел. 73-64-72  
• «Кублашов»  ЖК Шалкар қ. 8 
(71335)77-8-35
• «Ари-Дар» ЖШС, Металлургов кө-
шесі, 30. Тел.: 50-75-87
• «НацГазАймак» ЖШС, Заводская кө-
шесі, Тел.: 71-21-46
• «Ак-жол» ЖШС, Чернышвский тел: 8 
(705) 473-21-77 
• «Эверест-1» ЖШС, г.Актобе тел: 8 

«Самұрық-Қазына» қоры Қазақстан-
ның барлық өңірлерінде IPO тақы-
рыбында тұрғындармен ақпарат-
тық-түсіндіру кездесулерін бастайды.
Халықпен, кәсіпорын жұмыскер-
лерімен және қоғам қайраткер-
лерімен кездесулер бүкіл елде 60-тан 
астам қалада өтеді. Іс-шараларға 
«Самұрық-Қазына» АҚ, «ҚазМұнай-
Газ» ҰК» АҚ, «Қазпошта» АҚ, AIX 
және KASE қазақстандық қор биржа-

2022 жылдың 1 қыркүйегіндегі жағдай 
бойынша, Бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қоры салымшыларының шот-
тарында 13,97 трлн. теңге зейнетақы 
жинақтары қалыптасты. Бір жыл ішін-
де (01.09.2021ж. - 01.09.2022 ж.) сома 
1,02 трлн теңгеге немесе 7,9 % өсті. 
Зейнетақы жинақтарының негізгі 
бөлігі міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ) есебінен 13,6 трлн. теңгені 
құрады. Міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары (МКЗЖ) бойынша зей-
нетақы жинақтары 416,0 млрд теңге, 
ерікті зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) 
бойынша зейнетақы жинақтарының 
жалпы көлемі шамамен 3,0 млрд 
теңге. Кіріс ағындары, атап айтқанда, 
жарналар биыл көбейе түсуде. 2022 
жылдың сегіз айында салымшылар-
дың шоттарына жалпы көлемі шама-
мен 1,1 трлн теңгезейнетақы жарна-
лары түсті, бұл 2021 жылдың сәйкес 
кезеңіндегі көрсеткіштен 29% немесе 

Ойыл ауылында жергілікті қоғамда-
стық жиналысында қатысуға құқығы 
бар мүшелер саны : 15.

ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ:ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТУШІ:
1. Ойыл ауылдық округі әкімі Даулет-
калиев Сандибек Токсанбаевич,
2. Жергілікті қоғамдастық  мүшелері
3. Ойыл ауылының тұрғындары
4. Қойбағаров Серікбай - қоғамда-
стықтың төрағасы                                     
5. Ерменова Райхан - қоғамдастықтың 
хатшысы
Қоғамдастық мүшелері қатысқан 
адам саны –  15.
 Жергілікті қоғамдастық жиналысын 
Ойыл ауылдық округі әкімі С.Даулет-
калиев ашты.

      
КҮН ТӘРТІБІ :КҮН ТӘРТІБІ :

Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылын-
дағы атаусыз көшесіне  жаңа  атауын 
беру туралы.
   Жиында қоғамдастықтың төрағасы 
С.Қойбағаров күн тәртібіндегі мәсе-
лелерге тоқталып, Республикалық 
ономастика комиссиясының отыры-
сында қаралып мақұлданған «Тарихи 
тұлғалар», «Тарихи жер-су атаулары» 
және «Дәстүрлі атаулар» тізімдері-
нен «Рәбиға Сыздық»  атауын беруді 
ұсынды.

СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:СӨЗ СӨЙЛЕГЕНДЕР:
Т. Шалабаев – Күн тәртібіне қойылып 
тұрған мәселе өте дұрыс. Елімізде 
туылған беделді азаматшасы. Рә-
биғаның ғылымдағы жүріп өткен жолы 
– көпке үлгі боларлық тағылымды  
жол, ал оның тағдыры советтік дәуір-
де туып, білім алған, ғылымға құлаш 
сермеген қазақ қызының өнегелі тағ-
дыры. Рәбиғаны қазақ тілінің жана-
шыры, Абай шығармаларының тілін 
зерттеген үлкен ғалым бола білгенін 
білеміз. Бұл кісі туралы сағаттар бойы 
айтуға болады. Осындай азаматша-
мыз Ойыл топырағында туылғанына 
қуанамын, әлбетте барлық қоғамда-
стық мүшелері қолдайды деп ойлай-
мын.  
Б.Бисекенов – Рәбиға Сыздық апа-
мыз қазақ тілі біліміне көп еңбек 
сіңірді. Кешегі репрессия құрбандары 
А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов сын-
ды ғұламалардың өмірі мен шығар-
машылығын зерттеген ғалым. А. 
Байтұрсынұлының ақталуына қажет 
анықтама жазғанын оның өмірба-
янынан оқып білуге болады. Қазақ 
тілінің нағыз жанашыры бола білді. 
Осы жерде отырған қоғамдастық мү-
шелері Ойыл ауылымыздың атаусыз 
көшелерінің біріне ұсынылып отырған 
Рәбиға Сыздық есімін бір ауыздан 

ТАБИҒИ ГАЗ ТҰРМЫСТА.
 АБАЙ БОЛЫҢЫЗДАР!

(705) 323-49-76
• ИП «Амирбаева С.Б.» пр. 312 
атқыштар дивизиясы даңғ, 20 тел, 
8-708-187-89-25
•    ИП Успанов г.Актобе, ул.Ломоносо-
ва д.11,кв.52 тел:8-702-432-48-69
Түтіндік және желдеткіш арналарын 
тексеріп және тазалап, маманданды-
рылған ұйымның түтіндік және жел-
деткіш арналарын кезеңдік тексеру 
Актісін алғаннан кейін, тұтынушы 
екінші данасын «ҚазТрансГазАймақ» 
АҚ АӨФ немесе тұрғылықты жері бой-
ынша аудандық газ шаруашылығына 
тапсыруы қажет.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА  ТЫЙЫМ ТҰТЫНУШЫЛАРҒА  ТЫЙЫМ 
САЛЫНАДЫ:САЛЫНАДЫ:

- үйге өз бетімен газ кіргізуге, орнын 
алмастыруға, газ жабдықтарын ауы-
стыру және жөндеуге. 
- қауіпсіздік және реттеу авиоматика-
сын айыруға. 
- газ жабыдықтары және автоматика 
ақауы болған кезде, түтіндік тартылу 
болмағанда газды пайдалануға. 
- Газды және газ жабдықтарын мін-
детіне сәйкес емес пайдалануға. Газ 
плитасын ғимаратты жылыту үшін 
пайдалануға.
- Газ жабдықтары орнатылған ғима-
ратты ұйықтау және демелу үшін пай-
далануға.
- газдандырылған пештер мен мұр-
жалардың тығыздығын қалау, сылақ 
(жарықтар) бұзған жағдайда газды 
қолдануға.
- Мамандандырылған ұйымдардың 
түтіндіктер және желдету арнала-
рын мерзімдік тексеруге берілген ак-
тілерінің әрекет мерзімі аяқталған соң   
газды пайдалануға
- Үздіксіз жұмысқа саналған және 
осы үшін арнайы автоматикасы бар 
жұмыс жасап тұрған газ аспаптарын 
қалдыруға.
- Газдың шығуын анықтау үшін ашық 
отты пайдалануға.
- Өз іс-әрекеттерін бақылай алмайтын 
және бұл аспаптарды қолдану ере-
желерін білмейтін мектепке дейінгі 
жастағы балаларды газ аспаптарын 
пайдалануға жіберуге.
-Ғимараттарда және жертөлелерде 
бос және толтырылған сығылған газ 
баллондарын сақтауға. 
- Газ пайдалану кұралдары ор-
натылған бөлмеде газдану да-
былқаққыштарын сөндіруге.

ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚАЖЕТ:ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚАЖЕТ:
 Қыс айларында түтіндіктің бас жағы-
на мұз қатып қалу және бітеліп қалу 
салдарын болдырмау мақсатында 
оны жиі тексеріп тұру қажет.
 Газ жабдығында ақау болғанда, Сіз-
бен жасалған келісім-Шартқа сәйкес 
үйішілік газ жабдықтарына техни-
калық қызмет көрсетуге Аттестаты 
бар ұйымдарға, сондай-ақ газ шару-
ашылығының апаттық қызметінің те-
лефондарына жолығуды сұраймыз: 
Ойыл ауданы. – тел. 8-( код 71332)-2-
15-59; 104   
 Көшелер бойынша, тұрғын үйлердің 
алаңдары бойынша өткен кезде 
бей-жай қалмаңыз және қырағылық 
жоғалтпаңыз. Газдың иісін анықтаған 
кезде дереу 104, телефондары бой-
ынша қоңырау шалыңыз. АӨФ ава-
риялық – диспетчерлік қызметі тәулік 
бойы жұмыс істейді. 
Есіңізде болсын, газдың шығуы жа-
рылысқа, өртке және адамдардың 
өліміне алып келуі мүмкін. Дер кезін-
де қоңырау шалу өмірін, денсаулығы 
мен мүлкін сақтап қалуға мүмкіндік 
береді.

