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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Отанды қорғау қасиетті борышымыз
 ЕЛДІҢ БАСЫНА ҮЛКЕН ҚАУІП ПЕН ҚАТЕР, АЛАПАТ ҚАЙҒЫ МЕН ҚАСІРЕТ 

ТӨНГЕН СОЛ БІР АУЫЗБЕН АЙТЫП ЖЕТКІЗГІСІЗ АУЫР УАҚЫТТА ОТТАН ДА 
ЫСТЫҚ ОТАН ҮШІН ОТ КЕШКЕН МАЙДАНГЕРЛЕРДІҢ КӨРСЕТКЕН ӨШПЕС 
ЕРЛІГІН, ҚАҺАРМАНДЫҚ ӨНЕГЕСІН ЖАС ҰРПАҚ БОЙЫНДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕҢ 
БАСТЫ МАҚСАТҚА АЙНАЛУҒА ТИІС.

    ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ МЕРЕКЕЛІК ҚҰТТЫҚТАУЫНАН.

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 76 ЖЫЛ!

Адамзат тарихындағы ең 
сұмдық соғыстың болып 
өткеніне 76 жыл. Бірақ Ұлы 
Жеңістің ұмытылмайтыны 
сияқты, соғыс та ұмытылмастай 
ізін қалдырды. Жеңіс күні – бұл 
сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ 
мереке. Бұл мереке – бейбітшілік 
пен қайырымдылықтың мәңгі 
жасампаздығын, Отанын 
қорғаған жауынгер-солдаттар 
мен офицерлердің айбыны, 
тылдағы  Жеңісті жақындатқан 
жұмысшылардың ерлік 
еңбектерінің мәңгі өшпейтіндігін 
дәлелдейтін белгі болып 
қалмақ.  

Жеңістің 76 жылдығына 
орай  соғыс ардагерлері мен 
тыл ардагерлеріне   құрмет 
көрсету мақсатында  біржолғы 
әлеуметтік  көмек  көрсету 
көзделген. 

Аудан  бойынша  қазіргі 
таңда  Ұлы Отан  соғысының  1 - 
мүгедегі,  186 - тыл ардагерлері  
мен  9 - қаза болған  және 
бейбіт  кезде көз жұмған соғыс 
мүгедектерінің  жесірлері  
тұрады. Облыс бойынша 
белгіленген мөлшер  көлемінде,  
соғыс  ардагеріне  1 миллион  
теңге, тыл ардагерлеріне  30 
мың теңгеден, соғыста қаза 
болған әскерилердің және 
бейбіт кезде көз жұмған соғыс 
мүгедектерінің екiншi рет некеге 
тұрмаған  жесірлеріне 30 мың 
теңгеден   төленеді. 

Қайрат БЕКБАЛАНОВ,
Ақсу ЖҚӘББ басшысы. 

9 МАМЫРҒА ОРАЙ 
АУДАНЫМЫЗДА  

АРДАГЕРЛЕРГЕ ҚАНДАЙ 
ТӨЛЕМ ЖАСАЛАДЫ?

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл 
мерекенің маңыздылығын ескеріп, 7 мамыр күнін 
мемлекеттік мереке деп жариялаған болатын. 
Бұл әр уақытта Отан күзетіндегі сарбаздардың 
патриоттық сезімін, елжандылық қасиеттерін 
паш ететін, күні кеше ел қорғаған азаматтардың 
ерлігін еске алатын ерекше мереке. Тарих 
толқынындағы біздің даңқты ардагерлеріміздің 
ерлігі кейінгі буын жауынгерлерге үлгі болып 
келеді.

Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске биыл 76 жыл. 
Осынша жыл өткеніне қарамастан соғыс салған 
жара күні бүгінге дейін есте сақтаулы. Бұл соғысқа 
Ақсу өңірінен 6 мыңнан астам адам аттанып, 
солардың жартысына жуығы майдан даласында 
ерлікпен қаза тапты. Ақсулық жауынгерлердің екеуі 
– Нұрсұлтан Есеболатов пен Есмұрат Сиқымов 
Кеңес Одағының Батыры деген ең жоғары атаққа 
ие болды. Сан жүздеген жерлестеріміз әр түрлі 
ордендер мен медальдардың иегері атанды.

майдан ардагерлерінің әлеуметтік – тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға, әл ауқатын көтеруге 
қамқорлық көрсетіп отыр. Бұл бүгінгі 
таңдағы ұрпақтың абыройлы парызы. Біздер 
майдангерлердің соғыстағы ерен ерлігіне тағзым 
етеміз. Ауданымыз бойынша көзі тірі бір ғана 
соғыс ардагері қалды. Ол қапалдық Моисеев 
Гаврил Степанұлы. Батыр атамыз биыл наурыз 
айында 99 жасқа толды.

Құрметті майдангерлер, ақсулықтар! 
Барлықтарыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, 

отбастарыңызға береке мен бірлік тілейміз. 
Еліміздің аспаны ашық, әрқашанда бейбітшілік 
болсын. Ендігі ұрпақ соғыс өртін көрмесін,-деп 
тілейміз.

Е.С.БАЗАРХАНОВ,
аудан әкімі.

Б.Ж.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат хатшысы.

***

БАЃА ЖЕТПЕС ЕЊБЕКТЕРІЊІЗ КЕЙІНГІ 
ҰРПАЌЌА ӨШПЕС ӨНЕГЕ

А р д а қ т ы  
а у д а н 
тұрғындары! 
Қадірлі Отан 
қорғаушылар! 
Қ ұ р м е т т і 
м а й д а н 
ардагерлері ! 
Сіздерді Отан 
қорғаушылар 
к ү н і м е н 
және Ұлы 
Жеңістің 76 
жылдығымен 
шын жүректен 
құттықтаймыз!

Е л і м і з д і ң 
Т ұ ң ғ ы ш 
П р е з и д е н т і , 

Қ ұ р м е т т і    
ардагерлер! 

С і з д е р д і ң 
е рл і к т е р і ң і з 
тарихта алтын 
әріппен жа-
зылып қалды. 
Баға жетпес 
еңбек тер ің і з 
кейінгі ұрпаққа 
өшпес өнеге 
болып сана-
лады. Жыл 
өткен сайын 
ардагерлердің 
қатары си-
реп барады. 
С о н д ы қ т а н 
мемлекетіміз 

Құрметті  Ақсу ауданының ер 
азаматтары, әскери  қызметшілері!  
Сіздерді бүгінгі мерейлі мереке  
«Отан қорғаушылар»  күнімен  
шын  жүректен  құттықтаймын.

Бұл күн бейбіт елдің 
тыныштығын әуеде, құрлықта, 
теңізде қорғап  өз тағдырын, ел 
тағдырымен байланыстырып 
жүрген әр бір әскери қызметші 
үшін  ерекеше  күн.

Қарулы Күштер қатарында 
еңбек етіп жүрген  әскери 
қызметшілеріміз  өздеріне 
жүктелген  Отан сенімін ақтау 
жолында, еліміздің мақсаты мен 
мүддесін  қорғап,  антына  адал, 
сертіне  берік азаматтар,  әскери  
қызметтерін  атқаруда.

Бүгінде  Қазақстан  Қарулы 
Күштері  өзінің  жауынгерлік 
даярлығы мен техникалық  
жарақтануы  жағынан  әлемнің  
алдыңғы қатарлы армиялары-
мен иық теңестіріп, әлемнің 
көптеген  елдерімен халықаралық  
ынтымақтастыққа қол жеткізіп,  
төл  әскеріміздің  сапасы  артып,  
биік  жетістіктерге  жетуде.

Қарулы Күштері  қатарында  
еңбек етіп жүрген әскери 
қызметшілер, Отан  алдыңдағы  
борыштарын өтей отырып  артта-
рынан  ерген  жас  ұрпақты  да,  
өз  елін,  жерін  сүйетін  патриот  
етіп  тәрбиелеу  жолында  үлес  
қосуда. 

«Батыр болып туылмайды, 
батыр болып қалыптасады»,-
дегендей кешегі батыр  
бабамыздың,  текті  атаның  қаны 
бар ұл - қыздарымыз кез келген 
жерде  ерлік  көрсетіп  батыр  бола  
алатындарына  сенім  білдіреміз.

Бейбіт күннің батырлары  ан-
тына адал сарбаздарымыз, ерлігі  
ұрпаққа үлгі азаматтарымыз  көп  
болсын. Әскери  қызметтік  бо-
рышын абыроймен атқарып,  
елдің ұлттық қауыпсіздігі мен  
қорғаныс  қабілетін нығайту  жо-
лында  ерен үлес қосып жүрген 
әскери қызметшілерді және 
болашақ  Отан  қорғаушы,  ер 
азаматтарды төл мерекелерімен  
құттықтаймын!

Еліміздің Қарулы Күштерінің 
жауынгерлік даңқы мен абыройы  
арта берсін!

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ, 
 аудандық  қорғаныс  істері 

жөніндегі  бөлім бастығының 
міндетін уақытша 

атқарушысы, майор.  

Құрметті, Отандастар! Сіздерді Ұлы Жеңістің 76  
жыл мерекесімен шын журектен құттықтаймыз!

9 мамыр – жеңістің туын тіккен, азаттық күрестің 
айбынды күні, жанқияр ерлік пен еңселі елдіктің 
рухы өрлеп, жеңіс жалауын желбіреткен күн! Уақыт 
озған сайын күндей күркіреп өткен сұрапыл соғыстың 
дүрбелең оқиғалары да арасын аулақ салып, алыстап 
барады.  Бірақ, сол жылдардың жаралы естеліктері 
көңілден кетіп, жүректен өшпек емес. Халық ұзақ 
күткен Ұлы Жеңісті жақындатуда майданда да, тыл-
да да жанқиярлықпен күреске түскендердің барлығы 
айрықша құрметке ие. Осынау жеңіс үшін күрескен 
барша жандардың қаһармандығы пен қайсарлығы, 
парыз бен намысты алға қойып жанын қиған ерліктері 
мәңгі жадымызда қалады. Қаншама ұрпақты қайғы-

ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 76 ЖЫЛ!

Егемен елдің нық тірегі, қамал қорғаны – айбынды әскері. 1992 жылы 7 мамырда Қазақстан 
Республикасының Қарулы күштерін құру туралы Қаулыға қол қойылды. Осы сәттен бастап тәуелсіз 
Қазақстанның әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қарулы күштерді дамытуға ерекше мән беріліп келеді. 

Еліміздің шекарасы берік, шебі бүтін болуы үшін қалтықсыз қызмет етіп жүрген барша ел азаматтарын 
бүгінгі төл мерекелерімен, Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз!Аға ұрпақ пен жас 
буынның Отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Бүгінде бар-
ша азаматтарымыз  - Отан алдындағы борыштарын абыроймен атқарып, туған өлке тыныштығын сақтап 
келеді. 

Құрметті азаматтар, халқымызда «Ер – елінің қорғаны»,-деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың 
ержүрек істеріне сай сый-құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке-бірлік, еңбекте жеміс 
пен шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгінгі 7 мамыр –  Отан қорғаушылар күні мерекелеріңіз құтты бол-
сын!

7 МАМЫР ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР 
КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

қасіретке душар еткен сұрапыл соғыста қолдарына 
қару алған, бізге жеңіс сыйлаған ата-бабаларымызға 
алғысымыз шексіз. 

Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік 
болуы да, еліміздің өркендеуі де - осынау мерекенің 
жемісі. Бүгінгі ұрпақ аға буын - ардагерлер танытқан 
қаһармандық пен қайсарлықтан үлгі алып, бой 
түзейді. Баршамыздың төбемізден бейбітшілік күні  
кетпесін, көз - жасымыз тек қуаныштан болсын, әр 
шаңыраққа бақ - береке ұяласын!  

Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! 9 мамыр 
Жеңіс күні құтты болсын!!! 

АҚСУ АУДАНДЫҚ СОТЫНЫҢ 
БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ.                                       

ЕРЛІК - ЕЛГЕ МҰРА, 
ҰРПАҚҚА ҰРАН
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ЕШКІМ ДЕ, ЕШ НӘРСЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 
тыл еңбеккерлерінің қосқан үлесі 
зор. Ауыл шаруашылығында 
еңбектенген ерлердің майданға 
тартылуымен олардың орнын 
қариялар, әйелдер мен балалар 
басты. Яғни, майданды азық - 
түлікпен, шикізатпен іс жүзінде 
әйелдер, балалар мен қарт адам-
дар қамтамасыз еткені тарихтан 
белгілі. «Бәрі де майдан үшін, бәрі 
де жеңіс үшін!» деген ұранмен 
соғыс кезінде әлі жас болса да 
11-13 жастағы балалар да ере-
сектермен қатар басқа түскен 
ауыртпалықты көтере отырып 
тылда еңбек етті. Ол кезде соғыс 
майданы, тыл майданы демей тыл 
еңбеккерлеріне де қатал, қатаң 
тәртіп орнатты. Соғыс басталғанда 
бұғанасы қатпаған ойын балала-
ры, өздерінің қызықты балалық 
шағын «соғыс» деген алапаттың 

ды. Танның атысы, күннің батысы 
еңбек етті. Ешкім де сен баласың деп 
бастарынан сипамады. Ең алдымен 
әр адам өз туған халқының перзенті. 
Сол перзенттік парызды орындау 
жолында Ұлы Отан соғысы кезінде 
тылда еңбек еткен ата - әжелеріміз 
көптеген қиындықтарды бастан кешті.

Соғыс басталғанда бар жоғы бес 
– ақ жаста болса да есейіп қалған 
Қаймолдина Шарбану апамыз 

кесірінен қажырлы еңбекке ауы-
стырды. Тылда еңбек еткендердің 
шеккен азабын айтып жеткізу 
қиын. «Соғыс сүттей ұйып отырған 
шаңырағымыздың тыныштығын 
бұзды. «Соғыс» деген үн бүкіл ау-
ылды күңіретті. Ауылдағы еркек 
біткеннің бәрі соғысқа аттанды. 
Олардың көбі елге оралмады. Ал 
әйелдер мен балалар және қарттар 
тылда жұмыс жасауға мәжбүр бол-

кейінгі жылдардағы жұмыстарда 
оңай болған жоқ. Бірақ ештеңеге 
мойымай, әрқашанда бақытын 
еңбектен тапқан барлық ата - 
әжелеріміздің өмірі бар ұрпаққа 
өнеге болып қала бермек.

Қаймолдина Шарбану апамыз 
1936 жылы Ақсу ауданына қарасты 
«Октябрь» кеңшарында (қазіргі 
Есеболатов ауылы) дүниеге кел-
ген. Балалық шағы соғыстың қиын 
уақытына тап болып, сол кездегі 
«Октябрь» 8 жылдық мектебін 
бітірген соң бірден еңбекке ара-
ласты. Жастайынан еңбекке 
шыңдалып өскендіктен қант 
қызылшасын ауданымызда өндіруде 
үздіктердің бірі болып, аудандық, 
облыстық социалистік жарыстардың 
бірнеше дүркін жеңімпазы атан-
ды. Соның нәтижесінде алдыңғы 
қатарлы озық ауылшаруашылығы 
еңбеккері ретінде 1956 жылы Мо-
сква қаласында өткен бүкіл Одақтық 
ауылшаруашылығы көрмесіне Қазақ 
ССР – і атынан қатынасып келген. 
Ол кезде «Октябрь» колхозының 
председателі Нұрғали Жайсаңбаев, 
колхоздың партия ұйымының хат-
шысы Байғызай Мейрамбаев, ал, 
аудандық партия комитетінің бірінші 
секретарі Аймұханбет (Айеке) Ман-
суров болатын.

Міне осындай еңбек ері, ба-
тыр анамыздан еліміз егемендік 
алған қиын кезеңде ауданымызды 
басқарған Қалимолда Байболов-
тай асыл азамат, біздің ұстазымыз 
Қарлығаш апайымыздай ардақты 
қыз дүниеге келген. Еңбек ете 
жүріп, ұл – қызына жақсы тәлім 
беріп, азамматтық тәрбие берген 
анамызға мәңгі бас иеміз.

Ербол СЫМХАНОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі.     

осының 
барлығын 
к ө з і м е н 
к ө р і п , 
қ и ы н д ы қ -
т а р м е н 
күресудің не 
екенін жүрегімен 
сезініп өсті. Соғыстан 

ҰЛЫ ЖЕҢІС — ҰРПАҚҚА АМАНАТ
1941 жылдың 22 маусымы күні сағат таңғы 4 те 

фашистік Германия Отанымызға тұтқиылдан шабуыл 
жасады. Әлемді дүрліктірген алапат дауыл халықтың 
жүрегін қанжылатты. Тыныш жатқан халықты бір-бірінен 
ажыратып, анасын баласынан, баласын анасынан, бауы-
рынан, әкесінен айырған сұрапыл соғыс басталды.

Шаттық әнді қайғылы күнге, нұрлы күнді қара түнге 
айналдырмақ болды. Бұл халық үшін ауыр кезең еді. Дәл 
осы кезде «Отан Ана  шақырады» деген ұранмен бүкіл 
совет халқы, оның ішінде Қазақсаннан 1 млн. 200 мың 
адам майданға аттанды. «Бәріде майдан үшін» деген 
ұран тасталды. Портизан отрядтары құрылды. Еңкейген 
кәрі, өрімдей жас, енбектеген балаға дейін елі, жері, 
Отаны үшін арпалысты. Кір жуып кіндік кескен жері үшін, 
аялап, әлпештеп өсірген елі үшін жанған отқа түсіп жалын 
кескен ер азаматтар ешқашан ұмытылмайды.

Ұлы Отан соғысына қатысқандардың есімі аңызға айна-
лып, тарихта өшпес із қалдырды.

Біріктіріп үміті мен  тілегін,
Біріктіріп барлық күші, жігерін.
Ана үшін, бала үшін, жер үшін,
Жасқанбастан тосты отқа жүрегін.
Иә, бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Әкелеріміз, 

апаларымыз, ағаларымыз ерлікпен Отанымызды қорғады. 
Ұлы Отан соғысына қатысқандардың есімдері аңызға ай-
налып, тарих бетінде «Батыр» деп жазылды. Олардың 
ішінде жазушы, батыр ағаларымызда болды. Олар: 
Қ.Қайсенов, Қ.Аманжолов, Б.Момышұлы, Б.Бұлқышов, 
Ә.Нұршайықов, Ә.Шарыпов т.б. Екі мәрте  совет одағының 
Батыры атағын алған ержүрек ерлерімізде бар. Ол Талғат 
Бигелдинов. «Ер есімі – ел есінде».

Адамзат тарихындағы осынау Ұлы Жеңіске жетуде 

біздің жерлестеріміздің де зор үлесі бар. Ақсу ауданы-
нан да қаншама жастар соғысқа аттанды. Жерлестеріміз 
ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен қасіретті 
шақта Отанымыздың бостандығы мен тәуелсіздігі үшін 
кеуделерін от пен оққа төседі.

