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Ақсу өңірі
Газет  1934 жылѓы  
1 ќазаннан  шыѓады

Сіздерді бүгінгі мерейлі мереке 
«Отан қорғаушылар» күнімен шын 
жүректен құттықтаймын.

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

Егемен елдің нық  тірегі, 
қамал қорғаны – айбынды 
әскері. Еліміздің шекарасы 
берік, шебі бүтін болуы үшін 
қалтқысыз қызмет атқарып жүрген 
әскери қызметшілеріміз – Отан 
алдындағы борышын абыроймен 
атқарып,туған өлке тыныштығын 
сақтап келеді.

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

7 МАМЫР – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ КҮНІ!

Қарулы Күштер қатарында еңбек 
етіп жүрген  әскери қызметшілер, 
Отан алдыңдағы борыштарын 
өтей отырып, арттарынан  ерген  
жас  ұрпақты  да,  өз  елін,  жерін  

Егемен елдің нық тірегі, қамал 
қорғаны – айбынды әскері 2022 жылдың 13 мамыр күні 

сағат: 14.00-де Ақсу ауданы, 
І.Жансүгіров ауылы «Қобызшы 
Молықбай Байсақұлы» атындағы 
Мәдениет үйінде  Алматы 
облысының әкімі Бозымбаев 
Қанат Алдабергенұлының аудан 
тұрғындарымен кездесуі өтеді.

Тұрғындар тарапынан сұрақтар 
мен ұсыныстар облыс әкімінің 
ресми блогында https://dialog.
egov.kz/blogs/65537/welcome 
және Ақсу ауданы әкімдігінің 

Қадірлі Ақсу ауданының 
тұрғындары!

13 мая 2022 года в 14.00 часов в доме культуры имени «Қобызшы 
Молықбай Байсақұлы» села Жансугурова состоится встреча акима 
Алматинской области Бозумбаева Каната Алдабергеновича с населе-
нием.

Прием вопросов и предложений от жителей осуществляется на 
официальном блоге акима области https://dialog.egov.kz/blogs/65537/
welcome и на официальном интернет-ресурсе акимата Аксуского рай-
она https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-aksu?lang=kk 

Прямая трансляция встречи ведется на странице «Alm_obl_
akimat» в Instagram по ссылке: https://instagram.com/alm_obl_
akimat?utm_medium=copy_link, а также на странице акимата 
Аксуского района в Instagram по ссылке: https://instagram.com/aksu_
akimat?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Уважаемые жители 
Аксуского района!

ресми сайтында https://www.
gov.kz/memleket/entities/zhetysu-
aksu?lang=kk  қабылданады. 

Облыс әкімінің халықпен 
кездесуінің тікелей көрсетілімі 
https://instagram.com/alm_obl_
akimat?utm_medium=copy_link 
және Ақсу ауданы әкімдігінің 
h t tps : / / i ns tag ram.com/aksu_
akimat?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
Instagram парақшаларында 
жүргізіледі.

***

сүйетін  патриот  етіп  тәрбиелеу 
жолында үлес қосуда. 

«Батыр болып туылмайды, ба-
тыр болып қалыптасады» деген-
дей, кешегі батыр  бабамыздың,  
текті  атаның  қаны бар ұл-
қыздарымыз кез келген жерде 
ерлік көрсетіп батыр бола алатын-
дарына сенім білдіреміз.

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

Еліміздің Қарулы Күштерінің 
жауынгерлік даңқы мен абыройы  
арта берсін!

Д.НҰРТӨЛЕУҰЛЫ,
Ақсу ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімінің 
бастығы, майор. 

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯСЫ 
АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫН 

ЖАРИЯЛАЙДЫ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯСЫНЫҢ ЖҰМЫС 
УАҚЫТЫН  ХАБАРЛАЙДЫ: 

09:00 – ДЕН 18:30 – ҒА ДЕЙІН, ҮЗІЛІС УАҚЫТЫ 13:00-14:30 
Орталығы: Жансугуров 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.

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА ПУБЛИКУЕТ СОСТАВ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА  

РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА И 
СООБЩАЕТ О ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КОМИССИЙ РЕФЕРЕНДУМА С 

09:00 ДО 18:30, ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 14:30 
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 Кеукер Нуртаевна, Ораз-

галиева Сая Адбиевна.

9 Мамыр – Ұлы Жеңіс 
күні деп тойласақ та, оның 
салмағының ауыр болғанын 
бүгінгі ұрпақ ешқашан 
да ұмытпауы тиіс. Омы-
рауларында жарқыраған 
орден - медальдарын 
тағып анадайдан көзге от-
тай басылатын ардагер 
ағаларымыздың қатары 
бүгінде сиреген. Ауданы-
мыз бойынша ғасыр жасап, 
Ұлы Жеңістің 77 жылдығын 
көріп отырған жалғыз баты-
рымыз бар. Қапал ауылын-
да тұратын ардагер атамыз 
Моисеев Гаврил Степанович 
1941 жылы Ұлы Отан Соғысы 
басталып, Батыс Ресей май-
данында ерлік көрсетті. 

Адамзат тарихындағы 
ең ауыр қантөгіс соғыс 
аяқталғанына да 77 жыл 
өтіпті. Зарықтырып жеткен 
Жеңіс күнінің қадірі бәріміз 
үшін тым қымбат. Сұрапыл 
соғыс адамзаттың жүрегіне 
өшпес жара салды. Ауылда 

қалған кемпір - шал, бала 
- шаға зуылдаған оқ пен 
лапылдаған от - жалынның 
арасында жүрген бауырына, 
әкесіне, ағасына сеп бол-
сын деп, бар күш қайратын 
жұмсады. Тылдағы әрбір 

күн соғысқа тең еді. Ардагер 
көрген зұлматты біз көрген 
жоқпыз, сол үшін аталары-
мыз бен апаларымызды 
құрметтейміз!

Бүгінгі мерекенің еліміздің 
өмірінде алатын орны 
өзгеше. Ізгі ниетпен адам-
зат баласы мерекелейтін 
осы күннің тууына еліміздің 
айтулы үлес қосқанын біз 
әрқашанда мақтан тұтамыз.

Ұлы Жеңісті жақындатуға 
а р д а г е р л е р і м і з д і ң 
майдан даласында, 
отандастарымыздың тыл-
да қосқан еңбегі өлшеусіз. 
Ағалардың ардақты ісін 
бүгінгі күні кейінгі ұрпақ 
лайықты табыстармен 
жалғастырып келеді. Енде-
ше аудан халқын Ұлы мере-
кемен құттықтаймын!

Е.С.БАЗАРХАНОВ, 
аудан әкімі, "AMANAT" 

партиясы Ақсу аудандық 
филиалының төрағасы. 

Жеңіс! Осынау жалғыз 
ауыз сөзде қаншама терең 
мағына жатыр. Кез келген 
істің, қандай күрестің де бас-
ты мақсаты жеңіске жету 
болғанымен, кешегі Ұлы Отан 
соғысындағы үлкен Жеңістің 
орны айрықша бөлек. Оған 
жету үшін қаншама халық 
жан алып, жан беріскен 
шайқастарға толы ұзақ та 
ауыр жолдан өтіп келді. 
Зарықтырып, сағынтып жет-
кен ол Жеңісті жақындата 
түсуге майданның алдыңғы 
шебінде от пен оқтың орта-
сында болған майдангерлер-
мен бірге тыл еңбеккерлері 
де, майдан даласынан 
шалғайдағы қарттар мен 
әйелдер де, буыны бекіп, 
бұғанасы қатпаған балалар 
да үлес қосқан. Ол соны-
сымен де қастерлі, қасиетті 
саналады. Биыл міне, сол 
Жеңіс күні елімізде жетпіс 
жетінші рет атап өтілгелі 
отыр.

Осы сұрапыл соғысқа 
аттанғанда небәрі 18 - 19 
жаста болған жас жауын-
гер аталарымыз бүгінде 
ғасыр жасап отыр. Енде-
ше барша аудан халқын 
аудандық мәслихат депу-

таттары атынан мерекемен 
құттықтаймын.

Жеңіс күні бәріміз 
үшін айрықша қымбат, 
қасиетті мереке. Бұл 
тек, сол соғыста жеңіске 
жеткенімізді атап өтетін 
күн ғана емес. Ол – сол 
соғыста Жеңісті жақындату 
үшін жан аямай шайқасып, 
қан майданнан оралмай, 
еліміздің берік қорғанындай 
болып қалған арыстары-
мызды еске алатын күн.  

Бұл мереке әр кезде де 
батылдық пен ерліктің, 
қаһармандықтың символы, 
Отанға деген сүйіспеншілік 
пен адалдықтың өлшемі. 

Құрметті ардагерлер! 
Сіздердің ерен ерліктеріңіз, 
қажырлы еңбектеріңіз бен 
табандылықтарыңыз үшін 
алдарыңызда бас иеміз. 
Сіздерге мың алғыс.

Б.Ж.СҮЛЕЙМЕНОВ,
аудандық мәслихат 

хатшысы.



Еңбектен шыққан қос 
майдангер 

2 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 мамыр 2022 жыл

Ауданымыздағы Ұлы Отан соғысының 
ардагері Жеңістің 77 жылдығына аман 
- есен жетіп отыр. Қапал округінде 
тұратын қария ақыл - кеңестің таусыл-
мас қазынасындай боп үйдің төрінде 
отыратын тау тұлғалы атамыз биылғы 
жылдың 25 наурызында  100-дің биігіне 
шықты! Міне, Ұлы Отан соғысының 
жеңіспен аяқталғанына  да 77 жыл өтті. 
Сол сұрапыл соғысқа біздің ауылдың 
ардагері Моисеев Гаврил Степанович 
1943 жылы аттанған екен. 

Моисеев Гаврил Степанович 1922 
жылы наурыз айының 25-і күні Қапал 
жерінде дүниеге келген. Әкесі Моисеев 
Степан Николаевич 1890 жылы, шешесі 
Моисеева Наталья Петровна 1896 жылы 
туған, бұл кісілер Қапалда «Пламя ре-
волюций» колхозында еңбек еткен. 8 
жасында Гаврил Степанович мектепке 
барған. 

Мектепті бітіргеннен кейін қазіргі Се-
мей қаласында 219-шы атқыштар диви-
зиясына әскери борышын өтеуге барады. 
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып, 

Адам баласы үшін ең үрейлі, ең 
қорқынышты сөз – соғыс. Егер 1941 - 
1945 жылдары болған Ұлы Отан соғысы 
тарихының беттерін парақтасақ, жеңіске 
жету жолында Қазақстанның қосқан үлесі 
телегей - теңіз екенін байқаймыз. Осы 
бір әділетсіз арпалысқа Қазақстаннан 2 
миллионға жуық түрлі ұлт өкілдері әскер 
қатарына шақырылды. Майдан даласынан 
394 мың қазақ боздақтары қайтпай қалды. 
Бұл соғыс қайғы - қасірет әкелмеген бірде 
- бір отбасы болмады... Әке мен ана ба-
ладан, аға ініден, іні ағадан айырылды. 
Қаншама жас боздақтар қауызын ашпай,  
көктей қырылды. 

«Ер елсіз болмайды, ел ерсіз 
болмайды»,-деп дана халқымыз айтқандай, 
қан майдандарда қол бастап, елдің намы-
сын жауға таптатпаған батыр бабалары-
мыз аз емес. Отанын жаудан қорғау үшін 
көп ұлтты кеңес халқының ішінде қазақ 
халқы ерекше ерліктерімен, аңыздарымен 
жауға қарсы тұрды. Осы сұрапыл майдан 
алаңына Қапал өңірінен де  сарбаздар ат-
танды. Олар - Қазбек Шакен, Алдабергенов 
Қызайбек, Байсихов Асылбек, Адилов Са-
пар, Хусаинов Диқанбай, Смағұлов Аман-
тай, Моисеев Гаврил, Кентбаев Әкібай, 
Измаилов  Балатұрсын, Леонид Алексеев-
ский, Владимир Жуков, Исаев Қасаболат.  