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҚОРЫ ТҰРҒЫНДАРМЕН 
АҚПАРАТТЫҚ-ТҮСІНДІРУ  КЕЗДЕСУЛЕРІН БАСТАЙДЫ

Фонд «Самрук-Қазына» начинает се-
рию информационно-разъяснитель-
ных встреч с населением по теме IPO 
во всех регионах Казахстана.
Встречи с населением, работниками 
предприятий и общественными дея-
телями пройдут в более 60 городах 
по всей стране. Участвовать в меро-
приятиях будут представители АО 
«Самрук-Қазына», АО НК «КазМунай-
Газ», АО «Казпочта», казахстанских 

ларының және брокерлік-дилерлік ұй-
ымдардың өкілдері қатысады.
Сарапшылар қоғамды Қордың же-
кешелендіру бағдарламасының 
және портфельдік компаниялардың 
IPO-ның іске асырылу барысымен, 
оның ішінде бірінші IPO-кандидаты 
– «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ компани-
ясына қатысты негізгі ақпаратпен 
таныстырады.«Самұрық-Қазына» 
АҚ мақсаттарының бірі - барлық қа-

зақстандықтардың IPO-ға қатысуын 
қолжетімді ету. Үкіметтік Жекешелен-
діру жоспарын іске асыру шеңберінде, 
Қор Қазақстан Республикасының аза-
маттарына өз активтерін бәсекелес 
ортаға шығару тетіктері және елдің 
ірі компанияларының IPO-ға қатысу 
мүмкіндіктері туралы толық ауқымды 
ақпарат таратуды жалғастырады.
«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен бай-«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғаммен бай-
ланыс департаментіланыс департаменті

ФОНД «САМРУК-ҚАЗЫНА» НАЧИНАЕТ СЕРИЮ 
ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНЫХ ВСТРЕЧ С НАСЕЛЕНИЕМ

фондовых бирж AIX и KASE и брокер-
ско-дилерских организаций. 
Эксперты ознакомят общественность 
с ходом реализации программы при-
ватизацииФонда и IPO портфельных 
компаний, в том числе с ключевой ин-
формацией по первому IPO-кандида-
ту – компании АО НК «КазМунайГаз». 
Одна из целей АО «Самрук-Қазына» 
- сделать участие в IPO доступным 
для всех казахстанцев. В рамках ре-

ализации правительственного Пла-
на приватизации, Фонд продолжит 
полномасштабное информирование 
граждан Республики Казахстан о 
механизмах вывода в конкурентную 
среду своих активов и возможностях 
участия в IPO крупнейших компаний 
страны.

Департаментпо связям с обществен-Департаментпо связям с обществен-
ностью АО «Самрук-Қазына»ностью АО «Самрук-Қазына»

ОЙЫЛ АУДАНЫ, ОЙЫЛ АУЫЛЫНЫҢ АТАУСЫЗ КӨШЕСІНЕ
ЖАҢА АТАУ БЕРУ ТУРАЛЫ ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ 

ЖИЫНЫНЫҢ №  6 ХАТТАМАСЫ
Ойыл ауылы                                                                    «26» қыркүйек 2022 жыл

қолдайды деп ойлаймын. 
С.Қойбағаров – Енді осы ұсынысты 
дауысқа салу қажет деп санаймын. 
Сонымен дауысқа салсақ.
Ойыл ауылдық округінің атаусыз кө-
шесіне жаңадан атау беру туралы 
сұрағы бойынша санау үшін дауысқа 
салынады.
(дауыс беруге қатысушылардың қол 
көтеруімен ұсыныстар анықталды)
     «Жақтады»  - 15
     «Қарсы»      - 0
     «Қалыс қалғандар жоқ» - 0
 Қоғамдастықты тыңдауға қатысып 
отырған азаматтардың дауыс беру 
қортындысы бойынша Ойыл ауылдық 
округінің атаусыз көшесіне атау беру 
мақұлданды. 
 Жиналысқа қатысқан жергілік-
ті қоғамдастық мүшелері айтылған 
ұсыныстарды бір ауыздан қолдап  

ШЕШІМ ЕТТІ:ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ойыл ауылдық округі бойынша ата-
уы жоқ көшесіне «Рәбиға Сыздық», 
атауы  берілуі  ұсынылсын.
2.  Осы ұсыныс облыстық ономастика 
комиссиясының қарауына ұсыныл-
сын.

Жиын төрағасы:                                          Жиын төрағасы:                                          
С.ҚойбағаровС.Қойбағаров

 Жиын хатшысы:                                                Жиын хатшысы:                                               
Р.ЕрменоваР.Ерменова

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫҢ ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҚТАРЫ БІР ЖЫЛ ІШІНДЕ 1 ТРИЛЛИОН ТЕҢГЕГЕ ӨСТІ 
БЖЗҚ-НЫҢ 1 ҚЫРКҮЙЕКТЕГІ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

На 1 сентября 2022 года на счетах 
вкладчиков Единого накопитель-
ного пенсионного фонда сформи-
рованы пенсионные накопления 
на сумму13,97 трлн тенге.За год 
(01.09.2021-01.09.2022 г)сумма вы-
росла на 1,02трлн тенге или 7,9%. 
Основная сумма пенсионных нако-
плений сформировалась за счёт обя-
зательных пенсионных взносов (ОПВ) 
и составила 13,6 трлн тенге. Сумма 
пенсионных накоплений по обяза-
тельным профессиональным пенси-
онным взносам (ОППВ) составила 
416,0 млрд тенге, сумма пенсионных 
накоплений по добровольным пенси-
онным взносам (ДПВ) составила по-
рядка 3,0 млрд тенге. 
Входящие потоки, в частности, взно-
сы в этом году продолжают увели-
чиваться. За восемь месяцев2022 
года на счета вкладчиков поступили 
пенсионные взносы в общем объёме 

246,7млрд теңгеге көп. Өсім жарна-
лардың барлық түрі бойынша болға-
нын атап өту керек.  Жарналардың 
жалпы көлемінің 95,3% БЖЗҚ-ға МЗЖ 
бойынша түсімдер құрайды – 1,0 трлн 
теңге (соңғы 12 айдағы өсім 29%), 
МКЗЖ бойынша 50,1 млрд теңге (өсім 
37%) түссе, ЕЗЖ бойынша 1,6 млрд 
теңге (өсім 293%) аударылды. 
Зейнетақы жинақтарының айтар-
лықтай өсуі 2022 жылғы 1 қаңтар 
мен 1 қыркүйегі аралығында шама-
мен 694,7 млрд теңгені құраған таза 
инвестициялық табыстың арқасында 
қамтамасыз етілді.
2022 жылдың 1 қыркүйегіне  БЖЗҚ-
дағы жеке зейнетақы шоттарының 
саны 12,0 млн бірліккежетті. Шоттар-
дың ең көп үлесі міндетті зейнетақы 
жарналары (МЗЖ) есебінен ашылды 
– 10 907 012 бірлік. МКЗЖ бойынша 
қалыптасқан шоттар 581 410 бірлік 
болса, ЕЗЖ есебінен қалыптасқан 

жеке зейнетақы шоттарының саны 
346 793 бірлікке жетті. 
Жыл басынан бері БЖЗҚ өз са-
лымшыларына 1 триллион теңгеден 
асатын сома төледі. Оның басым 
бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту 
және емделу мақсаттарына арналған 
біржолғы зейнетақы төлемдері (БЗТ) 
құрады – 868,3 млрд теңге. Жасына 
байланысты төлемдер – 75,9 млрд 
теңге, мұрагерлік бойынша төлемдер 
– 43,2 млрд теңге, ҚР шегінен тыс ТТЖ 
кетуге байланысты төлемдер – 34,0 
млрд теңге, сақтандыру ұйымдарына 
аударымдар шамамен 17,5 млрд тең-
ге, жерлеуге арналған төлемдер – 3,7 
млрд теңге және мүгедектік бойынша 
төлемдер – 1,6 млрд теңге.
Атап кету керек, БЖЗҚ-дан кесте бой-
ынша ай сайынғы орташа төлем (зей-
нет жасына толуына байланысты) 29 
859 теңге, ал ай сайынғы ең жоғары 
төлем 707 326 теңге болды.

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы

КАЗАХСТАНЦЫ ЗА ГОД УВЕЛИЧИЛИСВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ НА1 ТРИЛЛИОН ТЕНГЕ 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕНПФ НА 1 СЕНТЯБРЯ

порядка 1,1трлнтенге, что превысило 
показатель за аналогичный период 
2021 года на 29% или на 246,7 млрд 
тенге.Надо отметить, что рост прои-
зошел по всем видам взносов. Из об-
щего объёма взносов 95,3% состав-
ляют поступления в ЕНПФ по ОПВ 
– 1,0трлн тенге (рост за последние 12 
месяцев 29%), по ОППВ поступило 
50,1 млрд тенге (рост 37%).1,6 млрд 
тенге (рост 293%) было перечислено 
по ДПВ. 
Значительный прирост пенсионных 
накоплений был обеспечен благодаря 
чистому инвестиционному доходу, ко-
торый с 1 января по 1 сентября 2022 
года составил 694,7 млрд тенге.
Число индивидуальных пенсионных 
счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2022 
составило 12,0 млн единиц. Наиболь-
шее количество счетов открыто по 
обязательным пенсионным взносам 
(ОПВ) – 10 907 012единицы. Коли-

Пресс-центр АО «ЕНПФ»Пресс-центр АО «ЕНПФ»

чество счетов, сформированных за 
счёт ОППВ-581 410ед.,ИПСпо учету 
ДПВравняется346 793ед.
С начала года ЕНПФ выплатил свы-
ше 1 триллионатенге. Большую часть 
выплат составили единовременные 
пенсионные выплаты (ЕПВ) на улуч-
шение жилищных условий и лечение 
- 868,3млрд тенге. Выплаты по возра-
сту составили75,9 млрд тенге, выпла-
ты по наследству  - 43,2 млрд тенге,-
выплаты в связи с выездом на ПМЖ 
за пределы РК - 34,0 млрд тенге, в 
страховые организации переведено 
порядка 17,5 млрд тенге, выплаты на 
погребение - 3,7 млрд тенге и выпла-
ты по инвалидности - 1,6 млрд тенге.
Стоит отметить, что сумма средней 
ежемесячной выплаты по графи-
ку из ЕНПФ (в связи с достижением 
пенсионного возраста) составила 29 
859тенге, а максимальная сумма еже-
месячной выплаты 707 326тенге.