1418 күнге созылған соғыста Жетісу өңірінен, оның 
ішінде Ақсу ауданынан да жерлестеріміз соғысқа ат-
танды. Ауданымыз бойынша екі перзентіміз Кеңес 
Одағының Батыры атағын алды. Олар Нұрсұлтан Есе-
болатов пен Есмұрат Сиқымов. Олар ауданымыздың 
өшпес жұлдыздары. 1418 күнге созылған Ұлы Отан 
соғысында жеңіп шыққанымыздың себептерінің бірі – 
тыл жұмысындағы еңбекшілердің ерен еңбектерінің 
нәтижесі еді. Егіншілік пен мал шаруашылығы 
шеберлерінің қатары өсті. Бүкіл халықтық «Жеңіс қоры» 
құрылып, оған өз үлестерін қосып жатты. Біздің ауда-
нымзан да көптеген аға — апаларымыз бұл жұмыстарға 
белсене араласты. Ұлы Отан соғысы жеңіспен аяқталды. 
Жеңіс! Жеңіс! Бұл сөзді есту үшін жұрт төрт жыл күтті. 
Жеңіс келді, бірақ көптеген адамның Жеңістен күткен 
үміті, күткен адамдары келген жоқ. Көптеген ананаң ба-
ласы, жары, қаншама баланың әкесі соғыстан оралма-
ды.Бірақ, бұл күн – әділетсіздікті әділдіктің жеңген күн.

Бүгінгі ұрпақ – өзіміздің бейбіт өмірімізде, алаңсыз 
күлкімізде, тыныш ұйқымызда, тербелген тал бесіктің 
қуанышында Отанды қорғаған аталарымыз бен 
әжелеріміздің мәңгілік үлесі тұрғанын ұмытпай, 
аталарымыздың ұрпаққа аманат етіп қалдырған Ұлы 
Жеңісін қадірлей білейік.

Айнұр ЖҰБАЕВА, 
І.Жансүгіров атындағы тарихи - өлкетану 

музейінің экскурсия жүргізушісі.

еңбегін біз мақтан етеміз. Екі ба-
тырымыз Нұрсұлтан Есебола-
тов пен Есмұрат Сиқымов Кеңес 
Одағының батыры атағын алды. 
Еліміздің Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев «Елдің басына үлкен 
қауіп пен қатер, алапат қайғы мен 
қасірет төнген сол бір ауызбен 
айтып жеткізгісіз ауыр уақытта от-
тан да ыстық отан үшін от кеш-
кен майдангерлердің көрсеткен 
өшпес ерлігін, қаһармандық 

Ұ л ы 
Ж е ң і с к е 

қазақстандық-
тардың қосқан 

үлесі зор. Соның 
ішінде ақсулық жау-

ынгер аталарымыздың 

өнегесін жас ұрпақ бойын-
да қалыптастыру ең басты 
мақсатқа айналуға тиіс» деп 
атап айтты өзінің мерекелік 
құттықтауында.

Ұлы Жеңісті жақындатқан 
соғыс ардагерлерінің ора-
сан ерлік істері ешқашанда 
ұмытылмақ емес. Ол 
ұрпақтан - ұрпаққа жетіп 
мәңгі тарихта қалады. Алай-
да, жыл өткен сайын Ұлы 
Отан сағысына қатысқан 
соғыс ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлерінің қатары си-
реп барады. Тіпті ауданымыз 
бойынша жалғыз батыры-
мыз қалды. Ол қапалдық Мо-
исеев Гаврил Степанович.

Батыр атамыз 1922 жылы 
23 наурызда Алматы облы-
сы Қапал ауылында туған. 
1941 жылы желтоқсан ай-
ында әскерге шақырылып, 
219 атқыштар дивизиясында 
соғысқан. 1943 жылы жара-
ланып госпитальда жатып 
дәрігерлік сараптамадан 
өтіп  соғыстан қайтарылған. 
Содан бері Қапал ауылын-
да тұрады. Биыл атамыз 99 
жаста.

Иә, 99 деген ғасырлық жас. 
Ауданымыздың ең үлкен 
абыз ақсақалы екі ғасырдың 
қызығы мен шыжығын көріп 
келе жатыр. Алла жеткізсе 
келесі жылы Ұлы Жеңістің 77 
жылдығында, иә, қазақтың 
киелі екі жетісі болғанда 
атамыздың 100 жасқа 
толғанын аудан болып той-
лататын күн болсын дейміз.

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА.

АҚСУДЫҢ ЖАЛҒЫЗ БАТЫРЫ ЕҢБЕКПЕН ЕСЕЙГЕН БАТЫР АНА

Ұлы Отан соғысына Ақсу өңірінің 6104 тумасы қатысты. Олардың 
3395-і ұрыс даласында қаза тапты. Олардың алған ордендері мен 
медальдары олардың ұрыста ең жақсы қасиеттерін көрсете отырып, 
шайқасқанын көрсетеді. Облыстың 4237 тумасы әскери ордендер-
мен және медальдармен марапатталды. 32 адам I және II дәрежелі 
Даңқ орденінің иегерлері болды, 67 адам Қызыл Жұлдыз орденімен, 
983 адам Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталды. Фашистермен 
шайқаста ерліктің үлгісін көрсеткен Ақсу ауданының тұрғындары 
Нұрсұлтан Есеболатов пен Есмұрат Сихимовқа Кеңес Одағының Ба-
тыры атағы берілді. Екі жауынгер де атақты өлгеннен кейін алды. 
Ел үшін күрескендер ұрпақтарының жадында мәңгі қалады: Бәкей 
Жидебаев, Тәңірберген Қалилиханов, Бейсебек Қорғанбаев, Ба-
янды Құсмолдин, Гаврил Моисеев, Жидехан Нарышев, Серпер-
бай Нұрпейсов, Иманғали Омаров, Күлшораз Оспанов, Айшды 
Сабыжибағововбай, Айшды Сабыжықовбайбаев, Жайнақбаев және 
басқалар. Олар барлық майдандарда шайқасты, Кеңес Одағы мен 
Шығыс Еуропа елдерін басқыншылардан азат етуге қатысты. 1943-
1946 жылдары атыс қаруының болашақ дизайнері Михаил Калашни-
ков Матай станциясында жұмыс істеді.

Соғыс кезінде 3500-ден астам адам тылда жұмыс істеді. Алты 
адам Социалистік Еңбек Ері атанды: Отто Адлер, Тыныбай Балтаба-
ев, Құрманбай Жаңабаев, Наужан Нұрсейітов, Нұрлан Оңалдинов, 
Отызбек Сүйеубаев. 1942-1946 жылдары Сталинградты қалпына 
келтіруге қатысқан 88 қазақстандықтың қатарында Қаншайым 
Батыршина мен Қанымбике Мырзатаева болды. Еңбек ардагері 
Ожарбек Момынова мал шаруашылығында жұмыс істеді. Ақсу 
ауданының тұрғындары өздерінің қажырлы еңбектерімен Жеңісті 
жақындатқандарды еске алады. 1987 жылдан бастап Ұлы Отан 
соғысының қатысушылары және Ақсу өңірінің тыл еңбеккерлері ар-
дагерлер ұйымына біріктірілген. 1988 жылы оның алғашқы төрағасы 
болып Ақыш Сабырбаев сайланды. Төрағаның адал көмекшілерінің 
бірі - Бейсебек Қорғабаев. Ол қоғамдық жұмыстарға, оның ішінде 
жастарды патриоттық тәрбиелеуге бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыруға белсенді қатысты. Ол Кеңес жұмысына айтарлықтай 
үлес қосып, 2004 жылға дейін ардагерлер ұйымының басшысы бо-
лып қызмет етті. 2004-2016 жылдар аралығында Ақсу өңірінің ар-
дагерлер кеңесін басқарған Нұрбек Қасымбековтің басшылығымен 
қарт адамдарға көмек көрсету және ұйымның аудандық атқарушы 
органдармен және бастауыш ардагерлер ұйымдарымен байланы-
сын нығайту жұмыстары жүргізілді. 2016 жылдан бастап бұл қызметті 
мен атқарып келемін. 

Ардагерлер кеңесінің аудан әкімдігімен бірлескен жұмысы 
қарттарға қамқорлық жасауға және барлық қажетті ақпаратты жедел 
алуға мүмкіндік береді. Бұл ауданда соғыс ардагері Гаврил Моисе-
ев, сонымен қатар тыл еңбеккерлері: Аннаберды Ақмұрадов, Ал-
тай Әлімбаев, Жаркент Барманбеков, Алмухамет Елеспаев, Ұлтай 
Жайнақпаева, Мұса Жүнісбеков, Сайлау Қалышбеков, Кеңесбек 
Байдалиева, Рабиға Мырғали тұрады. Ардагер ұйым жастармен 
тәрбие жұмысын жүргізеді. Бұл қызметті өткізуде ауданның аналар 
кеңесінің төрайымы Бақыт Құрманғалиева маңызды рөл атқарады. 
Аналар кеңесінің өкілдері ардагерлер кеңесімен бірге мектептер мен 
кәсіптік колледждерге барады. Кездесулерде аға буын өкілдері сту-
денттерге соғыс жылдарындағы оқиғалар туралы айтады, олардың 
сұрақтарына жауап береді. Мектеп және колледж студенттері соғыс 
ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне қайырымдылық көмек көрсетуге 
қатысады. Ауданның барлық 17 ауылдық округтерінде бастауыш ар-
дагерлер ұйымдары жұмыс істейді. Ауылдық округтердің барлығында 
дерлік Ұлы Отан соғысы кезінде қаза тапқан жауынгерлерге арналған 
ескерткіштер бар. Жеңістің 60 жылдығына орай Жансүгіров ауылын-
да «Даңқты ерлер ансамблі» мемориалы орнатылды. Ол тез арада 
ауылдың көрнекті орындарының біріне айналды, өйткені бұл жер 
салтанатты рәсімдерді өткізуге өте танымал болды.

Амангелді АЙТБАЕВ,
аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы..

АРДАГЕРЛЕР - ЕЛ 
ҮШІН ЗАҢҒАР ЕРЛЕР
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ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 
30 ЖЫЛДЫҒЫНА 30 КІТАП

Елімізде  «Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына - 30 кітап» рухани - 
мәдени  акциясы  бастау алғаны  
баршамызға белгілі. Және де 
балалар әдебиетін дамытудың  
өзекті мәселелері жөнінде де 
сөз қозғалып, «2021 жыл - Ба-
лалар әдебиетінің жылы»,-деп 
жарияланды. 

Бұл бастамалардың барлығы 
да балалардың кітап оқуына 
ықпал жасау, өскелең ұрпақты 
ұлттық құндылықтарды бой-
ларына сіңіре отырып, төл 
әдебиетіміздің жауһарларымен 
сусындату. Еліміздегі бала-
лар әдебиетін заман талабы-
на сай дамыту мен насихат-

«ТӘУЕЛСІЗДІК – САН БУЫН БАБАЛАРДЫҢ 
ҚАСИЕТТІ ЖЕРІМІЗДІҢ ӘРБІР ҚАДАМЫН 
ҚОРҒАУ ҮШІН ТӨГІЛГЕН ӨЛШЕУСІЗ ҚАНЫ 
МЕН ТЕРІНІҢ ӨТЕУІ......» 

Н.Ә.НАЗАРБАЕВ.

 Биыл   қастерлі   Тәуелсіздігімізге  30  жыл тол-
ды.  Бұл – қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің,  
ата - бабаларымыз аңсаған азаттықтың тұғыры 
нығая түскенін әйгілейтін маңызды белес. Та-
рих тұрғысынан алғанда, отыз жыл – көзді ашып 
жұмғандай қас - қағым сәт. Еңсемізді тіктеп, еге-
мен ел атанып, өз алдына отау тігіп дербес мем-
лекет атанған Қазақстан қаншама қиындықтарға 
жолық-са да тастай берік төзімділіктің арқасында, 
жалпақ әлемге өзінің өршіл үнін, өркениетке деген 
үмітін мойындатты...

Ата-бабаларымыздан мұра болып қалған 
ұлан-ғайыр атамекен жеріміз, отарлық жоя 
алмаған тіліміз, мәдениетіміз тек қана қазақтың 
рухының күштілігімен сақталды.  Біздің тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының тарихындағы барлық 
жетістіктері, қазақ халқының егеменді заман-
да жаңаша ерекше өрлеуі, өркендеуі, рухани - 
экономикалық еркіндігіміз, әлемдік қоғамдастық 
пен дүние жүзінің дамыған озық мемлекеттерімен 
тереземіз тең, дәулетті елдермен бірдей қарым-

Тәуелсіздік – ең басты құндылығымыз
қатынас жасау жетістіктеріміздің барлығының ал-
тын бастауы – біздің мемлекеттің Тәуелсіздігінде.  

Біздің тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – 
тұрақтылық, білегіміз – бірлік. Тәуелсіздікпен 
бірге халқымыз Мәңгілік мұраттарға қол жеткізді. 
Тәуелсіздік – ең алдымен қазақ халқының 
бостандыққа ұмтылған асқақ армандары мен 
қайсар рухының  жемісі.  Сондықтан да біз үшін 
Тәуелсіздік күні – ең қастерлі  күн. Біз бүгінгі 
барлық жетістіктерімізге Тәуелсіздіктің арқасында 
қол жеткіздік.  Тәуелсіздік – тәңірдің біздің ұрпаққа 
берген үлкен бақыты, халқымыздың мәңгілік 
құндылығы.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойы 
тұғырлы, баянды  болсын! Тәуелсіз Қазақстанның 
таңы нұрлы, егемен еліміздің ұрпағының еңсесі 
биік болып, көк аспанда қасиетті көк туымыз мәңгі 
желбіресін!

А.ТҮСТЕБАЕВА, 
Көшкентал ауылдық  кітапханашысы,

«Nur Оtan» БПҰ мүшесі. 

Қанша уақыт тілеп жүрген арманым,
Тәуелсіздік – зор тұғырым, бар бағым. 
Көш түзеген Мәңгілік ел жолына - 
Саған осы өлеңімді арнадым.

Тәуелсіздік – еркіндігім, тірегім,
Дәйім солай болатынын білемін.
Ертеңі мен бүгініне халқымның
Шырылдайды жапырақтай жүрегім.

Көк байрағым аспанымда желбіреп,
Әнұраным шырқалғанда ел елжіреп.
Орда бұзар өтті міне отыз жыл - 
Елтаңбамыз елдігіме белгі боп.

30 жылда талай асу алынды
30 жылда талай белес бағынды.
Бар әлемді мойындатқан бүгінде
Қазақ елі - өнерлі де дарынды.

Құтты болсын 30 жылдық мерекем!
Жерім байтақ, халқым аман, ел есен!
Мықты болсын еліміздің іргесі!
Сарқылмасын күндей шуақ берекең!

А.РАХМАНОВ,
"Ақын Сара" мәдениет үйінің 

қызметкері.                      

Тәуелсіздік күніне 
арнау

тау. Осы акциядағы балалар 
әдебиеті жанрынан ұсынылған 
1982 жылы басылып шыққан Ма-
рат Қабанбаевтың «Жиһанкез 
Тити» атты әңгімесін насихаттау  
мақсатында Ақсу аудандық ба-
лалар кітапханасы оқырмандар 
қауымына қысқаша әңгімесін 
ұсынады. Әңгіменің негізгі өмір 
тіршілігі, жалпы кіші жастағы 
балаларға арналған. Тілі көркем, 
өзіндік мәнері бар керемет туын-
ды. 

Тити қалай жиһанкез  боламын 
деп ойланып, Тити шешесінің 
етегінен тартты: 

- Мам, а, Мам! Мен қалай 
Жиһанкез боламын?

Ал, Мамасы болса: Жиһанкез 
болсаң бола ғой! Кешке қарай  
күн батпай  жылы киініп алып, 
мына көшені бір айналып  
шықсаң болды, жиһанкездік 
деген сол еді. Сөйтіп, саяхат 
басталды. Жиһанкез Тити бір 
күндік жаңалық  ашты, ол қандай 
жаңалық екенін кітапты толық 
оқып біле аласыңдар...

Осы шығармамен толық  
танысқыларың келсе, 
сендерді  біздің кітапханамызға 
шақырамыз...

Сәбира РАХЫПБЕКОВА,
аудандық балалар 

кітапханашысы.     

Есеболатов ауылдық округінің 
алпыс жастан асқан үлкен апа-
аталарымызға, қазіргі пандемияға 
байланысты көшеде бет пердесіз 
жүруге болмайтынын ескертіп, бет 
перде таратылды. Ол кісілерге 
тығыз шару болмаса көшеге 
шықпаулары туралы ескертіп ай-
тылды.

Есеболатов ауылдық 

«Nur Otan» партиясы 
Есеболатов ауылдық округінің 
ардагерлер қауымдастығының 

атқарған жұмыстары
округінің жалғыз басты апамыз 
Болғанбаева Күлтай апаның, 
Қамытбаева Жемісхан апаның, 
Есмұрзаева Фариданың үйіне 
барып, қыста қарын күреп берді. 
Есмұрзаева Фарида апайдың 
көзіне ота жасалған екен, үйіне 
отын жағып, қарын күреп, 
көмектер көрсетілді. 

2020 жылы ақпан айында 
қардың қалың жауғанына бай-
ланысты ауылымыздың       жа-
старын, техникасы барларды 
ауылымыздың қарын күреуді 
ұйымдастырды.

Нұрдан АЙНАҚҰЛОВА,
«Nur Otan» партиясы 

Ақсу аудандық филиалы 
жанындағы белсенді 

ардагерлер 
қауымдастығының мүшесі. 

