
«Тазалық табалдырықтан», – демекші екі айға созылған тазалық, 
көркейту, көгалдандыру жұмыстары кент орталығында әлі де 
жалғасын тауып келеді. Көшеге сән де, әр де беретін гүл, ағаш 
көшеттері отырғызылып, күтімге алынған. «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл»,-демекші тазалық айлығына аудан тұрғындары білек сы-
бана кірісіп, оған арнайы техникалар мен түрлі сала қызметкері 
жұмылдырылды. Өткен сенбіде ұйымдастырылған сенбілікте де 
тиісті мекемелер мен жауапты мамандар белгіленген аумақты та-
залап, күл - қоқыстан арылтты. Дана халқымызда «Билігі мықты 
елдің – тірлігі құтты болады»,-деген сөз бар. Сондықтан қашан 
да жүгі ауыр билік міндетінің ауқымды және мақсатының биік бо-
лары барлық мемлекеттік қызметшілердің әрқашан жадында. Сол 
себепті көпшілікке үлгі болып, мемлекеттік қызметкерлер тазалық 
жұмыстарына баса назар аударуда. 23 маусым - мемлекеттік 
қызметшілер күні қарсаңында да мемлекеттік қызметшілер 
сенбілікке шығып, «Ауылына қарап азаматын таны» атты достық 
шеленж жасап, көршілес Сарқан ауданына жолдады. Сондай - 
ақ, көпшілікке өздері үлгі болып, сенбілікке қатысушыларды және 
барлық ауыл тұрғындарын туған ауылдың көркіне назар аударып, 
оны таза ұстауға шақырды. Ал, ол үшін әркім сенбілік өткізілетін 
күндері белсенділік танытуы тиіс екенін де атап өтті. Ауылды 
қалыпқа келтіру бойынша ұйымшылдықпен жұмыс жасап жүрген 
осындай бастамашылдарды көргенде көңіліміз бір марқайып 
қалады  екен.

Иә, сырттан қараған сыншыл көз ауданымызға қызыға қараса 
мақтаныш емес пе? Осы ретте, өскелең ұрпағымыздың дені сау бол-
сын десек, айналамыздың таза тұруына баршамыз атсалысайық, 
ағайын!

Ербол СЫМХАНОВ.
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ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА 
ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР!

Ауданның тыныс - тіршілігінен құлағдар болғыңыз келсе, аудандық және 
ауылдық "Қазпошта" байланыс бөлімшелеріне барып жазылыңыздар.

"Ақсу өңірі" газетіне  жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.БА
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Жуырда ел тыныштығын кірпік 
қақпай күзетіп жүрген тәртіп 
сақшылары кәсіби мерекелерін 
атап өтті.

Қазақстан полициясының 30 
жылдығына арналған мерекелік іс 
– шара аудандық мәдениет үйінде 
болды.

Мерекелік шара барысында 
аудан әкімі Есім Сейілханұлы по-
лиция қызметкерлерін кәсіби ме-
рекемен құттықтап, жылы лебізін 
білдірді. 

Ел қорғаны, тәртіп сақшысы, 
еліне, жеріне адал қызмет атқарып 
жүрген бірқатар азаматтарды ма-
рапаттады.

Аудандық полиция бөлімінің 
бастығы, полиция подполковнигі 
Ширбаев Ернар Мырзахметұлы 
да кәсіби мерекемен құттықтап, 
бірқатар марапаттар табыстады.

Салтанатты шара концерттік 
бағдарламаға ұласты. Халықтың 
тыныштығы мен қауіпсіздігін 
қорғап, қоғамдық тәртіпті 
қамтамасыз ету бағытында абы-
ройлы қызмет етіп жүрген полиция 
қызметкерлеріне арнап аудандық 
мәдениет үйінің өнерпаздары 
өнер көрсетті. Концертте полиция 
қызметкерлерінің өнерлері  де та-
машаланды.

М.ШЫНДӘУЛЕТ. 

Мемлекеттік қызметшінің 
жұмысы терең білімділік пен 
іскерлікті ғана емес, үлкен 
жауапкершілікті талап етеді. Әрбір 
өркениеттің өріне қадам бастаған 
мемлекеттің ең басты тірегі, оның 
идеясы мен саясатын алға апа-
рушы мемлекеттік қызметкер 
болып табылады. Сондықтан да 
ұлт мәртебесін көтеретін, ел абы-
ройын асқақтататын мемлекеттік 
қызметкер болу – мәртебелі 
міндет. Мемлекеттік қызметші қай 
кезде де биліктің биік бейнесін, 
іскерлік қабілетін көрсетеді.

23 маусым – мемлекеттік 
қызметшілер күні. Осы мереке-
ге орай, аудан әкімдігінің үлкен 
мәжіліс залында мемлекеттік 
қызметшілер күні зор салта-
натпен аталып өтті. Салтанат-
ты шара жаңадан мемлекеттік 

қызметке қабылданғандардың ант 
қабылдауымен басталды. Бұдан 
кейін аудан әкімі Базарханов 
Есім Сейілханұлы мен аудандық 
мәслихат хатшысы Сүлейменов 
Бейбіт Жаңылысұлы құттықтау 
сөз сөйледі. 

Өз тағдырын Сіздерге сеніп 

тапсырған, Сіздердің біліктік 
пен кәсіпқойлыққа сенім артқан 
азаматтарға қызмет етуден 
құрметті мамандық жоқ.

Халық Сіздерден адамгершілікті, 
патриоттық сезімді, заңдылықты 
бұлжытпай сақтауды күтеді. 
Мемлекеттік қызметкерлер 

жұмысының сапасына әлеуметтік 
және экономикалық өзгерістер, 
халық өмірінің деңгейі мен 
жалпыұлттық жобалардың жүзеге 
асырылуы тәуелді.

Мемлекет жоғары 
мамандандырылған, ұйымдасқан, 
құқықтық және нәтижелі 
басқармасы болған жағдайда 
ғана табысты болып гүлденеді.

Сіздердің күш - жігерлеріңіз 
алдағы уақытта да 
ауданымыздың экономикасын 
дамытуды қалыптастыру мен 
халықтың әл - ауқатын арттыруға 
бағытталатынына сенімдіміз. 
Қызметтеріңіз бен мемлекеттік 
қызметке деген адалдық үшін 
алғыс білдіреміз!,-деп бір топ 
азаматтар мен азаматшаларды 
"Алғыс хаттармен" марапаттады.

Шараның соңы жергілікті 
өнерпаздардың орындауындағы 
концерттік бағдарламаға ұласты.

Ербол ӘБДІКӘРІМҰЛЫ.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ - МӘРТЕБЕЛІ МІНДЕТЕЛ ҚОРҒАНЫ - ТӘРТІП 
САҚШЫСЫ

ТАЗАЛЫҚ  АЙЛЫҒЫ  ЖАЛҒАСУДА

Тазалық бастамашылдары
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Ақсу ауданда көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің 
лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты 
шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы

 Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының 10-3 
бабының 2 тармағының 11) тармақшасына, 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабының 1 тармағының 16-5) 
тармақшасына сәйкес, ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Ақсу ауданында көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары 
меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты 
шығындарды өтеу қағидаларын қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулының орыдалуын бақылау Ақсу ауданы әкімінің орынбасары Амандос Ақышұлы Сабырбаевқа 
жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 

 Аудан әкімі                                                                             Е. БАЗАРХАНОВ. 

Ақсу ауданы әкімдігінің 2022 жылғы 
«___» ______ № ___ қаулысына қосымша

АҚСУ АУДАНЫ БОЙЫНША КӨППӘТЕРЛІ ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ ПӘТЕРЛЕРІ, ТҰРҒЫН ЕМЕС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫ 
МЕНШІК ИЕЛЕРІНІҢ ЛИФТІЛЕРДІ ЖӨНДЕУ МЕН АУЫСТЫРУҒА, КӨППӘТЕРЛІ ТҰРҒЫН ҮЙДІ КҮРДЕЛІ 

ЖӨНДЕУГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫНДАРДЫ ӨТЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ
 1. Жалпы қағида
1. Осы Ақсу ауданы бойынша көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің 

лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу 
Қағидасы (бұдан әрі - Қағида) "Тұрғын үй қатынастары туралы" Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 
сәуірдегі Заңының 10-3 бабының 2 тармағының 11) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі - Заң) әзірленді және 
өзгеде нормативтік құқықтық актілермен Ақсу ауданда көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-
жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге бай-
ланысты шығындарды өтеу тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда келесі негізгі ұғымдар қолданылады:
1) бірыңғай сәулеттік стиль - құрылыста пайдаланылатын, аумақтың белгілі бір құрылыс ауданына, оның 

ішінде жеке құрылысқа тән бірыңғай белгілердің жиынтығы. Негізгі параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік 
стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары болып табылады. Жеке құрылыс ауданы үшін негізгі 
параметрлер сыртқы келбеті, сәулеттік стилі, түсті шешімі, қабаттылығы, әрлеу материалдары, қоршаулар, 
шатырдың типі және учаске аумағында шаруашылық-тұрмыстық құрылыстардың орналасуы болып табылады;

2) басқарушы компания – жасалған шарт негізінде кондоминиум объектісін басқару жөніндегі қызметтерді 
көрсететін жеке немесе заңды тұлға;

3) дауыс беру – келу тәртібімен немесе жазбаша сауалнама арқылы өткізілетін жиналыста ерік-қалауын 
ашық білдіру жолымен жүзеге асырылатын, пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондомини-
ум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді 
қабылдау процесі. Дауыс беру тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
ақпараттандыру объектілері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін;

4) кондоминиум объектісін басқару – пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің қауіпсіз және жайлы 
тұруына (болуына) жағдайлар жасауға, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін тиісінше күтіп-ұстауға, кондо-
миниум объектісінің ортақ мүлкін пайдалану мәселелерін шешуге және коммуналдық көрсетілетін қызметтерді 
ұсынуға бағытталған іс-шаралар кешені;

5) көппәтерлі тұрғын үйді басқарушы – басқаратын көппәтерлі тұрғын үйдегі пәтердің, тұрғын емес үй-
жайдың меншік иесі болып табылмайтын, уәкілетті орган бекіткен біліктілік талаптарына сай келетін Қазақстан 
Республикасының азаматы;

6) көппәтерлі тұрғын үй кеңесі (бұдан әрі – үй кеңесі) – пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелері қатарынан сайланатын кондоминиум объектісін басқару органы;

7) көппәтерлі тұрғын үй пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің жиналысы (бұдан әрі – жина-
лыс) – пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондоми-
ниум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға байланысты шешімдерді ұжымдық талқылауын және дауыс беру 
арқылы қабылдауын қамтамасыз ететін кондоминиум объектісін басқарудың жоғары органы;

8) нысаналы жарна – бір күнтізбелік жылға арналған кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум 
объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар сметасында көзделмеген іс-шараға ақы төлеу үшін 
пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелері енгізетін ақша;

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

10) тұрғынжайдың жалпы алаңы - тұрғынжайдың пайдалы алаңының және нормативтік-техникалық 
актілерге сәйкес төмендететін коэффициенттер қолданылып есептелетін балкондар (лоджиялар, дәліздер, 
террассалар) алаңдарының жиынтығы;

11) тұрғын үйдің табиғи тозуы – табиғи, климаттық және өзге де факторлар әсерінің нәтижесінде бастапқы 
техникалық-пайдаланушылық қасиеттерін (төзімділігін, орнықтылығын, беріктігін және басқаларды) жоғалту;

12) тұрғын үйдің (тұрғын ғимараттың) жалпы алаңы - бүкіл тұрғын үйдің жалпы алаңы мен бүкіл тұрғын емес 
үй-жайлар алаңының, сондай-ақ тұрғын үйдің ортақ мүлік болып табылатын бөліктері алаңының жиынтығы;

13) 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, жел-
дету, жылуды реттеу және вакуумдау жүйелері;

14) 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;

15) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі – дара (бөлек) меншіктегі пәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан 
басқа, кондоминиум объектісінің бөліктері (қасбеттер, кіреберістер, вестибюльдер, холдар, дәліздер, баспалдақ 
марштары 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 (немесе) үй жанындағы жер учаскесі, абаттандыру элементтері және ортақ пайдаланылатын 
басқа да мүлік);

16) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін ағымдағы жөндеу –мерзімінен бұрын тозуын болғызбау және 
ақауларын жою мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің нормативтік және техникалық құжаттамада 
белгіленген құрама бөліктері мен инженерлік жабдықтарын ауыстыру немесе қалпына келтіру жөніндегі 
уақтылы техникалық іс-шаралар мен жұмыстар кешені;

17) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеу – көппәтерлі тұрғын үйдің ресурсын қалпына 
келтіру мақсатында жүргізілетін, көппәтерлі тұрғын үйдің тозған конструкцияларын, бөлшектерін және 
инженерлік жабдықтарын жаңа немесе анағұрлым мықты және үнемді, жөнделетін объектілердің пайдалану 
көрсеткіштерін жақсартатын түрлеріне ауыстыру жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстар кешені;

18) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау – кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін техникалық 
пайдалану, санитариялық күтіп-ұстау және ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар немесе көрсетілетін 
қызметтер кешені;

19) көппәтерлі тұрғын үй – ортақ үлестік меншік болып табылатын кондоминиум объектісінің ортақ мүлкінен 
және көппәтерлі тұрғын үйге іргелес жатқан жер учаскесіне не кондоминиум объектісі ортақ мүлкінің өзге де 
бөліктеріне дербес шығатын жерлері бар екі және одан көппәтерлерден, тұрғын емес үй-жайлардан тұратын, 
біртұтас бөлінбейтін жер учаскесінде біртұтас іргетасы бар жеке тұрған ғимарат;

20) көппәтерлі тұрғын үй кондоминиумы (бұдан әрі – кондоминиум) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасында айқындалған тәртіппен тіркелген меншік нысаны, бұл ретте пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар 
дара (бөлек) меншікте болады, ал дара (бөлек) меншікте емес бөліктер 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 болады;

21) көппәтерлі тұрғын үй мүлкінің меншік иелері бірлестігі (бұдан әрі – мүліктің меншік иелері бірлестігі) 
– коммерциялық емес ұйым болып табылатын, бір көппәтерлі тұрғын үй пәтерлерінің, тұрғын емес үй-
жайларының меншік иелері құрған, кондоминиум объектісін басқаруды жүзеге асыратын, оны күтіп-ұстауды 
қаржыландыратын және оның сақталуын қамтамасыз ететін заңды тұлға;

22) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған шығыстар – пәтерлер, тұрғын емес 
үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін немесе оның жекелеген бөліктерін күрделі 
жөндеуге арналған міндетті ай сайынғы жарналары;

23) тұрғын үй көмегі – аз қамтылған отбасыларға (азаматтарға) меншіктегі немесе мемлекеттік тұрғын үй 
қорынан алынған немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалға алған жалғыз тұрғынжайды 
не оның бір бөлігін күтіп-ұстауға арналған шығыстар мен осы Заңда айқындалған тәртіппен жергілікті өкілді 
органдар осы мақсаттарға белгілеген аз қамтылған отбасылар (азаматтар) шығыстарының шекті жол берілетін 
деңгейі арасындағы айырманы өтеу үшін жергілікті бюджеттен берілетін төлем;

24) шатыр - ғимаратты атмосфералық жауын-шашынның енуінен сақтайтын, су өткізбейтін қабаттан және 
негізден (торлардан, тұтас төсемеден, кермеден) тұратын, көтергіш конструкцияларға немесе жылытқышқа 
(шатырсыз шатырларда) салынатын жабынның жоғарғы элементі.

3. Осы Қағида Ақсу аудандағы құрылыс компаниялары салған көппәтерлі тұрғын үйлерге бағытталмаған, 
көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеуге таратылмайды.

4.  Пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің кондоминиум объектісін басқаруға және кондомини-
ум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстарға қатысады және Заңда көзделген міндеттерді 
атқарады.

5. Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне ағымдағы 
және күрделі жөндеу жүргізуді қоса алғанда, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстау және оның 
қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қолдануға міндетті.

6. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкі құрамына кірмейтін пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың 
меншік иесі болып табылатын көппәтерлі тұрғын үйдің тапсырыс берушісі (құрылыс салушысы) осы Заңда 
айқындалған тәртіппен кондоминиум объектісін басқаруға және кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-
ұстауға арналған шығыстарды төлеуге міндетті.

2. Көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу тәртібі

6. Көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеуге, пәтерлер, тұрғын емес 
үй-жайлар меншік иелерінің шешімі қажет.

Об утверждении Правил компенсации собственниками квартир, нежилыхпомещений затрат, связан-
ных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов в Аксу-
ском районе 

 В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 
года «О жилищных отношениях», подпунктом 16-5) пункта 1 статьи 31 Закона Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», ПОС-
ТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила компенсации собственниками квартир, нежилых помещений затрат, 
связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов в районе.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Аксуского района 
Сабырбаева Амандоса Акишевича.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.
 

 Аким района                                                                              Е. БАЗАРХАНОВ.

 Приложение к постановлению акимата Аксуского района 
от «___» _______ 2022 года № _________

ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ КВАРТИР, НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕМОНТОМ И ЗАМЕНОЙ ЛИФТОВ, КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В АКСУСКОМ РАЙОНЕ 
1.Общие положения
1. Настоящие Правила компенсации собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с ре-

монтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов в Аксуском районе  (далее 
- Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 10-3 Закона Республики Казахстан 
от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" (далее – Закон) иными нормативными правовыми актами и 
определяют порядок  компенсации собственниками квартир, нежилых помещений затрат, связанных с ремон-
том и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирного жилого домов в Аксуском районе.

2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
1) единый архитектурный стиль - совокупность единых признаков, используемых в строительстве, харак-

терная для определенного района застройки территории, в том числе индивидуальной застройки. Основными 
параметрами являются внешний облик, архитектурный стиль, цветовое решение, этажность, отделочные ма-
териалы. Для района индивидуальной застройки основными параметрами являются внешний облик, архитек-
турный стиль, цветовое решение, этажность, отделочные материалы, ограждения, тип кровли и расположение 
хозяйственно - бытовых построек на территории участка;

2) управляющая компания – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по управлению объ-
ектом кондоминиума на основании заключенного договора;

3) голосование – процесс принятия решений собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с 
управлением объектом кондоминиума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума, осущест-
вляемый путем открытого волеизъявления на собрании, проводимом явочным порядком, или посредством 
письменного опроса. Голосование может осуществляться посредством объектов информатизации в сфере 
жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

4) управление объектом кондоминиума – комплекс мероприятий, направленных на создание безопасных 
и комфортных условий проживания (пребывания) собственников квартир, нежилых помещений, надлежащее 
содержание общего имущества объекта кондоминиума, решение вопросов пользования общим имуществом 
объекта кондоминиума и предоставление коммунальных услуг;

5) управляющий многоквартирным жилым домом – гражданин Республики Казахстан, не являющийся соб-
ственником квартиры, нежилого помещения в управляемом многоквартирном жилом доме, соответствующий 
квалификационным требованиям, утвержденным уполномоченным органом;

6) совет многоквартирного жилого дома (далее – совет дома) – орган управления объектом кондоминиума, 
избираемый из числа собственников квартир, нежилых помещений;

7) собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома (далее – собра-
ние) – высший орган управления объектом кондоминиума, обеспечивающий коллективное обсуждение и при-
нятие решений собственниками квартир, нежилых помещений, связанных с управлением объектом кондоми-
ниума и содержанием общего имущества объекта кондоминиума, путем голосования;

8) целевой взнос – деньги, вносимые собственниками квартир, нежилых помещений для оплаты меро-
приятия, не предусмотренного сметой расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего 
имущества объекта кондоминиума на один календарный год;

9) субъект сервисной деятельности – физическое или юридическое лицо, оказывающее услуги по содержа-
нию общего имущества объекта кондоминиума на основании заключенного договора;

10) общая площадь жилища - сумма полезной площади жилища и площадей балконов (лоджий, веранд, 
террас), рассчитываемых с применением понижающих коэффициентов в соответствии с нормативно-
техническими актами;

11) физический износ жилища - утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, 
устойчивости, надежности и других) в результате воздействия природных, климатических и иных факторов;

12) общая площадь жилого дома (жилого здания) - сумма общих площадей всех жилищ и площадей всех 
нежилых помещений, а также площадей частей жилого дома, являющихся общим имуществом;

13) общедомовые инженерные системы – системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, дымоудаления, пожарной сигнализации, внутреннего 
противопожарного водопровода, грузовых и пассажирских лифтов (подъемников), мусороудаления, конди-
ционирования, 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;

14) объект кондоминиума - единый имущественный комплекс, состоящий из квартир, нежилых помещений, 
находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, и общего имущества, которое не может нахо-
диться в индивидуальной (раздельной) собственности и принадлежит собственникам квартир, нежилых по-
мещений на праве общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под много-
квартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок;

15) общее имущество объекта кондоминиума - части объекта кондоминиума (фасады, подъезды, вестибю-
ли, холлы, коридоры, лестничные марши и лестничные площадки, лифты, крыши, чердаки, технические эта-
жи, подвалы, общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный 
участок под многоквартирным жилым домом и (или) придомовой земельный участок, элементы благоустрой-
ства и другое имущество общего пользования), кроме квартир, нежилых помещений, находящихся в индиви-
дуальной (раздельной) собственности;

16) текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума - комплекс своевременных технических 
мероприятий и работ по замене или восстановлению составных частей и инженерного оборудования много-
квартирного жилого дома, установленных нормативной и технической документацией, проводимых с целью 
предотвращения их преждевременного износа и устранения неисправности;

17) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума - комплекс мероприятий и работ по 
замене изношенных конструкций, деталей и инженерного оборудования многоквартирного жилого дома на 
новые или более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объ-
ектов, проводимых с целью восстановления многоквартирного жилого дома;

18) содержание общего имущества объекта кондоминиума - комплекс работ или услуг по технической экс-
плуатации, санитарному содержанию и текущему ремонту общего имущества объекта кондоминиума;

19) многоквартирный жилой дом - отдельно стоящее здание с единым фундаментом на едином неделимом 
земельном участке, состоящее из общего имущества объекта кондоминиума, которое является общей до-
левой собственностью, и двух и более квартир, нежилых помещений, имеющих самостоятельные выходы на 
земельный участок, прилегающий к многоквартирному жилому дому, либо в иные части общего имущества 
объекта кондоминиума;

20) кондоминиум многоквартирного жилого дома (далее - кондоминиум) - форма собственности, зареги-
стрированная в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, при которой квартиры, не-
жилые помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности, а те части, которые не находят-
ся в индивидуальной (раздельной) собственности, принадлежат собственникам квартир, нежилых помещений 
на праве общей долевой собственности, включая единый неделимый земельный участок под многоквартир-
ным жилым домом и (или) придомовой земельный участок;

21) объединение собственников имущества многоквартирного жилого дома (далее - объединение соб-
ственников имущества) - юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, образованное соб-
ственниками квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, осуществляющее управле-
ние объектом кондоминиума, финансирующее его содержание и обеспечивающее его сохранность;

22) расходы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума – обязательные ежемесяч-
ные взносы собственников квартир, нежилых помещений на капитальный ремонт общего имущества объекта 
кондоминиума или отдельных его частей;

23) жилищная помощь – выплата из местного бюджета, предоставляемая малообеспеченным семьям 
(гражданам) для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища либо его 
части, находящегося в собственности или полученного из государственного жилищного фонда, или арендо-
ванного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, и предельно допустимым уровнем 
расходов малообеспеченных семей (граждан) на эти цели, установленным местными представительными ор-
ганами, в порядке, определенном настоящим Законом;

24) кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здания от проникновения атмосферных осадков, 
состоящий из водоизолирующего слоя и основания (обрешетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого 
по несущим конструкциям либо по утеплителю (в бес чердачных крышах);

3. Настоящие Правила не распространяются на возмещение собственниками квартир, нежилых помеще-
ний многоквартирного жилого дома расходов, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремон-
том многоквартирного жилого дома, не направленные на многоквартирные жилые дома, возведенные строи-
тельными компаниями в Аксуском районе.

4. Собственники квартир, нежилых помещений участвуют в расходах на управление объектом кондоминиу-
ма и содержание общего имущества объекта кондоминиума и несут обязанности, предусмотренные Законом.

5. Собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имуще-
ства объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и 
капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума.

6. Заказчик (застройщик) многоквартирного жилого дома, являющийся собственником квартир, нежилых 
помещений, не входящих в состав общего имущества объекта кондоминиума, обязан оплатить расходы на 
управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума в порядке, 
определенном настоящим Законом.

2. Порядок возмещения собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома за-
трат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома.

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
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7. «Ақсу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі және КТҮ-ге күрделі жөндеу жүргізуді жарғылық капита-
лына мемлекет қатысатын мамандандырылған уәкілетті ұйым «Ақсу ЖСК» ЖШС бірлесіп, көппәтерлі тұрғын 
үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға байланысты 
шығындарды өтеу  өтініштері бойынша лифтілерді жөндеу мен ауыстыруды талап ететін көппәтерлі тұрғын 
үйлердің тізбесі айқындалады.

