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Адамзат тарихындағы 
қантөгісті  соғыстың  аяқтал-
ғанына 77 жыл. Отан үшін 
от кешкендерді еске алып, 
рухына тағзым етіп, құрмет 
көрсету  мақсатында биыл 
ауданымызда Жеңіс күні 
ерекше ілтипатпен аталып 
өтті. 

9 мамырда сағат 9:00 
- де аудан орталығындағы 
Жеңіс саябағында ауған 
соғысының ардагерлері 
және аудан тұрғындары 
майдан даласында ерлікпен 

қаза тапқан отандастарымыздың рухына тағзым етіп, мәңгілік алауға гүл шоқтарын 
қойып, құрбандарды  бір минут үнсіздікпен еске алды. Осынау тағылымы мол шараға 
аудан әкімі Талғат Қайнарбеков  қатысты. 

Сол күні мерекелік  шара «Жастар» саябағында жалғасты. Аудандық мәдениет 
үйінің қызметкерлері патриоттық рухтағы ән-шашуларын ортаға салып, көрермендерге  
мерекелік көңіл-күй сыйлады.

Жеңіс күні құрметіне «Ұлан» сауда үйінің демеушілігімен шағын футболдан 
ауданаралық жарыс өтті. Тартысты жарысқа 20-ға жуық команда қатысып, жүлдегерлер 
анықталды. 

Майдангерлерге құрмет көрсетілді 
Жеңіс күні қарсаңында ау-

дан әкімі Талғат Қайнарбеков  
Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне арнайы ба-
рып сәлем  беріп, мере-
кемен  құттықтап  арнайы 
дайындалған сый-сияпаттарын 
табыс етті. 

Аудан басшысы Қарғалы 
ауылында тұратын           Алек-
сеи Федорович Галкин,  
̆Пораничник ауылында тұра-
тын Геннадий Федорович 
Ульяновтың үйлерінде болып,  
майдангерлермен бірлесіп 
майдан әндерін қосыла шарқап, ардагерлер ұрыс даласында  ерлікпен қаза тапқан 
қаруластарын еске алды.

Сол күні Сарқан қаласының  тұрғыны  98 жастағы Берлібек Ысқақов атамыздың 
шаңырағында болған Талғат Қанатұлы ақ дастархан басында  майдангердің  ақ бата-
сын алды. 

Майдангерлерді құттықтауға аудандық  мәслихат хатшысы Марат Разбеков пен 
аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы Қадыл Жанасбеков қатысты.   

Алдияр батыр рухына  

Мамырдың 7-сі күні Бақалы ауылындағы атшабарда қазақ -жоңғар соғысында туған 
елін қорғап,  Садыр руының ұранына айналған Алдияр батыр бабамыздың құрметіне 
дүбірлі ат жарысы өтті.

Ел ұранына айналған баһадүр бабамыздың есімі келер ұрпаққа үлгі-өнеге бо-
лып келеді. Сол күні атшабар төрінде 13 үй тігіліп, асқа жиналған ағайынға қошамет 
көрсетілді. Сонымен қатар бабамыз жайында тың деректермен толықтырылған "Ал-
дияр батыр" кітабы таратылды. Еліміздің түпкір-түпкірінен келген кіл жүйріктер бақ 
сынасқан бәйге белгіленген ережеге байланысты өтіп, жеңімпаздар анықталды. 

Аламан бәйгеде бас жүлдені сарқандық Ержанов Маманның арғымағы жеңіп алып, 
автокөлік иеленді. Құнан бәйгеде бас жүлдеге қойылған  атан түйені  Жамбыл ауданы, 
Дегерес ауылынан келген  Ақжігітов Жеңістің жүйрігі еншіледі.   

Өз тілшіміз. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығы 

 2022 жылғы 5 маусымда республикалық  референдум өткiзу туралы
Қазақстан Республикасы Конституцияның 91-бабының 1-тармағына және «Республикалық 

референдум туралы» 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  ту-

ралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы «2022 жылғы 6 мамырда бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланған «Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 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 ко-
миссиясымен, Қазақстан Республикасының басқа да орталық мемлекеттік органдарымен және 
жергілікті атқарушы органдарымен 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

О проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума
В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Конституции Республики Казахстан и ста-

тьей 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 Казах-

стан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» 
со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы изменения и допол-
нения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Респу-
блики 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 информа-
ции 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 избирательную комиссию, выполняющую функции Центральной ко-
миссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные 
комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий рефе-
рендума.

5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избиратель-
ной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными 
органами и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять 
необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

6. Настоящий Указ вводится в действие со дня опубликования.
Президент Республики Казахстан                                                          К.Токаев

Нур-Султан, Акорда,  5 мая 2022 года   № 888

Жеңімпаздар  
рухына тағзым

Указ Президента Республики Казахстан 

Сарқан аумақтық референдум
 комиссиясы

Орталығы: инд.041500.Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі №117, аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, тел.21996. Жұмыс уақыты 
09:00 – 18:30,  13:00 - 14:30 үзіліс.

Комиссия төрағасы - Естеуов Муратбек Касымбекович
Комиссия төрағасының орынбасары - Аскарова Айгуль Оразгалиевна
Комиссия хатшысы - Кабдолданова Салтанат Сакеновна
Комиссия мүшелері - Маткаримов Нурахмет Жанахметович, Нургалиева Шолпан 

Каналовна, Турганбай Бота Сырлыбекқызы, Богданова Виктория Олеговна

Сарканская территориальная
 комиссия референдума

Центр: инд.041500.г.Саркан, улица Тауелсиздик №117, Сарканский районный от-
дел занятости и социальных программ, тел.8(72839)2-19-96. Время работы с 09:00 до  
18:30, перерыв с 13:00 до 14:30

Председатель комиссии – Естеуов Муратбек Касымбекович. 
Заместитель председателя комиссии– Аскарова Айгуль Оразгалиевна
Секретарь комиссии – Кабдолданова Салтанат Сакеновна 
Члены комиссии – Маткаримов Нурахмет Жанахметович, Нургалиева Шолпан Ка-

наловна, Турганбай Бота Сырлыбекқызы, Богданова Виктория Олеговна
.
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Қазақтың зиялы қауымы осы-

дан екі ғасыр бұрын қалыптастып, 
қазақ тілі ұлттың тіліне айналған-
ды. Абай өлеңдерінің жинағы, Ах-
мет Байтұрсынұлының «Қырық мы-
сал», «Маса», Міржақып Дулатовтың 
«Оян, қазағы» қараңғылықты жарып, 
оқырмандарының көңіліне сәуле 
түсірді. Қазақ ағартушыларының 
ұраны «Оян, қазақ!» болып, «Айқап» 
пен «Қазақ» газетінің өмірге келуі де 
осы тұс. Байтұрсынұлы қазақ тілінің 
грамматикасын жасап, қалың елін 
сауаттандыруға атсалысты. Ахаңның 
әліппесі бастаған идеология ұлтты 
біріктіру үшін жұмыс жасады.   

«Олжалы жерде – үлестен 
қалғанымыз, жоралы жерде-
жолдан қағылғанымыз: бәрі 
надандық кесапаты»,-дейді                                                                            
Ахмет Байтұрсынұлы. Осындай 
ұғымнан туындаған ойларым жуырда 
ғана қағазға түскен өлеңімде көрініс 
тапқан сияқты:

Алаш үшін ақылман ең көшелі,
Деп үндедің: білімді ел өседі,
Білімсіз ел көшке ере алмай өшеді...
Амал қанша, сыймадыңыз маңдайға,
Біз кешкен сор бес елі.

Көкте құстай ұшам десең – ал білім,
Суда киттей жүзем десең – ал білім.
Талпынады,-дедің,- бәрі жандының.
Амал қанша, талабым кем 

болған соң,
Ұйқылы-ояу қалғыдым.

Ұлттың ұлы құндылығы тіл дедің,
Тілдің қадір-қасиетін біл дедің.
Жазба тілдің шештің алғаш күрмеуін.
Сіз кеткен соң сеңге 

ұрынған балықтай,
Оң-солымды білмедім.

Адамдықтың туын биік ұстадың,

Қымбат тұттың жұрт ісі мен 
жұрт қамын.

Парызға адал бола білдің-ұтқаның.
Қазақ елі қалмаса деп үлестен,
Қарекетті құптадың.

Асылымды жоғалтып-ап, қамығам,
Шенді біткен шүлдірлейді шет тілде,
Оралар ма жерігендер қағынан?!
Өтті өмірің қазақ жоғын іздеумен,
Абыз қартым – қазынам!

Ұлттың ұлы 
ұстазы

Қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту Алаш 
арыстарының басты бағдарламасына еніп, 

күрескерлік идеясының нақты бағытына айналған бола-
тын. Алайда Кеңес үкіметі шеңберді тарылтты, комму-
низмге тек бір ғана тілмен – орыс тілімен баруға алғышарт 
жасалды. Дегенмен жариялылық кезеңінде, 1989 жылғы 
22- қыркүйекте мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ 
тілінің деңгейін көтеру алғашқы жылдары оң үрдіс алды. 
Қазақ мектептері, қазақ балабақшалары көптеп ашылды. 
Мемлекеттік тілді қолданатындар саны еселеніп көбейді. 
Амал не, биліктің немқұрайдылығынан мемлекеттік 
тіліміз өз дәрежесінде қолданылмай, орыс тілі сонау кеңес 
дәуіріндегідей төрге шықты. Есіктен сығалаған өз тіліміз 
туған топырағында өгейлік көрді. Бойында қазақтың қаны 
бар қандастарымыздың барлығы да осыған қынжылады, 
оңтайы келіп тұрғанда мемлекеттік мәртебесі бар тілімізді 
тірілте алмай жүргенімізге намыстанады да.

нұсқасы бар көрінеді. Қорыта келгенде 
Ахаңның еңбектері фиолологтарға ғана 
емес жалпы елге керек қазақтың асыл 
мұрасы. 

Ұлт ұстазының сонау жиырмасын-
шы ғасырда көтерген қазақ тілінің кеңсе 
тілі болуы мәселесі бүгінгі таңда тіптен 
маңызды бола түсті. Қазіргі кеңсе тілі, 
жасыратыны жоқ, орыс тілінің аудар-
масы. Қандай да бір жарлық, бұйрық, 
қаулы, шешімдер алдымен орыс тілінде 
жазылады да сөзбе-сөз қазақ тіліне 

аударылады. Шыны керек осындай 
құжаттардың қазақша нұсқасын түсінбей 
орысша мәтінін іздестіріп жүреміз. Ол 
үшін, біріншіден, «Тіл туралы» Заңға 
өзгерістер енгізілгені жөн. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 7-ші 
бабына қосымша «Қазақстанның аза-
маты мемлекеттік тілді білуге міндетті», 
«Мемлекеттік қызметті мемлекеттік 
тілді білетін азаматтар атқарады» де-
ген тармақтар енгізілгені дұрыс. Сонда 
ғана қазақ елінде қазақ тілінің заңды да-
муы қамтамамасыз етіледі. 

Тіліміздің басына қауіп төне 
бастаған кезеңдердің бәрінде «Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп бо-
латын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі 
жоғалған жұрттың өзі де жоғалады» 
деп ана тілімізге ара түскен Ахмет 
Байтұрсынұлының ұлағаты бүгінгі күнде 
ұлттың рухын көтеретін әрі намысымыз-
ды оятатын ұғым болып, жүрегімізден 
орын алды. Еліміздің татулығы мен 
бірлігін, ынтымақтастығы мен ырысын 
арттыратын, елдігімізді паш ететін, жас 
ұрпақты патриотизмге баулитын да осы 
тілдің құдіреті.  

Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық 
мысал» (1909 ж.), «Маса» (1911 ж.) 
кітаптары арқылы қазақ балалар 
әдебиетінің дамуына да үлес қосты. 
Білім мен ғылымды ел ішінде на-
сихаттау мақсатында ол аударма-
мен шұғылданған. Мысалдарының 
сюжеттік қаңқасы И.С. Крыловтікі 
болғанымен жалпы рухына қарасаңыз 
қазақи түсініктен онша алшақ емес. 
Персонаждардың өзара қарым-
қатынасы, өмір суреттері мен 
құбылыстары қазақ ұғымымен 
бейнеленеді. 

Білім сәулесін шашқан «Әліпби», 
«Жаңа әліпби», Телжан Шонанұлымен 
бірігіп жазған «Бастауышқа арналған 
оқу кітабы» еңбектеріндегі оқушыларға 

ұсынылатын түрлі ақпараттар бүгінгі 
күн талабымен үндеседі.

Ғұлама Ахаңнан қалған мұраның 
бәрі де елдің ертеңі үшін жасалған игі 
қадам болатын.  - «Жөн көрсеттім қазақ 
деген намысқа, Жол сілтедім жақын 
емес, алысқа, Өзге жұрттар өрге қадам 
басқанда,- Дедім,- сен де қатарыңнан 
қалыспа!»,- дейді Ахмет Байтұрсынұлы 
өзінің басты мақсат-мүддесімен бөлісе 
отырып. Орасан зор арманымен елін 
алға жетелеген біртуар тұлғамен қалай 
мақтансақ та жарасады.

Ерте сезіп кер заманның салмағын,
Туған елге ғұмырыңды арнадың.
Сын сағатта алты Алаштың арысы,
Үнсіз қала алмадың.

Сасық милы құрбанына құлқынның,
Жаның ашып жанартаудай

 бұлқындың.
Шуақ құйдың салқын, 

бейқам жүрекке,
Ұлы ұстазы ұлтымның.

Құл боп кетіп мынау күйкі тірлікке,
Көшбасшысы жоқ тобыр боп 

жүрдік пе?
«Жөн көрсеттің қазақ 

деген намысқа»,
Қадіріңді білдік пе?

Иланбасаң несие сөз айтпадың,
Ел мүддесі үшін тізгін тартпадың.
Ақ пен қызыл илегісі келсе де,
Мұратыңнан қайтпадың.

Көкжасыққа айырбастап асылды,
Кесір заман қадырыңды қашырды.
Тіл – мұраңды оқып өсті ұрпағың,
Сызып тастап атыңды.

Қайда барам өз жұртымнан 
безгенмен,

Алдау, арбау... қазағым жоқ өзгерген.
«Жол сілтедің жақын емес, алысқа»,
Жүре алмадық сол жолмен.

Зорлық көрдік, запыран жұттық,
 зарладық,

Бодан болдық намыс қалып, 
ар қалып,

Алаш жолын азат жол деп танымай,
Азап жолын таңдадық.

Тәуелсіз боп ататұғын таң да ерек,
Жігер бердің қатарыңнан қалма деп.
«Өзге жұрттар өрге қадам басқанда»,
Алға бастар ер керек.

Сондай тұлға өзің едің, абызым,
Өлген жоқсың, өшкен жоқсың, 

бар ізің.
Қиянатқа қимасым ең, жетер ме,
Жаратқанға арызым.

Азап шектің қалың қазақ қамы үшін,
Ел есейді, жақын қалды алысым.
Халқыңменен бірге жаса мәңгілік,
Ар-ұятым, намысым!

 Жомарт ИГІМАН, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі.

Тіл ғылымына бой ұрғандар қандай 
да бір грамматикалық категорияны 
зерттеу үшін Ахаң еңбектеріңе жүгінеді. 
Байтұрсынұлының «Тіл құралы» мен 
«Әдебиет танытқышы» шын мәнінде 
ғалымның тілтанымдық мұрасы. 
Ғалымның кез келген  терминдері ойға 
бірден жатталып қалады, үлкен-кішіге 
бірдей түсінікті. 

Абыз Ахмет атамыз кейінгіге іздене 
білудің айқын өнегесін қалдырған 
жан. Ол кісінің еңбектері 1929 жылы 
ұсталып кеткенге дейін толықтырылып, 
жетілдіріліп, өзгертіліп шығып отырған. 
Мысалы, «Тіл құралдың» отыздан астам 
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КОМИССИЯЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ
№ 786 учаскелік референдум комиссия-

сы 
Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Ал-

даберген Атанов көшесі № 17, Ақын Сара 
атындағы орта мектебі, тел. 87283927259.

Комиссия төрағасы – Сансызбаева Гулим 
Абиловна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ту-
кушев Арман Балтабекович. 

Комиссия хатшысы – Жылысова Сауле То-
легеновна. 

Комиссия мүшелері – Жаркенова Шолпан 
Омирсериковна, Бегимбай Дастан Ерланұлы, 
Байганышева Баян Советбековна, Айтақын 
Сержан, Станбеков Арман Армияевич, Чакено-
ва Ратай Омирсериковна, Блискельдинова Ай-
нур Сабитовна, Колбасаров Жандос Усенович.