 «Nur Otan» партиясы Ақсу аудандық филиалы жанындағы Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес от-
ырысында «Қазақстан Республикасындағы 2015 – 2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының» орындалуы туралы аудандық білім бөлімінің бас-
шысы Б.Рамазановтың, Елбасы, Партия Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Сенім. Диалог. Болашаққа нық қадам. - «Nur Otan» партиясының              
7 серпіні» атты бағдарламасы бойынша атқарылған жұмыстары туралы 
«Есеболатов»  бастауыш партия ұйымының төрағасы Б.Нұрахметовтың 
есептері тыңдалды.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының ХХІХ есеп 

беру - сайлау конференциясы

Партиялық бақылау 
комиссиясының кезекті 

отырысы

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл жөніндегі қоғамдық 

кеңес отырысы

"Молықбай Байсақұлы" 
атындағы аудандық мәдениет 
үйінде «Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық филиалының ХХІХ 
есеп беру-сайлау конференция-
сы өтті. Конференцияның күн 
тәртібінде үш мәселе қаралды. 
Ақсу аудандық партия филиа-
лы Саяси Кеңесінің 2019-2020 
жылдардағы атқарған жұмысы 
және алдағы тұрғын міндеттер 
туралы, Ақсу аудандық филиа-
лы Саяси Кеңесінің мүшелерін 
сайлау: Алматы облыстық пар-
тия филиалының ХХVIII кезекті 
Конференциясына делегат-

тар сайлау. Күн тәртібіндегі 
алғашқы мәселе бойынша 
аудандық партия филиалының 
төрағасы Е.Базарханов баян-
дама жасады. Жарыс сөзге 
аудандық партия филиалы 
жанындағы Партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы, «Отан» 
Алматы облысының кәсіптік-
техникалық оқу орталығының 
Ақсу аудандық филиалының ди-
ректоры Ғ.Мұсабаланов, «Ақсу 
ауданы жастары» жетекшісі, «Jas 
Otan» ЖҚ-аудандық жетекшісі 
Ә.Садықова, «Молықбай» бас-
тауыш партия ұйымының Бюро 
мүшесі, М.Байсақұлы атындағы 
мәдениет үйінің әдіскері 
А.Серікова, Е.Сиқымов атындағы 
орта мектебінің қызметкері 
Э.Иманбекова сөйледі. Кон-
ференция соңында 1 мамыр 
– Қазақстан халқының бірлігі 
күні мерекесіне орай, Партия 
қатарына жаңадан қабылданған 
азаматтарға партиялық билет та-
бысталды.

«Nur Otan» партиясы Ақсу 
аудандық  филиалының Партия-
лық бақылау комиссиясының 
кезекті отырысы өтті. Отырыста 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бес 
әлеуметтік бастамасынан туын-
дайтын «Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын 
арттырып, студент жастардың 
жатаханадағы жағдайын 
жақсарту» барысы туралы Қапал 
кәсіптік - техникалық колледжінің 
директоры Е.Асылханов, Ақсу 
политехникалық колледжінің 
директоры С.Еспаев, Бастау-
ыш партия ұйымдарында ішкі 

партиялық тәртіпті күшейту 
бойынша атқарған жұмыстары 
бойынша «Есеболатов» бастау-
ыш партия ұйымының төрағасы 
Б.Нұрахметовтың, «Орталық» 
бастауыш партия ұйымының 
төрағасы Б.Шариповтың 
және аудандық мәслихат 
жанындағы «Nur Otan» партиясы 
депуттатық фракция мүшелері 
Р.Ибраймованың, Б.Құрымбайдың  
атқарған жұмыстары бойынша 
есептері тыңдалды.

Балғын АСҚАРОВА,
аудандық партия 

филиалының консультанты.

***

***

***
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Жайшылықта шөпті таңдап 
жейтін болыстың ала аты, енді 
көрпе жеп келеді. Шөлдесем, 
қарағай басындағы қарды ашып 
жеп, басым ауған жаққа жүре 
бердім. Бірер жерде тоқтап атқа 
бергөз жегізіп алдым.

Барлық сенгенім – атым. Бір 
жерде әлде бір із тауып алып, 
көлденеңнен жүрді. Адамның 
ізімен, әлде аңдікі ме кім білсін, 
кешікпей онанда адасып қалды. 
Адамның  оң қолы, сол қолынан 
жақын сияқты емес пе. Сол 
қол ешнәрсе сезбейтін сияқты. 
Ол тұрмақ оң қолда ұстауға 
келмейтін тәрізді. Барлығы бір-
біріне ұқсас төбелер. Көтеріліп 
келе жатқандағы белгі етіп қалап 
кеткен үш тастан құрылатын 
белгілерге көзім жетті. Ат бірден 
төмен қарай тездете жүрді. Келген 
із дейін десем, қырылып жатқан 
адамдардың сүйегі көрінбейді. 
Кенет ат нені көргендей құлағын 
артына тосты. Маған қарай жо-
сылып келеді. Неде болса ірі 
нәрсе екенін боранның көтерген 
қарынан байқадым.

Шапқан нәрсені көріп, тоқтап 
қарсы алғым келді. Аңда бол-
са жаны тірі нәрсе маған жақын 
сияқты көрінді. Азар болса, 
қасқыр болар. «Мейлі жей 
берсін» деймін. Солдат болса, 
оқпен атып тез өлтірер. Әйтпесе 
мені іздеген «Әлгі» болар деп 
ойлаймын. Уақыт өткен сайын 
көлеміде үлкейе түсті. Жақын 
келгенде байқасам, үш атты сол-
дат. Ажалым жеткен болар деп 
ойладым. Келе сала менің әйел 
адам екенімді сезді білем, орыс-
ша сөйлеп жатыр.  Менің қорқып 
тұрғанымды сезді білем күле 
сөйлеп, қолғабын шешіп қолыма 
кидірді. «Көреше» деп, атым-
ды жетелеп төмендей жөнелді. 
Біреуі келіп ақ темірден жасалған 
ыдыспен бірдемені ұсынады. 
Шөлдегенімді біліп тұр екен ғой  
деп ішейін десем, исі күп-күлімсі 
екен. Басымды шайқадым. Арақ 
екенін сездім. Өздері татып 
қана алады да, «Көрөше» деп 
мақтайды. Бірдеме деп жалынған 
сияқтанады. Сонда да татпа-
дым. Біреулері жақындап келіп 
нан ұсынды. Үгіліп тұрған ақ нан. 
Қасында қағазға оралған қазысы 
бар. Бірақ қазыдан да аппақ. 
Шошқа екенін біле қойдым. Ау-
зымды басып алдым. Біреуі 
бастық болар, түсін жыртқандай 
кейіп көрсетті. Олда жауап беріп, 
ақталып жатқан сияқты. Кешегі 
келгендерді аңғардым. Қабырға 
жолмен, солдат сайымен төмен 
түсіп келеміз. Басында бір ешкім 
көрмейтін жерге апарып атып та-
стайды болар  деп ойлаған едім, 
олардың қабағынан тимейтінін 
аңғардым. Ақыры әскерлер 
тұратын жерге алып келді. 
Әскерлердің бірталайы далада 
тұр екен, тамашалап көз айыр-
май қарап тұр. Оған қарағанда 
бандыны ұстап әкеле жатыр деп 
тұрған болар, менің әйел банды 
екенімді көріп таң қалды білем. 
Аттан түсейін десем, түсе ала-
тын түрім жоқ. Кептеліп қалған 
сияқтымын. Тізем ағаштан кем 
емес. Сыртынан әлгінің шалба-
рын киіп алсамда суық өтіп кеткен 
сияқтымын.

Бір солдат көтеріп түсіргенде, 
баланың бір жеріне батып кет-
кен болар, бала шыр ете түсті. 
Солдаттың зәресі ұшып кеткені 
сонша, шалқасынан түсе жазда-
ды. Ол не екенін ұқпай қалды. 
Әйелдің ішіндегі баланың сыртта 
тұрып дауысын естігеніне өзіне-
өзі таң қалған болар. Көзі шара-
сынан шығып, мені шыр айнала 
қарайды. Шамасы қалтасына 
салып жүрген болар деп тұрса 
керек.

Қолтықтап жылы үйге кіргізді. 
Шешініп жылынғаннан кейін 
дөктірі келіп баланы көріп таң 
қалды. Оны жақсылап шомыл-
дырып, аппақ шүперекпен орап, 
мені тамақтандырып, моншасына 
салды. Шырттай киіндіріп дем ал-
дырды.

Мені көрген сайын, аттан 
түсірген солдат басын шайқап, 
жүрегін басып күледі. Ішінде 

бір ноғай жігіт бар екен, келіп 
жағдайды сұрады. Мен бәрін жа-
сырмай айтып бердім. Онан атыс 
кезінде өлген кісі болдыма? деп 
сұрағанымда, өздері сүйегін алып 
кетсе кім білсін, соғыс болған жер-
де өліп қалған адам болған жоқ 
деп жауап берді.

Мен болсам, аман-есен 
кеткеніне көзім жеткендей бол-
дым. Қақпанға бір түсіп құтылған 
аң сақтаншақ болмақ-та, түсіп 
көрмеген аң мақтаншақ болмақ 
деймін. Күйеуімнің асуға жеткен-
ше – артта, жеткен соң артына 
таман жүр дегеніне таң қаламын. 
Ақымақтығыма налимын.

Келесі күні машинамен үлкен 
командир болар, жиналыстан 
келді. Барлықтары басып кетеді 
деп қорықпастан алдынан шығып 
тұрды. Бұрынғы бастығы қолын 
шекесіне қойып бірдемені айтып 
болған соң, базардан әкелері 
келгендей қуанысып, кеңселеріне 
кірді.

Көп кешікпей қайта шығып, 
маған келді. Баланы алып көрді. 
Түсі жылы адам екен. Маған қарап 
әлде нені айтып, жауап күткендей 
болды. Менің ұқпағанымды сезді 
білем, кешегі ноғай баланы 
шақыртты. Бірден күле отырып,  
неше әйелдің бірісің деп сұрады. 
Жаңғыз әйелмін. Бұрынғы көп 
қатын алатын заман қалған  
деймін. 

Қалжың екенін сезіп:
– Күйеуің жақсы көрсе иесіз 

тауға сені тастап кете ме? Шама-
сы қорқақ болар. Екіқабат екеніңді 
көре тұра, қалай есізге тастауға 
дәті барды? Шамасы жек көретін 
болар. Аз малға сатып алған 
шығар,- деп, әзіл шыны аралас 
базыналай сөйлейді.

– Күйеуім жаңғыз әдейі тастап 
кеткен жоқ, түнде адасып қалды. 
Аса қорқақ та болмауға тиіс. Ал 
әкемнен малға сатып алған жоқ, 
ептеп ескінің дәстүрі бойынша, 
адал малынан қалың төлегені рас. 
Мені жек көрсе елге тастап кетпей 
ме? Мен болсам, жақтырмасам 
басқа біреуге “Свобода” арқылы 
тиіп кеткен болар едім. Қайта 
соғуға алдында баласы бар еді. 
Үсітіп алмаса жақсы болар еді 
деймін көзіме жас алып.

– Күйеуіңді қазір алдырсам, 
қайта тиесің бе? – деп, тесіле 
қарады. Менің көзімнен жас 
құйылып кеткеніне қабырғасы 
қайысты ма, әлде өз әйелі есіне 
түсті ме жымия күлді.

 – Ол балаларымның әкесі ғой... 
-деп, арғы жағын айта алмай 
еңіреп жіберсем керек.

- Оларды бастап бара жатқан 
кімдер? Барлықтары байлар ма? 
– деді, жерге қарап ойланып оты-
рып.

Бастап бара жатқанды 
білмеймін. Қатындарға олар айт-
пайды деп, біле тұра жасырдым. 
Байлар құрығаны қашан. Бұлар 
орташалар. Көбі кедейлер. Мал-
ды түгел алуға қаулы шығыпты. 
Басқа күн көріс жоқ болған соң 
қашқан болар. Оның үстіне 
қатындарын да орталық алады 
деген лақап бір басылмайды. 
Қайтсін, жасынан бірге өскен, 
маңлай терінен жинаған қалыңын 
төлеген, бала-шағасын ертіп 
орталыққа қалай көзі қиып бер-
мек? Сонан соң қашқан болар” 
деп екі ұшты ете жауап бердім.

Дүниедегі адамзаттың көбі 
әйел. Соның бәріне жақпаған 
падша қалай өмір сүрмек? Оны 
кім қолдайды. Менің де Арасанда 
бала-шағам бар. Оны мен өлмей 
тірі орталыққа бере қоямын ба? 
Бұл ақиқат емес, қулардың та-
ратып жүрген өсегі. Сендерге 
бір ат, бір бұзаулы сиыр, бес қой 
қалтыруға тиіс. Қалғанын жұмыс 
істеп табасыңдар. Тіпті оның 
үстіне істегендерің үшін ақша 
төлейді деп соқты дерсің. 

– Күн төмендеп кетті білем, 
– деп Айтқұлының Күлімқаны 
асықтырғанына қарамастан  Кент 
құдаша әңгімені соғып жатыр.

КЕЙУАНАНЫҢ 
КӨЗ ЖАСЫ

(Деректі хикая)

Дүйсен МҰХАМЕТШАРҰЛЫ,
зейнеткер - журналист. 

(Жалғасы бар).

(Жалғасы. Басы өткен сандарда).

Жастыңда тізгіндедім жиырма бірін, 
Өмірдің бірін білсем, білмеймін бірін.
Жиырма жас мұндай жырға аз болсада,
Өмірідің азда болса көрдім көбін. 

Жиырма жыл, жиырма жаста өтті міне,
Болғандай жиырма сағат бір тәулікте.
Бұл өмір ұзақтау боп көрінгенмен,
Бірақта уақыт қысқа бес күндікте.

Апта өтті, айлар өтті, жылдар өтті,
Осылай жиырма бір жас келіп жетті.
Бұл жасқа жеткенімше өмірімде,
Кімдер қалып, ақыры кімдер кетті.

Алғыс айтам дос болған жолдастарға,
Балалық пен студенттік құрдастарға.
Жастықтың қызығын бірге көрген, 
Өмірлік "ұстанымы бір" жан достарға.

Алғыс айтам арқа сүйер ағаларға,
Қолдау болған әр жерде "жағаларға".
"Ағасы бардың, жағасы бары" бекер емес,
Ісіңде жеңілдей түседі ағаң барда.

Алғыс айтам жол көрсеткен бабаларға,
Ой түйерлік ақылайтқан  даналарға.
Бүгін біздер адаспай жүргеніміз,
Сол бабалар еңбегінің арқасында.

Алғыс айтам білім берген ұстаздарға,
Үйрендік қой көп жақсыны ұстаздан да.

80 ЖАСАП 8 СӨЗ ҚАЛДЫРМАҒАН, 
ӘЛДЕ КІМНІҢ ҒҰМЫРЫ БҰЙЫРМАСЫН 

Өмірде біздер сүрініп қалмаса деп,
Белгінін үйрететін ұстаз ғана.

Алғыс айтам алыс-жақын туыстарға.
Кім жетеді қані бір туысқанға?!
Қуаныш пен қайғыда бір болатын,
Арқа сүйер, ағайын туыс қана.

Алғыс айтам үкен-кіші бауырларға,
Хәл сұраспай кететін бауыр бар ма?!
Аман болсын жаны жақын бауырларым,
Жаның тыныш әйтеуір бауыр барда.

Алғыс айтам өмір берген Ата-анама,
Кім жетеді бұл өмірде ата-анаға?!
Бар мейрімін біздерден аямайтын,
Жақсылықтың барлығы ата-анада.

Мадақ айтам жаратушы бір Аллаға,
Адам етіп, мұсылманғып жаратқанға.
Бір бақыт қой адам болып жаралғаның,
Шексіз жатқан 80-мың ғаламшарда,

Бұл менің ой шертіп жазған хатым,
Сөкпеңдер қиял болса жазған затым.
Болған соң атым адам, затым адам,
Жазғаным ғой өлең етіп алғыс хатын.

Бекбай Нұрболат АДИҰЛЫ,
Д.Қонаев атындағы Еуразиялық заң 

академиясының 4-курс студенті.

Еліміздегі діни ахуалдың 
тұрақтылығы мемлекеттік - 
конфессиялық қарым - қатынас, 
конфессиялар арасындағы өзара 
әрекеттестік, азаматтардың ар - 
ождан бостандығының деңгейі, дін 
саласын реттейтін қолданыстағы 
заңнама талаптарының сақталуы, 
азаматтардың дін саласындағы 
саясатқа қатынасы мен дін 
саласындағы ахуалды бағалауы 
сияқты көп қатпарлы өлшемдердің 
нәтижесінен құралады. 

Қоғамдық санада дін 
позицияларының күшеюі, 
негізінен оңды бағалануда. 
Алайда дәстүрлі емес діни 
табынулардың пайда болуын 
жұртшылық пен мемлекеттік 
органдардың көпшілігі ұлттық ру-
хани мәдениетке нұқсан келтіру 
ретінде қабылдады.

Қазақстанның діни бірлестіктері 
ішкі саяси тұрақтылықтың, 
конфессияаралық және 
этносаралық келісімді нығайтуға 
орасан үлес қосуда. Бұл бәрінен 
бұрын Қазақстанның ең ірі діни кон-
фессиялары – Мұсылмандардың 
діни басқармасы мен Орыс право-
лавие шіркеуіне қатысты. Олар 
жалпыадамзаттық құндылықтар 
мен гуманистік мұраттардың 
ақиқаттығын насихаттай оты-
рып, оңды рухани - адамгершілік 
міндеттерді орындауда.

Қазірде еліміздегі діни аху-
ал әрбір саналы азаматты 
алаңдатады. Осыған байла-
нысты күнделікті қоғамдық 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ДІНИ АХУАЛ ЖӘНЕ ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
қатынастарда діни ұстанымның 
ерекшеліктері мен әртүрлі қырлары 
жарыққа шығып жатыр. Дінді 
ұстанушылардың қатары молайған 
сайын қоғамдық ортада жағымды-
жағымсыз пікірлер туындап, қарама 
- қайшылықтар, отбасылық өмірдегі 
кикілжіңдер, діни түсініктердегі 
алшақтықтар белең алуда. Егер, 
әлем елдеріндегі осы діни ұстаным 
мен қарым - қатынастарға байла-
нысты қайшылықтарды назарға 
алар болсақ, діни алауыздық пен 
бөлінушіліктің зардабы орасан 
болатындығына көз жеткізуге бо-
лады. 

Халықаралық қоғамдастық¬та 
зайырлылық ұғымына қатысты 
түрлі түсінік бар. Бұл өз кезегінде 
мемлекет пен дін арасындағы 
қарым - қатынастың ортақ 
сипа¬тын танытатын нақты үлгінің 
жоқтығын білдірсе керек. Десек 
те, кейбір елдерде «зайырлылық 
діни мемлекеттің қарама - қарсы 
пішімі» деген мазмұндағы ұғым 
қалыптасқан. Осы орайда «за-
йырлы» атауын түсінуде, зайыр-
лы елдің болмысын сөз еткен-
де біртекті пікірдің орнықпағаны 
аңғарылады.

Негізінде зайырлы мемле-
кеттер дінді мемлекеттен бөлу 
идеясын ұстанатыны белгілі. Бұл 
мәселеге қатысты сөз қозғағанда 
зайырлылық қағидаты бойынша 
діни догманы мемлекет заңдарынан 
алыстату көзделетініне, бірақ 
дінді қоғамнан бөліп тастау 
қарастырылмайтынына, оның діни 

бостандықты айқындайтынына 
мән берілуі тиіс. Дегенмен 
кейбіреулер зайырлылықты ате-
изм бағыты деп түсінеді. Шын 
мәнінде атеизм дінге үзілді - 
кесілді тыйым салса, зайырлылық 
дінді ұстану, ұстанбауда таңдау 
құқығын беретінін ескерген абзал.