Жеңісті жақындату үшін табанды ерлік 
көрсеткен тұлғаның бірі, 1923 - 1978 жыл-
дар аралығында өмір сүрген, Қапал өңірінің 
тумасы, соғыс және еңбек ардагері Иса-
ев Қасаболат Исаұлы. Ол жастайынан 
еңбекке араласып, ауылшаруашылығында 
қызмет атқарған. 1942 жылдың көктемінде  
19 жасында әскер қатарына шақырылып, 
майданға аттанған. Осы жылдың маусым 
айында Ташкент қаласында әскери оқу 
- жаттығу курсын өте жақсы тәмамдап, 
бұйрық бойынша 250 курсантпен бірге 
Мәскеуге жіберіледі. Мәскеуден Ста-

ӨШПЕС ЕРЛІК ҰРПАҚҚА МҰРА
линград майданына аттанады. Жауын-
гер майданға аттанған күннен бастап, 
соғыстан қайтқанға дейін алғашқы ұрыс 
пен жауынгерлік тапсырма, оқ пен оттың 
арасындағы арпалыстарын, қорқыныш пен 
үрейін, жауға деген өшпенділік сезімдерін 
күнделік бетіне түсіреді. Сонымен қатар 
Сталинградтан Берлинге дейінгі жүріп өткен 
жолдарын жол картасына сызған. Ардагер 
Сталинград майданынан бастап, І,ІІ Укра-
ин және І Белорусь майданына қатысып, 
Берлинге дейін барған. 1947 жылы әскер 
қатарынан босатылып, еліне қайта оралған. 
Ұрыс алаңында жасаған ерліктері үшін КСРО 
Бас қолбасшысы, маршал Сталиннің 1945 
жылғы 2-ші мамырдағы бұйрығы негізінде 
«Барлық жеке құрамның Германия астанасы 
Берлинді алуға атсалысқаны үшін және сол  
соғыс ішінде қатысқаны үшін» Алғыс мара-
пат қағазын алып, орден, медальдармен 
марапатталған.

1925-2018 жылдар аралығында өмір сүріп, 
Қапал өңіріне серілігімен танылған, көптеген 
қызметтер атқарып, сыйлы болған соғыс 
және еңбек ардагері Байсихов Асылбек. 
1942-1945 жылдарда Фашистік Германияға 
қарсы екінші дүниежүзілік соғысқа қатысса, 
1945-1947 жылдары Жапон соғысында бо-
лып аман - есен еліне оралған. 

1921 жылы дүниеге келген, Қапал 
ауылының тумасы Хусаинов Диханбай 
Хусаинұлы 1941 жылдың сәуір айында 
әскер қатарына шақырылған. Солтүстік 
Кавказ майданында неміс фашистерімен 
шайқасқан. Краснодар, қаласын, Таман 
түбегін жаудан азат етуге қатысып, кейін 
Украина майданының құрамында Житомир, 
Карсуно-Шевченко, Львов қалалары мен 
Польшаны жаудан тазартуда ерлік істерімен 

ерекшеленген. Бірнеше жауынгерлік ме-
дальдармен марапатталған.

ҰОС басталғанға дейін мұғалімдік 
қызметте болған Жуков Василий Алексее-
вич 1943 жылы майданға шақырылған. 3-ші 
Украина майданының 57 армиясының ав-
томатчиктер ротасының командиры, әуе 
күштер десанттық бөлімінде болып, Харьков, 
Молдавия, Румыния, Югославия, Чехосла-
вакия қалаларын неміс басқыншыларынан 
азат етуге қатысқан. 1946 - 1955 жылдар 
аралығында Қиыр Шығыс, Куйбышев-
Восточный қалаларында әскери борышын 
өтеп, елге 1955 жылы оралған.

Жексенбаев Шажабай майданға 1940 
жылы аттанған. Бухарест, Югославия, Румы-
нияны немістерден босатқаны үшін «Қызыл 
жұлдыз», «ҰОС» ордендерімен және ме-
дальдармен марапатталған. 1946 жылы 
майданнан қайтып келіп жарақатынынң 
себебінен ІІ топ мүгедегі болған.

Қазіргі таңда Қапал ауылында қалған 
жалғыз ҰОС ардагері Моисеев Гаврил Сте-
панович 1922 жылы дүниеге келген. Ол 1942 
жылы Томбов әскери мектебінде оқып жүріп, 
Батыс майданға аттанады. Соғыста алған 
жарақатына байланысты І топ мүгедегі. Ор-
ден, медальдармен марапатталған. Ардагер 
бүгінгі күні 100 жасқа келіп отыр.

Сол сияқты 1924-2002 жылдар аралығында 
өмір сүрген Измайлов Балатұрсын 
Тұрсынғалиұлы майданға 1942 жылы кетіп, 
1947 жылы туған жеріне оралған. Жапон 
мемлекетінің Манжур деген жерінде әскери 
кемеде моряк, кейіннен жағаға ауыстыры-
лып, шекарада радист болған. Орден, ме-
дальдармен марапатталған.

Сондай-ақ, Қапал өңірінде белсенді еңбек 
атқарған Амантай Смағұловты айтпау 

мүмкін емес. Ол 1943 жылдан 1948 жылға 
дейін Қиыр Шығыста Кеңес әскерінде 
қызмет атқарған. Жапон империалистеріне 
қарсы ұрысқа қарсы қатысқан май-
дангер «Екінші дәрежедегі  Ұлы Отан 
соғысының ордені», «Жапонияны жеңгені 
үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Ай-
бынды еңбегі үшін», «Тыңды игергені 
үшін», «Еңбек ардагері» медальдарымен 
марапатталған. Амантай Смағұловтың 
өмірі мен істеген істері ұрпақтарына патри-
от сезімдерін ұялататыны анық, өйткені, ол 
Сара Тастанбекқызының есімін ел есінде 
мәңгілікке қалдыруға белсенді еңбек ет-
кен. Қазақ даласының дәстүрін терең білгісі 
келген, Мәскеуден Қазақстанға іс-сапармен 
келген мүсінші Маргарита Маркияновна 
Ващенко Сараның бейнесін суретке са-
лып, бейнесін тарихтағы болмысынан ай-
ырмай шығару үшін Амантай Смағұловтың 
көмегіне жүгігініп, Сараны көрген адам-
дармен, Сараның құрбыларымен кезде-
суге  барған. Бірнеше жылдар бойы ақын 
Сараның ескерткішін заңдастырып, рұқсат 
алу, қаражат іздестіру жұмыстарына арда-
гер белсене қатысып, үлесін қосқан.

Өткен азапты жолдың ауыр сабақтарын 
халық ешқашан да ұмытпайды. Оның 
ауыр сабақтары біздің санамызға ұялап, 
қазіргі ұрпақтарды ерлікке, қырағылыққа 
баулып, жарқын болашағымызды қорғауға 
әрдайым дайын тұруға шақырады. Биыл 
Ұлы Отан соғысының Жеңісіне – 77 
жыл. Бұл – аға буын ардагерлеріміздің 
жанқияр ерлігі мен еселі еңбегінің жемісі. 
Уақыт өткен сайын сұрапыл соғыстың 
дүрбелең оқиғалары алыстап барады. Де-
сек те, Отан үшін от кешіп, кеудесін оққа 
тосқан ардагерлеріміздің ерен ерліктері 
ұмытылмайды.

А.САПАРОВА,
Ақын Сараның мемориалды музейінің 

экскурсия жүргізушісі.

Ұрпақтар ұмытпайтын Ұлы Жеңіс!
Гаврил Степановичті Томбовтағы жаяу 
әскерлер оқу орнына жіберді. Көп ұзамай 
19 жастағы жігітті Батыс Ресей майда-
нына аттандырды. 1943 жылы көзінен 
жарақат алған Гаврил Степановичті 
Алматы госпиталіне жіберіп, сол жер-
ден І-ші топ мүгедектігін берген. 1945 
жылы отбасын құрды, қазіргі таңда төрт 
ұлдың әкесі. Ауылымызға оралған Гав-
рил атамыз еңбекке етене араласады. 
Қорғаныс бөлімінде Гаврил Степанович-
ке мектепте әскери істі жүргізетін мұғалім 
мамандығын ұсынды. Осы жұмыста 3 
жыл қызмет атқарды. Мектептен кейін 
«Пламя революций» колхозында еңбек 
етті. 

Жүзін торлаған әжімдер басынан 
өткен аумалы - төкпелі тағдырынан ха-
бар бергендей. Атамыздың денсаулығы 
жақсы. 100-ге келсе де, бәрін таниды.  
Ел мен жерді жаудан қорғауға аттанған 
жас жігіт талай жорық жолдарынан өтіп, 
бейбіт өмірде құрметке бөленген Гав-
рил атамыз қазіргі күнде балалары мен 
немерелерінің ортасында отырып, алда 
тек бейбітшілік пен тыныштық болса 
екен,-деп тілейді.

Қажырлы еңбегінің арқасында  
Ақсу ауданының "Құрметті азаматы" 
атағының иесі атанды. Біздің бақытты 
болашағымыз бен гүлденуіміз үшін өз 
өмірлерін қиған батырлардың жарқын 
естелігі біздің есімізде мәңгі қалады. 
Онжылдықтар өтсе де, ұрпақ өзгерсе де, 
Қазақстан халқы өз тарихын әрдайым 
құрметтейтін болады.

Қан майданның төрінде жаумен жа-
нын қия айқасқан батыр ағаларымыз 
бен апаларымыздың рухына бас ие, 
мәңгілік тағзым етеміз. Біз Сіздерді 
мақтан тұтамыз және Сіздердей болуға 
ұмтыламыз.

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды.

Әсел АШИМОВА, 
Қапал ауылдық округі әкімі 

аппаратының жастар ісі - жөніндегі 
әдіскер нұсқаушысы.

Ұлы Отан соғысы бітіп, жеңіске жет-
кенге жетпіс жеті жыл болыпты. Бізді 
осындай бақытты күнге жеткізген 
аталарымызға бас иіп, тағзым ете от-
ырып, қияң – кескі ұрыста көрсеткен 
ерліктерімен Отанға деген махаббат-
тары туралы еске ала жүру артындағы 
ұрпақтары үшін үлкен парыз. «Ер есімі 
– ел есінде»,-дегендей майдангер ата-
ларымыз туралы әлі талай баяндаймыз. 
Осындай майдангер аталарымыз Еңбек 
ауылының тұрғындары. Атап айтсақ, 
Атамбаев Қапаш, Куккузов Сәбит. Екеуі 
де соғыстан кейін осы Еңбек ауылында 
механизатор болып қырық жылдан астам 
уақыт трактор тізгінін ұстады. Еңбектің 
ірге тасын қалағандар. Атамбаев Қапаш 
1912 жылы Кеңғарын ауылында туған. 
Одан соң осы Еңбек ауылына келген 
екен. Жастай жетім қалған, әке - шешесі 
ерте қайтыс болған. Одан жұмысқа 
ерте араласып, ашаршылықта да аман 
қалыпты. Еңбек ауылына келген алғаш 
тракторды игерген. Одан соң 1941 жылы 
Ұлы Отан соғысы басталып, майданға 
аттанады. Бірнеше қаланы азат етіп, 
соғыста ауыр жараланып, қайта соғысқа 
аттанады. Содан Берлин түбіне дейін ба-
рады. Айта берсек соғыстағы әрбір күн, 
әр сағатың өзі қымбат кез. 1945 жылы 
соғыстан ауыр жараланып, екі балдақпен 
ауылына оралған. Бірнеше орден және 
медальдармен марапатталған. "Жеңіс 
орденімен" ерлігі үшін, Отан соғысы 
орденімен бірнеше медальдармен 
марапаталған. Соғыстан кейінгі жылдар 
үйленіп, 12 балалы болады. Содан қазір 
бесеуі тірі. Ең кенжесі мен Атамбаев Бек-
болат. Қазақстан Республикасының аза-
матымын,  айтыс ақынымын. Соғыстан 
кейінде өмірінің соңына дейін механи-
затор болды. Еңбек ардагері медалімен 
марапатталды.