№ 787 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, 
Мұхтар Әуэзов көшесі № 96, Балалар және   
жасөспірімдер спорт мектебі, тел. 87283920250.

Комиссия төрағасы – Серикбаев Газиз Ха-
митович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ак-
жолов Нусипхан Мейрамгалиевич.

Комиссия хатшысы – Абижанова Гульмира 
Джамбуловна.

Комиссия мүшелері – Малаев Сатылжан 
Жанахметович, Кадырбаева Бакыт Токтаров-
на, Тертюбаева Турумкан Чабденовна, Лихаче-
ва Светлана Борисовна, Досанаманов Аслан 
Куатович, Мусапиров Рустем Қосымбайұлы, 
Жанібек Арнай Бауржанұлы, Тастамбеков Ма-
рат Болатович.

№  788 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Чепра-
сов көшесі  № 18, Сарқан аудандық мәдениет 
үйі, тел. 87283921095.

Комиссия төрағасы – Куттубеков Ыкылас 
Болатбекович. 

Комиссия төрағасының орынбасары – Тог-
жигитов Ерболсын Токтасынович. 

Комиссия хатшысы – Белимбаева Фатима 
Секеновна.  

Комиссия мүшелері – Акихатқызы Айжан, 
Сейполдина Айсулу Тлектесовна, Тукушев 
Аман Балтабекович, Адильбекова Гулсара 
Кайратовна, Койбагарова Валентина Макеев-
на, Кызайбаев Руслан Серикович, Бигалиева 
Марал Айткалиевна, Станбекова Айман Арми-
евна.

№ 789 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Қаныш 
Сәтбаев көшесі № 2, № 1 мектеп-гимназиясы, 
тел. 87283921970.

Комиссия төрағасы – Бершимбекова Же-
кен Саилауевна.

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Аскаров Ерик Оразгалиевич. 

Комиссия хатшысы – Дуйсенханова Салта-
нат Бауржановна.

Комиссия мүшелері – Темирбаева Викто-
рия Саятовна, Сабитұлы Ғабит, Лозовая Эрна 
Яковлевна, Медведева Нина Анатольевна, 
Басшыгулов Жигер Есболович, Жумагельдино-
ва Зиякуль Абдисаматовна.

№ 790 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Латиф 
Хамиди көшесі № 12, облыстық көмекші мек-
теп- интернаты, тел. 87283921984.

Комиссия төрағасы – Мамбетбаев Кайсар 
Мухаметшарипович. 

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Ошаганова Эльмира Ортавна.

Комиссия хатшысы – Тергеубаева Эльмира 
Ильясовна.

Комиссия мүшелері – Итжанова Гульнара 
Кайролдановна, Сарсембаева Жанар Рахим-
жановна, Досбаева Айгуль Окметбаевна, Му-
ханова Гульмира Тынышбаевна, Абдухаликова 
Гульмира Балтабековна, Тукушева Гульнафис 
Джумакановна.

№ 791 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: 041500.Сарқан қаласы, Чепра-
сов көшесі № 5, Сарқан аудандық ауруханасы, 
тел. 87283921440.

Комиссия төрағасы – Тобышаков Бауыр-
жан Оргыбекович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Бей-
себаева Саула Нуракимовна. 

Комиссия хатшысы – Бейсебаева Алина 
Жуматаевна.

Комиссия мүшелері – Оспанова Рита Мей-
рамбековна, Исабаева Дидар Аскербековна.

№ 792 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов 
көшесі № 3, Бірлік негізгі орта мектебі, тел. 
87283934266.

Комиссия төрағасы – Камбаев Амангельды 
Кусаинович.

Комиссия төрағасының орынбасарысы – 
Дутбаева  Шара Телибаевна. 

Комиссия хатшысы – Смаилова Самал 
Оралкановна.

Комиссия мүшелері – Молдабекова Саркыт 
Дарихатовна, Досаноманова  Гульмира Толеу-
овна.

№ 793 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Аманбөктер ауылы, Смағұл 
көшесі № 6, Аманбөктер орта мектебі, тел. 
87283954007.

Комиссия төрағасы – Сандыбаев Мырза-
гельды Нусипджанович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Жу-

нисбекова Жанар Жарылкасыновна.
Комиссия хатшысы – Садвакасов Бауржан 

Ермұлдаұлы.
Комиссия мүшелері – Жантелова Кульпаш 

Кабдешовна, Амирова Акбота Ерболовна.  
№ 794 учаскелік референдум комиссия-

сы
Орталығы: Екіаша ауылы, Қабдолда 

Аманжолов көшесі № 80, Екіаша ауылының 
мәдениет үйі, тел. 87283954086, 87283954111.

Комиссия төрағасы – Дюсембеков Даулет 
Адильжанович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ка-
ирбекова Гульжан Акзановна. 

Комиссия хатшы – Абдугалиева Карлыгаш 
Саматовна.

Комиссия мүшелері – Сабикенова Нурым-
кан Молдагазыевна, Абейбекова Райхан Есим-
хановна, Чамчиева Аида Жомартқызы, Джи-
ланбаева Жазира Исламхановна.

№ 795 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Тополевка ауылы, Тәуелсіздік 
көшесі № 20, Тополевка орта мектебі, тел. 
87283954251, 87283929722.

Комиссия төрағасы – Аметова Толкын Жа-
нузаковна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Фе-
дорина Марина Анатольевна. 

Комиссия хатшысы – Мусабаева Гульмира 
Серихановна.

Комиссия мүшелері – Акыбаева Нурлукан 
Сейлгазиевна, Никонова Зинаида Григорьев-
на.

№ 796 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Алмалы ауылы, Әбішев көшесі 
№ 3, Алмалы орта                мектебі, тел. 
87283932026.

Комиссия төрағасы – Жантасов Нурлан 
Дуйсеканович. 

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Жарқынқызы Назым.

Комиссия хатшысы – Акыпбекова Баян.
Комиссия мүшелері – Куракбаева Диль-

бара Куракпаевна, Байдуалиев Данияр 
Қанатханұлы, Байсалбаева Нургуль Жарылка-
сыновна, Буембаева Турсункуль Аскербеков-
на, Сарсембаева Жумабике Какеновна, Орда-
баев Нукурбай Баимбетович

№ 797 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Абай ауылы, Абай көшесі № 
38, Тасарық орта мектебі, тел. 87283934227, 
87283934839. 

Комиссия төрағасы – Жазыкбаев Есенгул 
Абикенович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ра-
хатова Камал Отарбаевна.

Комиссия хатшысы – Аблхасимова Санду-
гаш Адильхановна.

Комиссия мүшелері – Сыдыканов Жанат 
Зулкакович, Темиргазинова Сандугаш Бахыт-
каримовна.

№ 798 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев 
көшесі № 8, Пограничник орта мектебі, тел. 
87283934203.

Комиссия төрағасы – Алыбаева Лязат 
Аблакатовна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Би-
жаксынов Болат Сансызбаевич.

Комиссия хатшысы – Мухамедьярова Гуль-
нар Чакербековна.

Комиссия мүшелері – Карибаева Маржан 
Бауржановна, Кирикбаева Бижамал Молдаку-
ловна.

№ 799 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, 
Бейбітшілік көшесі № 8, Қарауылтөбе орта 
мектебі, тел. 87283934207.

Комиссия төрағасы – Таймекенова Сауле 
Жумадиловна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Би-
гожанова Каршыға Долпановна. 

Комиссия хатшысы – Имашева Гулдария 
Рахимгалиевна.

Комиссия мүшелері – Сейсембаев Жар-
кынбек Балтабайевич, Жолдасбаева Санды-
гуль Махмудовна.

№ 800 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестиваль-
ная көшесі № 5, Көкөзек орта мектебі, тел. 
87283934200.

Комиссия төрағасы – Досымов Серикбек 
Кадырович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ары-
стамбекова Латипа Кабдулманаповна.

Комиссия хатшысы – Нуржанова Ардак 
Ахановна. 

Комиссия мүшелері – Чокенова Алмагул 
Акишевна, Бортибаева Эльзира Омиржановна

№ 801 учаскелік референдум комиссия-
сы 

Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі 
№ 45, Қ.Қазыбаев атындағы мәдениет үйі, те-
лефон 87283926545.

Комиссия төрағасы – Мырзаханов Азат 
Буркитбаевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – На-
дырбекова Бакыт Нуркасымовна.

Комиссия хатшысы – Дукенбаева Айгерім 
Мұратбекқызы.

Комиссия мүшелері – Есиркеев Бауыржан 

Саркытбекович, Кадырбекова Гульнара Бо-
латпековна, Сапарова Альмира Талгатовна, 
Самигуллина Ботагоз Асыркарымовна, Мои-
сеенко Елена Васильевна, Тайжанова Куляш 
Океновна.

№ 802 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Бақалы ауылы, Көбдіков көшесі 
№ 44, К. Қазыбаев атындағы орта мектебі, тел. 
87283929314, 87283952329.

Комиссия төрағасы – Курмангалиева Сау-
ле Токтасыновна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Му-
хаметкалиева Гизада Толегеновна. 

Комиссия хатшысы – Нагыманов Жандос 
Абыкенович.

Комиссия мүшелері – Еркасимова Лаура 
Ертаевна, Жанекенова Асель Жумасиловна.

№ 803 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Қазыбаев ауылы, Жаңақұрылыс 
көшесі № 1, Ағарту бастауыш мектебі, тел. 
87283929732.

Комиссия төрағасы – Тунгышбаев Канат 
Мерекенович.

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Оралханов Талгат Оралханович.

Комиссия хатшы – Айдаулетова Галина 
Жумажановна.

Комиссия мүшелері – Молдажанова Мар-
жан Касымхановна, Омарова Бибигуль Есбо-
латовна.

№ 804 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Тасқұдық ауылы, Тасқұдық ба-
стауыш мектебі, тел. 87283929230.

Комиссия төрағасы – Елубаев Куатбек 
Сарсенбаевич. 

Комиссия төрағасының орынбасары – Ба-
тырбекова Самал Серикказиновна.

Комиссия хатшысы – Несипбаева Асем 
Орасбаевна.

Комиссия мүшелері – Имангалиева Айна-
гуль Серикжановна, Абдуалиева Акбопе Те-
миргалиевна.

№ 805 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов 
көшесі № 16, Әл-Фараби атындағы орта 
мектебі, тел. 87283929247.

Комиссия төрағасы – Қыдыржанұлы Ель-
дар.

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Сейтханова Гульнур Оралхановна.

Комиссия хатшысы – Насырова Жанаргуль 
Бостановна.

Комиссия мүшелері – Даулетхан Ақмарал 
Талғатқызы,  Дюсембаев Галым Ермаканович.

№ 806 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Черкасск ауылы, Мұхаметжан 
Тынышбаев көшесі № 16, Черкасск орта 
мектебі, тел. 87283929301.

Комиссия төрағасы – Калыбаев аскарбек 
Рыспекович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Дау-
летбаева Айнур Есимкамбетова.

Комиссия хатшысы – Нурпейсов Берик Се-
риккалиевич.

Комиссия мүшелері – Корпебаева Лязат 
Жолдыбаевна, Ахметжанова Самал Акылбе-
ковна.

№ 807 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан 
Тынышбаев көшесі № 25, Ленин бастауыш 
мектебі, тел. 87283929864.

Комиссия төрағасы – Качанова Галина 
Ивановна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Жу-
мабекова Айгуль Жабайхановна.

Комиссия хатшысы – Бакиева Сауле Зия-
дановна.

Комиссия мүшелері – Луценко Екатерина 
Владимировна, Одинцова Юлия Константи-
новна.

№ 808 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Петропавловка ауылы, Абай 
Құнанбаев көшесі нөмірсіз, Петропавловка 
орта мектебі, тел. 87283929352.

Комиссия төрағасы – Мусабаланова Іңкәр 
Тлеуқанқызы.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ка-
лиакбаров Ержан Сейдахметұлы.

Комиссия хатшысы – Джаксигельдинова 
Раушан Жакуповна.

Комиссия мүшелері – Кенжебаева Гүлім 
Серикқызы, Джумаканов Айдар Аскарович.

№ 809 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан 
Тынышбаев көшесі № 16, Қарғалы орта 
мектебі, тел. 87283929698.

Комиссия төрағасы – Джамбулатов Ержан 
Елюбаевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – Бу-
кенбаева Жанар Болатаевна.

Комиссия хатшысы – Рыскельдина Эльми-
ра Укеновна.

Комиссия мүшелері – Абаева Гульмира Ер-
кеновна, Хасенова Жумагуль Айтмуханбетова, 
Омарбекова Гульниса Еркеновна, Букенбаев 
Шарипкан Жумашевич.

№ 810 учаскелік референдум комиссия-
сы 

Орталығы: Шатырбай ауылы, Нұғманов 

көшесі № 30, Шатырбай ауылдық мәдениет үйі, 
тел. 87283929744.

Комиссия төрағасы – Рахимжанов Шакрат 
Кажгалиевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ба-
быкова Айгуль Тлектесовна.  

Комиссия хатшысы – Чакенова Ултуар Кап-
паровна.

Комиссия мүшелері – Бегимбетов Серик 
Акылбекович, Айтпосынова Раушан Келесов-
на.

№ 811 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев 
көшесі № 21, К. Ушинский атындағы орта 
мектебі, тел. 87284321532.

Комиссия төрағасы – Оразгельдинов Берик 
Жунисханович.

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Ибраев Азамат Зияшевич.

Комиссия хатшысы – Касымова Алия Те-
мирхановна.

Комиссия мүшелері – Онгарбаев Сабыр-
жан Серикбаевич, Мустафина Гульнур Аска-
ровна, Нуртулеуов Ержан Нурахметович, Мол-
танова Сания Каримбековна.

№ 812 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова 
көшесі № 3, № 54 орта мектебі, тел. 
87284321255.

Комиссия төрағасы – Турсунбаев Рустам 
Серикбаевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ша-
киров Болат Турсунбаевич.

Комиссия хатшысы – Карашева Жупар Жа-
скайратовна.

Комиссия мүшелері – Байсалбеков Азамат 
Советханович, Джапаров Сеит Кабиевич.

№ 813 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Көктерек ауылы, Арын көшесі № 
18, Мәншүк Мәметова атындағы орта мектебі, 
тел. 87284322421.

Комиссия төрағасы – Мухамадиев Насихат 
Оразович.

Комиссия төрағасының орынбасары – Туя-
кова Камал Тыныштаевна.

Комиссия хатшысы – Байбаракова Жансая 
Оралбаевна. 

Комиссия мүшелері – Жаксыбеков Рустем 
Елебекович, Дюсембаев Дархан Берикбосыно-
вич.

№ 814 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай ба-
тыр көшесі № 18, Ерікті орта мектебі, тел. 
87284322368, факс: 87284322380.

Комиссия төрағасы – Баянбаев Серик Те-
миргалиевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ду-
кенова Жанаргуль Сериковна.

Комиссия хатшысы – Смакова Мадина Рах-
метоллаевна.

Комиссия мүшелері – Мухатова Ма-
кира Тлеулиновна, Балжанова Арайлым 
Ишанбекқызы.

№ 815 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Мұқан Төлебаев ауылы, Мұқан 
Төлебаев көшесі № 15а, Мұқан Төлебаев 
ауылдық мәдениет үйі, тел. 87285921404.

Комиссия төрағасы – Оразиманова Свет-
лана Жамболовна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Ра-
хышева Гульмира Оразовна.

Комиссия хатшысы – Турганов Бекзат Са-
метович.

Комиссия мүшелері - Юсупова Раушан 
Слатаевна, Мамыраимова Алмана Кошкарбе-
ковна.

№ 816 учаскелік референдум комиссия-
сы

Орталығы: Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі 
№ 12, Үлгі ауылдық дәрігерлік пункті, тел. 
87285950060.

Комиссия төрағасы – Жанбырбаева Дина-
гуль Оспановна.

Комиссия төрағасының орынбасары – Еки-
жанова Кызгалдак Касеновна.

Комиссия хатшысы – Амирбаева Айгерим 
Қайрбекқызы.

Комиссия мүшелері – Нуржанова Айым Са-
быржановна, Кулуев Сержан Нурланович.

№ 817 учаскелік референдум комиссия-
сы (жабық)

Орталығы: Екіаша ауылы, «Покатиловская 
застава» әскери бөлімшесі.

Комиссия төрағасы – Байбазаров Нурбол 
Ержанович.

Комиссия төрағасының орынбасары – 
Жүрсін Әлібек Есенғалиұлы.

Комиссия хатшысы – Берчимбетов Султан 
Зейнелбекович.

Комиссия мүшелері – Маткалиев Дастан 
Алтайұлы, Тамшыбаев Макен Серикович.