8. Лифтілерді жөндеу мен ауыстыруды талап ететін көппәтерлі тұрғын үйлердің бекітілген тізбесі негізінде 
«Ақсу ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі және мамандандырылған уәкілетті ұйым «Ақсу ЖСК» 
ЖШС-мен  бірлесіп, қалада келесі жұмыстар ұйымдастырылады:

1) көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеуге қаражатты қайтаруын 
қамтамасыз ету шартымен келісім беру немесе келіспеуін анықтау бойынша,  көппәтерлі тұрғын үйлердің 
пәтерлері мен тұрғын емес үй – жайларының меншік иелерінің жиналысын ұйымдастыру;

2) көппәтерлі тұрғын үйлердің пәтер және тұрғын емес үй-жайларының (олар болған жағдайда) меншік 
иелерін жоспарланған жұмыстар және оларды жүргізудің болжамды мерзімдері туралы ақпараттандыру;

9. Жиналыс пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жалпы санының үштен екісінен астамы 
болған кезде шешім қабылдайды. Шешім пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің жалпы санының 
үштен екісінен астамы келіскен кезде қабылданады.

Егер бұрын келу тәртібімен жарияланған жиналыс кворум болмағандықтан өтпесе, жиналыс жазбаша 
сауалнама арқылы өткізіледі. Жазбаша сауалнама жүргізу және оның мерзімдері туралы шешімді үй кеңесі 
қабылдайды

Үй кеңесі жазбаша сауалнама жүргізу арқылы жиналысты ұйымдастыру үшін пәтерлердің, тұрғын емес үй-
жайлардың меншік иелері арасынан бастамашы топты айқындауға құқылы.

10. Жиналыста теріс шешім қабылданған жағдайда, көппәтерлі тұрғын үйге қолданылу мерзімділігі өткен 
лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты жұмыстары 
жүргізілмейді.

3. Көппәтерлі тұрғын үйдің пәтерлері, тұрғын емес үй-жайлары меншік иелерінің лифтілерді жөндеу мен 
ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуге байланысты шығындарды өтеу жөніндегі іс-шараларды 
жүргізу тәртібі

11. Жиналыстың оң шешімі қабылданған жағдайда, бюджеттік бағдарлама әкімшісі құрылыс нормаларының 
талаптарына сәйкес жұмыстардың құрамы мен көлемін белгілеу, лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, 
көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеуді айқындау үшін әрбір көппәтерлі тұрғын үйдің (лифтілердің) техникалық 
жай-күйін тексеруді ұйымдастырады.

Үйдің (лифтілердің) техникалық жағдайын тексеру табиғи тозу дәрежесін белгілеу мақсатында орындалады.
12. Үйдің (лифтілердің) техникалық жай-күйін тексеру қорытындысы бойынша бюджеттік бағдарлама әкімшісі 

ағымдағы жөндеудің (лифтілерді жөндеуге) сметалық есебін әзірлеу немесе күрделі жөндеуге (лифтілерді 
ауыстыруға) жобалау-сметалық құжаттаманы дайындау жұмыстарын ұйымдастырады, кейіннен жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен тиісті жобалар бойынша сараптама қорытындысын алады.

13. Тексеру және жобалау тиісті лицензиялары бар мамандандырылған ұйымдардың күшімен орындалады.
14. Күрделі жөндеу жөніндегі (лифтілерді ауыстыруға) жұмыстарды жобалау және ағымдағы жөндеудің 

(лифтілерді жөндеуге) сметалық есебін әзірлеу кезінде қолданыстағы заңнаманы және нормативтерді 
басшылыққа алу қажет.

15. Қағидаларының 7-тармағына сәйкес айқындалған, тиісті сараптамадан және (немесе) көппәтерлі тұрғын 
үйдегі лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу жобалары бекітілгеннен 
кейін бюджеттік бағдарлама әкімшісі бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындаған 
тәртіпке сәйкес бюджеттік өтінім жасайды және ұсынады.

16. Көппәтерлі тұрғын үйдегі лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу 
жөніндегі жұмыстарды бюджеттік бағдарлама әкімшісімен іске асырылады. 

17. Көппәтерлі тұрғын үйдегі лифтілерді жөндеу мен ауыстыруға, көппәтерлі тұрғын үйді күрделі жөндеу 
жөніндегі жұмыстарды қабылдау техникалық, авторлық қадағалауды жүзеге асыратын тұлғаларды тарта оты-
рып, мердігерлік ұйым, кондоминиум объектісін басқару органымен бірлесіп тапсырыс беруші жүзеге асырады.

1. Қорытынды қағида
18. Ақсу ауданының елді мекендері бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған, көппәтерлі тұрғын 

үйлердің қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

КТҮ-ге пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің қайтарымды қаражаты есебінен күрделі жөндеу 
жүргізуді жарғылық капиталына мемлекет қатысатын мамандандырылған уәкілетті ұйымдар жүзеге асырады.

Тұрғындар қайтарған сомаларды мамандандырылған уәкілетті ұйым басқа КТҮ-ні жөндеуге пайдаланады.
ЖАО мамандандырылған уәкілетті ұйымды ұстауды қаржыландыру мен жөндеу жұмыстарына ЖСҚ 

әзірлеуді жергілікті бюджет есебінен қамтамасыз етеді.
Кондоминиум объектісін басқару органы, оператор (бас мердігер) болып табылатын мамандандырылған 

уәкілетті ұйым мен пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелері арасында КТҮ-ге күрделі жөндеу 
жүргізуге, сондай-ақ лифт жабдығын жөндеуге (ауыстыруға) шарт жасалады.

Бұдан басқа, ЖАО жергілікті бюджет қаражаты болған кезде пәтерлер, тұрғын емес үй-жайлар меншік 
иелерінің қаражаттың қайтарымдылығын қамтамасыз ету шартымен ЖСҚ-сы бар КТҮ-ні күрделі жөндеуді және 
лифтілерді жөндеуді (ауыстыруды) ұйымдастыруды және қаржыландыруды жүзеге асыра алады.

Мамандандырылған уәкілетті ұйым қосалқы мердігерлерді тартуға құқылы.
КТҮ-ні күрделі жөндеу ұйымдастыру-технологиялық жобалау құжаттамасына – жобаға (жұмыс жобасына), 

күрделі жөндеуді ұйымдастыру жобасына және жұмыстарды жүргізу жобаларына сәйкес жүзеге асырылады.
Қайтарымды негізде күрделі жөндеу жүргізу тетігін іске асыру үшін оның қатысушылары мынадай іс-

қимылдарды орындайды.
ЖАО:
1) пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің өтінімдері бойынша жөнделуі тиіс үйлердің 

тізбесін қалыптастыруды;
2) лифт жабдықтарын жөндеу және ауыстыру, техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізуді 

жүзеге асыратын мамандырылған техникалық сараптама ұйымының қорытындысы негізінде жөнделуге және 
ауыстыруға тиіс лифт жабдықтарының тізбесін қалыптастыруды;

3) тұрғын үй инспекцияларының тиісті актілерді бере отырып, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне 
техникалық тексеру жүргізуді ұйымдастыруды;

4) тұрғын үйге энергетикалық аудит жүргізуді ұйымдастыруды;
5) күрделі жөндеу жұмыстарының жүргізілу барысын бақылауды және пәтерлердің, тұрғын емес үй-

жайлардың меншік иелерінен орындалған жұмыстар үшін қаражатты қайтару мониторингін қамтамасыз етуді;
6) басқару органдарымен және тұрғын емес, пәтерлердің үй-жайлардың меншік иелерімен жасалған 

шарттарға сәйкес пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлар меншік иелерінің қаражатты қайтарудың 8-ден 15 
жылға дейінгі (күрделі жөндеу жұмыстарының түрлеріне байланысты) мерзімін сақтауын қамтамасыз етуді;

7) жалпы жиналыста тағайындалатын, мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың, мердігер ұйымның, кон-
доминиум объектісін басқару органдарының, тұрғын үй инспекцияларының және (немесе) тиісті бюджеттік 
бағдарламаға жетекшілік ететін бөлімдердің, сондай-ақ техникалық қадағалау (пәтерлердің, тұрғын емес 
үй-жайлардың меншік иелерімен келісе отырып, авторлық қадағалау), мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 
органдарының басшыларынан, жөнделетін объектілердегі пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік 
иелері қатарынан жауапты тұлғалар (кемінде жеті адам) қатарынан қабылдау комиссиясын қалыптастыруды;

8) жағдайы төмен отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін төлеуді жүзеге асырады.
Бұл ретте қаражатты қайтару графиктері жасалады, ол қаражатты одан әрі жөндеу үшін пайдалануды 

болжауға мүмкіндік береді.
Мамандандырылған уәкілетті ұйым:
1) басқару органдарымен және пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерімен күрделі жөндеуді 

орындауға шарттар жасасуды;
2) шартқа сәйкес күрделі жөндеуді орындауды;
3) қажет болған кезде қосалқы мердігер ұйымдармен шарттар жасасуды;
4) жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында жіберілген кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдауды;
5) пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінен – шартқа қатысушылардан берешекті сот 

тәртібімен өндіріп алуды ұйымдастыруды;
6) күрделі жөндеу жүргізуге арналған ЖСҚ мен шығындар сметасын әзірлеуді және оны пәтерлердің, тұрғын 

емес үй-жайлардың иелерімен келісуді қамтамасыз етуді жүзеге асырады.
Кондоминиум объектісін басқару органы:
1) ЕДБ-да кондоминиум объектісіне ағымдағы және жинақ шоттарын ашуды қамтамасыз етеді;
2) мамандандырылған уәкілетті ұйым әзірлеген ЖСҚ, шығыстар сметасын, ақаулар ведомостарын келісуді 

ұйымдастырады;
3) мамандандырылған уәкілетті ұйыммен жасалған шартқа қол қоюды қамтамасыз етеді;
4) жиналыстың шешімін орындаудан бас тартқан және шартқа қатыспайтын үй-жайлардың (пәтерлердің) 

меншік иелерінен берешекті өндіріп алу туралы талап арыз беруді жүзеге асырады.
Пәтерлердің, тұрғын емес үй-жайлардың меншік иелерінің жиналысы:
1) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізу туралы шешім қабылдайды;
2) қосалқы мердігер ұйымды (оны тарту қажет болған кезде) таңдауды келісуді жүзеге асырады;
3) күрделі жөндеу жүргізуге арналған ЖСҚ-ны келіседі;
4) әрбір пәтерге (үй-жайға) жүктелетін, жеке (бөлек) меншіктегі тұрғын және (немесе) тұрғын емес 

аудандардың пайдалы ауданының осы кондоминиум объектісіндегі барлық тұрғын және тұрғын емес үй-
жайлардың пайдалы алаңдарының жиынына қатынасымен айқындалатын күрделі жөндеу жүргізуге шығыстар 
сомасын бекітеді;

5) орындалған жұмыстарды қабылдауға қатысу үшін үй-жайлардың (пәтерлердің) меншік иелері арасынан 
жауапты тұлғаларды таңдауды жүзеге асырады.

Орындалған жұмыстарды қабылдауға мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың, мердігер ұйымның, кон-
доминиум объектісін басқару органдарының, тұрғын үй инспекцияларының және (немесе) тиісті бюджеттік 
бағдарламаға жетекшілік ететін бөлімдердің басшылары, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 
қадағалау, сондай-ақ техникалық қадағалау (үй-жайлар (пәтерлер) меншік иелерінің келісімімен авторлық 
қадағалау) жөніндегі мемлекеттік инспектор, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органдары, жөнделетін 
объектілердің үй-жайлар (пәтерлер) иелерінің қатарынан жалпы жиналыста тағайындалатын жауапты адам-
дар (кемінде жеті адам) қатысады.

КТҮ күрделі жөндеуді қаржыландырудың қосымша тетігі күрделі жөндеу жүргізу процесіне мүліктің меншік 
иелерін біріктіріп, пәтерлердің меншік иелерін тарту болады немесе жай серіктестік екінші деңгейдегі 
банктердің бірінде жинақтаушы шоттарда КТҮ-нің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге пәтерлердің меншік иелерінің 
жарналарын жинақтайтын болады.

КТҮ-ні күрделі жөндеуге арналған ақшалай қаражат күрделі жөндеу, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерде 
күрделі жөндеуге алынған тұрғын үй қарыздарын өтеу мақсатына ғана пайдаланылуы мүмкін. Жинақ шотында 
жинақталған ақшаны жұмсау жиналыстың шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады.

ХҚҰ қаражатын тарту басқа тетік болып табылады. ХҚҰ-дан қарызға қаражат алу міндетті түрде көппәтерлі 
тұрғын үйлерге терможаңғырту элементтерімен күрделі жөндеу жүргізу және жаңа технологияларды қолдану 
шартымен жүзеге асырылатын болады.

Перспективада қаржы ұйымдарының, сондай-ақ энергия сервистік шарттар (келісімшарттар) негізінде КТҮ-
ге күрделі жөндеу жүргізуді қаржыландыру нұсқалары қарастырылатын болады.

Тұрғын үй қорын күрделі жөндеу жөніндегі жобаларды іске асыру азаматтардың тұрғын үй-тұрмыстық 
жағдайларын жақсартуға, қаражатты жинақтау жүйесінің неғұрлым оңтайлы жұмыс істеуі мен дамуына әкеледі.