Ал, Куккузов Сәбит ардагерімізге келер 
болсақ, менің әкем екеуі бауырдай сый-
ласып өтті. Екеуі де қан майданды бірге 
көрген. Еңбек ауылында бірге тұрып, 

жан аямай жұмыс жасады. Куккузов 
Сәбит 1922 жылы 29 қазанда Орынбор  
қаласында Дненев қаласындағы Хрустов-
ский балалар үйінде тәрбиеленген. 1938 
жылы ФЗО бітіріп, Ковровка қаласындағы 
зауытта темір жонушы қызметін атқарды. 
1941 жылы 13 тамызда әскер қатарына 
шақырылып, Отанымызды неміс 
фашистерінен қорғауға аттанады. Соғыс 
жорығын Байкал  әскери округіндегі 50–
ші армияның 46-шы артиллерия полкы-
нан бастады. 1941 жылы 16 қарашада 
Москва әскери округіне жіберліп, Тула, 
Венев, Каширов қалалармен Смолинск 
түбіндегі ірі шайқастарға қатысты. Жа-
раланып, әскери госпитальда 2 ай ем-
делгеннен кейін генерал лейтенант  
Я.К.Малиновскийдің басшылығымен 
екінші Украин майданында соғысты 
1944 полкта командир болды. Бұл 
полк командирі болып тағайындалды.  
Олардың бөлімі Автрия, Венгрия  Чехос-
ловакияны жаудан азат етуге қастысты. 
Жеңіс туын Прагада тойлады. Соғыстан 
кейін Еңбек ауылына оралып, Цыр-
кульникова Анна Ивановаға қосылып, 
екеуі отау тігеді. Соғыс және Еңбек 
ардагерінің өмірі ізсіз қалған жоқ. Ол 
омырауына «Қызыл жұлдыз» орденін, 
10 шақты медаль тақса, бейбіт өміріндегі 
жемісті айғағы ретінде Қазақ КСР 
Жоғарғы кеңесімен 2 рет марапаттал-
ды. Жұбайы "Батыр ана" орденін алған. 
Сол балаларының ішінде Иманқұлдың 
жұбайы Сәния әке - шешесіне тартқан 
еңбекқор жан. Менің жақын досым. 

Осы кісілердің өнегесі патриоттық 
кейінгі жас ұрпаққа үлгі - өнеге бола 
алады. Бұдан кейін елімізде соғыс 
болмаса екен. Ұлы Отан соғысында 
майдангерлердің   аруақтары риза болып 
жатса екен. 

Халқымыз тыныш еліміз, аман болсын. 
Бекболат АТАМБАЕВ, 

Қазақстан Республикасының 
"Құрметті азаматы", Ақсу ауданының 

айтыскер ақыны.



3 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 мамыр 2022 жыл

2022 жылғы 05 мамыр
Қазақстан Республикасы Конституцияның 91-бабының 1-тармағына және «Республикалық референдум ту-

ралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 18-бабына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. 2022 жылғы 5 маусымда республикалық референдум өткiзiлсiн.
2. «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу  туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының жобасы «2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған 
«Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Рес-
публикасы Заңының жобасында баяндалған Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 
толықтыруларды қабылдайсыз ба?» деген тұжырымдағы сауал қойылып, республикалық референдумға 
шығарылсын.

3. Осы Жарлық және «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат құралдарында 
ресми түрде жариялансын.

4. Республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткiзу Референдумның орталық комиссиясының 
қызметiн атқаратын Орталық сайлау комиссиясына, сондай-ақ, референдумның аумақтық және учаскелiк 
комиссияларының қызметiн атқаратын аумақтық және учаскелiк сайлау комиссияларына жүктелсiн.

5. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясымен, 
Қазақстан Республикасының басқа да орталық мемлекеттік органдарымен және жергілікті атқарушы органда-
рымен бірлесіп, республикалық референдумды ұйымдастыру мен өткізу жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.

6. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
 

Қазақстан Республикасының Президенті                              Қ.ТОҚАЕВ
 
Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2022 жылғы 5 мамыр

№888

5 мая 2022 года
В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного 

закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 5 июня 2022 года республиканский референдум.
2. Вынести на республиканский референдум проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли 
Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан», опубликованном в 
средствах массовой информации 6 мая 2022 года?».

3. Официально опубликовать 6 мая 2022 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект 
Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

4. Возложить организацию и проведение республиканского референдума на Центральную избиратель-
ную комиссию, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные 
и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий ре-
ферендума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики 
Казахстан, другими центральными государственными органами и местными исполнительными органами Ре-
спублики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референду-
ма.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.
 

Президент Республики Казахстан                                       К.ТОКАЕВ
 
Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года

№888

2022 жылғы 5 маусымға тағайындалған республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі 
негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарын бекіту туралы

«Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 2 қарашадағы 
Конституциялық  заңының 21-бабы 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына және «2022 жылғы 5 маусымда 
республикалық референдум өткізу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2022 жылғы 5 мамырдағы 
№ 888 Жарлығы негізінде Қазақстан Республикасының Орталық референдум комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2022 жылғы 5 маусымға тағайындалған республикалық референдумды  әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі 
іс-шаралардың  қоса беріліп отырған күнтізбелік жоспары бекітілсін.

2. Аумақтық референдум комиссиялары республикалық референдумды әзірлеу мен өткізуді қамтамасыз 
етсін.

3. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясының интернет-ресурсында орна-
ластырылсын.

 
Төраға  Н. ӘБДІРОВ 
Хатшы М. ЕРМАН

Нұр-Сұлтан қаласы, 06  мамыр 2022 жыл,
№32/482

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского 
референдума, назначенного на 5 июня 2022 года

В соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 21 Конституционного закона Республики Казахстан от 2 ноября 
1995 года 

«О республиканском референдуме» и на основании Указа Президента Республики Казахстан от 5 мая 2022 года 
№888  «О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума» Центральная комиссия референдума Респу-
блики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского 
референдума, назначенного на 5 июня 2022 года.

2. Территориальным  комиссиям референдума обеспечить подготовку и проведение республиканского референдума.
3. Разместить настоящее постановление на интернет-ресурсе Центральной комиссии референдума Республики Ка-

захстан.

Председатель  Н. АБДИРОВ 
Секретарь М. ЕРМАН

город Нур-Султан, 06  мая 2022 года,
№32/482

Қазақстан Республикасы Орталық референдум комиссиясының 
2022 жылғы 06  мамырдағы 32/482 қаулысымен бекітілген

2022 ЖЫЛҒЫ 5 МАУСЫМҒА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
РЕФЕРЕНДУМДЫ ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ 

ІС - ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық және учаскелік референдум комиссияларының құрамын жа-

риялау
Аумақтық референдум комиссиялары
Референдум тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында референдум учаскелерінің шекаралары туралы хабарды  жариялау
Тиісті әкімдер
Референдум тағайындалғаннан  кейін он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей

3. Республикалық референдум алдындағы үгіт 
референдум тағайындалғаннан кейін басталады және 2022 жылғы 4 маусымда сағат нөл сағатта аяқталады

4. Акт бойынша учаскелiк референдум комиссиясына әрбiр учаске бойынша әкiм қол қойған референдумға 
қатысуға құқығы бар азаматтардың тiзiмдерiн ұсыну

Тиісті әкімдер
Дауыс берудің басталуына жиырма күн қалғанда
2022 жылғы 15 мамырдан кешіктірмей

5. Азаматтардың тұрғылықты жері бойынша құрылған сайлау учаскелері бойынша референдумға қатысуға 
құқығы бар азаматтардың тізімдерін танысуға ұсыну

Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда
2022 жылғы 20 мамырдан кешіктірмей

6.  Жекелеген  референдум  учаскелерiнде  дауыс  берудiң  басталуы  мен аяқталуының басқа уақытын 
белгiлеу және бұл туралы шешiмдi сайлаушыларға жеткiзу

Аумақтық референдум комиссиялары
Дауыс беру күніне дейінгі 10 күннен кешіктірмей
2022 жылғы 25 мамырдан кешіктірмей

7. Дауыс беру уақыты мен орны туралы азаматтарды хабардар ету
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс беру  күніне дейінгі кемінде он күннен кешіктірмей
2022 жылғы 25 мамырдан кешіктірмей
(26–б.  1–т.)

8. Референдумның учаскелік комиссияларына дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін жеткізу
Аумақтық референдум комиссиялары
Референдум өткізуге жеті күн қалғанда
2022 жылғы 28 мамырдан  кешіктірмей
(27-б.  5-б.)

9. Дауыс беру үшін референдум учаскелерін ашу және ашу туралы хаттама жасау
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда
Егер дауыс берудің басталуына басқа уақыт белгіленбесе,  жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де дауыс 

беру басталады

10. Дауыс беруді өткізу
Учаскелік референдум комиссиялары
Басқа дауыс беру уақыты белгіленбесе, дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін

 11. Референдум  учаскесінде  дауыстарды  санау  және  дауыс  беру 
қорытындылары туралы хаттама жасау
Учаскелік референдум комиссиялары
Дауыс берудің аяқталуына басқаша уақыт белгіленбесе, жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады 

.  Санау уақыты санау басталғаннан бастап он екі сағаттан аспауға тиіс 

12. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманың көшiрмесiн референдум учаскесiнiң үй-жайында 
жұртшылықпен танысу үшiн арнайы бөлiнген жерде орналастыру

Учаскелік референдум комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу

13. Референдум учаскесiнде дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы тиiстi аумақтық референдум 
комиссиясына ұсыну

Учаскелік референдум комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу

14. Тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында референдумның қорытындыларын шығару
Аумақтық референдум комиссиялары
Дауыс беру күнінен бастап екі күннен аспайтын мерзімде
(22-б. 1-т.(7-тт.)

15. Тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң аумағындағы дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманы Орталық рефе-
рендум комиссиясына ұсыну

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың аумақтық референдум комиссиялары
Дауыс беру күнінен бастап екі күннен аспайтын мерзімде

16. Референдум қорытындыларын шығару және бұқаралық  ақпарат  құралдарында  референдум  
қорытындылары туралы ресми хабарды жариялау

Орталық референдум комиссиясы
Референдум өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2022 жылғы 12 маусымнан кешіктірмей
(33-б.)

ЕСКЕРТУ: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Республикалық референдум туралы» Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер бар.

Утвержден постановлением Центральной комиссии референдума
Республики Казахстан от 6 мая 2022 года № 32/482

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕСПУБЛИКАН-

СКОГО РЕФЕРЕНДУМА, НАЗНАЧЕННОГО НА  5 ИЮНЯ 2022 ГОДА
1. Опубликование состава территориальных и участковых комиссий  референдума в средствах массовой 

информации
Территориальные комиссии референдума
Не позднее чем через десять дней после назначения референдума
Не позднее 15 мая 2022 г.

2. Опубликование сообщения о границах участков референдума в   средствах массовой информации
Соответствующие акимы 
Не позднее чем через десять дней после назначения референдума
Не позднее 15 мая 2022 г.

3. Агитация перед республиканским референдумом 
начинается после назначения референдума и заканчивается в ноль часов 4 июня 2022 г.

4. Представление по акту в участковую комиссию референдума списков граждан, имеющих право участво-
вать в референдуме, подписанных акимом, решением которого образован участок 

Соответствующие акимы
За двадцать дней до начала голосования
Не позднее 15 мая 2022 г.

5. Представление для ознакомления списков граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по 
участкам, образованным по месту жительства граждан

Участковые комиссии референдума
За пятнадцать дней до дня голосования 
Не позднее 20 мая 2022 г.

6. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных участках референдума и 
доведение решения об этом до граждан

Территориальные комиссии референдума
Не позднее чем за десять дней до дня голосования 
Не позднее 25 мая 2022 г.

7. Оповещение граждан о времени и месте голосования 
Участковые комиссии референдума
Не менее чем за десять дней до дня голосования 
Не позднее 25 мая 2022 г.
(п. 1 ст. 26)

8. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым комиссиям референдума
Территориальные комиссии референдума
за семь дней до проведения референдума
Не позднее 28 мая 2022 г.
(п. 5 ст. 27)

9. Открытие участков референдума для голосования и составление  протокола об открытии  
Участковые комиссии референдума
За один час до начала голосования
В 06:00 часов по местному времени, если не установлено иное время начала голосования

10. Проведение голосования
Участковые комиссии референдума
В день голосования с 07:00 до 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время голосо-

вания

11. Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума
Участковые комиссии референдума
Начинается в 20:00 часов по местному времени, если не установлено иное время окончания голосования. 