Дін қоғамды сауықтыруда, ада-
ми қарым - қатынастарды рет-
теуде, бейбітшілікке үндеуде, 
отбасылық құндылықтарды 
нығайтуда және басқа да 
мәселелерде негізгі идеологиялық 
құралдардың бірегейі. Сондықтан 
әрбір мемлекет өзінің дінмен 
қарым - қатынас орнатудың тиімді 
моделін құруға мүдделілік таныта-
ды.

Қазіргі таңда мемлекет пен 
дін арасындағы үйлесімді бай-
ланыс, орнықты қарым-қатынас 
қоғамымызда татулық пен 
тыныштықтың сақталуына, ру-
хани және мәдени тұрғыда 
дамуымызға, радикализм-
нен қорғануымызға өзіндік оң 
ықпалын тигізіп отырғанын айта 
кеткеніміз жөн. Бұл өз кезегінде 
мемлекетіміздің халық тала-
бы негізінде азаматтардың ар-
ождан бостандығын қорғай оты-
рып, Конституциямызға сәйкес 
зайырлылық қағидаттарының 
оңтайлы үлгісін ұсына білгенін 
ұқтырады.

Нұрлан ӘДЕТБЕКОВ,
Дін саласындағы 

мәселелерді зерттеу 
орталығының директоры.

Ғылым мен технологиялардың қарқынды дамуы 
ақпараттық және медиа кеңістіктің құрылымдарын 
күрделі ойындар алаңына айналдырды. Нәтижесінде, 
кез келген қоғамдық пікірдің қалыптасуына 
бүгінде ғаламторды пайдаланатын миллиондаған 
адамдардың белсенділігі ықпал етіп келеді. 

Ақпарат алмасудың әртүрлі заманауи тетіктерін 
шебер қолданатын деструктивті діни ағым идео-
логтары оқу, хат алмасу, бейне және аудио мате-
риалдар арқылы радикалды көзқарастарды тара-
туда. Мазмұны және ішкі мәні бірдей материалдар 
сан-алуан жолдармен, әрқилы формада ғаламтор 
пайдаланушылардың санасына құйылып келеді. 

Деструктивті және экстремистік топтар тарапынан 
жүргізіліп отырған кең көлемді насихат жұмыстарының 
мақсаты ортақ – әрбір шаңырақта өшпендiлiк 
пен алауыздық отын тұтату және қоғамдағы 
ауызбіршілікті жою, сол арқылы мемлекеттiң ұлттық 
қауіпсiздiгі мен қорғаныс қабiлетiне нұқсан келтiріп, 
елдің конституциялық құрылысы мен аумағының 
тұтастығын бұзу.

Дәстүрлі емес діни ұйымдардың идеологиялық 
және басқа да жұмыстарының нысанына ең алдымен 
жастар алынатындығы жиі кездесетін жағдай. Жа-
стар әлеуметтік-демографиялық топ ретінде өзіндік, 
соның ішінде рухани сипаттағы ерекшеліктерге ие. 
Көпшілік өмірдің рухани негіздерін іздеу, өмір сүрудің 
мән-мағынасы туралы сұрақтарға жауап іздеу жолын-
да дінге келеді. Соңғы кездері біз қандай да бір діннің 
тереңіне бойламай, діндердің ізгілігіне, шынайылығы 
мен жалпыға ортақ басқа да қырларына тереңдеп 
енбей жатып діндарлықтың сәнге айналғанын көріп 
отырмыз. Адамдарды қандай да бір дінді қабылдауға 
мәжбүрлеуге болмайды.

ДІНИ ИДЕОЛОГИЯЛАРДЫҢ ҚОҒАМДЫ ШЫРМАУЫ
Дін атын жамылған ағымдар өздеріне жаңа 

мүшелерді тартып, олардан түскен ақпараттарды 
бақылауда ұстайды. Сондай-ақ, бейэтикалық 
тәсілмен жеке тұлғаны бағындыру арқылы, 
психологиялық қысым көрсету, қорқыту және 
мүшелерді ұйымда ұстап қалудың өзге де жолдары-
на сүйенеді. Осылайша олар тұрмыс қалпын және 
адамның еркін ақпараттық дүниетанымды таңдау 
құқығын бұзады. 

Дәстүрлі емес діни ұйымдар өздерінің миссионерлік 
жұмыстарын белсенді жүргізеді. Сондай-ақ 
қайырымдылық істерін жақсы ұйымдастырады. Бұл 
ағымдар өз ұйым мүшелерінің құқығын бұзып, «сана-
ны бақылау» әдісі арқылы денсаулығына, психикасы-
на зиянын тигізеді. Көптеген миссионерлер жергілікті 
халық басым елді мекендерде тұрып, сол халықтың 
тілін, әдет - ғұрпын, мінез-құлықтарын өз қызметтерін 
табысты атқару үшін жетерліктей деңгейде зерт-
теп, үйренеді. Жұмыссыздар, өмірден өз орнын 
таппағандар, рухани ізденісте жүргендер, жеке басы 
және отбасындағы психологиялық қиындықтарға 
төзе алмағандар, Ислам дінін терең білмейтіндер 
миссионерлердің үгіт-насихатына тез ілігеді.

Адамның діни таным жөніндегі пікірлері де 
әртүрлі болып келеді. Діни таным - адамның ішкі 
әлемінің татулығы, қоғаммен, табиғатпен үйлесімді 
болуы. Әрбір адам қоршаған ортасын қадірлеп, 
айналасындағы адамдарды сыйласа, мемлекетттің 
заңдарына құрметпен қараса, пайдалы істер жасаса, 
осының барлығы айналып келгенде имандыллыққа 
саяды. 

Сағыныш ЖАҢАБАЙ,   
Дін саласындағы мәселелерді зерттеу 

орталығы директорының орынбасары.

***

ИМАНДЫЛЫҚ ИІРІМДЕРІ

Ақтаңдақтар ақиқаты
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Мәншүк Ұлы Отан соғысы 
басталған кезде 19 жаста екен. 
Ол соғысқа сұранып, қазақтың 
жалпақ тілімен айтқанда, ашпаған 
есігі, қақпаған терезесі қалмаған 
еді. Белді мекемелерді, беделді 
басшыларды мазалап біткен оның 
өтініші қанағаттандырылған бола-
тын. КСРО Қорғаныс Министрлігінің 
мұрағатында орын алған 
Мәншүктің арызының берілген 
мерзімі 1941 жылдың 27 тамы-
зы күнін айғақтайды және оның 
қысқаша мазмұнын  берсек, « ... 
Прошу послать на фронт вместе 
с братьями и сестрами для уни-
чтожения фашистов, разбойников, 
так как послать нет ни брата, ни се-
стры, поэтому прошусь сама. ... ».  

Сөйтіп, 20 жастағы Мәншүк 
1942 жылдың тамыз айында өз 
еркімен Кеңес Армиясы қатарына 
қабылданып, Алматыда құрылған 
100-атқыштар бригадасының 
құрамында майданға аттанды. 
Осы кезден бастап қаршадай 
қазақ қызының жауынгерлік жолы 
басталды. 1418 күнге созылған 
Ұлы Отан соғысының 418 күні 
Мәншүктің еншісіне бұйырып, 21 
жасқа  толғанына екі апта өткенде 
Невель қаласын азат ету үшін 
болған алапат шайқаста ерлікпен 
қаза тапты. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығы бой-
ынша 1944 жылдың 1 науры-
зында Мәншүк Жиенғалиқызы 
Мәметоваға Кеңес Одағының 
Батыры атағы берілді. Міне, ен-
деше аталмыш тарихи оқиғамен 
сабақтасқан оның даңқты өмір 
жолы бүгінгі күнге дейін жалғасын 
табуда. 

Мәншүктің өмірбаянына қатысты 
жинақталған мағлұматтарды шарт-
ты түрде төмендегідей буындарға 
бөлуге болады; біріншіден, 
Қазақстан тарихы бойынша кеңестік 
кезеңде және тәуелсіз Қазақстанда 
жарық көрген оқулықтар мен оқу 
құралдарында, әртүрлі және әр 
жылдардағы энциклопедиялар 
және т.б. оқу-әдістемелік кешен-
дерде берілуі. Мұндай ресми 
басылымдардағы  М.Мәметованың 
ғұмырнамасы нақтылы да қысқаша 
мағлұматтар беру желісінде 
құрастырылған.

Екіншіден, Мәншүктің өміріне 
жаңа нақыштар мен рең 
беріп, оның болмысына  бой-
лай түсуге мүмкіндік жасайтын 
естеліктер болып табылмақ.  
Қолдағы бар мәліметтерден 
бағамдайтынымыздай, естеліктер 
баршылық,  олардың негізі 
мақалалар деңгейінде көрініс 
тапқан. Естеліктердің өзін 
топтауға болады, біріншісі 
– Мәншүктің соғысқа дейінгі 
қамтитын оқиғалар тізбегі, 
екіншісі – майдандастарының 
(ол қатардағы жауынгер, болма-
са әскери шенділердің) журнали-
стерге берген сұхбаттары немесе 
авторлардың өздері  қалам тартқан 
толғаулары. Солардың ішінен 
мәселен, Е.Қуатайұлымен болған 
кездесуі барысында еліміздің 
қайсар қызы ҚР Халық Қаһарманы 
Хиуаз Доспанова «... Мәншүк 
екеуміз қуыршақ ойнап бірге өстік 
... », - деп балалық шақтан хабар-
дар етсе,  жастық дәуірдің куәгері 
Лидия Афанасьевна Койшигулова 
1940 жылдағы Мәншүкке «... Ман-
шук была скромная, работящая, 
симпатичная, с очень красивыми 
косами. Любила книги, с книгой она 
не расставалась. Очень любила 
природу, любила фотографиро-
ваться, одевалась скромно ... » 
сынды сипаттама беріп, досы тура-
лы ойын ортаға салған-ды.  

Майдан шебінде Мәншүкпен 
қысқа мерзімде жүздес болған  не-
месе онымен бір әскери құрамада 
соғысқан қаруластарының 
айтқандары деректік мағлұматтар 
тұрғысынан маңызды да  құнды. 
Егемқұл Тасанбайұлының 1942 
жылғы 25 қарашадағы Молодой 
путь өзенінің арғы бетіндегі жау 
шебіне шабуыл өрбіген тұста 
ауыр жараланғанын, оны ажал-
дан Мәншүктің құтқарғанын ба-
яндайтын естелігін жаңғыртып 
қайталасақ артықтық етпес: «...
Кейіннен білдім ғой, өлі мен тірінің 
арасында арпалысқан шақта, 
алақанымен маңдайымды сипаған 
да, қанатымен су сепкен қарлығаш 
та мейірімі мол Мәншүк екен. Оқ 
жарқыншағы тиген кеуде мен жа-
ралы сол қолдан қан кетіп, ес-түссіз 
жатқан маған құятын қан табылмай, 
дәрігерлердің амалы таусылған 
тұста жағдайдан құлақтанған 
Мәншүк жанұшыра жетіпті. Ол өзі 
қан беріп қана қоймай, екі тәулік 
бойы жанымнан бір елі ажырамай, 
күні-түні қас-қабағыма қарапты. 
Мәншүктің берген қасық қанынан 

МӘНШҮК МӘМЕТОВА 
ҒҰМЫРНАМАСЫН ЗЕРДЕЛЕУДІҢ 

КЕЙБІР ТҰСТАРЫ

ұсынды. Біздер, қазақ халқы, оның 
азаматтық әрекетіне тағзым етіп 
ризашылығымызды білдіреміз. 

Үшіншіден, Мәншүктің ерлігін 
қалың бұқараға, соның ішінде 
өскелең жас ұрпаққа, паш етіп на-
сихаттаудан талмаған, әрине, та-
рихшылар қауымы.   Мәншүктің же-
кебасты  ғұмырнамалық мәселесін 
ғылыми тұрғыдан зерделеуде 
айтарлықтай орын алған акаде-
мик М.Қ.Қозыбаевты, т.ғ.д., проф. 
Т.Кульбаевты   атауға болады. ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
1998 жылды Халық бірлігі және 
ұлттық тарих жылы деп атау-
лауына сәйкес  т.ғ.к., доцент 
М.Құрманованың Мәншүктің өмірін 
саралауға бағытталған мақаласы 
жарық көрген-ді. Зерттеуінде ав-
тор Мәншүк қай жерде туылған, 
Мәншүк қалай пулеметші болды? 
сынды сұрақтарды көтере отырып, 
оның соғысқа аттануының және 
көзсіз ерлігінің астарын айғақтауға  
атсалысады. Ұлы Отан соғысына 
қатысқан қазақ қыздарының 
өмірін ғылыми тұрғыдан жан-
жақты зерттеу жұмыстарын 
жүргізген тарихшылардың орта-
сынан т.ғ.к., доцент Бақтылы 
Сансызбайқызы Боранбаеваның  
шоқтығы биік.  Көпжылдық табанды 
еңбегінің (мұрағаттардан деректік 
құжаттарды іздеп тауып алғаш рет 
ғылыми айналымға енгізген, олар 
туралы жазылған материалдар-
ды оқып-зерделеген, бүгінгі күнге 
жеткен майдангер-аналарды және 
бұл өмірден бақилық болғандарды 
көзі көрген майдандастарын респу-
блика көлемінде іздеу салып тау-
ып тікелей сұхбаттасқан) тамаша 
нәтижесі – Батыс Қазақстан қазақ 
қыздарының соғысқа қатысу тура-
лы жазған туындысының жарық 
көруі. 

Төртіншіден, Қазақ КСР және 
тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік 
Орталық мұражайының директоры 
қызметін ұзақ жылдар атқарған, 
республикада  мұрағат ісін да-
мытуда ерен еңбек сіңірген аза-
мат Марат Хасанаев құжаттық 
мағлұматтарды негізге ала оты-
рып,  Мәншүктің ғұмырнамасына 
айнымас айғақтықты, нақтылық 
пен анықтылықты сыналай кіргізіп, 
оның өмірбаянын толымды ету-
ге өзіндік үлес қосты. Бұл үрдіс 
әсіресе майдандағы Мәншүктің 
жауынгерлік болмысын сомдауда 
айқын көрініс тапқан.     

Бесіншіден, республиканың 
кеңестік дәуірі және Қазақстан Ре-
спубликасы жарияланғанан бері 
бұқаралық басылым беттерінде 
жарық көрген   ұшан-теңіз мақалалар 
тізбегінің бір легі М.Мәметованың 
туғанына 50, 55, 60, 70, 75, 80, 90 
жыл толуына  орайластыра, соны-
мен қатар оның ерлікпен майдан 
даласында қаза табуының 10,15, 
20, 25, 30 жылдығына арналған. 
Мақалалардың айтарлықтай бөлігі 
адам жанын құлазытар Мәншүктің 
ащы қазасының түйткілі Невель 
қаласы үшін  болған шайқастағы 
Жеңістің 20, 25, 40, 50, 65, 70 
жылдығына бағытталған. Бұл тари-
хи оқиға Мәншүктің өмірінің үзілген 
тұсы, сондай-ақ оның бүкіл сана-
лы ғұмырының шарықтау шыңы, 
МӘНШҮК АТЫНЫҢ МӘҢГІЛІГІНІҢ 
бастауы болды. 1943 жылы қазан 
айының басында 100-атқыштар 
бригадасына Невель қаласын азат 

15 сөткеге созылғанын және 27 
мыңға жуық кеңес жауынгерінің сол 
жерде көз жұмғандығын пайым-
дайды. Бұл герман вермахтының 
ауыр жеңілістерінің бірі болған деп 
бұлтартсыз тұжырым жасалған. 
Гитлер қаланы тастап шыққандығы 
үшін екі генералын ату жазасына 
бұйырғандығы туралы да  сөздер 
бар. Міне, 1943 жылы 15 қазанда 
осы шабуылда М.Мәметова 
ерлікпен қаза тауып, атын өшпестей 
етіп тарих қойнауына қалдырды.           

     Алтыншыдан, ел тәуелсіздігімен 
қанаттаса Мәншүктің адами 
тағдырын зерделеу бағытында 
кейбір түйткілді тұстарын 
анықтауға әрекеттер басталып, 
әрі де жалғасын табуда. Олардың 
ішіндегі алғашқылардың бірі бо-
лып көтерілген мәселе – Мәншүктің 
туылған жерін анықтау. 1995 жылғы 
«Приуралье» газетінде  қарашаның 
23 жұлдызындағы кезекті санын-
да тарихшы-ғалым И.Кежалиевтің 
«Где родилась Маншук?» атты 
мақаласы жарық көрген-ді. 
Автордың мұндағы айтпағы – осы 
күнге дейін құжаттарда Мәншүктің 
туылған жері Орда деп келгендігі, 
ал шындыққа жүгінсек басқа аймақ 
екендігін алға тартты: « ... Не-
спроста поэтому в музее меди-
цины Минздрава республики я и 
встретил копию личного листка по 
учету кадров, заполненного рукой 
самой М.Маметовой в 1941 году. 
Там в графе «Место рождения» 
записано: «Западно-Казахстанская 
область, Джаныбекский район, Ка-
мыстинский аулсовет». Оқырманға 
түсінікті болу мақсатымен 
И.Кенжалиев нұсқасының 
мазмұнын ұсындық. Аталған газет 
бетінде жарияланған жоғарыдағы 
мақалаға В.Ярлов үн қосып («Где 
родилась М.Маметова?»), өз тара-
пынан жүргізілген ізденістерімен 
бөліскен-ді: «... Однако некоторые 
исследователи, с которыми при-
шлось беседовать, утвеждают, что 
Маншук и сама могла не знать 
точного места своего рождения, 
так как ее аул, видимо, постоянно 
кочевал из Урдинского в Джаны-
бекский район и обратно, а сама 
Маншук рано потеряла родите-
лей». Автор өз мақаласымен ты-
ныстай келе,  тамаша азаматтық 
позициясымен айшықталады: «...
Проблема, конечно, есть. Но так ли 
уж важна она сейчас? М.Маметову 
помнят и почитают не только в 
Урде и Джаныбеке, но и во всем 
Казахстане, и в далеком россий-
ском Невеле, под которым она 
погибла. Это для нас, наверное, 
главное. Хотя, конечно, для исто-
рической науки важен каждый 
достоверный факт». Бұл сұраққа 
қатысты қалам тартқан автордың 
бірі – Д.Васильевті  атап өтпесек 
әділетсіздік болар.  Екінші және 
маңыздырағы – батыр қыздың ата-
анасына байланысты қойылған тың 
мәселелер-тін. Перзент сүймеген 
Ахмет және Әмина Мәметовтар 
Мәншүкті өз әке-шешесі Жеңсігәлі 
мен Тойымшадан бес-алты жа-
сында сұрап алып, бауырла-
рына басқандығы әрбір қазаққа  
белгілі жайт. Тек көңіл аударар 
мәселеміз – кеңестік тоталитарлық 
тәртіптің қандыбалақ құрығына 
ілінген әкесі А.Мәметовтың 
қияметті тағдырымен байланысты 
Мәншүктің өз ғұмырын ӘКЕСІН 

