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20 қарашада өтетін кезектен 
тыс президент сайлауына ТМД 
елдерінен 23 байқаушы аккре-
дитация алды. Бұл туралы ТМД 
Атқарушы комитеті төрағасының 
– атқарушы хатшысының орынба-
сары Ильхом Нематов айтты.
 «Жұмысымыз ашықтыққа, де-
мократиялыққа, бейтараптыққа, 
Қазақстанның ішкі істеріне ара-
ласпауға, халықаралық құқықтың 
негізгі нормалары мен ұста-
нымдарын сақтауға негізделген. 
Біздің байқаушы тәжірибеміз бар.
Байқау шынайы өтетіндігіне 
сенімім мол. Қорытынды мәлімде-
ме жасаймыз. Байқаушылар топ-
тарының барлық жетекшілерінің 
қатысуымен үйлестіру кеңесін 
құрамыз. Дауыс беру аяқталған-
нан кейін, 21 қарашада қорытын-

САЙЛАУ: ТМД БАЙҚАУШЫЛАР МИССИЯСЫ 
21 ҚАРАШАДА ҚОРЫТЫНДЫ МӘЛІМДЕМЕ ЖАСАЙДЫ

- Берік Төлеуұлы, 20 қараша күні - Берік Төлеуұлы, 20 қараша күні 
Қазақстан Республикасы Прези¬-Қазақстан Республикасы Прези¬-
дентінің кезектен тыс сайлауы дентінің кезектен тыс сайлауы 
өтеді. Оның бұрынғылардан ерек-өтеді. Оның бұрынғылардан ерек-
шелігі неде?шелігі неде?
- Қазақстан Республикасы Прези-
денті  Қ-Ж.К.Тоқаев  2022 жылдың 
1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 
жолдаған Жолдауында  елімізді 
алда жаңа саяси реформалар 
күтіп тұрғанын атап өте келе осы 
жылдың күзінде кезектен тыс 
Президент сайлауын  өткізуді 
ұсынды. Бұл сайлаудың ерек-
шелігі, мынада енді Президенттің 
өкілеттік мерзімі 7 жыл болады 
және ол бір мерзімнен артық Пре-
зидент болып сайлана алмай-
ды. Сонымен қатар Президент-
тің туыстары саяси мемлекеттік 
және квазимемлекеттік органдар-
да басқарушылық қызмет атқара 
алмайды.
 - Саяси кезеңге байланысты қан-- Саяси кезеңге байланысты қан-
дай жұмыстар атқарылып жатыр?дай жұмыстар атқарылып жатыр?
- Қазіргі таңда Орталық сайлау 
комиссиясы кандидаттарды тір-

кеп болды. Барлығы 6 кандидат 
тіркеліп, үгіт-насихат жұмыста-
рына кірісті. Аудандық сайлау 
комиссиясы кандидаттардың 
сенімді өкілдерін тіркеді, олар да 
жұмыстарына кірісіп кетті. Кан-
дидаттарды тіркеуге байланысты 
заңнамада олардың сайлаушы-
лардан қол жинау еркіндігі айқын 
көрсетілген. Осыған сәйкес бар-
лық Президенттікке үміткер аза-
маттар аудан сайлаушыларынан 
қол жинады. Қол қою парақтары 
аудандық сайлау комиссиясы 
мүшелері мен аудандық полиция 
бөлімі көші-қон бөлімшесі қыз-
меткерлері арқылы тексеріліп, 
облыстық сайлау комиссиясына 
тапсырылды.
- Сайлауалды үгіт-насихат жұмы-- Сайлауалды үгіт-насихат жұмы-
стары басталып кеткенін білеміз. стары басталып кеткенін білеміз. 
Осы турасында сөз қозғасақ...Осы турасында сөз қозғасақ...
- Сайлау комиссияларының 
үгіт-насихат жұмысына кірісуге 
құқығы жоқ. Үгіт-насихат  жұмы-
стары кандидаттардың қоғамдық 
штабтары мен сенімді өкілдері 
арқылы жүргізіледі.    
- Маңызды науқанға Ойыл ауда-- Маңызды науқанға Ойыл ауда-
нынан қанша сайлаушы қатыса-нынан қанша сайлаушы қатыса-
ды? Олардың дауыс беруін ұй-ды? Олардың дауыс беруін ұй-
ымдастыру жайы қалай?ымдастыру жайы қалай?
- Аудан бойынша 2022 жылдың 
1 қазанына 9527 сайлаушы бар. 
Жергілікті атқарушы органдар 
қазір сайлаушылар тізімін нақты-
лауда, сайлаушылар тізімі сайлау 
учаскелеріне аудан әкімінің қолы 
қойылып, 30 қазанда тапсыры-
лады. Учаскелік сайлау комис-
сиялары тізімді алғаннан кейін 5 
күн ішінде нақтылап, сайлауға 15 
күн қалғанда, яғни 4 қарашадан 
бастап сайлаушыларға танысу 
үшін ұсынады. Бір айта кететіні 
сайлаушылар тізімімен әр сай-
лаушы өзі ғана таныса алады. 

Олардың тізіміне республика-
ның белсенді сайлау құқығы бар 
азаматтары енгізіледі. Сонымен 
қатар жергілікті атқарушы орган-
дардың лауазымды адамдары 
тиісті сайлау комиссиясы ұсынған 
сайлаушылар тізімдерінің, сон-
дай-ақ сайлаушылар туралы де-
ректердің анықтығы үшін жауап-
ты болады. Әрбір азамат сайлау 
жарияланған немесе тағайын-
далған кезден бастап тиісті атқа-
рушы органда сайлаушы ретінде 
тіркелуге құқылы. Егер азамат 
сайлауға кемінде отыз күн бұрын 
тіркеліп, сайлау күні өзінің тіркел-
ген орны бойынша дауыс беруге 
арналған үй-жайға келу мүмкін-
дігі болмайтыны белгілі болса, 
ол өзінің сол сәттегі мекен жайы 
бойынша сайлаушылар тізіміне 
енгізу жөнінде жазбаша өтініш 
беруіне болады. Айта кетерлігі, 
биыл Заңда алғаш рет мүмкін-
дігі шектеулі сайлаушылардың 
дауыс беруіне қолайлы жағдай 
жасау көзделген. Сондықтан ал-
дымен дауыс беруге ғимараттың 
бірінші қабаты таңдалып, пан-
дустардың, төсеніштердің, так-
тильді көрсеткіштердің (уақытша 
рұқсат етіледі) болуын қамтама-
сыз ету керек. Ең бастысы, мүм-
кіндігі шектеулі азаматтарға сай-
лау учаскесінде бөгде адамның 
көмегінсіз таңдауын жасырын 
білдіре алатындай жағдай жасал-
ды. Сондай-ақ сайлау учаскесіне 
келе алмайтын тұрғынға, оның 
алдын ала өтініші арқылы, сай-
лау комиссиясының өкілдері үй-
ден дауыс беруге жағдай жасай 
алады. Саяси науқан алдында 
мамандардың біліктілігі басты 
назарда ұсталады. Осыған орай 
аудандық, аумақтық сайлау ко-
миссиясы мүшелерінің барлығы 
арнайы оқытылды. Аудан бойын-
ша 24 сайлау учаскесі бар, олар-
дың құрамында 120 учаскелік 
сайлау комиссиясының мүшелері 
бар. Қазіргі таңда учаскелер сай-

ТҮЗЕТУ
Аудандық «Ойыл»  га-
зетінің 28.09.2022 жылғы 
№38 санында жари-
яланған аудандағы 
учаскелік сайлау комисси-
яларының құрамдары ту-
ралы хабар төмендегідей  
мәтінде :
№389 учаскелік сайлау 
комиссиясының хатшысы  
Тілепова Әлия Сәулебай-
қызының  орнына комис-
сия хатшысы болып Ер-
менова Райхан Есенқызы   
   деп түзетіліп оқылсын.
.

    31 қазан 2022 жыл                        № 16                           Ойыл селосы   31 қазан 2022 жыл                        № 16                           Ойыл селосы   
Аудандық мәслихаттың  Аудандық мәслихаттың  
кезектен тыс он бесінші сессиясын кезектен тыс он бесінші сессиясын 
шақыру туралышақыру туралы
 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағына сәйкес  

ШЕШІМ ЕТЕМІН:ШЕШІМ ЕТЕМІН:
 Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың  кезектен тыс он бесін-
ші сессиясы 2022 жылдың 10 қарашасы күні сағат 10.00-ге аудан 
әкімдігінің мәжіліс залында шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
 1.Ақтөбе облысы Ойыл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 23 
желтоқсандағы №95 «2022-2024 жылдарға арналған Ойыл аудандық 
бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Хабарламашы: Б.Әділханов -  аудандық экономика және  қаржы  
бөлімінің басшысы.
 2. Басқа да мәселелер.

Аудандық мәслихат  хатшысы:          С.Ғ.ЗаймолдинАудандық мәслихат  хатшысы:          С.Ғ.Займолдин

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
 МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ 

ШЕШІМІ

ды құжатымызды жария етеміз. 
Мәлімдемеміз қысқа мерзімді 
және ұзақ мерзімді байқаушылар-
дың байқау нәтижелеріне ғана 
негізделетін болады», - деді Иль-
хом Нематов Орталық сайлау ко-
миссиясында өткен брифингіде.
Оның атап өтуінше, еліміздегі 
сайлауға ТМД елдерінен қаты-
сатын 100-ден астам байқаушы-
ның 23-і бүгінде аккредитация 
алып үлгерген. Миссия құрамына 
ТМД-нің барлық елінің өкілі, ТМД 
Парламентаралық Ассамблея-
сының, Ресей-Беларусь одақтас 
мемлекетінің Парламенттік Ас-
самблеясының өкілдері, Астана-
да аккредиттелген дипломаттар 
және ТМД Атқарушы комитетінің 
қызметкерлері кіреді.
                                     Қазақпарат                                     Қазақпарат

САЙЛАУ - САЯСИ НАУҚАНСАЙЛАУ - САЯСИ НАУҚАН
САЙЛАУҒА ҚАТЫСЫП, ӨЗІНІҢ ҚҰҚЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ ЕЛІМІЗДІҢ САЙЛАУҒА ҚАТЫСЫП, ӨЗІНІҢ ҚҰҚЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ ЕЛІМІЗДІҢ 
ӘРБІР АЗАМАТЫНЫҢ ПАРЫЗЫ. СОНДЫҚТАН, ҮЛКЕН САЯСИ ӘРБІР АЗАМАТЫНЫҢ ПАРЫЗЫ. СОНДЫҚТАН, ҮЛКЕН САЯСИ 
НАУҚАН ҚАРСАҢЫНДА АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИС-НАУҚАН ҚАРСАҢЫНДА АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИС-
СИЯСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ БЕРІК БИСЕКЕНОВПЕН СҰҚБАТТАСҚАН СИЯСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ БЕРІК БИСЕКЕНОВПЕН СҰҚБАТТАСҚАН 
ЕДІКЕДІК..