Время подсчета не должно превышать двенадцати часов с начала подсчета

12. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении участка референдума в специ-
ально установленном месте для всеобщего ознакомления

Участковые комиссии референдума
После подписания протоколов – немедленно 

13. Представление протокола о результатах голосования на участке референдума в  соответствующую тер-
риториальную комиссию референдума 

Участковые комиссии референдума
После подписания протокола – немедленно

14. Подведение результатов референдума на территории соответствующей административно-
территориальной единицы 

Территориальные комиссии референдума
Не более чем в двухдневный срок со дня голосования
(пп.7) п.1 ст.22)

15. Представление протокола о результатах референдума на территории соответствующей административно-
территориальной единицы  в Центральную комиссию референдума 

Территориальные комиссии референдума областей, городов республиканского значения и столицы
Не более чем в двухдневный срок со дня голосования

16. Подведение итогов референдума и опубликование официального сообщения в средствах массовой 
информации 

Центральная комиссия референдума
Не позднее семи дней со дня проведения референдума 
Не позднее 12 июня 2022 г.
(ст.31, 33)

ПРИМЕЧАНИЕ: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы 
Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме».

2022 ЖЫЛҒЫ 5 МАУСЫМДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
РЕФЕРЕНДУМ ӨТКIЗУ ТУРАЛЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ОРТАЛЫҚ 
РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

О ПРОВЕДЕНИИ 5 ИЮНЯ 2022 ГОДА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РЕФЕРЕНДУМА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



4 бетАЌСУ ӨЊІРІ9 мамыр 2022 жыл

АҚСУ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯСЫ АҚСУ АУДАНДЫҚ   УЧАСКЕЛІК РЕФЕРЕНДУМ 
КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ ЖӘНЕ РЕФЕРЕНДУМ КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ЖҰМЫС УАҚЫТЫ 

09:00 – ДЕН 18:30 – ҒА ДЕЙІН, 13:00-14:30 ҮЗІЛІС УАҚЫТЫ ЕКЕНДІГІН ХАБАРЛАЙДЫ
№1 учаскелік референдум 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 Камзиевич, Жұмагелдиева Индира Жұмагелдықызы, 

Самихова Гулнар Келгенбайқызы, Оспанов Қанат Мұратұлы,  Жүкежанов Мәди Ермекұлы
№2 учаскелік референдум 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: Зекен Еркін Серікбайұлы, Дәулетбекова Күлшат Тұрсынбекқызы, Мұхамадиева Шынаргүль 

Кабдылқызы, Касымбекова Бақытгүл Баймұханбетқызы, Қыдырқожанова Балжан Қыдырқожақызы, Айысханқызы Жанай, 
Бекбаева Гаухар Дүйсенқызы, Омарбекова Жазира Болатқызы 

№3 учаскелік референдум 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, 

Мархабаев Баратжан Узбекович, Мұхамадиева Ляззат Өкетайқызы, Мұқатай Ерасыл Мырзахметұлы, Балабаева Мөлдір 
Асқарқызы, Құрманғалиева Алма Жанатбекқызы. 

№4 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Көкөзек ауылы, Мектеп 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 референдум 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Таусамалы ауылы, О.Кошевой көшесі, 4, Ақсу аудандық электрожүйелерінің ғимараты, тел. 8 (72832) 21249. 
Комиссия төрағасы – Уайсова Жанат Ілиясқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Қазыбаев Бауыржан Сеитжанұлы 
Комиссия хатшысы – Нәметова Лаура Сүлейменқызы  
Комиссия мүшелері: Мазбаев Талғат Байәділұлы,  Зияшева Қымбат Ераділқызы 
№7 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі, 30, 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар жырау, 12,  Қызылқайың негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 29332.
Комиссия төрағасы  - Уәлиев Талғат Сайлаубекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Алдабергенов Саят Әнуарбекұлы
Комиссия хатшысы - Жақсыбекова Гүлжамал Абдыхалыққызы
Комиссия мүшелері: Әлсейітова Ая Елубайқызы, Разбеков Ақыл Жақанұлы 
№9 учаскелік референдум 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Тарас ауылы,  Тәукехан к-сі 9,Тарас негізгі орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 29322.              
Комиссия төрағасы – Тұқымбекова Алмагүл Әльжұмақызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қасымова Гүлшат Айткәрімқызы
Комиссия хатшысы – Сәулебаева Венера Дүйсенқызы 
Комиссия мүшелері: Құдайбергенов Серік Қалижапарұлы, Аязбеков Сабетбек Бекшетайұлы 
№11 учаскелік референдум 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 Ақерке Сабитқызы 
Комиссия мүшелері: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагүл Төлегенқызы 
№12 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Қаракөз ауылы,  Абай к-сі,1, Қызылорақ орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты, тел. 8 

(72832) 29296.
Комиссия төрағасы - Кітапиянов Дүйсен
Комиссия төрағасының орынбасары - Мұхамадиев Тәңірберген Жұмаділұлы
Комиссия хатшысы - Шонаева Ғалия Иманшәріпқызы
Комиссия мүшелері: Абеева Багдагүл Жұмағалиқызы, Қуандықов Нұрғали Батырханұлы 
№13 учаскелік референдум 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 - Әбдіуәлиева Гүлнар Әбдіуәлиқызы
Комиссия мүшелері: Тасболатова Найля Менғалиқызы, Құмарбеков Қуат Қабдолдаұлы
№14 учаскелік референдум 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі, 24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 50092.  
Комиссия төрағасы – Базарбаева Күлжан Оспанқызы
Комиссия төрағасының орынбасары – Әмірова Айгүл Айтмұхамбетқызы
Комиссия хатшысы – Кокежанова Раушан Бейсембекқызы 
Комиссия мүшелері: Балықбаева Гүлнар Құдайбергенқызы, Тұрғанбеков Балтабек Советбекұлы, Саудабекова Асем 

Қанатбекқызы, Қызайбаева Раушан Байниязқызы  
№16 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Қарашілік ауылы,  Қастекбаев көшесі, 9, Қарашілік орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының 

ғимараты, тел. 8 (72832) 29539.   
Комиссия төрағасы – Байметенова Ләззат Жамалықызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Қастекбаева Салтанат Тұрсынқызы,
Комиссия хатшысы – Қалиева Гүлбақыт Қайратқызы
Комиссия мүшелері: Махмутов Ілияс Ардақұлы, Мураталин Мұрат Нұрланұлы 
№17  учаскелік референдум 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 Есімғалиқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жанабаева Лаура Аутаханқызы
Комиссия хатшысы - Беков Нұрлан Рахымбекұлы 
Комиссия мүшелері: Бимагузымова Гулихан Капбаевна, Малсақов Асан Омарұлы 
№18  учаскелік референдум 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 референдум 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 референдум 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: Егізова Дина Сарқытбайқызы, Мұхамедиева Құралай Бақтыбайқызы 
№21 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенова 13, «Мамания» орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығының ғимараты,  тел. 

8 (72832) 24150. 
Комиссия төрағасы – Дүкенов Ыбрай
Комиссия төрағасының орынбасары – Молдағалиев Алмас Төкенұлы 

АКСУСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА ПУБЛИКУЕТ СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА ПО АКСУСКОМУ 

РАЙОНУ И СООБЩАЕТ, ЧТО ВРЕМЯ РАБОТЫ КОМИССИЙ РЕФЕРЕНДУМА С 09:00 ДО 18:00, 
ПЕРЕРЫВ С 13:00 ДО 14:30 

Участковая комиссия референдума  №1
Центр: село Жансугурова, улица О. Жумашева, 29, здание средней школы имени Есмурата Сикымова с до-

школьным 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   комиссия референдума №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: Зекен Еркин Серікбаевич, Даулетбекова Кульшат Турсынбековна, Мухамадиева Шы-

наргуль Кабдыловна, Касымбекова Бахытгуль Баймуханбетовна, Кыдыркожанова Балжан Кыдыркожановна, 
Айысханқызы Жанай, Бекбаева Гаухар Дюсеновна, Омарбекова Жазира Булатовна

Участковая  комиссия референдума  №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 Бу-

лекбаевна, Мархабаев Баратжан Узбекович, Мухамадиева Ляззат Окетаевна, Мукатай Ерасыл Мырзахмето-
вич, Балабаева Молдир Аскаровна, Курмангалиева Алма Жанатбековна 

Участковая  комиссия  референдума №4
Центр: село Кокозек, улица Мектеп, 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  комиссия референдума №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 комиссия референдума №6
Центр: село Таусамалы, улица О.Кошевой, 4, Здания Аксуской районной электросети, тел. 8 (72832) 21249. 
Председатель комиссии – Уайсова Жанат Ильясовна 
Заместитель председателя комиссии – Казыбаев Бауыржан Сеитжанович,
Секретарь комиссии – Нәметова Лаура Сүлейменқызы, 
Члены комиссии: Мазбаев Талгат Байадилович, Зияшева Кымбат Ерадиловна
Участковая  комиссия референдума №7
Центр: село Есеболатова улица Жамбыла, 30, 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 комиссия референдума №8
Центр: село Кызылкайын улица Бухар жырау, 12, 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 комиссия референдума №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  комиссия референдума №10
Центр: село Тарас  улица Таукехан, 9, здание Тарасской  основной школы, тел. 8 (72832) 29322. 
Председатель комиссии – Тукымбекова  Алмагуль Альджумановна
Заместитель председателя комиссии– Касымова Гульшат Айткаримовна
Секретарь комиссии – Саулебаева Венера Дуйсеновна 
Члены комиссии: Кудайбергенов Серик Калижапарович, Аязбеков Сабетбек Бекшетаевич
Участковая комиссия референдума №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 Ақерке Сабитқызы
Члены комиссии: Смағұл Айгерім Мұратқызы, Хасенова Данагуль Толегеновна
Участковая комиссия референдума №12
Центр: село Каракоз  улица Абая, 1, здание средней школы Кызылорак с мини центром, тел. 8 (72832) 

29296. 
Председатель комиссии – Китапиянов Дуйсен
Заместитель председателя комиссии– Мухамадиев Танирберген Жумадилович
Секретарь комиссии – Шонаева Галия Иманшариповна 
Члены комиссии:  Абеева Багдагуль Жумагалиевна, Куандыков Нургали Батырханович
Участковая  комиссия референдума №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 комиссия референдума №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 Бахытжан Нурахимович
Секретарь комиссии – Ыдырышбаева Гульмира Кажикеновна 
Члены комиссии: Тезекбаева Маншук Касымжановна, Койлыбаев Ерлан Муслимович
Участковая  комиссия референдума №15
Центр: село Сагабуйен улица Абылайхана,  24, здание дома культуры Сагабуей, тел. 8 (72832) 50092. 
Председатель комиссии – Базарбаева Кульжан Оспановна
Заместитель председателя комиссии – Амирова Айгуль Айтмухамбетовна
Секретарь комиссии – Кокежанова Раушан Бейсембековна 
Члены комиссии: Балыкбаева Гульнар Кудайбергеновна, Турганбеков Балтабек Советбекович, Саудабеко-

ва Асем Канатбековна, Кызыайбаева Раушан Байниязовна
Участковая комиссия референдума №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  комиссия референдума №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  комиссия референдума №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  комиссия референдума №19
Центр: село Сырттанов улица Молдагали, 14, здание средней школы имени Г.Муратбаева с дошкольным 

миницентром, 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  комиссия референдума №20
Центр: село Копа улица Балтабай, 1, здание средней школы имени Ш.Уалиханова с дошкольным миницен-

тром, тел. 8 (72859) 21520. 
Председатель комиссии – Абильмажинов Куанышбек Советбекович
Заместитель председателя комиссии – Барханбаев Кенжебек Рахымгалиевич  
Секретарь комиссии – Куатова Сауле Жанылдыковна
Члены комиссии: Егизова Дина Саркытбаевна, Мухамедиева Куралай Бактыбаевна 
Участковая  комиссия референдума №21
Центр: село Аксу улица Жансугурова, 21, здание средней школы имени Мамания  с дошкольным миницен-