7. Необходимо решение собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома о возмещении 
затрат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома.

8. Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной инспекции Аксуского района» и специализированная уполномоченная организация ТОО 
«Аксу ТВК» определяют перечень многоквартирных жилых домов, требующих ремонта и замены лифтов по заявле-
ниям собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома на возмещение затрат, связанных с 
ремонтом и заменой лифтов.

9. На основании утвержденного перечня многоквартирных жилых домов, требующих ремонта и замены лифтов, ГУ 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 
Аксуского района» и специализированная уполномоченная организация ТОО «Аксу ТВК» выполняют следующие ра-
боты:

1) организация собрания собственников квартир и нежилых помещений многоквартирных жилых домов по опре-
делению согласия или несогласия с условием обеспечения возврата собственниками квартир, нежилых помещений 
многоквартирного жилого дома средств на возмещение затрат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным 
ремонтом многоквартирного жилого дома;

2) информирование собственников квартир и нежилых помещений многоквартирных жилых домов (при их наличии) 
о планируемых работах и предполагаемых сроках их проведения;

10. Собрание правомочно принимать решение при наличии более двух третей от общего числа собственников квар-
тир, нежилых помещений. Решение принимается при согласии более двух третей от общего числа собственников 
квартир, нежилых помещений.

Если собрание, объявленное ранее в явочном порядке, не состоялось из-за отсутствия кворума, собрание про-
водится путем письменного опроса. Решение о проведении письменного опроса и его сроках принимает совет дома.

Совет дома вправе путем письменного опроса определить инициативную группу из числа собственников квартир, 
нежилых помещений для организации собрания.

11. В случае принятия на собрании отрицательного решения, работы, связанные с ремонтом и заменой лифтов, 
капитальным ремонтом многоквартирного жилого дома данные виды работ не будут проводиться.

 3. Порядок проведения собственниками квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома мероприятий 
по возмещению затрат, связанных с ремонтом и заменой лифтов, капитальным ремонтом многоквартирного жилого 
дома

12. В случае принятия положительного решения собрания администратор бюджетной программы организует про-
верку технического состояния каждого многоквартирного жилого дома (лифтов) для определения состава и объема 
работ, ремонта и замены лифтов, определения капитального ремонта многоквартирного жилого дома в соответствии 
с требованиями строительных норм.

Обследование технического состояния дома (лифтов) выполняется с целью установления степени естественного 
износа.

13. По итогам обследования технического состояния дома (лифтов) администратор бюджетной программы органи-
зует работы по разработке сметного расчета на текущий ремонт (ремонт лифтов) или подготовке проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт (замену лифтов) с последующим получением экспертного заключения по соот-
ветствующим проектам за счет средств местного бюджета.

14. Обследование и проектирование выполняется силами специализированных организаций, имеющих соответ-
ствующие лицензии.

15. При проектировании работ по капитальному ремонту (замене лифтов) и разработке сметного расчета на теку-
щий ремонт (ремонт лифтов) необходимо руководствоваться действующим законодательством и нормативами.

16. После соответствующей экспертизы и (или) утверждения проектов капитального ремонта многоквартирного 
жилого дома, ремонта и замены лифтов в многоквартирном жилом доме администратор бюджетной программы со-
ставляет и представляет бюджетную заявку в соответствии с порядком, определенным центральным уполномоченным 
органом по бюджетному планированию.

17. Ремонт и замена лифтов в многоквартирном жилом доме, работы по капитальному ремонту многоквартирного 
жилого дома осуществляются администратором бюджетной программы.

18. Приемка работ по ремонту и замене лифтов в многоквартирном жилом доме, капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома осуществляется подрядной организацией, заказчиком совместно с органом управления объектом 
кондоминиума с привлечением лиц, осуществляющих технический, авторский надзор.

 4. Заключительные положения
19. Финансирование мероприятий по текущему или капитальному ремонту фасадов, кровель многоквартирных жи-

лых домов, направленных на придание населенных пунктов Аксуского района единого архитектурного облика, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Проведение капитального ремонта МЖД за счет возвратных средств собственников квартир, нежилых помещений 
осуществляется специализированными уполномоченными организациями с участием государства в уставном капита-
ле.

Возвращенные жителями суммы используются специализированной уполномоченной организацией на ремонт дру-
гого МЖД.

МИО обеспечивает финансирование содержания специализированной уполномоченной организации и разработку 
ПСД на ремонтные работы за счет средств местного бюджета.

Между Специализированной уполномоченной организацией, являющейся органом управления объектом кондоми-
ниума, оператором (генеральным подрядчиком), и собственниками квартир, нежилых помещений заключается договор 
на проведение капитального ремонта МЖД, а также на ремонт (замену) лифтового оборудования.

Кроме того, МИО при наличии средств местного бюджета может осуществлять организацию и финансирование 
капитального ремонта МЖД и ремонта (замены) лифтов с ПСД при условии обеспечения возвратности средств соб-
ственниками квартир, нежилых помещений.

Специализированная уполномоченная организация вправе привлекать субподрядчиков.
Капитальный ремонт МЖД осуществляется в соответствии с организационно-технологической проектной докумен-

тацией – проектом (рабочим проектом), проектом организации капитального ремонта и проектами производства работ.
Для реализации механизма проведения капитального ремонта на возвратной основе его участники выполняют сле-

дующие действия.
МИО:
1) формирование перечня домов, подлежащих ремонту по заявкам собственников квартир, нежилых помещений;
2) формирование перечня лифтового оборудования, подлежащего ремонту и замене на основании заключения 

специализированной технической экспертной организации, осуществляющей проведение работ по ремонту и замене, 
техническому обслуживанию лифтового оборудования;

3) организацию проведения жилищной инспекцией технического обследования общего имущества объекта кондо-
миниума с выдачей соответствующих актов;

4) организацию проведения энергетического аудита жилья; 
5) обеспечение контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту и мониторинга возврата средств за 

выполненные работы от собственников квартир, нежилых помещений;
6) обеспечение соблюдения собственниками квартир, нежилых помещений срока возврата средств от 8 до 15 лет 

(в зависимости от видов работ по капитальному ремонту) в соответствии с договорами, заключенными с органами 
управления и собственниками помещений нежилых, квартир;

7) руководителей специализированных уполномоченных организаций, подрядной организации, органов управления 
объектом кондоминиума, жилищных инспекций и (или) отделов, курирующих соответствующую бюджетную програм-
му, назначаемых на общем собрании, а также органов технического надзора (авторского надзора по согласованию с 
собственниками квартир, нежилых помещений), государственного архитектурно-строительного контроля;, формиро-
вание приемочной комиссии из числа ответственных лиц (не менее семи человек) из числа собственников нежилых 
помещений;

8) выплату жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам).
При этом составляются графики возврата средств, которые позволяют прогнозировать использование средств для 

дальнейшего ремонта.
Специализированная уполномоченная организация:
1) заключение договоров на выполнение капитального ремонта с органами управления и собственниками квартир, 

нежилых помещений;
2) выполнение капитального ремонта в соответствии с договором;
3) заключение договоров с субподрядными организациями при необходимости;
4) принятие мер по устранению недостатков, допущенных в ходе проведения ремонтных работ;
5) организацию взыскания задолженности в судебном порядке с собственников квартир, нежилых помещений-

участников договора;
6) разработку ПСД и сметы затрат на проведение капитального ремонта и обеспечение ее согласования с собствен-

никами квартир, нежилых помещений.
Орган управления объектом кондоминиума:
1) обеспечивает открытие в БВУ текущих и сберегательных счетов на объект кондоминиума;
2) организует согласование ПСД, сметы расходов, ведомостей дефектов, разработанных специализированной 

уполномоченной организацией;
3) обеспечивает подписание договора со специализированной уполномоченной организацией;
4) исковое заявление о взыскании задолженности с собственников помещений (квартир), отказавшихся от исполне-

ния решения собрания и не участвующих в договоре.
Собрание собственников квартир, нежилых помещений:
1) принимает решение о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;
2) согласование выбора субподрядной организации (при необходимости ее привлечения);
3) согласовывает ПСД на проведение капитального ремонта;
4) утверждает сумму расходов на проведение капитального ремонта, определяемую отношением полезной пло-

щади жилых и (или) нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности, возлагаемых 
на каждую квартиру (помещение), к сумме полезной площади всех жилых и нежилых помещений в данном объекте 
кондоминиума;

5) осуществляет выбор ответственных лиц из числа собственников помещений (квартир) для участия в приемке 
выполненных работ.

Руководители уполномоченных организаций, подрядных организаций, органов управления объектом кондоминиума, 
жилищных инспекций и (или) отделов, курирующих соответствующую бюджетную программу, специализирующиеся 
на приемке выполненных работ, государственный инспектор по государственному надзору в области промышленной 
безопасности, а также техническому надзору (авторский надзор с согласия собственников помещений (квартир)), орга-
ны государственного архитектурно-строительного контроля, из числа собственников помещений (квартир) ремонтируе-
мых объектов на общем собрании присутствуют назначаемые ответственные лица (не менее семи человек).

Дополнительным механизмом финансирования капитального ремонта МЖД станет объединение собственников 
имущества в процесс проведения капитального ремонта и вовлечение собственников квартир или простое товарище-
ство будет аккумулировать взносы собственников квартир на капитальный ремонт общего имущества МЖД на накопи-
тельных счетах в одном из банков второго уровня.

Денежные средства на капитальный ремонт МЖД могут быть использованы только на цели капитального ремонта, 
в том числе погашения жилищных займов, полученных на капитальный ремонт в банках второго уровня. Расходование 
денег, накопленных на сберегательном счете, осуществляется только по решению собрания.

Другим механизмом является привлечение средств МФО. Заимствование средств у МФО в обязательном порядке 
будет осуществляться на условиях проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов с элементами 
термомодернизации и применения новых технологий.

В перспективе будут рассмотрены варианты финансирования проведения капитального ремонта МЖД на основе 
финансовых организаций, а также энергосервисных договоров (контрактов).

Реализация проектов по капитальному ремонту жилищного фонда приведет к улучшению жилищно-бытовых усло-
вий граждан, более оптимальному функционированию и развитию системы накопления средств.
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«Аруақ риза болмай, тірі 
байымайды»,-дейді дана 
халқымыз. Жуырда Ақсу 
ауданының орталығы – Ілияс 
Жансүгіров ауылында өткен 
тарих пен тұлғаға құрмет 
көрсетілген үлкен шара бол-
ды. Белгілі меценат, Алматы 
облысының "Құрметті аза-
маты" Молдияр Нұрбаевтың 
демеушілігімен Жетісу облы-
сы, Алматы облысынан бөлініп 
шыққаннан кейінгі алғашқы 
торқалы той.

Ұлы Отан соғысына қатысқан 
Ақсулық қос арыс – Кеңес 
Одағының Батыры Есмұрат 
Сиқымов пен ҚР ҰҒА академигі, 
көрнекті ғалым Жүрімбек 
Сыдықовтың 100 жылдық ме-
рейтойы жоғары деңгейде 
аталды. Нұрбаевтар әулетінің 
қаржысымен қос батырдың 
көзтартар ескерткіші орнаты-
лып, салтанатты түрде лентасы 
қиылды. 

Шара қобызшы "Молықбай" 
атындағы аудандық мәдениет 
үйінде «Ерліктің қос шырағы» 
тақырыбында ғылыми-танымдық 
конференциясымен жалғасты. 
Нұрбаевтар жанұясы Түркиядан 
белгілі жас ғалым Елдос 
Тоқтарбайды, Алматыдағы 
Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлт-
тық техникалық университетінің 
жетекші ғалымдарын арнайы 
шақыртып, баяндама жасатты. 

Есмұрат Сиқымов (1922-1943) 
майдан даласында жиырма бір-
ақ жасында ерлікпен қаза тапқан 
боздақ. Өмірдің не қызығын, не 
қуанышын көре алмай, үйленіп, 
перзент сүйе алмай арманда кет-
кен ер. Ал, Жүрімбек Сыдықов 
(1922-2018) болса, соғыстан 
мүгедек болып оралып, ғылым 
саласында үлкен жетістікке 
жеткен, қазақ ғылымының 
шоқжұлдыздары Қаныш 
Сәтбаев, Натай Кенесарин, Уфа 
Ахметсафиндердің ықыласына 
бөленіп, батасын алған зейінді 
зерек. Есмұрат қиян-кескі ұрыста 
көзсіз ерлікке барып, жау қолын 
Советтер топырағына өткізбей, 
екі сағат жалғыз өзі шабуылға 
тойтарыс беріп, көз жұмған 
шаһид. 