лауға дайын деп айтуға болады. 
Сайлау туралы заңдылықтарға 
сәйкес ҚР Орталық сайлау ко-
миссиясымен “Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің кезектен 
тыс сайлауын әзірлеу мен өткізу” 
жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспары бекітілді. 
Соған сай аудандық «Ойыл» 
газетінің 2022 жылдың 28 қыр-
күйегі күнгі №38 санында  Ойыл 
ауданы аумағындағы сайлау 
учаскелерінің шекаралары мен 
Ойыл аудандық аумақтық және 
учаскелік сайлау комиссиялары-
ның құрамы жарияланды.
Бүгінгі күнге дейін сайлау учаске-
лерінде науқан туралы баннер 
мен билбордтар ілінді. Кеңселік 
тауарлармен толық қамтамасыз 
етілді. Қазіргі таңда сайлау каби-
налары жасақталды.
Сөз соңында, Қазақстан Респу-
бликасының болашағына бейжай 
қарамайтын әрбір азаматты 20 
қараша күні өз таңдауын жаса-
уға шақырамын. Саяси науқанда 
еліміздің әр азаматының дауысы 
маңызды екенін естеріңізге сала-
мын.
- Әңгімеңізге рақмет!- Әңгімеңізге рақмет!

Әңгімелескен Әңгімелескен 
С.ҚОЙБАҒАРОВ.С.ҚОЙБАҒАРОВ.

27 қазан күні Индияның астанасы 
Нью-Дели қаласында гір спор-
тынан әлем чемпионаты бастал-
ды. Әлемнің 13 елінен 234 атлет 
бақ сынаған бәсекеге Қазақстан 
Ұлттық Құрамасының сапында 
біздің жерлесіміз Айтқали Балта-
баев та барған еді. 
 «Қара көбейтіп» барып қана қой-
май, намысты қолдан бермеген  
Айтқали 63 салмақ дәрежесін-
де күміс жүлдеге ие болды. Гир 

спорты ғана емес, ауыр атлетика 
Ойыл үшін жат емес. 
Қадіржан ағамыз салған сара жол 
бар. Айтқали қазір Ақтөбе қала-
сында гір тастарын көтеруден 
әлемнің бірнеше дүркін чемпи-
оны Евгений Гончаровпен бірге 
жаттығады. Бұған дейін ел чемпи-
онатында топ жарған Қазақстан 
қоржынына күміс медаль салған 
Айтқалиды айтулы жеңісімен құт-
тықтаймыз!

АЙТҚАЛИ -
 ӘЛЕМНІҢ КҮМІС ЖҮЛДЕГЕРІ

Аталған акция негізінде құрылған 
мобильді топ құрамында облыс 
прокурорларымен бірге облы-
стық полиция департаменті, об-
лыстық денсаулық сақтау, білім, 
ауыл шаруашылығы, кәсіпкер-
лік, сондай-ақ жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармаларының, мемлекеттік 

«ЗАҢ КЕРУЕНІ» –«ЗАҢ КЕРУЕНІ» –  
ОЙЫЛ АУДАНЫНДАОЙЫЛ АУДАНЫНДА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРОРЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫНА СӘЙКЕС ЕЛІМІЗДІҢ БАР-ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАС ПРОКУРОРЫНЫҢ ТАПСЫРМАСЫНА СӘЙКЕС ЕЛІМІЗДІҢ БАР-
ЛЫҚ ӨҢІРЛЕРІНДЕ ХАЛЫҚҚА ЖЕДЕЛ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ДЕҢ-ЛЫҚ ӨҢІРЛЕРІНДЕ ХАЛЫҚҚА ЖЕДЕЛ ҚҰҚЫҚТЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТ ДЕҢ-
ГЕЙІН АРТТЫРУ, ЗАҢДАРДЫ ТҮСІНДІРУ, ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН ІСКЕ АСЫРУҒА МҮМКІНДІГІ ЖОҚ ГЕЙІН АРТТЫРУ, ЗАҢДАРДЫ ТҮСІНДІРУ, ЗАҢДЫ ҚҰҚЫҚТАРЫН ІСКЕ АСЫРУҒА МҮМКІНДІГІ ЖОҚ 
ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАРДЫ АНЫҚТАУ, ӨҢІРДЕ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ НЫҒАЙТУ МАҚ-ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАРДЫ АНЫҚТАУ, ӨҢІРДЕ ҚАУІПСІЗДІК ПЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ НЫҒАЙТУ МАҚ-
САТЫНДА «ЗАҢ КЕРУЕНІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ БАСТАУ АЛҒАН БОЛАТЫН. ОСЫ ОРАЙ-САТЫНДА «ЗАҢ КЕРУЕНІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ АКЦИЯСЫ БАСТАУ АЛҒАН БОЛАТЫН. ОСЫ ОРАЙ-
ДА КЕШЕ АУДАНЫМЫЗҒА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРМЕН БІРЛЕСІП ДА КЕШЕ АУДАНЫМЫЗҒА ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРМЕН БІРЛЕСІП 
ҚҰРЫЛҒАН АРНАЙЫ ТОП ӨКІЛДЕРІ КЕЛДІ.ҚҰРЫЛҒАН АРНАЙЫ ТОП ӨКІЛДЕРІ КЕЛДІ.

әлеуметтік медициналық сақтан-
дыру қорының қызметкерлері 
бар. «Шұғыла» мәдениет және 
демалыс орталығында өткен 
кездесуге мекеме басшылары, 
ардагерлер, аудан тұрғындары 
қатысты. Онда аталған жиынды 
тізгіндеген аудан басшысы Асқар 
Қазыбаев алғашқы сөз кезегін об-

лыстық ішкі саясат басқармасы 
басшысының орынбасары Серік 
Қонақбаевқа берді.
-Акцияның аты айтып тұрғандай, 
заң аясында түсінік жұмыстарын 
жүргіземіз. Аудан тұрғындары-
на құқықтық, заңгерлік кеңес бе-
реміз. Шешімін таппай жүрген 
сұрақтарыңызға сіз бен біз болып 

бірлесіп жауап беруге тырыса-
мыз, - деп ашық пікірлесуге шақы-
рды Серік Қонақбаев.
Келесі кезекте сөз алған облыс 
прокурорының бірінші орынбаса-
ры Қуандық Рахметов акцияның 
маңыздылығын түсіндіріп өтіп, 
атқарылып жатқан жұмыстарға оң 
баға берді. 
Кездесу барысында аудан проку-
роры Нұрлыбек Жолаев ауданда 
былтырғы жылға қарағанда құқық 
бұзушылық 34%-ға азайғанын 
жеткізді. 
«Мемлекеттік әлеуметтік ме-
дициналық сақтандыру қоры» 
филиалының директоры Алтай 
Оразбағамбетов ойылдықтарға 
әлеуметтік медициналық сақтан-
дыруға мән беру қажеттігін 
түсіндіріп өтсе, жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасының бөлім басшысы 
Ақсұлу Жұбаназарова қыркүй-
ектен бастап енгізіліп жатқан от-
басылық цифрлық карта туралы, 
әлеуметтік көмек пен қызмет түр-
лерінің бірте-бірте жүзеге асаты-
нын баяндады. 
«Ойыл ауданының Құрметті аза-
маты» Ғазиз Займолда ауданға 
қатысты бірқатар мәселелерді кө-
терді. Ең бірінші кезекте 
-«Жол бойында жүрген мал көп. 
Көбіне кешқұрым, түнгі мезгілдер-
де жүргізушілердің жол апатына 
ұшырауына әкеп соғуда»,- деп 
малдың  бағылу тәртібін қозғады.
Сонымен қатар аудан тазалығы-
на мән беруді жеткізді.
Жиын соңында мамандар жеке 
қабылдау өткізді.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.
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        Көше аты кімге берілді?         Көше аты кімге берілді? 
Соның дәлелі — менің алдымда 
жатқан құжаттар. Бұл құжаттарды 
оның жақын інісі, еліміздің энерге-
тика саласының белгілі маманы 
Сансызбай  Қуатов еліміздің ор-
талық мұрағаттарынан сұратып 
алдырған. Оның көпшілігі қай-
раткердің бір кезде өз қолымен 
толтырылған  іс қағаздары. 1964 
жылдың 2 қаңтарында орыс тілін-
де жазылған өмірбаянында ол 
мынадай деректер береді.
«Мен, Қойшығұлов А.Қ. 1905 
жылы  Ақтөбе облысының Ойыл 
ауданында Ақшатау ауылдық 
кеңесінде Калинин ұжымшарын-
да кедей-шаруаның отбасында 
дүниеге келіп, 1922 жылға дейін 
тұрдым. Әкем Қойшығұл Ажаи-
пов ұста болды, ол 1945 жылы, 
шешем 1951 жылы қайтыс бол-
ды. 1912 жылдан 1918 жылға 
дейін екі кластық орыс-қырғыз 
училищесінде, 1918 жылдан 1921 
жылға дейін Орынбор қаласын-
да мұғалімдер семинариясында 
оқыдым. Қазан төңкерісімен бай-
ланысты оқудың үшінші курсынан 
кеттім…
1922-1924 жылдар аралығында 
Орал қаласы, Қаратөбе, Ойыл 
кенттеріндегі байланыс жүйесін-
де почталық-телеграфтық қыз-
меткер болып жұмыс жасадым. 
1924 жылдан 1927 жылға дейін 
Қызыл Армияда өз еркіммен қы-
змет етіп, Саратов қаласындағы 
атты әскер бөлімінде взвод ко-
мандирі болдым.
Әскер қатарынан оралғаннан кей-
ін, екі жыл сот-тергеу органдары 
жүйесінде  жұмыс істедім. Маңы-
зды істер бойынша тергеуші,  ау-
данның прокуроры қызметтерін 
атқардым. 1929 жылдан 1938 
жылға дейін еліміздің Ішкі істер 
министрлігінде жауапты қызмет-
терде болдым.
1938 жылдан 1939 жылға дей-
ін Оңтүстік Қазақстан облыстық 
атқару комитетінің төрағасы қыз-
метінде, 1939-1940 жылдар ара-
лығында Қазақ КСР Автокөлік ха-
лық комиссариатын басқардым. 
1940-1942 жылдары Халық ко-
миссарлары кеңесі төрағасының 
орынбасары, Қазақ КСР Мемле-

кеттік бақылау халық комиссары 
қызметтерінде болдым.
1942 жылдан 1947 жылға дейін 
Қазақстан Республикасы Орта-
лық партия Комитетінің қорғаныс 
өнеркәсібі бойынша хатшысына, 
бұдан кейін үшінші хатшысына 
сайланып, партияның басшылық 
қызметтерінде болдым.
1947-1950 жылдары Қызылор-
да облыстық атқару комитетінің 
төрағасы, одан кейін үш жыл  Қа-
зақ КСР Министрлер Кеңесінің 
жанындағы су шаруашылығы 
басқармасы бастығының орын-
басары, 1954 жылдары  еліміздің 
Ауыл шаруашылығы министрінің 
орынбасары  лауазымдарын 
атқардым.
1955 жылдан 1961 жылға дейін 
Қазақ КСР Министрлер Кеңесі 
жанындағы Қоныстанушыларды 
орналастыру және ұйымдастыру 
бас басқармасын басқарып, сол 
жылдың қараша айында одақтық 
маңызы бар зейнеткерлік дема-
лысқа шықтым.
1922 жылдан 1932 жылға дей-
ін комсомол мүшесі қатарында, 
1932 жылдан КОПК мүшесімін, 
партиялық жазам жоқ.
Алған марапаттарым: екі «Қы-
зыл жұлдыз», Еңбек Қызыл ту, I 
дәрежелі «Отан соғысы» және 
«Құрмет белгісі» ордендері. «Ұлы 
Отан соғысында сіңірген еңбе-
гі үшін», «Германияны жеңгені 
үшін», басқа да бірнеше медаль-
дар.
Үйленгенмін, әйелім, екі ұлым, бір 
қызым бар. Балаларым жоғары 
білімді, өз мамандықтары бойын-
ша жұмыс істейді».
Міне, осыдан бір жылы кем, елу 
жыл бұрын, өз қолымен жазылған 
ресми құжаттан елі үшін қызмет 
еткен азаматтың бүкіл өмір жолы  
көрініп тұр. Біз сол өнегелі ғұмыр, 
үлкен еңбектің үш кезеңін ғана ой 
елегінен өткізбекпіз.