Елімізде асыраушысынан айырылған 
отбасына мемлекет тарапынан 
берілетін әлеуметтік төлем бар. Бұл 
жәрдемақыны алуға Қазақстан аза-
маттарынан бөлек, елімізде тұратын 
шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар да құқылы. 
Бұл төлем қалай төленеді? Жәр-Бұл төлем қалай төленеді? Жәр-
демақы көлемі қанша? Әлеуметтік демақы көлемі қанша? Әлеуметтік 
төлемге өтініш беру үшін қандай құ-төлемге өтініш беру үшін қандай құ-
жаттар керек? жаттар керек? 
Еңбек және халықты әлеуметтік 
қорғау министрлігінің мәліметінше, 
қыркүйектегі жағдай бойынша асыра-
ушысынан айырылғандар саны 180,1 
мың адамға жеткен. Асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойынша жәрде-
мақы мөлшері қайтыс болған (қаза 
тапқан) асыраушының асырауындағы 
адам санына, сондай-ақ тиісті қаржы 
жылына арналған «Республикалық 
бюджет туралы» заңда белгіленетін 
ең төменгі күнкөріс деңгейіне байла-
нысты есептеледі. Айта кетейік, асы-
раушысынан айырылған жағдайда 
мемлекет тарапынан тағайындала-
тын әлеуметтік төлемдерге Қазақстан 
азаматтарынан бөлек, елімізде тұра-
тын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдар да құқылы. Егер ол бірнеше 
мемлекеттік жәрдемақы алуға құқылы 
болса, (мүгедектігі, жасы және т.б.), 
онда мемлекеттен тек бір ғана жәрде-
мақы тағайындалады.
Асыраушысынан айырылған жағдай-Асыраушысынан айырылған жағдай-
да әлеуметтік төлем кімге және қалай да әлеуметтік төлем кімге және қалай 
төленеді?төленеді?
- балаларға (асырап алынған бала-
ларын, өгей балаларын және өгей 
қыздарын қосқанда), қайтыс болған 
асыраушыдан бөлек еңбекке жарам-
ды туысы жоқ, он сегіз жасқа толмай 
мүгедек болып қалған ағалары, апа-
сіңлілері мен немерелеріне, алимент 
алмайтын өгей балаларына;
- зейнетке шыққан әкесі, шешесі (асы-
рап алушыларды қоса алғанда), әй-
елі, күйеуіне;
- қайтыс болған асыраушының се-
гіз жасқа толмаған баласын бағатын 
еңбекке жарамды ағасына, әпкесіне, 
ата-анасы немесе ата-әжесіне;
- күнкөріске жеткілікті қаражаты жоқ 
зейнетке шыққан атасы мен әжесіне.
Айта кететін жайт, асыраушысынан 
айырылған кәмелет жасына толмаған 

баланы басқа біреулер асырап алған 
жағдайда да, ол жәрдемақы алу 
құқығын сақтай алады. Бұған қоса, 
колледж бен университетте оқитын 
отбасы мүшелері 23 жасқа толғанға 
дейін әлеуметтік төлем алуға құқылы. 
Ал ата-анасынан айырылған бала 
үшін жәрдемақы оның ресми өкіліне 
беріледі.
Әлеуметтік төлем мөлшері отбасы 
мүшелерiнiң санына қарай тиiсiнше 
ұлғайтылады немесе азайтылады. 
Сондай-ақ, отбасы мүшелерінің саны 
өзгерген жағдайда есептеу қайта 
жасалады. Асыраушылардың яғни 
ата-ананың екеуі де қайтыс болған 
жағдайда, төлем оның балаларын 
асырап алушыға (қамқоршыға) төле-
недi.
Жәрдемақы көлемі қанша?Жәрдемақы көлемі қанша?
Асыраушысынан айырылғандарға 
ай сайынғы жәрдемақы ең төменгі 
күнкөріс деңгейіне сәйкес тағайында-
лады. Жәрдемақы мөлшері еңбекке 
жарамсыз отбасы мүшелерінің саны-
на қарай бекітіледі. Толығырақ төмен-
дегі суреттен таныса аласыздар.
Әлеуметтік төлемге өтініш беру үшін Әлеуметтік төлемге өтініш беру үшін 
қандай құжаттар керек?қандай құжаттар керек?
- жеке басты куәландыратын құжат 
(жеке куәлік, азаматтығы жоқ адам-
ның куәлігі, шетелдіктің ҚР-да тұруға 
ықтиярхаты) немесе қандас мәрте-
бесі бар адамдар үшін қандас куәлігі - 
жеке басын сәйкестендіру үшін талап 
етіледі;
- асыраушының қайтыс болғаны ту-
ралы куәлік немесе адамды хабар-о-
шарсыз кетті деп тану туралы немесе 
қайтыс болды деп жариялау туралы 
соттың шешімі;
- қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз 
кетті деп таныған немесе қайтыс бол-
ды деп жариялаған) адаммен туыстық 
қатынастарды растайтын құжаттар, 
баланың (балалардың) туу туралы 
мәліметтері, қайтыс болған асыра-
ушының консулдық легализациясы 
не арнайы штампы (апостилы) болған 
кезде шет мемлекеттердің құзырлы 
органдары берген баланың Қазақстан 
Республикасынан тыс жерде тууын 
тіркеу туралы және неке (ерлі-зай-
ыптылық) және некені бұзу туралы, 
асырап алу туралы, әке (ана) болуды 
белгілеу туралы куәліктер;

- он сегіз жастан жиырма үш жасқа 
дейінгі отбасы мүшелерінің білім ала-
тыны немесе күндізгі оқу нысанында 
білім алатыны туралы орта, техника-
лық және кәсіптік, орта білімнен кей-
інгі, жоғары және (немесе) жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру ұйымда-
рынан алынған анықтамалар (жыл 
сайын жаңартылады);
- қамқоршы немесе қорғаншы бел-
гілеу туралы құжат;
- банктерде және (немесе) банк 
операцияларының жекелеген түр-
лерін жүзеге асыратын ұйымдарда 
ашылған банк шотының нөмірі.
Жәрдемақы қанша уақыт ішінде Жәрдемақы қанша уақыт ішінде 
тағайындалады және қайда жүгіну тағайындалады және қайда жүгіну 
керек?керек?
Тұрғылықты жердегі «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясының бөлімшесінде 3 күнтіз-
белік күн ішінде қызмет көрсетіледі. 
Тағайындау мерзімі өтініш беруші 
мемлекеттік корпорацияға барлық 
қажетті құжаттармен тіркелген күннен 
және әлеуметтік төлемді тағайында-
уға келісім алған күннен бастап сегіз 
жұмыс күнінен аспайды. Қызметті 
онлайн режимінде Қазақстан Респу-
бликасының «Egov» электрондық 
үкіметінің сайтынан алуға болады.
Айта кетейік, 2021 жылғы 12 қазанда 
әлеуметтік қорғау мәселелері бойын-
ша қолданыстағы заңнамаға бірқатар 
өзгерістер мен толықтырулар енгізіл-
ген болатын. Соған сәйкес, мүгедек 
балалар бірден екі түрлі жәрдемақы 
алу құқығын алды. Бұл асыраушы-
сынан айырылған және мүгедек бала-
лары бар отбасылардың табыс дең-
гейін арттыруға мүмкіндік беріп отыр. 
Бұрын қолданыста болған заңнама 
нормасына сәйкес, ата-анасының 
біреуі немесе екеуі (яғни асыраушы-
сы) қайтыс болған жағдайда, бала 
мүгедектігі бойынша немесе асыра-
ушысынан айрылуына байланысты 
жәрдемақының біреуін ғана ала ала-
тын еді. Енді 2 мыңнан астам бала мү-
гедектігіне берілетін жәрдемақымен 
(2022 жылғы мөлшері 50 426-дан 69 
155 теңгеге дейін) қатар асыраушы-
сынан айырылуы бойынша төленетін 
жәрдемақыны да (2022 жылғы мөл-
шері 12 667-тен 30 976 теңгеге дейін) 
ала алады.

АСЫРАУШЫСЫНАН АЙЫРЫЛҒАН ОТБАСЫНА ҚАНДАЙ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ?



4 қазан 2022 жыл
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Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1379
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2022 ЖЫЛДЫҢ IV ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ  АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
       «Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төменде-
гі сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында 

ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.