№ 818 учаскелік референдум комиссия-
сы (жабық)

Орталығы: Тополевка ауылы, «Тополев-
ская застава» әскери бөлімшесі.

Комиссия төрағасы – Корюгин Муслим Ва-
сильевич.

Комиссия төрағасының орынбасары – Зей-
нулдаев Дидар Адайұлы.

Комиссия хатшысы – Курмангалиев Даурен 
Агыбаевич.

Комиссия мүшелері – Джалкибаев Руслан 
Санатович, Бабылханов Талгат Амантаевич.
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СОСТАВЫ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА ПО 
САРКАНСКОМУ РАЙОНУ

участковая комиссия референдума № 
786 Центр: 041500.город  Саркан, улица  Алда-
бергена Атанова № 17, средняя школа имени 
Акын Сара, тел.87283927259.

Председатель комиссии – Сансызбаева Гу-
лим Абиловна.

Заместитель председателя комиссии – Ту-
кушев Арман Балтабекович. 

Секретарь комиссии – Жылысова Сауле 
Толегеновна. 

Члены комиссии – Жаркенова Шолпан 
Омирсериковна, Бегимбай Дастан Ерланұлы, 
Байганышева Баян Советбековна, Айтақын 
Сержан, Станбеков Арман Армияевич, Чакено-
ва Ратай Омирсериковна, Блискельдинова Ай-
нур Сабитовна, Колбасаров Жандос Усенович.

участковая комиссия референдума  № 
787 Центр:041500. город Саркан, улица Мухта-
ра Ауэзова № 96, детско-юношеская спортив-
ная школа, тел. 87283920398.

Председатель комиссии – Серикбаев Газиз 
Хамитович.

Заместитель председателя комиссии – Ак-
жолов Нусипхан Мейрамгалиевич.

Секретарь комиссии – Абижанова Гульми-
ра Джамбуловна.

Члены комиссии – Малаев Сатылжан Жа-
нахметович, Кадырбаева Бакыт Токтаровна, 
Тертюбаева Турумкан Чабденовна, Лихаче-
ва Светлана Борисовна, Досанаманов Аслан 
Куатович, Мусапиров Рустем Қосымбайұлы, 
Жанібек Арнай Бауржанұлы, Тастамбеков Ма-
рат Болатович.

участковая комиссия референдума № 
788 Центр: 041500.город Саркан, улица Чепра-
сова  № 18, Сарканский районный дом культу-
ры, тел. 87283921095.

Председатель комиссии  – Куттубеков 
Ыкылас Болатбекович. 

Заместитель председателя комиссии – Тог-
жигитов Ерболсын Токтасынович.  

Секретарь комиссии – Белимбаева Фатима 
Секеновна.  

Члены комиссии – Акихатқызы Айжан, Сей-
полдина Айсулу Тлектесовна, Тукушев Аман 
Балтабекович, Адильбекова Гулсара Кайра-
товна, Койбагарова Валентина Макеевна, Кы-
зайбаев Руслан Серикович, Бигалиева Марал 
Айткалиевна, Станбекова Айман Армиевна.

участковая комиссия референдума № 
789

Центр: 041500.город Саркан, улица Каны-
ша Сатбаева № 2, школа гимназия              № 1, 
тел. 87283921970, факс: 87283923028.

Председатель комиссии  – Бершимбекова 
Жекен Саилауевна.

Заместитель председателя комиссии –
Аскаров Ерик Оразгалиевич. 

Секретарь комиссии – Дуйсенханова Сал-
танат Бауржановна.

Члены комиссии – Темирбаева Виктория 
Саятовна, Сабитұлы Ғабит, Лозовая Эрна 
Яковлевна, Медведева Нина Анатольевна, 
Басшыгулов Жигер Есболович, Жумагельдино-
ва Зиякуль Абдисаматовна.

участковая комиссия референдума № 
790

Центр: 041500.город Саркан, улица Лати-
фа Хамиди №12, областная вспомогательная 
школа -интернат, тел. 87283921984.

Председатель комиссии  – Мамбетбаев 
Кайсар Мухаметшарипович. 

Заместитель председателя комиссии – 
Ошаганова Эльмира Ортавна.

Секретарь комиссии – Тергеубаева Эльми-
ра Ильясовна.

Члены комиссии – Итжанова Гульнара 
Кайролдановна, Сарсембаева Жанар Рахим-
жановна, Досбаева Айгуль Окметбаевна, Му-
ханова Гульмира Тынышбаевна, Абдухаликова 
Гульмира Балтабековна, Тукушева Гульнафис 
Джумакановна.

Участковая  комиссия референдума № 
791

Центр: 041500.город Саркан, улица Чепра-
сова № 5, Сарканская районная больница, тел. 
87283921440.

Председатель комиссии  – Тобышаков Бау-
ыржан Оргыбекович.

Заместитель председателя комиссии – 
Бейсебаева Саула Нуракимовна. 

Секретарь комиссии – Бейсебаева Алина 
Жуматаевна.

Члены комиссии – Оспанова Рита Мейрам-
бековна, Исабаева Дидар Аскербековна.

участковая комиссия референдума № 
792

Центр: село Бирлик, улица Чепрасова  № 
3, Бирликская основная средняя школа, тел. 
87283934266.

Председатель комиссии – Камбаев Аман-
гельды Кусаинович.

Заместитель председателя комиссии – 
Дутбаева  Шара Телибаевна. 

Секретарь комиссии – Смаилова Самал 
Оралкановна. 

Члены комиссии – Жантасов Рахат Дуйсен-
ханулы, Досаноманова  Гульмира Толеуовна, 
Садуакасова Шынар Досбаевна, Туганбаева 
Ардак Жайлауовна.

участковая комиссия референдума № 
793

Центр: село Аманбоктер, улица Смагу-
ла № 6, Аманбоктерская средняя школа, тел. 
87283954007.

Председатель комиссии  – Сандыбаев 
Мырзагельды Нусипджанович.

Заместитель председателя комиссии – Жу-

нисбекова Жанар Жарылкасыновна.
Секретарь комиссии – Садвакасов Баур-

жан Ермұлдаұлы.
Члены комиссии – Жантелова Кульпаш 

Кабдешовна, Амирова Акбота Ерболовна.  
участковая комиссия референдума № 

794
Центр: село Екиаша, улица Кабдолда 

Аманжолова № 80, Екиашинский дом культу-
ры, тел. 87283954086, 87283954111.

Председатель комиссии  – Дюсембеков 
Даулет Адильжанович.

Заместитель председателя комиссии – Ка-
ирбекова Гульжан Акзановна. 

Секретарь комиссии – Абдугалиева Карлы-
гаш Саматовна.

Члены комиссии – Сабикенова Нурымкан 
Молдагазыевна, Абейбекова Райхан Есимха-
новна, Чамчиева Аида Жомартқызы, Джилан-
баева Жазира Исламхановна.

участковая комиссия референдума № 
795

Центр: село Тополевка, улица Тауелсыз-
дык № 20, Тополевская средняя школа, тел. 
87283954251, 87283929722.

Председатель комиссии  – Аметова Толкын 
Жанузаковна.

Заместитель председателя комиссии – Фе-
дорина Марина Анатольевна. 

Секретарь комиссии – Мусабаева Гульми-
ра Серихановна.

Члены комиссии – Акыбаева Нурлукан 
Сейлгазиевна, Никонова Зинаида Григорьев-
на.

участковая комиссия референдума № 
796

Центр: село Алмалы, улица Абише-
ва № 3, Алмалинская средняя школа, тел. 
87283932026.

Председатель комиссии  – Жантасов Нур-
лан Дуйсеканович. 

Заместитель председателя комиссии – 
Жарқынқызы Назым.

Секретарь комиссии – Акыпбекова Баян.
Члены комиссии – Куракбаева Дильбара Ку-

ракпаевна, Байдуалиев Данияр Қанатханұлы, 
Байсалбаева Нургуль Жарылкасыновна, Буем-
баева Турсункуль Аскербековна, Сарсембаева 
Жумабике Какеновна, Ордабаев Нукурбай Ба-
имбетович.

участковая комиссия референдума № 
797

Центр: село Абай, улица Абая № 38, Та-
сарыкская средняя школа, тел. 87283934227, 
87283934839. 

Председатель комиссии  – Жазыкбаев 
Есенкул Абикенович.

Заместитель председателя комиссии – Ра-
хатова Камал Отарбаевна.

Секретарь комиссии – Аблхасимова Сан-
дугаш Адильхановна.

Члены комиссии – Сыдыканов Жанат Зул-
какович, Темиргазинова Сандугаш Бахыткари-
мовна.

участковая комиссия референдума № 
798

Центр: село Пограничник, улица Сатбае-
ва № 8, средняя школа с. Пограничник, тел. 
87283934203.

Председатель комиссии  – Алыбаева Лязат 
Аблакатовна.

Заместитель председателя комиссии – Би-
жаксынов Болат Сансызбаевич.

Секретарь комиссии – Мухамедьярова 
Гульнар Чакербековна.

Члены комиссии – Карибаева Маржан Ба-
уржановна, Кирикбаева Бижамал Молдакулов-
на.

участковая комиссия референдума  № 
799

Центр: село Карауылтобе, улица Бейбит-
шилик № 8, Карауылтобинская средняя школа, 
тел. 87283934207.

Председатель комиссии  – Таймекенова 
Сауле Жумадиловна.

Заместитель председателя комиссии – Би-
гожанова Каршыға Долпановна. 

Секретарь комиссии – Имашева Гулдария 
Рахимгалиевна.

Члены комиссии – Сейсембаев Жаркынбек 
Балтабайевич, Жолдасбаева Сандыгуль Мах-
мудовна.

участковая комиссия референдума № 
800

Центр: село Кокозек, улица Фестиваль-
ная № 5, Кокозекская средняя школа, тел. 
87283934200.

Председатель комиссии  – Досымов Серик-
бек Кадырович.

Заместитель председателя комиссии – 
Арыстамбекова Латипа Кабдулманаповна.

Секретарь комиссии – Нуржанова Ардак 
Ахановна. 

Члены комиссии – Чокенова Алмагул Аки-
шевна, Бортибаева Эльзира Омиржановна.

участковая комиссия референдума № 
801

Центр: село Койлык, улица Макетова № 
45, Дом культуры имени К. Казыбаева, тел. 
87283926545.

Председатель комиссии  – Мырзаханов 
Азат Буркитбаевич.

Заместитель председателя комиссии – На-
дырбекова Бакыт Нуркасымовна.

Секретарь комиссии – Дукенбаева Айгерім 

Мұратбекқызы.
Члены комиссии – Есиркеев Бауыржан 

Саркытбекович, Кадырбекова Гульнара Бо-
латпековна, Сапарова Альмира Талгатовна, 
Самигуллина Ботагоз Асыркарымовна, Мои-
сеенко Елена Васильевна, Тайжанова Куляш 
Океновна.

участковая комиссия референдума № 
802

Центр: село Бакалы, улица Кобдикова 
№ 44, средняя школа имени К.Казыбаева, 
тел.87283929314, 87283952329.

Председатель комиссии  – Курмангалиева 
Сауле Токтасыновна.

Заместитель председателя комиссии – Му-
хаметкалиева Гизада Толегеновна. 

Секретарь комиссии – Нагыманов Жандос 
Абыкенович.

Члены комиссии – Еркасимова Лаура Ерта-
евна, Жанекенова Асель Жумасиловна.

участковая комиссия референдума № 
803

Центр: село Казыбаев, улица Жанакуры-
лыс № 1, Агартуйская начальная школа, тел. 
87283929732.

Председатель комиссии  – Тунгышбаев Ка-
нат Мерекенович.

Заместитель председателя комиссии – 
Оралханов Талгат Оралханович.

Секретарь комиссии – Айдаулетова Галина 
Жумажановна.

Члены комиссии – Молдажанова Маржан 
Касымхановна, Омарова Бибигуль Есболатов-
на.

участковая комиссия референдума № 
804

Центр: село Таскудык,  Таскудыкская на-
чальная школа, тел. 87283929230.

Председатель комиссии  – Елубаев Куат-
бек Сарсенбаевич. 

Заместитель председателя комиссии – Ба-
тырбекова Самал Серикказиновна.

Секретарь комиссии – Несипбаева Асем 
Орасбаевна.

Члены комиссии – Имангалиева Айнагуль 
Серикжановна, Абдуалиева Акбопе Темирга-
лиевна.

участковая комиссия референдума № 
805

Центр: село Карабогет, улица Абайдильда-
нова № 16, средняя школа имени Аль Фараби, 
тел. 87283929247.

Председатель комиссии  – Қыдыржанұлы 
Ельдар.

Заместитель председателя комиссии–
Сейтханова Гульнур Оралханова.

Секретарь комиссии – Насырова Жанаргүл 
Бостановна.

Члены комиссии – Даулетхан Ақмарал 
Талғатқызы, Дюсембаев Галым Ермаханович.

участковая комиссия референдума № 
806

Центр: село Черкасск, улица Мухаметжана 
Тынышбаева № 16, Черкасская средняя шко-
ла, тел. 87283929301.

Председатель комиссии  – Калыбаев 
Аскарбек Рыспекович.

Заместитель председателя комиссии – Да-
улетбаева Айнур Есимкамбетова.

Секретарь комиссии – Нурпейсов Берик 
Сериккалиевич.

Члены комиссии – Корпебаева Лязат Жол-
дыбаевна, Ахметжанова Самал Акылбековна.

участковая комиссия референдума № 
807

Центр: село Аккайын, улица Мухаметжана 
Тынышбаева № 25, Ленинская начальная шко-
ла, тел. 87283929864.

Председатель комиссии  – Качанова Гали-
на Ивановна.

Заместитель председателя комиссии – Жу-
мабекова Айгуль Жабайхановна.

Секретарь комиссии – Бакиева Сауле Зия-
дановна.

Члены комиссии – Луценко Екатерина Вла-
димировна, Одинцова Юлия Константиновна.

участковая комиссия референдума № 
808

Центр: село Петропавловка, улица Абай 
Кунанбаева без номера, Петропавловская 
средняя школа, тел. 87283929352.

Председатель комиссии  – Мусабаланова 
Іңкәр Тлеуқанқызы.

Заместитель председателя комиссии – Ка-
лиакбаров Ержан Сейдахметұлы.

Секретарь комиссии – Джаксигельдинова 
Раушан Жақыпқызы.

Члены комиссии – Кенжебаева Гүлім 
Серикқызы, Джумаканов Айдар Аскарович.

участковая комиссия референдума № 
809

Центр: село Каргалы, улица Мухаметжа-
на Тынышбаева № 16, Каргалинская средняя 
школа, тел. 87283929698.

Председатель комиссии  – Джамбулатов 
Ержан Елюбаевич.

Заместитель председателя комиссии – Бу-
кенбаева Жанар Болатаевна.

Секретарь комиссии – Рыскельдина Эль-
мира Укеновна.

Члены комиссии – Абаева Гульмира Ерке-
новна, Омарбекова Гульниса Еркеновна,  Ха-
сенова Жумагуль Айтмуханбетова,  Букенбаев 
Шарипкан Жумашевич.

участковая комиссия референдума № 

810
Центр: село Шатырбай, улица Нугмано-

ва № 30, Дом культуры села Шатырбай, тел. 
87283929744.

Председатель комиссии  – Рахимжанов 
Шакрат Кажгалиевич.

Заместитель председателя комиссии – Ба-
быкова Айгуль Тлектесовна.  

Секретарь комиссии – Чакенова Ултуар 
Каппаровна.

Члены комиссии – Бегимбетов Серик Акыл-
бекович, Айтпосынова Раушан Келесовна.

участковая комиссия референдума № 
811

Центр: село Лепсы, улица Мукана Толеба-
ева № 21, средняя школа имени К.Ушинского, 
тел. 87284321532.

Председатель комиссии  – Оразгельдинов 
Берик Жунисханович.

Заместитель председателя комиссии – 
Ибраев Азамат Зияшевич.

Секретарь комиссии – Касымова Алия Те-
мирхановна.

Члены комиссии – Онгарбаев Сабыржан 
Серикбаевич, Мустафина Гульнур Аскаровна, 
Нуртулеуов Ержан Нурахметович, Молтанова 
Сания Каримбековна.

участковая комиссия референдума № 
812

Центр: село Лепсы, улица Дины Нур-
пейсовой № 3, средняя школа № 54,    тел. 
87284321255.

Председатель комиссии  – Турсунбаев Ру-
стам Серикбаевич.

Заместитель председателя комиссии – Ша-
киров Болат Турсунбаевич.

Секретарь комиссии – Карашева Жупар 
Жаскайратовна.

Члены комиссии – Байсалбеков Азамат 
Советханович, Джапаров Сеит Кабиевич.