тром, тел. 8 (72832) 24150. 
Председатель комиссии – Дукенов Ибрай,
Заместитель председателя комиссии – Молдагалиев Алмас Токенович
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Комиссия хатшысы – Бақасова Әсем 
Комиссия мүшелері: Құмарова Ардақ Нұртайқызы, Төркінбек Сырым Әділұлы 
22 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, Орталық 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: Қылышбаева Бағила Қатренқызы, Смағұлова Нәзгүл Жұмаханқызы 
№23 учаскелік референдум 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: Дерімсекова Қырғызхан Дәрубайқызы, Уркимбаева Гульсанат Шаймерденқызы 
№24  учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі,  3,  Юрий Гагарин атындағы орта мектебінің ғимараты, Баласаз, Ақтөбе бастау-

ыш 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 референдум 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: Әукенова Бақытгүл Партизанқызы, Нұрғалиева Нүргүл Нұрлыбекқызы 
№26  учаскелік референдум 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 Ләйля Ертайқызы 
Комиссия мүшелері: Байторова Гүлназ Айткабылқызы, Байсалова Сәния Кәріпжанқызы  
№27  учаскелік референдум 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 референдум 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, нөмірсіз, Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебінің ғимараты, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда, тел. 8 (72832) 30139.
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 референдум 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 – Байатанова Жадыра Тұрсынғалиқызы
Комиссия хатшысы - Бабикенова Ляйля Бекетқызы 
Комиссия мүшелері: Солтиева Ажар Бектұрғанқызы, Жақсыбаева Ләйля Байдаулетқызы 
№31 учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі,  4, Қапал ауылдық мәдениет үйінің ғимараты, тел. 8 (72832) 31149.
Комиссия төрағасы - Қасымова Алима Саятқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Жүнісова Рысалды Шәймұратқызы
Комиссия хатшысы – Баткалова Айнұр Жазайбекқызы
Комиссия мүшелері: Көбенбеков Нұрғали Биғалиұлы, Баянова Айсұлу Сансызбайқызы, Жесекбаев Аблай Дүйсенбекұлы, 

Жақсыбекова Гүлзада Балтабайқызы 
№32 учаскелік референдум 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 референдум 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 – Қаймолдина Назгүл Қанатқызы
Комиссия мүшелері: Ниязахунова Мәрия Қалиасқарқызы, Жексенбай Бексұлтан Қанайұлы 
№34 учаскелік референдум 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 референдум 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, Зинзайев Ерхаанат, Қасымова Жұмагүл Әшімқызы, Досмақов 

Нұрлан Серікұлы 
№36  учаскелік референдум 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Алажиде ауылы,   Мектеп көшесі, 3, 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 референдум комиссиясы
Орталығы: Молалы ауылы,  Сексенбай батыр көшесі, 25,  Мұхтар Әуэзов атындағы орта мектебінің ғимараты, тел. 8 

(72832) 28291.
Комиссия төрағасы – Бакеева Нұргүл Әміреқызы
Комиссия төрағасының орынбасары - Шабетов Нұрланбек   Мырзахметұлы 
Комиссия хатшысы – Мұхамедгариев  Нияз  Салаватұлы
Комиссия мүшелері: Малдыбаева Гүлжихан Мелдеханқызы,    Үскенбаев Серік Манапұлы 
№39  учаскелік референдум комиссиясы
Орталығы: Егінсу ауылы,  Алтынсарин көшесі,  22,  Егінсу орта мектебінің ғимараты, тел. 8 (72832) 28179.
Комиссия төрағасы – Базаров Талап Темирбекұлы
Комиссия төрағасының орынбасары – Ерболғанова Тоғжан Райханқызы
 Комиссия хатшысы – Нұрболатқызы Назгүл
Комиссия мүшелері: Анықбаева Нәзира Жалбасқызы,  Дасербаев Руслан Серікбайұлы  
№40  учаскелік референдум 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 Өмірғалиқызы 
№41  учаскелік референдум 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 референдум 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: Тұнықбек Арай Инебекқызы, Байғожанова Эльмира Михайлқызы 
№43  учаскелік референдум 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,  Құдайбергенова Молдир Насрденқызы

Секретарь комиссии – Бакасова Асем
Члены комиссии: Кумарова Ардак Нуртаевна, Торкинбек Сырым Адилбекович
Участковая комиссия референдума  №22
Центр: село Кокжайдак, улица Орталык,  13, 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 – Кырыкбаева Жанар Жетибаевна
Члены комиссии: Кылышбаева Багиля Катреновна, Смагулова Назгуль Жумахановна 
Участковая комиссия референдума №23
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш, 2,  здание средней школы имени Абая с дошкольным миницентром, включая с на-

чальным школом Шолакозек тел. 8 (72832) 271667.
Председатель комиссии – Кумарова Куралай Сейткалиевна
Заместитель председателя комиссии– Рахышева Алмагул Егеубековна
Секретарь комиссии – Бимолданова Меруерт Ескалиевна
Члены комиссии: Деримсекова Кыргызхан Дарубаевна, Уркимбаева Гульсанат Шаймерденовна
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №25
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, 5, здание средней школы имени Ю.Гагарина включая начальные школы Баласаз, Ак-

тобе тел. 8 (72832) 50261. 
Председатель комиссии – Нусипов Капалбек Кенесбекович
Заместитель председателя комиссии– Ахметбекова Айым Ахметбековна
Секретарь комиссии – Бестибаева Дана Асхатовна
Члены комиссии: Аукенова Бахытгуль Партизановна, Нургалиева Нургуль Нурлыбековна 
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №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 комиссия референдума №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 комиссия референдума №29
Центр: село Арасан улица Турганбек, без номера, здание средней школы имени Б.Сырттанова с дошкольным миницентром 

вкючая начальную школу Кызылжар, тел. 8 (72832) 30139. 
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, Ку-

сайнова Сабиля Толегеновна
Участковая комиссия  референдума №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 – Байатанова Жадыра Турсынгалиевна
Секретарь комиссии – Бабикенова Ляйля Бекетовна,
Члены комиссии: Солтиева Ажар Бектургановна, Жаксыбаева Ляйля Байдаулетовна
Участковая комиссия референдума №31
Центр: село Капал улица Алыбаева, 4, здание Капальского сельского дома культуры, тел. 8 (72832) 31149. 
Председатель комиссии – Касымова Алима Саятовна
Заместитель председателя комиссии– Жунисова Рысалды Шаймуратовна
Секретарь комиссии – Баткалова Айнур Жазайбековна
Члены комиссии: Кобенбеков Нургали Бигалиевич, Баянова Айсулу Сансызбаевна, Жесекбаев Аблай Дюсенбекович, Жак-

сыбекова Гулзада Балтабаевана 
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №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 – Каймолдина Назгул Канатовна
Члены комиссии: Ниязахунова Мария Калиаскаровна, Жексенбай Бексултан Канаевич 
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №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, Зинзаев Ерхаанат, Касенова Жумагуль Ашимовна,  Досмаков Нурлан Се-

рикович 
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №37
Центр: село Алажиде, улица Мектеп, 3, 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 комиссия референдума №38
Центр: село Молалы, улица Сексенбай батыра, 25,  здание средней школы М.Ауэзова,  тел. 8 (72832) 28291.
Председатель комиссии – Бакеева Нургуль Амиреевна
Заместитель председателя комиссии– Шабетов Нурланбек Мырзахметович
Секретарь комиссии – Мухамедгариев Нияз  Салаватович
Члены комиссии: Малдыбаева Гульжихан Мелдехановна, Ускенбаев Серик Манапович
Участковая комиссия референдума №39
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина,  22, здание  Егинсуской средней школы, тел. 8 (72832) 28179.
Председатель комиссии – Базаров Талап Темирбекович,
Заместитель председателя комиссии– Ерболганова Тогжан Райхановна
Секретарь комиссии – Нурболатқызы Назгуль
Члены комиссии: Аныкбаева Назира Жалбасовна, Дасербаев Руслан Серикбаевич 
Участковая комиссия референдума №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 комиссия референдума №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 комиссия референдума №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: Тұнықбек Арай Инебекқызы,  Байгожанова Эльмира Михайловна 
Участковая комиссия  референдума №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, Кудайбергенова Молдир Насрденовна
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№1 референдум учаскесі.  
Орталығы: Жансүгіров ауылы, О.Жұмашев көшесі №29, Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп 

жанындағы интернатымен.
Шекарасы: Жансүгіров ауылы, көшелері: Махмұтов №3-тен 19-ға дейін, Уалиханов №3-тен 22-ге дейін, 

Сәтпаев №1-ден 134-ке 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 58-ге дейін (жұп жағы), Шоңай батыр №28-
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  референдум учаскесі. 
Орталығы: Жансүгіров ауылы, Желтоқсан көшесі №8, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы орта мектеп-

гимназиясы. 
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, Еркімбеков №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 31-ге дейін, 
Бұланов №2-ден 38-ге дейін, Ә.Молдағұлова №1-ден 13-ке дейін, Желтоқсан №9-дан 19-ға дейін (тақ жағы), 
Желтоқсан №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), №58-ден 108-ге дейін (жұп жағы), Е.Маманұлы 2-ден 52-ге дейін. 

№3 референдум 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 №18-ден 40-қа дейін (жұп жағы), №41-ден 63-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 14-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 16-ға дейін, 
Жансүгіров №1-ден 14-ке дейін, Жидебаев №45-тен 51-ге дейін (тақ жағы).

№4 референдум учаскесі.
Орталығы: Көкөзек ауылы, Мектеп көшесі №1, Қуат Терібаев атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№5 референдум учаскесі.
Орталығы: Алтынарық ауылы, Абай көшесі №1, Қаракемер орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Алтынарық ауылы.
№6 референдум учаскесі.
Орталығы: Энергетик ауылы, О.Кошевой көшесі №4, Ақсу аудандық электрожүйелерінің ғимараты. 
Шекарасы: Энергетик ауылы. 
№7 референдум учаскесі.
Орталығы: Есеболатов ауылы, Жамбыл көшесі №30, Нұрсұлтан Есеболатов атындағы орта мектебі, мектеп-

ке дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Есеболатов ауылы.
№8 референдум учаскесі. 
Орталығы: Қызылқайың ауылы, Бұхар Жырау көшесі №2, Кызылқайың негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Қызылқайың ауылы.
№9 референдум учаскесі. 
Орталығы: Еңбек ауылы, М.Ермектасов көшесі №35, Қарасу негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Еңбек ауылы.
№10 референдум учаскесі.
Орталығы: Тарас ауылы, Тәуке хан көшесі №9, Тарас негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Тарас ауылы.
№11 референдум учаскесі.
Орталығы: Кеңжыра ауылы, Әкімшілік көшесі №28, Кеңжыра орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Кеңжыра ауылы.
№12 референдум учаскесі. 
Орталығы: Қаракөз ауылы, Абай көшесі №1, Б.Садырбайұлы атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Қаракөз ауылы.
№13 референдум учаскесі.
Орталығы: Кеңғарын ауылы, Шірікарал көшесі №35, Кенғарын негізгі орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Кеңғарын ауылы. 
№14 референдум учаскесі. 
Орталығы: Жаңалық ауылы, Шатырбай Бәтенов көшесі №1, Жаңатілеу орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Жаңалық ауылы.
№15 референдум учаскесі.
Орталығы: Сағабүйен ауылы, Абылайхан көшесі №24, Сағабүйен ауылдық мәдениет үйі.
Шекарасы: Сағабүйен, Сағакүрес ауылдары.
№16 референдум учаскесі.
Орталығы: Қарашілік ауылы, Қастекбаев көшесі №9, Қарашілік орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Қарашілік ауылы.
№17 референдум учаскесі. 
Орталығы: Ойтоған ауылы, Жәнәбіл көшесі №12, Ілияс Жансүгіров атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығымен.
Шекарасы: Ойтоған ауылы.
№18 референдум учаскесі.
Орталығы: Үлгілі ауылы, Талдыөзек көшесі нөмерсіз, жекеменшік үй
Шекарасы: Үлгілі ауылы.
№19 референдум учаскесі.
Орталығы: Б.Сырттанов ауылы, О.Жандосов көшесі №1, Ғани Мұратбаев атындағы орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Б.Сырттанов ауылы.
№20 референдум учаскесі.
Орталығы: Қопа ауылы, Балтабай көшесі №1, Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі 