Молдияр Нұрбаев пен зайы-
бы Алтынсара Нұрахметова, 
ұлдары Данияр қос арысты бір-
бірінен бөліп жармай, екеуінің 
де тойын дүркіретіп өткізіп, ала-
манда ат шаптыртып, бәйге 
бергізіп, халықтың делебесін 
қоздырды. Жамбасы жерге тиме-
ген қазақ күрес спортшыларының 
республикалық турнирін өткізді. 
Екі батырдың рухына арна-
лып құран-хатым түсіріліп, 
көпшілікке құдайы ас дастар-
ханы жайылды. Жаны жомарт 
әулеттің ұйымдастыруымен 
бүгінгі қазақ эстрадасының Се-
кен Тұрысбекұлы, Медеу Арын-
баев, Серік Ибрагимов секілді 
жұлдыздары қатысқан гала-
концерт өтті. 

Мәдениет жанашыры, ұлт 
руханиятының қорғаны болған 
Молдияр Қылшықұлы әулетімен 
бірігіп, екі арыстың атын 
ұлықтап, өнегесін дәріптеп, 
ауданымыздың көркеюіне зор 
үлес қосты. Есімі аталмай, ұмыт 
қалған Есмұраттай шырағы 
ерте сөнген жас үміттің атын 
жаңғыртып, екінші тынысын 
ашты. Жүрімбек Сыдықовтай 
ғылымға адал болған парасатты 
жанның да тұғырын көтерді. 

Жеке кәсіпкер бұл шара ту-
ралы: Ілияс атамыз айтқандай, 
«Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел 
тегі қайдан алсын кемеңгерді»,- 
демекші ақпан айының басында 
Берікбол Қасымов деген қоғам 
белсендісі жұбайыма телефон 
шалып, үйімізге келген болатын. 
Сонда Берікболдың және аудан 
әкімі Есім Базархановтың осы 
екі батыр атамыздың ескерткішін 
орнатсақ деген ұсыныс айтып 
еді. Отбасыммен ақылдасып, 
осындай үлкен той жасауды жөн 
санадық. Екі батыр да құрметке 
лайықты еді. Мен бұл ретте осы 

АҚСУДЫҢ ҚОС БАТЫРЫ



айтқан Берікбол Қасымовқа, 
ескерткіштің тұғыртасын 
орнатуға көмектескен Сабыр 
деген кәсіпкер бауырыма және 
күрестің бірінші жүлдесіне ат 
тігіп, құдайы асқа тағы бір атын 
сойып оң жағымнан шығысқан 
Мүсеке Әмірұлы досыма дұғай-
дұғай алғысымды білдіремін. 
Бұлар қоғамды алға дамытатын, 
ұлттық рухы биік азаматтар. 
Осы екі ескерткіштің авторы, 
белгілі мүсінші, ҚР Мәдениет 
қайраткері Қазбек Дулатовқа 
айырықша алғысымды білдіріп, 
шығармашылық табыс тілеймін. 
Осындай үлкен шараның 
ұйымдастырылуына қолдау 
көрсетіп, ескерткіштердің қоятын 
орнын белгілеп, бастама көтерген 
Ақсу ауданы әкімдігінің ұжымына 
ризашылық айтпасам ұят бола-
ды. Бұл менің атымды шығарып, 
марапат алып бір көзге түсіп 
қалайын деп жасаған ісім емес. 
Қаражатым аста-төк боп шашы-
лып, не істерін білмей жүрген 
кісі де емеспін. Алла қолыма 
өзіме жетерліктей дәулет берген 
екен, ендеше, оны туған жерімнің 
игілігіне жұмсамасам, кім 
болғаным?! Бұл менің ғана емес 
отбасымның, Ақсу халқының 
бірігіп жасаған жұмысы деп 
айтқаным жөн болар», — дейді. 
Ақсу ауданы әкімдігімен бірлесе 
ұйымдастырылған тағзым ша-
расы көпке үлгі боларлық, ой 
саларлық сауапты іс екені рас.

Халыққа жақсылық жасаудан 
еш жалықпаған, жиған-тергеніне 
«Тәубә!» деп үнемі шүкіршілік ай-
тып отыратын Молдияр Нұрбаев 
атақты «Мамания» мектебін 
күрделі жөндеуден өткізіп, 
құлагер ақын Ілияс Жансүгіровтің 
еңселі ескерткішін орнатып, туған 
жұртының ықыласына бөленген 
елшіл азамат, Атымтай жомарт.

Ғазиз Отарбайұлы 
ЕСЖАНОВ,

аудан әкімінің орынбасары.

***
Иә, тағдырлары бір «Ерліктің қос 

жұлдызы» Есмұрат Сиқымов пен 
Жүрімбек Сыдықовтың 100 жылдық 
мерейтойы жоғары деңгейде аталып 
өтті.

Шараның барысы туралы аудан 
әкімінің идеология жөніндегі орынба-
сары Ғазиз Отарбайұлы толық айтып 
өтті. Енді оны қайталамай - ақ, ары 
қарай жалғастырайын. Тойдың негізгі 
демеушілері белгілі меценат, Алма-
ты облысының "Құрметті азаматы" 
Молдияр Нұрбаевтың отбасы болды. 
Сондықтан конференцияда Молди-
яр ағамызға кешегі қиын шақта елге 
көмек қолын созған еңбегін бағалап, 
«Халық алғысы» төсбелгісін тақса, 
жұбайы Алтынсара Нұрахметоваға 
Ақсу ауданының «Құрметті азаматы» 
атағы берілді.

Сахнада Жүрімбек атамызға 
арнайы астанамыз Нұр-Сұлтан 
қаласынан келген «Қазақстанның 
Құрметті академигі» медалін Май-
муна апамызға апарып тағыңыз деп 
қызы Жамбыға тапсырылды.

Конференциядан кейін үлкен 
ас беріліп, астан кейін жаңадан 
салынған спорт кешенінде өткен 
қазақ күресінен Республикалық  
турнирді тамашаладық.

Нәтижесінде Кербұлақ ауданының 
палуаны Еркін Садықбеков Бас 
жүлдені иеленіп, жарыс демеушісі 
Мұсеке ағамыздың тіккен жылқысына 
мінді. 

«Қоқты» атшабарында бәйге 
ұйымдастырылып, «Аламан» бәйгеге 
еліміздің түкпір - түкпірінен келген 42 
ат қосылды. 32 шақырым, тоғыз ай-
налымда екі - ақ жүйрік мәре сызығын 
кесіп өтті. Алдыңғы топтан бір айна-
лым кешіксе де 9 айналымды толық 
айналып шыққан қызылордалық 
тұлпар ІІІ орынды иеленді. Сол 
топтың алдында келе жатып, мәреге 
жақындап құлаған жүйрікке IV орын 
бұйырды. Сөйтіп, Жамбыл облысы-
нан келген Бөбекбай Секенай "Нива" 
автокөлігінің иесі атанды.

Кешке қарай орталық алаңда өнер 
жұлдыздарының концерті болды.

Ербол СЫМХАНОВ.             

ШАТ КҮННІҢ ОТ ШАШУЫ
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Уикипедия — ашық энциклопедиясы 
мәліметінде: «Мұқаш Байбатыров (1899 
- 1980) - 1899 жылы Талдықорған об-
лысы, Ақсу ауданында дүниеге келген. 
Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарынан 
бастап, ауылда әр түрлі қызметке ара-
ласты. 1930 жылдары тұтынушылар 
одағында жұмыс істеген. Әншілігімен 
қатар, ақын ретінде сөз сайысына 
түскен. 1943, 1961, 1969 жылдары 
өткен республикалық ақындар айтысы-
на қатысқан. 1936-61 жылдары қазіргі 
Абай атындағы Қазақтың мемлекеттік 
академиялық опера және балет теа-
трында қызмет істеген. Ол көптеген 
ауыз әдебиеті, тұрмыс - салт жырларын, 
толғау, термелерді хатқа түсіріп, арнаулы 
қорларға тапсырған. Өлеңдері бірнеше 
жинақтарда жарияланған» - делінген.  

Қолжазба. №1586. 54. Казахские на-
родные песни Семиречья. (Жетісу 
халқының әндері).

Ноты и тексты (нотасы мен мәтіндері)
Песни записи по сообщению Мұқаша 

Байбатырова акына, певца. Талдықорған 
облысы. Копалинский район, колхоз име-
ни Абая. 1 - 3 тетради. Нота записи Ке-
реевой Зәуре. Запись производила с 16 
апреля 1956 года по 15 марта 1957 года. 
Алматы, 1957 год. (Талдықорған облы-
сы, Қопалы ауданы, Абай колхозы, ақын, 
әнші Мұқаш Байбатыров жаздырған 1 - 3 
дәптер әндер. Нотаға түсірген Зәуре Ке-
реева. Нотаға 16 сәуір, 1956 жылдан 15 
наурыз, 1957 жылы жазылды. Алматы, 
1957 жыл).

Құлаққағыс: 1,2,3 дәптер әндер. Әндер 
нота және мәтінімен берілген. Нота 
қағазына ән нотасы көк сиямен анық 
түсірілген. Басында кімнің әні және ав-
тор қай мекеннен екені көрсетілген. 
Ән мәтіндері дәптер бетіне нотаның 
төменгі жағына машинкамен кирилли-
ца әріпімен теріліп жазылған. Әндер 
мазмұнан Жетісу ақындары: Құл, Ба-
зарбай, Қыбырай, Шойбек, Мәулімбай, 
Қалқа, халық әні болып кеткен ақын 
Сараның «Қатқан шал», үш жүзге 
мәшһұр Түбек, Тәуке батыр мен әншілер 
Жәмәли, Пышан әндерінің мәтінін және 
Мұқаш атаның «Менің өмірім» деген 
қолтаңбасын  ұсынуды жөн санадым. 
Өйткені заманында халыққа кең тарап 
айтылған бұл әндер қазір айтылмай-
ды. Тіпті көпшілік білмей ұмытылуда. 
Театрлар мен көркемөнерпаздар 
бағдарламарында мүлдем жоқ. Әттеген-
ай дейсің.

№1 - 3 дәптер мазмұны:
1. Менің өмірім.
2. Ақын Сараның әні.
3. Тоты қыздың әні.
4. Базарбай ақынның әні.
5. Шойбектің әні.
6. Қатқан шал әні.
7. Мұсабектің әні.
8. Шарнияздың әні.
9. Түбек ақынның әні.
10. Әсеттің термесі.
11. Қыбырай ақынның әні.
12. Тәуке батырдың әні.
13. Жәмәлидің әні.
14. Пышанның әні «Әупілдек».
15. Мәулімбайдың әні.
16. Сауытбектің әні «Ақ бөпе».
17. Құл ақынның әні.
18. Халық әні «Әлеулім қыздар».
19. Халық әні «Жай қоңыр».
20. Халық әні «Алатау».
21. Халық әні «Гәк-кәй».
22. Халық әні «Ақылың, әділің».
23. Халық әні «Сұр желгенше».
24. Сарыны халықтікі, сөзі Жамбылдікі  

«Алғадай».
25. Халық әні «Аужар».
26. Халық әні «Жанға жайлы».
27. Халық әні «Біз колхозшы, еңбекші».
28. Халық әні «Басырған байқаш».
29. Төлеу қарттың әні.
30. Әсеттің әні «Қысмет».
31. Бұғытай мен Шекер қыздың айты-

сы.
32. Мұсабектің әні.
33. Жоқтау.
34. Қыздың сыңсуы.
35. Халық әні «Қайран».
36. Халық әні «Ахау айта».
37. Халық әні «Еріме».
38. Халық әні «Зібіләй-Ләйлім».
39. Қойшының әні.
40. Халық әні «Үри-ай».
41. Халық әні «Кең сала».
42. Халық әні «Майда мамыр».
43. Кемпірбайдың әні.
44. Шөженің әні.
45. Халық әні «Жеті қыз».
46. Бармақ ақынның әні.
47. Қисса оқығандағы сарын.
48. М.Байбатыровтың термесі.
49. Пышанның әні «Әлеулім».
50. Сәулебектің әні.
51. Қазақтың баланы жұбату әні.
52. Беташар.
53. Байбатыровтың айтысы.
54. Қалқа ақынның термесі.
55. Халық әні «Ау-жаным».

ҚҰЛ АҚЫННЫҢ ӘНІ
(Маманға арналған)

Береді Маман қымыз жалғыз кесе,
Бермейді екі кесе өлдім десе.
Сау болып, соқыр көзі тең бола ма?
Бірігіп би, болыспен елді жесе.
Қайырмасы: Ай, күлкіл жайнар,
Күліп ойнар,

Ал, әкки-гай, әкки-гай, ки-га-ақ.
Құрт екен ақ-қара бас мұрнын жеген,
Ішін жеп, сыртын қойып, бүлдірмеген.
Тышқанның күйісін білген қу кісі екен,
Осынша батырып жегенше түсінбеген.
Қайырмасы: Ай, күлкіл жайнар,
Күліп ойнар,
Ал, әкки-гай, әкки-гай, ки-га-ақ.