участковая комиссия референдума № 
813

Центр: село Коктерек, улица Арына № 18, 
средняя школа имени Маншук Маметовой, тел. 
87284322421.

Председатель комиссии  – Мухамадиев На-
сихат Оразович.

Заместитель председателя комиссии – Ту-
якова Камал Тыныштаевна.

Секретарь комиссии – Байбаракова Жан-
сая Оралбаевна. 

Члены комиссии – Жаксыбеков Рустем 
Елебекович, Дюсембаев Дархан Берикбосы-
нович.

участковая комиссия референдума № 
814

Центр: село Кокжиде, улица Толебай ба-
тыра № 18, Ериктинская средняя школа, тел. 
87284322368, факс: 87284322380.

Председатель комиссии  – Баянбаев Серик 
Темиргалиевич.

Заместитель председателя комиссии – Ду-
кенова Жанаргуль Сериковна.

Секретарь комиссии – Смакова Мадина 
Рахметоллаевна.

Члены комиссии – Мухатова Макира Тлеу-
линовна, Балжанова Арайлым Ишанбекқызы.

участковая комиссия референдума № 
815

Центр: село Мукана Толебаева, улица Му-
кана Толебаева № 15а, Дом культуры села Му-
кана Толебаева, тел. 87285921404.

Председатель комиссии  – Оразиманова 
Светлана Жамболовна.

Заместитель председателя комиссии – Ра-
хышева Гульмира Оразовна.

Секретарь комиссии – Турганов Бекзат Са-
метович.

Члены комиссии - Юсупова Раушан Слата-
евна, Мамыраимова Алмана Кошкарбековна.

участковая комиссия референдума № 
816

Центр: село Ульги, улица Байгамытова № 
12, Ульгинский сельский медицинский пункт, 
тел. 872859950060.

Председатель комиссии  – Жанбырбаева 
Динагуль Оспановна.

Заместитель председателя комиссии – 
Екижанова Кызгалдак Касеновна.

Секретарь комиссии – Амирбаева Айгерим 
Қайрбекқызы.

Члены комиссии – Нуржанова Айым Са-
быржановна, Кулуев Сержан Нурланович.

участковая комиссия референдума № 
817 (закрытая)

Центр: село Екиаша, воинская часть «По-
катиловская застава».

Председатель комиссии  – Байбазаров 
Нурбол Ержанович.

Заместитель председателя комиссии – 
Жүрсін Әлібек Есенғалиұлы.

Секретарь комиссии – Берчимбетов Сул-
тан Зейнелбекович.

Члены комиссии – Маткалиев Дастан 
Алтайұлы, Тамшыбаев Макен Серикович.

участковая комиссия референдума № 
818 (закрытая)

Центр: село Тополевка, воинская часть 
«Тополевская застава».

Председатель комиссии  – Корюгин Мус-
лим Васильевич.

Заместитель председателя комиссии – 
Зейнулдаев Дидар Адайұлы.

Секретарь комиссии – Курмангалиев Дау-
рен Агыбаевич.

Члены комиссии – Джалкибаев Руслан Са-
натович, Бабылханов Талгат Амантаевич.

SAILAU
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Сарқан ауданының учаскелік шекарасы

№ 786 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Алдаберген Атанов көшесі № 17, Ақын Сара атындағы 
орта мектеп.

Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әл-Фараби № 1-ден 101-ге дейін, Бөгенбай батыр № 1-ден 197-ге 
дейін, Наурызбай батыр № 1-ден 118-ге дейін, Сансызбай Нұрбеков № 1-ден 87-ге дейін, Қарасай батыр № 
1-ден 55-ке дейін, Дина Нұрпеиісова № 1-ден 46-ға дейін, Некрасов № 1-ден 29-ға дейін, Әйтеке би № 1-ден 
21-ге дейін, Санжар Асфендияров № 1-ден 28-ге дейін, Оралхан Бокеев № 1-ден 32-ке дейін, Ләззат Асано-
ва № 1-ден 17-ге дейін, Тұрар Рысқұлов № 1-ден 32-ге дейін, Мәншүк Маметова № 1-ден 16-ға дейін, Мәлік 
Ғабдуллин № 1-ден 25-ке дейін, Ілияс Жансүгіров № 1-ден 68-ге дейін, Біржан сал № 1-ден 30-ға дейін, Ба-
луан Шолак № 1-ден 13-ке дейін, Сүйінбай № 1-ден 40-қа дейін, Ғани Мұратбаев № 1-ден 39-ға дейін, Әлия 
Молдағұлова № 1-ден 38-ге дейін, Сұлтан Бейбарыс № 1-ден 14-ке дейін, Нұршәріп Жөнкебаев № 1-ден 45-ке 
дейін , Ер Тарғын № 1-ден 8-ге дейін, Алдаберген Атанов № 1-ден 43-ке дейін, Күләш Байсеитова № 1-ден 22-ке 
дейін, Ахмет Жубанов № 1-ден 31-ге дейін, Панфилов № 1-ден 48-ге дейін, Әділбек Абайділданов № 1-ден 22-
ге дейін, Щорс № 1-ден 17-ге дейін, Бейімбет Майлин № 1-ден 27-ге дейін, Папанин № 1-ден 16-ға дейін, Ербол 
Сыпатаев № 1-ден 15-ке дейін, Терешкова № 1-ден 10-ға дейін.

№ 787 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Мұхтар Әуэзов көшесі № 96, Балалар және 
жасөспірімдер спорт мектебі.

Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Қабанбай батыр № 89-дан 242-ге дейін, Мұқан Төлебаев № 1-ден 
35-ке дейін, Ғали Орманов № 1-ден 25-ке дейін, Тәуелсіздік № 140-тан 298-ге дейін, Чепрасов № 81-ден 114-
ке дейін, Абай № 109-дан 185-ке дейін, Ораз Жандосов № 1-ден 63-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 63-тен 91-ге 
дейін, Мұхтар Әуэзов № 72-ден 122-ге дейін, Ғабиден Мұстафин № 1-ден 47-ге дейін, Горький № 45-тен 114-ке 
дейін, Құдайберген Қалиев № 39-дан 102-ге дейін, Пушкин № 25-тен 59-ға дейін, Құрманғазы № 1-ден 38-ге 
дейін, Жанабаев № 1-ден 19-ға дейін, Тәуке хан № 1-ден 15-ке дейін, Петровский № 1-ден 40-қа дейін, Бұқар 
Жырау № 1-ден 17-ге дейін, Бикен Римова № 1-ден 29-ға дейін, Бірлік № 1-ден 18-ге дейін, Достық № 1-ден 12-
ге дейін, Қаблиса Жырау № 1-ден 15-ке дейін, Құдайбердиев № 1-ден 24-ке дейін, Мейіртай Ұсатаев № 1-ден 
16-ға дейін, Төлеген Тоқтаров № 1-ден 15-ке дейін; Орман шаруашылығы питомнигі.

№ 788 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 18, аудандық Мәдениет үйі.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Дінмұхамед Қонаев № 1-ден 57-ге дейін, Урманов № 1-ден 37-ге 

дейін, Серке Қожамқұлов № 1-ден 26-ға дейін, Қасым Қайсенов № 1-ден 28-ге дейін, Шолохов № 1-ден 38-ге 
дейін, Қазыбек би № 1-ден 10-ға дейін, Иса Байзаков № 1-ден 27-ге дейін, Спандияр Көбеев № 1-ден 15-ке 
дейін, Оспанбек Боранбаев № 1-ден 47-ге дейін, Бекзат Саттарханов № 1-ден 46-ға дейін, Ескелді би № 1-ден 
37-ге дейін, Бұғыбай батыр № 1-ден 28-ге дейін, Меліс Разбеков № 1-ден 7-ге дейін, Астана № 1-ден 20-ға дейін, 
Төле би № 1-ден 26-ға дейін, Савин № 1-ден 22-ге дейін, Сырым Датұлы № 1-ден 17-ге дейін, Петровский № 
41-ден 79-ға дейін, Арычная № 70-тен 114-ке дейін, Бірлік № 19-дан 38-ге дейін, Вихрев № 29-дан 60-қа дейін, 
Горький № 1-ден 44-ке дейін, Нұрғиса Тілендиев № 8-ден 18-ге дейін, Бикен Римова № 30-дан 39-ға дейін, 
Әмірбек Құлақов № 1-ден 13-ке дейін, Мұхтар Әуэзов № 1-ден 71-ге дейін, Мұхаметжан Тынышбаев № 1-ден 
65-ке дейін, Құдайберген Қалиев № 1-ден 38-ге дейін, Мұратқали Нукенов № 26-дан 62-ге дейін, Тәуелсіздік № 
92-ден 139-ға дейін, Төлеген Тоқтаров № 16-дан 45-ке дейін, Панарин № 1-ден 10-ға дейін, Пушкин № 1-ден 
25-ке дейін, Жамбыл Жабаев № 16-дан 62-ге дейін, Қабанбай батыр № 21-ден 89-ға дейін, Абай № 61-ден 
109-ға дейін, Чепрасов № 48-ден 80-ге дейін, Шавров № 26-дан 40-қа дейін, Әліби Жангелдин № 1-ден 11-ге 
дейін, Көшкінбай Жанатов № 1-ден 6-ға дейін, Тайбулат Мерекенов № 1; Басқан бөгеті; № 552 Жол пайдалану 
учаскесі; № 72 Жылжымалы механикалық колонна.

№ 789 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Қаныш Сәтбаев көшесі № 2, № 1 мектеп-гимназиясы.
Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Амангелді № 1-ден 6-ға дейін, Мұқағали Мақатаев № 1-ден 18-ге 

дейін, Ғазиза Жұбанова № 1-ден 43-ке дейін, Бауыржан Момышұлы № 1-ден 36-ға дейін, Кенесары хан № 
1-ден 26- ға дейін, Қажкен Бекбаев № 1-ден 42-ге дейін, Лермонтов № 1-ден 54-ке дейін, Ломоносов № 1-ден 
10- ға дейін, Тәттімбет № 1-ден 13-ке дейін, Қажымұқан Мұңайтпасов № 1-ден 45-ке дейін, Қаныш Сәтбаев № 
1-ден 36-ға дейін, Шоқан Уәлиханов № 1-ден 37-ге дейін, Арычная № 42-ден 70-ке дейін, Чепрасов № 1-ден 
46-ға дейін, Абай № 1-ден 60-қа дейін, Абылай хан № 28-ден 47-ге дейін, Нұрғиса Тілендиева № 1-ден 18-ге 
дейін, Әмірбек Құлаков 14-тен 95-ке дейін, Мұратқали Нүкенов № 1-ден 25-ке дейін, Панарин № 11-ден 31-ге 
дейін, Сәкен Сейфуллин № 11-ден 48-ге дейін, Күнсайын Қуатбаев № 11-ден 48-ге дейін, Жамбыл Жабаев № 
1-ден 15-ке дейін, Сұлтанмахмұт Торайғыров № 22-ден 32-ге дейін, Ахмет Байтұрсынов № 1-ден 126-ға дейін.

№ 790 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Латиф Хамиди көшесі № 12, көмекші мектеп- интер-
наты.

Шекарасы: Сарқан қаласы, көшелер: Әуесхан Қойбағаров № 1-ден 154-ке дейін, Шәмші Қалдаяқов № 1-ден 
19-ға дейін, Ғабиден Мұстафин № 1-ден 47-ге дейін, Исатай Тайманұлы № 1-ден 28-ге дейін, Ілияс Есенберлин 
№ 1-ден 38-ге дейін, Мағжан Жұмабаев № 1-ден 81-ге дейін, Қобыланды батыр № 1-ден 22-ге дейін, Тайыр 
Жароков № 1-ден 62-ге дейін, Жүсіп Баласағұн № 1-ден 25- ге дейін, Махамбет Өтемісұлы № 1-ден 44-ке 
дейін, Бейбітшілік № 1-ден 58-ге дейін, Жүсіпбек Аймауытов № 1-ден 32-ге дейін, Гоголь № 1-ден 30-ға дейін, 
Арычная № 1-ден 41-ге дейін, Абылай хан № 1-ден 27-ге дейін, Ватутин № 1-ден 49-ға дейін, Вихрев № 1-ден 
28-ге дейін, Райымбек батыр № 1-ден 18-ге дейін, Тәуелсіздік № 1-ден 91-ге дейін, Латиф Хамиди № 1-ден 30-
ға дейін, Сәкен Сейфуллин № 1-ден 10-ға дейін, Күнсайын Қуатбаев № 1-ден 10-ға дейін, Қабанбай батыр № 
1-ден 20-ға дейін, Сұлтанмахмұт Торайғыров № 1-ден 21-ге дейін, Шавров № 1-ден 25-ке дейін, Шевченко № 
1-ден 57-ге дейін.

№ 791 сайлау учаскесі. Орталығы: Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі № 5, Сарқан аудандық ауруханасы.
Шекарасы: Сарқан аудандық ауруханасының аумағы.
№ 792 сайлау учаскесі. Орталығы: Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі № 63, Бірлік негізгі орта мектебі.
Шекарасы: Бірлік ауылы. 
№ 793 сайлау учаскесі. Орталығы: Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі № 6, Аманбөктер орта мектебі.
Шекарасы: Аманбөктер, Баянбай ауылдары, бөлімшелер: Үштөбе, Мұшұмбай;Омарталар; Кардон.
№ 794 сайлау учаскесі. Орталығы: Екіаша ауылы, Қабдолда Аманжолов көшесі № 80, Екіаша ауылының 

мәдениет үйі. 
Шекарасы: Екіаша ауылы; мал жайылым учаскелері: Тал – тал, Матай.
№ 795 сайлау учаскесі. Орталығы: Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі № 20, Тополевка орта мектебі. 
Шекарасы: Тополевка ауылы; Орманшылар кардоны; Қосалқы шаруашылықтар.
№ 796 сайлау учаскесі. Орталығы: Алмалы ауылы, Әбішев көшесі № 1, Новопокровка орта мектебі. 
Шекарасы: Алмалы ауылы; Тал-тал мал жайылым учаскесі; суландыру мекемесінің пунктері.
№ 797 сайлау учаскесі. Орталығы: Абай ауылы, Абай көшесі № 40, Тасарық орта мектебі. Шекарасы: 

Абай ауылы.
№ 798 сайлау учаскесі. Орталығы: Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі № 8, Пограничник орта мектебі. 
Шекарасы: Пограничник ауылы; Шаруашылық субъектілерінің мал шаруашылығы фермалары.
№ 799 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі № 8, Қарауылтөбе орта 

мектебі.
Шекарасы: Қарауылтөбе ауылы; фермалар.
№ 800 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі № 5, Көкөзек орта мектебі. 
Шекарасы: Көкөзек ауылы.
№ 801 сайлау учаскесі. Орталығы: Қойлық ауылы, Макетов көшесі № 45, "Қ. Қазыбайұлы атындағы 

Қойлық ауылдық мәдениет үйі" "Сарқан ауданы әкімінің аудандық мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорынының № 2 филиалы. Шекарасы: Қойлық ауылы; Джунусова, Бейсембеков, Жаңа-Тұрмыс 
шаруа қожалықтары.

№ 802 сайлау учаскесі. Орталығы: Бақалы ауылы, Мұхтар Арын көшесі № 10, Мұхтар Арын атындағы 
мәдениет үйі. 

Шекарасы: Бақалы ауылы.
№ 803 сайлау учаскесі. Орталығы: Қазыбаев ауылы, Жаңақұрлыс көшесі № 1, Ағарту бастауыш мектебі. 
Шекарасы: Қазыбаев ауылы.
№ 804 сайлау учаскесі. Орталығы: Тасқұдық ауылы, Тасқұдық бастауыш мектебі.
Шекарасы: Тасқұдық ауылы.
№ 805 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі № 18, Әл-Фараби атындағы 

орта мектеп.
Шекарасы: Қарабөгет ауылы, Еркін ауылы; Уәли – Сәбит мал жайылым учаскесі.
№ 806 сайлау учаскесі. Орталығы: Черкасск ауылы, Қойшыбекова Шайза көшесі № 120 А, Мәдениет үйі.
Шекарасы: Черкасск ауылы.
№ 807 сайлау учаскесі. Орталығы: Аққайын ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 25, Ленин бастау-

ыш мектебі. 
Шекарасы: Аққайын ауылы.
№ 808 сайлау учаскесі. Орталығы: Петропавловка ауылы, Абай Құнанбаев көшесі № 91, Петропавловск 

орта мектебі. 
Шекарасы: Петропавловка ауылы, Садовое ауылы.
№ 809 сайлау учаскесі. Орталығы: Қарғалы ауылы, Мұхаметжан Тынышбаев көшесі № 42, Мұхаметжан 

Тынышбаев атындағы орта мектеп. Шекарасы: Қарғалы ауылы.
№ 810 сайлау учаскесі. Орталығы: Шатырбай ауылы, Нұғманов көшесі № 30, "Шатырбай ауылдық 

Мәдениет үйі" "Сарқан ауданы әкімінің аудандық Мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кәсіпорынының № 5 филиалы. Шекарасы: Шатырбай ауылы.