шағын орталығымен.
Шекарасы: Қопа ауылы.
№21 референдум учаскесі.
Орталығы: Ақсу ауылы, Айсеркенов көшесі №13, Мамания орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен.
Шекарасы: Ақсу, Казсельхотехника, Қазақстан, Өнім ауылдары.
№22 референдум учаскесі.
Орталығы: Көкжайдақ ауылы, Орталық көшесі №13, Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен, Шолақөзек бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Көкжайдақ ауылы.
№23 референдум учаскесі.
Орталығы: Шолақөзек ауылы, Қосағаш көшесі № 2, Абай атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын 

орталығымен, Шолақөзек бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Шолакөзек ауылы.
№24 референдум учаскесі.
Орталығы: Ақтөбе ауылы, Ақтөбе көшесі №3, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, Баласаз, Ақтөбе бастау-

ыш мектептерін қосқанда. 
Шекарасы: Ақтөбе  ауылы. 
№25 референдум учаскесі.
Орталығы: Баласаз ауылы, Баласаз көшесі, №5, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, Баласаз, Ақтөбе 

бастауыш мектептерін қосқанда.
Шекарасы: Баласаз ауылы.
№26 референдум учаскесі.
Орталығы: Ащыбұлақ ауылы, Достық көшесі №22 А, Мәншүк Маметова атындағы орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен.
Шекарасы: Ащыбұлақ ауылы.
№27 референдум учаскесі.
Орталығы: Суықсай ауылы, С.Омаров көшесі №10А, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі, Баласаз, Ақтөбе 

бастауыш мектептерін қосқанда.
Шекарасы: Суықсай ауылы.
№28 референдум учаскесі.
Орталығы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі. 
Шекарасы: Арасан шекара заставасы, 2484 әскери бөлімі.
№29 референдум учаскесі.
Орталығы: Арасан ауылы, Тұрғанбек көшесі, нөмерсіз, Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мектеп-

ке дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Арасан ауылы.
№30 референдум учаскесі.
Орталығы: Қызылжар ауылы, Қызылжар көшесі №17, Барлыбек Сырттанов атындағы орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен, Қызылжар бастауыш мектебін қосқанда.
Шекарасы: Қызылжар ауылы.
№31 референдум учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Алыбаев көшесі №4, 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 референдум учаскесі.
Орталығы: Қапал ауылы, Жібек жолы көшесі №15, Қапал кәсіптік-техникалық колледжі.
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).

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ РЕФЕРЕНДУМ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ
 Участок референдума №1.
Центр: село Жансугурова, улица О.Жумашева №29, средняя школа имени Есмурата Сикымова с пришколь-

ным интернатом.
В границах: село Жансугурова, улицы: Махмутова с №3 по 19, Валиханова с №3 по 22, Сатпаева с №1 по 

134, 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 58 (четная сторона), Шонай батыра с №28 по 207, Айтжанова с №4 по 20, Сакалбаева с №1 
по 11, Еркенова с №1 по 45, Жумашева с №42 по 128.

Участок референдума №2.
Центр: село Жансугурова, улица Желтоксан №8, средняя школа-гимназия имени Каныша Имантаевича Сат-

баева. 
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, Еркимбекова с №2 по 37, Муратбаева с № 2 по 13, Ермектасова с №1 по 5, Кедесова 
с №1 по 10, Жамбыла с №2 по 31, Буланова с №3 по 38, А.Молдагуловой с №1 по 13, Желтоксан с №9 по 
19 (нечетная сторона), Желтоксан №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 №58 по 108 (четная сторона), Е. Маманулы с №2 по 52.

Участок референдума №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 сто-

рона), Кабанбай батыра с №18 по 40 (четная сторона), с №41 по 63 (нечетная сторона), Пушкина с №1 по 17, 
Толебаева с №1 по 56, Амангельды с №1 по 59, Айткожина с №1 по 9, Сулейменова с №1 по 4, Бухарбаева с 
№1 по 77, Кенжебаева с №1 по 14, Акын Сара с №1 по 33, Толганбай акына с №1 по 72, 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 16, Жансугурова с 
№1 по 14, Жидебаева с №45 по 51 (нечетная сторона).

Участок референдума №4.
Центр: село Кокозек, улица Мектеп №1, средняя школа имени Куата Терибаева с дошкольным мини-

центром.
В границах: село Кокозек.
Участок референдума №5.
Центр: село Алтынарык, улица Абая №1, Каракемерская средняя школа с дошкольным мини-центром. 
В границах: село Алтынарык.
Участок референдума №6.
Центр: село Энергетик, улица О.Кошевого №4, здание Аксуской районной электросети. 
В границах: село Энергетик. 
Участок референдума №7.
Центр: село Есеболатова, улица Жамбыла №30, средняя школа имени Нурсултана Есеболатова с дошколь-

ным мини-центром.
В границах: село Есеболатова.
Участок референдума №8.
Центр: село Кызылкайын, улица Бухар Жырау №12, Кызылкаинская основная средняя школа.
В границах: село Кызылкайын.
Участок референдума №9.
Центр: село Енбек, улица М.Ермектасова №35, Карасуская основная средняя школа с дошкольным мини-

центром. 
В границах:  село Енбек.
Участок референдума №10.
Центр: село Тарас, улица Тауке хан № 9, Тарасовская основная средняя школа.
В границах:  село Тарас.
Участок референдума №11.
Центр: село  Кенжыра, улица Акимшилик №28, Кенжиринская средняя школа с дошкольным мини-центром. 
В границах: село Кенжыра.
Участок референдума №12.
Центр: село Каракоз, улица Абая №1, средняя школа имени Б.Садырбайулы с дошкольным мини-центром. 
В границах: село Каракоз.
Участок референдума №13.
Центр: село Кенгарын, улица Ширикарал №35, Кенгарынская основная средняя школа с дошкольным мини-

центром. 
В границах: село Кенгарын.
Участок референдума №14.
Центр: село Жаналык, улица  Шатырбай Батенова №1, Жанатлеуская средняя школа с дошкольным мини-

центром.
В границах: село Жаналык.
Участок референдума №15.
Центр: село Сагабуйен, улица Абылайхана №24, Сагабуйенский сельский дом культуры.
В границах: сел Сагабуйен, Сагакурес. 
Участок референдума №16.
Центр: село Карашилик, улица Кастекбаева №9, Карашиликская средняя школа с дошкольным мини-

центром. 
В границах: село Карашилик.
Участок референдума №17.
Центр: село Ойтоган, улица Жанабила №12, средняя школа имени Ильяса Жансугурова с дошкольным 

мини-центром.
В границах: село Ойтоган.
Участок референдума №18.
Центр: село Улгили, улица Талдыозек без номера, частный дом.
В границах:  село Улгили.
Участок референдума №19.
Центр: село Б. Сырттанова, улица О.Жандосова №1, средняя школа имени Гани Муратбаева с дошкольным 

мини-центром.
В границах: село Б.Сырттанова.
Участок референдума №20.
Центр: село Копа, улица Балтабай №1, средняя школа имени Шокана Уалиханова с дошкольным мини-

центром.
В границах: село Копа.
Участок референдума №21.
Центр: село Аксу, улица Айсеркенова №13, средняя школа Мамания с дошкольным мини-центром.  
В границах: сел Аксу, Казсельхозтехника, Казахстан, Оним.
Участок референдума №22.
Центр: село Кокжайдак, улица  Орталык №13, средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром, 

включая начальную школу Шолакозек.
В границах: село Кокжайдак.
Участок референдума №23. 
Центр: село Шолакозек, улица Косагаш №2, средняя школа имени Абая с дошкольным мини-центром, вклю-

чая начальную школу Шолакозек.
В границах: село Шолакозек.
Участок референдума №24.
Центр: село Актобе, улица Актобе №3, средняя школа имени Юрий Гагарина, включая начальные школы 

Баласаз, Актобе. 
В границах: село Актобе.
Участок референдума №25.
Центр: село Баласаз, улица Баласаз, №5, средняя школа имени Юрий Гагарина, включая начальные школы 

Баласаз, Актобе.
В границах: село Баласаз.
Участок референдума №26.
Центр: село Ащибулак, улица Достык №22 А, средняя школа имени Маншук Маметовой с дошкольным 

мини-центром.
В границах: село Ащибулак.
Участок референдума №27.
Центр: село Суыксай, улица С.Омарова №10 А, средняя школа имени Юрий Гагарина, включая начальные 

школы Баласаз, Актобе. 
В границах: село Суыксай.
Участок референдума №28.
Центр: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
В границах: Арасанская пограничная застава, воинская часть 2484.
Участок референдума №29.
Центр: село Арасан, улица Турганбек, без номера, средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошколь-

ным мини центром, включая Кызылжарскую начальную школу.
В границах: село Арасан.
Участок референдума №30.
Центр: село Кызылжар, улица Кызылжар №17, средняя школа имени Барлыбека Сырттанова с дошкольным 

мини центром, включая Кызылжарскую начальную школу.
В границах: село Кызылжар.
Участок референдума №31.
Центр: село Капал, улица Алыбаева №4, 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).

Участок референдума №32.
Центр: село Капал, улица Жибек жолы №15, Капальский профессиональный-технический колледж.
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 57, Алдабергенова с №1 по 20, Аубакирова 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).
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№33 референдум учаскесі.
Орталығы: Көшкентал ауылы, Амангелді көшесі №30, Көшкентал ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Көшкентал ауылы.
№34 референдум учаскесі.
Орталығы: Көлтабан ауылы, Орталық көшесі №15, Көлтабан негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Көлтабан ауылы.
№35 референдум учаскесі.
Орталығы: Қызылағаш ауылы, Жастар көшесі №10, Қызылағаш ауылдық мәдениет үйі. 
Шекарасы: Қызылағаш ауылы.
№36 референдум учаскесі. 
Орталығы: Ақтоған ауылы, Дөсет ата көшесі №17, Қызылағаш негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Ақтоған, Қопалы ауылдары.
№37 референдум учаскесі.
Орталығы: Алажиде ауылы, Мектеп көшесі №3, Алажиде негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Алажиде ауылы.
№38 референдум учаскесі.
Орталығы: Молалы ауылы, Сексенбай көшесі №25, Мұхтар Әуезов атындағы негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Молалы ауылы, Қараой, Қайрақты разъездері.
№39 референдум учаскесі.
Орталығы: Егінсу ауылы, Алтынсарин көшесі №22, Егінсу орта мектебі.
Шекарасы: Егінсу ауылы, Құмтөбе разъезі.
№40 референдум учаскесі.
Орталығы: Құрақсу ауылы, Қ.Мұқашев көшесі №17, Қ.Мұқашев атындағы негізгі орта мектебі, мектепке 

дейінгі шағын орталығымен. 
Шекарасы: Құрақсу ауылы.
№41 референдум 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 референдум учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Бейсенбеков көшесі №4 А, Матай орта мектебі.
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс орамы 4, 

Оңғарбаев, Медведь, Нұрпейсов, Молықбай.
№43 референдум учаскесі.
Орталығы: Матай ауылы, Қисабек көшесі №13, ірілендірген Ақтоғай жол дистанциясының Матай учаскесі.  
Шекарасы: Матай ауылы, көшелері: Тоқабаев, Бейсенбеков, Солтүстік, Қожахметов, Қаптағаев, Қисабек, 

Құрманғалиев.