ТҮБЕК АҚЫННЫҢ ӘНІ
(Тезек төреге арнаған)

Ассалаумағаликум, хан ордасы,
Әмбе ұры, әмбе төре сен болмашы.
Ұрының өзіне сай сойылы бар,
Осының бәрі ұры ма, көп жолдасы.

Сен неге маған қарсы қырыңдайсың,
Басқаға көзің салып бұрылмайсың.
Ауылдың қамы тегі халықтікі,
Қызғыштай көл қорыған шырылдайсың.

ҚЫБЫРАЙ АҚЫННЫҢ ӘНІ

Батыр жақсы байдан да биліктен де,
Қан майданды бұзады киліккенде.
Алла жазған адамға нәсіп артық,
Ұстаған қуып жетіп, жүйріктен де.

Дүние дүниеден дүние өтеді,
Түбіне сұм жалғанның кім жетеді?
Пенде түлкі болғанда, жалған бүркіт,
Бір күні қара жерге індетеді.

ЖӘМӘЛИДІҢ ӘНІ

Бүгін өлең айтамын күніменен,
Ертең тағы айтамын түніменен.
«Сен өлгенде, бірге өлем» деген Мағыш,
Мені тастап кеттің бе шыныменен.

Ауылың сенің белдеді әри-айдай,
Ақ серкенің мүйізі қарағайдай.
Қарағайдай мүйізін қағып алсам,
Тоқал ешкі болуың боқтан оңай.

БАЗАРБАЙДЫҢ ӘНІ

Атын біл пенде болсаң бір құдайдың,
Нұры артық аспандағы күн мен айдың.

Ал, енді құлақ салып тындасаңдар,
Әніне бір басайын Базарбайдың.
Қайырмасы: Ахау, арман, жалған,
            Қасықтай қайран тілім,
            Ахау, балға малған.

Биыл-ақ Алматыға барғаныма,
Жете алмай, қайттым ақыр арманыма.
Айналдырған қу ауыру алмай қоймас,
Іліндім сұм тажалдың қармағына.
Қайырмасы: Ахау, арман, жалған,
            Қасықтай қайран тілім,
            Ахау, балға малған.

ШОЙБЕКТІҢ ӘНІ
(гармонмен салған)

Әркімнің өзіне алтын қолда бары,
Жақсының жарқырайды нұр дидары.
Шаттықты махаббатпен бірдей тербеп,
Шойбектің гармонмен салған әні.

Жас өмір күміс, алтын жарқылдаған,
Жан барда тән бір өзен тартынбаған.
Шаттықтың шарбағына қолды созып,
Дауысым бұлбұл құстай саңқылдаған.

ҚАТҚАН ШАЛ ӘНІ

Мен өзім шал да болсам, 
                                             қатқан шалмын,
Сақалға меруерт, маржан 
                                              таққан шалмын.
Боз бала ішің күйсе тұз жалаңдар,
Қойнына талай сұлу жатқан шалмын.
 Қайырмасы: Аспан шарлар боз торғай,
 Сол бір қызық заман-ай.
 Ай, қыздар-ай, қош есен бол-ай.

Молдеке қоя тұршы иманыңды,
Берейін мал, мүлкіммен жиғанымды.
Қасыма бір қыз молда әкеп қойсаң,
Кетейін соған тастап қу жанымды.
 Қайырмасы: Аспан шарлар боз торғай,
 Сол бір қызық заман-ай.
 Ай, қыздар-ай, қош есен бол-ай.

ТӘУКЕНІҢ ҰСТАЛҒАНДА 
САЛҒАН ӘНІ

 Қопалдың қағаз салдым дуанына,
Көп дұшпан сырттан білген қуануда.
Сақина сау басыма алдым тілеп,
Ноғайдың кез келіппін, қалқам-ау, 
                                                           жуанына.

Қайырмасы: Ага-хау, хау, лилилим-ай,
 Хау, ли-ли-лим-ай,
 Лиляй, лиляй, ай.

Бауырына Саршоқының сыя алмадым,
Байпағым сасқанымнан кие алмады.
Алты орыс, екі қазақ келгенінде,
Атуға Мұсатайды қия алмадым.
 Қайырмасы: Ага-хау, хау, лилилим-ай,
 Хау, ли-ли-лим-ай,
 Лиляй, лиляй, ай. 

ПЫШАННЫҢ ӘНІ «ӘУПІЛДЕК»

Баласы Жалмеденің Пышан едім,

Ала үйрек аспандағы қусақ едім.
Кісіге кісі ақысы кетпейді екен,
Байлардың екі аяғын тұсап едім.
Қайырмасы: Вот человек беднай, 
                                                     домнай,
                       Сенің өзің вот как роднай,
            Екі көзің, оху-ай.
Баласы Жалмеденің атым Пышан,
Еш адам білмес еді жаман тусам.
«Жігітке пәле қайдан» деп ойлама,
Кез болған басымызға бұл бір нысан.
Қайырмасы: Вот человек беднай, 
                                                        домнай,
                       Сенің өзің вот как роднай,
           Екі көзің, оху-ай.

ПЫШАННЫҢ ӘНІ «ӘЛИІМ»

Ар жағы Әупілдектің ойдым-ойдым,
Қызығыңа Балқия қашан тойдым.
Айттырыпәкең сенің келгенінде,
Тоғыз жасар тойыңа атан сойдым.
Ар жағы Әупілдектің атырау деп,
Жылқымды қарамаушы ем 
                                           жатыр-ау деп.
Қосылған он үшінде қыз Балқия,
Затыңды атамадым «қатын-ау» деп.

МӘУЛІМБАЙДЫҢ ӘНІ

Күндізгі жарық артық кеш кірсе де,
Кей жаман сөз ұқпайды ес кірсе де.
Жаманды жас екен деп көңіл бөлме,
Асылдың жұрнағы артық ескірсе де.
Жайнаған жас шағыңда нұр екенсің,
Аузында тең құрбыңның жыр екенсің.
Шайының жұпар түйген шетіне ұқсап,
Ыдырап қартайған соң тұр екенсің.

ЖОҚТАУ

Бісмілда сөздің өрнегі,
Пенденің рас өлмегі.
Дүниеде тұру жоқ,
Ажалға адам көнбегі.
Тәңірдің салған ақ ісін,
Дін мұсылман көрмегі.
Ақ ісіне Тәңірдің,
Қарсылық ету жөн бе еді?
Қолдан ұшты ақ сұңқар,
Енді болмас келмегі.
Ең асылы нұр екен,
Қимылдаған тірі жан,
Бір құдайдың құлы екен.
Риза болған құлына,
Бұйырған ісі бұл екен.
Ай менен күн жұп екен.
Желді жұпар соққызып,
Тазалыққа су екен.

ҚАЛҚАНЫҢ ТЕРМЕ ӘНІ

Сыпатай ақын дейді Қалқа кетік,
Олардай біз емеспіз сөзге жетік.
Қолға алып домбыраны отырған соң,
Сондай да сөйлейін бір төтелетіп.
Алданып дүниеге жүргеніңде,
Бір күні жігітшілік кетеді өтіп.
Мен өзім затым жомарт, атым артық,
Құдайым көзімді алды жетелетіп.

МЕНІҢ ӨМІРІМ 
(өз қолтаңбасы)

Мен, 1899 жылы туыппын.Әкем кедей 
болған. Он екі жасымда байға малайға 
жүрдім. Он алты жасымда казак-орыс 
әскер жұмысына алғанында, кедейліктен 
бай баласының орнына ақшаға сатылып 
кете бардым.Одан ақпан төңкерісінде 
амнистиямен қайтып келдім.1917 жылы 
әкем кеңес өкіметіне батрак қойшы бо-
лып кірді. Содан сол шаруаға қарадық. 
1936 жылы Абай атындағы опера және 
балет театрына алындым. 1943 жылы 
Қазақстандық ақындар айтысына 
қатыстым. Жиырма алты ақынның бірі 
болып жүлде алдым. 1945 жылы өкімет 
пен партия еңбегімді бағалап, «Еңбек» 
медалімен марапатталдым. Қазақстанда 
алғаш Ғылым Академиясы ашылғанда 
келген делегаттарды «Арнау» өлеңіммен 
құттықтап қатыстым. 1950 жылы Жам-
был атындағы филормонияға ауыстым. 
1954 жылы Абай атындағы опера және 
балет театрына қайтып келдім. Қазір 
операның хорындамын. Есімім - Мұқаш. 
Фамилиям Байбатыров. Оттан, соттан 
аманбын. Талдығорған облысы, Қапал 
ауданы, Абай атындағы колхоздың тума-
сымын. Қапал, Қызылағаш етене жақын 
өскен жерім. 1956 жыл. 4-ші ай. Байба-
тыров Мұқаш.

Баласы Байбатырдың атым Мұқаш,
Қазақта азамат көп маған ұққас.
Осымен байқайыншы оқырманым,
Білгенді жазғаным жоқ әлі тұтас.
Сен тыңдасаң оқырман айтайын сөз,
Біреуі алтын, пенденің біреуі жез.
Жолдас болсаң әр қайда 
                                         жақсымен бол,
Кетіреді бағаңды қор менен ез.
Бұлғақтап асау кердей жүрсеңдағы,
Алдыңда кәрілік деген құрулы тез.
Қызыл гүл Иран бағы көшер бастан,
Жаманнан шамаң келсе бір күнде без.

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

БАЙБАТЫРДЫҢ 

МҰҚАШЫ
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Адамзатқа ертеден таныс 
сыбайлас жемқорлық заман-
мен бірге өсіп-өркендеп, небір 
тегеурінді қарсылықтарға төтеп 
беріп, қайда мол қаражат, пайда 
болса, сол жерге тамыр жайып, 
бүгінге дейін жойылмай отырған 
қауіпті кеселдің бірі. «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы» заң қабылданғаннан бері 
осы індетке қарсы іс-әрекеттер 
дәйектілікпен жүзеге асыры-
луда.Осы бағыттағы шаралар 
мен көкейтесті мәселелерді 
шешуде заңдылықты жетілдіру 
жұмыстары тұрақты түрде 
жүргізіліп келеді.

Сыбайлас жемқорлықтың жиі 
бой көрсететін, ең қауіпті түрі-
парақорлық. Бірінші кезекте 
пара берудің себептерін, пара 
алудың жағдайларын түп- та-

Сыбайлас жемқорлықтың 
бастауы - парақорлық

мырын жою үшін қоғам болып 
белсенділік танытуымыз қажет.

Сыбайлас жемқорлық 
түсінігіне анықтама беру-
де әртүрлі көзқарастардың 
болуы осы құбылыстың 
өте күрделі мәселе екенін 
білдіреді және оны жан-жақты 
зерттеуді талап етеді.22 шілде 
күні Қызылағаш ауылдық 
модельді кітапханасында «Сы-
байлас жемқорлыққа- жол 
жоқ»  тақырыбында тұрақты 
оқырмандарымызбен ақпарат 
сағаты өткізілді.

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез кел-
ген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық бо-
рышы деп білу керек.

қадірлейміз. Өткенді, бүгінгіні, болашақ қазынаны тілмен жеткіземіз. 
Тіл арқылы салт-дәстүрімізді, дінімізді, ділімізді, қолөнерімізді де 
сақтап, келесі ұрпаққа бере аламыз. Туған тіліміздің абыройын 
асқақтату – әрбір азаматтың борышы. Себебі, біздің болмысы-
мыз, салт - дәстүріміз, дініміз, мәдениетіміз осы тілімізде жатыр. 
Тәуелсіз елдің жас ұрпағын парасатты, білімді, іскер, қабілетті, 
ұлтжанды етіп қалыптастыруда мемлекеттік тіліміздің атқаратын 
қызметі өте жоғары. Сондықтан да туған еліміздің мемлекеттік 
тілін білуге міндеттіміз. Өйткені, тіл - ата - бабамыздан бізге қалған 
аманаты. Ата - баба мұрасын жалғастыру, оның мәртебесін көтеру 
мына баршамыздың міндетіміз, парызымыз.

Ұлттың мәдениеттің гүлденуі мен адамдардың тарихи 
қалыптасқан тұрақты қауымдастығы ретінде ұлттың өзінің 
болашағы ана тілдің дамуына, оның қоғамдық қызметінің кеңеюімен 
тығыз байланысты. Сондықтан туған тілге деген сүйіспеншілік 
бала кезеңнен басталуы тиіс. Айналаңды танып білу, туған тіліңді 
білуден басталады.  Осы кезде Паустовскийдің: “Туған тіліне жаны 
ашымаған адам – жәндік”,–деп ашына айтқаны ойға келеді.

Ана тілін ұмытқан адам өз халықының өткенінен де болашағынан 
да қол үзеді.

Қорыта келгенде, Абай әрлеген тіл, Жамбыл жырлаған тіл – 
қазақ тілі, мәңгілік елдің - мәңгілік тілі болып қала бермек!

С.ХАСАНОВА,
Қызылағаш ауылдық модельді кітапхана кітапханашысы.

