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МӘҢГІЛІК  ЕЛ  -  ҰЛЫ  МҰРАТЫМЫЗ!

aksuoniri@mail.ru

Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Құрметті Ақсу ауданының 
тұрғындары! 

Алдағы 2022 - 2023 жылдардың жы-
лыту маусымына дайындық шараларын 
жүргізу аясында, күз айларында жылу 
беру кәсіпорындарына көмірді жеткізу 
жұмыстары атқарылады, ол коммунал-
ды - тұрмыстық көмірді тасымалдаушы 
вагондар санының қысқаруына әкеп 
соғады.

Осыған орай, жылыту маусымында 
көмірдің жетіспеушілігін және әлеуметтік 

Қыстың қамын жазда ойла!

АУДАННЫҢ ТЫНЫС - ТІРШІЛІГІНЕН ҚҰЛАҒДАР БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ, АУДАНДЫҚ 
ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ "ҚАЗПОШТА" БАЙЛАНЫС БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП 

ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

"Ақсу өңірі" газетіне 1 жылдық жазылу бағасы 1 жылға - 4414 теңге, 80 тиын және 
жарты жылға - 2207 теңге 40 тиын.

Газет индексі:  65750

БАСПАСӨЗ - 2023

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2023 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
БАСТАЛДЫ

шиеленісті болдырмау мақсатында, 
Ақсу ауданының әкімдігі қатты отынның 
қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен 
қоймаларынан алдын - ала жаз - күз 
мезгілінде сатып алу керектігін ескертеді.

«Ақсу ауданының тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы,  

жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй 

инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі.

 09:00 – ден 18:30 – ға дейін, үзіліс уақыты 13:00-14:30 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 5, Ақсу аудан әкімі аппаратының 

ғимараты,  тел.: 87283229102.
Комиссия төрағасы  - Байболов Берік Тұрлыұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Абдикерова  Гуля  Жалимханқызы 
Комиссия хатшысы   - Нұрзолдинова Баян Қыдырқожақызы
Комиссия мүшелері – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Қойшыбаева 

Кеукер Нұртайқызы, Оразғалиева Сая Адбиқызы.

Центр: село Жансугуров, улица Желтоксан, 5, Здание аппарата акима Аксуского 
района,  тел. 87283229102.

Председатель комиссии  - Байболов Берик Турлыевич
Заместитель председателя комиссии – Абдикерова Гуля Жалимхановна
Секретарь комиссии   - Нурзолдинова Баян Кыдыркожановна
Члены комиссии – Әділбаев Ерсұлтан Мұратұлы, Исанова Орал, Койшыбаева Кеу-

кер Нуртаевна, Оразгалиева Сая Адбиевна.

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ 
КОМИССИЯСЫ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ  
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ 

ЖӘНЕ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС 
УАҚЫТЫН ХАБАРЛАЙДЫ:

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   ПУБЛИКУЕТ СОСТАВ 

РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ И СООБЩАЕТ О ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОМИССИЙ 

РЕФЕРЕНДУМА С 09:00 ДО 18:30, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 14:30 

Құрметті аудан тұрғындары!
Биыл жыл басындағы болған елдегі 

жаппай тәртіпсіздіктер барысында қару 
- жарақ дүкендерінен, құқық қорғау және 
арнайы органдардың ғимараттарынан 
қылмыскерлер атыс қаруы мен оқ-
дәрілерді ұрлағаны өздеріңізге мәлім. 
Ұрланған қару мен оқ-дәрілер заңсыз 
мақсаттар үшін пайдалануы мүмкін, 
сондай-ақ, азаматтардың өмірі мен 
денсаулығына қауіп төндіреді.

Қару мен оқ-дәрілерді заңсыз 
сақтағаны үшін қылмыстық (ҚК 287-бабы 
– 5 жылға дейін бас бостандығынан 
айыру) және әкімшілік (ҚР ӘҚБтК 482-
бабы-25 АЕК айыппұл) жауапкершілік 
көзделгенін қаперлеріңізге саламыз. 
Заңсыз сақталған қаруды, оқ-дәрілерді 
және жарылғыш заттарды өз еркімен 
тапсырған адамдар, егер олардың іс-

ЗАҢСЫЗ ҚАРУ МЕН ОҚ - ДӘРІЛЕР
әрекеттерінде өзге қылмыстар құрамы 
болмаса, қылмыстық және әкімшілік 
жауапкершіліктен босатылады. 

Осыған байланысты аудандық полиция 
бөліміне заңсыз сақталған қаруды, оқ-
дәрілерді, жарылғыш заттарды және ар-
найы құралдарды өз еркімен тапсыруға 
шақырамыз. 

Жазатайым оқиғалардың алдын 
алу және жарақаттан сақтандыру 
мақсатында табылған жарылғыш мате-
риалдармен және оқ-дәрілермен қандай 
да бір әрекеттер жасамауды, оларды 
тасымалдауға тырыспауды, бұл туралы 
полицияға 102 немесе 112 телефондары 
бойынша хабарлауды сұраймыз.

Болат ТЕКТІБАЕВ,
аудан әкімі аппаратының 

бас инспекторы.

Ақиқаттың ақ жолынан адаспаған, қыдыр қиялаған, періште 
ұялаған,  Ақсудай киелі жерімнің айнасы болған, жыр дүлдүлі әлем 
әдебиетінің заңғар шыңына айналған Ілияс бабамыздың ізі қалған 
«Ақсу өңірі» газетінің 88 жылдық берекелі де, мерекелі күнімен 
барша жерлестерімді, журналистер мен газет қызметкерлерін ақ 
ниет көңілмен құттықтаймын.

Өзінің тарихын 1934 жылы қазанда «Ленин жолы» газеті 
ретінде бастаған бүгінгі «Ақсу өңірі» басылымы осы қазан ай-
ында, яғни, ертең 88 жасқа толып отыр. Облыстағы ғана емес, 
еліміздегі аудандық газеттер арасында ойып тұрып алатын орны, 
өзіндік беделі мен сындарлы салмағы бар газеттің алғашқы ре-
дакторы Жұмабай Самановтан кейін басқарған қаламгерлер 
өздері басқарған ұжымды  өңірдің өзіндік жаңалықтары мен 
жақсылықтарын жұртшылыққа дер кезінде жеткізіп отыруға 
ұйыстыра білді. Атап айтсақ, Д.Кемпіреков, Е.Абдрахманов, 
Б.Баймолдинова, Т.Рысқалиев, Е.Жақсылықов, Т.Есімжанов, 
Т.Қалилаханов, Ж.Майтжанов, М.Қоңырбаева, Б.Аманбаев, 
С.Тінтаев және О.Жұмашев сынды редакторлардың есімін 
елдегілер жақсы біледі. 

Еліміз егемендік алғаннан кейінгі жылдарда аудандық газеттің 
аты заман талабына, өз өңірге сәйкес өзгертіліп, 1998 жылғы 19 
наурыздан бастап "Ақсу өңірі" деп аталады. Содан бергі кезеңде 
Дүйсен Мұхамедшаров, (Мұхаметәлі Найманханұлы) басқарып, 
қазіргі таңда жеке меншікке ауыстырылды. Ендеше, газеттің арда-
гер журналистерін, бүгінгі шағын ұжымын, 88 жылдық мерейтойы-
мен шын жүректен құттықтап, шығармашылық табыс тілеймін.

Тарихы да, тамыры да тереңдегі үнжарияның мазмұны бай-
ып, келер күндерден алар үлесі еселене берсін! Қаламдарыңыз 
қарымды,  жастарымыз дарынды, жарияланымдарыңыз 
жұртшылыққа нанымды  болсын!

Ләззат ҚАСЫМБЕКОВА,
"Ақсу өңірі" ЖШС-нің директор - бас редакторы.

Жыл сайын қазан айының 
алғашқы жексенбісі "Мұғалімдер 
күні" ретінде зор салтанатпен 
атап өтіледі. Міне, болашағымыз 
– жас ұрпаққа білім мен тәрбие 
беруде еңбек етіп жүрген қадірлі 
мамандық иелерінің мерекесі де 
келіп жетті. 

Құрметті ұстаздар!   
Сіздерге өте үлкен міндет 

жүктелген. Бүгінгі таңдағы 
мемлекетіміздің алдына қойған 
мақсаты тарих сахнасынан 
орын ала отырып, өркениетті 
елдердің қатарына қосылу бол-
са, оған білімді азаматтардың 
болуымен ғана қол жеткізуге бо-
лады. Бұл бағытта біздің аудан-
да да атқарылып жатқан шара-
лар аз емес. 

Елбасымыз өзінің халыққа 

Жолдауында жыл сайын білім 
беру саласына айтарлықтай 
көңіл бөліп, алдағы 
мақсаттарды атап көрсетіп, 
зор міндеттер белгілеп береді. 
Осы міңдеттерді абыройлы 
жүзеге асыру үшін білімді де 
білікті ұстаз қажет десек ау-
данда мамандар тапшылығы 
өз шешімін табуда.  Сондай-ақ, 
жас мамандарға ерекше көніл 
бөлініп, қамқорлыққа алынып 
келеді.

Қадірлі ұстаздар қауымы!
Сіздерді мұғалімдер күнімен 

шын жүректен құттықтаймын. 
Қуаныштарыңыз құтты бол-
сын, отбастарыңызға береке, 
өздеріңізге шығармашылық 
табыс, дендеріңізге саулық 
тілеймін.  

Ұстаз деген аса қадірлі ұғым. Олар - келер күннің 
ұстасы, балалардың қалыптасып келе жатқан 
дүниетанымының, өмірге деген көзқарасының 
иесі. Біздердің  бүгінгі болмысымыз - әліппені 
жаттатқызып, қолға қалам ұстатқан кешегі 
ұстаздарымыздың еңбегі екені анық. Ұлттың 
болашағы ұрпағында, ал олардың тәрбиесі ұстаз 
қолында! 

Олардың мұраты – еліміздің жарқын болашағына 
сай білімді де білікті, тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу. 
Біздің аудан мұғалімдер қауымы да  осы мақсатта 
жалықпай, абыройлы еңбек етіп жатқанын білеміз 

және сол үшін құрметтейміз!
Ақсу аудандық білім және ғылым 

қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы атынан 
ауданымыздың барлық мұғалімдерін Ұстаздар 
күні мерекесімен құттықтаймыз. Сіздердің 
дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, 
тәуелсіз еліміздің жеткіншектерін тәрбиелеуде та-
бысты еңбек тілейміз.

АҚСУ АУДАНДЫҚ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ЖЕРГІЛІКТІ 

КӘСІПОДАҒЫ.   

МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН, ҚАДІРЛІ 
ҰСТАЗДАР! 

 АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ РАМАЗАНОВ БЕГІМБЕК СЕЙПҮЛМӘЛІКҰЛЫНЫҢ  
ҰСТАЗДАР ҚАУЫМЫН МЕРЕКЕМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ 

***

ЕРТЕҢ АУДАНДЫҚ 
«АҚСУ ӨҢІРІ» 

ГАЗЕТІНІҢ ЖАРЫҚ 
КӨРГЕНІНЕ 88 ЖЫЛ!