Жергілікті атқарушы орган-Жергілікті атқарушы орган-
ның атауының атауы

Азаматтарды қабылда-Азаматтарды қабылда-
уды жүргізетін адамның уды жүргізетін адамның 
тегі, аты, әкесінің аты, тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау Азаматтарды қабылдау 
күнікүні

Мемлекеттік мекеменің ор-Мемлекеттік мекеменің ор-
наласқан жері, байланыс наласқан жері, байланыс 

телефонытелефоны

«Қайыңды ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ

Косдаулетов Иргизбай 
Тулеуович, 
Қайыңды ауылдық 
округінің әкімі

7,14,21,28 қазан 
4,11,18,25 қараша
2,9,16,23,30 желтоқсан

Ақжар ауылы, Мектеп 
көшесі № 6 үй, 
Тел: 74-8-10

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ IV ТОҚСАНЫНА 
АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
       «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінде сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы фактілер анықталған  жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. 
Сенім телефоны 74-001, сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Жергілікті атқарушы Жергілікті атқарушы 
органның атауыорганның атауы

Азаматтарды қабылда-Азаматтарды қабылда-
уды жүргізетін адамның уды жүргізетін адамның 
тегі, аты, әкесінің аты, тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау Азаматтарды қабылдау 
күнікүні

Мемлекеттік мекеменің ор-Мемлекеттік мекеменің ор-
наласқан жері, байланыс наласқан жері, байланыс 

телефонытелефоны

Саралжын ауылдық 
округі әкімі  

М.Тажигалиев Қазан 6,13,20,27
Қараша 4,11,18,25
Желтоқсан 1,8,15,22,29
Уақыты сағ.: 9:00 ден 
-12.00 ға дейін

Ботакөз көшесі – 2 № 12 
74 – 001

2022 ЖЫЛДЫҢ ІV ТОҚСАНЫНА Ш. БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ 
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
       «Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округ әкімінің аппараты» ММ-сының сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер 
анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде 

орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Жергілікті атқарушы орган-Жергілікті атқарушы орган-
ның атауының атауы

Азаматтарды қабылда-Азаматтарды қабылда-
уды жүргізетін адамның уды жүргізетін адамның 
тегі, аты, әкесінің аты, тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау Азаматтарды қабылдау 
күнікүні

Мемлекеттік мекеменің ор-Мемлекеттік мекеменің ор-
наласқан жері, байланыс наласқан жері, байланыс 

телефонытелефоны

«Шығанақ Берсиев 
атындағы ауылдық округ 
әкімінің аппараты»ММ  

Избасов Адилбек 
Жансерикович 

Округ әкімі

 6, 13, 20, 27 қазан   
3, 10, 17, 24 қараша 
1, 8, 15, 22, 29 желтоқсан
Уақыты: сағ. -10:00 ден  
-12:00 ге дейін

Қаратал ауылы, Сүлеймен 
әулие көшесі №12 73-2-62
bersiev_79@mail.ru

2022 ЖЫЛДЫҢ – IV ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ   К Е С Т Е С І

Жергілікті атқарушы Жергілікті атқарушы 
органның атауыорганның атауы

Азаматтарды қабылда-Азаматтарды қабылда-
уды жүргізетін адамның уды жүргізетін адамның 
тегі, аты, әкесінің аты, тегі, аты, әкесінің аты, 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау күніАзаматтарды қабылдау күні
Мемлекеттік мекеменің Мемлекеттік мекеменің 

орналасқан жері, байланыс орналасқан жері, байланыс 
телефонытелефоны

«Ойыл ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ  

Даулеткалиев Сандибек 
Токсанбаевич
Ойыл ауылдық округінің 
әкімі

 Әр аптаның
 дүйсенбі, сейсенбі, бейсенбі 
күндері.
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -18:00 ға 
дейін.

Ойыл селосы, Көкжар көшесі 
№ 69   
2-10-20

«Ойыл ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ

Амангосов Артур Сарсен-
баевич
Ойыл ауылдық округі 
әкімінің орынбасары

Әр аптаның
сәрсенбі, жұма күндері.
Уақыты:
сағ.- 10:00 ден -18:00 ға 
дейін.

Ойыл селосы, Көкжар көшесі 
№ 69   
2-10-20

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ 2022 ЖЫЛДЫҢ  IV- ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН
АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ  К Е С Т Е С І

Мемлекеттік Мемлекеттік 
органның органның 

атауыатауы

Азаматтарды қабылдауды Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін адамның Т.А.Ж. жүргізетін адамның Т.А.Ж. 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау күні Азаматтарды қабылдау күні 
мен уақытымен уақыты

Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

Ойыл 
ауданы 
әкімінің 
аппараты

Қазыбаев Асқар
Қайырғалиұлы,
аудан әкімі

Қазан айының 13, 20, 27  
күндері уақыты:сағ.- 10:00 
ден -12:00 ге дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі №43
Ойыл ауданы әкімдігінің 
ғимараты

2-12-23

Қараша  айының – 3, 10, 17  
күндері уақыты:сағ.- 10:00 
ден -12:00 ге дейін

Желтоқсан  айының – 8, 15, 
22  күндері  уақыты:сағ.- 
10:00 ден -12:00 ге дейін

2022 ЖЫЛДЫҢ IV - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ2022 ЖЫЛДЫҢ IV - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН АУДАН ӘКІМІ ОРЫНБАСАРЛАРЫНЫҢ
 ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ АУДАН ӘКІМІ АППАРАТЫ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ

К Е С Т Е С ІК Е С Т Е С І
МемлекеттікМемлекеттік  

органныңорганның  
атауыатауы

АзаматтардыАзаматтарды  
қабылдаудықабылдауды  

жүргізетін адамның жүргізетін адамның 
Т.А.Ж.,лауазымыТ.А.Ж.,лауазымы

АзаматтардыАзаматтарды  қабылдаукүні мен қабылдаукүні мен 
уақытыуақыты

МемлекеттікМемлекеттік  органныңорганның  
орналасқанорналасқан  жеріжері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

Ойыл 
ауданы 
әкімінің 

аппараты

Сүлейменов
Саян

Сапарұлы,
аудан әкімінің 
орынбасары

Қазан – 4, 11, 18  күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Ойыл  ауылы
Құрманғазин көшесі №43
Ойыл ауданы әкімдігінің 

ғимараты

2-12-23

Қараша – 1, 8, 15, 22 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Желтоқсан – 6, 13, 20 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Айдарбаев
Мұратбай
Болатұлы,

аудан әкімінің 
орынбасары

Қазан – 5, 12, 19, 26 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Қараша – 2, 9, 16, 23 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Желтоқсан – 7, 14, 21 күндері
уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ге дейін

Тлепов Ербол
Мырзабайұлы,

аудан әкімі 
аппаратының

басшысы

Қазан – 7, 14, 21, 28 күндері 
уақыты:сағ.- 10:00 
ден -12:00 ге дейін

Қараша – 4, 11, 18, 25 күндері 
уақыты:сағ.- 10:00 
ден -12:00 ге дейін

Желтоқсан – 2, 9, 23 күндері 
уақыты:сағ.- 10:00 
ден -12:00 ге дейін

ХАБАРЛАНДЫРУ
ШЖҚ «Ойыл аудандық аудандық аурухана» МКК мекемесіне қарасты Екпетал ауылы Жасыл ел көшесі, 17/1 үйі  қазіргі 
таңда медициналық  қызметтік шараларын атқарып тұрған Екпетал медициналық пунктісі жылжымайтын мүлік ретінде 
тіркеуде тұрғанын, мүліктерге иелік құқы бар жеке және заңды тұлғалардың иелік құқығын растайтын құжаттарымен 
аудандық қаржы бөліміне келіп жолығу қажеттілігі, егер иелері болып хабарласпаған жағдайда сот шешімі арқылы мем-
лекеттік коммуналдық кәсіпорын  меншігіне алынады.

ХАБАРЛАНДЫРУ
ШЖҚ «Ойыл аудандық аудандық аурухана» МКК мекемесіне қарасты Көптоғай селолық округі, Қарасу ауылы Алашорда 
көшесі,  9 үйі қазіргі таңда медициналық  қызметтік шараларын атқарып тұрған Қарасу медициналық пунктісі жылжымай-
тын мүлік ретінде тіркеуде тұрғанын, мүліктерге иелік құқы бар жеке және заңды тұлғалардың иелік құқығын растайтын 
құжаттарымен аудандық қаржы бөліміне келіп жолығу қажеттілігі, егер иелері болып хабарласпаған жағдайда сот шешімі 
арқылы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын  меншігіне алынады.

2022 ЖЫЛДЫҢ IV-ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ 
ҚАРЖЫ БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ  

КЕСТЕСІ 

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

Мемлекеттік Мемлекеттік 
органның органның 

атауыатауы

Азаматтарды қабылдауды Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін адамның Т.А.Ж. жүргізетін адамның Т.А.Ж. 

лауазымылауазымы

Азаматтарды қабылдау күні Азаматтарды қабылдау күні 
мен уақытымен уақыты

Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

Ойыл 
аудандық 
экономика 

және қаржы 
бөлімі

Адилханов Болатбек,
бөлім басшысы

7,14,21,28 қазан
4,11,18,25 қараша

2,9,23,30 желтоқсан күндері 
Уақыты:сағ. 10:00-ден 

12:00-ге дейін

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі №43 

ғимарат

2-11-54

САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2022  ЖЫЛДЫҢ IV-ТОҚСАН БОЙЫНША 
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қабылдау жүргізетін Қабылдау жүргізетін 
адамның аты- жөніадамның аты- жөні

Қабылдау күндері мен уақытыҚабылдау күндері мен уақыты Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс телефоныБайланыс телефоны

Сарбие ауылдық 
округі әкімі

Д. Бисебаев

Қазан  4,7,11,14,18,21,25,28
Қараша 1,4,8,11,15,18,22,25,29
Желтоқсан 2,6,9,13,15,20,23,27

Жастар көшесі № 16 35-2-20

2022 ЖЫЛДЫҢ ІҮ - ТОҚСАНЫНА ҚАРАОЙ  АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Мемлекеттік Мемлекеттік 
органның атауыорганның атауы

Азаматтарды қабылдауды Азаматтарды қабылдауды 
жүргізетін адамның жүргізетін адамның 
Т.А.Ж., лауазымыТ.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау Азаматтарды қабылдау 
күні мен уақытыкүні мен уақыты

Мемлекеттік Мемлекеттік 
органның органның 

орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

«Ақтөбе облысы Ойыл 
ауданы Қараой  ауылдық 
округі әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі

Сұлтанов Айбек 
Өтегенұлы,
округ әкімі

Әр аптаның
бейсенбі күні.