№ 811 сайлау учаскесі. Орталығы: Лепсі ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 21, К. Ушинский атындағы орта 
мектеп. Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың шығыс бөлігінің көшелері: Айтеке би № 1/1- ден 21/2-ге дейін, 
Айдархан Бибатыров № 2-ден 18-ге дейін, Орынбасар Мұқұшев № 1-ден 10-ға дейін, Мұхаметжан Тынышба-
ев № 4-ден 14-ге дейін, Төлеубек Ермекбаев № 1-ден 18-ге дейін, Айша биби № 1-ден 11/2-ге дейін, Мұқан 
Төлебаев № 1-ден 30-ға дейін, Жамбыл № 1/1-ден 14/2-ге дейін, Асылбек Альсеров № 2-ден 7/2 -ге дейін, 
Сакен Байтулеуов № 1/1-ден 13-ке дейін, Мұхтар Ауэзов № 21-ден 41-ге дейін, Төлеген Тоқтаров № 1-ден 15-ке 
дейін, Дінмұхамет Қонаев № 2-ден 33-ке дейін, Маншүк Маметова № 1/1-ден 33-ке дейін, Әлия Молдагулова 
№ 1-ден 16-ға дейін, Алдияр № 1-ден 40-қа дейін, Абылай хан № 3-тен 24-ке дейін, Қаныш Сатпаев № 1/1-ден 
9/2-ге дейін, Төле би № 1/2-ден 7/2-ге дейін, Шәмші Қалдаяков № 1/1-ден 12-ге дейін, Қазыбек би № 1-ден 21-ге 
дейін.

№ 812 сайлау учаскесі. Орталығы: Лепсі ауылы, Дина Нұрпейсова көшесі № 3, № 54 орта мектебі. 
Шекарасы: Лепсі ауылы; темір жолдың батыс бөлігінің көшелері: Мұхтар Қаптағаев № 1/1-ден 21-ге дейін, 

Мұратбек Ахметов № 1/1-ден 12/2-ге дейін, Құл ақын № 1-ден 28-ге дейін, Тайтұлақ-талтұс № 1-ден 13-ке дейін, 
Мұқатай Қалдыбаев № 1/1-ден 3-ке дейін, Дина Нұрпейсова № 1/1-ден 2/2-ге дейін, Ақын Сара № 1/1-ден 19-ға 
дейін, Біржан Сал № 1/1-ден 26-ға дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 37-ге дейін, Қайрат Рысқұлбеков № 1-ден 
28-ге дейін, Александр Ни № 2-ден 15-ке дейін; "Керегетас", "Сарықұрақ", "Арғанаты", "Ақбалық", "Қаратас", 
"Көкшалғын" станциялары.

№ 813 сайлау учаскесі. Орталығы: Көктерек ауылы, Арын көшесі № 18, Мәншүк Мәметова атындағы орта 
мектеп. Шекарасы: Көктерек ауылы.

№ 814 сайлау учаскесі. Орталығы: Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі № 18, Ерікті орта мектебі.
Шекарасы: Көкжиде ауылы.
№ 815 сайлау учаскесі. Орталығы: Мұқан Төлебаев ауылы, Мұқан Төлебаев көшесі № 15 а, "Мұқан 

Төлебаев ауылдық Мәдениет үйі" "Сарқан ауданы әкімінің аудандық Мәдениет үйі" мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорынының № 7 филиалы. Шекарасы: Мұқан Төлебаев ауылы.

№ 816 сайлау учаскесі. Орталығы: Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі № 12, Үлгі ауылдық дәрігерлік пункті. 
Шекарасы: Үлгі ауылы, Шұбартүбек ауылы.

№ 817 сайлау учаскесі. Орталығы: Екіаша ауылы; "Покатиловская застава" әскери бөлімшесі. Шекарасы: 
Покатиловская заставасы.

№ 818 сайлау учаскесі. Орталығы: Тополевка ауылы, "Тополевская застава" әскери бөлімшесі. Шекарасы: 
Тополевская заставасы.

Границы участков по Сарканскому району
№ 786 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Алдаберген Атанова № 17, средняя школа 

имени Акын Сара. 
В границах: города Саркан, улицы: Аль-Фараби с № 1 по 101, Богенбай батыра с № 1 по 197, Наурызбай 

батыра с № 1 по 118, Сансызбай Нурбекова с № 1 по 87, Карасай Батыра с № 1 по 55, Дины Нурпеисовой с № 
1 по 46, Некрасова с № 1 по 29, Айтеке би с № 1 по 21, Санжар Асфендиярова с № 1 по 28, Оралхан Бокеева с 
№ 1 по 32, Лаззат Асановой с № 1 по 17, Турар Рыскулова с № 1 по 32, Маншук Маметовой с № 1 по 16, Малик 
Габдуллина с № 1 по 25, Илияс Жансугурова с № 1 по 68, Биржан Сал с № 1 по 30, Балуан Шолак с № 1 по 
13, Суюнбая с № 1 по 40, Гани Муратбаева с № 1 по 39, Алия Молдагуловой с № 1 по 38, Султан Бейбарыс с 
№ 1 по 14, Нуршарип Жонкебаева № 1 по 45, Ер Таргын с № 1 по 8, Алдаберген Атанова с № 1 по 43, Куляш 
Байсеитовой с № 1 по 22, Ахмет Жубанова с № 1 по 31, Панфилова с № 1 по 48, Адилбек Абайдильданова с 
№ 1 по 22, Щорса с № 1 по 17, Беимбет Майлина с № 1 по 27, Папанина с № 1 по 16, Ербол Сыпатаева с № 1 
по 15, Терешковой с № 1 по 10.

№ 787 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Мухтар Ауэзова № 96, Детско - юношеская 
спортивная школа.

В границах: города Саркан, улицы: Кабанбай батыра c № 89 по 242, Мукан Тулебаева с № 1 по 35, Гали 
Орманова с № 1 по 25, Тауелсиздик с № 140 по 298, Чепрасова с № 81 по 114, Абая с № 109 по 185, Ораз Жан-
досова с № 1 по 63, Жамбыл Жабаева с № 63 по 91, Мухтар Ауэзова с № 72 по 122, Габиден Мустафина с № 1 
по 47, Горького с № 45 по 114, Кудайберген Калиева с № 39 по 102, Пушкина с № 25 по 59, Курмангазы с № 1 по 
38, Жанабаева с № 1 по 19, Тауке хан с № 1 по 15, Петровского с № 1 по 40, Бухар Жырау с № 1 по 17, Бикен 
Римовой с № 1 по 29, Бирлик с № 1 по 18, Достык с № 1 по 12, Каблиса Жырау с № 1 по 15, Кудайбердиева № 
1 по 24, Меиртай Усатаева с № 1 по 16, Толеген Токтарова с № 1 по 15; питомник лесного хозяйства. 

№ 788 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 18, районный Дом культуры. 
В границах: город Саркан, улицы: Динмухамед Конаева с № 1 по 57, Урманова с № 1 по 37, Серке Кожамку-

лова с № 1 по 26, Касым Кайсенова с № 1 по 28, Шолохова с № 1 по 38, Казыбек би с № 1 по 10, Иса Байзакова 
с № 1 по 27, Спандияр Кобеева с № 1 по 15, Оспанбек Боранбаева с № 1 по 47, Бекзат Саттарханова с № 1 
по 46, Ескелди би с № 1 по 37, Бугыбай батыра с № 1 по 28, Мелис Разбекова с № 1 по 7, Астана с № 1 по 20, 
Толе би с № 1 по 26, Савина с № 1 по 22, Сырым Датулы № 1 по 17, Петровского с № 41 по 79, Арычная с № 
70 по 114 , Бирлик с № 19 по 38, Вихрева с № 29 по 60, Горького с № 1 по 44, Нургиса Тилендиева с № 8 по 18, 
Бикен Римовой с № 30 по 39, Амирбек Кулакова с № 1 по 13, Мухтар Ауэзова с № 1 по 71, Мухаметжан Тыныш-
баева с № 1 по 65, Кудайберген Калиева с № 1 по 38, Мураткали Нукенова с № 26 по 62, Тауелсиздик с № 92 
по 139, Толеген Токтарова с № 16 по 45, Панарина с № 1 по 10, Пушкина с № 1 по 25, Жамбыл Жабаева с № 
16 по 62, Кабанбай батыра с № 21 по 89, Абая с № 61 по 109, Чепрасова с № 48 по 80, Шаврова с № 26 по 40, 
Алиби Жангельдин с № 1 по 11, Кошкинбай Жанатов с № 1 по 6, Тайбулат Мерекенов № 1; Басканская плотина; 
Дорожно-эксплуатационный участок № 552; Передвижная механизированная колонна № 72.

№ 789 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Каныш Сатбаева № 2, школа - гимназия № 1.
В границах: город Саркан, улицы: Амангельды с № 1 по 6, Мукагали Макатаева с № 1 по 18, Газиза Жуба-

новой с № 1 по 43, Бауыржан Момышулы с № 1 по 36, Кенесары хан с № 1 по 26, Кажкен Бекбаева с № 1 по 
42, Лермонтова с № 1 по 54, Ломоносова с № 1 по 10, Таттимбет с № 1 по 13, Кажымукан Мунайтпасова с № 
1 по 45, Каныш Сатбаева с № 1 по 36, Шокан Уалиханова с № 1 по 37, Арычная с № 42 по 70, Чепрасова с № 
1 по 46, Абая с № 1 по 60, Абылай хана с № 28 по 47, Нургиса Тилендиевой № 1 по 18, Амирбек Кулакова с № 
14 по 95, Мураткали Нукенова с № 1 по 25, Панарина с № 11 по 31, Сакен Сейфуллина с № 11 по 48, Кунсайын 
Куатбаева с № 11 по 48, Жамбыл Жабаева с № 1 по 15, Султанмахмут Торайгырова с № 22 по 32, Ахмет Бай-
турсынова с № 1 по 126. 

№ 790 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Латиф Хамиди № 12, вспомогательная шко-
ла интернат.

В границах: город Саркан, улицы: Ауесхан Койбагарова с № 1 по 154, Шамши Калдаякова с № 1 по 19, 
Габиден Мустафина с № 1 по 47, Исатай Тайманулы с № 1 по 28, Илияс Есенберлина с № 1 по 38, Магжан 
Жумабаева с № 1 по 81, Кобыланды Батыра с № 1 по 22, Тайыр Жарокова с № 1 по 62, Жусип Баласагун с 
№ 1 по 25, Махамбет Утемисулы с № 1 по 44, Бейбитшилик с № 1 по 58, Жусипбек Аймауытова с № 1 по 32, 
Гоголя с № 1 по 30, Арычная с № 1 по 41, Абылай хана с № 1 по 27, Ватутина с № 1 по 49, Вихрева с № 1 по 
28, Райымбек батыра с № 1 по 18, Тауелсиздик с № 1 п 91, Латиф Хамиди с № 1 по 30, Сакен Сейфуллина с № 
1 по 10, Кунсайын Куатбаева с № 1 по 10, Кабанбай батыра с № 1 по 20, Султанмахмут Торайгырова с № 1 по 
21, Шаврова с № 1 по 25, Шевченко с № 1 по 57.

№ 791 избирательный участок. Центр: город Саркан, улица Чепрасова № 5, Сарканская районная боль-
ница.  В границах: территория Сарканской районной больницы.

№ 792 избирательный участок. Центр: село Бирлик, улица Чепрасова № 63, Бирликская основная сред-
няя школа.  В границах: село Бирлик.

 № 793 избирательный участок. Центр: село Аманбоктер, улица Смагула № 6, Аманбоктерская среднаяя 
школа. В границах: села Аманбоктер, Баянбай; отделения: Мушумбай; Уштобе; Пасеки; Кордон.

№ 794 избирательный участок. Цетр: село Екиаша, улица Кабдолда Аманжолова № 80, Дом культуры 
села Екиаша.  В границах: село Екиаша; отгонные участки: Тал-тал, Матай.

№ 795 избирательный участок. Центр: село Тополевка, улица Тауелсиздик № 20, Тополевская средняя 
школа. В границах: село Тополевка; Кардоны лесников; Подсобные хозяйства.

№ 796 избирательный участок. Центр: село Алмалы, улица Абишева № 1, Новопокровская средняя шко-
ла.  В границах: село Алмалы; отгонный участок Тал-тал; пункты поливного учреждения.

№ 797 избирательный участок. Центр: село Абай, улица Абая № 40, Тасарыкская средняя школа. В 
границах: села Абая.

№ 798 избирательный участок. Центр: село Пограничник, улица Сатбаева № 8, Пограничникская сред-
няя школа. В границах: село Пограничник; Животноводческие фермы хозяйствующих субъектов.

№ 799 избирательный участок. Центр: село Караултобе, улица Бейбитшилик № 8, Караултобинская 
средняя школа. В границах: село Караултобе; фермы.

№ 800 избирательный участок. Центр: село Кокозек, улица Фестивальная № 5, Кокозекская средняя 
школа. В границах: село Кокозек.

№ 801 избирательный участок. Центр: село Койлык, улица Макетова № 45, филиал № 2 "Дом культуры 
села Койлык имени К. Казыбайулы" государственного коммунального казенного предприятия "Районный дом 
культуры акима Саркандского района". В границах: село Койлык; крестьянские хозяйства: Джунусова, Бейсем-
беков, Жана-Турмыс.

№ 802 избирательный участок. Центр: село Бакалы, улица Мухтар Арын № 10, Дом культуры Мухтар 
Арын. В границах: село Бакалы.

№ 803 избирательный участок. Центр: село Казыбаева, улица Жанакурлыс № 1, Агартуская начальная 
школа. В границах: село Казыбаева.

№ 804 избирательный участок. Центр: село Таскудык, Таскудыкская начальная школа. В границах: село 
Таскудык.

№ 805 избирательный участок. Центр: село Карабогет, улица Абайдильданова № 18, средняя школа 
имени Аль-Фараби. В границах: село Карабогет, село Еркин; отгонный участок Уали-Сабит.

№ 806 избирательный участок. Центр: село Черкасск, улица Койшыбекова Шайза № 120 А, Дом культу-
ры. В границах: село Черкасск.

№ 807 избирательный участок. Центр: село Аккайын, улица Мухаметжан Тынышбаева № 25, Ленинская 
начальная школа. В границах: село Аккайын.

№ 808 избирательный участок. Центр: село Петропавловка, улица Абай Кунанбаева № 91, Петропавлов-
ская средняя школа.  В границах: село Петропавловка, село Садовое.

№ 809 избирательный участок. Центр: село Каргалы, улица Мухаметжан Тынышбаева № 42, средняя 
школа имени Мухаметжан Тынышбаева. В границах: село Каргалы.

№ 810 избирательный участок. Центр: село Шатырбай, улица Нугманова № 30, "Дом культуры села Ша-
тырбай" филиал № 5 государственного коммунального казенного предприятия "Районный дом культуры Акима 
Сарканского района". В границах: село Шатырбай.

№ 811 избирательный участок. Центр: село Лепсы, улица Мукан Толебаева № 21, средняя школа имени 
К.Ушинского.

В границах: село Лепсы, улицы восточной части железной дороги: Айтеке би с № 1/1 по 21/2, Айдархан 
Бибатырова с № 2 по 18, Орынбасар Мукушева с № 1 по 10, Мухаметжан Тынышбаева с № 4 по 14, Толеубек 
Ермекбаева с № 1 по 18, Айша биби с № 1 по 11/2, Мукан Тулебаева с № 1 по 30, Жамбыла с № 1/1 по 14/2, 
Асылбек Альсерова с № 2 по 7/2, Сакен Байтулеуова с № 1/1 по 13, Мухтара Ауэзова с № 21 по 41, Толеген 
Токтарова с № 1 по 15, Динмухамет Конаева с № 2 по 33, Маншук Маметовой с № 1/1 по 33, Алия Молдагуловой 
с № 1 по 16, Алдияра с № 1 по 40, Абылай хана с № 3 по 24, Каныша Сатпаева с № 1/1 по 9/2, Толе би с № 1/2 
по 7/2, Шамши Калдаякова с № 1/1 по 12, Казыбек би с № 1 по 21.