БІЗДІҢ ГАЗЕТ



2 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 қыркүйек 2022 жыл

№1 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Жұмашев көшесі, 29, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 20270.  
Комиссия төрағасы - Құрманғалиева Бақыт Нұрсеитқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Кикимова Зәмзагүл Сейітқажықызы
Комиссия хатшысы – Суранчина Айжан Жоровна
Комиссия мүшелері: Али Айым Серікболқызы, Мендеханов  Алтай Камзиұлы, Жұмагелдиева Индира Жұмагелдықызы, Самихова 
Гулнар Келгенбайқызы, Оспанов Қанат Мұратұлы,  Жүкежанов Мәди Ермекұлы
№2 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі, 8, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп гимназиясының 
ғимараты, тел. 8 (72832) 22441. 
Комиссия төрағасы - Құрманова Светлана Талғатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Башаева Динара Еділбекқызы
Комиссия хатшысы - Нұрымғазина Гүлмира Құдайбергенқызы
Комиссия мүшелері: Қалиева Жансая Асхатқызы, Дәулетбекова Күлшат Тұрсынбекқызы, Мұхамадиева Шынаргүль Кабдылқызы, 
Касымбекова Бақытгүл Баймұханбетқызы, Сәбитова Айгерім Сәбитқызы, Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дүйсенқызы, 
Омарбекова Жазира Болатқызы 
№3 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі, 42, «Ақын Сара» мәдени жастар орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 
20651. 
Комиссия төрағасы - Еспаев Сәкен Тоғызбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ермекова Ардақ Бейсембекқызы
Комиссия хатшысы – Гарипова Резеда Ильдусқызы 
Комиссия мүшелері: Тлеубаев Қуаныш Мәсімханұлы, Унгербаева Ажар Саятхановна, Құмашбаева Әлия  Бөлекбайқызы, Мар-
хабаев Баратжан Узбекович, Мұхамадиева Ляззат Өкетайқызы, Мұқатай Ерасыл Мырзахметұлы, Балабаева Мөлдір Асқарқызы, 
Құрманғалиева Алма Жанатбекқызы. 
№4 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкөзек ауылы, Алтынсарин көшесі, 1, Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының 
ғимараты, тел. 8 (72832) 28836.  
Комиссия төрағасы -  Ноғайбаев Ермек Ембергенұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бапышева Зульфия Мәулетқызы
Комиссия хатшысы - Демекеева Гүлнар Тұрсекенқызы
Комиссия мүшелері: Әбішев Кенжебек Какеұлы, Солтанбаева Айнұр Ілібекқызы 
№5 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі, 1, Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 
(72832) 29695. 
Комиссия төрағасы - Жазылбекова Айгүл Несіпбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Тілеужанов Жетпісбай Бекетұлы
Комиссия хатшысы - Дарубаева Жанар Молдаханқызы
Комиссия мүшелері: Бекжігітова Салтанат Есболатқызы, Абимұратов Толлан 
№6 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Таусамалы ауылы, О.Кошевой көшесі, 4, Ақсу аудандық электрожүйелерінің ғимараты, тел. 8 (72832) 21249. 
Комиссия төрағасы – Қазыбаев Бауржан Сеитжанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Зияшева Қымбат Ераділқызы
Комиссия хатшысы – Нәметова Лаура Сүлейменқызы  
Комиссия мүшелері: Мазбаев Талғат Байәділұлы,  Мұхамеджан Мөлдір Қадырқызы
№7 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, 40, Нұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 29335. 
Комиссия төрағасы - Әлімғалиева Жаухар Әлімғалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Сағымбаева Әсел Молдахметқызы 
Комиссия хатшысы – Аханбеков Сағатбек Жұмашұлы 
Комиссия мүшелері: Бимұратова Гүлбала Жексенбекқызы, Төкенова Сандуғаш Сламбекқызы 
№8 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар жырау, 7,  Қызылқайың негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 29332.
Комиссия төрағасы  - Уалиев Талғат Сайлаубекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Алдабергенов Саят Әнуарбекұлы
Комиссия хатшысы - Жақсыбекова Гүлжамал Әбдыхалыққызы
Комиссия мүшелері: Әлсейітова Ая Елубайқызы, Разбеков Ақыл Жақанұлы 
№9 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Еңбек ауылы, Ермектасов к-сі,  35, Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 
8 (72832) 29323.  
Комиссия төрағасы – Барлыбаев Санат Сермұханбетұлы,
Комиссия төрағасының орынбасары – Жүйрікбаева Шынар Нұрқызы
Комиссия хатшысы – Бейсембек Назерке Есболатқызы
Комиссия мүшелері: Жақсылықов Әуелбек Қамалбекұлы, Егеубек Айдын Әуелбекұлы
№10 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Тарас ауылы,  Тәукехан к-сі 9,Тарас негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 29322.              
Комиссия төрағасы – Сәулебаева Венера Дүйсенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қасымова Гүлшат Айткәрімқызы
Комиссия хатшысы – Қожақова Асель Бақтыбекқызы
Комиссия мүшелері: Құдайбергенов Серік Қалижапарұлы, Аязбеков Сабетбек Бекшетайұлы 
№11 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Кеңжыра ауылы,  Әкімшілік көшесі, 28,  Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 
8 (72832) 29317.
Комиссия төрағасы  - Қуатбекова Салтанат Нұрғұмарқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Күншаева Бақытгүл Махатайқызы 
Комиссия хатшысы – Қабдрахман Темірлан Аманкелдыұлы 
Комиссия мүшелері: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагүл Төлегенқызы 
№12 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қаракөз ауылы,  Жамбыл к-сі,19, «Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының 
ғимараты, тел. 8 (72832) 29296.
Комиссия төрағасы – Бұхарбаев Алихан Молдаханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұхамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Комиссия хатшысы – Баймұхашева Қымбат Нурахметқызы
Комиссия мүшелері: Абеева Багдагүл Жұмағалиқызы, Сарынбаев Серғазы Асембекұлы
№13 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Кеңғарын ауылы,   Шірікарал көшесі, 35, Кеңғарын негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, 
тел. 8 (72832) 29298. 
Комиссия төрағасы - Ахметжанов Қайрат Мұхаметбайұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Әшімханова Бақыт Құмарқызы
Комиссия хатшысы - Абдуәлиева Гүлнұр Абдуәлиқызы
Комиссия мүшелері: Тасболатова Найля Менғалиқызы, Құмарбеков Қуат Қабдолдаұлы
№14 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай Бәтенов көшесі, 1, Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының 
ғимараты, тел. 8 (72832) 27187. 
Комиссия төрағасы - Сқақов Қаблақат Қызырұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бейсебаев Бақытжан Нұрахымұлы 
Комиссия хатшысы - Ыдырышбаева Гүлмира Қажікенқызы
Комиссия мүшелері: Тезекбаева Мәншүк Қасымжанқызы, Қойлыбаев Ерлан Мүслімұлы 
№15 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, 26, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 50092.  
Комиссия төрағасы – Базарбаева Күлжан Оспанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әмірова Айгүл Айтмұхамбетқызы
Комиссия хатшысы – Кокежанова Раушан Бейсенбекқызы 
Комиссия мүшелері: Балықбаева Гүлнар Құдайбергенқызы, Тұрғанбеков Балтабек Советбекұлы, Саудабекова Асем 
Қанатбекқызы, Қызайбаева Раушан Байниязқызы  
№16 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қарашілік ауылы,  Қастекбаев көшесі, 7-а, Қарашілік орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, 
тел. 8 (72832) 29539.   
Комиссия төрағасы – Байметенова Ләззат Жамалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қастекбаева Салтанат Тұрсынқызы,
Комиссия хатшысы – Қалиева Гүлбақыт Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Махмутов Ілияс Ардақұлы, Мураталин Мұрат Нұрланұлы 
№17  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ойтоған ауылы, Жанәбіл көшесі, 12, Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі,  мектепке дейінгі шағын орталығының 
ғимараты, тел. 8 (72832) 27121.  
Комиссия төрағасы - Сағымбаев Дастан Есімғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жанабаева Лаура Аутаханқызы
Комиссия хатшысы - Беков Нұрлан Рахымбекұлы 
Комиссия мүшелері: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсақов Асан Омарұлы 
№18  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі,  нөмірсіз, жекеменшік үй, тел. 8 (72832) 23400. 
Комиссия төрағасы – Арынов Болатқан Әбілұлы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Шаюсупова Маржан Нұралиқызы 
Комиссия хатшысы – Есенбаев Махамбет Советбекұлы 
Комиссия мүшелері: Уәлиева Мәрия Айтқалиқызы, Демеубаев Болат Қожахметұлы 
№19  учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Сырттанов ауылы, О.Жандосов көшесі, 1, Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 
орталығының ғимараты, тел. 8 (72832) 50192. 
Комиссия төрағасы – Құсмолдина Махаббат Нұрмұханбетқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Құрымбаев Берікбол Сембайұлы 
Комиссия хатшысы - Тілеукенова Айгүл Әлиқызы
Комиссия мүшелері: Азамат Асылгожаулы, Махмұтова Бақытгүл Сүлейменқызы 
№20 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі, 1, Шоқан Уалиханов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының 
ғимараты, тел. 8 (72859) 21520.
Комиссия төрағасы - Әбілмәжінов Қуанышбек Советбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Барханбаев Кенжебек Рахымғалиұлы 
Комиссия хатшысы - Қуатова Сәуле Жаңылдыққызы 
Комиссия мүшелері: Әлімбекова Маржан Набидолдақызы, Мұхамедиева Құралай Бақтыбайқызы 
№21 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенова 13, «Мамания» орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты,  тел. 8 (72832) 
24150. 
Комиссия төрағасы – Дүкенов Ыбрай

Участковая избирательная комиссия №1
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева, 29, здание средней школы имени Есмурата Сикымова с дошколь-
ным мини-центром, тел. 8 (72832) 20270.  
Председатель комиссии – Курмангалиева Бакыт Нурсейтовна  
Заместитель председателя комиссии – Кикимова Замзагул Сейткажиевна
Секретарь комиссии – Суранчина Айжан Жоровна 
Члены комиссии: Али Айым Серикболовна, Мендеханов Алтай Камзиевич, Жумагелдиева Индира Жумагелдықызы, 
Самихова Гулнар Келгенбаевна, Оспанов Канат Муратович, Жукежанов Мади Ермекович 
Участковая   избирательная комиссия №2
Центр: село Жансугурово, улица Желтоксан, 8, здание средней школы-гимназии  имени Каныша Сатбаева, тел. 
8 (72832) 22441. 
Председатель комиссии – Курманова Светлана Талгатовна 
Заместитель председателя комиссии – Башаева Динара Едильбековна
Секретарь комиссии – Нурумгазина Гульмира Кудайбергеновна
Члены комиссии: Калиева Жансая Асхатовна, Даулетбекова Кульшат Турсынбековна, Мухамадиева Шынаргуль 
Кабдыловна, Касымбекова Бахытгуль Баймуханбетовна, Сабитова Айгерим Сабитовна, Айысханқызы Жанай, 
Бекбаева Гаухар Дюсеновна, Омарбекова Жазира Булатовна
Участковая  избирательная комиссия №3
Центр: село Жансугурово, улица Кабан Батыра, 42, здание дома культуры имени «Акын Сара», тел. 8 (72832) 
20651. 
Председатель комиссии – Еспаев Сакен Тогызбаевич. 
Заместитель председателя комиссии– Ермекова Ардак Бейсембековна
Секретарь комиссии – Гарипова Резеда Ильдусовна 
Члены комиссии: Тлеубаев Куаныш Масимханович, Унгербаева Ажар Саятхановна, Кумашбаева Алия Булекба-
евна, Мархабаев Баратжан Узбекович, Мухамадиева Ляззат Окетаевна, Мукатай Ерасыл Мырзахметович, Бала-
баева Молдир Аскаровна, Курмангалиева Алма Жанатбековна 
Участковая  избирательная комиссия    №4
Центр: село Кокозек, улица Алтынсарина, 1, здание средней школы имени К.Терибаева с дошкольным миницен-
тром, тел. 8 (72832) 28836. 
Председатель комиссии – Ногайбаев Ермек Ембергенович. 
Заместитель председателя комиссии– Бапышева Зульфия Мавлетовна
Секретарь комиссии – Демекеева Гульнар Турсекеновна 
Члены комиссии: Абишев Кенжебек Какеевич, Солтанбаева Айнур Илибековна 
Участковая  избирательная комиссия №5
Центр: село Алтынарык, улица Абая, 1, здание средней школы Каракемер с дошкольным миницентром, тел. 8 
(72832) 29695. 
Председатель комиссии – Жазылбекова Айгуль Несипбековна 
Заместитель председателя комиссии – Тилеужанов Жетписбай Бекетович
Секретарь комиссии – Дарубаева Жанар Молдахановна 
Члены комиссии: Бекжигитова Салтанат Есболатовна, Абимуратов Толлан
Участковая избирательная комиссия    №6
Центр: село Таусамалы, улица О.Кошевой, 4, Здания Аксуской районной электросети, тел. 8 (72832) 21249. 
Председатель комиссии – Казыбаев Бауыржан Сеитжанович
Заместитель председателя комиссии – Зияшева Кымбат Ерадиловна
Секретарь комиссии – Нәметова Лаура Сүлейменқызы, 
Члены комиссии: Мазбаев Талгат Байадилович, Мұхамеджан Мөлдір Қадырқызы
Участковая  избирательная комиссия №7
Центр: село Есеболатова, улица Жамбыла, 40, здание средней школы имени Н.Есболатова с дошкольным мини 
центром, тел. 8(72832) 29335. 
Председатель комиссии – Алимгалиева Жаухар Алимгалиевна 
Заместитель председателя комиссии – Сагымбаева Асель Молдахметовна
Секретарь комиссии – Аханбеков Сагатбек Жумашевич,
Члены комиссии: Бимуратова Гулбала Жексенбековна, Токенова Сандугаш Сламбековна
Участковая избирательная комиссия №8
Центр: село Кызылкайын, улица Бухар жырау, 7, здание основной школы имени Кызылкайын, тел. 8 (72832) 29332. 
Председатель комиссии – Уалиев Талгат Сайлаубекович
Заместитель председателя комиссии – Алдабергенов Саят Ануарбекович
Секретарь комиссии – Жаксыбекова Гулжамал Абдыхалыковна 
Члены комиссии: Альсейтова Ая Елубаевна,  Разбеков Акыл Жаканович
Участковая избирательная комиссия №9
Центр: село Енбек, улица Ермектасова, 35, здание Карасуской основной школы, тел. 8 (72832) 29323. 
Председатель комиссии – Барлыбаев Санат Сермуханбетович,
Заместитель председателя комиссии– Жуйрикбаева Шынар Нуровна
Секретарь комиссии – Бейсембек Назерке Есболатовна 
Члены комиссии: Жаксылыков Ауельбек Камалбекович, Егеубек Айдын Ауельбекович
Участковая  избирательная комиссия №10
Центр: село Тарас, улица Таукехан, 9, здание Тарасской  основной школы, тел. 8 (72832) 29322. 
Председатель комиссии – Саулебаева Венера Дуйсеновна
Заместитель председателя комиссии– Касымова Гульшат Айткаримовна
Секретарь комиссии – Кожакова Асель Бактыбековна
Члены комиссии: Кудайбергенов Серик Калижапарович, Аязбеков Сабетбек Бекшетаевич
Участковая избирательная комиссия №11
Центр: село Кенжыра, улица Әкімшілік, 28, здание средней школы Кенжыра, тел. 8 (72832) 29317. 
Председатель комиссии – Куатбекова Салтанат Нургумаровна,
Заместитель председателя комиссии – Кунчаева Бакытгул Махатаевна
Секретарь комиссии – Қабдрахман Темірлан Аманкелдыұлы
Члены комиссии: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагуль Толегеновна
Участковая избирательная комиссия №12
Центр: село Каракоз, улица Жамбыла, 19, здание средней школы имени Бижараса Садырбайулы с мини центром, 
тел. 8 (72832) 29296. 
Председатель комиссии – Бухарбаев Алихан Молдаханович
Заместитель председателя комиссии– Мухамадиев Танирберген Жумадилович
Секретарь комиссии – Баймухашева Кымбат Нурахметовна 
Члены комиссии:  Абеева Багдагуль Жумагалиевна, Сарынбаев Сергазы Асембекович
Участковая  избирательная комиссия №13
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал,  34, здание средней школы Кенгарын с мини центром, тел. 8 (72832) 
29298. 
Председатель комиссии – Ахметжанов Кайрат Мухаметбаевич
Заместитель председателя комиссии– Ашимханова Бахыт Кумаровна
Секретарь комиссии – Абдуалиев Гульнар Абдуалиевна 
Члены комиссии: Тасболатова Найля Менгалиевна, Кумарбеков Куат Кабдолдаевич 
Участковая избирательная комиссия №14
Центр: село Жаналык, улица Ш.Батенова,  1, здание средней школы Жанатилеу с мини центром, тел. 8 (72832) 
27187. 
Председатель комиссии – Скаков Каблакат Кызырович
Заместитель председателя комиссии – Бейсебаев Бакытжан Нурахимович
Секретарь комиссии – Ыдырышбаева Гульмира Кажикеновна 
Члены комиссии: Тезекбаева Маншук Касымжановна, Коилыбаев Ерлан Муслимович
Участковая  избирательная комиссия №15
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана,  26, здание дома культуры Сагабуей, тел. 8 (72832) 50092. 
Председатель комиссии – Базарбаева Кульжан Оспановна
Заместитель председателя комиссии – Амирова Айгуль Айтмухамбетовна
Секретарь комиссии – Кокежанова Раушан Бейсенбековна 
Члены комиссии: Балыкбаева Гульнар Кудайбергеновна, Турганбеков Балтабек Советбекович, Саудабекова Асем 
Канатбековна, Кызайбаева Раушан Байниязовна
Участковая избирательная комиссия №16
Центр: село Карачилик, улица Кастекбаева, 7-а, здание средней школы Карашилик с мини центром, тел. 8 (72832) 
29539. 
Председатель комиссии – Байметенова Ляззат Жамалиевна
Заместитель председателя комиссии–Кастекбаева Салтанат Турсыновна
Секретарь комиссии – Калиева Гульбакыт Кайратовна
Члены комиссии: Махмутов Ильяс Ардақұлы, Мураталин Мурат Нурланович
Участковая  избирательная комиссия №17
Центр: село Ойтоган, улица Жанабил, 12, здание средней школы имени И.Жансугурова с мини центром, тел. 8 
(72832) 271-21. 
Председатель комиссии – Сагымбаев Дастан Есимгалиевич
Заместитель председателя комиссии– Жанабаева Лаура Аутахановна
Секретарь комиссии – Беков Нурлан Рахымбекович 
Члены комиссии: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсаков Асан Омарович
Участковая  избирательная комиссия №18
Центр: село Улгили, улица Талдыозек,  без номера, частный дом, тел. 8 (72832) 23400. 
Председатель комиссии – Арынов Болатхан Абилович 
Заместитель председателя комиссии– Шаюсупова Маржан Нуралиевна     
Секретарь комиссии – Есенбаев Махамбет Советбекович 
Члены комиссии: Уалиева Мария Айткалиевна, Демеубаев Болат Кожакыметович 
Участковая  избирательная комиссия №19
Центр: село Сырттанов, улица Молдагали, 14, здание средней школы имени Г.Муратбаева с дошкольным мини-
центром, тел. 8 (72832) 50192. 
Председатель комиссии – Кусмолдина Махаббат Нурмухамбетовна
Заместитель председателя комиссии – Курумбаев Берикбол Сембаевич
Секретарь комиссии – Тлеукенова Айгуль Алиевна
Члены комиссии: Азамат Асылгожаулы, Махмутова Бахытгуль Сулейменовна 
Участковая  избирательная комиссия №20
Центр: село Копа, улица Балтабай, 1, здание средней школы имени Ш.Уалиханова с дошкольным миницентром, 
тел. 8 (72859) 21520. 
Председатель комиссии – Абильмажинов Куанышбек Советбекович
Заместитель председателя комиссии – Барханбаев Кенжебек Рахымгалиевич  
Секретарь комиссии – Куатова Сауле Жанылдыковна
Члены комиссии: Алимбекова Маржан Набидолдаевна, Мухамедиева Куралай Бактыбаевна 
Участковая  избирательная комиссия №21
Центр: село Аксу, улица Жансугурова, 21, здание средней школы имени Мамания  с дошкольным миницентром, 
тел. 8 (72832) 24150. 
Председатель комиссии – Дукенов Ибрай,
Заместитель председателя комиссии – Молдагалиев Алмас Токенович