Уақыты:
Сағат: 10:00 – 12:30

Еңбеккерлер 
көшесі, №6 

Сенім 
телефоны
8-(71-332)-

73-6-01

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мекеме қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда «Ақтөбе облысы Ойыл 

ауданы Қараой  ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 8-71-332-73-6-01 сенім телефонына хабарласуына 
болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз-шағымдарға арналған жәшік орнатылған. 

Алда өмір кештері бар таңы бар,
Әр пенденің ұмытылмас шағы бар,
Жер бесікте тербелсең де Әкешім,
Ұрпағыңның сағынышын қабыл ал!

Түнеріп қайғы бұлты төніп келіп,
Бұл тағдыр сұм ажалға беріпті ерік,
Әкешім 50-жаста кете бардың,
Жаныңның бар жылуын беріп тұрып.

Жалғастырып мына өмірдің тірлігін,
Көрсетпеді көңілдегі кірбіңін.

Былтыр күзде бәрі жақсы болатын,
Жыл еді ғой, сен 60-қа толатын.
Қуанышты күндеріміз кенеттен,
Бұлт үйіріліп, қайғы әкелген болатын.
Сене алмадық, сену қиын екен де,
Асқар таудың құлағаны бір күнде.
Қанша туыс болса-дағы қасымда,
Өзіңді әке, іздей берем расында.
Немерелер сағынып жүр олар да,
Келеді деп ойлап жүрген болар ма?
Ата қашан келеді деп сұраса,
Жүрек құрғыр сыздап кетер жарыла!
Еске алдық бүгін туған күніңде,
Бағышталды құрандағы өзіңе.
Ұрпағыңды желеп-жебеп жүргейсің
Жатқан жерің жайлы болып тегінде.
Еске алушылар: балалары.Еске алушылар: балалары.

Мемлекеттік органның Мемлекеттік органның 
атауыатауы

Азаматтарды Азаматтарды 
қабылдауды жүргізетін қабылдауды жүргізетін 

адамның Т.А.Ж адамның Т.А.Ж 
лауазымылауазымы

Азаматтарды Азаматтарды 
қабылдау күні мен қабылдау күні мен 

уақытыуақыты

Мемлекеттік Мемлекеттік 
мекеменің мекеменің 

орналасқан жеріорналасқан жері

Байланыс Байланыс 
телефонытелефоны

«Көптоғай ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ

Асылбаев Ерлан 
Базарбаевич, 

Көптоғай ауылдық 
округінің әкімі

Қазан- 5,12,19,26
Қараша – 2,9,16,23,30
Желтоқсан – 
7,14,21,28.
Уақыты: 10:00-ден – 
12:30-ға дейін

Көптоғай 
селосы Достық 

көшесі №6

74-5-11

2022 ЖЫЛДЫҢ IV ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Аязбай БазарбайұлыАязбай Базарбайұлы
 Базарбаев  Базарбаев 

01.01.1932 ж - 02.10.1982 ж.
Өмірден ерте озған аяулы әкеміз 

сағынышпен еске аламыз!

Дулат Набиұлы НаубетовДулат Набиұлы Наубетов
(01.10.1960ж.-30.10.2021 ж.)(01.10.1960ж.-30.10.2021 ж.)

Әке сенің жоқтығынды білдірмеген,
Анамызда ортамызда жүр бүгін.

Халықта білетін ед тегіс мұны,
«Шәңке» еді қызу қырман кеңістігі,
Жан әке өзіңізсіз бітпеуші еді,
Берсиев совхозының егістігі.

Қырман басы мол астыққа толатын,
Қызметіңіз тым ауырлау соғатын,
Тұқым улау, оны сақтау қоймада,
Бәрі сіздің міндетіңіз болатын.

Кеттің әке өмір мәнін ұқтырып,
Қалған едік қос жанарға шық тұрып,
Бәрімізді ерте есейтті бірақ та,
Анамыздың бойындағы мықтылық.

Бізге арналды талай күн, жылда-
рыңыз,
Жатыр ғой бұл өмірде тұлғалы із,
Әр салада еңбек етіп абыроймен,
Өсіп-өнді ұл менен қыздарыңыз.

Демеңіз бір-бірінен тысқары отыр,
Анамыз бәрін өзі нұсқап отыр,
Сіз кеткенде 10 жастағы Ерланыңыз,
Бүгінде шаңырақты ұстап отыр.

Жаптың әке өмірдің ерте есігін,
Қадірлі әрқашанда бізге есімің,
Жаныңыз жәннатта боп асыл әке,
Мәңгілік жарық болсын жер бесігің.
Еске алушылар: зайыбы Дәмеш, ба-
лалары, ұрпақтары.

Оба – адамзатқа ертеден белгілі ең 
қауіпті жұқпалы ауру. Оба – антро-
понозды, яғни жануардан адамға 
таралуға қабілеті бар аса қауіпті 
карантиндік табиғи ошақты ин-
фекциялық ауру. Обаның табиғи 
ошақтары Қазақстанның 41 % жерін 
қамтыса, Ақтөбе облысы аумағын-
дағы обаның табиғи ошағының жал-
пы көлемі 139 мың ш/м, яғни облыс 
аумағының 46 % құрайды. Ойыл 
ауданы бойынша  обамен қолайсы 
эпизоотологиялық аумаққа Қара-
ой, Сарбие округтері жатқызылған. 
Осы аумақтағы  контингенттер жыл 
сайын обаға қарсы вакцинацияла-
нады. Ауылдық жерлерде адамдар-
дың оба инфекцясын жұқтыру қаупі 
негізінен далалық жұмыстар, дала-
да демалу кезінде бүрге шағуынан 
және түйе малы арқылы жұғуы мүм-
кін. Обаның өкпелік, ішектік, тері-бу-
бондық, септикалық түрлері бола-
ды. Оба инфекциясының берілу 
жолдары:
-рансмиссивті (кенелер,бүргелер 
шағу арқылы беріледі)
-Ауа-тамшылы,ауа-шаң арқылы(о-
баның өкпелік формасымен ауы-
рған науқастан, кеміргіштердің 
терісін өңдегенде)

-Қарым-қатынас(зақымдалған тері 
және шырышты қабат арқылы)
-Алиментарлы (обамен ауырған жа-
нуардың термиялық өңдеуден өтпе-
ген етін пайдаланғанда, ластанған 
су арқылы)
Ауру қоздырғышы бүргелермен та-
сымалданады, негізгі сақтаушысы 
кеміргіштер.
Обаның микробы жұққан жағдай-
да ауру белгілері 2-6 күннен соң 
біліне бастайды. Дене қызуының 
көтерілуі, бас ауыруы,лоқсу,сан-
дырақтау белгілері көрінеді. Ауру 
кейде жеңіл өтуі де мүмкін. Ауру 
белгілері оның жұғу түріне байла-
нысты болады. Аңның, тышқанның 
(қосаяқтың) терісін, обадан өлген 
түйені сойғанда жұқса, ол адамның 
қолтық пен тамақ бездері іседі. Ал 
бүрге, кене арқылы жұққан болса, 
шаққан жерге таяу бездер ісініп, 
қабынады, аяқтан шақса адамның 
шап бездері, кеудеден, қолдан не-
месе мойыннан шақса сол адам-
ның қолтық, тамақ бездері іседі. Қа-
бынған бездерде қатты ауру пайда 
болып, қол тигізбейді. Без обасы 
асқынған кезде адамның өкпесіне 
шабады. Мұндай жағдайда науқас 
жөтелгенде, шашалғанда қан ара-

лас қақырық тастайды. Ауру адам-
ның сілекейіндегі микробтар  үй 
ішіне тез таралып, сау адамдарға 
жұғуы мүмкін.
Қоздырғыштардың сыртқы ортада 
сақталуы:
Оба инфекциясының қозды-
рғыштары шикі сүтте 5 күнге дей-
ін, тұздалған шикі етте 130 күнге 
дейін, дала топырағында 27, өлген 
мал, адам денесінде 60 күнге дейін 
сақталады. 
Ауылдық жерлерде оба аса қауіпті 
инфекциясының алдын – алу шара-
лары:
-Тұрғын үйдің іші мен айналасында 
тазалықты сақтап,тышқандар мен 
бүргелерді жою шараларын жүргізу;
-Жалпы ауылшаруашылық жану-
арды, соның ішінде түйе соятын 
болсаңыз, ветеринарға хабарлап, 
тексеруден өткізгеніңіз дұрыс; 
-Елді–мекендерде, жеке үй-жай-
ларда кеміргіштермен, бүргелер-
мен күресті күшейту;
-Түйелерге обаға қарсы екпе сал-
дыру, ветеринариялық маманның 
тексеруімен, рұқсатымен сою.
Ойыл аудандық санитариялық-эпи-Ойыл аудандық санитариялық-эпи-

демиологиялық бақылау демиологиялық бақылау 
басқармасыбасқармасы

ЕСКЕ АЛУ

ОБАНЫҢ ОШАҒЫ ҰДАЙЫ БАҚЫЛАУДА
БІРАҚ, САҚТЫҚТА ҚОРЛЫҚ ЖОҚ!