 Калашников пен ҚойшығұловКалашников пен Қойшығұлов
 Бұл адамды бүгінде күллі әлем 
біледі. Ұлы Отан соғысының ше-
шуші жылдарында аса оңтай-
лы қару жасаған және оны кейін 
жетілдірген маман. Сол есімі аңы-
зға айналған атақты М.Т. Калаш-
никовтың «Қару жасаушы-кон-

структордың жазбалары» деп 
аталған кітабы бар. 1992 жылы 
Мәскеудің «Воениздат» баспасы  
«Әскери мемуарлар» сериясы 
бойынша шығарған. Осы көлемді 
кітапта автор Қазақтан  Республи-
касы Орталық партия Комитетінің 
қорғаныс өнеркәсібі жөніндегі 
хатшысы қызметін атқарған Қой-
шығұлов туралы да жазады. Біз 
кітаптың сол тұсын толық ауда-
рып ұсынуды жөн көрдік.

хххххх
«Соғыс кезінде қолында өз 
бетімен жасаған пистолет-пуле-
меті бар жаралы аға сержанттың 
аяқ астынан пайда болуы талай-
ларды, оның ішінде сүйегіне дей-
ін кәсіпқой әскери адамға бірқа-
тар күдік тудыратыны түсінікті еді: 
қару қайдан жүр, қандай мақсат? 
Менің ойда жоқта сап ете түсуімді 
облыстық әскери комиссариат-
тың адъютанты тап солай қабыл-
дады. Мен оған жаралы болуыма 
байланысты демалыста болған 
кезде пистолет-пулеметтің жаңа 
үлгісін жасағанымды және өзім-
мен бірге соны алып келіп оты-
рғанымды баяндағанымда, оның 
шын мәнінде есі шығып кетті.
Мен әскери комиссардың өзіне 
жете алмадым, адъютанттың 
бұйрығы бойынша табан астында 
тұтқынға алындым. Пистолет-пу-
леметтің  үлгісін менен сол жерде 
тартып алды, белбеуімді шеш-
тірді.  Бір сөзбен айтқанда, асқан 
қырағылық танытылды және ол 
жерде ешкімге ренжудің реті де 
жоқ еді. Бәрі айқындалғанын, тез 
шешілуін күтіп жатудан басқа еш-
теңе қалмады.

хххххх
Үшінші тәулік өтті, ал менің тағды-
рым әлі шешілген жоқ. Бір мезетте 
түске қарай есік ашылып, табал-
дырықтан әскери комисариаттың 
мені  соншалықты азап шектіріп, 
қапаландырған адъютанты көрін-
ді.Ол маған белбеуімді, пистолет- 
пулеметімді қайтарып берді және 
сондай жылы сөйлеп:
— Жолдас аға сержант, төмен 
түсіңіз. Онда сізді көлік күтіп тұр.  
Тек әуелі өзіңізді тәртіпке кел-
тіріңіз, — деді.
Баспалдақ бойымен түскенім сол 

еді, подъезден-ақ көшеде, шы-
нында да, қара түсті жеңіл көлік-
тің тұрғанын көрдім. Адъютант қо-
лымен оны көрсетіп, есігін ашуға 
ұмсынды. Енді менің бас сынды-
руыма тура келді: не үшін мұндай 
құрмет, кім маған қамқорлық жа-
сап отырған?
Көлікке отырған соң, мұның 
мәнісін жанымдағылардан сұра-
дым.  Олар бірден кесіп айтты:
— Қазақстан (большевиктер) 
Компартиясының  Орталық коми-
тетіне, Орталық Комитет хатшы-
сы жолдас Қойшығұловқа  сізді 
жеткізуге бұйрық болды.

хххххх
Республика Компартиясы Орта-
лық Комитетінің хатшысы мені 
ықылас қойып тыңдады. Ол, 
әрине, қолөнершілікпен қолдан 
жасалған қарудың мейлінше 
жетілдіруді қажет ететінін бірден 
түсінді. Оған техникалық құжат-
тар негізделіп  даярлануы керегін 
де білді. Әлі де оның бірнешеуін 
және жетілген түрін жасау керек 
болатын. Тек оны қайда жасауға 
болады? Жолдас Қойшығұлов те-
лефон тұтқасын алып, өзін біре-
умен жалғастыруды сұрады. Со-
сын маған бұрылып, былай деді:
— Бізде қару жасау ісінің асқан 
білгірі бар. Шындығында, ол ави-
ациялық, екінші рангадағы әске-
ри инженер Казаков — Мәскеудің 
авиациялық институтының фа-
культет деканы. Мен оны қазір 
осында шақырдым. Міне, енді 
сонымен бірге жұмыс істейтін 
боласың. Факультеттегі жоғарғы 
курстың студенттері сіздерге 
техниканы жобалауды, сызуды, 
есептеуді үйретіп, жәрдемде-
седі. Онда бәрін қайта жасауға, 
жетілдірілген үлгілерін даярлауға 
байланысты жұмыстарды жақ-
сы меңгере аласыздар. Бұл істе 
олардың бай тәжірибелері бар. 
Құрал-саймандармен, қондырғы-
лармен де жақсы жабдықталған. 
Мен ол жерде бірнеше рет бол-
дым. Институтта жұмыс істейтін 
көптеген мамандарды, ғалымдар-
ды білемін.

хххххх
— Андрей Иванович, аға сер-
жантты өзіңіздің қамқорлығыңы-
зға алуды өтінемін. Оның сізге 
ұсынатыны бар, менің ойымша, 
бұл іс қызықты және болашағы 
айқын. Жас конструкторға жәр-
демдесіп, үлгіні бірге жасап 
көріңіздер. Жұмыс барысы тура-
лы маған хабарларсыздар. Ату 
сынағы жүрер кезде, бірден хабар 
айтыңыздар.  Пистолет-пулемет-
тің алғашқы сынақшысы болғым 
келеді. Табыс тілеймін.

хххххх
Институтта жұмыс тобы құрыл-
ды (күнделікті әңгімеде оны Қа-
зақстан (большевиктер) Ком-
партиясы Орталық Комитетінің 
арнаулы тобы деп атадық). Оған 
пистолет-пулеметтің одан арғы 
үлгілерімен айналысу тапсырыл-
ды.

хххххх
Сынақ қаланың сыртында, тауда 
өтетін болды. Қойшығұлов әлде 
бір генерал-майормен бірге кел-
ді. Пистолет-пулеметтің жұмы-
сымен танысып, оның қалтқысы-
здығын бірінші болып тексерді. 
Генерал-майор қарудың жұмысы 
жөнінде өзінің ойын бір сөзбен 
білдірді:
— Жақсы.
— Несі бар, әскери маман жоғары 
баға берді, — деді Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің 
хатшысы Қойшығұлов маған 
жақын келіп, — Расында да, ол 
шындыққа сәйкес келе ме,  өзім 

ҒҰМЫРДЫҢ ӨЗГЕШЕ ӨЗЕГІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ 41-РАЗЪЕЗД АУДАНЫНДА АХМЕТЖАН ҚОЙШЫҒҰЛОВ АТЫНДА КӨШЕ БАР. АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ 41-РАЗЪЕЗД АУДАНЫНДА АХМЕТЖАН ҚОЙШЫҒҰЛОВ АТЫНДА КӨШЕ БАР. 
АЛ ОНЫҢ ҚАНДАЙ АДАМ БОЛҒАНЫН, ҚАЙ ДӘУІРДЕ ӨМІР СҮРГЕНІН, ЕЛІМІЗГЕ СІҢІРГЕН ЕҢБЕ-АЛ ОНЫҢ ҚАНДАЙ АДАМ БОЛҒАНЫН, ҚАЙ ДӘУІРДЕ ӨМІР СҮРГЕНІН, ЕЛІМІЗГЕ СІҢІРГЕН ЕҢБЕ-
ГІН КӨПШІЛІК ЖҰРТ БІЛЕ БЕРМЕЙДІ. БІЛМЕГЕНДІКТЕН ДЕ, «КЕЙІНГІ КЕЗДЕРДЕ КӨШЕЛЕРГЕ КІМ ГІН КӨПШІЛІК ЖҰРТ БІЛЕ БЕРМЕЙДІ. БІЛМЕГЕНДІКТЕН ДЕ, «КЕЙІНГІ КЕЗДЕРДЕ КӨШЕЛЕРГЕ КІМ 
КӨРІНГЕННІҢ ЕСІМІ БЕРІЛЕТІН БОЛДЫ» ДЕП, ОРЫНСЫЗ КІНӘЛАП ЖАТАДЫ. ЕГЕР АЛДЫН АЛА КӨРІНГЕННІҢ ЕСІМІ БЕРІЛЕТІН БОЛДЫ» ДЕП, ОРЫНСЫЗ КІНӘЛАП ЖАТАДЫ. ЕГЕР АЛДЫН АЛА 
ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРІП, КӨШЕ АТАУЫ БЕРІЛГЕН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ МАҒЛҰМАТ ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРІП, КӨШЕ АТАУЫ БЕРІЛГЕН ТҰЛҒА ТУРАЛЫ ЖАН-ЖАҚТЫ МАҒЛҰМАТ 
АЙТЫЛСА, ӨМІРДЕН ӨТІП КЕТКЕН АДАМДЫ БҰЛАЙ ЖАҢСАҚ ҒАЙБАТТАУҒА ОРЫН ҚАЛМАС ЕДІ. БІЗ АЙТЫЛСА, ӨМІРДЕН ӨТІП КЕТКЕН АДАМДЫ БҰЛАЙ ЖАҢСАҚ ҒАЙБАТТАУҒА ОРЫН ҚАЛМАС ЕДІ. БІЗ 
БІЛЕТІН АХМЕТЖАН ҚОЙШЫҒҰЛҰЛЫ — ІРІ ТҰЛҒА, МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ.БІЛЕТІН АХМЕТЖАН ҚОЙШЫҒҰЛҰЛЫ — ІРІ ТҰЛҒА, МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ.