АҚСУ АУДАНЫНЫҢ РЕФЕРЕНДУМ УЧАСКЕЛЕРІНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ
Участок референдума №33.
Центр: село Кошкентал, улица Амангелди №30, Кошкентальский сельский дом культуры.
В границах: село Кошкентал.
Участок референдума №34.
Центр: село Кольтабан, улица Орталык №15, Кольтабанская основная средняя школа.
В границах: село Кольтабан.
Участок референдума №35.
Центр: село Кызылагаш, улица Жастар №10, Кызылагашский сельский дом культуры.
В границах: село Кызылагаш.
Участок референдума №36.
Центр: село Актоган, улица Досет ата №17, Кызылагашская основная средняя школа.  
В границах: сел Актоган, Копалы.
Участок референдума №37.
Центр: село Алажиде, улица Мектеп №3, Алажидинская основная средняя школа.
В границах: село Алажиде.
Участок референдума №38.
Центр: село Молалы, улица Сексенбай №25, основная средняя школа имени Мухтара Ауэзова.
В границах: село Молалы, разъезды Караой, Кайракты.
Участок референдума №39.
Центр: село Егинсу, улица Алтынсарина №22, Егинсуская средняя школа.
В границах: село Егинсу, разъезд Кумтобе.
Участок референдума №40.
Центр: село Кураксу, улица К.Мукашева №17, основная средняя школа имени Кудаша Мукашева с дошколь-

ным мини-центром. 
В границах: село Кураксу.
Участок референдума №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, Шы-

гыс орамы 5, Шыгыс орамы 6, Шыгыс орамы  7, Депо, Тынышбаева, Казбек би; разъезды: Акозек, Жасказах, 
Береке. 

Участок референдума №42.
Центр: село Матай, улица Бейсенбекова №4 А, Матайская средняя школа.
В границах: село Матай, улицы: Батыс орамы 1, Батыс орамы 2, Батыс орамы 3, Батыс орамы 4, Онгарбае-

ва, Медведь, Нурпеисова, Молыкбай.
Участок референдума №43.
Центр: село Матай, улица Кисабек №13, укрупненная Актогайская дистанция пути Матайского участка.
В границах: село Матай, улицы: Токабаева, Бейсенбекова, Солтустик, Кожахметова, Каптагаева, Кисабека, 

Курмангалиева.

ГРАНИЦЫ УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА АКСУСКОГО РАЙОНА

Партиялық бақылау 
комиссиясының кезекті оты-
рысы Ақсу аудандық партия 
филиалының мәжіліс залында 
өтті. Отырысқа  Ақсу аудан әкім 
аппаратының АХАТ қызметінің 
бас маманы Аида  Досымбекқызы, 
аудандық партия филиалының 
эсперті Жангүл Ерболатқызы, 
аудандық БПҰ төрағалары жаңа 
форматта тікелей эфир арқылы 
және Партиялық бақылау комис-
сия мүшелері онлайн және офла-
ин қатысты.

Отырыс барысында қаралған 
мәселелер :

1. Мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласындағы атқарылған 
жұмыстар туралы  аудандық 
азаматтық хал актілерді тіркеу 
қызметінде орындалуы тура-
лы аудандық АХАТ қызметінің 
бас маманы А.Досымбекқызы 
толығымен таныстырды.

2. 2021 жылы  партия 
мүшелерінің жергілікті атқарушы 
органдар басшылары-партияның 
қоғамдық қабылдауларында 
азаматтардың өтініштерін 
қарауы туралы Ж.Ерболатқызы 
2021 жылғы қабылдаулар жай-
лы және де 2022  жылдың 
І-ші тоқсанындағы атқарылған 
жұмыстар жайлы айтып өтті.

Отырыс барысында қаралған 
мәселелер бойынша шешім 
шығарылып алдағы уақыттағы 
жұмыстары нақтыланды. 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс - қимыл жөніндегі 
қоғамдық кеңестің кезекті оты-
рысы болып өтті. Отырыс ашық  
яғни, «Instagram» әлеуметтік 
желісі арқылы текелей эфирде  
жаңа форматта өтті. 

Отырысқа Көшкентал БПҰ 
төрағасы Алдабергенов 
Олжас, аудандық орталық 
аурухананың медициналық 
қызмет көрсету сапасын 
бағалау жөніндегі директордың 
орынбасары Жайнарбекова 
Алия, кеңес мүшелері онлаин 
және офлаин қатысты. 

Күн тәртібінде қаралған 
мәселелер:

1. «Көшкентал»  бастауыш 
партия ұйымында  «Қазақстан 
Республикасындағы 2015 – 
2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 
бағдарламасының  орындалуы 
туралы; 

2. Аудандық аурухана 
мекемесінде  «Қазақстан 
Республикасындағы 2015 – 
2025 жылдарға арналған сы-
байлас жемқорлыққа қарсы 
әрекет ету жөніндегі салалық 

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ КЕЗЕКТІ 
ОТЫРЫСЫ

бағдарламасының орындалуы 
туралы;

Отырыс барысында кеңес 
мүшелері өз сұрақтарын БПҰ-
да және орталық ауруханада 
атқарылып жатқан жұмыстар 
жайлы толықтай ақпарат ала 
алды. 

Отырыстың соңында шешім 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс - қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес

***

шығарылды және алдағы 
уақытта да Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жұмыстары жалғастырылуы 
керек екені айтылды.  

Е.МАРАТОВ,
 аудандық партия 

филиалының консультанты.

Мәңгілік ел – бұл қазақтың өткен 
тарихынан бастау алуы тиіс. Та-
мыры тереңге жайылған тарихтан 
сыр шертер болсақ, біз қазақ не 
көрмедік, қанша қиын жағдайларды, 
ашаршылық, соғыс, елден жыраққа 
ауып кету, тілімізден айырылу, 
барлығын бастан кешірдік. Бірақ 
осының бірде - біріне мойымастан 
бүгінгі күнге де аманшылықпен жетіп 
отырмыз. Шүкір, міне осының өзі –ақ 
мәңгі ел керегесі.

Әлемде жерінің кеңдігі жөнінен 
бірінші ондықта орналасқан қазақ 
жерін, қазақ елін  мәңгілік ел  бо-
лып қалуы үшін батыр ұлдарымыз 
жоңғарлармен бетпе - бет келіп 
Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы 
Бөгенбай, Шапырашты  Наурызбай 
қазақтың ұлтарақтай жерін жауға 
бермей, қызғыштай қорғағап, халық 
қорғаны  бола білді.

Ал, Ұлы Отан соғысы жыл-
дар аралығындағы  созылған 
соғыста ұлдарымызды айтпағанда, 
қыздарымыз Әлия, Мәншүк сияқты 
батыр қыздарымыздың  өзі қан май-
данда ерлікпен шайқасты. Сонда да 
бізді қазақ деп ешкім мойындамады. 
70 жыл Ресейдің қол астында болып 
ең басты, ең маңызды байлығымыз 
болған салт-дәстүрімізді, әдет – 
ғұрпымызды, тілімізді, дінімізді 
жоғалттық.

Бұдан кейінгі жылдарда да 
Тәуелсіздік үшін болған көтерілісте де 
жеңіске жетіп, 1991 жылы әупірімдеп 
Қазақ елі тәуелсіздігіне де қолын 
жеткізді.

Елбасы, Қазақстан Республика-
сының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың көшбасшылығымен 
жаңа Қазақстанның тарихын жазудың 
биік мәртебесі мен жауапкершілігі 
біздің ұрпақтың үлесіне тиді.

Елбасының маңына топтасу 
арқылы біз ұлы жетістіктерге толы 
жолдан өттік және бүгінде өзімізді 
Тәуелсіз Қазақстанның - қуатты әрі 
табысты мемлекеттің азаматымыз 
деп мақтанышпен айтамыз.

Біз, Қазақстан азаматтары, 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи 

МӘҢГІЛІК ЕЛ - МӘҢГІЛІК ЖЕР 
бірлік, бейбітшілік пен келісім.

- Мәңгілік Ел, бұл - Зайырлы Мем-
лекет және Жоғары Руханият.

- Мәңгілік Ел, бұл -Инновация 
негізіндегі тұрақты Экономикалық 
Өсім.

- Мәңгілік Ел, бұл - Жалпыға Ортақ 
Еңбек Қоғамы.

- Мәңгілік Ел, бұл - Тарихтың, 
Мәдениет пен Тілдің ортақтығы.

- Мәңгілік Ел, бұл - Ұлттық 
қауіпсіздік және Қазақстанның жалпы 
әлемдік және өңірлік проблемаларды 
шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы.

Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен 
бастап, өз елін жарқын болашаққа 
жетелеген алғашқы көшбасшымыз 
Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақ елі аз 
уақыт ішінде тарихта бұрын - соңды 
болмаған табыстарға қол жеткізді. 
Бүгінгі Қазақстанның басты мақсаты 
- экономиканы дамыту, ең дамыған 
30 елдің қатарынан көріну, Мәңгілік 
Қазақстан жобасы осы мақсатқа 
жеткізетін ұлы бастама. Мәңгілік ел 
болу- біздің өз қолымызда. Ол үшін 
өзімізді үнемі қамшылап ұдайы алға 
ұмтылуымыз керек. Байлығымыз 
да, бақытымыз да болған мәңгілік 
Тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай 
сақтай білуіміз керек. Мәңгілік сөзі 
ата- бабалардан келе жатқан мәңгі 
өлмейтін асыл қазына. Ол ана тілмен 
де тығыз байланысты. Ана тіліміз 
мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл 
болады. Еліміздің ертеңі - жастардың 
қолында.Олай болса мәңгілік елдің 
онымен қатар жасап бірге дамыған 
мәңгілік тілі болуы да шарт. Білікті 
мыңды жығар дегенді өмірдің өзі 
дәлелдеуде.

Біз мәңгі өлмейтін халықтың 
ұрпағымыз. ХХІ ғасыр басындағы 
жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанды 
ертеңгі нұрлы болашаққа, кемел ке-
лешекке апаратын  – жастар. Енде-
ше, қияметтің қыл көпірінен сүрінбей 
өткен, тәуелсіз Қазақстанымның 
табанының тұғырдан таймауын 
тілеп, асыл мұраты алға жетелесін 
демекпін.

Бақытгүл МАМБЕТОВА,  
Суықсай ауылдық кітапханашысы.

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

БӨЛІМШЕЛЕРІНЕ БАРЫП ЖАЗЫЛЫҢЫЗДАР!

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

Газет индексі:  66750

БАСПАСӨЗ - 2022

ҚОҒАМДЫҚ - САЯСИ ГАЗЕТІНЕ 2022 ЖЫЛҒА ЖАЗЫЛУ 
ЖҮРІП ЖАТЫР!

«Тәуелсіздік толғауын» негізге ала 
отырып, Болашағы Біртұтас Ел - 
Мәңгілік Елді құру жолында біргеміз. 
Мәңгілік Елдің өзегінде қарапайым, 
түсінікті және біздің әрқайсымыз үшін 
ең қымбат ақиқаттар - отбасымыздың 
амандығы, қонақжайлық және 
еңбексүйгіштік, тұрақтылық, 
қауіпсіздік және бірлік, ертеңгі күнге 
деген сенім ұғымдары орныққан.

- Мәңгілік Ел, бұл - Тәуелсіздік 
және Астана.

- Мәңгілік Ел, бұл - Жалпы-ұлттық 
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Редакция алқасы:
Жауапты хатшы - 

Ербол СЫМХАНОВ,
Бас есепші - 

Гүлжан МҰҚЫШЕВА

Мұсанова Алма Кендірбекқызының атына берілген "Алтын алқа" 
алқасының кітапшасы жоғалғандығы туралы хабарлаймыз.

Абсеметов Ерлан Аргыновичтің атындағы "TOYOTA HARRIER" 
автокөлігінің kz 548 ADP 05 мемлекеттік тіркеу нөмірі жоғалғандығы 
туралы хабарлаймыз.

Соғыстың не екенін,
Анау қарттан сұраңдар.
Соғыс деп тек ұрандар,
Қара ниеттер мен лаңдар.

Ескерткіштей тұр әне, 
Биік төбе басында.
Сұраңдар барып сұраңдар - 
Жан жарынан айырып,
Жылатқан соғыс құмарлар.

Талай жыл болды қария - 
Тұрақтап осы төбені, 
Көз жасын жыйсаң дария.
Үміті сүйреп келеді - 
Білмеймін қай күн сөнеді. 

Аттандырып жан жарын, 
Соғысқа осы төбеден. 
Жан жарының артынан,
Қыймастан қарап қалғанды - 
Батысқа қарай жөнелген.

Үмітін үзбей жүр әлі,
Қараңдар тағы тұр әні.
Соғыстың салған лаңы - 
Кеудесінде құр жаны,
Соғыстың салған лаңы. 

Бисерік АБЕУОВ. 
Қаракөз ауылы.

Жыламасын 
аналар!  