4 қазан 2022 жыл

Жылу беру маусымында да өрт 
оқиғасымен өрттен тараған көмір 
қышқыл газының улы екендігі ай-
тылып, жазылғанымен әлі де болса 
немқұрайлықпен қараудамыз. Атап 
айтсақ, 2022 жылдың өткен кезеңін-
де ауданымызда тұрғын секторында 
15 өрт жағдайы тіркелді. Өрттер се-
бептерінің басым бөлігі тұрғын үй-
дегі электр желісінің қысқа тұйықта-
луынан, тұрғындардың от қолдану 
кезіндегі абайсыздығынан, тұрғын-
дардың электр құралдарын пайдала-
ну кезінде өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтамауынан және тұрғын үйдегі 
жылыту пешінің ақаулығынан орын 
алып отыр. Сондықтан, қазіргі кезден 

өрт қаупіне қарсы күрес жүргізіп, оны 
болдырмаудың мүмкіндіктерін жасап 
отыруымыз қажет. 
Жоғарыда айтылғанның негізінде, 
өрт қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін 
жылу беру маусымында орындалуы 
тиіс талаптарды аудан тұрғындары-
ның тағы да есіне салуды жөн көріп 
отырмыз!
1. Жылу беру маусымында пештер 
мен түтіндіктерді күйеден тазарту ке-
рек, жылу пештері үш айда бір рет, 
үздіксіз қозғалыстағы ошақ пен пеш-
тер екі айда бір рет, үздіксіз жағыла-
тын ас үй плиталары мен басқа пеш-
тер айына бір рет тазартылуы тиіс; 
2. Қатты отынмен жұмыс істейтін пеш-

Батыс пен Шығыстың сауда қарым-қа-
тынасын тұрақты байланыстырып 
отырған, Жібек жолының бойында ор-
наласқан Ойыл өңірінің тарихы терең, 
орны ерекше болатын.
Бұған себеп кезінде далада айыр-
бас сауданың дамуына ықпал еткен 
Әбілқайыр ханның, Бөкей ордасын-
да тұрақты сауда қатарларының қа-
лыптасуын ұйымдастырған Жәңгір 
ханның саясаты еді. ХІХ ғасырдың 
ортасынан кейін орыс пен татар көпе-
стерінің саудасы, Хиуа, Бұхара са-
удагерлерінен асып, жандана түсті. 
Осы кезде Жайық жағасынан Омбыға 
дейін бекіністер салынып, жәрмеңке-
лер ашыла бастады. 1866 жылы Орал 
қаласы саудагерлерінің сұрауы бой-
ынша, генерал-майор Романовский 
Калмыковтан 190 шақырым жердегі 
Қазыбек шатқалында, Ойыл өзенінің 
жағасында жәрмеңке ашу туралы 
мәселе көтерді. Осыған байланысты 
ол Орынбор генерал-губернаторына 
өтініш жолдады. Генерал-губернатор 
өзінің 1866 жылдың 29 қыркүйегінде-
гі №7181 шешімімен өтінішті қолдап, 
ішкі істер министрі, статс-кеңесші 
Валуевке осы Ойыл жәрмеңкесінің 
Ережелерін дайындағанын ескертеді. 
Ережелер 1867 жылы «Уральские 
войсковые ведомости»  газетінің екін-
ші нөмірінде жарияланады. Бірінші 
Ойыл жәрмеңкесінде қандай және 
қанша тауар сатылғаны, қай жақтан, 
қанша саудагер болғаны, жәрмең-
кенің кірісі мен шығысы туралы толық 
мәлімет «Уральские войсковые ве-
домости» газетінің 1868 жылғы 4-са-
нында  жарияланған. Соның ішіндегі 
деректерге қарасақ, сырттан келген 
саудагерлердің 70 пайызы Қазан гу-
берниясынан екен және олар осы 

жәрмеңкеде 5 мыңнан астам қой, 800 
ірі қара терісін, 5,5 мың қой терісін, 
50 пұт түйе жүнін сатып алған. «Са-
туға айдап әкелінген мал арасында 
ауруға шалдыққаны болмаған» - депті 
арнайы жәрмеңкеге бекітілген мал 
дәрігері. Ал тәртіп орнату үшін шақы-
рылған атты казактар командасының 
басшысы, хорунжий Ранневтің жаз-
басында жәрмеңкенің алда өзеннің 
жоғары жағына қарай 15 шақырым 
жерге көшірілетіні айтылған. Оның 
себебін маңындағы өткелдің ыңғай-
сыздығымен айнала орналасқан адай 
руы қонысының жайылымына кедергі 
келтіретіндігімен дәлелдейді.
Күзгі жәрмеңкенің ашылу уақыты 
қыстауға көшу уақытымен тұспа-тұс 
келетіндігін ескере отыра, комитет 
оны 15 қыркүйекке ауыстырады. Ран-
невтің мәлімдемесі бойынша, жер-
гілікті тұрғындар ашылған жәрмеңке-
ге ризашылығын білдіріп, кәсіпкерлер 
қолдан тас соғып, келесі жәрмеңкеге 
дейін кішігірім ғимараттар тұрғызуға кі
ріскен.                                                                                                        
Қазыбек шатқалы атануы шеркеш 
руынан шыққан Қазыбек бидің мекені 
болғандығынан екен. Қазыбек Жа-
байұлы 1760 жылы қазіргі Қызылқоға 
ауданының Жангелдин ауылында 
дүниеге келген. Өзінің әділдігімен ел 
есінде қалған. 1824 жылы 64 жасында 
дүниеден өтіпті. Бейіті — қазіргі Ми-
ялы селосынан 7-8 шақырым жердегі 
Қазыбек қауымында. Кезінде бұл елді 
мекен Қазыбек болысы аталып, кейін 
ауылдық кеңесі болған. Ойылдың сол 
жағалауында Қазыбек тоғайы да бар. 
Қазір ол жұртшылықтың демалыс ор-
нына айналған.

Нұрлан ЖҰМАҒАЛИЕВ,Нұрлан ЖҰМАҒАЛИЕВ,
өлкетанушы.өлкетанушы.

Мектеп бітіргенімізге биыл 45 жыл 
болыпты. Өткен өмірге көз жүгіртсек, 
бәрі кеше ғана сияқты. Ол кезде Қара-
кемер ауылы Ойыл совхозы бойынша 
ең үлкен ауыл еді. Ойыл совхозының 
1-ші фермасы Добыр ауылында және 
3-ші фермасы Ақшатау ауылдарында 
4 кластық мектеп болды да, ол жақтың 
балалары 5-ші кластан бастап Қара-
кемерге келіп оқитын. Мектептің жа-
нында 50 орындық интернат болатын. 
Ойыл өзенінің бойында орналасқан 
Қаракемер ауылының іргесіндегі 
сайда тал көп болды. Жылда мектеп 
директоры ауыл адамдарын, мұғалім-
дерді және оқушылырды ұйымдасты-
рып тал егетін. Қаракемер ауылының 
екі жағында да үлкен тоғай бар, бірі 
Данил, екіншісі Қипы деп аталады. 
Көбіне сол тоғай жаққа балаларды 
ұстаздар демалуға алып баратын. Қи-
пының ар жағында Санаторий (Қызыл 
мектеп) деген тарихи ғимараттары 
бар шағын ауыл болатын. Санаторий-
да жазды күні Ойыл ауданының бала-
лары лагерге демалуға келетін... 
  Ұстаздан қуат алған барлық ғалам, 
  Біз үшін Ұстаз деген алтын адам!
Нағыз ұстаз болу – бақыт әрі абы-
рой. Шындығында, мұғалім болу оңай 
болып көрінгенмен, ал нағыз ұстаз 
болу екінің бірінің қолынан келе бер-
месі анық. «Ұстазды алтын діңгекке 
теңер едім», – деп ұлы педагог Ы. 
Алтынсары айтқандай, ұстаз жолы 
–  қиындығы мен рахаты бір басқа 
жетерлік мамандық атаулының ұлы-
сы. Білім беру кеңістігінде тәжірибелі 
де білімді, өз мамандығының хас 
шебері кәсіби ұстаздар көп болды. 
Солардың бірегейі – Мұханбетқали 
Қосанов, Ораз Алтыбаев, Сәрсенғали 

Әнесов, Ынта Қараманова, Жолдай 
Серғалиева, Райса Меңгереева, Сай-
ын Жайлыбаев, Тажіғұл Умбешов, 
Жұмабек Ермағанбетов, Асылбек 
Қосанов, Бақтығали Бектұрғанов, Ға-
лия Бекешова, Жаңыл Байнекешова, 
Әділхан Мерғалиев, Ғалия Уталиева, 
Аманорман Алтыбаев, Тілектес Қал-
ниязова, Қуаныш Бисалиев, Еламан 
Жолыбаев, т.б. бізге сабақ берген 
ұстаздар жайлы ерекше ілтипатпен  
айтуға болады. Себебі ғибратты ғұ-
мырының қымбат  шақтарын болашақ 
буындарды оқыту мен тәрбиелеу ісіне 
арнады. Өз ісіне берілген, шәкіртінің 
жанына нұр құя білген ұстаздың өмірі 
–  болашақ үшін  үлкен өнеге. Содан 
бері біраз уақыт өтті.  Жүйткіген уақыт 
ешкімге жеткізер емес. Ұстаздың қа-
рапайымдылығы мен ұқыптылығы, 
еңбекке деген ерекше ынтызарлығы 
өзгелерден оны ерекшелендіреді. 
Ұстаздардың қайсар мінезі, қазақи 
ақжарқындығы мен қызметіне деген 
адалдығы біздер үшін үлгі болды. Қа-
зақтың әйгілі жазушысы Ғ.Мүсірепов 
«Оқушылардың ең сенімді ұстазы, 
сыр жасырмай ашық айтатын адамы 
– мұғалім» - демекші, шәкірттеріне 
оң бағытқа жол сілтер ақылшысы, 
кез келген сәтте көмек қолын соза 
білетін қамқор ұстаздарға алғысымыз 
шексіз. Сол кездегі ұстаздар сонымен 
қатар мектептің талапты да талант-
ты шәкірттерінен құралған «Театр», 
«Еңбек», «Денешынықтыру» т.б. үйір-
мелерінің көркемдік жетекшісі болып, 
үлгі көрсете білді. Мұның өзі тәжіри-
белі ұстаздардың тағы бір қырын ай-
қындай түскендей. «Бұлақ көрсең, 
көзін аш» демекші, қаншама дарын-
ды жастардың өнер айдынына еркін 