жеке көз жеткізгім келеді. Бұған 
жас конструктор қалай қарайды? 
Қарсы болмай ма?
Ол үлгіні   құшырланып сынап 
көрді. Сірә, пистолет-пулеметтің 
іс-қимылы қатты ұнаған болу ке-
рек. Оның атуға әуестенгені сон-
дай, біз өзімізбен бірге алып кел-
ген патронның қалай таусылғанын 
аңғармай қалдық. Орталық Коми-
теттің хатшысы жерден көтеріліп, 
барлығымызға жұмысымыз үшін 
алғыс айтты және маған:
— Сен керемет еңбектендің. 
Алайда біздің пікіріміз әлі де 
ақырғы емес, біз тек сіздің табы-
старыңызға бірге қуана аламыз. 
Шешуші сөзді енді атыс қаруы-
ның мамандары айтады. Сон-
дықтан, жолдас Калашников, 
Самарқандқа баруға жиналыңыз. 
Онда қазір Дзержинский атын-
дағы Артиллерия академиясы 
орналасқан. Және Казаковқа на-
зар аударып: «Андрей Иванович, 
Сізден Орта Азия әскери окру-
гінің Әскери кеңесіне және Са-
марқандтағы профессор Благо-
нравовқа ұсыныс хат әзірлеуіңізді 
сұраймын. Мен оларға өзім қол 
қоямын», — деді.

 Қателесу және кешірімҚателесу және кешірім
 Соғысқа дейін тағдырын Қа-
зақстанмен байланыстырған Ка-
лашниковтың кейін қандай атақты 
адам болғаны көпшілікке белгілі. 
Мемуарын да арада жарты ғасыр 
өткеннен соң жазып отыр. Уақыт, 
үлкен кісінің жады көп нәрсені 
көмескі тарттыратыны кездесетін 
жағдай. Конструктор да бір кез-
дегі оқиғаны, өзіне қамқор болған  
басшының еңбегін сол күйі есінде 
сақтағанмен, аты-жөнін жазғанда 
қателеседі. Әрине, өзі өмірден 
әлдеқашан өткенмен Ахметжан 
Қойшығұловтың артында қалың 
ел, отбасы, бала-шағасы, ұрпағы 
бар. Жасы ұлғайғанымен, жол-
дасының да көзі тірі. Қызы Әсия 
Ахметжанқызы оқымысты адам. 
Кітаптан әкесі туралы жазылған 
жолдарды оқиды. Сосын осы 
бір-екі жылдықта, Калашников 
Қазақстанға келген кезде кітап 
туралы алғысын, пікірін айтып 
хат тапсырады. Ірі адам әр кезде 
ірілігін қылады ғой, атақты кон-
структор оны елеусіз тастай сал-
май, мынадай жауап хат жазады:
«Құрметті Әсия Ахметжанқызы!
Сіздің хатыңызды қызығып оқып 
шықтым және ол жетпіс жыл 
бұрын өткен оқиғаларды еске 
салды. Сол алыс жылдарда 
Сіздің әкеңіздің назар салып, баға 
жетпес көмек көрсетуінің, ықпал 
жасауының арқасында менің 
тағдырым түбірімен өзгерді. Мен 
қару жасаушы конструктор бол-
дым!
Өзінің мемлекеттік қызметінен 
күні-түні бас бұра алмай жүр-
геніне қарамастан, ол менің 
алғашқы қаруымның үлгісі — қол-
дан жаслаған пистолет-пулеметті  
ілгерілетуге іс жүзінде жәрдем 
беріп, соғыс кезінде Қазақстанға 
қоныс аударған әскери маман-
дарға қауыштырды. Сол арқылы 
мен атыс қаруын жасайтын кон-
структорлық жұмысқа қосылдым.
Кешігіп те болса, мен өзімнің 
естелік кітаптарымда Сіздің 
әкеңізді Қайшығұлов деп қате 
атағаным үшін кешірім сұраймын 
(ескерту: біз аудармада түзетіп 
алдық-ред.).
Хабарыңыз және құттықтауыңыз 
бен тілегіңіз үшін шын жүректен 
алғыс айтамын. Шын көңілден 
Сізге, Сіздің туысқандарыңызға 
денсаулық, жақсылықтар тілей-
мін!
Бас конструктор, Ресей Феде-

рациясының Батыры, екі мәрте 
Еңбек Ері, генерал-лейтенант 
М.Т.Калашников». Хат өткен жыл-
дың қараша айында жазылған.
 «Қойшығұловтың көк арбасы»«Қойшығұловтың көк арбасы»
 Ақтөбе облысының әкімі Архи-
мед Мұхамбетовтің өзі баста-
машы болып қабылдаттырған 
«Көркейе бер, туған жер!» акция-
сы бар. Биыл екінші жыл жалға-
суда. Осы шара Ахметжан ағамы-
здың ел ішінде аңызға айналған 
іс-әрекетін есіме салады. Респу-
бликаның басшылығында қызмет 
істеген жылдарында өзінің туған 
ауданы — Ойылға бірнеше көк 
арба жіберген ғой. Қазіргі жастар 
арбаның ол кездегі қадірі түгілі, 
оның не екенін де көз алдарына 
елестете алмауы мүмкін. Әри-
не, соғыстан кейінгі туған ұрпақ 
біледі арбаны, бірнеше түрі бар 
оның. Өгізге жегетін ырдуан арба. 
Ал мынау салыстырмалы түрде 
атқа жегуге де ыңғайлы, арна-
улы зауыттан шыққан әсем көк 
арба. Қазіргінің джипі сияқты. Ол 
заманда мұндай арбаға мінген 
адам бай баласындай шалқып 
отырады. Өңірде мұнан өзге он-
дай арба жоқ, сондықтан халық 
«Қойшығұловтың көк арбасы» 
деп атап кеткен. Осыны ана 
жылы біреу қателесіп, баспасөз-
де «Қойшығұловтың көк шайы» 
деп жазды. Көк шай емес, өзінің 
туған жері Ақшатауға  жәшіктеп 
үнді шайын жіберген кездері де 
болған. Алыста жүрсе де ағамы-
здың туған ауданы, туған жеріне 
деген сағынышы, сәлемдемесі 
бұл. Сталиннің заманында да 
мұны ешкім қызмет бабын пайда-
лану деп айыптамаған, түсінген. 
Егер азаматтың өзінің отбасы-
на, тума-туысқандарына, туған 
жеріне шапағаты, қайыры тимесе 
қандай адам болғаны. Мен бұл 
жерде заңды, тазалықпен бола-
тын жақсылықтар туралы айтып 
отырмын.

 Зейнеткер болып жүріп те…Зейнеткер болып жүріп те…
  Басшылық қызметтен алпысын-
шы жылдардың басында зейнет-
керлікке шығып кетсе де,  дүмді 
жерлерде қызмет атқарған Ах-
метжан ағаның сол кездегі аста-
намыз Алматыда абырой-беделі 
жоғары болған. Әр қоғамның 
өзінің жұмыс әдісі бар. Кеңестік 
заманда жол, көпір, бөгет сын-
ды ірі нысандардың құрылысын 
жоспарға енгізу ақырет еді.  Осы 
қиындықтарды Қойшығұловтың 
тікелей араласуымен жетпісінші 
жылдары  Ойыл ауданының бас-
шылығында болған азаматтар 
жеңілдетіп жүреді. Соның арқа-
сында Ойыл өзенінен, Келбатыр-
дан халыққа қазірге дейін қызмет 
етіп келе жатқан берік көпір тұрғы-
зылады, тас жолдар, ондаған бө-
геттер, тоғандар салынады. Бұл 
шаруалардың кілтін Ахметжан 
Қойшығұловтың қалай тапқаны 
жайында сол тұста Ойыл аудан-
дық жол мекемесін басқарған 
әрі жақын інілері, марқұм Аққали 
Берғалиев қызық хикая қылып 
шертуші еді…
Ақтөбе топырағында туып, қоғам 
қайраткеріне, республиканың 
басшылығына дейін көтерілген 
Ахметжан Қойшығұлов елім, 
Ақтөбе аймағы деп еңіреген ер-
лердің бірі. Оған өмір бойы бүй-
регі бұрып өткен және сол жол-
дағы әр әрекеті бүгінде аңызға 
айналған. Демек, сондай адамға 
Ақтөбе шаһарынан көше бұй-
ыруы ердің, азаматтың қадірін 
білгендік. Болашақта сол көшеде 
Ахметжан Қойшығұлов ескерткіші 
тұрса жарасымды болар еді.

Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ.Аманқос ОРЫНҒАЛИҰЛЫ.
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БЖЗҚ-дан зейнет жасына жетуіне байланысты БЖЗҚ-дан зейнет жасына жетуіне байланысты 
берілетін төлемдердің сомалары артуда   берілетін төлемдердің сомалары артуда   
2022 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша, 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшы-
ларының шоттарында 14,1 трлн. теңге зейнетақы 
жинақтары қалыптасты. Өткен жылдың сәйкес ке-
зеңімен салыстырсақ, зейнетақы жинақтарының 
өсімі 1 трлн. теңгеден (немесе 7,8 %) асты. 
Қазақстандықтардың жинақтарының 97% міндетті 
зейнетақы жарналары (МЗЖ) есебінен қалыптасты-
рылды. МЗЖ бойынша жеке зейнетақы шоттарын-
да (ЖЗШ) 1 қазанға 13,7 трлн. теңге жинақталған 
(бір жылдағы өсім 7,4% құрады). Міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары (МКЗЖ) бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы өткен жылдың 1 қазанынан 
бастап 21% ұлғайып, 422,4 млрд. теңгені құрады. Ең 
үлкен өсімді - бір жылда 90% астам - ерікті зейне-
тақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша жинақтар көрсетті, 
олар шамамен 3,1 млрд. теңгені құрады.
2022 жылдың тоғыз айында салымшылардың шот-
тарына жалпы көлемі шамамен 1,2 трлн. Теңге зей-
нетақы жарналары түсті, бұл өткен жылдың сәйкес 
кезеңіндегі көрсеткіштен 29% немесе 278,5 млрд. 
теңгеге көп. Өсім жарналардың барлық түрі бойын-
ша болғанын атап өту керек.  
Салымшылар мен алушылардың шоттарына таза 
инвестициялық табыс түрінде шамамен 717 млрд. 
теңге түсті.
2022 жылдың 1 қазанына БЖЗҚ-дағы жеке зейне-