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ УЧАСКЕЛІК САЙЛАУ 
КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ ЖӘНЕ САЙЛАУ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫС 

УАҚЫТЫ 09:00 – ДЕН 18:30 – ҒА ДЕЙІН, 13:00-14:30 ҮЗІЛІС УАҚЫТЫ ЕКЕНДІГІН ХАБАРЛАЙДЫ

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПУБЛИКУЕТ СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИИ ПО АКСУСКОМУ 

РАЙОНУ И СООБЩАЕТ, ЧТО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЙ 
С 09:00 ДО 18:00, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 14:30 
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Секретарь комиссии – Бакасова Асем
Члены комиссии: Кумарова Ардак Нуртаевна, Баяхметова Назгуль Кодаровна
Участковая избирательная комиссия №22
Центр: село Кокжайдак, улица Жиенбаева,  13-А, здание средней школы имени Абая  с дошкольным миницентром, 
тел. 8 (72832) 27219. 
Председатель комиссии – Жумагалиев Болат Биржанович
Заместитель председателя комиссии– Мукашев Болатбек Турарович
Секретарь комиссии – Аксамбаева Перизат Торгауытовна
Члены комиссии: Рамазанова Салтанат Жумабековна, Смагулова Назгуль Жумахановна 
Участковая избирательная комиссия №23
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш, 2,  здание средней школы имени Абая с дошкольным миницентром, включая с 
начальным школом Шолакозек тел. 8 (72832) 27167.
Председатель комиссии – Кумарова Куралай Сейткалиевна
Заместитель председателя комиссии– Рахышева Алмагул Егеубековна
Секретарь комиссии – Бимолданова Меруерт Ескалиевна
Члены комиссии: Нурбаев Айдынбек Танирбергенович, Уркимбаева Гульсанат Шаймерденовна
Участковая избирательная комиссия №24
Центр: село Актобе, улица Актобе, 3, здание средней школы имени Ю.Гагарина включая начальные школы  Баласаз, 
Актобе тел. 8 (72859) 20210.  
Председатель комиссии – Молдагалиева Акбота Бейсенбаевна
Заместитель председателя комиссии– Избасарова Гульмира Абилмановна,
Секретарь комиссии – Канапьянова Галия Толеубековна
Члены комиссии: Жаксылыков Даулет Шаймукашевич, Мусабеков Кыдырбек Ибрагимович 
Участковая избирательная комиссия №25
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, 5, здание средней школы имени Ю.Гагарина включая начальные школы Баласаз, 
Актобе тел. 8 (72832) 50261. 
Председатель комиссии – Нусипов Капалбек Кенесбекович
Заместитель председателя комиссии – Ахметбекова Айым Ахметбековна
Секретарь комиссии – Бестибаева Дана Асхатовна
Члены комиссии: Куатбекова Айдана Асхатқызы, Нургалиева Нургуль Нурлыбековна 
Участковая избирательная комиссия №26
Центр: село Ащыбулак, улица Достык, 22-А, здание средней  школы имени М.Маметова  с дошкольным миницентром, 
тел. 8 (72832) 52364. 
Председатель комиссии – Кыстаубаева Гульмира Бигельдиевна
Заместитель председателя комиссии– Байкамитов Бауыржан Салимович
Секретарь комиссии – Тлеукенова Ляйля Ертаевна
Члены комиссии: Байторова Гулназ Айткабыловна, Байсалова Сания Карипжановна 
Участковая избирательная комиссия №27
Центр: село Суыксай, улица Омарова, 10-А, здание средней школы имени Ю.Гагарина,  включая начальные школы 
Баласаз, Актобе, тел. 8 (72832) 52038. 
Председатель комиссии – Айткожанова Нургуль Кадыбековна
Заместитель председателя комиссии– Ергалиев Хамит Камалбекович
Секретарь комиссии – Шакарим Нуржан Даулеткелдиевич
Члены комиссии: Каусова Галия Калихановна, Турганбаева Асия Есенамановна 
Участковая избирательная комиссия №28
Центр: село Арасан-шекара застава, воинская часть №2484, тел. 8 (72832) 950040.  
Председатель комиссии – Кеуенов Бекзат Турсунбекулы,
Заместитель председателя комиссии– Бәкір Әлішер Оспанұлы
Секретарь комиссии – Мусабеков Максат Секенович
Члены комиссии: Басчикулова Гулжанат Сабыржановна, Керимбай Дулат Маликович
Участковая избирательная комиссия №29
Центр: село Арасан, улица Турганбек, 19, здание средней школы имени Б.Сырттанова с дошкольным миницентром 
вкючая начальную школу Кызылжар, тел. 8 (72832) 30023. 
Председатель комиссии – Мукашев Ильяс Гажиевич
Заместитель председателя комиссии– Ногайбекова Фарида Баубековна
Секретарь комиссии – Рысбекова Манар Калмухамбетовна
Члены комиссии: Ахтанберлиева Гульнур Аблезовна, Мусекенов Аман Алмабекович, Баграмова Сауле Жаксылыковна, 
Кусайнова Сабиля Толегеновна
Участковая избирательная комиссия №30
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар, 17, здание средней школы имени Б.Сырттанова с дошкольным миницентром 
вкючая начальную школу Кызылжар, тел. 8 (72832) 50041. 
Председатель комиссии – Кудиярова Майра Бекежановна
Заместитель председателя комиссии – Жуманбекова Арайлым Дулатбекқызы
Секретарь комиссии – Бабикенова Ляйля Бекетовна,
Члены комиссии: Солтиева Ажар Бектургановна, Жаксыбаева Ляйля Байдаулетовна
Участковая избирательная комиссия №31
Центр: село Капал, улица Алыбаева, 21, здание Капальского сельского дома культуры, тел. 8 (72832) 31149. 
Председатель комиссии – Жунисова Рысалды Шаймуратовна
Заместитель председателя комиссии– Баянова Айсулу Сансызбековна Секретарь комиссии – Баткалова Айнур Жа-
зайбековна
Члены комиссии: Кобенбеков Нургали Бигалиевич, Мукашева Диана Нурдаулетовна, Жесекбаев Аблай Дюсенбекович, 
Жаксыбекова Гулзада Балтабаевана 
Участковая избирательная комиссия №32
Центр: село Капал, улица Жибек жолы, 15 здание Капальского профессионально-технического колледжа, тел. 8 (72832) 31275.  
Председатель комиссии – Асылханов Ерболат Омарович
Заместитель председателя комиссии – Баянова Сандугаш Есенкельдиевна
Секретарь комиссии – Кунболатова Кулян Курманбеовна
Члены комиссии: Кокенова Айгуль Кожаназаровна, Ашимова  Әсел Рашидқызы,  Мухиев Сабит Баитович,  Есжанова 
Батима Макатаевна
Участковая избирательная комиссия №33
Центр: село Кошкентал, улица Амангелды, 30, здание Кошкентальского сельского дома культуры, тел. 8 (72832) 51057.  
Председатель комиссии – Жолдыханов Сырым Ескельдиевич
Заместитель председателя комиссии– Колдеева Шынар Адиловна
Секретарь комиссии – Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы
Члены комиссии: Ниязахунова Мария Калиаскаровна, Есимбекова Айдана Газизовна
Участковая избирательная комиссия №34
Центр: село Колтабан, улица Орталык, 15, здание Колтабанской основной школы, тел. 8 (72832) 28171. 
Председатель комиссии – Биржанова Жамбы Кудайбергеновна
Заместитель председателя комиссии– Жунусова Фарида Шаймуратовна
Секретарь комиссии – Есжанова Нургуль Акатаевна 
Члены комиссии: Суйдиналиева Индира Алтынбековна, Мусанова Жанна Елемисовна
Участковая избирательная комиссия №35
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар, 10, здание Кызылагашского сельского дома культуры, тел. 8 (72832) 25303. 
Председатель комиссии – Нугманова Бакытгуль Токтасыновна 
Заместитель председателя комиссии – Есенаманова Куляш Тлеулесовна 
Секретарь комиссии: Байдильдинов Даниель Асетович
Члены комиссии: Асылбаева Сайра Бибатыровна, Крыкпаева Гулназ Болатовна, Касенова Жумагуль Ашимовна,  До-
смаков Нурлан Серикович 
Участковая избирательная комиссия №36
Центр: село Актоган, улица Досет ата, 17, здание Кызылагашской основной школы, тел. 8(72832) 28330. 
Председатель комиссии – Асылбаев Турсынгали Исагалиевич
Заместитель председателя комиссии – Рысдаулетов Адильбек Билисбекович
Секретарь комиссии – Есенаманова Асем Аскаровна
Члены комиссии: Байчигашова Ботагоз Жумахановна, Кунанбаева Айнаш Айтбаевна 
Участковая избирательная комиссия №37
Центр: село Алажиде, улица Мектеп, 3-А, здание Алажидинской средней школы,  тел. 8 (7285) 920010.
Председатель комиссии – Секенов Нурлан Болатханович
Заместитель председателя комиссии– Дуйсебаев Кыдырбек Кабдолдаевич
Секретарь комиссии – Данахметова Гульзира Дандахметова
Члены комиссии: Кыбыраев Айдын Канатбекович, Кусмолданова Айгуль Нурсапаевна 
Участковая избирательная комиссия №38
Центр: село Молалы, улица Сексенбай батыра, 25-А,  здание средней школы М.Ауэзова,  тел. 8 (72832) 28291.
Председатель комиссии – Бакеева Нургуль Амиреновна
Заместитель председателя комиссии– Шабетов Нурланбек Мырзахметович
Секретарь комиссии – Мухамедгариев Нияз  Салабатович
Члены комиссии: Малдыбаева Гулжихан Мелдехановна, Ускенбаев Серик Манапович
Участковая избирательная комиссия №39
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина,  22, здание  Егинсуской средней школы, тел. 8 (72832) 28179.
Председатель комиссии – Базаров Талап Темирбекович,
Заместитель председателя комиссии– Кусмолдина Майра Қанатбекқызы
Секретарь комиссии – Нурболатқызы Назгуль
Члены комиссии: Аныкбаева Назира Жалбасовна, Дасербаев Руслан Серикбаевич 
Участковая избирательная комиссия №40
Центр: село Кураксу, улица К.Мукашева, 17 здание Кураксуской средней школы с дошкольным миницентром, тел. 8 
(72832) 23407.
Председатель комиссии – Ерболаев Кенгали Айгалиевич
Заместитель председателя комиссии– Райханова Жанар Изтелеуовна
Секретарь комиссии – Акбасова Саркыт Бидалиевна
Члены комиссии: Байханов Турарбек Тлеукулова, Жазира Омиргалиевна
Участковая избирательная комиссия №41
Центр: село Матай, улица Депо 1, здание дома культуры Матайского эксплуатационно-локомотивного депо, тел. 8 
(72843) 62897.
Председатель комиссии – Ахметова Гульнара Кумарбековна 
Заместитель председателя комиссии– Турлашев Бауыржан Уалиевич 
Секретарь комиссии – Белдикбаева Эльмира Сембековна 
Члены комиссии: Лекерова Алия Шаяхметовна, Актаева Айгерим Темирхановна
Участковая избирательная комиссия №42
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова,  4, здание  Матайской средней школы, тел. 8 (72832) 28735.
Председатель комиссии – Тлеубекова Замзагуль Заманбековна
Заместитель председателя комиссии – Искакова Кульжаш Садырбаевна
Секретарь комиссии – Жаксыбаева Айдана Зеиловна
Члены комиссии: Раисова Мерей Куанышевна,  Байгожанова Эльмира Михайловна 
Участковая избирательная комиссия №43
Центр: село Матай, улица Кисабек, 13, здание укрепненного Актогайского дистанционного  путя  Матайского участка, 
тел. 8 (72832) 23487.
Председатель комиссии – Дакубаева Асель Максатовна
Заместитель председателя комиссии– Мусанова Молдир Райымбекқызы
Секретарь комиссии – Касен Жулдыз Алтаевна
Члены комиссии: Жылкыбай Гүлзат Агадиловна, Кәрібай Айнұр Рысбайқызы