№ 812 избирательный участок. Центр: село Лепсы, улица Дины Нурпеисовой № 3, средняя школа № 54. 
В границах: село Лепсы; улицы западной части железной дороги: Мухтар Каптагаева с № 1/1 по 21, Муратбек 
Ахметова с № 1/1 по 12/2, Кул акына с № 1 по 28, Тайтулак-талтуса с № 1 по 13, Мукатай Калдыбаева с № 1/1 
по 3, Дины Нурпеисовой с № 1/1 по 2/2, Акын Сара с № 1/1 по 19, Биржан Сала с № 1/1 по 26, Кабанбай батыра 
с № 1 по 37, Кайрат Рыскулбекова с № 1 по 28, Александр Ни с № 2 по 15; станции: "Керегетас", "Сарыкурак", 
"Арганаты", "Акбалык", "Каратас", "Кокшалгын".

№ 813 избирательный участок. Центр: село Коктерек, улица Арына № 18, средняя школа имени Маншук 
Маметовой. В границах: село Коктерек.

№ 814 избирательный участок. Центр: село Кокжиде, улица Толебай батыра № 18, Ериктинская средняя 
школа. В границах: села Кокжиде.

№ 815 избирательный участок. Центр: село Мукана Толебаева, улица Мукана Толебаева № 15 а, "Дом 
культуры села Мукана Толебаева" филиал № 7 государственного казенного предприятия "Районный дом куль-
туры Акима Сарканского района". В границах: село Мукана Толебаева.

№ 816 избирательный участок. Центр: село Улги, улица Байгамытова № 12, Медицинский пункт села 
Улги. В границах: село Улги, село Шубартубек.

№ 817 избирательный участок. Центр : село Екиаша, военное отделение "Покатиловская застава". В 
границах: Покатиловская застава.

№ 818 избирательный участок. Центр: село Тополевка, военное отделение "Тополевская застава". В 
границах: Тополевская застава.



13 мамыр  2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 6ARQANS TÁRBIE
Отбасы... Осы бір сөзде қаншама 

ұрпақ тағдыры жатыр. Балалық шаққа 
ойша сапар шексем, көз алдыма: 
әкеміздің айналасында дөңгелене оты-
рып жыр тыңдаған, ән тыңдаған сәттер; 
сол жырлардың кейіпкерлеріне еліктеп 
қиял әлеміне сапар шеккен балалық 
армандарымыз елес беріп, тізбектеле 
жөңкігендей болады. Әкеміз ән айтып 
отырып-ақ ара-арасында біздерге: «менің 
алтындарым ер жеткенде адал, пара-
сатты, мықты мамандар болады»-деп 
қиялынан да хабар беріп қоюшы еді. 
Әркім де өз ата-анасымен мақтанатын 
болар, алайда мен өз ата-анамды ерекше 
құрметпен әруақытта еске алып, мақтан 
тұтамын. Ата-анамыз біздерге барлық 
материалдық игіліктерді пайдаланып 
өсуге мүмкіндік жасай алмаса да, одан да 
қымбат құндылықтарды жан дүниемізге 
сіңіріп, ең бастысы әрқайсымыз өз орны-
мызды біліп, бір-бірімізге сый-құрметпен 
қарауды үйретті және де отбасында өздері 
де жарасымды тірлік құрып, алаңсыз 
өсуімізге мүмкіндік жасады.

Өздері жетім болып өсіп, өмірдің 
әттеген-айын көп сезінгендіктен бе деп ой-
лаймын, ұрпақтарының білім алып, жоғары 
дәрежелі маман болуына қолдарынан 
келгендерінің бәрін жасады. Бір ғана 
мысал: әкеміз қанша шаршап жұмыстан 
келсе де, барлығымыздың кесте бойын-
ша барлық пәндерден дайындығымызды 
тексеріп, орындамағанымызды орын-
датып бірақ демалуға жатушы еді. 
Ал біздер болсақ, кезекке таласып, 

ОТБАСЫ ТӘРБИЕ МЕКТЕБІ
тезірек айтып міндетімізден құтылып 
жатуға асығатынбыз. Алла тағала, 
әке-шешеміздің тілектерін қабыл 
етіп, біздер де оларды күзде «Мақтау 
қағазын» алып қуантушы едік. Осындай 
кішкентай жетістіктерімізге мәз-мейрам 
болып, әке-шешеміз бір қойын сойып 
көрші-көлең, ағайын-туысқа той жасап, 
бір жасап қалатын еді. Біздердің бір 
кішігірім жетістігіміз олар үшін, Алатауды 
бағындырғандай қуаныш болатын. Осы-
лайша, олар біздерге риясыз қуануды 
үйретті.

Он үш құрсақ көтеріп, тоғызымызды 
он екі мүшемізді сау етіп, ер жеткізіп қана 
қоймай, анамыз әкеміздің бір жағынан 
шығып маусымдық жұмыстардан 
қалмаушы еді. Біздің анамыздың 
«он саусағы он адам» десем артық 
айтқандығым емес. Анам қолына алған 
әр нәрсе де қиюын тауып жымдасып, 
бағалы бұйым болып шыға келетін. Сол 
бір кездерде біздер анамыздың қолынан 
шыққан, қазіргі тілмен айтсақ спорттық 
кеудеше мен шалбарларды, көйлектерді 
жарқыратып мақтанып киіп шығатын 
едік. Ал әкеміз болса, анамызға деген 
ризашылығын: «жеті колхоздан таңдап 
алған бәйбішем ғой»-деп жеткізетін еді. 
Алғашқы кездерде әке-шешеміз «Загот-
скот» елді мекенінде тұрғанымен, біздер 
ер жеткен соң оқуымыздың ыңғайына 
бола, әуелі Бастаушы елді мекеніне, 
одан соң Қарабөгет ауылына қоныс ау-

дарыпты. Осы уақыттарда әкеміз әртүрлі 
жұмыстар жасап, біздердің әрі қарай білім 
алуымызға жағдай жасаған еді.

Басында жазғанымдай әкеміз 
лиро-эпостық жырларды: «Алпамыс», 
«Қобыланды», «Мұңлық-Зарлық», 
«Шәкен-Шәкірт» т.б. жатқа білетін және 
оларды бізге ұзақты кешке айтатын. Со-
нымен бірге сөз арасында адалдық, 
адамдық, парыз туралы көп айтатын. 
Жетім болып жүргенде жақсылықтарын 
көп көрген едім деп марқұм Еңсебай 
ақсақал мен нағашысы Абзолда атам кел-
генде аяғынан тік тұрып қызмет қылатын. 
Қазір ойлаймын, бәлкім әкемнің өмірлік 
кредосы ма деп: «Адамның адамнан 
артықшылығы адамгершілік қасиетінде 
ғана»-деген сөзді көп айтушы еді. Қазір 
ойлап отырсам: сөзге тоқтам беруді, 
барға қанағат етуді, кінәмізді мойындай 
білуді әкемізден үйренсек, «Ниет болса, 
істелмейтін іс болмайды»-дейтін анамыз-
дан еңбекқорлықты, тәуекелшілдікті т.б. 
үйренген екенбіз.

Осылайша, біздер үшін өмірдегі ең 
асыл жандар өздерінің істерімен, қарым-
қатынастарымен өмірлік сабақ берген 
болатын. Біздер үшін сол кезде «әкеңе 
айтам», «әкең біледі, әкең айтты» деген 
сөздер жазылмаған заңдар іспетті еді. 
Жылдар жылжып біздер бой жетіп, ер 
жеттік, бәріміз дерлік жоғарғы білім алдық, 
шаңырақ көтердік. Солай бола тұрса да, 

әке-шешеміз әрбір жақсы ісімізге бала-
ша шаттанып, риза болатын. Бірде әкем, 
біздің үйде тамақ ішіп отырып: «алдымда 
бір комбайн келеді екен, қарасам өзімнің 
«сарыжалпағым» екен, айдап отырған»-
деп қатты қуанғаны есімнен кетпейді. 
Қартайса да қарап отырмай, күз бойы 
анам екеуі арба-арба шөп шауып жинап 
алатын. Қандай да бір ауыртпашылық 
болмасын, сендерді жеткізем деп 
осыны істегем деп айтқандарын бір 
естімеппіз. Керісінше «сендер ержеткен-
де кем-кетігіміз толады, болмаған нәрсе 
болады»-деп біздерге көп үміт артатын. 
Содан да болар біздер ата-анамызды 
қуантуға әрдайым ұмтылушы едік.

Өмір заңы, анам әкемнен бұрын 
өмірден озды. Сол кезеңдерде біздің үйге 
келгенінде: «Шешеңнің қадірін білмеппін 
ғой»-деген өкініші есімнен кетпейді. Бұл 
менің әкемнің: «Бір үйде нешеусің, бәрің 
бір-біріңе қонақсың»-дейтін кісінің өкініші 
еді...

Көктемнің жаймашуақ мамыр ай-
ында келетін отбасы күніне орай әкем 
Алдаберген Тоқмолдаұлын, анам 
Үміткер Макетайқызын есіме алып, көз 
көргендердің есіне салып, қазіргі таңда 
мүмкін құрметім ризашылықпен еске 
алып, Алла тағаланың рахметінде, 
пайғамбарымыздың (с.ғ.а) шапағатында 
болсын деп тілеймін.

Айкүміс ТОҚМОЛДИНА,
әл Фараби атындағы орта 

мектептің математика пәні мұғалімі. 

Отанның отбасынан басталатынын ескерген дана халқымыз отбасы тәрбиесіне 
көп көңіл бөліп, ұлы өссе – ұяттымен, қызы өссе – қылықтымен көрші болған. Бала 
тәрбиесіне әке де, ана да бірдей жауапты.

«Адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер-білімінде. 
Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. 
Әсіресе, олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады»,- дейді Абай хәкім. Де-
мек, отбасында берілген тәрбие балаға аздық етеді. Ол үшін ата-анамен бірге білім 
алатын мектебі яки сыныбы, көрші-көлем, ағайын-туыс, қала берді жалпы қоғам 
жауапты болмақ. Кейде жөнсіз кеткендерді көрсек, «заман өзгерді» деп, өзімізді 
«ақтап» алып, өзімізге жауапкершілікті жүктеуден қашқақтаймыз.

«Тәрбие басы тал бесік» деп бабаларымыз дәл тауып айтқан. Ұлы істің бастау 
бұлағы, қайнар көзі – отбасы. Көңіліміз қалған балаға тәрбие көрмеген гой деп жа-
татынымыз босқа емес. «Әркім өз жолын тауып  кететіндей  бала тәрбиесі  жеңіл  
нәрсе  ме? Жоқ. «Бала тәрбиесі – өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер», 
— деген екен М.Жұмабаев. Қандай  тауып  айтылған  даналы  сөз  десеңізші. Тәрбие  
арқылы  адам  тағдыры  шешілетінін, оның  білімді  тұлға  болып  қалыптасатынын, 
елдің  берік  тірегі  болатынын  көрсетеді бұл тағылымдар.

Балалар тәрбиесіне келер ұрпақ  тәрбиесіне  қай  кезеңде  болса  да,  қай  елде, 
қай  ұлтта  болмасын  үлкен  мән  берілген. Өйткені  бала – біздің  болашағымыз. 
Өмір шындығына жүгінсек, тәрбие бастауы, оның қайнар көзі, ананың сүтінен нәр 
алып өскен кезден бастау алады. Осыған байланысты «Ұядан не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» - дейді халық. Сондықтан баланың ең әуелгі өсетін ортасы, отбасы 
тәрбиесіне өте терең көңіл бөлу керек. Егер отбасында жақсы тәрбие алған болса, 
өскенде сол тәрбиенің ерекше ықпалы болары сөзсіз. Тәрбиенің түп тамыры – ұлтты 
қадірлеу, ұлттық әдет-ғұрыпты дамыту, ұлттық дәстүрді жандандыру, ұлтаралық 
достық қарым-қатынасты нығайтуға үйрету. Сабақ та, тәрбие де осы бағытта болса 
ғана баланы оң тәрбиелеген боламыз, сонда ғана оның адамгершілігі қалыптасады. 
Ендеше ұрпақ тәрбиесін уысымыздан шығарып алмай, ұл-қызымыздың бойына 
ұлағатты сіңіріп өсіруді ұмытпайық.

Асел ЖУМАГУЛОВА,
Шатырбай орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі.

Білімді жас өркен - қуатты ел
Мен – өмірде жас зерттеуші,

жас ғалым,
Енді оянып,енді зерттей 

бастадым.
Өмір – кітап,түсінуі тым қиын,
Әрбір күнім – әрбір бетін ашқаным..,
деп,ақын ағамыз Қайрат Әлімбеков 

жырлағандай биылғы жыл балалар жылы бо-
лып белгіленсе,алдағы мақсат бала өмірінің 
мәнді де сәнді болуы,болашақтың кірпіші болып қаланатын іргетас іспетті жас буын 
өз ісіне мығым,өз жолын айқындай алатын,қазіргі қоғамда қабілетті,қарым-қатынаста 
ашық,бәсекеде қабілетті болып өсуі мемлекетіміздің болашағын болжайды. 

Сәуір айының соңында мектебімізде білім алушылар мен ауыл әкімінің кездесуі 
өтті.Басты мақсат: жас буынның тәрбиесі мен біліміне баса мән беру,оларды қорғау, 
тағылымды іс-шаралар өткізу,ойларын түзеу,ұлтжандылыққа тәрбиелеу,адамгершілікке 
баулу.Осы орайда мектебіміздің басшысы К. Кыдырманова мектеп жоспарында да 
балаларға қажетті тағылымды іс-шаралардың жүзеге асуын басшылыққа алып,арнайы 
бұрыш жасалды. Ауыл әкімі Абильбеков Ерлан Серікұлымен  кездесуде балалар өз 
пікірлерін білдірді.Бірі сұрақ қойып жатса,бірі өз ойын жеткізуге тырысты.Әсіресе ба-
стауыш сынып оқушылары белсенділік танытты.Ең кішкентай деген бүлдіршіндердің 
ойы үлкен істі меңзейтінін аңғартады. Соның бірі мектебіміздің үздік оқушыларының 
бірі ,бастауыш сынып оқушысы Жексембекова София  елді тақпағымен тәнтті етті.
Осындай ерік-жігері мықты жас буынмен Қазақстан болашағы айқын екенін аңғартады.

Д.КУТТЫБЕКОВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің психологы.

Бала тәрбиесіне байыпты қарайық ЖАСТАР – БОЛАШАҚҚА АПАРАТЫН АЛТЫН КӨПІР
Бүгінгі күні әлемде болып жатқан өзгерістер бұрынырақ болған өзгерістерге 

қарағанда әлдеқайда жиі әрі тез болып тұрады. Аталған үрдіс басты назардың балалар 
тәрбиесі мен оқуына ауысуын анықтайды.Әлемдегі жаhандану заманының келуімен 
кез келген адамға қандай да болсын сала туралы білім алу қолжетімді болып отыр.

 «Жастар – болашаққа апаратын алтын көпір»,-дейді дана халқымыз.Әрбір өскелең 
ұрпақ жеке қабілетіне және кәсіби біліміне сай қоғамымызда өз орнын табуы қажет.
Қазіргі таңда мектептерде «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері»пәні оқытылып келеді.
Мақсаты:білім алушылардың кәсіпкерлік,бизнес,экономика,менеджмент және мар-
кетинг негіздері бойынша базалық білім алуы,өзінің таңдауы мен кәсіпкерлік тұрғыда 
ойлауын,белсенді өмірлік позициясын қалыптастыруға жауапкершілікті дарыту,қазіргі 
нарықтық жағдайларда болашақ өзіндік қызмет үшін практикалық дағды база-
сын құру болып табылады.Кәсіпкерлік ойлаудың қалыптасуы білім алушылардың 
барлығы бірдей бизнеспен айналысады деген сөз емес,бірақ ол болашақ мемлекеттік 
қызметкерлерге,кез келген ортаның басқарушыларына,нақты бір менеджерлер немесе 
атқарушы-мамандарға жақсы көмек болады,сонымен қоса білімгердің қай салаға және 
қызмет түріне барғысы келетіндігін өзін толықтай түсінуіне жол сілтейтін ішкі үдеріс.

Адам-өз өміріне қожа.Өйткені,ол өз тұрмыс-тіршілігін өзі реттестіріп отыруға 
қабілетті.Сәуір айының 14-ші жұлдызында Қарауылтөбе орта мектебіне облыстық және 
аудандық жастар саясаты бөлімі қызметкерлері кәсіптік бағдар,болашақ мамандық 
таңдауы жайлы деректемелер көрсетіп,мектебіміздің 9-11сынып білім алушыларымен 
кездесу өткізді.Кездесу барысында қазіргі таңда қажетті мамандықтар жайлы түрлі де-
ректемелер келтіріп,оқуға түсуге байланысты жеңілдіктер мен бағдарламалармен та-
ныстырды.Мектебіміздің балалары да өз ойларымен бөлісті.Ерекше көзге түскен 10 
сынып оқушысы Тинаш Ажар Оразбекқызы өзінің кәсіптік бағдар оқу барысындағы ой 
тұжырымдамасымен бөлісті.Қазіргі таңдағы кәсіп түрлерінің саласы мен өзіндік страте-
гия құру қажеттілігі жайлы мысал келтірді.