АҚТАП-АРАШАЛАУ МИССИЯСЫ-
НА бағындырғанын бағамдау. Ең 
алдымен, Ахмет пен Жеңсігәлінің 
туысқандық буынын ажыратып 
алалық, бұл түйінді шешуде Ермек 
Зәңгіровтың дерегіне жүгінелік: « ... 
Ауыл қарттары ... «Тойлыбайдың 
тоғызынан» деп отырады екен. 
... Тоғыз ұлының жетеуінің аты 
аптаның жеті күніне сәйкес ата-
лыпты да, қалған екеуінің аттары 
Төребай және Қошаман деп ата-
лыпты. ... Төребайдан – Телғара 
туады. Ал Телғарадан Әлі мен 
Мамыт туады (кімнің атап кеткені 
белгісіз Мамытты кейін Мәмет деп 
атап кетеді. Әліден Жеңсігәлі, ал 
Мамыттан (Мәметтен) Ахмет пен 
Қанат туады».   Ахмет Мәметов – 
Саратов университетінде оқыған 
алғашқы қазақ зиялысы. Ол осы 
күнгі Батыс Қазақстан облысының 
Орда ауданындағы Мешітқұм ауы-
лында 1896 жылы дүниеге келіп, 
1938 жылдың 11 ақпанында жап-
пай қуғын-сүргіннің құрбаны бол-
ды. Ол талантты та білімді дәрігер, 
ұйымдастырушы, белгілі қоғам 
қайраткері, тамаша ақын болған-
ды. А.Мәметовтің ғұмырнамасын 
қарастыруды міндет етіп 
қоймағандықтан, тек айтарымыз 
–бұл АДАМНЫҢ Мәншүк өмірінде 
алған орны ерекше болғандығы. 
Мәншүктің дәрігерлік мамандықты 
таңдауының өзі-ақ көп нәрсені 
аңғартады. Ол балауса қыз үшін 
өміріне үлгі етер жаны, өмірлік 
бағыт ұстар қазығы мен діңгегі 
болғандай. Міне, осы аяулы ада-
мына Кеңес үкіметі «халық жауы» 
деп жала жапқанда, БАЛАЛЫҚ БО-
РЫШЫН өтеуге іштей бекінгендей. 
Бұл жерде не айтқымыз келіп тұр? 
Майданға, соның ішінде алғы шеп-
ке,  табандылықпен сұрануының 
себептерін айғақталық. Мәншүк 
ғұмырнамасына қалам тартып 
жүрген Қазбек Құттымұратұлының 
сөзіне құлақ асалық: «...Мәншүктің 
майданға баруға неге сонша ынтық 
болғаны жөнінде бір қисынды 
әңгіме айтылып жүр: Әкесінің 
еш жазықсыз, жаламен ұсталып 
кеткеніне кәміл сенген Мәншүк оны 
ақтап алу үшін өзін құрбан етуге 
даяр болған» десе, енді бір автор-
лар тобы: «...Настойчивость Ман-
шук объяснялась не только горячим 
желанием защищать Родину. Были 
и личные мотивы: в те годы среди 
населения был упорный слух о том, 
что, если дети репрессированных 
лиц добровольцами уйдут на фронт 
и проявят героизм, то родителей 
могут освободить из застенков 
НКВД. Маншук в это верила и меч-
тала о свободе для приемного отца 
Ахмета Маметова». Бұл біріншіден, 
ал екіншіден, әкесін 1938 жылы-ақ 
атып тастағандығынан бейхабар 
Мәншүк үш рет майданнан Ста-
линге әкесін босатуды өтінген үш 
хат жолдаған болатын. Үшіншіден, 
1943 жылдың 7 тамызында ана-
сы Әмина Сүлейменқызына 
жазған хаты бұл пікірімізді растай 
түсетіндей: «Әпкетай, мен Сізді өте 
сағындым, тірі қалсам, соғыстан 
соң елге келсем деп армандаймын. 
Менің тағдырым бірақ шатқаяқ, 
басқаша айтқанда сау қаламын 
деу қиын ... Егер қаза болсам, Отан 
үшін, әкем үшін және Сіз үшін...». 
Төртіншіден, Мәншүк өмірінің 
соңына дейін әкесінің адалдығына 
шүбә келтірмей, оның ақтығына 

сенімді болды. Бесіншіден, 
жанұясында бойына сіңген 
көргенді де ибалы тәрбие  
қаршадай қызды елін сүйген 
ержүрек, намысты да жігерлі 
етіп шығарғаны даусыз.  

Жетіншіден, Мәншүктің 
жауынгерлік сүрлеуін 
айғақтайтын және оның 
жан дүниесінен сыр 
шертетін деректің тағы 
бір көзі анасы Әминаға 
және КОБ М.Мәметова 
туралы Ә.С.Мәметоваға 
жолданған хаттар болып 
табылады. Аталмыш хат-
тарды қарастырған жеке-
леген авторлар бар және 
қазақстандық КОБ-ның хат-
тары топтасқан өз алдына 
шыққан жинақтар да жарық 
көрген. Солардың ішінен 
Мәншүктің анасына жазған 
бес хатын талдап зерде-
леген Т.Әліпқалиды атап 
өткен жөн. Сегізіншіден, 
Мәншүктануда оның  ерлігін 
жырға қосқан поэмалық 
шығармалар мен прозалық 
туындылар айрықша орын 
алады. Мәншүк туралы 
Великие Луки түбіндегі 
сұрапыл шайқастан соң-
ақ әскери газет беттерінде 
очерктер жазылған-ды. Ал 
ол қаза болған кезде жас 
батыр қыз туралы мек-
тептер мен мекемелерде, 
өндірістерде оның ерлігі 
жөнінде айтыла, газет және 
журналдарда мақалалар 
шығып, әңгімелер жазыла 
бастады, радиодан барлық 
тілдерде соңғы арпалыс 
шайқас туралы хабар 
шартарапқа тарады. Павло-
дар облысының Баянауыл 
ауданы «Теңдік» колхозшы 
әйелдерінің  батыр қазақ 
қызының атымен танк ко-
лоннасын жасауға шақырған 
тамаша қозғалысы туралы 
«Қызыл ту» газетінің 1944 
жылдың 5 сәуірінде хабар-
ланды және бұл бастама өз 
жалғасын тапты да.  Соны-
мен, 1943-1944 жылдардың 
өзінде-ақ Мәншүктің бір 
атымен байланысты мате-
риалдар жарияланған бола-
тын. Сәбит Мұқанов Мәншүк 
туралы қалам тартса, Мари-
ям Хакімжанова «Мәншүк: 
Советтер Одағының ба-
тыры Мәншүк Мәметова 
туралы поэма» (Алматы: 
Қазақтың біріккен мемле-
кет баспасы, 1945,43 б.) 
туындысын жазды, Күләш 
Ахметова жыр жолдарын 
арнады. Тоғызыншыдан, 
МӘНШҮК ЕСІМІН МӘҢГІЛІК 
етуде  мұражайлардың 
(Орал қаласындағы 
М.Мәметова атындағы 
мемориалдық музей (1962), 
Семей медициналық 
университетеінің жанындағы 
КОБ М.Мәметова музейі, 
КОБ М.Мәметова атындағы 
Алматы қаласының № 
28-техникалық лицейінің 
Даңқ залы, Ресейдің Не-
вель қаласындағы Тарих 
музейі, С.Ж.Асфендияров 
атындығы ҚазҰМУ-нің 
музейі) орны баға жетпес. 
Мұражай қызметкерлерінің 
өздері әдеттегі насихат 
жұмыстарымен қоса, барын-
ша, әр жыл сайын экспо-
наттар қатарын  жаңғыртып 
толықтыру, Мәншүктің 
жорық жолдарын басып өту 
акцияларын ұйымдастыру, 
мақалалар жазу және т.б. 
сынды игі істерді қатар 
алып жүруде. Оныншыдан, 
«Мәншүк» күйіі қаршадай 
қыздың тағдырына бойлатар 
болса, 1969 жылы Андрей 
Михалков-Кончаловскийдің 
сценарий бойынша даңқты 
100-атқыштар бригада-
сында Мәншүкпен бірге 
болған кейінде танымал 
режиссер Мәжит Бега-
лин «Мәншүк туралы ән» 
көркем фильмінде қайсар 
қызымыздың образын тама-
ша етіп сомдап шықты.  Он 
біріншіден, Орда, Жәнібек, 
Невель, Сайхин, Алматы 
қалаларындағы Мәншүкке 
арналған ескерткіштер 
бүгінде біздерді ЕРЛІІККЕ, 
ЕҢБЕККЕ шақыруда. 

кейін өмірім қайта құралды ...». 
Мәншүкпен майданға кірген жау-
ынгер Дүйсекенов, оның  көз 
жұмар соңғы ұрысына  қатысты 
мәлімет берген кіші лейтанант 
Б.Ахметжанов,  дивизия командирі 
А.Рахматуллин, батальон комис-
сары Сақтаған Бәйішев (соғыстан 
кейін белгілі ғалым, ҚР ҰҒА 
академигі), әскери командир Петр 
Андреевич Теренков, соғыстан 
аман оралып ел құрметіне 
бөленген халық жазушысы Әзілхан 
Нұршайықов, және тағы басқа  
азаматтар естеліктерін ортаға 
салған болатын. Ұлы Отан соғысы 
Жеңісінің 40 жылдығына орай аяу-
лы қызымыз Мәншүкті ұлықтап жа-
уынгер досы, 100-дербес атқыштар 
бригадасының байланысшысы 
болған  Александра Прокопенко 
көлемді естелік кітабын оқырманға 

ету міндеті жүктелді. Невель – Бело-
руссия, Балтық жағалауы, сондай-
ақ Ленинград бағытындағы темір 
жол торабы бойынша орналасқан 
стратегиялық маңызды қала бола-
тын.  1943 жылдың 15 қазанында 
Калинин майданында 3-армияның 
құрамындағы 21-гвардиялық 
атқыштар дивизияның пулеметшісі  
аға сержант Мәншүк Мәметова 
Псков облысындағы Невель 
қаласы үшін болған кескілескен 
шешуші ұрыста фашистердің ша-
буылына қайсарлықпен тойтарыс 
берді, сөйтіп,  ержүректігімен,  
өжеттілігімен көзге түсті (басы-
нан жаралы қыз бес сағат бойы 
жаумен арпалысып, 70-ге жуық 
фашисті жер құштырды). Не-
вель үшін болған шайқас қатыгез 
айқастардың қатарынан орын 
алады. Әскери құжаттар оның 

Түлентаева Күләш ӘБІКЕНҚЫЗЫ, 
Алматы қаласы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. 

Мәншүк МӘМЕТОВА
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ЖОБА
Аксу ауданы бойынша коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың қағидаларын бекіту туралы
«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының 10-3-бабының 2-тармағы  

16) тармақшасына және «Коммуналдық көрсетілетін қызметтердің тізбесін және коммуналдық көрсетілетін қызметтерді 
ұсынудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2020 жылғы 29 сәуірдегі №249 Қазақстан Республикасының Индустрия және 
инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 20542 тіркелген) сәйкес Ақсу ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:   

1. Қоса беріліп отырған Ақсу ауданы бойынша коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың қағидалары бекітілсін.  
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары А.Сабырбаевқа жүктелсін. 
4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған 

күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі                                     Е. БАЗАРХАНОВ

қаулысымен бекітілген

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША КОММУНАЛДЫҚ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Ақсу ауданы бойынша коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 

«Тұрғын үй қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының 10-3-бабының 2-тармағы  
16) тармақшасына және  «Коммуналдық көрсетілетін қызметтердің тізбесін және коммуналдық көрсетілетін қызметтерді 
ұсынудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 2020 жылғы 29 сәуірдегі №249 Қазақстан Республикасының Инду-
стрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №20542 тіркелген) сәйкес әзірленді және коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
мен ақы төлеу тәртібін белгілейді. 

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:  
1) жылумен жабдықтау – жылу энергиясын және (немесе) жылу жеткізгішті өндіру, беру, бөлу және тұтынушыларға 

сату жөніндегі қызмет;
2) электрмен жабдықтау – электр энергиясын өндіру, беру және тұтынушыларға сату жөніндегі қызмет;
3) сумен жабдықтау – суды жинауды, сақтауды, дайындауды, беруді және сумен жабдықтау жүйесі арқылы су 

тұтынушыларға таратуды қамтамасыз ететін іс-шаралар жиынтығы; 
4) су бұру – сарқынды суларды жинауды, тасымалдауды, тазартуды және су бұру жүйелері арқылы су объектілеріне 

және (немесе) жер бедеріне бұруды қамтамасыз ететін іс-шаралардың жиынтығы; 
5) газбен жабдықтау – тауарлық, сұйытылған мұнай газын және (немесе) сұйытылған табиғи газды өндіру, тасымал-

дау (тасу), сақтау және өткізу саласындағы қызмет; 
6) лифтілерге қызмет көрсету – нормативтік-техникалық құжаттамаға (дайындаушы зауыттың ережелері, стандарт-

тары, нұсқаулықтары), ұлттық стандарттарға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама нормаларына 
сәйкес лифттің жұмыс істеу қабілеттілігі мен қауіпсіздігін қолдау үшін сервистік қызмет көрсету бойынша қызмет; 

7) лифт – тігінен еңіс бұрышы 15 аспайтын, қатты тік сызықты бағыттағыштарға қарай қозғалатын кабинада адам-
дарды және (немесе) жүктерді көтеру және түсіруге арналған мерзім сайын іске қосылатын стационарлық жүк көтергіш 
механизм; 

8) тұрмыстық қатты қалдықтар – қатты нысандағы коммуналдық қалдықтар; 
9) коммуналдық қалдықтар – елді мекендерде, оның ішінде адамның тіршілік әрекетінің нәтижесінде пайда болатын 

тұтыну қалдықтары, сондай-ақ құрамы мен пайда болу сипаты бойынша оларға жақын өндірістік қалдықтар;
10) коммуналдық көрсетілетін қызметтер – тұтынушыға ұсынылатын, қауіпсіз және жайлы тұру (болу) жағдайларын 

қамтамасыз ету үшін сумен жабдықтауды, су бұруды, газбен жабдықтауды, электрмен жабдықтауды, жылумен 
жабдықтауды, қоқыс әкетуді, лифтілерге қызмет көрсетуді қамтитын қызметтер; 

11) жеткізуші – меншік нысанына қарамастан, бекітілген шартқа сәйкес тұтынушыларға коммуналдық қызметтер 
көрсететін заңды немесе жеке тұлға; 

12) тұтынушы – коммуналдық көрсетілетін қызметтерді пайдаланатын немесе пайдалану ниеті бар жеке немесе 
заңды тұлға; 

13) кондоминиум объектісі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан және дара (бөлек) 
меншікте болмайтын және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелеріне көппәтерлі тұрғын үй тұрған 
біртұтас бөлінбейтін жер учаскесін және (немесе) үй жанындағы жер учаскесін қоса алғанда, ортақ үлестік меншік 
құқығымен тиесілі ортақ мүліктен тұратын біртұтас мүліктік кешен;

14) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан басқа, 
кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холдар, дәліздер, баспалдақ маршта-
ры мен баспалдақ алаңдары, лифтілер, шатырлар, шатырастылар, техникалық қабаттар, жертөлелер, үйге ортақ 
инженерлік жүйелер мен жабдықтар, абоненттік пошта жәшіктері, көппәтерлі тұрғын үй тұрған жер учаскесі және (не-
месе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланылатын басқа да мүлік);

15) үйге ортақ инженерлік жүйелер – көппәтерлі тұрғын үйде пәтердің, тұрғын емес үй-жайдың шегінен тыс жердегі 
немесе ішіндегі және екі және одан көп пәтерге, тұрғын емес үй-жайға қызмет көрсететін суық және ыстық сумен 
жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау, түтін жою, өрт дабылы, ішкі өртке 
қарсы су құбыры, жүк және жолаушы лифтілері (көтергіштер), қоқыс әкету, ауабаптау, желдету, жылуды реттеу және 
вакуумдау жүйелері;

16) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектісі – 
тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы электрондық ақпараттық ресурстар, 
ақпараттық жүйелер;

17) сервистік қызмет субъектісі – жасалған шарт негізінде кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау жөніндегі 
қызметтерді көрсететін жеке немесе заңды тұлға; 

18) есепке алу аспабы – коммуналдық көрсетілетін қызметтерді жеке және (немесе) үй бойынша ортақ тұтынуды 
коммерциялық есепке алуға арналған, Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалатын тәртіппен қолдануға 
рұқсат етілген техникалық құрылғы;

19) уәкілетті орган – тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласында басшылықты 
және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

20) төлем құжаты – өнім берушінің ұсынған көрсетілетін қызметтері (тауарлары, жұмыстары) үшін төлемді жүзеге 
асыру үшін жасалған, соның негізінде төлем жүргізілетін құжат (электрондық шот-фактура, шот, хабарлама, түбіртек, 
оның ішінде бірыңғай төлем құжатының құрамында, ескерту-шот, талап, талап-арыз);

21) тұрмыстық тұтыну – коммуналдық көрсетілетін қызметтерді кәсіпкерлік қызметте пайдалану және оларды одан 
әрі өткізу мақсатында емес, тұтынушылардың тұрмыстық мұқтаждығы үшін тұтыну.

2-тарау. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынудың тәртібі мен шарттары
3. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну өнім беруші мен тұтынушы және/немесе заңда белгіленген тәртіппен 

қызметтің әрбір түрі бойынша шарт жасасуға уәкілеттік берілген өзге тұлға арасында жасалған келісім негізінде жүзеге 
асырылады.

Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға жұмсалатын коммуналдық қызметтерге ақы төлеу тәртібі мүлік 
меншік иелерінің жиналысымен шешіледі.

4. Қосылыс желісі арқылы коммуналдық қызметтер үшін тұтынушы мен коммуналдық қызметтерді жеткізуші арасын-
да жеке және (немесе) жария шарттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалады.

Мүліктің меншік иелері бірлестіктері немесе жай серіктестіктер немесе көппәтерлі тұрғын үйді басқарушылар неме-
се басқарушы компаниялар арасында коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдармен ынтымақтастық 
туралы шарттар жасалады.

Сервистік қызмет субъектілерімен мүліктің меншік иелері бірлестіктері немесе жай серіктестіктер немесе көппәтерлі 
тұрғын үйді басқарушылар немесе басқарушы компаниялар шарттар жасалады.

Егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну туралы жеткізуші 
мен тұтынушы арасындағы шарт қолданыстағы заңнамаға қайшы келмеуі тиіс және белгісіз мерзімге жасалған болып 
саналады.