Тіл - ең асыл құндылық

Жансүгіров ауылында 2022 жылы 22-23 мау-
сым күндері сауда орындарында нитраттардың 
жоғары мөлшері бар көкөніс-жеміс өнімдерін пай-
даланумен байланысты тамақтан уланулардың 
алдын алуға бағытталған шаралар шеңберінде 
Ақсу аудандық санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау басқармасы «Нитраттарсыз көкөністер 
мен жеміс-жидектерді таңдаймыз» атты акция 
өткізді. 

Тұтынушылармен қауіпсіз тамақтану сау-
алдары бойынша санитариялық-түсіндіру 
жұмыстары өткізілді, парақшалар мен жаднама-
лар, таратылды. Акция барысында сатып алу-

шылар белсенділік танытып шараға қатысты. 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министірлігі Санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау комитеті комитетінің «Ұлттық сарапта-
ма орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Жетісу 
облысы бойынша филиалының Ақсу аудандық 
бөлімшесінің зертханашылары науқан шеңберінде 
көкөніс-жеміс өнімдерінің нитраттардың қалдық 
құрамына шұғыл-зерттеу әдістерін жүргізді. 

Зерттеу нәтижесінде тексерілген сынамалардың 
нормативтік талаптарға сай екендігі анықталды.

                                                                       

Жаз маусымының келуімен 
біз рационымызға ерте піскен 
көкөністер мен жемістерді 
енгіземіз, олар тек пайдалы 
ғана болып қоймай, өз ішінде 
қауптілігін төндіреді.  

Жиі ретте ерте піскен 
жемістер мен көкөністер адам 
денсаулығына қауіпті заттардың 
көп мөлшерін құрайды, олар ни-
траттар болып табылады. Адам 
ағзасына нитраттардың көп 
мөлшерінің жүйелі түрде енуі 
денсаулыққа жағымсыз әсер 
етеді. Нитраттармен уланудың 
көтерілуі жиі ретте мамыр - мау-
сым айларында байқалады, бұл 
әкелінетін ерте піскен көкөніс 
өнімдерін қолданумен байла-
нысты.Мәселен, жаз мезгілінің 
басында қауын - қарбыздардың 
саудасы қыза түскенімен, 
олардың құрамындағы 
нитраттардың қауіптілік жағын 
көп адамдар біле бермейді.

Адам ағзасына 
нитраттардың әсері:

Қанда нитраттар гемогло-
бинмен өзара әрекеттеседі 
және оған енетін темірді 
тотықтырады. Осылайша, 
оттегіні ауыстыра алмайтын 
метхемоглобин пайда болады. 
Бұл жасушалық тыныс алудың 
бұзылуына және ағзаның ішкі 
ортасының тотығуына әкеледі .

Гомеостазды бұзу, ни-
траттар ішектегі зиянды 
микрофлораның өсуіне ықпал 
етеді.

Өсімдіктерде нитраттар 
дәрумендердің мазмұнын 
төмендетеді.

Нитраттарсыз көкөністер мен жеміс - жидектерді 
таңдаймыз! 

Нитраттардың артық дозасы 
түсік түсіруге немесе жыныстық 
функцияның бұзылуына әкелуі 
мүмкін.

Созылмалы нитраттармен 
уланған кезде, йод саны азаяды 
және қалқанша безінің дұрыс 
жұмыс жасмауына әкеп соғады.

Нитраттар ас қорыту 
жүйесіндегі ісіктерді дамытудың 
маңызды факторы болып табы-
лады.

Бір уақытта нитраттардың үлкен 
дозасы шағын тамырлардың күрт 
кеңеюіне байланысты адамның 
есінен тануына әкелуі мүмкін.

Алдын алу шаралары:
Термиялық өңдеуді 

қолданғанда нитраттардың 
85%-ы бейтараптанады. Әрбір 
термиялық өңдеу (қуыру, қайнату, 

бұқтыру) пестицидтердің 
құрамын 3 есе төмендетеді. 
Термиялық өңдеу ұрықтың 
түбірінің нәрін (сәбіз, қызылша) 
ыстықтай құю керек, суыған 
уақытта нитраттардың бөлігі 
ұрық түбірінің нәріне айналады.

Жеміс-жидектерді және 
көкөніс жапырақтарын ағынды 
суға жуып, пестицидтердердің 
60% - нан құтылу қажет. 
Көкөніс жапырықтарын өңдеу: 
орамжапырақ, қымыздық, 
ақжелкектерді тұзды суда жуу 
қажет.

                                                                        
Б.ТЕМІРХАНОВ,

  аудандық СЭББ 
басшысы.                                

С.ТІЛЕУҚАБЫЛОВ,
бас маман.

Адамзат өркениеті  күн сай-
ын жетіліп келеді. Заманға сай 
жаһандық дамуы осы цифрлық 
жүйеден. Цифрлық жүйе 
дегеніміз -  қоғамға ыңғайлы, 
қолжетімді етіп, барлық саланы 
интернетпен қамту. 

Тұрғындардың жұмыспен 
қамтылуын қамтамасыз ету 
мақсатында жұмыспен қамту 
орталығы келесі мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер 
ұсынады:  жұмыссыз ретінде 
жұмыс іздеп жүрген адам-
дарды тіркеу, жұмысынан 
қысқартылған және босатылған  
адамдар  композиттік  қызмет  
алу  үшін,  (Бастау бизнес сер-
тификатын  алған  жағдайда)  
қайтарымсыз грант  алуға, 
мемлекеттік атаулы әлеуметтік 
көмек алатыны немесе ал-

Дін мен дәстүрдің қоғамдағы алатын орны 
жоғары, ұлттық құндылықтар дұрыс қалыптасу 
үшін де атқарар маңызы өте зор. Дін – адамдық ізгі 
қасиеттерімізді асқақтатса, салт-дәстүр – ұлт бо-
лып қалыптасуымыз үшін қажет.

Ислам – ізгілік, адамгершілік діні. Ұлы тәлімгер 
Пайғамбарымыз Мұхаммед(с.ғ.с.): - «Шын 
мұсылман – тілі мен қолынан ешкімге зияны 
тимейтін адам» – депті. Осыдан артық не айтуға 
болады. Кез келген адамзат баласының негізгі ру-
хани ұстанымы болады десек, ол – ұлты, діні және 
Отаны. 

Міне, осы үштаған, сіздің үш тірегіңіз. Ұлт 
болуымыздың өзі бір Алладан болғандықтан, 
оған жету жолы да ата – бабамыз ұстанған салт –
дәстүрмен біте қайнасып кеткен таза Исламда.

Ал енді ұлттық салт–дәстүрлер туралы ай-
тар болсақ, олар Исламға дейінгі заманнан ба-
стау алып, Ислам арқылы шариғат пен сүннетке 
негізделіп күні бүгінге дейін жалғасып келе жатқан 
біздің өмір сүру дағдымыз болып табылады. 
Халқымыздың салт–дәстүрінің кез келген түрінің 
түбінде ислами тамыр жатқанын байқаймыз. 
Дүниеге келген баланың азан шақырылып ат 
қойылғанынан бастап, дүниеден өткен адамның 
жаназасын оқып, жер қойнына бергенге дейін, 
яғни тал бесік пен жер бесікке дейінгі аралықта 
көптеген дәстүрлеріміздің Исламнан нәр алғанын 
байқайсыз. Сондықтан да Ислам мен дәстүріміздің 
арасындағы қарым – қатынас өте тығыз, айырып 
ажырату оңай емес.

Біздің қазақтың ұлттық және діни дәстүрлерінің 
саналы әрі тәрбиелі ұрпақ қалыптастырудағы рөлі 
ұшан–теңіз.

Тәрбие ана құрсағынан басталып–ақ кетеді 
дейді ғылыми тұжырым. Олай болса, бала дүниеге 
келмей тұрып басталатын «Құрсақ шашу», бала 
дүниеге келе салысымен болатын «Сүйінші 
сұрау», «Азан шақырып, ат қою», «Шілдехана 
тойы», «Бесікке салу», «Қырқынан шығару» – 
бәрі–бәрінің өзіндік тәрбиелік орны, маңызы бар 
екені анық. Бүгінде жарты әлемнің ғалымдары 
мойындаған көшпенді мәдениетінің әлемдік 
өркениетте ықпалы, үлесі жайлы ойласақ, қазақ 
халқының ұлттық ұстанымы, түсінік – танымы, салт 
– дәстүрі, өмір сүру қағидалары еріккеннің ермегі 
емес екеніне толық көзіміз жетер еді.

Тіл туралы жазу, ол туралы 
айтудан қашпау да, жалықпау 
да керек. Себебі тіл бүкіл бір 
халықтың жүрегі. Оның бой-
ында ұлттық болмыс, ұлттық 
рух, дәстүр мен салт жатыр. 
Сондықтан әр халық өз тілінде 
мақтанып қана қоймай, оны да-
мытып, жұмыс жасауы керек.

Тіл – таусылмайтын байлық. 
Қанша тіл білсең, өзгеден сонша 
кез биіксің. Дегенмен, алдымен 
туған еліңнің мемлекеттік тілін 
білуге, құрметтеу арқылы басқа 
тілді де, оның мәдениетінде 

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН 
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ  

майтыны жөнінде анықтама 
сұраған орнына үйде отырып 
компьютерден өзінің электрон-
ды цифрлық қолтаңба  кілтімен  
өтініш  беруіне  болады.  

Барлық саланы циф-
рландыру адамзат баласы-
на өте тиімді дүние болмақ. 
Қазақстан  осы қарқынмен 
әрмен қарай жалғастырса 
экономика жағынан алда 
болмақ. Ендігі кезекте халық 
бұрынғыша  ұзынсонар кезекте 
тұрмай, үйден шықпай сайттан 
құжаттарын рәсімдей алады.

Қорыта айтқанда, барлық  
электрондық қызметтерді  
қолжетімді, ешбір кедергісіз  
алады.  

ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН 
ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ.

ДІН ЖӘНЕ ДӘСТҮР
Тіл, дін, дәстүр үштігінің бірлігін берік 

қалыптастырған рухани күшті тұлғалардан 
құралған ұлт қана жаһандану тасқынындағы 
түрлі толқындарға қарсы тұра алмақ. Қазіргі қазақ 
қоғамына әр дербес ұлттың жаны мен қаны бөлектігі 
Алла Тағаладан екенін түсінетін, Асан қайғыдай, 
Бұқардай, Абайдай, Алаш қайраткерлеріндей туған 
халқына жан жүрегімен құлдық ұратын, ұлттық рухы 
зор ұрпақ тәрбиелеу бүгінгі біздің буынға парыз.

Ұлттық әдет – ғұрпыңа, ата салтына айналып кет-
кен дәстүрлерді діни сенімге нұқсан келтіреді деп 
қаралау дін мен ұлттық мәдениетімізді бір – біріне 
қарама – қайшы қоюға әкеліп соқтырады. Ал оның 
әртүрлі зардаптарға ұрындыруы мүмкін.

Мұсылмандық ата – бабамыздан бері шариғатқа 
сай қалыптасқан ұлттық дәстүрімізге нұқсан 
келтірмеуге тиіс. Не болса соны «мұсылман дінінде 
олай емес» дегенді айтып, ата салтымыздан, ұлттық 
ғұрып, ұлттық ерекшеліктерімізден бас тарта бер-
сек, ежелден қалыптасқан өзіндік салт – дәстүрден 
ештеңесі де жоқ, кеше ғана пайда болған халық 
сияқтанып қаламыз ғой. Кез келген ұлттың жүріп 
өткен жолы мен ұзақ – сонар тарихы болады. Со-
дан әр ел өмірлік сабақ алып, болашағына болжам 
жасайды.

Ұлыстың ұлы күнін тойлау да, жеті атаға дейін 
қыз алыспау да, тәбәрік тарату, ата – бабалар 
мазарына зиярат жасау секілді ғұрыптар әрине, 
мұсылман дінінде нақтылап айтсақ араб халқында 
жоқ. Сонда бұлар арабтарда жоқ екен деп біз бас 
тартуымыз керек пе? Әлде, жеті атадан бері қыз 
алысып – беріспейтін дәстүрімізді тәрк етуміз ке-
рек пе? Ендеше біздің дәстүр – салтымыздың бәрі 
мұсылман дінінен ауытқулық немесе қарсылық 
емес, ежелден қалыптасқан әдет – ғұрып. Сол әдет 
– ғұрыптың бәрі де мұсылман дінімен ымыраласа 
жүріп жатқанын, яғни, Құран оқу арқылы жүзеге 
асып жатқанын көріп – біліп жүрміз емес пе!

Құран Кәрімде Алла Тағала ешқашанда ешбір 
ұлттың өз салтына тиым салмаған, тек адам болу-
ды және Алланы ұмытпауды, өзіне құлшылық жа-
сауды ғана талап еткен. 

Өйткені, Алла Тағала тек рухани тазалықты ғана 
бағалайды және іс - әрекеттің өзін емес, оған арқау 
болған ниетті негіз етеді.