Мектебіміздің білім алушыларына бұл кездесу ерекше әсер етті. Ой толғандыратын 
мәелелер туындады.Әрбір қазақ жастары өздерін ұлтжандымын деп ұғынып,өн бойла-
рында ұлттық намысын жоғары қою керек.Еліміздің бейбітшілік аспанында қазақ жа-
стары тәуелсіз елдің айқын мақсаттарымен жігерленіп,тек алға ұмтылуы тиіс.Ел үмітін, 
сенімін ақтау-жастардың қолында.

С.ТАЙМЕНКЕНОВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің мұғалімі.

Қазақ тілі -мақтанышым
Қазақ тілі – тегеуріні мықты, көркем, рухани бай тіл. Ол 

Абайды әрлеткен, Жамбылды жырлатқан, талай ақын тіл 
қатқан мәңгілік елдің мәңгілік тілі. Ана тілінің қадір-қасиетін біле 
білген халқымыз оны қазына байлығына балайды, дәріптейді. 
Осы орайда Ақын Сара атындағы орта мектебінде  «Қазақ тілі 
- мақтанышым» тақырыбында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
онкүндігі  өтті. Іс-шара барысында  пән мұғалімдері ашық 

сабақтар мен сыныптан тыс сайыс сабақтарын өткізді. БҒМ бекіткен "Оқуға құштар 
мектеп" жобасы аясында М. Әуезовтің 125 жылдығына орай мектеп оқушыларына  
«Көксерек», мұғалімдер арасында  «Қорғансыздың күні» әңгімесін оқу тапсырылды. 
Аталған шығармаларды оқу бойынша тест алынып,жоғары балл алғандар марапат-
талды. Сонымен қатар онкүндік барысында орыс сыныптарында оқитын оқушыларға 
«Қазақ тілін үйретудің тиімді жолдары»  тақырыбында сыныптан тыс  іс- шара 
ұйымдастырылып, үйден оқитын оқушылар арасында да «Қанатты сөздер сөйлейді» 
челледжі өткізілді. Іс-шараларға оқушылар ғана емес, мектеп ұстаздары да қатысты. 
Атап айтатын болсақ, мұғалімдердің біліктілік санатын көтеретін талаптардың бірі 
болып енгізілген эссе жазу бойынша «Аттестацияда эссе жазуға қиналасыз ба?» 
тақырыбында мектеп ұстаздарына көмек - семинар ұйымдастырылып, қазақ тілі мен 
әдебиеті пән мұғалімдері өз тәжірибелерімен бөлісті. 

Аудандық жетекші мектептер арасында  «Дамыта оқыту технологиясы» тақырыбында 
семинар өткізілді. Онкүндікте жоспарланған іс-шаралар  «Абайды оқы, таңырқа!» 
әдеби - сазды кешімен аяқталды. Кеш барысында оқушылар ақынның шығармаларын 
жаттап,  өмірінен көрініс қойып, өнерлерін паш етті. Апталық өз дәрежесінде өтті.

С.ОРАЗОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.
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Сарқан ауданында үгіттік баспа материалдарын 
орналастыру үшін орындар

1. Сарқан қалалық округі бойынша:
1) Сарқан каласы, М. Тынышбаев көшесі, № 35б, Сарқан гуманитарлық колледжі 

ғимаратының жанындағы стенд; 2) Сарқан қаласы, Абай көшесі, № 65, Абай атындағы 
мектеп-гимназиясы ғимаратының жанындағы стенд; 3) Сарқан қаласы, Қалиев көшесі, 
№ 34, Н. Островский атындағы мектеп-лицейі ғимаратының жанындағы стенд; 4) Сарқан 
қаласы, Қонаев және Урманов көшелерінің қиылысындағы стенд; 5) Сарқан қаласы, Ур-
манов және Әуезов көшелерінің қиылысындағы стенд; 6) Сарқан қаласы, Бөгенбай-батыр 
және Д. Нұрпейісова көшелерінің қиылысындағы стенд; 7) Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі, 
№ 57, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

2. Алмалы ауылдық округі бойынша: 8) Алмалы ауылы, Абай көшесі, № 3, почта 
бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд; 9) Абай ауылы, Абай көшесі, № 12а, медициналық 
пункт ғимаратының жанындағы стенд;

3. Аманбөктер ауылдық округі бойынша: 10) Аманбөктер ауылы, Ы. Алтынсарин 
көшесі, № 12, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының жанындағы стенд;

4. Амангелді ауылдық округі бойынша: 11) Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі, 
№ 10, орталық кітапхана ғимаратының жанындағы стенд; 12) Пограничник ауылы, Б. 
Момышұлы көшесі, № 1, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы 
стенд; 13) Қарауылтөбе ауылы, Арын көшесі, № 30а, медициналық пункт ғимаратының 
жанындағы стенд; 14) Көкөзек ауылы, Әуезов көшесі, № 1, медициналық пункт ғимаратының 
жанындағы стенд;

5. Бақалы ауылдық округі бойынша: 15) Бақалы ауылы, М. Көбдіков көшесі, № 45, 
ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы стенд; 16) Тасқұдық ауылы, 
Тоған көшесі, № 35, фельдшерлік-акушерлік пункті ғимаратының жанындағы стенд;

6. Екіаша ауылдық округі бойынша: 17) Екіаша ауылы, Қ. Аманжолов көшесі, № 70а, 
ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы стенд; 18) Тополевка ауылы, 
Тәуелсіздік көшесі, № 1, фельдшерлік-акушерлік пункті ғимаратының жанындағы стенд;

7. Қойлық ауылдық округі бойынша: 19) Қойлық ауылы, Б. Макетов көшесі, № 94а, 
"Айдана" бала бақшасы ғимаратының жанындағы стенд; 20) Қойлық ауылы, Б. Макетов 
көшесі, № 45, К. Қазыбаев мәдениет үйі ғимаратының жанындағы стенд; 21) Қойлық ауылы, 
І. Жансүгіров көшесі, № 10, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

8. Қарабөгет ауылдық округі бойынша: 22) Қарабөгет ауылы, Арын көшесі, № 23, 
ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы стенд; 23) Қарабөгет ауылы, 
Абайділданов көшесі, № 32, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд; 24) Еркін ауы-
лы, Д. Қонаев көшесі, № 4, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

9. Көктерек ауылдық округі бойынша: 25) Көктерек ауылы, Арын көшесі, № 12, по-
чта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд; 10. Қарашыған ауылдық округі бойын-
ша: 26) М. Төлебаев ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 15а, почта бөлімшесі ғимаратының 
жанындағы стенд; 27) М. Төлебаев ауылы, Жеңіс көшесі, № 1а, ауылдық дәрігерік амбу-
латориясы ғимаратының жанындағы стенд; 28) Үлгі ауылы, Байғамытов көшесі, № 12а, 
медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд; 29) Шұбартүбек ауылы, Жетісу көшесі, 
№ 6, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

11. Лепсі ауылдық округі бойынша: 30) Лепсі ауылы, Айша Бибі көшесі, № 3, ауылдық 
ауруханасы ғимаратының жанындағы стенд; 31) Лепсі ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 21, 
мәдениет үйі ғимаратының жанындағы стенд; 32) Көкжиде ауылы, Төлебай-батыр көшесі, 
№ 2, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд;

12.Черкасск ауылдық округі бойынша: 33) Черкасск ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 
100, ауылдық дәрігерлік амбулаториясы ғимаратының жанындағы стенд; 34) Қарғалы ауылы, 
Әбілқайырхан көшесі, № 2, медициналық пункт ғимаратының жанындағы стенд; 35) Петро-
павловка ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 97, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының 
жанындағы стенд; 36) Аққайың ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 54, медициналық пункт 
ғимаратының жанындағы стенд;

13. Шатырбай ауылдық округі бойынша:  37) Шатырбай ауылы, Абылайхан көшесі, 
№ 6, фельдшерлік-акушерлік пункт ғимаратының жанындағы стенд; 38) Шатырбай ауылы, 
Нұғманов көшесі, № 31, почта бөлімшесі ғимаратының жанындағы стенд;

Сарқан ауданында сайлаушылармен кездесуі 
үшін шарт негізінде кандидаттарға берілетін 

үй-жайлар
 1. Сарқан қалалық округі бойынша: 1) Сарқан қаласы, Чепрасов көшесі, № 18, 

мәдениет үйінің акті залы;  2) Сарқан қаласы, М. Тынышбаев көшесі, № 35б, Сарқан 
гуманитарлық колледжінің акті залы; 3) Бірлік ауылы, Чепрасов көшесі, № 3, Бірлік негізгі 
орта мектебінің акті залы;

2. Алмалы ауылдық округі бойынша: 4) Алмалы ауылы, Әбішов көшесі, № 3, Но-
вопокровка орта мектебінің акті залы;  5) Абай ауылы, Абай көшесі, № 38, Тасарық орта 
мектебінің акті залы;

3. Аманбөктер ауылдық округі бойынша:  6) Аманбөктер ауылы, Смағұл көшесі, № 6, 
Аманбөктер орта мектебінің акті залы;

4. Амангелді ауылдық округі бойынша: 7) Пограничник ауылы, Сәтбаев көшесі, № 
8, Пограничник орта мектебінің акті залы 8) Қарауылтөбе ауылы, Бейбітшілік көшесі, № 
8, Қарауылтөбе орта мектебінің акті залы; 9) Көкөзек ауылы, Фестивальная көшесі, № 5, 
Көкөзек орта мектебінің акті залы;

5. Бақалы ауылдық округі бойынша: 10) Бақалы ауылы, Көбдіков көшесі, № 44, 
К. Қазыбаев атындағы орта мектебінің акті залы;  11) К. Қазыбаев ауылы, Жаңақұрылыс 
көшесі, № 1, Ағарту орта мектебінің акті залы; 12) Тасқұдық ауылы, Киров көшесі, № 1, 
Тасқұдық бастауыш мектебінің акті залы;

6. Екіаша ауылдық округі бойынша: 13) Екіаша ауылы, Қ. Аманжолов көшесі, № 80, 
мәдениет үйінің акті залы; 14) Тополевка ауылы, Тәуелсіздік көшесі, № 20, Тополевка орта 
мектебінің акті залы;

7. Қойлық ауылдық округі бойынша:  15) Қойлық ауылы, Макетов көшесі, № 45, К. 
Қазыбаев атындағы мәдениет үйінің акті залы ;

8. Қарабөгет ауылдық округі бойынша: 16) Қарабөгет ауылы, Абайділданов көшесі, № 
16, Әль-Фараби атындағы орта мектебінің акті залы; 17) Еркін ауылы, І. Жансугіров көшесі, 
№ 13, Еркін бастауыш мектебінің акті залы;

9. Көктерек ауылдық округі бойынша: 18) Көктерек ауылы, Арын көшесі, № . Мәметова 
атындағы орта мектебінің акті залы; 

10. Қарашыған ауылдық округі бойынша: 19) М. Төлебаев ауылы, М. Төлебаев 
көшесі, № 15а, М. Төлебаев атындағы мәдениет үйінің акті залы;

11. Лепсі ауылдық округі бойынша: 20) Лепсі ауылы, М. Төлебаев көшесі, № 8, 
мәдениет үйінің акті залы; 21) Көкжиде ауылы, Төлебай батыр көшесі, № 18, Ерікті орта 
мектебінің акті залы;

12. Черкасск ауылдық округі бойынша: 22) Черкасск ауылы, М. Тынышбаев көшесі, 
№ 16, Черкасск орта мектебінің акті залы; 23) Аққайың ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 
25, Ленин бастауыш мектебінің акті залы; 24) Қарғалы ауылы, М. Тынышбаев көшесі, № 
16, Қарғалы орта мектебінің акті залы; 25) Петропавловка ауылы, А. Құанбаев көшесі, № 1, 
Петропавловск орта мектебінің акті залы;

13. Шатырбай ауылдық округі бойынша:  26) Шатырбай ауылы, Нұғыманов көшесі, 
№ 30, мәдениет үйінің акті залы;

Места для размещения агитационных печатных 
материалов в Сарканском районе

      1. По городскому округу Саркан: 1) город Саркан, улица М. Тынышбаева, № 35б, 
стенд у здания Сарканского гуманитарного колледжа; 2) город Саркан, улица Абая, № 
65, стенд у здания школы-гимназии имени Абая; 3) город Саркан, улица Калиева, 34, 
стенд у здания школы-лицея имени Н. Островского; 4) город Саркан, стенд на пересе-
чении улиц Конаева и Урманова; 5) город Саркан, стенд на пересечении улиц Урмано-
ва и Ауезова;  6) город Саркан, стенд на пересечении улиц Богенбай-батыра и Д. Нур-
пеисовой;  7) село Бирлик, улица Чепрасова, № 57, стенд у здания отделении почты;
      2. По сельскому округу Алмалы: 8) село Алмалы, улица Абая, № 3, стенд у зда-
ния отделение почты;  9) село Абай, улица Абая, № 12а, стенд у здания медицинского 
пункта;
      3. По сельскому округу Аманбоктер: 10) село Аманбоктер, улица Ы. Алтынсари-
на, № 12, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта;
      4. По сельскому округу Амангельды: 11) село Пограничник, улица Сатбаева, № 
10, стенд у здания центральной библиотеки; 12) село Пограничник, улица Б. Момы-
шулы, № 1, стенд у здания сельской врачебной амбулатории; 13) село Карауылтобе, 
улица Арына, № 30а, стенд у здания медицинского пункта; 14) село Кокозек, улица 
Ауезова № 1, стенд у здания медицинского пункта;
      5. По сельскому округу Бакалы: 15) село Бакалы, улица М. Кобдикова № 45, 
стенд у здания сельской врачебной амбулатории; 16) село Таскудык, улица Тоган, № 
35, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта;
      6. По сельскому округу Екиаша: 17) село Екиаша, улица К. Аманжолова, № 70а, 
стенд у здания сельской врачебной амбулатории; 18) село Тополевка, улица Тауелсиз-
дык, № 1, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта;
      7. По сельскому округу Койлык 19) село Койлык, улица Б. Макетова, № 94а, стенд 
у здания детского сада "Айдана"; 20) село Койлык, улица Б. Макетова, № 45, стенд у 
здания дом культуры имени К. Казыбаева; 21) село Койлык, улица И. Жансугурова, № 
10, стенд у здания отделений почты;
      8. По сельскому округу Карабогет: 22) село Карабогет, улица Арына, № 23, стенд 
у здания сельской врачебной амбулатории; 23) село Карабогет, улица Абайдильда-
нова, № 32, стенд у здания отделений почты; 24) село Еркин, улица Д. Конаева, № 4, 
стенд у здания медицинского пункта;
      9. По сельскому округу Коктерек: 25) село Коктерек, улица Арына, № 12, стенд у 
здания отделений почты; 
      10. По сельскому округу Карашыган: 26) село М. Толебаева, улица М. Толебаева, 
№15а, стенд у здания отделений почты; 27) село М. Толебаева, улица Женис, №1а, 
стенд у здания сельской врачебный амбулатории; 28) село Улги, улица Байгамытова, 
№ 12а, стенд у здания медицинского пункта; 29) село Шубартубек, улица Жетысу, № 6, 
стенд у здания медицинского пункта; 
      11. По сельскому округу Лепсы: 30) село Лепсы, улица Айша Биби, № 3, стенд у 
здания сельской больницы; 31) село Лепсы, улица М. Толебаева, № 21, стенд у здания 
дом культуры;  32) село Кокжиде, улица Толебай-батыра, № 2, стенд у здания меди-
цинского пункта; 
      12. По сельскому округу Черкасск: 33) село Черкасск, улица М. Тынышбаева, № 
100, стенд у здания сельской врачебной амбулатории; 34) село Каргалы, улица Абиль-
кайырхана, № 2, стенд у здания медицинского пункта; 35) село Петропавловка, улица 
М. Тынышбаева, № 97, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта; 36) село 
Аккайын, улица М. Тынышбаева, № 54, стенд у здания медицинского пункта;
      13. По сельскому округу Шатырбай: 37) село Шатырбай, улица Абылайхана, № 
6, стенд у здания фельдшерско-акушерского пункта;  38) село Шатырбай, улица Нуг-
манова, № 31, стенд у здания отделении почты;

Помещения, предоставляемых кандидатам на 
договорной основе для встреч с избирателями в 