Жуырда ерекше білімді қажет ететін 
оқушылар арасында «Балалар жылы-
на» орай Алматы қаласында «Жұл-
дызай - 2022» Ұлттық инклюзивті 
ойындар спартакиадасы ұйымдасты-
рылды. Спартакиада жеңіл атлетика, 
шағын футбол, үстел тенисі, голбол, 
бочка, ұлттық ойындар, асық ату және 
бестас сынды спорттың 6 түрінен өтті. 
Ойындардың бастамашысы және де-
меушісі BI Group құрылыс холдингі, 
бас демеушілері «Самұрық-Қазына» 
қоры және «Спорт Қоры» қоры бол-
ды. Бірегей турнирге 11 облыс пен 3 
республикалық маңызы бар қаладан 
10 мен 18 жас аралығындағы 300-ден 
астам жас спортшы қатысты. Айту-
лы додаға Ж.Жүсібалиев атындағы 
Ойыл қазақ орта мектебінің 5 б сы-
нып оқушысы Нұрзат Әбубәкір қаты-

«АСЫҚ АТЫП ОЗҒАН» 
НҰРЗАТ ОБЛЫСТЫҢ НАМЫСЫН ҚОРҒАДЫ

сып, мүмкіндігі шектеулі балалар мен 
жасөспірімдер арасында өз бағын 
сынап, «Асық ату» жарысынан жүл-
делі І орынды жеңіп алды. «Асық ой-
наған азар...» деп басталатын нақыл-
ды теріске шығарып, Ойылдың атын 
«оздырған» Нұрзат жарады! Намысты 
қолдан бермеген балғын спортшымы-
зға асығың алшысынан түсе берсін 
дейміз.  
P.S. Оқушыларды спортқа баулып, P.S. Оқушыларды спортқа баулып, 
оларды әлеуметтендіруге және оларды әлеуметтендіруге және 
қоғамға кіріктіруге, исклюзивті спорт-қоғамға кіріктіруге, исклюзивті спорт-
тың дамуына зор үлес қосқаны үшін тың дамуына зор үлес қосқаны үшін 
жетекшісі Нұрлыжан Мұқашев Қа-жетекшісі Нұрлыжан Мұқашев Қа-
зақстан Республикасы Ұлттық Парао-зақстан Республикасы Ұлттық Парао-
лимпиада Комитетінің алғыс хатымен лимпиада Комитетінің алғыс хатымен 
марапатталды. марапатталды. 

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫМуса ӘДІЛБАЙҰЛЫ
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

Осы орайда қыркүйек айында Қа-
зақстан Республикасының мемлекет-
тік рәміздерінің 30 жылдығына және 
аудан әкімінің жүлдесіне арналған 
мекеме қызметкерлеріне арасында 
шағын футболдан  аудандық лига ұй-
ымдастырылды.
Қазақстан Республикасы Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қа-
зақстан халқына Жолдауында барлық 
жастағы  ел азаматтары арасында 
бұқаралық спортты дамыту мақсатын-
да, ауданда бұқаралық дене тәрбиесі 
мен спортты дамытуға,  спортшылар-
дың спортқа деген қызығушылығын, 
достық қарым-қатынастарын нығай-
туға, сондай-ақ ауданда мекеме қыз-
меткерлері арасында шағын-футбол 
спортын дамыту және  насихаттау 
мақсатында өткен жарысқа 11 коман-
да қатысты. 
Екі аптаға ұласқан мекеме қызмет-
керлері арасындағы турнир өткен 
аптаның бейсенбісінде өз мәресіне 
жетті. Ойын тартысты өтіп, әсіресе 
ақтық ойын көрермендер көңілінен 
шықты. Жарыс қорытындысы бойын-

ОЙЫЛ ГАЗ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖІГІТТЕРІ 
АУДАН ӘКІМІНІҢ АУЫСПАЛЫ КУБОГІНІҢ ИЕГЕРІ

СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ АУДАНЫМЫЗДА БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ ДАМЫТУ МАҚ-СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ АУДАНЫМЫЗДА БҰҚАРАЛЫҚ СПОРТТЫ ДАМЫТУ МАҚ-
САТЫНДА ШАҒЫН ФУТБОЛ АЛАҢДАРЫН САЛУ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫНДЫ САТЫНДА ШАҒЫН ФУТБОЛ АЛАҢДАРЫН САЛУ ЖҰМЫСТАРЫ ҚАРҚЫНДЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫП ЖАТҚАНЫ КӨПКЕ МӘЛІМ. АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДА ҒАНА ЖҮЗЕГЕ АСЫП ЖАТҚАНЫ КӨПКЕ МӘЛІМ. АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДА ҒАНА 
ЕМЕС, АУЫЛ ЖАСТАРЫН СПОРТҚА ТАРТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫП ЕМЕС, АУЫЛ ЖАСТАРЫН СПОРТҚА ТАРТУ МАҚСАТЫНДА ЖҮЗЕГЕ АСЫП 
ЖАТҚАН ИГІЛІКТІ ІС АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕ ДЕ ЖАЛҒАСЫН ТАУЫП ЖАТҚАН ИГІЛІКТІ ІС АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕ ДЕ ЖАЛҒАСЫН ТАУЫП 
КЕЛЕДІ.КЕЛЕДІ.

ша ІІІ орын Ойыл аудандық полиция 
бөліміне бұйырса, ІІ орынды Ойыл 
қазақ орта мектебі командасының ен-
шісіне тиді.  І орынды  Ойыл газ шару-
ашылығы мекемесі командасы жеңіп 
алып, ауыспалы кубокты иеленді. 
Жыл сайын дәстүрге айналған тур-
нирге биылда мекеме қызметкерлері 
асқан белсенділікпен қатысты. 
Айтулы спорттық додада мәдениет 
үйінің атынан шыққан Алтынбек До-
шаев «Үздік қақпашы» атанса, Ойыл 
газ шаруашылығы мекемесінің қыз-
меткері Бектас Қайрошев «Үздік ша-
буылшы» деп танылды. Ойыл қазақ 
орта мектебінің мұғалімі Әділхан 
Суқашев «Үздік қорғаушы» атанды. 
Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік рәміздерінің 30 жылдығына 
және аудан әкімінің жүлдесіне ар-
налған мекеме қызметкерлеріне ара-
сында шағын футболдан аудандық 
лигасының жеңімпаздары мен жүл-
дегерлеріне мадақтама қағаз және 
медалдармен және аудан әкімінің 
ауыспалы кубогы табыс етілді. 

ӨЗ ТІЛШІМІЗ.ӨЗ ТІЛШІМІЗ.

Бұл ауруды псеудопереноспора ки-
бензис саңырауқұлағы тудырады. 
Ауру  көбінесе қиярдың жапырағын 
жайлайды. Жапырақтың бетінде 
сарғыш жасыл майлы дақтар, ал 
жапырақтың астынан күңгірт-көкшіл 
дақтар пайда болады. Кейін олар 
жайылып, бір-бірімен қосылып ке-
теді де, конидиялар мен конидия 
сағақтарынан тұратын қалың ақ өңез-
ге айналады. Конидиялары түссіз, 
эллипс тәрізді, ұзын тізбек түзеді. 
Өсу кезеңінің соңына қарай оларда 
саңырауқұлақтың жетілген сатысы - 
клейстотецилер пайда болады. Олар 
шар тәрізді, диаметрі 90-150 мкм. 
Аскоспоралары эллипс тәрізді немесе 
дөңгелек, мөлшері - 20-30х 0-20мкм. 
Ауру қатты тараған уақытта жапырақ 
солып қурайды, түсіп қалады. 
Аурудың тарауына өсімдік қалдықта-
ры үлкен әсер етеді. Саңырауқұлақ 
клейстотеций түрінде өсімдік қал-
дықтарында сақталады. Өсімдіктің 
қалдықтарында зооспоралар топтаса-
ды. Көктемде 15-20 градуста бірінші 

Қиярдың жалған
ақ ұнтағы

зооспорангий өсім, одан зооспоралар 
шығады. Зооспоралар өсімдікте ауру-
дың пайда болуына әкеп соғады. Ау-
рудың дамуына төменгі температура 
мен жоғарғы ылғалдылық (100) әсер 
етеді. Өсімдіктің өсу кезеңінде кони-
диялар ауа ағынымен және жаңбыр 
тамшысымен таралады.
Ауруды ұлғайтып өсіртпеудің негіз-
гі шарасы – агротехникалық про-
филактикалық ережелерді бұзбау. 
Ауру көбінесе тұқым арқылы тарай-
ды. Сондықтан тұқымдық дәндерді 
улағыштармен өңдеу қажет. Ол үшін 
дәндерді 3 тәулік бойы 70 градустың 
температурада ұстап, микроэлемент-
тердің (бор, цинк, марганец) ерітін-
ділері қосылған ТМТД, френтиурам 
ертінділерінде 6 сағаттай ұстау керек.