5. Коммуналдық көрсетілетін қызметтер ұлттық және мемлекеттік стандарттарда, санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптарда, техникалық регламенттерде белгіленген талаптарға сәйкес ұсынылады және тиісті салалардағы 
нормативтік құқықтық актілермен реттеледі.

6. Тұтынушылық қасиеттер және көрсетілетін қызметті ұсыну режимі:
1) жылумен жабдықтау – пәтерлердегі, тұрғын емес үй-жайлардағы ауа температурасын айқындайтын санитариялық 

нормаларға сәйкес, сондай-ақ температура кестесіне – жылыту маусымы ішінде тәулік бойы;
2) электрмен жабдықтау – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген электр энергиясының сапасына 

сәйкес – жыл ішінде тәулік бойы;
3) суық және ыстық сумен жабдықтау – Қазақстан Республикасының заңнамасында, санитариялық қағидаларда 

және мемлекеттік стандарттарда белгіленген берілетін судың сапасына сәйкес – жыл ішінде тәулік бойы; 
4) су бұру – сарқынды суларды су бұру жүйелеріне толық бұруды қамтамасыз ету – жыл ішінде тәулік бойы;
5) газбен жабдықтау – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген техникалық талаптарға сәйкес және 

шарттарда белгіленген толық көлемде;
6) лифтілерге қызмет көрсету – лифтілердің өндірістік қауіпсіздігі талаптарына және «Лифтілер, экскалаторлар, 

траволаторлар және мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтергіштер. Жеткізуге, монтаждауға және пайдалануға 
қойылатын талаптар» ҚР СТ 3305-2018 деген ұлттық стандартқа сәйкес – жыл ішінде тәулік бойы немесе шарт негізінде;

7) тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау және әкету (қоқыс әкету) – санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға 
сәйкес жергілікті атқарушы орган белгілеген кесте бойынша немесе жасалған шарттарға сәйкес.

3-тарау. Коммуналдық қызметтерді пайдалану және ұсыну процесін реттеудің тәртібі
7. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппәтерлі 

тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания үйге ортақ инженерлік жүйелер мен жабдықтардың, сондай-ақ кон-
доминиум объектісінің ортақ меншігі болып табылатын есепке алу аспаптарын техникалық күйінде ұстауды қамтамасыз 
ету үшін сервистік қызмет субъектісімен шарт жасасады.

Сервистік қызмет субъектісімен шарт болмаған жағдайда, мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай 
серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания үйге ортақ 
инженерлік жүйелерін, жылуды тұтыну жүйелерін сондай-ақ кондоминиум объектісінің ортақ меншігі болып табылатын 
есепке алу аспаптарын техникалық күйінде ұстауды қамтамасыз етеді.

8. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергияны тұрмыстық тұтыну үшiн пайдаланатын азамат абонент 
(тұтынушы) болған жағдайларда энергетикалық желiлердiң, сондай-ақ, энергия тұтынуды есепке алу аспаптардың 
тиiстi техникалық жай-күйi мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мiндетi, егер заңнамылық актiлерде өзгеше көзделмесе, 
энергиямен жабдықтаушы ұйымға жүктеледi.

9. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппәтерлі 
тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания, сондай-ақ, жасалған шарт негізінде кондоминиум объектісінің 
ортақ мүлкін күтіп-ұстауды қамтамасыз ететін сервистік қызмет субъектісі жеткізушіге, оның өкілдеріне коммуналдық 
инженерлік жүйелерге, есепке алу аспаптарына, коммуналдық қалдықтарды орналастыру және сақтау орындарына 
кедергісіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

10. Тұтынушы сумен жабдықтау және су бұру құбырларын, электр сымдарын, электр жабдықтарын, тұрмыстық бал-
лондарды, газ құбырлары мен газ техникалық жабдықтарын, үйде, пәтерде және тұрғын емес үй-жайларда орналасқан 
есепке алу аспаптарын пайдалану кезіндегі тиісті техникалық жай-күйі, есепке алу аспаптарын аралық тексеру уақыты 
мерзімін сақтау, пайдалану және техникалық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

11. Елді мекен шекараларының шегінде тұрмыстық және коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың газ тұтынатын 
жүйелері мен газ жабдықтарын, тұрмыстық баллондар мен газбен жабдықтау жүйелерінің қауіпсіз жұмысына қойылатын 
талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады.

12. Тұтынушыға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес, есепке алу аспап-
тары болуы тиіс және жеткізушіге немесе оның өкілдеріне есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алуға қол жеткізуді 
қамтамасыз етеді.

13. Құрылыс объектілерін қабылдау және пайдалануға беру не тұтынушының дербес орнатуы жағдайларын 
қоспағанда, тұтынушымен жасалған шартқа сәйкес жеткізуші тұтынушыға есепке алу құралын сатып алады және ор-
натады.

14. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппәтерлі 
тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания кондоминиум объектісін жылыту маусымына дайындық 
жұмыстарын Алматы облысы мәслихатының 2013 жылғы 22 ақпандағы №14-96 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №2336 тіркелген) шешімімен бекітілген Алматы облысында жылу маусымына дайындақ 
және оны өткізу қағидаларына сәйкес ұйымдастырады.  

15. Мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не 
көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компания пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің 
тұтынушыларынан коммуналдық көрсетілетін қызметтердің тиісінше көрсетпегені туралы және (немесе) үзіліспен 
көрсеткені туралы фактілер бойынша хабарламаны қабылдайды, тиісті актіні қалыптастыра отырып жеткізушімен 
бірлесіп осындай фактіні салыстырып тексеруді ұйымдастырады және жүргізеді.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
ПРОЕКТ

Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг по Аксускому району 
В соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 

отношениях» и приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 
от 29 апреля 2020 года №249 «Об утверждении перечня коммунальных услуг и Типовых правил предоставления коммунальных 
услуг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №20542), акимат Аксуского райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления коммунальных услуг по Аксускому району. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя акима Аксуского района 

А.Сабырбаеву. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие 

по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района                                                            Е. БАЗАРХАНОВ

Утверждены постановлением 

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО АКСУСКОМУ РАЙОНУ 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления коммунальных услуг по Аксускому району (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с подпунктом 16) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных 
отношениях» и приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики 
Казахстан от 29 апреля 2020 года №249 «Об утверждении перечня коммунальных услуг и Типовых правил предостав-
ления коммунальных услуг» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
№20542) и устанавливают порядок, предоставления и оплаты коммунальных услуг.   

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 
1) теплоснабжение – деятельность по производству, передаче, распределению и продаже потребителям тепловой 

энергии и (или) теплоносителя;
2) электроснабжение – деятельность по производству, передаче и продаже потребителям электрической энергии;
3) водоснабжение – совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, подготовку, подачу и распреде-

ление воды через системы водоснабжения водопотребителям;
4) водоотведение – совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, транспортировку, очистку и отведение сточ-

ных вод через системы водоотведения в водные объекты и (или) на рельеф местности;
5) газоснабжение – деятельность в сфере производства, транспортировки (перевозки), хранения и реализации то-

варного, сжиженного нефтяного и (или) сжиженного природного газа;
6) обслуживание лифтов – услуга по сервисному обслуживанию для поддержания работоспособности и безопас-

ности лифта при его эксплуатации в соответствии с нормативно – технической документацией (правил, стандартов, 
инструкций завода-изготовителя), национальным стандартам и действующим нормам законодательства Республики 
Казахстан;

7) лифт – стационарный грузоподъемный механизм периодического действия, предназначенная для подъема и спу-
ска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к 
вертикали не более 15; 

8) твердые бытовые отходы – коммунальные отходы в твердой форме; 
9) коммунальные отходы – отходы потребления, образующиеся в населенных пунктах, в том числе в результате 

жизнедеятельности человека, а также отходы производства, близкие к ним по составу и характеру образования;
10) коммунальные услуги – услуги, предоставляемые потребителю, включающие водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, сбор, вывоз, утилизация, переработка и захоронение твердых 
бытовых отходов, обслуживание лифтов, для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания (пребы-
вания); 

11) поставщик – юридическое или физическое лицо, независимо от формы собственности, предоставляющее по-
требителям коммунальные услуги согласно заключенного договора;  

12) потребитель – физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеревающееся пользоваться комму-
нальными услугами; 

13) объект кондоминиума – единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, нахо-
дящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может находиться в инди-
видуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых помещений на праве общей 
долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартирным жилым домом и (или) 
придомовой земельный участок; 

14) общее имущество объекта кондоминиума – части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибюли, хол-
лы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические этажи, подвалы, 
общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок под многоквар-
тирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустройства и другое имущество общего 
пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности; 

15) общедомовые инженерные системы – системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего противопожарно-
го водопровода, грузовых и пассажирских лифтов (подъемников), мусороудаления, кондиционирования, вентиляции, 
терморегуляции и вакуумирования, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, 
нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартиры, нежилого помещения; 

16) объект информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства – электронные 
информационные ресурсы, информационные системы в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хо-
зяйства; 

17) субъект сервисной деятельности – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по содержанию 
общего имущества объекта кондоминиума на основании заключенного договора; 

18) прибор учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета индивидуального и (или) 
общедомового потребления коммунальных услуг, разрешенное к применению в порядке, определяемом законодатель-
ством Республики Казахстан; 

19) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую 
координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства; 

20) платежный документ – документ (электронная счет-фактура, счет, извещение, квитанция, в том числе в составе 
единого платежного документа, счет-предупреждение, исковые требования, претензия) составленное для осуществле-
ния оплаты за предоставленные услуги (товары, работы) поставщика, на основании которого производится оплата; 

21) бытовое потребление – потребление коммунальных услуг для бытовых нужд потребителей без целей использо-
вания в предпринимательской деятельности и дальнейшей их реализации. 

Глава 2. Порядок и условия предоставления коммунальных услуг

3. Предоставление коммунальных услуг производится на основании договора, заключенного между поставщиком 
и потребителем и/или иным лицом, доверенным в установленном законодательством порядке заключать договора на 
каждый вид услуг.

Порядок оплаты за коммунальные услуги, потребленные на содержание общего имущества объекта кондоминиума 
решается собранием собственников имущества. 

4. По коммунальным услугам через присоединительную сеть между потребителем и поставщиком коммунальных 
услуг заключаются индивидуальные и (или) публичные договора в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан.  

С организациями, предоставляющими коммунальные услуги заключаются договора сотрудничества между объеди-
нением собственников имущества или простым товариществом, или управляющим многоквартирным жилым домом, 
или управляющей компанией. 

С субъектами сервисной деятельности заключаются договора сотрудничества с объединением собственников иму-
щества или простым товариществом, или управляющим многоквартирным жилым домом, или управляющей компани-
ей.  

Договор между поставщиком и потребителем на предоставление коммунальных услуг не может противоречить 
действующему законодательству и считается заключенным на неопределенный срок, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон.

5. Коммунальные услуги предоставляются в соответствии с требованиями, предусмотренными национальными, го-
сударственными стандартами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, техническими регламентами и регули-
руются нормативными правовыми актами в соответствующих сферах.

6. Потребительские свойства и режим предоставления услуг:
1) теплоснабжения – в соответствии с санитарными нормами, определяющими температуру воздуха в квартирах, 

нежилых помещениях, а также температурными графиками – круглосуточно в течение отопительного сезона;
2) электроснабжения – в соответствии качеству электрической энергии, установленным законодательством Респу-

блики Казахстан – круглосуточно в течение года;
3) холодного и горячего водоснабжения – в соответствии качеству подаваемой воды, установленным законодатель-

ством Республики Казахстан, санитарными Правилами и государственными стандартами – круглосуточно в течение 
года;

4) водоотведения – обеспечение полного отведения сточных вод в системы водоотведения – круглосуточно в тече-
ние года;

5) газоснабжения – в соответствии с техническими требования, установленными законодательством Республики 
Казахстан и в полном объеме, установленными договорами; 

6) обслуживания лифтов – в соответствии с требованиями промышленной безопасности лифтов и Национального 
стандарта СТ РК 3305-2018 «Лифты, эскалаторы, траволаторы и подъемники для лиц с ограниченными возможностями 
«Требования к поставке, монтажу и эксплуатации» – круглосуточно в течение года или на основании договора; 

7) сбор и вывоз твердых бытовых отходов (мусороудаление) – в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями по графикам, установленным местным исполнительным органом или по заключенным договорам.

Глава 3. Порядок регулирования процесса пользования и предоставления коммунальных услуг

7. Председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества либо управ-
ляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания для содержания в надлежащем техническом 
состоянии и обеспечении безопасности общедомовых инженерных систем и оборудований, а также приборов учета, 
являющихся общим имуществом объекта кондоминиума, заключает договора с субъектом сервисной деятельности. 

Если договора с субъектом сервисной деятельности отсутствуют, председатель объединения собственников иму-
щества или доверенное лицо простого товарищества либо управляющий многоквартирным жилым домом или управ-
ляющая компания обеспечивает содержание в надлежащем техническом состоянии и безопасность общедомовых 
инженерных систем, систем теплопотребления, а также общедомовых приборов учета.

8. В случаях, когда абонентом (потребителем) по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий 
энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, 
если иное не установлено законодательными актами.

9. Председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества, либо управ-
ляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания, а также субъект сервисной деятельности, обе-
спечивающий содержание общего имущества объекта кондоминиума на основании заключенного договора обеспечи-
вают беспрепятственный доступ поставщика, его представителей к общедомовым инженерным системам, к приборам 
учета, местам размещения и складирования коммунальных отходов.

10. Надлежащее техническое состояние, соблюдение сроков межповерочного интервала приборов учета, эксплуа-
тация и техника безопасности при пользовании трубопроводами водоснабжения и водоотведения, электропроводками, 
электрическим оборудованием, бытовыми баллонами, газопроводами и газотехническим оборудованием, приборами 
учета находящихся непосредственно в жилище, квартире и нежилых помещениях обеспечивается потребителем.

11. Государственный контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и 
газового оборудования, бытовых баллонов и объектов систем газоснабжения бытовых и коммунально-бытовых потре-
бителей в пределах границ населенного пункта осуществляется местными исполнительными органами.

12. Потребителю необходимо иметь приборы учета, установленные в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Республики Казахстан и обеспечивать доступ поставщика или его представителей к приборам учета 
для проверки приборов учета.

13. Поставщик приобретает и устанавливает потребителю прибор учета в соответствии с договором, заключенным 
с потребителем, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию, либо самостоя-
тельной установки потребителем.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА



7 бетАЌСУ ӨЊІРІ7 мамыр 2021 жыл

16. Тараптардың пайдалану жауапкершілігі шекарасын бөлу коммуналдық қызметтің мынадай әрбір түрі үшін 
жеткізуші мен тұтынушы арасындағы шартқа сәйкес айқындалады:

сумен жабдықтау және (немесе) су бұру бойынша – тараптардың келісімімен белгіленетін міндеттер белгісі (оларды 
пайдалану үшін жауапкершілік) бойынша сумен жабдықтау және (немесе) су бұру жүйелерінің элементтерін бөлу орны. 
Мұндай келісім болмаған кезде пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы теңгерімдік тиесілілікті бөлу шекарасы бой-
ынша белгіленеді.

Кондоминиум объектілеріндегі пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасы:
сумен жабдықтау бойынша – ғимаратта су құбырын енгізудегі бірінші ысырманың бөлуші фланеці;
су бұру бойынша – елді мекеннің су бұру желілеріне қосылған жердегі құдық;
жылумен жабдықтау бойынша – жылу энергиясы көзі тарапынан басқару торабының кіру ысырмаларының бірінші 

бөлу фланеці немесе дәнекерленген жік бойынша айқындалады;
электрмен жабдықтау бойынша – кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғыларын күтіп-ұстау, оларға қызмет көрсету 

және олардың техникалық жағдайы үшін:
1) әуелік тармақталу кезінде – тіреулерге орнатылған өтпелі және соңғы оқшаулағыштағы қоректендіру желісін қосу 

түйіспесінде;
2) кабельдік ену кезінде – ғимаратқа кірердегі қоректендіру кабелінің ұштарындағы бұрандалы қосылыстарда 

белгіленеді.
17. Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайларда жеткізуші немесе 

тұтынушы Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасына сәйкес жауапты болады.
18. Еңсерiлмес күш жағдайлары (дүлей зілзала немесе болжау немесе алдын алу мүмкiн емес өзге де жағдайлар), 

сондай-ақ әскери қимылдар, ереуiлдер және басқа да жағдайлар басталған жағдайда Жеткізуші мен тұтынушы арасын-
да шарттың талаптарын орындамауы немесе тиiсiнше орындамауы шарт және Қазақстан Республикасының Азаматтық 
заңнамасына сәйкес реттеледі.

19. Тұтынушылар туралы дербес деректердің құпиялылығы үшін жауапкершілік «Дербес деректер және оларды 
қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүктеледі.

20. Тұтынушы:
1) өз өмiрi мен денсаулығына қауiпсiз, мүлкiне зиян келтiрмейтiн белгiленген сападағы коммуналдық көрсетілетін 

қызметтерді алады;
2) көрсетілетін қызметтерге бағаларды (тарифтерді) белгілеу тәртібі туралы ақпаратты осы көрсеткіштерді 

бақылайтын тиісті мемлекеттік органдардан алады;
3) жеткізушінің кінәсінен болған коммуналдық қызметтерді көрсетудегі кемшіліктер салдарынан өміріне, 

денсаулығына немесе мүлкіне келтірілген шығын мен залалдың толық өтелуін, сондай-ақ моральдық залалдың орнын 
толтыруды жеткізушіден талап етеді;

4) жеткізушіден жылу энергиясымен, электр энергиясымен және сумен жабдықтау жөніндегі көрсетілетін қызметтерге 
ақы төлеуді қайта есептеуді және шарттың талаптарына сәйкес коммуналдық көрсетілетін қызметтерді жеткізбеу не-
месе сапасыз жеткізу нәтижесінде келтірілген нақты залалды өтеуді талап етеді;

5) уақтылы ақы төлеген кезде өзіне қажетті көлемде энергия мен суды пайдаланады және техникалық шарттарға 
сәйкес қосу үшін рұқсат етілген қуаттан артық пайдаланбайды;

6) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 111 бұйрығымен бекітілген Электр 
энергиясының бөлшек сауда нарығын ұйымдастыру және оның жұмыс істеуі, сондай-ақ осы нарықта қызмет көрсету 
қағидаларымен белгіленген тәртіппен, оның ішінде тұрғын үй қатынастары және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 
саласындағы ақпараттандыру объектілері арқылы өтініш беру жолымен энергиямен жабдықтаушы ұйымды ауыстыра-
ды.

7) аварияларды жою, есепке алу аспаптарын тексеру, есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін қарау және алу үшін 
жеткізушінің өкілдеріне қол жеткізуді қамтамасыз етеді;

8) коммуналдық қалдықтардың түріне және құрамына қарай оларды жеке жинау кезінде контейнерлерде және 
қалдықтардың жекелеген түрлеріне арналған басқа контейнерлерде сақтауды жүзеге асырады.