Бетжүзін әжім торлаған,
Жасында Отан қорғаған
Ескерткіш тақта алдында
Қария отыр мұңайып
Терең бір ойға беріліп
Кеткендей сірә сыңайы
Көзалды майдан даласы
Гүрсілдеп бомба жарылған
Жаралы қазақ баласы
Сел болып ағып жатыр қан
Қаны шауып басына
Атып тұрды уралап
Кесілген молық аяқпен
Домалап кетті қыйялап
Көтеріп алды қарт ана
Көзінің жасы сорғалап
Уатқандай бөбегін
Солдатын отыр құшақтап
Жыламасын аналар
Қалмасын жетім балалар
Қалмасын жесір аналар
Қирамасын қалалар
Болмасын соғыс болмасын.

Мен жеңістің 
дабылын 

қаққанмын  

Майдангер  әкелерім 
қасиеттім  

Мен қырық бес жеңістің 
                                         ақтаңымын,
Талайдың үміт отын 
                                      жаққанымын.
Ананың құрсағынан 
                                     шыға салып,
Жеңістің дабалын 
                                   қаққан ұлмын.

Мен жеңісті ала туғам,
Сондықтан дара түлғам.
Мұңмен қайғы 
жеңе алмайтын,
Үмітпен қуаныштан 
                                      жаратылғам.

Мен жеңісті ала туғам,
Қайғыны сейілтуге бола туғам.
Мен туғанда күй шалқып.
                                     Ән шарықтап,
Сол күні қуаныштан дала тұнған

Ақжолтаймыз бәріміз 
                                  қырық бестер,
Жеңісті ала туған 
                       әріптестер.
Жетпіс жеті жыл келеміз 
                                         қуантумен,
Жеңістің қарлығашы 
                                    қырық бестер.

Сәлем бер 
басыңды 
 иіп анау 
қартқа  

Майдангер әкелерім қасиеттім,
Соғыстың тарттың ауыр қасіретін. 
Ер намысы сыналар  қиын сәтте, 
Арыңа дақ түсірмей асыл еттің.

Жауыңа жасын болып жарқылдадың. 
Ажалға қарсы жүрдің  тартынбадың. 
Қазақтың ар - намысын асқақ еткен. 
О менің қасиетті батырларым. 

Кешегі он сегіздегі жауынгер. 
Бүгінде тоқсаннан асқан ардагер. 
Бара жатыр селдіреп, 
Тозақ отын тірі жүріп көргендер. 

Қасиетті асылдарым өлмеңдер. 
Тозақ отын көргендер. 
Ажалға ерік бермеңдер. 
Ажалдың өзін тежемеппе едің 
бір кезде, 
Сұсыңнан ажал сескенет. 
Өлмеңдер сендер. 
Өлмеңдер.

Сәлем бер басыңды иіп анау 
                                                қартқа. 
Қарттық жеңіп кеудесі еңкіш 
                                                тартқан. 
Кешегі қырғын соғыс, қан 
                                             майданда, 
Ол сенің бақытыңды қорғап 
                                                 қайтқан. 

Он сегізде ел үшін от кешкендер. 
Мұз жастанып, кеудесін оқ 
                                         тескендер. 
Жаным ардың садағасы деп 
                                             ұрандап, 
Елі үшін жан десіп күрескендер. 

Алтаудай ақбасты қасиеттім. 
Саны жоқ сендер тартқан 
                                             қасіреттің. 
Елің үшін жастықты мансұқетіп. 
Найзағайдай жарқылдап жанып 
                                                    өттің. 

Барасыңдар азайып асылдарым. 
Жыр боп туып жүрегінен 
                                        ақындардың. 
Өшпес рух қалдырып 
                                      барасыңдар. 
Жыры боп жалғасасың 
                                      ғасырлардың.

Соғыстың 
салған 
ылаңы  

1 кезең: «Өмір сүргім келеді, өлеңменен жұптаса» қатысушы 
талапкер, ақын өлеңдерінің ішінен өзі таңдаған бір өлеңін жатқа 
нақышына келтіре орындап, және жалпы жаттаған өлеңдерін 
(ұсынылған тізімінен қазылар алқасының сұрауымен) жатқа, 
мәнерлеп оқды. Ақын өлеңдерін көбірек жатқа білетін, нақышына 
келтіре оқыған, сахна мәдениетін меңгерген оқушыға жоғары 
баға қойылды. 2 кезең: «Сезімнің тереңінен лағыл терем» талап-
кер ақынға арнау өлеңін таныстырды. 3 кезең: «Тұңғиық ойым 
тереңім» талапкер Қуат Қайранбаевтың прозалық шығармасынан 
үзіндіні жатқа оқды.  

Байқауға - Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын, 
«Сарқан» аудандық газетінің редакторы Жомарт Игіман,  Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, «Қазақ әдебиеті» Республикалық 
газетінің бас редакторы, Халықаралық Алаш әдеби сыйлығының 
иегері Дәурен Қуат, «Жетісу» облыстық газетінің тілшісі, ақын 
Асыл Сұлтанғазы, «Ақсу өңірі» газетінің редакторы, Қазақстан Жа-
зушылар одағының мүшесі Ләззат Қалмұхамбетқызы, аудандық 
«Қобызшы Молықбай» атындағы мәдениет үйінің директоры 
Асхат Сейденұлы төрелік етті. Ақын ағамыздың қолдауымен 
ұйымдастырылған байқауға демеушілер табылып, оқушылар ар-
найы сыяпаттарға ие болды. Нәтижесінде, ақын өлеңдерін жатқа 
оқу бойынша - теледидарды  І орын алған  Н.Есеболатов ат.орта 
мектебінен Қасым Айсұлу, ІІ орындарға белгіленген музыкалық 
орталықтандырғышты Қ.И.Сәтбаев ат.орта мектеп гимназиясынан 
Маулетқызы Меруерт, ІІ орын Егінсу орта мектебінен Шатырбай 
Әйгерім, ІІІ орынды алған Ж.Сыдықов ат.орта мектебінен Қымбат 
Мұсабаева, Гагарин ат.орта мектебінен Шұғыла Нұрдәулет арнайы 
домбыраларды иеленді. 

Ақын прозасын оқып, сахналаудан І орын  Жансүгіров ат.орта 
мектебінен Малика Күмісбаева теледидар, ІІ орындарды алған 
қысқа толқынды ас үй пешін Егінсу орта мектебінен Жансая 
Кәрімхан, ІІ орын Қ.И.Сәтбаев ат.орта мектеп гимназиясынан Ма-
рат Құралай,   ІІІ орынды Көшкентал орта мектебінен Шұғынұқ 
Жұматай, Е.Жайсаңбаев ат.орта мектебінен Сабина Ғабитқызы 
иеленіп, оларға да домбыра табысталды.

Сонымен қатар, прозаны нақышына келтіре оқыған, 
көрермендерге терең талғамымен ұнаған Егінсу орта мектебінің 
7- сынып оқушысы Ақылқызы Аяулым «Көрермен көзайымы» но-
минациясын еншілеп,  Жомарт Игіман мырза дайындаған арнайы 
сыйлыққа ие болды. Алажиде негізгі орта мектебінен келген, Ме-
руерт Қыдыр  «Жас дарын» номинациясын иеленді. Оқушыларын 
үздік дайындаған ұстаздар, Қазақстан Жазушылар Одағының 
«Алғыс хатына» ие болды. 

Барлық қатысушы талапкерлерге ақын кітаптары сыйға тартыл-
ды. Осындай игі бастаманың алдағы уақытта да өз жалғасын таба-
тынына сенеміз.

Ербол СЫМХАНОВ.

29 сәуір күні Егінсу орта мектебінде Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, көрнекті ақын, жазушы, журналист, Халықаралық 
Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Егінсу аулының тумасы Қуат 
Қайранбаевтың шығармашылығына қатысты алғашқы рет аудандық 
оқулар ұйымдастырылды. Сахна ашылсымен, шығармашыл ұстаз 
Альбина Мұхамеджанованың шәкірттері Қуат ақынның бала кезгі 
уақытымен, өмірдің әр кезеңін бағындырған жалынды жастық 
шағын еске түсіретін қойлымнан бастады. Аталған оқуларға, 
ауылдық округте орналасқан «Күншуақ» балабақшасының да 
бүлдіршіндері қатынасып, өз өнерлерін көрсетті. Аудандық Қуат 
Қайранбаев оқуларының мақсаттары мен міндеттері - мектеп 
оқушылары арасында Қуат Қайранбаев өлеңдерін насихаттау, 
олардың шығармашылық қабілеттерін, эстетикалық талғамдарын 
ояту, көркем сөз оқу шеберлігін дамыту, оқушылардың поэзияға де-
ген құштарлығын арттыру, шығармашылық қабілеттерін, табиғи да-
рындарын анықтау болатын. Аудандық Қуат Қайранбаев оқуларын 
өткізу үш кезеңнен тұрды.

да келеді.
Тіл – мемлекеттік ұлттық құндылығымыз. 

Құндылықтарымызды қастерлей отырып тереңдету, 
оған сүйіспеншілікті қалыптастыру – отаншылдық пен 
қазақстандық патриотизмді оятады. Мұны тілдерді 
дамыту басқармалары мен тіл жанашырларының 
мойнына жүктеп қойғаннан іс бітпейді. Ол әр 
қазақтың, әр қазақстандықтың ортақ ісі екендігін 
ұмытпайық.

Ең бастысы – жастардың бойында отаншылдық 
сезімнің, ұлттық рухтың әрдайым ояу болуы шарт.  Ол 
үшін қазақ тілінде жазылған әдеби шығармаларды 
көп оқудың пайдасы мол. Кітап оқу үрдісі қазір 
мүлдем тоқырады. Бәзбіреулер «жақсы кітап жоқ» 
деп ауызды қу шөппен сүртеді, енді біреулер «бар, 
бірақ бағасы қымбат» деп жатады. Бәрі де – бос 

Тіл – ұлттың тұғыры, 
мемлекетіміздің негізі. Тілі 
жоғалса мемлекет те жоғаларын 
ұмыт   пайық. Біздің қасіретіміз 
– қазақтардың отбасылық 
тәрбиеден, ана тілімізден айы-
рылып қалуы. Бұрын кеңестік 
жүйеге жаптық, енді кімнен 
көреміз? Ұлттық рухымыз солғын, 
жалтақтығымыз басым. Соның 
салдарынан тіліміз төрге оза ал-
май, әлі де орыс тілінің шылауын-

келіп, әрбір өзіңіз таңдаған кітапты жаздырып алуға 
да, осы жердегі оқу залында отырып асықпай оқуға 
да мүмкіндіктер бар.

Қазір баланы компьютер, ұялы телефонға 
балабақша жасынан баулимыз да, кітап оқуға 
дағдыландырмаймыз. Бұрынғы немересіне қазақша 
ертегі айтып беретін әжелеріміз қайда?

Кішкентай нәрестелердің өзін қазақ ертегісімен, 
тәк - тәгімен емес ұялы телефонның тик - тогымен 
тәрбиелеп жатқанымыз шындық. Бізге олардың 
жыламағаны ғана керек сияқты. Мәңгілік ел атану 
үшін де, Жаңа Қазақстан құру үшін де қазақ тілінің 
рухы асқақ та биік болғаны жөн. Мәңгілік елдің тілі – 
қазақ тілі – ана тіліміз болуы шарт.

Сайлаухан МҰЗДЫБАЕВА,
Қарашілік ауылдық кітапханасының кітапханашысы.

сөз. Жақсы кітап бар, бағасы да 
соншалықты қымбат емес. Тек 
әдеби шығарма оқуға деген ынта, 
қызығушылық жоқ.

Кітап оқу үшін міндетті түрде 
оны сатып алудың аса қажеті жоқ. 
Аудан орталығында "Қобызшы 
Молықбай" атындағы мәдениет 
үйінде аудандық орталық 
кітапхана, сондай - ақ әрбір 
ауылдық округтерде кітапханалар 
жұмыс жасайды. Кітапханаға 

Тіл - ұлттың тұғыры, мемлекетіміздің негізі

Газетіміздің келесі саны 20 мамырда 
шығатынын ескертеміз!

Білмейді жетісудың Қуатын кім?
Оқуы өтті алғаш тірі ақынның!