Өсіп тұрған өсімдікке хлорлы барий 
қосылған бордос сұйығын шашу ауру-

дың өрбімеуіне себеп болады. 
Р.Саменов,Р.Саменов,

ҚР АШМ АӨК МИК «РФД ж БӘО» ҚР АШМ АӨК МИК «РФД ж БӘО» 
РММ Ойыл аудандық филиалының РММ Ойыл аудандық филиалының 

фитопатологы. фитопатологы. 

ОЙЫЛ СЕЛОСЫНЫҢ ТҰРҒЫНЫ
 ГҮЛЖАНАТ ЖОНЫСҚЫЗЫ

МУСИНАҒА!
 ТУҒАН КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ

Әулеттің келіні, жеңгеміз Гүлжанат-
ты 60 жасқа толған мерейтойымен 
құттықтаймыз!
Сіз саналы ғұмырыңызда бауыры-
мызға адал жар, ұлдарыңызға аяу-
лы ана, немерелеріңізге сүйікті әже 
бола білдіңіз.
Ағайын-туыстарыңыз бен бауырла-
рыңыздың құрметіне бөленіп, отба-
сыңыздың ортасында толған айдай 
жарқырап отыра беріңіз!

Есік ашты алпыс жас,
Құтты болсын мереке.
Отбасыңыз аман боп,
Арта берсін береке.

Күлімдеңіз жайнаңыз,
Нұрын сыйлап гүл көктем.
Бар жақсыны сыйласын,

Алпыс жас бұл кеп жеткен.

Құттықтаушылар: Шауменовтар отбасы.Құттықтаушылар: Шауменовтар отбасы.

қанат қағып, самғау биігіне көтерілуі-
не дем беріп, ақыл-кеңестерін берді. 
Аталмыш үйірме арқылы біздерді 
тылсым сырға толы өмір әлемімен 
таныстырып, адамгершілік, қазақ мә-
дениетін меңгеру арқылы санамызды 
оятып, армандарымызға, мақсатта-
рымызға, мұраттарымызға жетуге 
жол сілтеп, жемісті жұмыс жасады 
деп айтуға болады. Оқытушы ағай-
лар мен апайлар тек қана нағыз ұстаз  
ғана емес, Қаракемер ауылының мәу-
елі бәйтерегі бола білді. 
Біздер үшін мектептің әр қабырға-
сы, есігі, тіпті оның тұтқасына дейін 
ыстық. Биология, химия, математи-
ка, физика, қазақ тілі т.б. кластары, 
мектеп қоңырауы мен қара тақтаны 
көргенде балалық, балғын шағың 
еске түседі. Білім ошағын бітіргеннен 
кейін 45 жыл өтсе де, оқу жылда-
рынан қалған естеліктер ұмытылған 
емес. Кластастар бір-бірімізді іздеп, 
ватсап арқылы топ құрдық.  Класта-
стар деген бала кезімізде құлын-тай-
дай тебісіп бірге ойнаған ең шынайы 
достар. Кейбірін дауысынан танып 
жатасың. Бет-әлпеті, түрі өзгерсе де, 
дауысы баяғыша қалған. Кластастар 
биыл асқаралы 60 жасқа толып жа-
тыр.  Бірге оқыған кластастар Андрей 
және Люба Сисенғалиевтер, Амандық 
Шамишев, Амантай Дұзбағамбетов, 
Алмаш Халидуллина, Ақкенже Жол-
дыбаева, ӘбілханӘАжниязов, Әлия 
Рахметуллина, Әзімтай Зарлықов, 
Әсима Ысымғалиева, Есенгүл Құт-
тыбаева, Сайлау Айдаров, Света 
Сисенғалиева, Мұса Абдрахманов, 
Үйтолған Тасанова, Шадияр Сламға-
лиев.
Сол кездегі бойжеткендер мен бо-

збалалар өз жолдарын тауып, түрлі 
мамандық иесі атанды. Осыдан 45 
жыл бұрын мектеп бітірген түлек-
тердің біразы арман қуып, еліміздің 
түкпір-түкпіріне орналасып, шаңырақ 
көтерді. Балалы-шағалы болды. Енді 
бірқатары туған жерден табан аудар-
май, ауылдың берекелі тірлігіне үлес 
қосып отыр. Қазір қарап отырсақ, 
сыртқа жүргендерден гөрі, ауылда, 
аудан орталығында және жақын елді 
мекендерде тұрып жатқандардың 
саны басым екен.
Иә, қырық бес жыл деген аз уақыт 
емес. Жол түскенде, ауыл жаққа 
барғанда кездесіп қалатын бірен-са-
ран кластастар болмаса, бір-бірімен 
көптен жүздеспеген достар алда бо-
латын қырық бес жылдық кездесуден 
үлкен әсер аларымыз сөзсіз. Әсіресе 
кездесу жайын алдымен айтып: «Бір 
себеппен туған жердің топырағына 
табан тіреп, сағыныштарыңды басып 
қайтыңдар», – деп жатқан ауылдағы 
кластастарға қалай риза болмассың?!
Бір партада отырып, қоңырау кезінде 
дәлізде бірге жүгірген кластастар мен 
жылдар бойы білім нәрімен сусын-
датқан ұстаздардың бірқатары өмір-
ден өтіп кетті. Бірақ, олардың бәрі 
де ұмыт қалмайды, еске алып, Құран 
бағыштап тұрамыз.
Халқымыз «ер топырағына тартады» 
деп бекер айтпаған. Бұл – қай уақыт-
та да, қай кезде де өз мәнін жоймай-
тын даналық сөз.   Сондықтан араға 
жылдар салып сағынып жүздескенде, 
айтар әңгіме де, бөлісер жаңалық та 
көп болады.

Нұрлан ЕСЕНҒАЗЫ,  Нұрлан ЕСЕНҒАЗЫ,  
Қаракемер сегізжылдық мектебінің Қаракемер сегізжылдық мектебінің 

1977 жылғы түлегі.1977 жылғы түлегі.

«БІР АУЫЛДАН ТҮЛЕП ҰШҚАН ЖАСТАР ЕДІК...»

МАУСЫМ БАСТАЛДЫ: ОШАҒЫҢ ДАЙЫН БА?

ҚАЗБЕКТЕГІ 
АЛҒАШҚЫ 
ЖӘРМЕҢКЕ

терінде алдына 0,5 х 0,7 м кем бол-
майтын өлшемдегі металл табақпен 
қорғалған болуы тиіс; 
3. Жылыту пештері ақаусыз есіктер-
мен және жанғыш конструкциялардан 
нормаларда белгіленген өртке қарсы 
бөлгіштермен (жылжытқыштармен) 
қамтамасыз етілуі қажет; 
4. Пешпен жылытуды пайдалану 
кезінде: 
- от жанып жатқан пешті қараусыз 
қалдыруға, сондай-ақ оларды қадаға-
лауды балаларға тапсыруға; 
- жағу үшін дайындалған отынды, сон-
дай-ақ басқа да жанғыш заттар мен 
материалдарды пештің алдындағы 
табаққа орналастыруға; 
- қатты отын жағылатын пештерді 
жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш 
сұйықтықтарды қолдануға; 
- пештерді шамадан тыс қыздыруға; 
- жанғыш заттар мен материалдарды 
(аяқ киімді, киімді, ағашты) пештер 
мен түтіндіктердің бетінен 0,5 м кем 
қашықтықта кептіруге; 
- ысырмаларды (жаппаларды) жо-
балау нормаларында көзделген ой-
ықтарсыз қолдануға; 
- ақаулары, сызаттары мен саңылау-
лары бар пештерді жағуға жол беріл-
мейді.
Сонымен қатар Автокөліктегі өрт қа-
уіпсіздігіне де тоқталуды жөн көрдік. 
Көбінесе тілсіз жаудың шығуы, ав-
токөліктің электрсымдарының қысқа 
тұйықталуынан, ТҚС-да тұрған ав-
токөліктерге жөндеу жұмыстарын 

жүргізген кезде өрт-техникалық қа-
уіпсіздігін сақтамаудан пайда болады. 
Сонымен қатар, автокөлік ішінде 
шылым шегуден де өрт оқиғалары 
жиі орын алып отыр. ТЖ саласының 
мамандары автокөлікте өрт пайда 
болған жағдайда не істеу керек екені-
не назар аудартып, көлік иелеріне 
арналған мынадай сақтық ережелерін 
ұсынады.
- Автокөліктеріңізді дер кезінде техни-
калық байқаудан өткізгеніңіз дұрыс; 
-Үнемі оның дұрыс екенін қадаға-
лаңыз, әсіресе электрсымдарға баса 
назар аударыңыз; 
- Өзіңізбен бірге әрқашанда өрт сөн-
діргіш құрал болсын, оны қолжетімді 
жерде ұстаңыз; 
- Тәжірибе көрсеткіші бойынша өрт 
сөндіру кезінде автокөлігіңізге көмір 
қышқылды өрт сөндіргіш пайдаланған 
тиімді.
Біз жоғарыда от жағу маусымы ке-
зеңіндегі және автокөліктегі қара-
пайым өрт қауіпсіздігі талаптарының 
сақталуын келтірдік. Сондықтан ау-
данымыздың әрбір тұрғынына  өрт-
терден түрлі зардаптар келмес үшін, 
сақтық шараларын орындау кезек күт-
тірмейтін мәселе екендігін ескерткіміз 
келеді.
Есіңізде болсын! Өрт кезінде 
салқынқандылық танытыңыз, өрт сөн-
діру бөлімінің «101» немесе «112» те-
лефоны бойынша хабарласыңыз!

Ойыл ауданының төтенше Ойыл ауданының төтенше 
жағдайлар бөліміжағдайлар бөлімі