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Увеличиваются суммы выплат из ЕНПФ в связи с Увеличиваются суммы выплат из ЕНПФ в связи с 
достижением пенсионного возрастадостижением пенсионного возраста
На 1 октября 2022 года на счетах вкладчиков Еди-
ного накопительного пенсионного фонда сформиро-
ваны пенсионные накопления на сумму 14,1 трлн. 
тенге. По сравнению с аналогичной датой прошлого 
года прирост пенсионных накоплений превысил 1 
трлн. тенге (или 7,8%).
97% накоплений казахстанцев сформировано за 
счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). 
На индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) по 
ОПВ на 1 октября аккумулировано 13,7 трлн. тен-
ге (прирост за год составил 7,4%). Сумма пенсион-
ных накоплений по обязательным профессиональ-
ным пенсионным взносам (ОППВ) составила 422,4 
млрд. тенге, увеличившись с 1 октября прошлого 
года почти на 21%. Наибольший прирост – более 
90% за год – продемонстрировали накопления по 
добровольным пенсионным взносам (ДПВ), кото-
рые составили порядка 3,1 млрд. тенге. 
Сумма пенсионных взносов за девять месяцев 2022 
года составила 1,2 трлн. тенге, это на 29% или поч-
ти 278,5 млрд. тенге выше показателя прошлого 
года.  Надо отметить, что рост произошел по всем 
видам взносов. 
Порядка 717 млрд. тенге поступило на счета вклад-
чиков и получателей в виде чистого инвестиционно-
го дохода.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
тақы шоттарының саны 12,0 млн. бірлікке жетті. 
Оның 10,9 млн. - міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ) есебінен ашылды. МКЗЖ бойынша қалып-
тасқан шоттар -584742 бірлік болса, ЕЗЖ есебінен 
қалыптасқан ЖЗШ саны 349277 бірлікке жетті. 
Жыл басынан бері БЖЗҚ өз салымшыларына 1,1 
триллион теңгеден асатын сома төледі. Оның ба-
сым бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту және ем-
делу мақсаттарына арналған біржолғы зейнетақы 
төлемдері (БЗТ) құрады – 879 млрд теңге. Бұл өткен 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда екі есе-
ден көп көлемге артық. 
Жасы бойынша төлемдер 21% ұлғайып, шамамен 
87 млрд. теңгені құрады. Айта кету керек, БЖЗҚ-дан 
кесте бойынша орташа айлық төлем сомасы (зей-
нет жасына толуына байланысты) 29 868 теңгені, 
ал ай сайынғы төлемнің ең жоғары сомасы 707 326 
теңгені құрады. Естеріңізге сала кетейік, өткен жыл-
дың осы кезеңіндегі ай сайынғы төлемнің ең жоғары 
сомасы 673 643 теңге болды.
Сондай-ақ, мұрагерлік бойынша төлемдер - 47,6 
млрд. теңге, ҚР шегінен тыс тұрақты тұруға кетуге 
байланысты төлемдер - 37,6 млрд. теңге, мүгедек-
тік бойынша төлемдер – 1,8 млрд. теңге, жерлеу-
ге төлемдер - 4,1 млрд. теңге жүзеге асырылды. 
Сақтандыру ұйымдарына шамамен 19,5 млрд. теңге 
аударылды.

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

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ 
на 1 октября 2022 составило 12,0 млн. единиц, 10,9 
млн. из которых - по обязательным пенсионным 
взносам. Количество счетов по ОППВ – 584742 ед., 
349 277 ИПС открыто по учету ДПВ.
С начала года ЕНПФ выплатил порядка 1,1 трлн. 
тенге. Большую часть выплат составили единовре-
менные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение 
жилищных условий и лечение – 879 млрд. тенге – 
это более чем в два раза меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Выплаты по возрасту увеличилисьна 21 % и соста-
вилипорядка 87 млрд. тенге. Стоит отметить, что 
сумма средней ежемесячной выплаты по графику 
из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного воз-
раста) составила 29 868 тенге, а максимальная сум-
ма ежемесячной выплаты 707 326 тенге. Напомним, 
за этот же период прошлого года максимальная 
сумма ежемесячной выплаты составляла 673 643 
тенге. 
Также осуществленывыплаты по наследству  - 47,6 
млрд. тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за 
пределы РК - 37,6 млрд. тенге, выплаты по инва-
лидности - 1,8 млрд. тенге, выплаты на погребение 
– 4,1 млрд. тенге. Встраховые организации переве-
дено порядка 19,5 млрд. тенге.

Пресс-центр АО «ЕНПФ»Пресс-центр АО «ЕНПФ»
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Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1528 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

Жігербай асуынан бері асқан көне 
арба жол «Сайтан асу» аталатын 
«Күректі» белін басып, одан ары 
кететін. Сол шаңды жолдың бой-
ынан күніне жоқ дегенде аттылы, 
арбалы 7-8 жолаушы өтеді. Біздің 
бір ермегіміз солар жүріп өткен 
ізді аңду. Асығыс шапқан атты-
дан, кедір-бұдырдан селкілдеген 
арбадан жолаушылардың қалта-
сынан бауы үзілген сағат немесе 
түйіншекке салынған кәмпит-тәтті 
сәлемдемелер анда-санда бір 
түсіп қалатын. Ол біздер үшін 
үлке олжа септті еді.
Одан қалды атыз басында 
шашылған бұршақ дәндерін те-
реміз. Ақтарылған ақ бұршақтар-
ды қалтамызды толтыра теріп 
алып, үйге барғасын табаға қуы-
рып жейтінбіз. Асқанын ертеңгі ас 
үшін торсыққа құйып алған шай-
ымызбен қоса арқалап жүретін 
едік. Қуаңшылық жайлаған сол 
жылдары ауыл адамдарының, 
әсіресе балалардың өмірі тым 
жүдеу еді. Қалтамызға симайтын 
болған соң, үйден үлкенірек дор-
ба ала келетінбіз де, күні бойы 
терген бұршақ дәндерін өрістен 
қайтар жолда, ауылдағы жалғыз 
дүкенге апарып сатамыз. Ішімізде 
пысықтары оны күзгі оқу маусы-
мына қажетті оқулық пен дәптер 
сатып алу үшін қораның дөде-
гесіне, үйдің елеусіз қуыстарына 
тығатын. 
Алысып-жұлысып, қуаласып 
жүріп борпылдақ топырақтан 
қашқан тышқандарды ұстап ала-
тынбыз. Сұлы масағынан ұзын 
түтік жасап, ішіне жел үрлеп, тарс 
етіп жарылғанын тамашаймыз. 
Түс ауа шаршай бастаған соң, 
қоралана отырамыз да естіген, 
көрген-білген әңгімеміздің көрігін 
қыздырамыз. Мұндайда, жол-
дастарым менің ауызыма тел-
міретін. Үлкендерден естіген сай-
тандар аңызы мен соғыс туралы 
әңгіменің майын тамызатынмын.
Ұшы-ұиырынан көз талатын, 
«Шөл» деп аталтын шаңы бұрқы-
раған бұршақ атызында бір са-
рынды ойындардан жалығып та 
кетеміз. Бір күні әңгіме айтудан 
гөрі тыңдауға құмар «түбіт мұрт-
тар» маған мынадай ұсыныс 
тастады: «әр үш күн сайын ба-
сымынан кешкен немесе ауыл қа-
рияларынан естіген қорқынышты 
яки, күлкіге қарық қылатын қы-
зықты бір әңгім айтып отырсаң. 
Әр бесінші күні сиырыңды біз қо-
сып жаямыз да, саған бір күн де-
малыс береміз».
Оған қуана келісе кеттім.

*   *   **   *   *
«Көктерекке көкөніс сатып келген 
қытайды Данай мен Салтанаттар 
сабайтын жылы», – деп бастадым 
келесі әңгімемді. Өзге балалар 
қостап, шулай жөнелді. Әрине, 
ауыл қазақтарын басынып, есіре 
бастаған келімсек қытайларды 
біздің жігіттердің шаңға аунатып 
сабаған оқиғасы барлық баланың 
есінде.
Сол жылы қыс басында неме-
релес ағатайым мені ертіп аңға 
шықты.
Қыстағымыздағы бізге жамағай-
ын туыс, аңшы Халел қарт бүй-
рек сырқатымен ауырып, төсек 

тартып жатқалы жылдан асып 
кеткен. 
Үлкен ұлы Қосанбектің көктемде 
апаннан қазып алған жалқы бөл-
тірігі бізді қатты қызықтыратын. 
Балалары топтасып, аңшы шал-
дың есігі алдында, білеу темірден 
жасалған қоршауда аласұрып 
тұрған бөлтірікті көруге жиі бара-
тынбыз. Қария есік алдындағы 
қарағай орындықта күншуақтап 
отыратын.
Қызықпен жүріп жазды да өткіздік. 
Жартасқа жармасып тасжарған 
жеген, тікеніне қолымызды тіл-
діріп, тошала терген күндер де 
өтіп, қыстаққа көшіп келдік. 
Қара қазан төңкеріліп, қараша 
айы туды. Қоян қақпан сұрап тағы 
бір барғанымда Қосанбек ағам 
жақпарға қысылып арам өлкен 
семіз қойды жәукемдеп, бөлтірік-
ке жем дайындап отыр екен. Тор-
дағы бөлтірік өсіп, көкшулан тар-
тып қалыпты.
Біздің ауыл салтында көпшілік 
бала әкелерін «аға» деп атайды. 
«Әке» деп айтатын тек осы Халал 
мен Дәлей әулеті еді.
– Әкемнің бүйрек ауруына бұғы-
ның қуық-шыбығы табылмайтын 
ем екен. Сен шешеңе айтып, көн-
діріп көр, жіберсе менімен бірге 
аңға шық. Қазір тау бұғыларының 
ақ майы ақтарылып тұрған шақ. 
Ұранхайлар қыстауына барып, 
қуырдаққа бір тоямыз,  – деді 
ағам мені еліктіріп.
Түнімен қыңқылдап, күнімен қыр-
сығып жүріп, әке-шешемді ақыры 
көндірдім.
Желді айының алғашқы он күні 
торғайбас қармен басталып, 
азынаған желмен аяқтады. Тура 
осы сәтті тосқан Қосанбек ағам 
екеуіміз, Сөртінің басына бұғы 
аулауға аттандық. Қарлы орман-
дағы қатерлі сапарға апта бойы 
қам қылдық. Құнан қойдың терісі-
нен иленген, аяқтан кеудеге дейін 
тұтас тігілетін жарғақ шалбарға 
түбіт шекпеннің етегін бүріп са-
лып, белдік тарттық. Оқшантай-
ды жеңіл сеңсең ішік сыртынан 
айқастыра байлап, жол қоржын-
ды атқа арттық та, шаңғыны қос 
тақымға  басып жолға шықтық. 
Ағайым төрт пұшпағына дейін 
бүтін иленген, төрдей үлкен аю 
терісінен жасалған жамылшыны 
иғына ілгенде ат құйрығын тұтас 
жауып кетті. Жолшыбай тастан 
жиылған, үлкен бір бөлмелі жа-
пырық дүкенге соғып төрт құмыра 
отты суды қоржынға басты. Оны 
неге алғанын қазірге түсінбей ке-
лемін. 
Сөрті басындағы орманшының 
үйіне мінген атымызды қалды-
рып, таң қылаң бере ары қа-
рай иен қарлы таулар арасына 
шаңғымен тартып кеттік. Жол-
шыбай қарнымыз ашып, жүре-
гіміз төмен тарта бастаса, сүй-
егінен сылып алып құйрық май 
қоса пісіріп, қатырып алған біле-
у-білеу сұрпы етті қармен қоса 
қарпып-қарпып аламыз. Табаны-
на жылқының жон терісін жымын 
білдірмей қаптаған қар шаңғымыз 
өрге жүруге ыңғайлы-ақ. Қара қыс 
бастала сойылған, жайлаудың 
сонысына әбден семірген жылқы 
жарықтықтың қайратты түгі өрге 