Комиссия төрағасының орынбасары – Молдағалиев Алмас Төкенұлы 
Комиссия хатшысы – Бақасова Әсем 
Комиссия мүшелері: Құмарова Ардақ Нұртайқызы, Баяхметова Назгүл Қодарқызы
№22 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, А.Жиенбаев к-сі, 13, Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, 
Шолақөзек бастауыш мектебін қосқанда тел. 8 (72832) 27219. 
Комиссия төрағасы – Жұмағалиев Болат Біржанұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұқашев Болатбек Тұрарұлы
Комиссия хатшысы – Ақсамбаева Перизат Торғауытқызы
Комиссия мүшелері: Рамазанова Салтанат Жұмабекқызы, Смағұлова Нәзгүл Жұмаханқызы 
№23 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Шолақөзек ауылы, Қосағаш к-сі 2 Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, Шолақөзек 
бастауыш мектебін қосқанда, тел. 8 (72832) 27166. 
Комиссия төрағасы - Құмарова Құралай Сейтқалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Рахышева Алмагүл Егеубекқызы
Комиссия хатшысы - Бимолданова Меруерт Есқалиқызы
Комиссия мүшелері: Нурбаев Айдынбек Тәңірбергенұлы, Уркимбаева Гульсанат Шаймерденқызы 
№24 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі,  3,  Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, Баласаз, Ақтөбе бастауыш 
мектептерін қосқанда, тел. 8 (72859) 20210.  
Комиссия төрағасы - Молдағалиева Ақбота Бейсенбайқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ізбасарова Гүлмира Әбілманқызы
Комиссия хатшысы – Қанапянова Ғалия Төлубекқызы 
Комиссия мүшелері: Жақсылықов Дәулет Шаймұқашұлы, Мұсабеков Қыдырбек Ибрагимұлы 
№25 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5  Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, Баласаз, Ақтөбе бастауыш 
мектептерін қосқанда тел. 8 (72832) 50261. 
Комиссия төрағасы - Нүсіпов Қапалбек Кенесбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ахметбекова Айым Ахметбекқызы
Комиссия хатшысы – Бестібаева Дана Асхатқызы 
Комиссия мүшелері: Қуатбекова Айдана Асхатқызы, Нұрғалиева Нүргүл Нұрлыбекқызы 
№26 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы,  Достық к-сі, 22-А,  Мәншүк Мәметова атындағы орта мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен, тел. 8 (72832) 52364. 
Комиссия төрағасы – Қыстаубаева Гүлмира Бигелдіқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Байқамитов Бауыржан Сәлімұлы
Комиссия хатшысы – Тлеукенова Ләйлә Ертайқызы 
Комиссия мүшелері: Байторова Гүлназ Айткабылқызы, Байсалова Сәния Кәріпжанқызы  
№27 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Суықсай ауылы, Омаров  көшесі, 10-А, Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, Баласаз, Ақтөбе бастауыш 
мектептерін қосқанда тел. 8 (72832) 52038. 
Комиссия төрағасы - Айтқожанова Нүргүл Қадырбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Ерғалиев Хамит Қамалбекұлы
Комиссия хатшысы – Шәкәрім Нұржан Дәулеткелдіұлы
Комиссия мүшелері: Каусова Ғалия Қалиханқызы,  Тұрғанбаева Әсия Есенаманқызы 
№28 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан-шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі, тел. 8 (72832) 950040.  
Комиссия төрағасы – Кеуенов Бекзат Турсунбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Бәкір Әлішер Оспанұлы
Комиссия хатшысы – Мұсабеков Мақсат Секенұлы
Комиссия мүшелері: Басчиқұлова Гүлжанат Сабыржанқызы,  Керімбай Дулат Мәлікұлы 
№29 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, 19, Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі шағын 
орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда, тел. 8 (72832) 30023.
Комиссия төрағасы – Мұқашев Ильяс Гажиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ноғайбекова Фарида Баубекқызы
Комиссия хатшысы - Рысбекова Манар Қалмұхамбетқызы
Комиссия мүшелері: Ахтанберлиева Гүлнұр Әблезқызы, Мұсекенов Аман Алмабекұлы, Баграмова Сауле Жақсылыққызы, 
Құсайынова Сәбиля Төлегенқызы  
№30 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі, 17, Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен  Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда  тел. 8 (72832) 50041. 
Комиссия төрағасы - Құдиярова Майра Бекежанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Жұманбекова Арайлым Дулатбекқызы
Комиссия хатшысы - Бабикенова Ляйля Бекетқызы 
Комиссия мүшелері: Солтиева Ажар Бектұрғанқызы, Жақсыбаева Ләйля Байдаулетқызы 
№31 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі, 21, Қапал ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 31149.
Комиссия төрағасы - Жүнісова Рысалды Шаймұратқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Баянова Айсұлу Сансызбайқызы
Комиссия хатшысы – Баткалова Айнұр Жазайбекқызы
Комиссия мүшелері: Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы, Мұқашева Диана Нұрдаулетқызы, Жесекбаев Аблай Дүйсенбекұлы, 
Жақсыбекова Гүлзада Балтабайқызы 
№32 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі, 15, Қапал кәсіптік-техникалық колледжінің ғимараты, тел. 8 (72832) 31275.  
Комиссия төрағасы - Асылханов Ерболат Омарұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Баянова Сандуғаш Есенкелдіқызы
Комиссия хатшысы - Күнболатова Күлән Құрманбекқызы
Комиссия мүшелері: Көкенова Айгүл Қожаназарқызы, Ашимова Әсел Рашидқызы,  Мұхиев Сәбит Байытұлы, Есжанова Бәтима 
Мақатайқызы
№33 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі, 30,  Көшкентал ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 51057.  
Комиссия төрағасы - Жолдыханов Сырым Ескелдіұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Көлдеева Шынар Әділқызы
Комиссия хатшысы – Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы 
Комиссия мүшелері: Ниязахунова Мәрия Қалиасқарқызы, Есімбекова Айдана Ғазизқызы
№34 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Көлтабан ауылы,  Орталық көшесі, 15,  Көлтабан негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28171. 
Комиссия төрағасы – Біржанова Жамбы Құдайбергенқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жүнісова Фарида Шаймұратқызы 
Комиссия хатшысы – Есжанова Нүргүл Ақатайқызы 
Комиссия мүшелері:, Сүйдіналиева Индира Алтынбекқызы, Мұсанова Жанна Елемісқызы
№35 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі, 10,  Қызылағаш ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 25303. 
Комиссия төрағасы – Нұғыманова Бақытгүл Тоқтасынқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Есенаманова Күләш Тілеулесқызы
Комиссия хатшысы – Байдильдинов Даниель Әсетұлы
Комиссия мүшелері: Асылбаева Сайра Бибатырқызы, Қрықпаева Гүлназ Болатқызы, Қасымова Жұмагүл Әшімқызы, Досмақов 
Нұрлан Серікұлы 
№36 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Ақтоған ауылы,  Дөсет ата көшесі, 17, Қызылағаш негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28330. 
Комиссия төрағасы - Асылбаев Тұрсынғали Исағалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Рысдәулетов Әділбек Білісбекұлы
Комиссия хатшысы – Есенаманова Асем Асқарқызы
Комиссия мүшелері: Байчигашева Ботагөз Жұмаханқызы,  Құнанбаева Айнаш Айтбайқызы 
№37 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Алажиде ауылы,   Мектеп көшесі, 3-А, Алажиде орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72859) 20010.
Комиссия төрағасы – Секенов Нурлан Болатханұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Дүйсебаев Қыдырбек Қабдолдаұлы
Комиссия хатшысы – Данахметова Гүлзира Дандахметқызы
Комиссия мүшелері: Қыбыраев Айдын Қанатбекұлы,  Құсмолданова Айгүл Нұрсапақызы 
№38 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай батыр көшесі, 25-А,  Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28291.
Комиссия төрағасы – Бакеева Нұргүл Әміренқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Шабетов Нұрланбек   Мырзахметұлы 
Комиссия хатшысы – Мұхамедгариев  Нияз  Салабатұлы
Комиссия мүшелері: Малдыбаева Гүлжихан Мелдеханқызы,    Үскенбаев Серік Манапұлы 
№39 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Егінсу ауылы,  Алтынсарин көшесі, 22,  Егінсу орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28179.
Комиссия төрағасы – Базаров Талап Темирбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Құсмолдина Майра Қанатбекқызы
Комиссия хатшысы – Нұрболатқызы Назгүл
Комиссия мүшелері: Анықбаева Нәзира Жалбасқызы,  Дасербаев Руслан Серікбайұлы  
№40 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ.Мұқашев к-сі, 17, Құрақсу орта мектебінің ғимараты, мектепке дейінгі шағын орталығымен, тел. 8 (72832) 
23407.
Комиссия төрағасы - Ерболаев Кеңғали Айғалиұлы
Комиссия төрағасының орынбасары - Райханова Жанар Ізтелеуқызы 
Комиссия хатшысы: Ақбасова Сарқыт Бидаліқызы
Комиссия мүшелері - Байханов Тұрарбек, Тілеуқұлова Жазира Өмірәліқызы 
№41 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы,  Депо көшесі, 1, Матай  пайдалану локомотив депосының ғимараты, тел. 8 (72843) 62897.
Комиссия төрағасы – Ахметова Гульнара Құмарбекқызы 
Комиссия төрағасының орынбасары – Тұрлашев Бауыржан Уалиұлы
Комиссия хатшысы - Белдікбаева Эльмира Сембекқызы 
Комиссия мүшелері: Лекерова Әлия Шаяхметқызы, Ақтаева Әйгерім Темірханқызы
№42 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі, 4 А, Матай  орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28735.
Комиссия төрағасы -Тлеубекова Зәмзагүл Заманбекқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Искакова Күлжаш Садырбайқызы
Комиссия хатшысы - Жақсыбаева Айдана Зейілқызы
Комиссия мүшелері: Раисова Мерей Қуанышқызы, Байғожанова Эльмира Михайловна 
№43 учаскелік сайлау комиссиясы
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі, 13,  ірілендірген Ақтоғай жол дистанциясының Матай учаскесінің ғимараты, тел. 8 (72832) 
23487.
Комиссия төрағасы – Дакубаева Асель Мақсатқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Мұсанова Мөлдір Райымбекқызы 
Комиссия хатшысы – Қасен Жұлдыз Әлтайқызы
Комиссия мүшелері: Жылқыбай Гүлзат Ағаділқызы, Кәрібай Айнұр Рысбайқызы.
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Екі ақынның айтысы қазақ әдебиетінде 
болғанымен, осы мәтін баспа жүзінде 
жоқ. Ұрпаққа таралмаған. Қалыс 
қалмасын деген ізгі ниетпен ұсынамын. 
Маманұлы Тұрысбектің де көп біле 
бермейтін сипатын Бақтыбай ақын 
өлеңмен мәнді жеткізеді.

Бақтыбай ақын Жолбарысұлы 
Маманұлы Тұрысбекпен жастары тете, 
заманы бір болған. Бақтыбай кішкене 
денелі, қол тоқпақтай ғана кісі екен. 
Үстіне дүйім денелі Тұрысбек құлай кетіп, 
«екі-үш ауыз өлеңмен мені мақтамасаң, 
осылай астымда жатып тұңшығып 
өлесің» дегенінде, Бақтыбай:

Тұрысбек Ешкіөлместің жырасы көп,
Сөзімнің өтіріктен расы көп.
Алпамсадай албасты бас салдың ғой,
Өгіз қара күшіме шыдашы деп.
Түлен түртіп сұрадың қылмысыңды,
Үш ауыз өлеңменен сынашы деп.
Сенің таза денеңді көтерер ем,
Аузыңның елді жеген күнәсі көп.
Әңкүр-Мүңкір басыңа күрзі ойнатар,
Толып жатыр бұл иттің күнәсі деп.
Арашаға мен барып түсе алмаспын,
Тұрсекеңді ит әуре қылмашы деп.
Бақтыбайдан күнәңді өлеңменен,
Сайтан саған айтып пе ед сұрашы деп, 

- деп өлтіре сынап айтқан екен.
***
Бәйімбет өлеңші, той-думанға 

қатысып, жай айтысып жүрген ақын 
екен. Бұрын-сонды ақындар айтысына 
түспепті. Өзі ауқатты болғанымен ірі бай 
емес екен. Өр көректі болыпты. 1901 
жылы тамыз айында Талдықорған ба-
зарына келіп, бір өзбектің асханасында, 
Бақтыбай Жолбарысұлы ақынмен кез бо-
лып айтысады. Палау, манты жеп, арақ 
ішіп отырады. Қызып алған Бәйімбет 
сөз бастайды. Шиеленіскен айтысты 
соңында көп болып әзер қойдыртады.  

Ассалаумағалейкум, Бақтыбай,
Бағарыңыз көбейсін.
Осы болса бар малың,
Бес ешкілі кедейсің.
Бес ешкіден айырылсаң,
Қатыныңа не дейсің?
Қу тақтайдай қуарып,
Сұмырай тілді безейсің.
Сұлу пышақ, бос табақ,
Мезгілмен соғым жемейсің.
Құдай берген өнердің,
Қызығын қашан көресің?
Өмірдің сен білесің,
Екі айналып келмесін.
Бес күндік жалған қызыққа,
Осынша неге сенесің.
Өлмеймін деп жүрмісің,
Қырыңнан жерге енесің.
Сен Бақтыбай болғалы,
Кісі атымен жүресің.
Бек түлеп, ирек қамшылап,
Жеке атқа қашан мінесің?
Далаға шықсаң мақтанып,
Үзенгіңді шірейсің.
Шұбардан тіпті көшпейсің,
Көксудан ары өтпейсің.
Қай уақытта Бақтыбай,
Көресің елдің қарасын.
Дүниеқордың береді,
Өлгенде құдай жазасын.
Дені қарның сауында,
Тіршіліктің барында.
Қолыңды елге жаясың.
Оннан-мұннан құрайсың,
Қайырыңды сұрайсың.
Бет алып барған жеріңнен,
Алмай сірә тұрмайсың.
Бақтыбай ақын дегенге,
Мәз боласың қуанып,
Бір тойып ішкен көжеге.
Неңді сойып бересің,
Үйіңе қонақ келгенде?
Бақтыбай деген атың бар,
Қазаның толмас асын бар.
Ауылда үйді аралап,
Пәлекет қуған басың бар.

 Бақтыбай
Менің атам Сырманақ,
Сенің атаң Шуманақ.
Шуманақтан барақты,
Бақтыбай ақын аралар,
Абақ пенен Тарақты.
Тіршіліктің барында,
Асылдан кидім манапты.
Жарымаған Күшігім,
Айтып бір салдың,
Ішіп жеген тамақты.
Сенің атаң шындығы,
Күшік емес көлшікті.

Білмейміз жер жыртуды кетпен ұстап.
Талалынның басына сенген едің
Егістікті әдейі шеттен бердің.
Егістікті салғанның жөні осы деп,
Бардың да қу даланы кетпендедің.
Арақтың тойып ішкен әсерімен,
Басыңа қанша ұрсада кек көрмедің.
Баяғы Ескелдінің тұрағында,
Салыңды су түбіне кеткен едің
Есекең, Бапакем бірдей шығып,
Қатарға сонда басың жеткен едің.