Сарканском районе
      1. По Сарканскому городскому округу: 1) город Саркан, улица Чепрасова, № 18, 
актовый зал дом культуры; 2) город Саркан, улица М. Тынышбаева, № 35б, актовый зал 
Сарканского гуманитарного колледжа; 3) село Бирлик, улица Чепрасова, № 3, актовый зал 
основной средней школы Бирлик;
      2. По Алмалинскому сельскому округу: 4) село Алмалы, улица Абишева, № 3 актовый 
зал средней школы Новопокровка; 5) село Абай, улица Абая, № 38, актовый зал средней 
школы Тасарык;
     3. По Аманбоктерскому сельскому округу: 6) село Аманбоктер, улица Смагула, № 6, 
актовый зал средней школы Аманбоктер;
     4. По Амангельдинскому сельскому округу: 7) село Пограничник, улица Сатбаева, № 
8, актовый зал средней школы Пограничник; 8) село Карауылтобе, улица Бейбитшилик, № 
8, актовый зал средней школы Карауылтобе; 9) село Кокозек, улица Фестивальная, № 5, 
актовый зал средней школы Кокозек;
      5. По Бакалинскому сельскому округу: 10) село Бакалы, улица Кобдикова, № 44, ак-
товый зал средней школы имени К. Казыбаева; 11) село К. Казыбаева, улица Жанакурылыс, 
№ 1, актовый зал средней школы Агарту; 12) село Таскудык, улица Кирова, № 1, актовый 
зал начальной школы Таскудык;
      6. По Екиашинскому сельскому округу: 13) село Екиаша, улица К. Аманжолова, № 
80, актовый зал дом культуры; 14) село Тополевка, улица Тауелсиздик, № 20, актовый зал 
средней школы Тополевка;
      7. По Койлыкскому сельскому округу: 15) село Койлык, улица Макетова, № 45 актовый 
зал дом культуры имени К. Казыбаева;
      8. По Карабогетскому сельскому округу: 16) село Карабогет, улица Абайдильданова, 
№ 16, актовый зал средней школы имени Аль-Фараби; 17) село Еркин, улица И. Жансугуро-
ва, № 13, актовый зал начальный школы Еркин;
      9. По Коктерекскому сельскому округу: 18) село Коктерек, улица Арына, № 18, акто-
вый зал средней школы имени М. Маметовой;
      10. По Карашыгынскому сельскому округу: 19) село М. Толебаева, улица М.Толебаева, 
№ 15а, актовый зал дом культуры;
      11. По Лепсинскому сельскому округу: 20) село Лепсы, улица М. Толебаева, № 8, 
актовый зал дом культуры. 21) село Кокжиде, улица Толебай батыра, № 18, актовый зал 
Ериктинской средней школы;
      12. По Черкасскому сельскому округу: 22) село Черкасск, улица М. Тынышбаева, № 
16, актовый зал средней школы Черкасск; 23) село Аккайын, улица М. Тынышбаева, № 25, 
актовый зал начальной школы Ленина; 24) село Каргалы, улица М. Тынышбаева, № 16, ак-
товый зал средней школы Каргалы; 25) село Петропавловка, А. Кунанбаева, № 1, актовый 
зал средней школы Петропавловск;
      13. По Шатырбайскому сельскому округу: 26) село Шатырбай, улица Нугманова, № 
30, актовый зал дом культуры;

SAILAU
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Оқушылардың танымдық 
қызығушылықтарын дамыту

Заман алға жылжып, қоғам өзгерген сайын жаңа мазмұнды оқу жүйесін қалыптастыру 
өмір талабы. Сондықтан да қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан ауқымды 
өзгерістер, жаңа технологияны пайдалану жолдары түрлі ынталы бастамалар мен 
түрлендірулерге кеңінен жол ашуда. Осы орайда ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен 
білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс – әрекеттің ғылыми – практикалық негіздерін 
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі болып отыр.Әрбір мұғалімнің шығармашылық жұмысы 
белгілі бір мақсатты көздейтіні сөзсіз. Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттырудағы 
негізгі мақсат – олардың шығармашылық қабілетін дамыту. Ал, бұл мақсатқа жету оқытудың 
көптеген міндеттерін шешуге мүмкіндік береді, яғни:

• жаңа материалды берік және түсініп оқуына;
• білімін өз бетімен оқып толықтыруға;
• жоғары оқу орындарына жақсы дайындалған талапкерлерді беруге;
• сол талапкердің таңдаған мамандығын шығармашылықпен игеруге.
Мұғалімнің барлық қабілеті – оның шығармашылық жұмысынан көрінеді.
Бұл тұжырым – психологияның негізгі принциптерінің бірі. Оқушының білім алудағы 

жоғары белсенділігін қалыптастыру үшін оқытудың әдістері мен тәсілдерін дұрыс қолдану – 
оқушылардың танымдық қабілетін дамытудың ең басты құралы болып табылады. Сондықтан 
да оқушының танымдық дамуын қамтамасыз ету үшін, оқытудың белсенді әдіс – тәсілдерін 
жиі қолдану өте қажет. Бірақ түрі әдіс – тәсілдерді пайдаланғанда, оқушының бойында 
танымдық қабілеттің бар – жоғын ескеру қажет. Күрделі танымдық тапсырмаларды тек ғана 
қабілеті жоғары оқушыларға беру керек. Таным қабілетінің дамуына сай емес, оқушының 
мүмкіндігінен жоғары тапсырмалар, оқушының өз қабілеті мен күшіне деген сенімін жояды. 
Олай болса, оқушының танымдық қабілетін дамыту – ұзақ үрдіс деген қорытындыға келуге бо-
лады. Ол үшін мұғалімнің жұмыс жүйесі біртіндеп, жоспарлы және көздеген мақсатқа жетуге 
бағытталған болуы қажет.                                                                                                                                           

Қорыта келгенде: Қазіргі таңда оқушыларға сапалы білім беру мен саналы тәрбие бе-
руде электронды оқу құралдары, қашықтықтан оқыту және дидактикалық тапсырмалар мен 
оқыту секілді заман талабына сай әдіс тәсілдерді қолданып жүрмін. Бұлардың ұрпақ тәрбиесі 
мен білім беруде маңызының зор екенін қазіргі тәжірибе көрсетіп отыр. Бұл тәжірибелердің 
негізі оқушы білімін саралап, қабілетіне, бейімділігіне байланысты бағдарлы сыныптар-
ды ұйымдастыруға негізделген және де пәннің, ғылымның маңызды бағыттары бойын-
ша өз білімдерін тереңдете түсуіне ықпал ететіні ақиқат. Осы жағдайды ескере келе жаңа 
технологияның әдіс-тәсілдерінің маңызын түсіндіру мақсатындағы дәстүрлі және дәстүрден 
тыс сабақтарды жиі өткіземін, оқушылардың пәнге деген қызығушылығын байқадым. Геогра-
фия пәні ең қызықты, оқушылардың белсенділігін, танымдық қабілетін арттыруға мүмкіндігі 
жоғары пән. Дегенмен әрбір сыныптың танымдық қызығушылығының тәжірибесі мен даму 
дәрежесі әртүрлі. Ал әрбір сыныптағы әдіс пен тәсіл оқушылардың танымдық қызметінің 
белгілі бір деңгейіне есептелінеді. Сондықтан да оқушылардың танымдық қабілеттерін да-
мыту үшін сәйкес оқыту әдісін таңдай білу керек.

Асхат РЫСБЕКОВ, 
Алмалы орта мектебінің  география пәні мұғалімі.

Шығармашылық қабілетті ашу- 
ұстаз шеберлігі                                                                   

                                                                         
15  сәуір күні Сарқан гуманитарлық 

колледжі «Сәндік қолданбалы өнер» ПЦК 
–ның онкүндігіне орай ұйымдастырылған 
9-10  сынып оқушылары арасында «Шуақты 
көктем» атты аудандық сурет байқауы өтілді. 
Ұйымдастырылып отырған байқау мақсаты: 
оқушылардың бейнелеу өнеріне деген 
қызығушылықтары мен сүйіспеншіліктерін арт-
тыра отырып, шығармашылық қабілеттерін да-
мыту. Сурет салу дағдысын, логикалық ойлау, 
еске түсіру, елестету қабілеттерін шыңдау. 

Аталмыш байқауға М.Мәметова атындағы 
орта мектебінің 10 –сынып оқушылары  Альдекенов Данияр мен Сәкен Алмас қатысып, белсенділік 
танытқандары үшін сертификатпен марапатталды. Болашақ суретшілердің жетекшісі ретінде мен 
Алғыс хатқа ие болдым.  

Қорыта келе, жетекші ұстаздың  бағалауы әрі  бақылауы арқасында   ұйымдастырушы 
шығармашылық істердің ұйытқысында елеулі еңбек жатқаны сөзсіз.  Өскелең ұрпақтың суретке 
деген   құштарлығын ояту, заман талабына сай тәрбиелеп дамыту біздің басты міндетіміз. Осы 
талапты қалыптастыруда әрине, шығармашылық қабілеттің  пайдасы зор деп білемін. 

Ерлан СЕРГАЗИН,
М.Мәметова атындағы  орта мектептің 

көркем еңбек  пәні мұғалімі.

Сарқан қаласының тұрғыны,  ұйымның тексеру 
комиссиясының мүшесі Сүлейменов Қожамсейіт 
Сүлейменұлын 82 жасқа толған туған күнімен 
құттықтаймыз. Бірнеше мәрте батагөйлер сайысының 
жүлдегері, аға буын өкіліне зор денсаулық, қажымас 
қайрат тілейміз.

Аталықтың көрсетіп нарқын нағыз,
Ұрпақтың ортасында жарқылдаңыз.
Ұзақ жасап, шөбере-шөпшек көріп,
Ғасыр жасқа жетіңіз, алқынбаңыз!
 Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер ұйымы.

Амангелді ауылдық округі бойынша 4 мамыр 2022 жылы Пограничник ауылы әкімшілік 
ғимаратында жергілікті қауымдастық жиыны өтті. Күн тәртібінде 1. Пограничник ауылының 
атауын Амангелді деп өзгерту; 2. Көкөзек ауылында орналасқан Фестивальная көшесінің ата-
уын Ы.Алтынсарин деп өзгерту. Жиынға 11 жергілікті қауымдастық мүшелері және 130 ауыл 
тұрғындары қатысты. Күн тәртібіндегі мәселелерді толыққанды талқылап, төмендегі шешімді 
мақұлдады. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша төмендегідей шешім қабылданды:

Пограничник ауылын – Амангелді ауылы, Көкөзек ауылындағы Фестивальная көшесін – 
Ы.Алтынсарин көшесі деп атау туралы ұсыныс қабылдансын. Тиісті құжаттар жинақталып, 
аудандық мәслихаттың қарауына ұсынылсын.

4 мая 2022 года в Амангельдинском сельском округе в административном здании села По-
граничник состоялось собрание местного сообщества. На повестке дня 1. Переименование села 
Пограничник в Амангельды; 2. Переименование улицы Фестивальной в селе Кокозек на Ы. Ал-
тынсарина. Во встрече приняли участие 11 членов местных сообществ и 130 жителей села. Во-
просы повестки дня были подробно обсуждены и принято следующее решение. По вопросам 
повестки дня приняты следующие решения:

Принять предложение о переименовании села Пограничник - село Амангельды, улицы Фе-
стивальная в селе Кокозек - улица Ы. Алтынсарина. Соответствующие документы должны быть 
собраны и представлены в районный маслихат.

ХАБАРЛАНДЫРУ  

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлықпен күресті – мемлекет саясатының ба-

сым бағыттарының бірі ретінде санайды. ТМД елдерінің арасында бірінші болып сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы әрекеттің негізгі қағидаларын  анықтайтын, сыбайлас жемқорлықпен байла-
нысты  құқық бұзушылықтардың  түрін, сондай-ақ  жауапкершіліктің  басталу жағдайын белгілейтін 
«Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» Заңды қабылдаған Қазақстан Республикасы. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес еліміздің стратегиялық дамуының негізгі басымдықтарының бірі. 

Қазақстан  Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жалпы мемлекеттік 
мәртебе берілген,  сыбайлас жемқорлықты жою және оның көріністерін болдырмау жөнінде 
қоғамдық және саяси күштермен бірлесіп  сыбайлас жемқорлыққа қарсы ауқымды науқан 
жүргізілуде. Ең көп таралған сыбайлас жемқорлық қылмыстар: пара беру, пара алу, лауазымдық 
өкілеттіктерін теріс пайдалану, парақорлыққа делдал болу. Қазақстан Республикасының  «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық 
мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Сыбай-
лас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы,  жетістіктерді жоққа шығарады, ұлттық 
қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да мемлекеттік саясаттың негізі ретінде 
осы зұлымдықпен күрес саналады. Қазіргі қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амал-
дарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Өркениетті да-
мыту, мемлекет ішіндегі тәртіпті белгілі бір жүйеге келтіру, ел ішіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету, ортаны құрметтеу әр азаматтың басты парызы. Ел болып еңсемізді көтеріп, тәуелсіздігімізді 
алып, шаршы әлемге танылдық. Еліміздің жарқын болашағы үшін қоғам мен сананың дамуының 
жаңа жолын таңдау әр азаматтың борышы. Қоғам – өмірдің айнасы, сондықтан да қоғам  сыбай-
лас  жемқорлыққа қарсы болса, бұл індетті жоймақпыз.

А.АЙДАРХАНОВА,
аудандық  қазынашылық басқармасының бас маман-бас қазынашысы.

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
 «Қанатжан және Ко» ЖШС-не шұғыл түрде қалааралық бағыттарға жүргізушілер 

және Спринтер шағынавтобусына жүргізуші қажет. Автобекетке кассир және диспет-
чер қажет. Анықтама үшін телефондар 8707 7542204, 2-16-50.  

ТОО «Канатжан и Ко» срочно требуются водители на междугородние маршруты 
и водитель на микроавтобус Спринтер. На автовокзал требуются кассир и диспетчер. 
Справки по телефонам 8707 7542204, 2-16-50. 

12 мамыр - Халықаралық мейірбикелер күні

ЕЛ АЛҒЫСЫНА БӨЛЕНЕ БЕРІҢІЗДЕР
Халқымызда «Дені саудың – жаны сау» деген сөз  тегін айтылмаса керек. Сананы ақша билеп, 

соған ғана тәуелді болып тұрған мына алмағайып заманда денсаулықты ғана сатып ала алмай-
тынымыз рас.

Осыдан біршама уақыт бұрын денсаулығыма байланысты аудандық ауруханананың нейро-
инсульт бөлімшесінде ем алып, әуелі Алла, содан кейін бөлім меңгерушісі Ә. Құласбай бастаған 
ұжымның емдеуші дәрігері Ж. Каналбековтың, аға мейірбике Н.Сермуханова ем-шарасының 
арқасында, мейірбикелер  А.Сабалақова, кезекші медбикелер К.Сарыбаева, М.Қасымхан, 
З.Сасенова, Ж.Кажиева, М.Муқажан, Б.Садбаева, шаруабике Қ.Көбентаева, асханашы 
С.Қыстаубаева, массажшы А.Солтангул, А.Райханова, тазалықшылар Н.Бекбаева, И.Бедельхан, 
Н.Исаева, А.Джумаевалардың зор қолдауымен отбасыма аман-сау оралып жатқан жайым бар.

Осы сәтті пайдаланып денсаулық жанашырларын 12 мамыр -  Халықаралық мейірбикелер 
күнімен құттықтаймын. Сын сағатта менің жанымды аман алып қалу үшін күрескен дәрігерлердің 
көмегі ерекше болды. Ақ халатты абзал жандардың көмегінің арқасында өмірге қайта келгендей 
болдым. Қызметін адал атқарып, халықтың алғысына бөленіп жүрген осындай жандардың аялы 
алақаны мен мейірімі, кәсіби біліктілігі, ақжарқын жүздері әр науқастың дертіне шипа сыйлайтыны 
сөзсіз. Қызметтеріңіз науқастардың көңілінен шыға берсін.

Г. НЫКЫШЕВА,
зейнеткер, ІІІ топ мүгедегі.

Құрметті Сабырбай Майшөкенұлы! Мамыр айының 19-
шы жұлдызында келіп жеткен 63 жасыңыз, құрметті зейнет 
демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты болсын!  Еткен 
еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол еңбектің зейнетін 
көріп, ауырмай-сырқамай жүре беріңізуіңізге тілектеспіз.

Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр-ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі,
Күндеріңіз мұң салмасын қырыңдап.
Осы жасқа жеткенде бар, жетпеген,
Жаратқанның нұры сізде көктеген.
Зейнет жастың бар қызығын көрсетсін,
Көңіл деген көркем кейіп көк дөнен.
Ізгі тілекпен: «Алматы облысының мемлекеттік архиві» 

КММ Сарқан филиалының ұжымы.