қарай жүрген шаңғы табанын сүрі 
қарға желімдей шегелеп, артқа 
қарай сырғытпайды.
Таң азаннан бергі тынымсыз 
жүрістен әжептәуір жерді өндіріп 
алдық. Бір шеті Серілік тауына, 
бір шеті Шәкір дарасына қарай 
кететін алып таудың арғы бетін-
де мал баққан ұранхайлар тұра-
ды. Жазда ат құлағында, қыста 
шаңғының тізгінінде ойнайтын, 
тау-таудың алыс қуыс-қойнаула-
рын мекендейтін бұл моңғол ру-
ларының малдан басқа асып-та-
сып жатқан қарбалас тірлігі жоқ. 
Мезгілі жеткенде аң аулайды. 
Қысы-жазы тау ішін мекендей-
ді. Тек, көктем мен күзде ғана 
етекке түсіп, азық-түлік, арақ-ша-
раптарын ондаған түйеге тең-
деп, қамдап алады да, өз тірлігі 
өзінде, бейқам өмір сүре береді. 
Ұранхай тілінен әжептәуір хаба-
ры бар Қосанбек ағайым олармен 
үйір-айқас, жақын дос. Осынау 
ұзыннан сұлаған орманды тау-
дың күнгей-теріскей беті мыңғы-
рған қоңыр аң. Бар да керегіңді 
жыға бер.
Сай-саланы бес саусағындай 
білетін ағайымның айтуынша, 
межелі жерге, ұранхайлар қы-
стағына да жақындап қалыппыз. 
Бірақ, біз күтпеген іс туды. Кенет 
тау басына ала шаңдаққа ұқсас 
бұлт түйірілді де жел көтеріле 
бастады.
– Тездетіп анау тік иықшаны ай-
налып үлгірейік, – деді ағайым. 
– Тауда боран жиі соқпайды. Бір 
соқса әлем тапырығын шағара-
ды. Алдамыздағы биік шоқыта-
сты көрдің ғой. Соның арғы жақ 
түбіне барып, қарды үңгіп, пана 
жасап алайық.
Межелі жерге ентіге жетіп, зәулім 
жартас түбіндегі беті қатқан қа-
лың қарды шаңғымен үңгіп, қазіп 
алдық. Топыраққа жеткенде кісі 
бойындай тереңдіктегі панасын 
да дайын болды. Таулы орманда 
аңшы әкесіне еріп көп жортқан, 
тау сырын, орман құпиясын жақ-
сы білетін ағайым кеңесін де ай-
тып жатыр.
– Ауызын тар, түбін кең етіп қаз-
сақ, желге пана болады. Суыққа 
да тоңбаймыз. Боран бүгін басыл-
маса, осында ұйықтап шығамыз. 
Аюлар әлдеқашан ұйқыға кеткен. 
Қасқыр атаулы қазір етекте, мал-
ды ауылды торуылдап жүр. Де-
мек, жыртқыштан қауіп жоқ...
«Жыртқыштан қауіп жоқ» дегесін 
менің де көңілдегі белгісіз үрей-
ім сейіле қалды. Қоралы қойды 
қақ ортасынан жарып, бір өте 
шыққанда жиырма шақтысын 
жусатып кететін тау қасқырынан 
қорқамын.
Таудың күні қысқа, түні тым ұзақ 
болады. Ала бұлт әкелген боз 
боранмен қоса, қараңғылық та 
үйірілді. Жол қоржынымызды 
алып, ас қамын жасадық. Ұядай 
ғана қар үңгірінің іші жып-жылы. 
Ағайым жамылып жүрген текмет-
тей үлкен аю терісін астымызға 
жазып, асқанын тіземізге қымтан-
дық. Үстіміздегі қабаттап киген 
тері киімдерімізден де суық өтер 
емес. 
Шамасы, түн ұйыған шақ. Күні 
бойғы жүрістен қалжырап, оның 
үстіне аш қарынға түскен майлы 
кесек еттің әсерінен қатып ұй-
ықтап кетіппін. Бір уақытта ағайым 
түртіп оятты. Боран әлдеқашан 
басылған. Айнала тып-тымық түн. 
Қар үңгіредн аспанға қарап едім, 
жұлдыз сирей бастапты. Шығыс 
кеңістікте жарқыраған шолпан 
жарығы көзге оттай басылады.
– Тыңда, қорықпа, бірақ!, – деді 
ағайым сыбырлап. Арнайы тігіл-
ген тұлыпта бөлшектеулі жатқан 
екі мылтықты құрап, оқтап қой-
ыпты. – Үстіміздегі биік жартас 
үстінде бір кемпір отыр. Кейпі 
адам шошырлық. Дауысы да жа-
ман. Көзімді қараңғылық байлап 
тұрғаны-ай. Дегенмен, бұл жақта 
өлмелі кемпір жүруі мүмкін емес. 
Сонда да күмәнім басым... Ан-
да-санда бақырған дауысынан 

оянып кеттім. Саған айтапап едім, 
бұл тауда сайтандар мекендейді. 
Ертеде көп соғыс болған... Мен 
бесатармен басынан көздеймін. 
Сен бердеңкені ал да, жүрек тұ-
сынан сығала. Үшке дейін санай-
мын, «үш» дегенде қатар атамыз.
Ағаймның сөзі аяқтамай жатып 
жоғарыдан ба-а-а-аж етіп барқы-
рыған сүйкімсіз, жарықшақ дауыс 
тау ішін жаңғыртты. Қар үңгірден 
басымды шығарып қарап едім, 
таң алдындағы алакеуімде, жар-
тас үстінде шоқиып отырған әп-
пақ киімді кемпірдің сұлбасын 
көрдім.
Мылтығымызды қатар шығарып, 
қатарласа нысанаға алдық. Жар-
тас басында жарбиған сайтан 
кемпір тура астыңғы жағында 
өзіне қарай кезелген суық қаруды 
сезген жоқ.
Бір, екі, үш!
Қос мылтық қатар атылды. Тарс 
еткен қаһарлы дауыс тау ішін 
солқ еткізді. Екі арқан бойынан да 
биік тас үстінен оққа ұшқан кемпір 
біздің тура тұсымызға зымырап 
келіп, қалың қарға күмп етті.
Ағайым да, мен де қимылсыз, үн-
сіз қалдық. Екеуіміздің ойымызда 
да «атып түсіргеніміз сайтан ба, 
адам ба?» деген ой. Не болса да, 
жерге жарық түсуін тосамыз енді. 
Дегбірсіздене күткен сәт те туды. 
Алакеуім таң шапағы сейіліп, 
шығыс қырқадағы биік самырсын-
дар арасынан шашырған қып-қы-
зыл күннің асыл нұры  тұтас дү-
ниені жарқырата бастады. Біз 
түнеген шоқының арғы беткейінен 
үрген иттің әлсіз дауысы жетті. 
Қар үңігірден басымызды шыға-
рып едік, бағана кемпір отырған 
жартас үстінде екі адам тұр екен.
– Атып түсіргеніміз сайтан емес 
сияқты... – деді сасқалақтаған 
ағайым. Менің де жүрегім ұшып 
кеткен. – Ұранхайлар қыстауының 
жанына келіп қоныппыз. Мұнда 
адам мекендемейтін еді. Бұлар 
биыл қоныс жаңалаған болды. 
Ұйқышы, маубас төбеттердің де 
түнімен мыңқ етіп үн шығармаға-
нын-ай. Тез жиналайық, мыл-
тығыңа ие бол! Анау келген шал 
осы өңірдегі атақты аңшы, Мөңке-
байыр деген ұранхай. Оның ша-
мына тиюге болмайды. 
Қоржын-қосқалаңымызды иығы-
мызға іліп, үңгірден шығар беріп 
едік, күртік қарды сықырлата 
басқан екеу жақындап келіп бо-
лыпты. Бірі мен қатарлы бала, 
екіншісі ұзынтұра, арық шал. 
– Хөе, хулгайч хасаг минь! Ча-
майг энд дайсан туугаад ирэв үү, 
эсвэл төөрөөд ирэв үү? Хотны 
минь хойморт ирээд ямааг минь 
яагаад буудчихаа вэ?, – деп ай-
қай салды. Не айтқанын түсінбе-
ген едім, артынан Қосанбек ағай-
ым аударып берді. (Әй, қарақшы 
қазақ! Мұнда жау айдап келді ме, 
адасып жүрсіңдер ме? Қорамның 
іргесіне келіп тұрып, ешкімді неге 
атасыңдар?)
Қосанбек ағам иіліп амандасып, 
шалдан кешірім өтінді. 
– Ақысын төлеп берейік, ақсақал! 
Кеше күн бұзылып, шаңытты бо-
ран соққан соң осы жартас түбін 
паналап едік. Мені де албасты 
басып... сайтан екен деп... ма-
лыңызды абайламай атып сал-
дық...
Ағайым қоржындағы шөлмектің 
шетін жылт еткізіп еді, шалдың 
ашуы лезде тарқады. Қасындағы 
балаға оққа ұшқан ешкіні үйіне 
апарып сойып алуды бұйырды да 
бізге бұрылды.
– Хөе, хулгайчлар! Әкең Халел-
дің бетін сыйлайын. Бүйтіп аңшы 
болғандарың құрысын. Түнде бо-
ранда қойдан бөлініп, қораға кір-
мей қалыпты. Кәрі ешкінің ажалы 
ақыры қасқырдан емес, сайтан-
нан қорқатын қазақтардан болды. 
Жүріңдер, өздерің атқан «сайтан 
кемпірдің» етін жеп, сорпасын 
ішіңдер енді! 
Табиғаты ақкөңіл,  қыршаңқы шал 
құзар тауды жаңғырта қарқылдай 
күлді.

Ұларбек ДӘЛЕЙҰЛЫ.Ұларбек ДӘЛЕЙҰЛЫ.