 Бақтыбай
Бісмілда, сөзді бастайын,
Құдай деген пендеден.
Еш адам өлмей қалмайды,
Қара жерге енбеген.
Асың адал болмайды,
Қайыр, зекет бермеген.
Наданның ісі оңбайды,
Айтқан сөзге көнбеген.
Қыс қысылшаң болғанда,
Қойың қырылып қалғанда.
Арам өлген жасықты,
Үнем қылып, жем жеген,
Соның бәрі тіпті арам,
Ауылың мен аймағың,
Бота менен тайлағың.
Қазаныңда қақпақ жоқ,
Қара сотпақ қаймағың.
Итке берсең ішпейді,
Ашып кеткен айраның.
Жанжалсыз ел тарқамас,
Қырдағың мен ойдағың.
Лай су ішкен Күшігің,
Тұнық бар ма қайнарың?
Жайлау бар ма еліңде,
Шажа менен Қойтастай.
Бақтыбай өлең айтады,
Ортаға орда ой тастай.
Сан жүйріктен озғанмын,
Құлашымды жай тастай.
Бақтыбай тегін еместі,
Ақ мәмилә қожа боп,
Түсінде Қыдыр айқасты-ай,
Бәйімбет сөзді қысқартқын,
Бақтыбаймен айқаспай.

Бәйімбет
Бақтыбай өлең айтасың,
Кешке дейін жалықпай.
Бәйімбеттен жеңіліп,
Сені құдай алып па-ай.
Сынға салып байқайтын,
Осы отырған халық қой.
Қорқыттың ғой Бақтыбай,
Күрік болған тауықтай.
Жарымай Күшік қалғанды,
Бес ешкілі Бақтыбай.
Сенен сауын алып па-ай.
Біздің елдің бір шеті,
Жүр Ілені қоныстай.
Тар қонысы еліңнің,
Сенің бойың қарыстай.
Таныс қылып алыпсың,
Хахол мен орысты-ай.
Арам шошқа етін жеп,
Іргелес салдың қонысты-ай.
Біздің ел малды айдаған,
Жүйрік мініп байлаған.
Сен емес пе ең Бақтыбай,
Малай болып орысқа, 
Арбасын оның майлаған.
Несіп қылдың Бақтыбай,
Мұсылманда жоқ істі.
Орыстың ордың орағын,
Астыңа міндің шолағын.
Ислам дінін ұмытып,
Қосыла жейсің тамағын.
Ашыққан қарның тойған соң,
Көтерілер қабағың.
«Здравствуй» Петка деп айтып,
Мақтанасың сара мың.
Шикі піскен бөлке жеп,
Суғаруға егінін,
Көтерме алдың сөткелеп.
Қанағат қылсаң болмай ма,

Құдайдың берген шалабын.
Ізденіп жүріп ішесің,
Орыстың арақ, шарабын.
Мас болған соң білмейсің,
Не болғанын Бақтыбай,
Үйдегі қатын, баланың.
Орыстың мініп шанасын,
Базарыңа барасың.
Көйлек, көншек алуға,
Ақшаң жетпей, тапшы боп,
Сонда бір жасып қаласың.
Бек сұлуға кедейлер,
Белшесінен батады.
Жаздай тапқан пайдасын,
О да жетпей тапшы боп,
Жалғыз атын сатады.
Сен сияқты Бақтыбай,
Кедейлердің сайтаны.

Бақтыбай
Сөйлегенге жалықпас,
Бақтыбай сынды сабазың.
Қаза қылмас мұсылман,
Бес уақыт намазын.
Атамыз Адам, Хауа ана,
Пейіштен айдап шығарған,
Малғұн деген әзәзіл.
Ғали менен ұрысқан,
Михайл менен Жанәбіл.
Мына бүгін заманым,
Ақ патшаға қарадық.
Солдаттарың ойнатып,
Сайлатып қойды жарағын.
Бәрімізде зәре жоқ,
Қатын менен баланың.
Айдап келген бұл жерге,
Бәйімбет сенің ажалың.
Қойға ере алмай жүруші ең,
Көтерілді қайдан қабағың.
Жалаң аяқ жүруші ең,
Тілім болып табаның.
Мал біткен соң байғұс-ау,
Әжептәуір ажарың.
Мен сөйлесем Бәйімбет,
Төңкерілер қазаның.
Ұмытасың құдайды,
Тоқ болып жүрсе тамағың.
Үйсін, Найман бас қосқан,
Талдықорған базарым.
Бәрі келіп алады,
Осыдан керек жарағын.
Айырымы жоқ пенденің,
Туысқан орыс, қазағым.
Бұл орысқа кәніки,
Қарамай сонда қалғаның.
Мен білемін Бәйімбет,
Қазақ пенен Созақты.
Туысқаның емес пе,
Түбің сенің Қайрақты.
Ішінде бұл Қазақтың,
Қылып жүрсің қарақшы.
Сенің атаң әуелде,
Қазақ емес түрікпен.
Қорлық көріп елінен,
Сыр бойынан үріккен.
Қаңғып келген түрікпен,
Біздің елге біріккен.
Тұқым алуға болмайды,
Біздің елге шіріктен.
Сен түбіңді тауып ал,
Қарақалпақ білінді.
Құдай саған салмасын,
Мұсылмандық дініңді.
Мен Бақтыбай көзіңе,
Көрсетейін жыныңды.
Айтпайын-ақ деп едім,
Айтқыздың батыр мініңді.
Екі ауыз өлең білдім деп,
Бермедің маған тынымды.
Сандалтып бүйтіп қойғанша,
Бір-екі ауыз өлеңмен,
Өшірейін үніңді.
Айтпайын деп ойлап ем,
Айтқыздың батыр шынымды.
Бұдан әрі Бәйімбет,
Келтірме менің жынымды.
Тоқтатайын өлеңді,
Қош алсаң батыр мұнымды.
Шапқанда жүйрік шығады,
Қайырылса болат сынады.
Біреу жарлы, біреу бай,
Бәрін құдай қылады.
Тақылдаған қу тазбен,
Осымен тоқтап тынады.
Бұл айтқаным ақылым,
Патша құдай біледі,
Кімнің тентек мақұлын.
Қарақалпақ болады,
Бірге туған жақының.
Түбіңді тап одан да,
Бәйімбет сынды батырым.
Тәмам етсін осымен,
Бақтыбай сөздің ақырын.

Бәйімбет
Менің атам ежелден Күшік емес 
                                                        Көлшікті,
Байқап сөйле Бақтыбай, атам қашан 
                                                   кем шықты.
Атадан ата озбайды, бекер сөзді 
                                                     қозғайсың,
Көргенсіздің баласы оған сенің 
                                                   нең шықты.                                        

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Сұрастырып келгенде,
Атамнан атаң кем шықты.
Бақтыбай кедей болғанда,
Сенің оған нең шықты.
Қысы-жазы көшесің,
Тұрағың жоқ меншікті,
Қайда көрсем шұбайсың.
Бидайға орақ салғанда,
Орақтан бау сұрайсың.
Сұрап алған бауыңды,
Екі-үш ай қорек қыласың.
Қатын, балаң жарымай,
Тақ-тұқ етіп тұрасың.
Күзді күні болғанда,
Дорбаңды асып мойныңа,
Қайырыңды сұрайсын.
Қыдыр шалған Көксуды,
Өрге қарай қыдырып.
Қырман басын сау қоймай,
Топан, ұшық жинайсың.
Өлдім-талдым дегенде,
Бір-екі қап бидайдың,
Басын зорға құрайсың.
Қараша айы болғанда,
Құмға қарай шұбайсың.
Қыстауға көшіп барған соң,
Күз басында соғымға,
Бір-екі тоқты соясың.
Бүйірің шығып, мәз болып,
Бір тойынып қаласың.
Ептеп-септеп күн көріп,
Қыстан сөйтіп шығасың.
Қысты күні болғанда,
Қақпан, тұзақ арқалап,
Сексеуілге барасың.
Қоян жымын сау қоймай,
Қақпаныңды жазасың.
Бүгін салған қақпанға,
Ертең түсте барасың.
Арам өлген қоянды,
Қапқа жинап саласың.
Біле тұра арамды,
Қазаныңа саласың.
Қатын, балаң мәз болып,
Қуанысып қаласың.
Құдай өзі береді,
Арамқордың жазасын.
Екі ауыз өлең білдім деп,
Алдың Бақтыбай мазасын.
Менің атам сұрасаң,
Сиыршы емес Байгөбек.
Сиыр жайып жүргенде,
Ақсақалды шал келген,
Қыдыр бабаң мен деген.
Бай боласың сен деген,
Шұбардан қоныс ал деген.
Шұбардан қоныс алған соң,
Ақ бидай егіп, нан жеген.
Нан жеген соң дәндеген,
Көксудан алып бір тоған,
Иесіз жатқан Шұбардың,
Егістігі мол деген.
Қыдырлы тоған болған соң,
Орыс деген ел келген,
Аузы түкті кәпірге,
Қанша айтсам да теңгермен,
Арық тоқты Күшігім.
Құйрығыңды шірітіп,
Ел қатарына енбеген.
Базардан алған кездеме,
Жаманның сөзін сөз деме.
Бақтыбаймен айтысқан,
Бәйімбет деген таз неме.
Бақаң өлең қозғаған,
Алдынан жүйрік озбаған.
Тоқтат сөзді боқ жеме,
Жүзден озған тұлпармын,
Жетпейді, жетемін деп ойлаған.

Бәйімбет
Атандың Бақтыбай боп сөйлер сөзге,
Көрсетші өнеріңді осы кезде.
Қу тақым, сіңірі шыққан, сорлы кедей,
Мақтандың көрмегендей несін бізге.
Егіске Шұбардағы ие болып,
Астықтан тапқан малды көрсет бізге.
Дауылдап мақтанасың барған сайын,
Отарда қанша ешкің бар бұдан өзге,
Баққаның алдыңдағы бес-ақ ешкі.
Кебенек сойылмаса жетер күзге.
Сартөрді жазды күні жайлап едім,
Биені қатарымен байлап едім.
Үстіне егініннің қонып алып,
Жылқыны үйірімен айдап едік.
Біздің ел тауды жайлап, құмды қыстап,
Жарымы өзен бойын қылар қыстақ.
Құдайым мал мен бақты бергенен соң,

БАҚТЫБАЙ МЕН   
          БӘЙІМБЕТ



ӘДІЛЕТ ОРГАНДАРЫНА – 30 ЖЫЛ!

5 бетАЌСУ ӨЊІРІ30 қыркүйек 2022 жыл

Өзінің сан қырлы қызметінің 
арқасында егеменді 
мемлекеттің құқықтық саяса-
тын жүзеге асыру ісіне өзіндік 
үлесін қосып келе жатқан 
сала – әділет органдары. Ме-
желенген міндеттер негізінде 
еліміздің әділет органдарының 
жаңа кезең талабына орай 
мемлекеттік құқықтық реформа-
ны қалыптастырып,  жұмысын 
дамытып келе жатқанына 
биыл - 30 жыл. Осы ретте атал-
мыш саланың даму жолында 
ерен еңбек етіп жүрген Ақсу 
ауданаралық сот актілерін 
орындау жөніндегі аумақтық 
бөлімінің аға сот орындаушысы 
– бөлім басшысы Сарсенбаева 
Салтанат Жамакқызы жайында 
сыр шертудің өзі бір ғанибет.

Мәртебелі қызметтің тұтқасын 
ұстап, ел игілігі жолында аян-
бай қызмет атқарып жүрген 
Салтанат Жамакқызы 1964 
жылы 9 ақпанда Алматы облы-
сы Қапал ауданы Қоңыр ауы-
лында  қарапайым отбасында 
дүниеге келген.  Білім ордасын 
1981 жылы аяқтаған зейінді 
бойжеткен өз қатарластары 
сияқты арманының қанатына 
мініп, білім қуып әсем қала 
Талдықорғанға келеді. Сөйтіп 
еңбек жолын 1982 жылы 
Талдықорған қаласындағы  
«Тоқыма» цехынан  бастайды. 

Білімге деген құштарлығының 
арқасында еңбек ете жүріп, 
1982 жылы Талдықорған  заң 
техникумының білімгері ата-
нады.  1984 жылы аталмыш 
білім ордасын үздік нәтижемен 
тәмамдайды. Оқуда жүргеннен-
ақ өзінің білімділігі, тапқырлығы, 
мақсатшылдығы мен 
қайырымдылығы арқылы көзге 
түскен ол әртүрлі қоғамдық іс-
шаралардың белсенді мүшесі 
болады. Сол жылы туған жері 
Қапалға келіп,  аудандық Ис-
полкомында хатшы ретінде 
1985 жылға дейін қызмет 
атақарады. Өзінің зеректігімен, 
пысықтығымен көзге түскен 
ару 1985 жылы Қоңыр селолық 
советінде есеп кассирі, 
1985 - 1987 жылдары Қоңыр 
селолық советінде хатшы, 

Еңбектен тапқан бақытын

1987 - 1988 жылдары Қапал ау-
данына қарасты Қоңыр ауылдық 
кітапханасында бас кітапханашы 
қызметін атқарады.

«Іс тетігі білікті маман қолында» 
екені бесенеден белгілі. Өз ісін 
жан-тәнімен сүйіп, сол салада 
жетістікке жетуді көздеген Сал-
танат Жамакқызы кәсібін жетік 
меңгеріп, қырағылық танытып, 
өзіне жүктелген міндеттерді бар 
ынтасымен, сүйіспеншілігімен, 
абыроймен атқарып 1988 
жылдың қазан айында Қапал 
аудандық халық сотының 
сот орындаушысы қызметіне 
та ғ а й ы н д а л а д ы . 1 9 9 8 - 2 0 0 4 
жылдары Ақсу аумақтық 
бөлімшесінде сот орындаушы 
қызметін  жалғастырды. Талан-
ты мен талабының арқасында 
өз міндетін  сауатты, сапалы  
атқарғаны үшін 2004 жылы Ақсу 
аудандық аумақтық бөлімшесінің 
аға сот орындаушы қызметін 
қолға алып, 2010 жылға дейін 
тұрақты жұмыс істеді. Сондай-
ақ, заң саласы бойынша кәсіби 
біліктілігін арттырып, талмай 
еңбектенуінің нәтижесінде 
2010-2011 жылдар аралығында 
аудандық аумақтық бөлімінде сот 
орындаушы, 2011-2018 жылда-
ры  аудандық аумақтық бөлімінің 
бастығы аға сот орындаушы, 
2018 жылдың қараша айынан 
2020 жылдың маусым айына 

дейін Ақсу, Сарқан аудандық 
аумақтық бөлімінің бөлім бас-
шысы - аға сот орындаушы, 
2020 жылдың шілде айынан 
бастап Ақсу, Сарқан, Алакөл 
аудандық аумақтық бөлімінің 
бөлім басшысы - аға сот орын-
даушы болып қызмет атқарады. 

Қазіргі таңда Ақсу 
ауданаралық сот актілерін орын-
дау жөніндегі аумақтық бөлімінің 
аға сот орындаушысы – бөлім 
басшысы қызметін атқаруда. 
Салтанат Жамакқызының 34 
жылдық еңбек  тәжірибелігі 
мен білімділігі, еңбекқорлығы, 
ізденімпаздығы еленіп, сапалы 
қызмет көрсете білгені үшін ау-
дан, облыс әкімшілігі тарапынан 
ескерусіз қалған емес. Көптеген 
Алғыс хаттар табысталып, түрлі 
дипломдармен марапатталған. 
Бұл кейіпкеріміздің  өз қыметіне 
жауапты маман екендігінің 
дәлелі.