Б.АБЕЕВА, 
Қаракөз ауылдық  кітапханашысы.  

***

***



8 бетАЌСУ ӨЊІРІ1 шілде 2022 жыл

***

Газет   Ќазаќстан  Республикасы  
Инвестициялар  және  Даму  Министрлігі 

Байланыс, ақпараттандыру    және     
ақпарат      комитеті 2015 жылы 16 қараша 

айында есепке ќойылды.  Куєлік №15701-Г

БІЗДІЊ 
МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ:

Аќсу ауданы, 
Жанс‰гіров ауылы,

Желтоќсан кµшесі, №5 "В",
аудандыќ єкімшілік ‰йінде 

Газет  бетінде жарияланған 
мақалалар авторының пікірі редакция 

көзқарасы болып табылмайды. 
Мақалалар  өңделеді, авторға 

қайтарылмайды.
Жарнама, хабарландырулар, арнау, 
құттықтаулардың мазмұны мен 

мәтініне жарнама беруші жауапты.  Тапсырыс 488
Осы шығарылымның

таралымы 2241 Индекс: 65750
Офсеттік басылым кµлемі 2б.т.

   Электрондыќ пошта: 
aksuoniri@mail.ru 

Газет Сарќан ќаласы, Тєуелсіздік, 108,  ЖШС  - "Ербол - Али" баспаханасында басылады. 

Директор бас редактор 
- 2-11-61,
жауапты хатшы  
- 2-12-90.

"АҚСУ ӨҢІРІ" 
Меншік иесі - ЖШС 
"Ақсу өңірі" газеті"

Құрылтайшы, директор - 
бас редакторы 

ҚАСЫМБЕКОВА 
ЛӘЗЗАТ 

ҚАЛМҰХАМБЕТҚЫЗЫ Газет қазақ тілінде аптасына бір рет, 
жұма күні  шығады.

Газеттің ресми сайты 
aksuoniri.kz

Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,
Бас есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Құттықтаймыз!
"Қарлығаш" бөбекжай балабақша-

сының тәрбие көмекшісі, еліміздің 
болашағы бүгінгі ұрпақты тәрбиелеп 
келе жатқан САРЫБАЕВА БАҚЫТ 
АСҚАРБЕКҚЫЗЫ еңселі елу 
жасқа толып отыр. Әріптесімізді 
туған күнімен шын жүректен 
құттықтап, зор денсаулық, ұзақ өмір, 
отбасына бақыт, шаттық, еңбегіне 
жеміс пен жеңіс тілейміз. Әрдайым 
осы тыңғылықты да, тындырым-
ды қалпыңыздан танбай, табыстан 
табысқа жете беріңіз,-деп төмендегі 
өлең жолдарын арнаймыз.    
50 деген ердің жасын еңсеріп
Еңбегіңмен Сен келесің тер төгіп,
Армандардың аттанғанда шыңына
Қызыр өзі болсын саған жолсерік.

Отбасының берекесін қамдаған,
Бар өмірін жақсылыққа арнаған,
Сендей жанға Алла өзі дем беріп,
Қиын кезде қуат беріп қолдаған. 

Елу деген – ердің жасы еңселі,
Елу деген – парасаттың өлшемі.
Жарқылдасаң самғап ұшқан 
                                             сұңқардай,
Әрқашанда мақтан тұтар ел сені.

/МҰХАМЕТӘЛІ ҚАЗБАНБЕТОВТЫҢ РУХЫНА/

Кемiте алмас сипатың - 
                                сыныңды ешкім,
Маңдайыңа жазылған 
                                    ғұмыр кештiң.
Пайғамбардан ат алған 
                               Жайлау - тағдыр,
Құрығына ажалдың iлiнбес кiм?!

Жайдырмады құлашты 
                                         ажал тұсап,
Жазмыш тұрды жалаңдап, 
                                  жан алғыш - ақ.
Аманатын Алланын 
                                    тапсырдың да,
Ашылған соң алдыңнан 
                                       амал - кітап.

Көзін аштың сөз - тұма, 
                               жыр - қайнардың,
Жылнамасын елiңнiң 
                                 тынбай жаздың.
Соңғы кезде дерт құрсап,
                                          мұң кешiп ең.
Өзiң де ендi естелік - мұңға айналдың.

Еңiреген ер едiң ел дейтұғын,
Құлагер ең бәйге алдын бермейтұғын.
Қалды ұрпағың жоқ деуге сенбейтұғын,
Қалды мұраң соңыңда өлмейтұғын.

Қалды артыңда жеткiзбей армандарың,
Қойылмаған нүктесi жазғандарың.
Айта жүрсiн дейтұғын жақсы iсiң көп.
Жыр - дұғамды рухыңа мен де арнадым.

Жомарт ИГІМАН.

Маңдайыңа 
жазылған ғұмыр 

кештің

Хат

10.08.2022 ж., сағат 11:00-де, Алматы облысы, Ақсу ауданы, 
Қапал ауылы, Марат Алыбаев көшесі, №7 мекенжайы бойынша 
Алматы облысы, Ақсу ауданындағы "Безымянный" кварц-дала 
шпат жыныстары (ОПИ) кен орнының тау-кен жұмыстарының жо-
спары жобасы үшін "ықтимал әсер ету есебі" бойынша қоғамдық 
тыңдау өткізіледі. Онлайн конференцияға сілтеме: https://
us05web.zoom.us/j/2892920665?pwd=TzJXaWhhbXczQzQwQ1RIR
khiaFRpdz09. Конференция идентификаторы: 289 292 0665, кіру 
коды: QUkJ5J. Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Безымян-
ный" ЖШС. Қосымша ақпарат алуға болатын байланыстар мен 
электрондық мекен-жай: тел. 87015201053, e-mail: 87015201053@
mail.ru жоба материалдарымен сайтта танысуға болады: ecoportal.
kz. "Экология"ҒӨО" ЖШС әзірлеушісі, тел.: 87282 41-39-42.

10.08.2022г, в 11:00 часов, по 
адресу: Алматинская область, 
Аксуйский район, село Капал, 
ул.Марата Алыбаева, №7 бу-
дут проводится общественные 
слушания по «Отчёту возмож-
ных воз-действий» для проекта 
План горных работ месторож-
дения кварц-полевошпатовых 
пород (ОПИ) «Безымянный» в 
Аксуском районе Алматинской 
области. Ссылка на онлайн 
конференцию: https://us05web.
zoom.us/j/2892920665?pwd=Tz
JXaWhhbXczQzQwQ1RIRkhiaF

ХАБАРЛАНДЫРУ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

А.С.УДОД,
«БЕЗЫМЯННОЕ» ЖШС директоры.                                                    

Сыбайлас жемқорлық  - заман 
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, 
мол қаражат және қоғамдық 
бәсекелестік пайда болған жер-
лерге тамырын жайып, бүгінгі 
күнге дейін жойылмай отырған 
кеселдің бірі. Бұл кесел даму-
шы елдердегідей біздің жас 
мемлекетімізге де орасан зор 
нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» 
Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге 
асырылуда. Әсіресе, халық 
парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан кез - кел-
ген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесуде қоғам 
болып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Парақорлық мемлекеттік 
органдардың тиісті қызмет 
атқаруына кері әсерін тигізіп, 
беделіне нұқсан келтіреді, 
заңды қағидаларды теріске 
шығарып, азаматтардың 
конституциялық құқықтары мен 
заңды мүдделерінің бұзылуына 
түрткі болады. Қазақстан 
Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» Заңына сәйкес, сы-
байлас жемқорлықпен күресті 
барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын ла-
уазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. 
Мемлекеттік органдардардың 
ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі  
басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, 
бақылау, заңгерлік және өзге 
де қызметтерін тарта отырып, 
заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті.

Мемлекеттік қызметшілердің 
сыбайлас жемқорлық  

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС – ОРТАҚ  МІНДЕТ

қылмыстар және осы тұрғыдағы 
құқық бұзушылықтарға бой 
алдыруының себебі көп. Оған 
ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік 
ұстанымының төмен болуы 
әсер ететін болса керек. Кей 
мемлекеттік қызметшілердің 
құқық бұзушылыққа 
немқұрайлылық танытуы, 
кәсіби әдептілігінің жетіспеуі 
де, жеке басының қамын 
ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде. 
Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік 
орган басшыларының сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы заң 
талаптарын атқаруда ынта 
танытпай, жұмыс жүргізбеуі 
де жемқорлықтың тамырын 
тереңдете түседі.

Әрине, сыбайлас жемқорлық 
дәрі беріп емдейтін сырқат емес.
Айналасындағы салауатты, 
таза және сау ортаны шарпып, 
тыныс-тіршілігін тарылтатын, 
заңсыз әрекеттермен қоғамдық 
ортаның және мемлекеттік 
органдардың, ұйымдардың, дара 
кәсіпкерлердің, азаматтардың 
қызмет етуіне қатер төндіретін 
қауіпті дертті болдырмаудың 
тетігі халықтың өзінде. Бұл 
дерттің алдын алып, қоғамға 
таралу жолдарын кесіп, оның 
ұлғаюына жол бермеу керек. Ол 
үшін аталған дертке болып ат-
салысып, қарсы жұмылуымыз 
қажет. Сонда ғана ел мүддесі үшін 

зор үлес қосатынымыз және 
халық сенімінен шығатынымыз 
анық.

Сыбайлас жемқорлық 
әрекеттері бойынша тиісті 
шара қолданудың негізі – ол 
азаматтардың арыз-шағымы. 
Мемлекетіміздің әрбір азаматы 
Қазақстан Республикасының 
Конституциясын және 
заңдарын сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, 
бостандықтарын, абыройы 
мен қадір-қасиетін құрметтеуге 
міндетті.

«Әділдік жоқ жерде пара 
белең алады», «Дүние – байлық 
неге керек, денсаулығың бол-
маса, Төрелігің неге керек, 
халықтың көңілі толмаса»,-
деген нақыл сөз сот сала-
сында еңбек етіп жүрген 
қызметкерлердің де бағдары 
іспеттес. Шынында да, біз әділ 
төрелік жасап, жемқорлықтан 
жоғары тұрған жағдайда ғана 
халық сеніміне ие боламыз.

Елбасы Жолдауында: 
«Заңды бұзған екенсің, оның 
баптарына сәйкес жауапқа 
тартыласың»,-дейтін нақты 
ереже бар. Олай болмаған 
күнде біз кеңестік кездегі «заң 
қалай бұрсаң, солай бұралатын 
тәртенің» керін қайталайтын 
боламыз», - деп атап көрсеткен. 
Ендеше, жемқорлықты жою-
ды мақсат еткен сот жүйесі 
де Жолдауда берілген 
тапсырмалардың шындыққа 
айналып, заңнамалардың 
талапқа сай орындалуына 
мүдделілік танытуды міндеті 
санайды.

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс 
істері жөніндегі  бөлімінің  

бастығы. 
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Тірлік – теңіз, ес елудің ескегін,
Әнге толсын, күйге толсын 
                                                кештерің,
Шын жүректен бақыт тілеп 
                                              сарқылмас,
Қол соғады барша әріптестерің.

СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ

ІЗГІ ТІЛЕКПЕН: МКҚК  "Қарлығаш" бөбекжай балабақшасының 
ұжымы.

Еліміздің болашақ жұлдыздары
Облыстық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің 

ауданымыздағы  филиалы, "Батыр" спорт кешенінде еркін күрестен 
жаттығып жүрген Төкен Ерхат пен Қалмұхамбет Нұрислам қазірдің 
өзінде халықаралық, республикалық, облыстық додаларда топ 
жарып келеді.  Жаттықтырушысы - Азамат Төлеуханов.

Өтер, кетер Алла берген шекті өмір,
Сіздей болсын ұлтын ойлап өткен ұл.
Тоңдырады, ауыртады жаныңды,
Мейірімі аздау, мына жалған көк темір.
Жердің асты жақсыларға толып па?
Жердің үсті сол баяғы көп тобыр.

Жыл толыпты сіз өткелі 
                                            ай аунап,
Уақыт тұлпар тоқтамайды 
                                               аялдап.
Ал біреулер мәз болып жүр 
                                          жалғанға,
Бастарына қонғанына қоян бақ.

Бар қуатын арнап өткен 
                                              халыққа,
Жыр бұлаққа шөлдері әбден 
                                           қанып па?
Жамау, Құдаш кілең ақын 
                                           достарың,
Пейіш жаққа жырдан сарай 
                                          салыппа?
Қақпан басқан қапияда ерлерім,
Әділдігін тағдырының 
                                             тауыппа...

Қайсар едің! Батыр едің! 
                                           Өр едің!

Ақын едің! Ақыл едің! Ер едің!
Жамандықты жуып өтер жалғаннан,
Адал едің, ақшыл едің, сел едің.
Ізің қалды туған жерде өшпейтін,
Асқақ мәңгі ел алдында беделің...

  Кенжебек ӘКІМБЕК.