САЙТАНШОҚЫҒА ТҮНЕГЕН 
ЕКІ АҢШЫНЫҢ ХИКАЯСЫ 

ӘЛХИССА, СОЛ ЖЫЛДАРЫ ЕСЕЙІП ҚАЛҒАН БІЗДЕРДІҢ, ЯҒНИ АУЫЛ БАЛАЛАРЫНЫҢ БІР ҚЫЗЫҚТЫ ЕРМЕГІ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТА ӘЛХИССА, СОЛ ЖЫЛДАРЫ ЕСЕЙІП ҚАЛҒАН БІЗДЕРДІҢ, ЯҒНИ АУЫЛ БАЛАЛАРЫНЫҢ БІР ҚЫЗЫҚТЫ ЕРМЕГІ ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫСТА 
СИЫР ЖАЮ ЕДІ. ТАМЫЗ АЙЫНЫҢ ОРТАСЫНА ҚАРАЙ ШӨЛДІ ЖАЗЫҚҚА ЕГІЛГЕН БҰРШАҚ АТАУЛЫ ТҮГЕЛДЕЙ ОРЫЛЫП, ӘР ҮЙДІҢ СИЫР ЖАЮ ЕДІ. ТАМЫЗ АЙЫНЫҢ ОРТАСЫНА ҚАРАЙ ШӨЛДІ ЖАЗЫҚҚА ЕГІЛГЕН БҰРШАҚ АТАУЛЫ ТҮГЕЛДЕЙ ОРЫЛЫП, ӘР ҮЙДІҢ 
ҚЫРМАНЫНА МАЯ БОЛЫП ЖИНАЛАТЫН ДА, ТАУ БӨКТЕРІНДЕГІ ШЕТ-ШЕГІ АЛЫС АТЫЗ ИЕН ҚАЛАТЫН. ОҒАН ҚОСА БІЗДІҢ ДЕ КҮТ-ҚЫРМАНЫНА МАЯ БОЛЫП ЖИНАЛАТЫН ДА, ТАУ БӨКТЕРІНДЕГІ ШЕТ-ШЕГІ АЛЫС АТЫЗ ИЕН ҚАЛАТЫН. ОҒАН ҚОСА БІЗДІҢ ДЕ КҮТ-
КЕН КҮНІМІЗ ТУАТЫН. ЕРЕСЕК ТАРТҚАН, ЖАС ШАМАМЫЗ ҚАРАЙЛАС БІР ТОП БАЛА САУЫНҒА АЛЫП ҚАЛҒАН СИЫРЛАРЫМЗДЫ КЕН КҮНІМІЗ ТУАТЫН. ЕРЕСЕК ТАРТҚАН, ЖАС ШАМАМЫЗ ҚАРАЙЛАС БІР ТОП БАЛА САУЫНҒА АЛЫП ҚАЛҒАН СИЫРЛАРЫМЗДЫ 
ҚОСЫП ЖАЙЫП, КҮН ҰЗАҚҚА ОЙЫН ҚЫЗЫҒЫНА БАТАТЫНБЫЗ. ҚОСЫП ЖАЙЫП, КҮН ҰЗАҚҚА ОЙЫН ҚЫЗЫҒЫНА БАТАТЫНБЫЗ. 

Ойыл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы, Салық ко-
дексінің нормаларына сәйкес 2021 жылға  бюджетке жеке тұлғалар 
үшін мүлік  салығын төлеу мерзімі есепті салық кезеңінен кейінгі жыл-
дың 1 қазанынан  кешіктірілмейтін күн болып табылатынын хабарлай-
ды. Осыған орай 2021 жыл үшін мүлік салығын төлеу мерзімі 2022 
жылдың 1 қазанында аяқталғанын хабарлайды. Жеке тұлғалардың 
2021 жыл үшін мүлік салығын уақытылы  төлемеген соммаларына 
өсімпұл есептелетінін ескертеді. Берешек бойынша Ойыл ауданы бой-
ынша   Мемлекеттік кірістер басқармасына келіп немесе 2-18-53, 
2-16-76 нөмірлеріне қоңырау шалу арқылы білуге болады.

Ойыл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасыОйыл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ 
ТӨЛЕУШІЛЕР!

Қазіргі таңда ауданымызда 2022-
2023 жылдардағы жылу беру 
маусымында тұрғын үй секто-
рында Төтенше жағдайларды 
болдырмау, алдын-алу мақ-
сатында ауқымды іс-шаралар 
атқарылып келеді. Атап айтсақ, 
халықтың осал топтағы тізімі 
құрылып, 111 тұрғын үй есепке 
алынды. Аталған тұрғын үйлер-
ге профилактикалық жұмыстар 
жүргізу барысында көптеген өрт 
қауіпсіздігі ережелері мен та-
лаптарының бұзушылықтары 
анықталды. Бұзушылықтардың 
басым бөлігі жылыту пештерінің 
ақаулығы, түтін құбыры мен мұр-
жалары тазартылмаған, жылыту 
пештерінің алдына көлемі 0,5 х 
0,7 м көлеміндегі металл қаңыл-
тыр төселмеген, электр желілері 
жанғыш материалдың үстімен 
жүргізілген. Сонымен қатар аудан 
орталығындағы тұрғындарға үй-
леріңіздегі табиғи газды анықтай-
тын сигнализаторларды электр 
қуатына қосып, қалыпты жұмыс 
жағдайына келтіру керек.
Сондықтан, осы кезде уланудың 
қаупіне қарсы күрес жүргізіп оны 
болдырмаудың мүмкіндіктерін 
жасап отыруға тиіспіз. Ол үшін 
от жағу маусымы кезінде пештер 
мен басқа да жылу беру құралда-
рының қалыпты жұмыс жасауына 
ұдайы бақылау жүргізу қажет. 
Жоғарыда айтылғанның негізін-
де, аудан тұрғындары өрт қа-
уіпсіздік ережелерін сақтау басты 

назарда болуы керек.
Алдағы уақытта біле отырған жөн 
деп санаймын: Тұншықтырғыш 
газ немесе көміртек тотығы–түс-
сіз, иісі жоқ газ, ауадан жеңіл. 
Тұншықтырғыш газ әр жолы ағаш, 
көмір отынды жаққан кезде қа-
лыптасады.  
Тұншықтырғыш газымен улану 
себептері: 
Пеш жағып жылытуды пайдалану 
ережелерінің бұзылуы (уақытылы 
саңылауларды жаппау, таза ау-
аның жеткіліксіздігі, нашар тар-
туы). 
Пешпен түтін шығу жолдары-
ның ақаулы жұмыс жасауы (пеш 
құрылғысындағы жарықтар, түтін 
шығу жолдарының бітелуі).
Адамның өрт ошағында болуы. 
Ауа алмасу нашар гаражда неме-
се бөлмеде автокөлікке техника-
лық қызмет көрсету.   
Қозғалтқышы қосылған күйдегі 
автокөлікте ұйықтау. 
Сіздер мен біздің ең басты мін-
детіміз адам өмірі мен мүлкін 
өрттен және басқа да төтенше 
жағдайлардан қорғау. Сондықтан 
да, аудан тұрғындары өздерінің, 
балаларының, тума-туысқанда-
рының өміріне бей-жай қарамай 
жеке тұрғын үйлерінде, жұмыс 
орындарында және басқа да 
қоғамдық орындарда өрт қа-
уіпсіздігі ережелерін сақтап жүруі 
тиіс.

Ойыл ауданының Ойыл ауданының 
Төтенше жағдайлар бөліміТөтенше жағдайлар бөлімі

ПЕШПЕН ЖЫЛЫТУДЫҢ ҚАУІПТІЛІГІ 
– УЛЫ ГАЗБЕН УЛАНУ
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ӨРТТЕН ТАРАҒАН КӨМІР ҚЫШҚЫЛ ГАЗЫНЫҢ УЛЫ ЕКЕНДІГІ АЙ-ӨРТТЕН ТАРАҒАН КӨМІР ҚЫШҚЫЛ ГАЗЫНЫҢ УЛЫ ЕКЕНДІГІ АЙ-
ТЫЛЫП, ЖАЗЫЛҒАНЫМЕН, ӘЛІ ДЕ БОЛСА НЕМҚҰРАЙЛЫҚПЕН ТЫЛЫП, ЖАЗЫЛҒАНЫМЕН, ӘЛІ ДЕ БОЛСА НЕМҚҰРАЙЛЫҚПЕН 
ҚАРАУДАМЫЗ. УЛАНУДЫҢ БАСТЫ СЕБЕБІ - ТҰРҒЫН ҮЙДЕГІ ПЕШ ҚАРАУДАМЫЗ. УЛАНУДЫҢ БАСТЫ СЕБЕБІ - ТҰРҒЫН ҮЙДЕГІ ПЕШ 
ЖҮЙЕСІНІҢ ТҮТІН ҚҰБЫРЫ ЖӘНЕ ТҮТІНДІГІ КҮЙЕДЕН ТАЗАР-ЖҮЙЕСІНІҢ ТҮТІН ҚҰБЫРЫ ЖӘНЕ ТҮТІНДІГІ КҮЙЕДЕН ТАЗАР-
ТЫЛМАҒАН. ТЫЛМАҒАН. 

ҚР Орталық сайлау комиссиясы 
жергілікті атқарушы органдардың 
сайлаушылар тізімін учаскелер-
ге беру мәселесін талқылады. 
«Азаматтар ел президентін сай-
лауға конституциялық құқығын 
сайлаушылар тізімі негізінде да-
уыс беру арқылы жүзеге асыра-
ды. Сондықтан сайлау процесінің 
маңызды ұйымдастырушылық 
элементтерінің бірі ретінде сай-
лаушылардың толық тізімін қа-
лыптастыру мәселесі Орталық 
сайлау комиссиясының өткен 
отырысында арнайы қаралған 
болатын. Сол кезде жергілікті 
атқарушы органдарға келесі ша-
раларды қамтамасыз ету тапсы-
рылып еді. Біріншісі – жазбаша 
өтініштер негізінде, оның ішінде 
уақытша тіркелген азаматтар-
ды сайлаушылар тізіміне енгізу 
тәртібі туралы азаматтарды кеңі-
нен хабардар ету. Екінші – сайла-
ушылар тізіміне енгізілгенін тек-
серу мен азаматтарға олардың 
сайлаушылар тізіміне енгізілгені 
туралы ақпарат беру бойынша 
ақпараттық сервистерді, атап 
айтқанда колл-орталықтарды, 
интернет-ресурстарды барныша 
іске қосу», - деді ҚР ОСК төраға-
сы Нұрлан Әбдіров.
Оның айтуынша, Орталық сайлау 
комиссиясы сайлаушылар тізімі-
не енгізу мәселелері бойынша 
ақпараттық материалдар дайын-
дады, олар республикалық БАҚ-
та жарияланды.
«ҚР Сайлау туралы» конституци-
ялық заңның 24 және 26,1-бап-
тарына сәйкес, әрбір сайлау 
учаскесі бойынша сайлаушылар 
тізіміне өз шешімімен учаске 
құрған әкім қол қояды және ол 