Ол білікті маман ғана емес, 
ең бастысы үйдің де түздің 
де  шаруасын бір кісідей 
дөңгелетіп жүрген аяулы ана, 
отбасының ұйытқысы.  Ұлы Ал-
мас Қ.Сәтбаев атындағы орта 
мектеп-гимназиясында ұстаз, 
қызы Әйгерім Ақсу ауданы 
«КМФ» ЖШС-де  аға кредиттік 
эксперт болып қызмет атқарады. 
Кіші ұлы Ілияс Талдықорған 
қаласы «125 TALDYQORGAN» 
мектебінде 11-сынып оқушысы. 
Балалары да аялы анасының 
тәрбиесін көріп, еңбектің қадірін 
түсінетін  ардақты азаматтар.  
Батыр, Әмір және Ерке есімді 
немерелердің әжесі. Түзде 
тынбай еңбегін жасап жүрседе, 
отбасында әйелдік міндетін, 
аналық парызын  атқарып 
жүрген нағыз отанасы. 

Сырт көзге нәзік көрінгенімен, 
қызмет барысында темірдей 
төзімді кейіпкеріміздің 
бұл атқарып жатқан істері 
көпшілікке үлгі деп білемін. 
Салтанат Жамакқызын кәсіби 
мерекесімен құттықтай отырып, 
шаңырағына шаттық, баянды 
бақыт, зор денсаулық тілеймін. 

Айымбала 
ДЖАКУПБЕКОВА,

әріптесі.

Мен Досжан Тұрсабеков – Жансүгіров ауылының тұрғыны, 
Жансүгіров ауылдық округі Ардагерлер кеңесінің төрағасымын. 
Жерлес ақынымыз Құдаш Мұқашев көшесі, 12 үйде тұрамыз. 
Алдымыздағы жаз айында, яғни, 16 маусымда жолдасым 
Тұрсабекова Бәтіш Құдайбергенқызы аяқ астынан қан қысымы 
көтерліп, сал болып қалды. Нақтырақ айтқанда – сол жағынан, 
(жүрек жағы) қозғала алмай қалды. Ол аз болғандай қан қысымы 
100  - 200 – ге, қанты 17 – ге көтерілді. Ауызы қисайып, тілі 
күрмеліп сөйлей алмай қалды. Қазақ атамыз айтатын  «Орта 
жолда атың жаңылмасын, орта жаста жарың ауырмасын»,-
дегендей қиын жағдайға душар болдық.  Біраз әбігерге түсіп, 
дәрігерге жүгіндік.

Мемлекетіміздің басшысы Қасым – Жомарт Тоқаеа Қазақстан 
халқына Жолдауында: - «Денсаулық сақтау саласы бәсекеге 
қабілетті болуы үшін дәрігерлер дайындау жүйесін жетілдірген 
жөн. Медициналық жоғары оқу орындарының жанынан 
көпбейінді ауруханалар және клиникалар ашылады. Алдағы үш 
жылда резидентураға бөлінетін грант саны 70 пайызға көбейеді.

Мұның бәрі ұлт денсаулығын сөз жүзінде емес, іс жүзінде 
жақсартуға септігін тигізеді» - деген еді. Осы жанымыз қысылғанда 
ауданымызда елге қызмет жасап жатқан дәрігерлердің сөзбен 
емес іс жүзінде өз істерінің нағыз маманы екеніне көзіміз жетті.

Дәрігерлер Дәулет Ерғабылов, Бейбіт Сәбитұлы, Жандос 
Мәуленұлы және осы саладағы мейірбикелер мен тазалықшылар 
аянбай еңбек етіп, бір жарым айда жолдасымды қалпына 
келтірді. Қазір қан қысымы 120 – 80, қанты 6 – ға түсті. Аяқ – қолы 
істеп, тілі сөзге келді. Тіпті қайтадан әліппе жаттатқандай қызмет 
жасады. Қазір жолдасым Бәтіш Құдайбергенқызы отбасылық 
тойларда билеп, баяғыдай ән салатын жағдайда. Өз ісінің нағыз 
мамандары ақ халатты абзал жандарға аталық алғысымды 
айтып, батамды беремін. Әрқашан халық көңілінен шығып, ел 
алғысына бөлене беріңіздер.

Досжан ТҰРСАБЕКОВ,
Жансүгіров ауылдық округінің 

Ардагерлер кеңесінің төрағасы.

АЛҒЫС АЙТАМЫЗ!

Еліміз еңсесін тіктеп, егемендік 
алғанына ордалы отыз жыл тол-
ды. Заман ағымына қарай өрлеп 
келеміз. Межелеген мақсатымыз 
дамыған отыз елдің алғашқы 
санатында тұру.  Десек те осы 
мұратымызға жетуге бармақ   
басты, көз қысты әрекеттер 
кедергі келтіріп жатқаны жа-
сырын емес. Сондықтан ескі 
әлемнің есігінде қалып қалмау 
үшін алға ұмтылуымыз қажет.

Мемлекеттік саясаттың бас-
ты міндеттерінің қатарында 
парақорлық, жемқорлық сын-
ды мәселелермен күресу тұр. 
Сондай-ақ, бұл мәселенің қоғам 
арасындағы көріністерін азай-
ту, алдын алу шаралары күн 
тәртібінен түскен емес. Әлеумет 
мүддесін көздеген әр салаға 
жыл сайын милиардтап қаржы 
бөлінеді, жеме-жемге келгенде 
қаражаттың қай  бөлігі қандай 
мақсатта жұмсалғанынан бейха-
бар болып қалатынымыз да бар. 
Ол ең алдымен мемлекеттік 
тұтастық пен қауіпсіздікке төнген 
қатер. Егер бұл олқылықтың жо-
лын бөгеу жолында әрбір аза-
мат бар ынта-ықыласын, күш-
жігерін арнаса, онда кемшіліктің 
кесірі кеми түсері рас.

Заңмен шектеу қойылған 
қылмыстың етек жаюы 
болашағымыздың бұлыңғыр 
болуына сепетігін тигізеді. 
Елдің беделіне, жаһандық 
бәсекелстікте ауқымды 
қадамдар жасауға кедергі бола-
ды. 

Сонымен қатар бұл індет билік 
пен бұқара арасына іріткі салып, 

Баршамызға ортақ 
міндет

заң мен елдегі әділеттілікке де-
ген сенімді сетінететіні де жасы-
рын емес. Ортақ мәселе болған 
аталмыш тақырыпқа келгенде 
көпшілік енжарлық танытып, өз 
бастарына зиян тигізбейтіндей 
үстіртін қарайды. 

Қоғамды құрайтын сіз бен 
біз. «Саусақ бірікпей, ине 
ілікпейді»,-демекші бірігіп 
жұмыс істеп, жемқорлыққа 
қарсы тұрсақ қана бұл індеттің 
түбегейлі көзін жоямыз. Ал-
пауыт мемлекеттермен иық 
теңестіруімізге кедергі келтіріп 
жатқан аталмыш дерттің кең 
етек алуына жұмыла кірісіп, 
тосқауыл болайық. 

Еліміздің болашағына мән 
беріп, ертеңіміздің жарқын бо-
луын көздейтін азамат ретінде 
аманаттың ауыр жүгін арқалай 
отырып, санаға серпіліс, 
қоғамға өзеріс орнатайық. Жаңа 
Қазақстанның жаңа бейнесін 
қалыптастырайық.

Тұғырлы Тәуелсіздігіміз 
ешқашан тағынан таймасын, 
бақыт пен бейбітшілік үйлескен 
мекеніміз мәңгі гүлдене берсін!

Мұхтар МҰСАНОВ,
аудандық қазынашылық 

басқармасының басшысы.

адам баласына адамдықтың 
белгісі адамгершіліктен 
қалыптасады. Ал, адамгершілік 
дегеніміз,  адам бойындағы 
асыл қасиеттерді айтамыз. Де-
мек,  асыл қасиетіміз – еңбек 
сүйгіштік, достық, әдептілік, 
көмек беру, қоғамға қызмет ету, 
инабаттылық, үлкенді сыйлау, 
имандылық, елін, жерін сүю, 
кішіпейілділік. Яғни, адам бой-
ында осы қасиеттер жоғары 

ізет, сый құрметін көрсетеді.  
Адамгершіліктің тағы бір  

жоғарғы түрі – ар-ұятты сақтау. 
Халық мақалаларында жастар-
ды сабырлы, адал арлы азамат 
болуға үндеп отырады.     

Адамгершілік деген сөздің 
әрбір әрпінде өзіндік мағына 
бар сияқты Егер оны талдап 
көрсек адам бойындағы барлық 
жақсы қасиеттер күн сәулесіндей  
шуағын шашып  тұрғандай. 

Ақсу аудандық 
кітапханаларда имандылық, 
адалдық, адамгершілік туралы 
тақырыпта  шаралар өткізіліп 
тұрады. Мақсаты  - жас ұрпақты  
білімді, тәрбиелі және  жаман 
әдеттерден аулақ болуға, әрі 
парасатылыққа   тәрбиелеу. 

Сабира РАХЫПБЕКОВА,
 аудандық 

балалар кітапханасының 
кітапханашысы.

Қазақ халқы ертеден 
адамгершілікті, мейірімділікті, 
қайырымдылықты, жоғары 
бағалай білген. Отбасын-
да баланы кішіпейілділікке, 
ізеттілікке, имандылыққа, 
инабаттылыққа тәрбиелеуді 
мақсат еткен. 

Өзін ғана ойлаған -
Жамандықтың белгісі.
Өзгені де ойлаған,
Адамдықтың белгісі,- де-

ген ұлағатты жолдардың 
терең мағынасы бар. Өйткені, 

тұрса, ол адамның адамгершілігі 
жоғары болмақ.

Адамгершілік қасиетінің бірі 
– сәлем беру, үлкенге сый –
құрмет, кішіге ізеттілік көрсету 
екенін білеміз. Адамның әр күнгі 
іс - қимылы таңертеңгі сәлем 
мен жақсы лебіз. Адамгершілік 
– өткінші міндет емес, өмірлік 
міндет.  Қазақта “Әдепті елдің 
баласы алыстан сәлем береді”, 
деген аталы сөз бар. Өйткені, 
сәлемдесу, амандасу адамның 
әрбір жан иелерінің бір-біріне 

«Денсаулық сақтау саласы бәсекеге қабілетті болуы 
үшін дәрігерлер дайындау жүйесін жетілдірген жөн... 
Мұның бәрі ұлт денсаулығын сөз жүзінде емес, іс жүзінде 
жақсартуға септігін тигізеді». 

Президент Қасым - Жомарт Тоқаевтың Қазақстан 
халқына Жолдауынан.
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№1 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жансүгіров ауылы, О. Жұмашев көшесі №29, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Есмұрат Сиқымов атындағы орта 
мектебі, мектеп жанындағы интернатымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов №3-тен 22-
ге дейін, Сәтпаев №1-ден 136-ға дейін, Тәуелсіздік №1-ден 186-ға дейін, Сиқымов №1-ден 101-ге 
дейін, Әліпбеков №2-ден 8-ге дейін, Жидебаев №1-ден 25-ке дейін (тақ жағы), №2-ден 54-ге 
дейін (жұп жағы), Шоңай батыр №38-ден 207-ге дейін, Айтжанов №4-тен 20-ға дейін, Сақалбаев 
№1-ден 11-ге дейін, Еркенов №1-ден 45-ке дейін, Жұмашев №42-ден 128-ге дейін.

№2 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №8, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 
атындағы орта мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Нұрбопа №1-ден 79-ға дейін, Қалилаханов №2-ден 
85-ке дейін, Әуезов №1-ден 54-ке дейін, Қ. Мұқашев №2-ден 12-ге дейін, Еркінбеков №2-ден 37-
ге дейін, Мұратбаев №2-ден 13-ке дейін, Ермектасов №1-ден 5-ке дейін, Кедесов №1-ден 10-ға 
дейін, Жамбыл №2-ден 37-ге дейін, Бұланов №3-тен 38-ге дейін, Ә. Молдағұлова №1-ден 13-ке 
дейін, Желтоқсан №9-дан 29-ға дейін (тақ жағы), Желтоқсан №1А, 4, Қабанбай батыр №2-ден 
18-ге дейін (жұп жағы), №1-ден 35-ке дейін (тақ жағы), Момышұлы №1-ден 12а-ға дейін, Терібаев 
№2-ден 43-ке дейін, Есеболатов №1-ден 102-ге дейін, Ангалова №6-дан 12-ге дейін, Уәлиұлы 
№1-ден 39-ға дейін, Құсмолдин № 1-ден 6-ға дейін, Майлин №2-ден 33-ге дейін, Жидебаев №33-
тен 41-ге дейін (тақ жағы), №56-ден 108-ге дейін (жұп жағы), Бөрібай батыр №33-тен 55-ке дейін, 
Масимов №36-дан 50-ге дейін, Е. Маманұлы №2-ден 60-ге дейін.

№3 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Қабанбай батыр көшесі №42, "Ақын Сара" жастар мәдени 

орталығы.
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Желтоқсан №8-ден 48-ге дейін (жұп жағы), №33-тен 

63-ке дейін (тақ жағы), Қабанбай батыр №20-ден 40-қа дейін (жұп жағы), №41-ден 65-ке дейін 
(тақ жағы), Пушкин №1-ден 17-ге дейін, Төлебаев № 1-ден 56а-ға дейін, Амангелді №1-ден 59-
ға дейін, Айтқожин №1-ден 9-ға дейін, Сүлейменов №1-ден 4-ке дейін, Бұхарбаев №1-ден 77-ге 
дейін, Кенжебаев №1-ден 16-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 33-ке дейін, Толғанбай ақын №1-ден 
71-ге дейін, Р. Рахымбекова №1-ден 33-ке дейін, Абай №1-ден 14-ке дейін, Жандосов №2-ден 29-
ға дейін, Әубәкіров №1-ден 21-ге дейін, Омарұлы №1-ден 21-ға дейін, Жансүгіров №1-ден 14-ке 
дейін, Жидебаев №43-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкөзек ауылы, Алтынсарин көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№5 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қаракемер орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Алтынарық ауылы.
№6 сайлау учаскесі.
Орталығы: Энергетик ауылы, О. Кошевой көшесі №4, Ақсу аудандық электрожүйелерінің 

ғимараты. 
Шекарасы: Энергетик ауылы. 
№7 сайлау учаскесі.
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі №40, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ңұрсұлтан Есеболатов атындағы 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ГЭС ба-
стауыш мектебін қосқанда.