21. Жеткізуші:
1) көрсетілетін коммуналдық қызметтер үшін тұтыну көлемін және төлемақыны бақылауды жүзеге асырады;
2) тұтынған қызметтер үшін тұтынушыға, оның ішінде жасалған шарттар негізінде үшінші тұлғалар, тұрғын үй 

қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттық объектілер арқылы төлем құжатын 
қағазда немесе электрондық түрде ай сайын береді;

3) тұтынушыны көрсетілетін қызметтерге арналған тарифтер, төлем шарттары, көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
режимі, олардың тұтынушылық қасиеттері, жеткізушінің диспетчерлік, авариялық-диспетчерлік қызметінің мекенжай-
лары мен телефон нөмірлері туралы Интернет желісіндегі өнім берушінің сайтында не тұрғын үй қатынастары және 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілері арқылы не барлық тұтынушылар үшін 
қолжетімді жерде өнім берушінің үй-жайында орналасқан хабарландыру тақталарында мәліметтерді ұсыну жолымен 
хабардар етеді;

4) тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілерінде 
одан әрі орналастыру мақсатында, электрондық ақпараттық ресурстарды орталықтандырылған түрде жинау, талдау 
және сақтау, олардың сақталуы мен құпиялылығын қамтамасыз ету үшін тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілері арқылы ай сайын көрсетілген коммуналдық 
қызметтердің төлем құжаттары, саны мен көлемі туралы ақпаратты ұсынады;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес көрсетілетін коммуналдық қызметтердің әрбір түрі бойынша 
тұтынушымен жеке және (немесе) жария шарттар жасасады;

6) тұтынушыға ұлттық, мемлекеттік стандарттарға, санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға, техникалық регла-
менттерге және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес келетін коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынады;

7) тұтынушы қызметтер көрсету сапасын төмендету туралы өтініш берген күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде, 
сапаны қалпына келтіреді және қайта есептеу үшін барлық шараларды қабылдайды.

8) өзге тұтынушылардың талаптарды орындамау себебі бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделмеген себептер бойынша коммуналдық қызметтер көрсетуден бас тартпайды немесе тұтынушыға 
коммуналдық көрсетілетін қызметтерді алуға шектеу қоймайды;

9) тұтынушыға артық параметрлермен босатылған энергия мен су үшін қосымша ақы алмайды.

4-тарау. Коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін есеп айырысу және ақы төлеу тәртібі
22. Тұтынушы коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін төлемді жеткізуші жазып берген төлем құжаты бойынша 

төлейді.
23. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерге төлемдерді қабылдау жеткізушінің және (немесе) екінші деңгейдегі 

банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, интернет-ресурстардың 
немесе терминалдардың жеке кассалары арқылы, қажет болған жағдайда төлем агенттері және (немесе) төлем 
құралдары және (немесе) төлем ұйымдары арқылы жүзеге асырылады.

24. Коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу заңнамамен белгіленеді немесе тұтынушы мен жеткізушінің 
арасындағы шартпен айқындалады.

25. Есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін алу жеткізуші немесе оның өкілі қызметтік куәлік ұсынған жағдайда 
немесе деректерді қашықтықтан беру құрылғылары арқылы ай сайын жүргізеді.

26. Тұтынушының есепке алу аспаптарының көрсеткіштерін беруі жасалған шарттың шарттарына сәйкес дербес, 
сондай-ақ «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 10-2-бабының 10-24) тармақшасына 
сәйкес уәкілетті орган бекіткен ақпаратты электрондық нысанда қалыптастыру, өңдеу, сондай-ақ орталықтандырылған 
түрде жинау және сақтау, оның ішінде тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
ақпараттандыру объектілерінің жұмыс істеу қағидаларына сәйкес тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектісіндегі тұтынушының жеке кабинеті, мобильді қосымша неме-
се тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектісінің 
интернет-парақшасы арқылы жүзеге асырылады.

27. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау үшін тұтынылған электрмен жабдықтау, жылумен жабдықтау, 
сумен жабдықтау және су бұру жөніндегі көрсетілген қызметтердің көлемі үйге ортақ есепке алу аспаптарының 
көрсеткіштері негізінде айқындалады, ал олар уақытша болмаған жағдайда – белгіленген қуатқа сәйкес немесе 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 27-бабы 1-тармағының 34) тармақшасына сәйкес жергілікті атқарушы орган бекіткен тұтыну нормалар бой-
ынша.

28. Тараптардың пайдалану жауапкершілігін бөлу шекарасында үйге ортақ есепке алу аспаптары орнатылған кез-
де бөлу шекарасынан аспаптар орнатылған жерге дейiнгi учаскедегi ысыраптар шарттық негізде желінің көрсетiлген 
учаскесi теңгерiмiнде тұрған иеленушіге жатқызылады.

29. Лифттерге қызмет көрсету үшін төлемақының мөлшерлес, одан босату және төлеу мәселелері бойынша шешім 
пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жиналысында қабылданады.

30. Көппәтерлі тұрғын үйдің ортақ мүлкін күтіп-ұстау үшін коммуналдық көрсетілетін қызметтер үшін төлемақы 
мәселесі мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не көппәтерлі 
тұрғын үйді басқарушы немесе басқарушы компаниянемесе коммуналдық көрсетілетін қызметтерді тікелей жеткізуші 
арқылы пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жиналысында шешіледі.

31. Жеткізуші мен тұтынушы арасындағы барлық даулы мәселелер заңнамада белгіленген тәртіппен шешіледі.

5-тарау. Дауларды шешу тәртібі
32. Коммуналдық қызметтерді көрсетуді тоқтату уақыты, сондай-ақ олардың сапасының ұлттық стандарттарда, 

санитариялық-эпидемиологиялық талаптарда және техникалық регламенттерде көзделген талаптарға сәйкес кел-
меу уақыты (күні, сағаты) белгісімен жеткізушінің диспетчерлік қызмет журналында көрсетіледі, кейін коммуналдық 
көрсетілетін қызметтерді тиісті сапада беруді қалпына келтірудің уақыты (күні, сағаты) белгісі қойылады.

33. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерді алу, тиісті емес сапада коммуналдық көрсетілетін қызметтерді алу не-
месе толық көлемде алу кезінде тұтынушы бұл туралы жеткізушіні өзі (өтініммен) немесе электрондық түрде тұрғын 
үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы ақпараттандыру объектілері немесе 
жеткізушінің тұтынушымен өзара іс-қимылы бойынша міндетті түрде өтінімнің берілген уақытын, күнін және өтінімді бер-
ген/қабылдаған адамның тектерін көрсете отырып, жеткізушінің құрылмдық бөлімшесі арқылы ауызша хабардар етеді. 
Хабарламада мыналар көрсетіледі: коммуналдық көрсетілетін қызметтер сапасының нашарлауының (болмауының) ба-
сталу уақыты, нашарлаудың сипаты және жеткізуші өкілінің болуы қажеттілігі (егер коммуналдық көрсетілетін қызметтер 
сапасының нашарлауы немесе оны жеткізушінің тоқтатуы журналда тіркелмеген болса).

Тұтынушы өзі өтініш жасаған кезде түскен өтінішті тіркеу сәтінде өтініштің көшірмесіне тіркеу нөмірі, өтініштің 
берілген күні мен уақыты жазылады, оны қабылдаған жеткізуші өкілінің қолы қойылады.

Өнім беруші өтінімде (телефонограммада) көрсетілген нормалардан коммуналдық көрсетілетін қызметтер 
сапасының ауытқуы (үзілісі) туралы журналдағы белгілерді салыстырады және келіспеушіліктер болмаған жағдайда 
коммуналдық көрсетілетін қызметтердің құнын қайта есептеуді оны нақты тұтынуына сәйкес жүргізеді. 

34. Жеткізуші коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсынбау немесе сапасы төмен мемлекеттік қызметтер көрсету 
фактісін куәландырудан бас тартқан кезде тұтынушы мыналар көрсетілген акт жасауға және жазбаша өтініш жазуға 
құқылы:

1) коммуналдық қызметтер көрсетуден бас тартудың (ажыратудың) немесе оны сапасыз жеткізуің басталған уақыты;
2) коммуналдық көрсетілетін қызметтер сапасы нашарлауының сипаты;
3) өтінім берудің уақыты және оны тіркеу нөмірі (жеткізушінің журналы бойынша); 
4) коммуналдық көрсетілетін қызметтерді қалпына келтіру уақыты (оның сапасының қалыпқа келуі); 
5) коммуналдық көрсетілетін қызметтер болмаған (сапасының нашарлаған) кезеңі.
Актіге тұтынушы және кемінде екі адам, оның ішінде: үй кеңесінің мүшелері, мүліктің меншік иелері бірлестігінің 

төрағасы немесе жай серіктестіктің сенім білдірілген адамы не басқарушы компанияның өкілі не көппәтерлі тұрғын 
үйді басқарушы қол қояды және жеткізушіге жіберіледі. Егер дау тараптардың келісімі бойынша шешілмесе, тұтынушы 
сотқа жүгінуге құқылы.

35. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерді пайдалану кезінде тұтынушы жол берген бұзушылықтар жеткізуші мен 
тұтынушы өкілдерінің екі жақты актісінде ресімделеді, олардың біреуі тұтынушыға беріледі.

Тұтынушы қол қоюдан бас тартса да, бірақ кем дегенде үш адамнан тұратын комиссия тіркеуге жататын болса, акт 
жарамды болып саналады: жеткізушінің өкілдері, үй кеңесі және меншік иелері қауымдастығының төрағасы немесе 
қарапайым серіктестіктің өкілі немесе көп пәтерлі үйдің менеджері немесе басқарушы компанияның өкілі.

Акт тұтынушының қолдары болғанда жарамды болады. Акт тұтынушы қол қоюдан бас тартқан жағдайда, оны кемінде 
үш адамнан :жеткізушінің өкілі, үй кеңесінің мүшелерінен, мүліктің меншік иелері бірлестігінің төрағасынан немесе жай 
серіктестіктің сенім білдірілген адамынан не басқарушы компанияның өкілінен не көппәтерлі тұрғын үйді басқарушыдан 
тұратын комиссия ресімдеген жағдайда жарамды болып табылады.

36. Акті негізінде жеткізуші энергия, су және газ үшін есепке алынбаған соманы анықтайды, тұтынушыға үстеме 
ақының мөлшерін негіздей отырып сотқа дейінгі талап-арыз жібереді.

Тараптардың келісімі бойынша дау реттелмеген жағдайда күнтізбелік отыз күн өткеннен кейін жеткізуші тұтынушыдан 
талап етілген соманы өндіріп алу туралы сотқа талап-арыз береді.

6-тарау. Қорытынды ережелер
37. Коммуналдық көрсетілетін қызметтерді ұсыну саласындағы мәселелер Осы Қағидаларда реттелмеген, Қазақстан 

Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен реттеледі. 
Осы Қағидалардан басқа жеткізушілер мен тұтынушылар энергетика, жылумен, сумен жабдықтау, су бұру, газбен 

жабдықтау, қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, шығару, кәдеге жарату, қайта өңдеу және көму, лифтілерге қызмет 
көрсету саласындағы нормативтік құжаттарды, нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады. 

14. Председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества, либо 
управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания организовывает работы по подготовке 
объекта кондоминиума к отопительному сезону в соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного 
сезона в Алматинской области, утвержденными решением маслихата Алматинской области от 22 февраля 2013 года 
№14-96 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2336).   

15. Председатель объединения собственников имущества или доверенное лицо простого товарищества, либо 
управляющий многоквартирным жилым домом или управляющая компания принимает сообщения потребителей соб-
ственников квартир, нежилых помещений о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, организовывает и проводит совместно с поставщиком сверку такого факта с составлением соот-
ветствующего акта.

16. Граница раздела эксплуатационной ответственности сторон определяется в соответствии с договором между 
поставщиком и потребителем на каждый вид коммунальных услуг:

по водоснабжению и (или) водоотведению – место раздела элементов систем водоснабжения и (или) водоотведе-
ния по признаку обязанностей (ответственности за их эксплуатацию), устанавливаемое соглашением сторон. При от-
сутствии такого соглашения граница раздела эксплуатационной ответственности устанавливается по границе раздела 
балансовой принадлежности.

Границей раздела эксплуатационной ответственности на объектах кондоминиума являются:
по водоснабжению – разделительный фланец первой задвижки на вводе водопровода в здании;
по водоотведению – колодец в месте присоединения к сетям водоотведения населенного пункта;
по теплоснабжению – определяется по первому разделительному фланцу или сварному шву входных задвижек узла 

управления со стороны источника тепловой энергии;
по электроснабжению – за содержание, обслуживание и техническое состояние электроустановок напряжением до 

1000 В устанавливается:
1) при воздушном ответвлении – на контактах подключения питающей линии на проходных или конечных изолято-

рах, установленных на опоре;
2) при кабельном вводе – на болтовых соединениях наконечников питающего кабеля на вводе в здание.
17. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору поставщик или потребитель 

несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
18. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийное бедствие или иные обстоятельства, кото-

рые невозможно предусмотреть или предотвратить), а также военных действий, забастовок, неисполнение или ненад-
лежащее исполнение условий договора между поставщиком и потребителем регулируются в соответствии с договором 
и гражданским законодательством Республики Казахстан. 

19. Ответственность за конфиденциальность персональных данных о потребителях возлагается в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите». 

20. Потребитель:
1) получает коммунальные услуги установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих 

вреда его имуществу;
2) получает информацию о порядке установления цен (тарифов) на услуги от соответствующих государственных 

органов, которые осуществляют контроль этих показателей;
3) требует от поставщика возмещения в полном объеме убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью либо 

имуществу по вине поставщика вследствие недостатков в предоставлении коммунальных услуг, а также возмещения 
морального вреда;

4) требует от поставщика перерасчета по оплате услуги по снабжению тепловой энергией, электрической энергией 
и водой и возмещения реального ущерба, причиненного недопоставкой или поставкой некачественной коммунальной 
услуги, в соответствии с условиями договора;

5) использует энергию и воду в необходимом ему количестве при условии своевременной оплаты и не превышения 
мощности, разрешенной для присоединения по техническим условиям;

6) сменяет энергоснабжающую организацию в порядке установленном в Правилах организации и функционирова-
ния розничного рынка электрической энергии, а также предоставления услуг на данном рынке, утвержденных приказом 
Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 111, в том числе путем подачи заявления через 
объекты информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

7) обеспечивает доступ представителей поставщика для устранения аварий, проверки приборов учета, и снятия 
показаний приборов учета и контроля;

8) при раздельном сборе коммунальных отходов, в зависимости от типа и состава, осуществлять складирование в 
контейнерах и другие емкости, предусмотренные для определенных видов отходов.

21. Поставщик:
1) осуществляет контроль потребления и оплаты за предоставленные коммунальные услуги; 
2) ежемесячно предъявляет платежный документ в бумажном или электронном виде за потребленные услуги по-

требителю, в том числе через третьих лиц на основании заключенных договоров, объекты информатизации в сфере 
жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

3) информирует потребителя о тарифах на услуги, условиях оплаты, режиме предоставления услуг, их потреби-
тельских свойствах, адреса и номера телефонов диспетчерской, аварийно-диспетчерской службы поставщика, путем 
предоставления сведений на сайте поставщика в сети Интернет либо через объекты информатизации в сфере жи-
лищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо на досках объявлений, расположенных в помещении 
поставщика в месте, доступном для всех потребителей; 

4) предоставляет информацию о платежных документах, качестве и объемах предоставляемых коммунальных 
услуг ежемесячно через объекты информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяй-
ства для централизованного сбора, анализа и хранения, обеспечения сохранности и конфиденциальности электрон-
ных информационных ресурсов в целях дальнейшего размещения на объектах информатизации в сфере жилищных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

5) заключает с потребителем индивидуальные и (или) публичные договора на каждый вид предоставляемых комму-
нальных услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан; 

6) предоставляет потребителю коммунальные услуги, соответствующие национальным, государственным стандар-
там, санитарно-эпидемиологическим требованиям, техническим регламентами и нормативным правовым актам;

7) в течение трех календарных дней со дня подачи заявления потребителем о снижении качества услуги принять 
все меры по восстановлению качества и выполнить перерасчет;

8) не отказывает в предоставлении коммунальных услуг или ограничивает потребителя в получении коммунальных 
услуг по причинам невыполнения требований другими потребителями, а также по причинам, не предусмотренных за-
конодательством Республики Казахстан;

9) не взимает с потребителя дополнительную плату за энергию и воду, отпущенную с повышенными параметрами.

Глава 4. Порядок расчета и оплаты коммунальных услуг
22. Потребитель производит оплату за коммунальные услуги по платежным документам, выписанным поставщиком. 
23. Прием платежей за коммунальные услуги осуществляются через собственные кассы поставщиков и (или) банки 

второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, интернет-ресурсы или терми-
налы, а при необходимости – через платежных агентов и (или) платежные организации.

24. Сроки оплаты за коммунальные услуги определяются законодательством или договором между потребителем 
и поставщиком. 

25. Снятие показаний приборов учета производится ежемесячно поставщиком или его представителем при предъ-
явлении служебного удостоверения, либо через устройства дистанционной передачи данных. 

26. Передача показаний приборов учета потребителем осуществляется самостоятельно в соответствии с условия-
ми заключенного договора, а также через личный кабинет потребителя объекта информатизации в сфере жилищных 
отношений и жилищно-коммунального хозяйства, мобильное приложение или интернет страницы объекта информа-
тизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Правилами форми-
рования, обработки, а также централизованного сбора и хранения информации в электронной форме, в том числе 
функционирования объектов информатизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемого уполномоченным органом в соответствии с подпунком 10-24) статьи 10-2 Закона Республики Казахстан 
«О жилищных отношениях».

27. Объем потребленных услуг по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению потре-
бленных, на содержание общего имущества объекта кондоминиума, определяется на основании показаний общедо-
мовых приборов учета, а при их временном отсутствии – по установленной мощности либо по нормам потребления, 
утверждаемым местным исполнительным органом в соответствии с подпунком 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республи-
ки Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан».

28. При установке общедомовых приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности сторон, 
потери на участке сети от границы раздела до места установки приборов учета относятся на договорной основе вла-
дельцу, на балансе которого находится указанный участок сети.

29. Решения по вопросам соразмерности, освобождения и способа оплаты за обслуживание лифтов принимаются 
на собрании собственников квартир, нежилых помещений.

30. Вопрос оплаты коммунальных услуг за содержание общего имущества многоквартирного жилого дома через 
председателя объединения собственников имущества или доверенного лица простого товарищества либо управляю-
щего многоквартирным жилым домом или управляющей компанией или напрямую поставщику коммунальных услуг 
принимается на собрании собственников квартир, нежилых помещений.