дауыс беру басталардан 20 күн 
бұрын акт бойынша ұсынылады. 
Әрбір сайлау учаскесі бойынша 
сайлаушылар тізімін тиісті әкім 
дауыс беру басталардан 20 күн 
бұрын акт бойынша аумақтық 
комиссияға ұсынады. ҚР Прези-
дентінің кезектен тыс сайлауын 
әзірлеу мен өткізу жөніндегі не-
гізгі іс-шаралардың ОСК бекіткен 
күнтізбелік жоспарына сәйкес, 
кеше 30 қазанда тиісті әкімдер 
сайлаушылардың тізімдерін әр-
бір сайлау учаскесі бойынша ау-
мақтық сайлау комиссияларына 
берді. 
Бұл бағытта қандай жұмыс жүр-
гзілігенін білу үшін бүгін барлық 
өңірлердің есебін тыңдаймыз», - 
деді Н. Әбдіров.
Осылайша, Астана әкімінің орын-
басары Есет Байкеннің айтуын-
ша, елордада сайлаушылар 
тізіміне 760 321 азамат енгізілген.
Әрбір сайлау учаскесі бойынша 
тізімге Астана әкімі қол қойды, 
оның шешімі 30 қазанда учаскелік 
сайлау комиссияларына қағаз 
түрінде, аумақтық комиссияға 
электронды түрде акт бойынша 
ұсынылған.
Орталық сайлау комиссиясы бар-
лық өңірлер өкілдерінің есептерін 
тыңдап, ұсынылған ақпаратты на-
зарға алды.
«Құрметті сайлаушылар! Өзіңізді 
тіркеу орны бойынша сайла-
ушылар тізіміне енгізуді тиісті 
әкімдіктің сайтынан немесе колл 
орталық арқылы тексеруге бола-
ды. 2022 жылдың 4 қарашасынан 
бастап өз учаскеңіздегі сайла-
ушылар тізімінен өзіңіз туралы 
деректерді тексеру мүмкіндігі 
беріледі», - деді Н. Әбдіров.

4 ҚАРАШАДАН БАСТАП
 САЙЛАУШЫЛАР ӨЗІ ТУРАЛЫ 

ДЕРЕКТЕРДІ ТЕКСЕРЕ АЛАДЫ



1 қараша 2022 жыл

Өткен аптада Ойыл қазақ орта 
мектебінде Ойыл ауданына таны-
мал ұлағатты ұстаз, «Қазақ ССР 
және СССР халық ағарту ісінің 
озық қызметкері» Сағидолла 
Жақиевтің құрметіне ауданымы-
здағы жалпы білім беретін мек-
тептердің 8-11 сынып оқушылары 
арасында эссе жазу байқауы өтті. 
Байқаудың ашылу салтанатына 
арнайы қатысқан аудан әкімінің 
орынбасары Мұратбай Айдар-
баев Сағидолла Жақияұлы жай-
ында әңгіме өрбітіп, ұстаз атын 
ұлықтау алдағы уақытта жалғаса 
беретінін айрықша атап өтті.
Сағидолла Жақияұлының шәкірті, 
ақын-драматург, журналист, 
Жазушылар одағының мүшесі 
Нұрлыбек Қалауов ұйымдасты-
рылып жатқан байқаудың маңы-
зына тоқталып, «Сағидолла Жақи-
ев атындағы шығармашылық 
байқауын» жыл сайын дәстүрге 
енгізу туралы ұсыныс-тілегін жет-
кізсе, Сағидолла Жақияұлының 
баласы, медицина ғылымының 
докторы, профессор Базылбек 
Жақиев байқауға қатысушыларға 
сәттілік тілеп, ұйымдастырушы-
ларға алғысын білдірді. Сонымен 
қатар Ойыл қазақ орта мектебінің 
ұжымына арнайы естелік сый-
лығын табыстады.
Ұлағатты ұстаз Сағидолла Жақи-
евтің еңбек жолын насихаттай 
отырып, елін, туған жерін сүюге 
тәрбиелеуге арналған байқаудың 
қорытындысы бойынша ІІІ орын 

Қараой мектеп бала-бақшасының 
11 сынып оқушысы Аяна Рамаза-
нова, Жамбыл мектеп бала-бақ-
шасының  10 сынып оқушысы 
Дария Аманжанова, Амангелді 
орта мектебінің 10 сынып оқушы-
сы Еңілік Асқарқызы иеленді. ІІ 
орынға Соркөл орта мектебінің 
11 сынып оқушысы Айымгүл Ба-
зарова, Ш.Берсиев атындағы 

Балаларға ерекше назар ауда-
ру керек. Себебі олардың аман-
дығы – мемлекетіміздің жарқын 
болашағының сенімді кепілі. Сол 
себепті келесі жылды "Балалар 
жылы" деп жариялау керек деп 
есептеймін, - деген Қасым-Жо-
март Кемелұлы, бұл жылды тек 
ұрандап немесе мереке түрінде 
атап өту ғана емес, балаларды 
қорғау мақсатында ең алдымен 
билік тарапынан денсаулық 
сақтау, білім беру және әлеуметтік 
қамсыздандыру саласында нақты 
іс-шаралар жасалуы керектігін 
қадап айтты. Өскелең ұрпақтың 
үйлесімді дамуы мен бақытты ба-
лалығы – бұл біздің жалпыұлттық 
міндетіміз, - деген еді.
Бұл бағытта біздің ауданда да 
жыл бойы бірқатар шаралар жү-
зеге асырылып келеді. Соның 
бірі қазақ күресінен өткен апта-
да Ақжар ауылында өткен ау-

дан біріншілігі. Аудан біріншілігі 
болғанымен жарысқа тек қана 
бес команда қатысты. Себебі, 
Ойыл балалар мен жасөспірім-
дер спорт мектебінің секциясы 
бес ауылда ғана бар. "Балалар 
жылына" орай  қазақ күресінен 
2010-2012 және 2013-2014 жыл-
дары туған жасөспірімдер ара-
сында жарысқа сексеннен астам 
балуандар қатысуы деңгейінің 
өлшемі болса керек. 
Демек, ұлттық спортқа ден қой-
ған жастар көп. Бір күн бойы 
Ақжардағы бозкілемнің шаңын 
шығарған балалардың жарысы 
екі топта он салмақ категориясы 
бойынша өтті. 
Жауырыны жер иіскемеген жеңім-
паздар мен жүлдегерлер медаль 
және мақтау қағаздарымен мара-
паттады. Жарысқа ауыл азаматы 
Абылайхан Нұрбергенов деме-
ушілік көрсетті.

Өткен сенбіде Ойыл бала-
лар-жасөспірімдер спорт мек-
тебінде Ұлы Отан Соғысының 
ардагері Қ.Қарабалиевты еске 
алуға арналған ерлер арасында 
волейболдан ХVІ дәстүрлі тур-
нир және Ұлы Отан Соғысының 
ардагері Жаңыл Зұлқарнайқы-
зын еске алуға арналған қыздар 
арасында волейболдан аймақтық 
ашық  V-ші кубогі ұйымдастырыл-
ды. Турнирдің ашылу салтана-
тына аудан әкімінің орынбасары 
Мұратбай Айдарбаев қатысып, 
спортшыларға сәттілік тіледі.
Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті Қ.Тоқаевтың барлық 
жастағы ел азаматтары арасын-
да бұқаралық спортты дамыту, 
спортшылардың спортқа деген 
қызығушылығын, достық қа-
рым-қатынастарын нығайтуға, 
ауданда волейбол спортын да-
мытуды көздеген турнирге он екі 
команда қатынасты. 
Ойын тартысты басталып, әсіре-
се ақтық ойын көрермендер 
көңілінен шықты. 
Спортты жанына серік еткен 

жастар мықты дайындықпен кел-
гендері көрініп тұр, спортшылар 
намысты қолдан бермеуге тыры-
сып бақты. 
Тартысты жарыс өз мәресіне 
жетіп, турнир қорытындысы бой-
ынша Ұлы Отан Соғысының арда-
гері Жаңыл Зұлқарнайқызын еске 
алуға арналған қыздар арасында 
волейболдан  аймақтық ашық 
V-ші кубогінде ІІІ орын Саралжын 
ауылдық округі командасы, ІІ 
орын Спорт мектебі командасы, І 
орынды  Қайыңды ауылдық округі 
командасы иеленді. 
Ұлы Отан Соғысының ардагері 
Қ.Қарабалиевты еске алуға ар-
налған ерлер арасында волей-
болдан ХVІ дәстүрлі турнирде ІІІ 
орын Саралжын ауылдық округі 
командасы, ІІ орын Ш.Берсиев 
атындағы ауылдық округі коман-
дасы, І орынды  Көптоғай ауыл-
дық округі командасы еншіледі.
Осы турнирді ұйымдастырушы 
Рақым Қарабалиев қорытынды-
лап, жеңімпаздар мен жүлде-
герлерді марапаттап, медалдар 
және сыйлықтар табыс етті.

орта мектептің 10 сынып оқушы-
сы Жарқын Амантайеншілесе, 
Ә.Дербісалин атындағы орта мек-
тептің 11 сынып оқушысы Сәтжан 
Сеилханұлы жүлделі І орынға 
ие болып, 50000 теңге сертифи-
кат табысталды.Сонымен қатар, 
басқа да қатысушы оқушылар 
алғыс хаттар мен ақшалай сый-
лықтармен марапатталды.

Марапат соңында білім қызмет-
керлері кәсіподағының төрайымы 
Гүлмира Избағамбетова байқа-
уға қатысқан оқушыларға білім 
жолындағы ізденімпаздығы мен 
жігерлілігі үшін алғысын білдіріп,І 
орын иегерінің жетекшісіне шипа-
жайға жолдама табыстады. 

Г.АБАЙҚЫЗЫ,Г.АБАЙҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗҒА АРНАЛҒАН ЭССЕ ЖАЗУДАН БАЙҚАУ ӨТТІҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗҒА АРНАЛҒАН ЭССЕ ЖАЗУДАН БАЙҚАУ ӨТТІ

ӘКЕГЕ ТАҒЗЫМ –
ҰРПАҚҚА ТӘРБИЕ!

БАЛҒЫН ПАЛУАНДАР
АҚЖАРДА БЕЛДЕСТІ

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ЖЫЛ БАСЫН-МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВ ЖЫЛ БАСЫН-
ДА ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚҚА ЖОЛ АШУ ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ ДА ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚҚА ЖОЛ АШУ ҮШІН БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ 
ЖАСАУ ҚАЖЕТТІГІН АЙТА КЕЛЕ, ЖАҢА КІРГЕН БАРЫС ЖЫЛЫН ЖАСАУ ҚАЖЕТТІГІН АЙТА КЕЛЕ, ЖАҢА КІРГЕН БАРЫС ЖЫЛЫН 
«БАЛАЛАР ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАДЫ.«БАЛАЛАР ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАДЫ.