Шекарасы: Есеболатов ауылы.
№8 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар Жырау көшесі №7, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызылқайың бастауыш мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қызылқайың ауылы.
№9 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Еңбек ауылы, М. Ермектасов көшесі №35, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарасу негізгі орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Еңбек ауылы.
№10 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі №9, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Тарас негізгі орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Тарас ауылы.
№11 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі №28, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Кеңжыра ауылы.
№12 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Қаракөз ауылы, Жамбыл көшесі №19, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Бижарас Садырбайұлы атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қаракөз ауылы.
№13 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кеңғарын ауылы, Шірікарал көшесі №35, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Кеңғарын орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Кеңғарын ауылы. 
№14 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай Бәтенов көшесі №1, "Жетісу облысы білім 

басқармасының Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Жаңатілеу орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Жаңалық ауылы.
№15 сайлау учаскесі.
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №26, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Сағабүйен, Сағакүрес ауылдары.
№16 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарашілік ауылы, Қастекбаев көшесі №7А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қарашілік орта мектебі мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қарашілік ауылы.
№17 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ойтоған ауылы, Жәнәбіл көшесі №12, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ойтоған ауылы.
№18 сайлау учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі нөмерсіз, жекеменшік үй
Шекарасы: Үлгілі ауылы.
№19 сайлау учаскесі.
Орталығы: Б. Сырттанов ауылы, О.Жандосов көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Ғани Мұратбаев атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Б. Сырттанов ауылы.
№20 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі №1, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Шоқан Уалиханов атындағы орта мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Қопа ауылы.
№21 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі 
шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

АҚСУ АУДАНЫНДА ДАУЫС БЕРУДІ ӨТКІЗУ ЖӘНЕ ДАУЫС 
САНАУ ҮШІН ҚҰРЫЛҒАН САЙЛАУ УЧАСКЕЛЕРІ

Избирательный участок №1.
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева №29, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Есмурата Сикымова с при школьным интернатом» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №3 по 22, Сат-
паева с №1 по 136, Тауелсиздик с №1 по 186, Сикымова с №1 по 101, Алипбекова с №2 по 8, 
Жидебаева с №1 по 25 (нечетная сторона), с №2 по 54 (четная сторона), Шонай батыра с №38 
по 207, Айтжанова с №4 по 20, Сакалбаева с №1 по 11, Еркенова с №1 по 45, Жумашева с №42 
по 128.

Избирательный участок №2.
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан №8, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сатбаева» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Жансугурова, улицы: Нурбопа с №1 по 79, Калилаханова с №2 по 85, Ауэзова 
с №1 по 54, К.Мукашева с №2 по 12, Еркинбекова с №2 по 37,  Муратбаева с №2 по 13, Ермекта-
сова с №1 по 5, Кедесова с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 37, Буланова с №3 по 38, А. Молдагуло-
вой с №1 по 13, Желтоксан с №9 по 29 (нечетная сторона), Желтоксан №1 А, 4, Кабанбай батыра 
с № 2 по 18 (четная сторона), с №1 по 35 (нечетная сторона), Момышулы с №1 по 12а, Терибаева 
с №2 по 43, Есеболатова с №1 по 102, Ангаловой с №6 по 12, Уалиулы с №1 по 39, Кусмолдина с 
№1 по 6, Майлина с №2 по 33, Жидебаева с №33 по 41 (нечетная сторона), с №56 по 108 (четная 
сторона), Борибай батыра с №33 по 55, Масимова с №36 по 50, Е. Маманулы с №2 по 60.

Избирательный участок №3.
Центр: село Жансугурова, улица Кабанбай батыра №42, молодежный культурный центр "Акын 

Сара".
В границах: село Жансугурова, улицы: Желтоксан с №8 по 48 (четная сторона), с № 33 по 

63 (нечетная сторона), Кабанбай батыра с №20 по 40 (четная сторона), с № 41 по 65 (нечетная 
сторона), Пушкина с №1 по 17, Толебаева с №1 по 56а, Амангельды с №1 по 59, Айткожина с №1 
по 9, Сулейменова с №1 по 4, Бухарбаева с №1 по 77, Кенжебаева с №1 по 16, Акын Сара с №1 
по 33, Толганбай акына с №1 по 71, Р. Рахымбековой с №1 по 33, Абая с №1 по 14, Жандосова 
с №2 по 29, Аубакирова с №1 по 21, Омарулы с №1 по 21, Жансугурова с №1 по 14, Жидебаева 
с №43 по 51 (нечетная сторона).

Избирательный участок №4.
Центр: село Кокозек, улица Алтынсарина №1, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Куата Терибаева с дошкольным мини-центром» государственного учреж-
дения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кокозек.
Избирательный участок №5.
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Коммунальное государственное учреждение «Кара-

кемерская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «Отдел 
образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Алтынарык.
Избирательный участок №6.
Центр: село Энергетик, улица О. Кошевого №4, здание Аксуской районной электросети. 
В границах: село Энергетик. 
Избирательный участок №7.
Центр: село Есеболатова, улица Жамбыла №40, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошкольным мини-центром включая началь-
ную школу ГЭС» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управ-
ления образования области Жетісу».

В границах: село Есеболатова.
Избирательный участок №8.
Центр: село Кызылкайын, улица Бухар Жырау №7, Коммунальное государственное учрежде-

ние «Начальная школа Кызылкаин с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кызылкайын.
Избирательный участок №9.
Центр: село Енбек, улица М.Ермектасова №35, Коммунальное государственное учреждение 

«Карасуская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Енбек.
Избирательный участок №10.
Центр: село Тарас, улица Тауке хан №9, Коммунальное государственное учреждение «Тара-

совская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Тарас.
Избирательный участок №11.
Центр: село Кенжыра, улица Акимшилик №28, Коммунальное государственное учреждение 

«Кенжиринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Кенжыра.
Избирательный участок №12.
Центр: село Каракоз, улица Жамбыла №19, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Бижараса Садырбая с дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Каракоз.
Избирательный участок №13.
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал №35, Коммунальное государственное учреждение 

«Кенгаринская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «От-
дел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Кенгарын.
Избирательный участок №14.
Центр: село Жаналык, улица Шатырбай Батенова №1, Коммунальное государственное учреж-

дение «Жанатлеуская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Жаналык.
Избирательный участок №15.
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана №26, Сагабуйенский сельский дом культуры.
В границах: селы Сагабуйен, Сагакурес. 
Избирательный участок №16.
Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №7 А, Коммунальное государственное учрежде-

ние «Карашиликская средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу». 

В границах: село Карашилик.
Избирательный участок №17.
Центр: село Ойтоган, улица Жанабила №12, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-центром» государственно-
го учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Ойтоган.
Избирательный участок №18.
Центр: село Улгили, улица Талдыозек без номера, частный дом.
В границах: село Улгили.
Избирательный участок №19.
Центр: село Б.Сырттанова, улица О.Жандосова №1, Коммунальное государственное учреж-

дение «Средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Б. Сырттанова.
Избирательный участок №20.
Центр: село Копа, улица Балтабай №1, Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

школа имени Шокана Уалиханова с дошкольным мини-центром» государственного учреждения 
«Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Копа.
Избирательный участок №21.
Центр: село Аксу, улица Айсеркенова №13, Коммунальное государственное учреждение 
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Шекарасы: Ақсу, Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім ауылдары.
№22 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, А.Жиенбаев көшесі №13 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай атындағы орта мектебі, мек-
тепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шолақөзек бастауыш 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Көкжайдақ ауылы.
№23 сайлау учаскесі.
Орталығы: Шолақөзек ауылы, Қосағаш көшесі №2, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Абай атындағы орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Шолақөзек бастауыш мектебі, 
мектепке дейінгі шағын орталығын қосқанда.

Шекарасы: Шолакөзек ауылы.
№24 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу ау-

даны бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда. 

Шекарасы: Ақтөбе ауылы.
№25 сайлау учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта мектебі" 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.

Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі №22 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ащыбұлақ ауылы.
№27 сайлау учаскесі.
Орталығы: Суықсай ауылы, С. Омаров көшесі №10 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Юрий Гагарин атындағы орта 
мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Ақтөбе, Баласаз бастауыш мектептерін қосқанда.

Шекарасы: Суықсай ауылы.
№28 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі. 
Шекарасы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі.
№29 сайлау учаскесі.
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі №19, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек Сырттанов атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қызылжар 
бастауыш мектебін қосқанда.

Шекарасы: Арасан ауылы.
№30 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі №17, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Барлыбек Сырттанов атындағы орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қызылжар 
бастауыш мектебін қосқанда.

Шекарасы: Қызылжар ауылы.
№31 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі №21, Қапал ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Сейфуллин №1-ден 42-ге дейін, Орманов №1-ден 30-ға 

дейін, Әділбеков №1-ден 15-ке дейін, Жәлел №1-ден 12-ге дейін, Аққайың №1-ден 15-ке дейін, 
Достық №1-ден 19-ға дейін, Қабанбай батыр №1-ден 30-ға дейін, Ескелді би №1-ден 38-ге дейін, 
Мұқанов №1-ден 34-ке дейін, Аль-Фараби №1-ден 64-ке дейін, Маметова №1-ден 62-ге дейін, 
Абылайхан №1-ден 61-ге дейін, Иманов №1-ден 61-ге дейін, Алыбаев №1-ден 36-ға дейін, 
Төлебаев №1-ден 26-ға дейін, Тоқтаров №1-ден 16-ға дейін, Майлин №1-ден 8-ге дейін, Дулатов 
№1-ден 7-ге дейін, Жандосов №1-ден 25-ке дейін, Кудерин №2-ден 16-ға дейін, Ә. Молдағұлова 
№1-ден 61-ге дейін, Бокин №1-ден 22-ге дейін, Абай №1-ден 18-ге дейін, Уалиханов №1-ден 7-ге 
дейін, Ақын Сара №2-ден 54-ке дейін (жұп жағы).

№32 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі №15, «Жетісу облыстық білім басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің «Қапал кәсіптік-техникалық колледжі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны.

Шекарасы: Қапал ауылы, көшелері: Т. Бигелдинов №1-ден 64-ке дейін, Момышұлы №1-ден 78-
ге дейін, Сәтпаев №2-ден 34-ке дейін, Жұмабаев №1-ден 57-ге дейін, Жібек жолы №1-ден 51-ге 
дейін, Алдабергенов №1-ден 20-ға дейін, Әубәкіров №1-ден 15-ке дейін, Тәнеке батыр №1-ден 
68-ге дейін, Жансүгіров №1-ден 15-ке дейін, Әуезов №1-ден 18-ге дейін, Алтынсарин №1-ден 12-
ге дейін, Бейбітшілік №1-ден 19-ға дейін, Иманов №40-тан 64-ке дейін, Ақын Сара №1-ден 85-ке 
дейін (тақ жағы), №56-дан 78-ге дейін (жұп жағы).

№33 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.
№34 сайлау учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі №15, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Көлтабан негізгі орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Көлтабан ауылы.
№35 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі №10, Қызылағаш ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Қызылағаш ауылы.
№36 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі №17, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Қызылағаш негізгі орта мектебі, мектеп-
ке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Ақтоған, Қопалы ауылдары.
№37 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі №3 А, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Алажиде негізгі орта мектебі, мектепке 
дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Алажиде ауылы.
№38 сайлау учаскесі.
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай көшесі №25 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Мұхтар Әуезов атындағы негізгі 
орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Молалы ауылы, Қараой, Қайрақты разъездері.
№39 сайлау учаскесі.
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Егінсу орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Егінсу ауылы, Құмтөбе разъезі.
№40 сайлау учаскесі.
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ. Мұқашев көшесі №7, "Жетісу облысы білім басқармасының Ақсу 

ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Құдаш Мұқашев атындағы негізгі орта 
мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен" коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 

Шекарасы: Құрақсу ауылы.
№41 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Депо көшесі №1, Матай пайдалану локомотив депосының мәдениет 

үйі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Шығыс орамы 1, Шығыс орамы 2, Шығыс орамы 3, Шығыс 

орамы 4, Шығыс орамы 5, Шығыс орамы 6, Шығыс орамы 7, Депо, Тынышбаев, Қазбек би; Ақөзек, 
Жасқазақ, Береке разъездері.

№42 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 А, "Жетісу облысы білім басқармасының 

Ақсу ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Матай орта мектебі" коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі.

Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс 
орамы 4, Оңғарбаев, Медведь, Нұрпейсов, Молықбай.

№43 сайлау учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі №13, ірілендірген Ақтоғай жол дистанциясының Ма-

тай учаскесі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Тоқабаев, Бейсенбеков, Солтүстік, Қожахметов, Қаптағаев, 

Қисабек, Құрманғалиев.

«Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая начальную школу Шолако-
зек с дошкольным мини-центром государственного учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кокжайдак.
Избирательный участок №23. 
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш №2, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром» включая начальную школу Шолако-
зек с дошкольным мини-центром государственного учреждения «Отдел образования по Аксуско-
му району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Шолакозек.
Избирательный участок №24.
Центр: село Актобе, улица Актобе №3, Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу». 

В границах: село Актобе.
Избирательный участок №25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, №5, Коммунальное государственное учреждение «Сред-

няя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Баласаз.
Избирательный участок №26.
Центр: село Ащибулак, улица Достык №22 А, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Маншук Маметовой с дошкольным мини центром» государственного 
учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Ащибулак.
Избирательный участок №27.
Центр: село Суыксай, улица С. Омарова №10 А, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Юрий Гагарина» включая начальные школы Актобе, Баласаз государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу». 

В границах: село Суыксай.
Избирательный участок №28.
Центр: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
В границах: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
Избирательный участок №29.
Центр: село Арасан, улица Турганбек №19, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» включая Кызыл-
жарскую начальную школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому 
району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Арасан.
Избирательный участок №30.
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар №17, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным мини-центром» включая Кызыл-
жарскую начальную школу государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому 
району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кызылжар.
Избирательный участок №31.
Центр: село Капал, улица Алыбаева №21 Капальский сельский дом культуры.
В границах: село Капал, улицы: Сейфуллина с №1 по 42, Орманова с №1 по 30, Адильбекова 

с №1 по 15, Жалел с № 1 по 12, Аккайын с №1 по 15, Достык с №1 по 19, Кабанбай батыра с №1 
по 30, Ескелди би с №1 по 38, Муканова с №1 по 34, Аль-Фараби с №1 по 64, Маметовой с №1 по 
62, Абылайхана с № 1 по 61, Иманова с №1 по 61, Алыбаева с №1 по 36, Толебаева с №1 по 26, 
Токтарова с №1 по 16, Майлина с №1 по 8, Дулатова с №1 по 7, Жандосова с №1 по 25, Кудерина 
с №2 по 16, А. Молдагуловой с №1 по 61, Бокина с №1 по 22, Абая с №1 по 18, Уалиханова с № 
1 по 7, Акын Сара с №2 по 54 (четная сторона).

Избирательный участок №32.
Центр: село Капал, улица Жибек жолы №15, Республиканское коммунальное казенное пред-

приятие «Капальский профессиональный-технический колледж» государственного учреждения 
«Управления образования области Жетісу».