31. Все спорные вопросы между поставщиком и потребителем, решаются в установленном законодательством по-
рядке. 

Глава 5. Порядок разрешения разногласий
32. Время прекращения предоставления коммунальных услуг, а также несоответствия их качества требованиям, 

предусмотренными национальными стандартами, санитарно-эпидемиологическим требованиям и техническим регла-
ментам с отметкой о времени (дате, часе) указывается в журнале диспетчерской службы поставщика с последующей 
отметкой о времени (дате, часе) возобновления коммунальных услуги надлежащего качества.

33. При неполучении коммунальных услуг, получении коммунальных услуг ненадлежащего качества или не в пол-
ном объеме потребитель извещает об этом поставщика лично (заявкой) или электронно посредством объектов ин-
форматизации в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства либо устно через структурные 
подразделения поставщика по взаимодействию с потребителем с обязательным указанием времени, даты ее пере-
дачи и фамилии лица, передавшего/принявшего заявку. В извещении указывается: время начала ухудшения качества 
(отсутствия) коммунальных услуг, характер ухудшения и необходимость присутствия представителя поставщика (если 
ухудшение качества коммунальных услуг или ее прекращение поставщиком в журнале не зафиксировано).

При личном обращении потребителя на копии заявления в момент регистрации ее поступления проставляются 
регистрационный номер, дата и время подачи заявки, роспись принявшего ее представителя поставщика.

Поставщик сверяет отметки в журнале об отклонении качества (перерыв) коммунальных услуг от нормы, указанной 
в заявке (телефонограмме), и при отсутствии разногласий выполняет перерасчет стоимости коммунальных услуг в 
соответствии с ее фактическим потреблением. 

34. При отказе поставщика удостоверить факт не предоставления коммунальных услуг или предоставления комму-
нальных услуг низкого качества потребитель вправе составить акт и письменное заявление, где указывается: 

1) время начала отказа в коммунальных услугах (отключения) или некачественной ее поставки;
2) характер ухудшения качества коммунальных услуг;
3) время подачи заявки и ее регистрационный номер (по журналу поставщика);
4) время восстановления коммунальных услуг (нормализации ее качества); 
5) период отсутствия (ухудшения качества) коммунальных услуг. 
Акт подписывается потребителем и не менее двух человек, в том числе: членом совета дома, председателем объе-

динения собственников имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартир-
ным жилым домом или управляющей компанией и направляется поставщику. В случае не урегулирования спора по 
согласованию сторон, потребитель имеет право обратиться в суд. 

35. Нарушения, допущенные потребителем при пользовании коммунальными услугами, оформляются двусторон-
ним актом представителей поставщика и потребителя в двух экземплярах, один из которых вручается потребителю.

Акт считается действительным и при отказе потребителя от подписи, но при условии оформления его комиссией 
из не менее трех человек: представителями поставщика, совета дома и председателем объединения собственников 
имущества или доверенным лицом простого товарищества либо управляющим многоквартирным жилым домом или 
представителем управляющей компанией.

36. На основании акта поставщик определяет количество недоучтенной энергии, воды и газа направляет потребите-
лю досудебную претензию с обоснованием суммы доплаты. 

В случае не урегулирования спора по согласованию сторон по истечении тридцати календарных дней поставщик 
передает иск в суд о взыскании с потребителя предъявленной суммы.

Глава 6. Заключительные положения
37. Вопросы в сфере предоставления коммунальных услуг не урегулированные настоящими Правилами, регулиру-

ются иными законодательными актами Республики Казахстан. 
Кроме настоящих Правил поставщики и потребители руководствуются нормативными документами, нормативными 

правовыми актами в области энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора, вывоза, ути-
лизации, переработки и захоронения твердых бытовых отходов, обслуживания лифтов.
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ЕСКЕ АЛУ

«Тарас негізгі  орта  мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің «Балдырған»  шағын 
орталығында өткен 1 мамыр 
– Қазақстан халқының бірлігі 
мерекесіне арналған.

Тақырыбы - «Әсем айдың арула-
ры - 2021».

«Бала естігенін айтады, көргенін 

Балабақша - тәрбиенің алтын бесігі

істейді»,-деп қазақ халқы бе-
кер айтпаған. Мектеп жасына 
дейінгі балаларды адамгершілікке 
тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай 
тәрбиелеушілеріміз ата - анасының, 
тәрбиешісінің, достарының мінезінен, 
жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, 
істеген ісінен үлгі алуға тырысады. 
Сондай-ақ, біздің балабақшамызда 
әртүрлі, іс - шаралар өтуде, соның 

бірі «Әсем айдың арулары - 2021» 
қыз сыны байқауы өтті. 

Байқаудың мақсаты - «Қазақ 
қызы» деген атқа лайық ойы 
әсем, тәні әсем, ісі әсем болып 
қалыптасуына баулу. Адамгершілік 
пен сабырлық сынды асыл 
қасиеттерді бойына жинаған аяу-
лы аналарымыз өнерге ұмтылған 
қыз балаларын тәрбиелеуі. Ата 
- аналардың балабақшамен 
тығыз байланыста болуы, 
тәрбиешілермен ынтымақтаса 
жүргізілген жұмыстың нәтижелі 
болатындығына көз жету. Қатысқан 
топтар «Нұр-Хадиша» тобы  Нұртай 
отбасы, «Мейрімді» арулар тобы  
Ерік отбасы, «Достық»  тобы Бағдат 
отбасы. Осы топтар арасында Бас 
жүлдені "Әсем айдың аруы" - Нұр-
Хадиша болса, І орынды Кәусар  
аруымыз, ІІ орынды Ақнұр қызымыз 
алды. Тәрбиеленушілерге тәрбие 
беру негізінде, тәрбиеші апайлар 
Қалабаева Асыл Тынысбекқызы, 
Жүнісова Шарапат Жұманазарқызы 
жан - жақты білім беруде.                                                                                                          

А.ҚАЛАБАЕВА,
«Балдырған» шағын 

орталығының аға тәрбиешісі.  

Ұстаз - білім арқылы шәкірттің болашағына жол 
ашатын, жаңашылдыққа жаны жақын, жаңа за-
ман ағымына ілесе алатын жас ұрпақ тәрбиелеуші. 
мұғалім қандай болса, қоғамы да сондай болмақ деген 
бұлжымас заңдылық  мәнін әлі де жойған жоқ. Адам  
ағзасына әртүрлі дәрумендер қаншалықты қажет 
болса,балаға берілетін білім де соншалықты сапа-
лы, жаңашыл болуы керек. Білім беру саласындағы 
міндет - білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді 
жаңа әдістерін іздестіру мен оларды жүзеге асыра 
алатын жаңашыл мұғалімдерді даярлау. Жаңашыл 
мұғалімдер педагогикалық қызметтің барлық түрлерін 
зерттеп, кез - келген педагогикалық жағдайды 
өзінің білімділігі, парасаттылығы, ақылдылығы мен 
мәдениеттілігі, іскерлігі, шеберлігі арқасында шеше 
алатын, педагогикалық үдерістің нәтижесін жақсартуға 
ұмтылатын,  шығармашылықпен жұмыс істей алатын 
жеке тұлға болуы тиіс.

Мұғалімдердің жаңаша  форматта білімін жетілдіру 
- оқу жүйесіндегі басты міндет болып отыр. Бұл 
- өркениет үрдісі. Ал қазіргі өркениетке ілесетін 
адам өмір бойы білімге ұмтылуы тиіс. Ұстаз - адам 
диқаншысы. Ал, өз еңбегінің  нәтижесін көру ұстаз үшін 
үлкен мәртебе. Ж.Аймауытовтың «Баланың ынтасын 
арттыру үшін оқытатын нәрседе бір жаңашылдық болу 
керек»,-деген сөзінде үлкен мән жатыр. Неге десеңіз, 
әр оқушы сабаққа келгенде жаңа білім алып шығуымен 
қатар, өзінің де белгісіз бір қырларын танытуы тиіс. 
Сонда ғана сабақ қойылған мақсатына жетеді. Әрбір 
жаңашыл мұғалім өзінің шығармашылық әрекетінде 
дәстүрлі стильден алшақтап, үнемі жаңашыл идеялар 
жетегінде жүрсе, білім сапасының жақсара түсетіні 
сөзсіз. Ол үшін ізденуіміз қажет. Жаңартылған білім 
бағдарламасы оқушы үшін де, мұғалім үшін де  тиімді 
бағдарлама. 

Білікті ұстаз - білімді шәкірт тәрбиелейді
«Мұғалім оқытып қана қоймай, өзі де білімін 

жетілдіруі керек»,-демекші жас ұстаздар білімдерін 
жетілдіріп, тәжірибелі ұстаздар шыңдайды. Осы 
мақсатта 26.04.2021 - 06.05.2021 жылғы уақыт 
аралығында  Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілік  арттыру 
ұлттық орталығы» АҚ филиалы «Алматы облысы 
бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арт-
тыру институтының ұйымдастыруымен  «Қазақ тілі» 
және «Қазақ әдебиеті» пәні мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттіліктерін  дамыту» тақырыбындағы курсы 
өтті. Курста әр ауданның ұстаздары біліктіліктерін 
арттырып, тәжірибе жинақтап, білім қоржындарын 
жаңашыл әдіс-тәсілдерге толтырды. Курс барысын-
да ауқымды тақырыптар аясында өзі білетін, өзгеден 
талап ететін, білімді де білікті тренер Айдарбаева 
Әсел Балтабайқызы дәріс оқып, ұстаздардың кәсіби 
құзыреттілігінің  дамуына үлесін қосты. Заманауи білім 
берудің нормативтік педагогикалық - психологиялық 
аспектілері, құзіреттілікті дамыту сияқты бір - біріне 
ұқсмайтын әр күнгі алған дәрісімізде заман талабына 
сай оқытудың түрлі әдістерін және сол әдістер арқылы 
оқушылардың алған білімін бағалаудың түрлерін оқып, 
іс-тәжірибемізде қолдануды үйреніп, біліктілігімізді 
арттырдық.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын»,-
демекші оқығаннан бұрын өзгені оқытқан қиын, 
күрделі кезеңде, ұстаздар қауымына өзінің білімі 
мен біліктілігін бере білген Әсел Балтабайқызына 
алғысымыз шексіз. Жаңашылдықты талап ететін за-
манда сізге шығармашылық табыс тілейміз!

С.АБЫЛАЙХАНОВА, 
Көшкентал орта мектебінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Тұнғыш  Елбасымыздың 
"Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру"  атты бағдарламалық 
мақаласында 2025 жылғы дейін 
латын әліпбиінде көшуге кірісуіміз 
керектігін және болашаққа барлық 
саладағы іс - қағаздар мен 
оқулықтар да осы қаріппен жа-
зылуы тиіс екенін қадап айтты. 
Сондай-ақ, Үкіметке қазақ тілін 
латын әліпбиіне көшірудің нақты 
кестесін жасауды тапсырып, уақыт 
ұттырмай бұл  жұмысты  қазірден 
бастап  қолға алу  қажеттігін атап 
өтті.

Демек көп кешікпей егемен 
еліміздің латын  әліпбиіне көшетіні 
айқындалды. Ал, осы мәжелі  

Рухани жаңғыру бағдарламасы
мақсатқа кедергісіз  қол жеткізу үшін 
не істеу керек? 

Бұл мәселені жан - жақты  
талқылау  мақсатында  республика 
көлемінде  әрбір мекеме, ұйымдарда 
іс-шаралар ұйымдастырылуда.

 Шараның  мақсаты - латын 
әліпбиіне  көшудің  маңыздылығы 
туралы терең мағұлмат 
беру,қоғамдық  пікір қалыптастыра 
отырып оқырмандарға тберетін 
мүмкіндіктеріне кеңінен  тоқталып  
маңыздылығын ашу. Латын қарпіне 
көшу – рухани жаңырудың  та-
лабы атты тақырыпты сағат 
ұйымдастырылып, кітапханашы  
оқырмандарға латын қаріпіне  
көшудің мақсаты жайында бұл үрдіс  
қазақ  еліне ешқандай  жат еместігін, 
латын қарпінің болашақ ұрпақ үшін 
пайдасы мол екені айтылды.

Елбасымыздың көрген көшбасшы 
ретінде «Болашаққа бағдар:рухани 
жаңғыру» атты мақаласы халықты 
айқын сара жолға бастайтының ай-
тып өтті. 

«Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
көшіру – қазақ халқының алға 
жылжуына, жаңа заман талабы-

на сай өсіп-өркендеуіне  әкелері 
сөзсіз латын әліпбиіне көшу 
– қазақ тілінің халықаралық 
дәрежеге жетуіне жол ашады»,-
деген болатын.Ұлт зиялылары - 
Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсұнұлы, 
М.Дулатов т.б. көптеген ел мен 
тіл жанашырлары қазақ әліпбиін 
құруға көп еңбек сіңірген болатын. 
Бүгін халқымыз өз алдына дербес 
тәуелсіздігін алған күнде сол ата 
- бабаларымыздың салып кеткен 
соқпағына қайта үңілгендей.

Елбасы өзінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында бұл мәселені таяу 
жылдардағы негізгі міндеттердің 
бірі деп бекітті. Әлемдік өркениет 
көшінен қалмай, қазақ тілінің 
халықаралық дәрежеге көтерілуін 
қаласақ, латын қарпін қолданысқа 
еңгізудің мәні орасан.Жал-
пы айтқанда қазақ елінің ла-
тын әліпбиіне көшуі - ұлтымыз 
үшін жасалып жатқан маңызды 
қадамдардың бірі.

Гүлзат ЖЫЛҚЫБАЙ,
Матай ауылдық клубының 

музыкалық жетекшісі.

Ақсу ауданының Төтенше 
жағдайлар бөлімі бастығының 
2021 жылғы «__»___________ 

№  ___ бұйрығына қосымша 

АҚСУ АУДАНЫНЫНЫҢ 
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ  

БАСШЫЛЫҒЫНЫҢ 2021 ЖЫЛҒЫ 
ІІ ТОҚСАНДА АЗАМАТТАРДЫ 

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Орган 
атауы

Ақсу 
ауданының  

Төтенше 
жағдайлар 

бөлімі
Ақсу 

ауданының  
Төтенше 

жағдайлар 
бөлімі

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 

Т.А.Ә.
Жақсыбаев 
Нұрдәулет 

Нұргелдіұлы

Зейнолданов  
Талғат 

Нүсіпбекұлы

Қабылдау 
жүргізетін 
тұлғаның 
лауазымы

Бөлім 
бастығы

Бөлімнің 
бас 

маманы

Азаматтарды 
қабылдау күні 

мен уақыты

дүйсенбі
15.00-17.00

бейсенбі
15.00-17.00

дүйсенбі
15.00-17.00

бейсенбі
15.00-17.00

Органның 
орналасқан 

жері

Жансүгіров 
ауылы,

Пушкина көшесі, 
4 үй 

Жансүгіров 
ауылы,

Пушкина көшесі, 
4 үй 

БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫ
Жақсыбаев Нұрдәулет Нұргелдіұлы              8 /72832/2-13-86
Зейнолданов Талғат Нүсіпбекұлы                  8 /72832/2-13-86

Сенім телефоны: 8 /72832/ 2-13-86

Есеболатов ауылының тұрғыны 
болған асыл жар, аяулы ана-
мыз БҰХАРБАЕВА КАМАЛ 
А Р Ы С Т А Н Б Е К Қ Ы З Ы Н Ы Ң 
өмірден озғанына биыл 15 жыл бо-
лады. Анамыз бүгінде қасымызда 
болғанда 7 мамыр күні 67 жасқа 
толар еді. Ардақты анамызды 
сағынышпен еске алып, жаны 
жәннатта болсын деп, төмендегі 
өлең жолдарын арнаймыз.

Анашым сүйенішім сіз едіңіз,
Байсалды, жұмсақ еді мінезіңіз.
Ұл – қызым қатарынан 
                                     қалмасын деп,
Жақсы боп ер жетуін тіледіңіз.

Бүгінде жоқсыз біздің қасымызда,
Сағыныштан айрылар жүрегіміз.
Пейіштің тек төрінен орын алшы,
Ол біздің  сағынышты тілегіміз.

сағынышпен еске аламыз. Аяулы 
Анамыз ортамызда болғанда 9 ма-
мыр күні 66 жасқа толған туған күнін 
отбасымен бірге атап өтіп, мәре - 
сәре болып жататын едік. Енді амал 
қанша тағдырдың жазуына бағынып, 
жеті нан пісіріп, құран бағыштаудан 
басқа амалымыз жоқ. Жатқан 
жеріңіз жайлы, топырағыңыз торқа, 
жаныңыз жәннатта, тәніңіз рахатта 
болсын,-деп тілейміз. 
Жүрегімді жарып шықты бұл әнім,
Ана сені сағынамын, жырлаймын.
Ұл - қыздарың мәңгі сені 
                                            еске алар,
Маматайым болмасыншы 
                                                 күмәнің.
Жатқан жерің мамық, мақпал 
                                           болсыншы,
Бір өзіңді қолдасыншы Құдайым!

САҒЫНА ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: 
қызың - Жаңыл, күйеубалаң - 

Сайлау, жиендерің - 
Бақыт - Досжан, 

Нұрахмет, Нұрәли.

Жаңалық ауылының тұрғыны, асыл 
анамыз, сүйікті апамыз РАЙСОВА 
МАЙРА ШАЛДАУБАЙҚЫЗЫН 

ЕСКЕ АЛУШЫЛАР: жолдасы – Сексенбай, апайы – Ұлтуған, 
ұлдары – Марат, Самат, қыздары – күйеубалалары Мақпал – Надим, 

Сымбат – Данияр және немерелері – Нұрым, Айару, Нұрали, Айсәуле.

Нар тәуекел – ер ісі. 
Тәуекел нарды жығады. 
Көз жұмбай дария кешпек жоқ. 
От ішінде туған оттан 
қорықпайды. 
Таудан арқасы бардың 
Тастан жүрегі бар. 
Тісің барда бір шайна. 

Жалаң аттың жалымен, 
Жалаң қылыш жүзімен. 
Қылышты қорқақты 
Сойылды батыл соғады. 
Күшенген жеңбейді, 
Күші көп жеңеді. 
Күштінің арты диірмен 
тартады. 
Бір мылтықтың аузына мың 
кісі сияды. 
Кішкене тастан қауақтай бас 
жарылады. 
Теңіз кешкенге өзен сирағынан 
келмейді. 
Кеме келсе, қайық судан 
шығады. 
Алмас қанжарды жұмсақ 
қайраққа жаниды. 
Батыр өлмейді: мерт болады.

ЕРЛІК ТУРАЛЫ МАҚАЛ - 
МӘТЕЛДЕР