В границах: село Капал, улицы: Т. Бигелдинова с №1 по 64, Момышулы с №1 по 78, Сатпаева 
с №2 по 34, Жумабаева с №1 по 57, Жибек жолы с №1 по 51, Алдабергенова с №1 по 20, Ауба-
кирова с №1 по 15, Танеке батыра с №1 по 68, Жансугурова с №1 по 15, Ауэзова с №1 по 18, 
Алтынсарина с №1 по 12, Бейбитшилик с №1 по 19, Иманова с №40 по 64, Акын Сара с №1 по 
85 (нечетная сторона), с №56 по 78 (четная сторона).

Избирательный участок №33.
Центр: село Кошкентал, улица Амангелди №30, Коммунальное государственное учреждение 

«Средняя школа Кошкентал с дошкольным мини-центром» государственного учреждения «От-
дел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кошкентал.
Избирательный участок №34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык №15, «Колтабанская основная средняя школа с до-

школьным мини-центром» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому 
району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Кольтабан.
Избирательный участок №35.
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар №10, Кызылагашский сельский дом культуры.
В границах: село Кызылагаш.
Избирательный участок №36.
Центр: село Актоган, улица Досет ата №17, Коммунальное государственное учреждение «Кы-

зылагашская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: селы Актоган, Копалы.
Избирательный участок №37.
Центр: село Алажиде, улица Мектеп №3А, Коммунальное государственное учреждение «Ала-

жидинская основная средняя школа с дошкольным мини-центром» государственного учрежде-
ния «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Алажиде.
Избирательный участок №38.
Центр: село Молалы, улица Сексенбай №25 А, Коммунальное государственное учреждение 

«Основная средняя школа имени Мухтара Ауэзова с дошкольным мини-центром» государствен-
ного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования области 
Жетісу».

В границах: село Молалы, разъезды Караой, Кайракты.
Избирательный участок №39.
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина №22, Коммунальное государственное учреждение 

«Егинсуская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому 
району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Егинсу, разъезд Кумтобе.
Избирательный участок №40.
Центр: село Кураксу, улица К. Мукашева №17, Коммунальное государственное учреждение 

«Основная средняя школа имени Кудаша Мукашева с дошкольным мини-центром» государ-
ственного учреждения «Отдел образования по Аксускому району Управления образования об-
ласти Жетісу». 

В границах: село Кураксу.
Избирательный участок №41.
Центр: село Матай, улица Депо №1, дом культуры Матайского эксплуатационно-локомотивного 

депо.
В границах: село Матай, улицы: Шыгыс орамы 1, Шыгыс орамы 2, Шыгыс орамы 3, Шыгыс 

орамы 4, Шыгыс орамы 5, Шыгыс орамы 6, Шыгыс орамы 7, Депо, Тынышбаева, Казбек би; разъ-
езды: Акозек, Жасказах, Береке.

Избирательный участок №42.
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова №4 А, Коммунальное государственное учреждение 

«Матайская средняя школа» государственного учреждения «Отдел образования по Аксускому 
району Управления образования области Жетісу».

В границах: село Матай, улицы: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс орамы 
4, Онгарбаева, Медведь, Нурпеисова, Молыкбай.

Избирательный участок №43.
Центр: село Матай, улица Кисабек №13, укрупненная Актогайская дистанция пути Матайского 

участка.
В границах: село Матай, улицы: Токабаева, Бейсенбекова, Солтустик, Кожахметова, Каптагае-

ва, Кисабека, Курмангалиева.
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Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Білім беру ісінің мемлекеттік 
бағдарламасында білім беру 
iсiнiң кұрылымы мен мазмұнына 
елеулi өзгерiстер енгiзуiне бай-
ланысты бүгiнгi заман тала-
бына сай білім беру жүйесінің 
халықаралық талаптарына 
сай дамыту мiндетi тұр. Осы 
мақсатты көздеген Сансызбаева 
Қарлығаш Әбілқызы балаларға 
тек білім ғана берiп қоймай, 
оларға өмiр сүру дағдыларын 
да қалыптастыруда. Ол кiсiнiң 
алдынан шыққан шәкiрттерi 
әр салада еңбек етіп, елiмiздiң 
өркендеуiне өз үлестерiн қосуда. 
Атап айтсақ, ұстаз жолын 
қуғандар: Мұратбекова Айнұр 
Қуанышқызы орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі, Беке-
жан Дана ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі, Сейфүлмәлікова 
Азиза мектеп психологы және 
басқа да салада еңбек етіп 
жүргендер: Баймұханов Қадыр 
Дәуренұлы, Сұлтанова Гүлнұр   
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Ұстаз деген сөзде қаншама мән – мағына жатыр 
десеңізші! 

Иә, ол адам өміріндегі ең қымбат жанның 
бірі. Өйткені, ол оның көкірек көзін ашып, 
дүниетанымын кеңейтіп, қияға қанат қақтырады. 

Сондықтан да болар небір дарынды ойшылдар 
да, көкті шарлаған ғарышкерлер де, жүрек жұтқан 
батырлар да, қарапайым еңбек адамы да ұстазды 
пір тұтады, қадірлейді. 

Немере – шөбере сүйіп, ұрпағыңның аялы 
алақанында қарттыққа қадам басып отырсаң да 
сонау жастығыңды, балалығыңды ойласаң, ал-
дымен көз алдыңа ұстазың елестейді. Оның есте 
қалған әрбір сөзін сағына еске аласың.

Демек, сол асыл да ардақты жандар адамның 
мәңгі жадында қалатыны сөзсіз.

Ұстаз деген – ұлағатты аналар,
Қазірше жұрт күнге теңеп бағалар.
Ұстаз деген тіршіліктің иесі,

ҰСТАЗ ЕҢБЕГІ - ӨЛШЕУСІЗ
кеден бөлімі, Айдынбеков 
Ерік Айдынбекұлы «Павло-
дар облыстық кардиологиялық 
орталығы» резидент-кардиолог, 
Мұса Алияр Серікұлы Павлодар 
қаласы «Облыстық перинаталдық 
орталық» анестезиолог - реани-
матолог, Өкен Даурен Еділұлы 
"Г.Сұлтанова" атындағы Пав-
лодар облыстық емханасында  
резидент-травматолог, Кукузо-
ва Дина «АқсуҚант» ЖШС ауы-
сым технологының көмекшісі, 
Ақышев Әлібек Маратұлы 
ИП «Құрманғалиев» эколог 
- проектші, Әсембек Дидар 
Асқарұлы маркетолог, Оралха-
нов Мади «Ақсу аудандық соты» 
сот орындаушысы, Берікболқызы 
Мейрамгүл «М/З Солнечный» 
ЖШС мастері, Сайлаубеков 
Шыңғыс Айдосұлы ИП «Сайлау-
беков» жеке кәсіпкер, Абдыка-
римов Темірхан Сағындықұлы  
Жансүгіров ауылында ЖШС 
«Тамас» «Ақсу ауданының суа-
ру желілерін қайта жаңғырту» 
нысаны геодезист. «Адамның 

адамшылығы - ақыл, ғылым, 
жақсы ата, жақсы ана, жақсы 
құрбы, жақсы ұстаздан 
болады»,-деп ұлы Абай атамыз 
айтқандай баламыздың ертеңгі 
болашағына бастар жолына 
біліммен қаруланып, тәрбиелi 
тағылыммен сусындап, нық 
сенiммен баруы ұстаз еңбегiнiң 
өлшеусіз жемісі. «Білекке сен-
ген заманда есемiздi бермедік, 
бiлiмге сенген заманда қапы 
қалып жүрмелiк»,-деген 
кемеңгер Абылайханның айтар 
ойы да бiлiм мен тәрбиенiң са-
палы берiлуi келешек ұрпаққа 
көрсетер даңғыл жолдың бас-
тауы екенi анық. Осындай за-
ман талабына сай, келешек 
ұрпактың нұрлы болашағы 
үшін сіңірген еңбегiне ата - 
аналар атынан Сансызбаева 
Қарлығаш Әбілқызына шынайы 
алғысымызды бiлдiремiз.

2014 жылғы түлектердің 
ата - аналары атынан 
Бейбітгүл ҚАМИЕВА.

Ұстаздардан білім алған не бір мықты даналар.
Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов: «Ұстаз – ұлы есім» 

деген екен. Осы ұлы есімді абыроймен көтеріп,  
шығармашылықпен еңбек етіп, дарынды да 
білімді ұрпақ тәрбиелеп, даярлап жүрген ұстаздар 
қатары өсуде. 

Ылайым ұстаздарымыздың жүрек жарды 
мақсаттары іске асу үшін аспанымыз мәңгі ашық 
болсын. Көк байрағымыз көгілдір көкте желбірей 
берсін!

Шәкіртке жол көрсетер терең, сергек,
Қаншама ұстаздар бар өмірге өрнек.
Мен бүгін сіздерге арнап жыр жазамын,
Ұстаздарға деген шексіз алғыс тербеп.
Аяулы да ардақты ұстаздар! Мереке құтты бол-

сын, мерейлеріңіз арта берсін!
Закира НҰРЫШҚЫЗЫ,

ҚР оқу ісі үздігі, "Ы.Алтынсарин" төсбелгі 
иегері, Еңбек ардагері, зейнеткер - ұстаз. 

Тұтас бір қоғамда тіршілік етіп отырған соң ондағы қарапайым 
адамдар белгілі бір әдепке сай қарым - қатынас жасайтыны 
белгілі. Ал, күнделікті қызметінде тұрғындардың түрлі уәждеріне 
құлақ асып, олардың мәселелерімен айналысатын мемлекеттік 
қызметшілерге тиісті әдеп нормаларын сақтау басты міндет. 

Мемлекеттік қызметшілердің басты ережесі саналатын Әдеп 
кодексі Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 
желтоқсандағы №153 «Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің әдептілік нормаларын және мінез - құлық 
қағидаларын одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 
Жарлығымен бекітілген. 

Бұл кодекс мемлекеттік қызметкерлердің қызметтегі және 
күнделікті өмірдегі жүріс-тұрыстарының стандартын түзді

Негізінен мемлекеттік қызметшілер жұмыс уақытынан бос 
уақыттарында да Әдеп кодексін қатаң ұстауы міндетті. 

Демек, қызметкер барынша сыпайы, өзінің лауазымдық 
артықшылығын жеке басының пайдасы үшін  қолданбайтын адал, 
кез-келген сәтте сабырлы, ұқыпты болғаны жөн. 

Сондай-ақ, мемлекеттік қызметшілердің  жеке өмірінде де аңдап 
басып, өз ісімен өзгеге үлгі болуды естен шығармағаны абзал. 

Олардың күнделікті міндеті қарапайым адамдармен қарым-
қатынас жасау арқылы жүзеге асырылатынын ескерсек, 
мемлекеттік қызметшіге кәсіби біліктілікпен қатар адамгершілік 
қасиеттер де ауадай қажет.  

Қалай десекте,  мемлекеттік қызметшінің күнделікті өмір салты 
тиісті заң талаптарына толық сай болғаны дұрыс.

Демек, Әдеп кодексі бүгінгі таңдағы мемлекеттік қызметшінің 
жеке бет бейнесін көрсететін айна екенін ұмытпауымыз қажет. 

Сондықтан әрбір мемлекеттік қызметші қызметтік әдепті 
сақтау үшін барлық қажетті шараларды қолдануы тиіс, ал қоғам 
мемлекеттік қызметшіні өз күш-жігерін, білімін және атқарып 
отырған кәсіби қызметіндегі тәжірбиесін сала отырып, адал өз Ота-
нына – Қазақстан Республикасына қызмет ететіндігіне сенуі қажет. 

А.НАСИМБАЕВ,
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаментінің 
Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының 

бас маманы.

ӘДЕП КОДЕКСІНІҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Қыркүйек айының 8 - 11 күндері 
аралығында Бухара қаласында 
(Өзбекстан мемлекеті) Комбат 
дзю-дзюцу & Джиу-джитсу спор-
тынан жасөспірім ұлдар мен 
қыздар және жастар мен ере-
сектер арасында Азия чемпио-
наты өтті. 

Қатысқан спортшылар 
саны 300-ден астам. Яғни, 
8 – мемлекеттің спортшы-
лары бақ сынады. Атап 
айтқанда, Өзбекстан, 
Қазақстан, Қырғызстан, Иран, 
Түркменстан, Тәжікстан, Индия 
және Әзербайжан.

Аталға жарысқа Жетісу об-
лысынан 16 спортшы. Аксу 
ауданымыздың Н.Есеболатов 
атындағы орта мектебі 
жанындағы балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
оқушылары Косс түрінен және 
Комбат түрінен сайысқа түсті. 
14 – 15 жас аралығында 53 
келе салмақта Мұсахан Әсем 
мен Алпысбай Айнұр, 18 – 20 
жас аралығында Жақан Ару-
жан және осы оқушылардың 
жаттықтырушысы Азат 
Мұсабаев 36 – 42 жас 
аралығында ересектер орта-
сында қоян - қолтық ұрысқа 
түсіп, ауданымыздың ғана емес 
облыс, республикамыздың на-
мысын қорғап, жеңіспен орал-
ды. Жеңіс құтты болсын!

Ербол СЫМХАНОВ.

***

ЖЕҢІС ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН!

СПОРТ.СПОРТ.СПОРТ

мұғалімі, тәрбиешілеріне де-
ген ыстық ықыласқа толы 
алғыстары толастар емес. 
Солардың бірі – аудан 
орталығындағы "Қарлығаш" 
бөбекжай балабақшасының 
«Бөбек» тобының ата - анала-
ры мерекеге орай алғыстарын, 
ризашылықтарын білдіріп, топқа 
теледидар және балалардың 
сана сезімін, ойын, тілін, 
саусақ маторикасын  дамы-
татын ойыншықтар сыйлады.  
Сондай - ақ, мерекеге орай 
тәрбиешілерді және тәрбиеші 

деп, балаларға - қамқорлық 
жасағанына ризашылықтарын 
білдірді. 

«Бөбек» тобының 
тәрбиешілері ата - аналармен 
тығыз байланыста жұмыс жасап, 
береке - бірліктері жарасқан.

Ендеше, өз балаларына осын-
дай қамқорлық танытып жатқан 
тобымыздың ата - аналары-
на біз де шексіз алғысымызды 
білдіреміз.

 Тәрбиешілер:
Жансая ҚАЛИЕВА,

Айжан БАЗАРБЕКОВА. 

АТА - АНАЛАРҒА 
МЫҢ АЛҒЫС!

Елімізде жыл сайын қазан 
айының алғашқы жексенбісінде 
аталып өтілетін «Ұстаздар 
күніне» орай, ата - аналар тара-
пынан балаларының алғашқы 

көмекшлерін ұстаздар күнімен 
құттықтады. Біз түсінеміз, 
тәрбиеші және тәрбиеші 
көмекшесі болу өте күрделі 
және алғыстан тыс еңбек 


