
На его возведение акиматом города 
Талдыкорган выделена территория 
площадью – 3,8 гектар. Необычное 
спортивное здание в виде силуэта рыбы, 
расположилось в юго-западном жилом 
массиве города, и стало продолжением 
центрального парка «Жастар». 

Общая площадь крытого бассейна 
составляет – 27 тыс.м. кв. Двухэтажный 
водный гигант вместил в себя 2 бассейна, 
соответствующих мировым стандартам. 
Один из бассейнов, длинной 50 метров, 
предназначен для учебно-тренировочных 
занятий по плаванию, аква аэробике, 

водному поло и синхронному плаванию. А 
второй предуготовлен для прыжков в воду 
с 5 до 10 метров высоты. Там же будут 
проходить соревнования Республиканского 
и Международного уровней, за которыми с 

трибун в форме амфитеатра могут наблюдать 
свыше 500 человек. Архитектура здания 
запланирована так, чтобы зрители могли 
следить за каждым движением пловца.

А в свободное от соревнований 

время универсальный бассейн будет 
функционировать во благо жителей 
города. Здесь создадут все условия для 
оздоровительного плавания, обучения 
детей плаванию и для занятий плаванием 
маломобильных групп населения. Кроме 
того, будут формировать городскую 
и областную команды по уотерполо и 
синхронному плаванию. Тем самым будет 
создана конкурентоспособная база, где 
будут тренировать и взращивать будущих 
олимпийских чемпионов по водному спорту. 
В день, бассейн мирового стандарта, будет 
способен принимать до 750 человек.

По поручению акима области Амандыка 
Баталова подрядчики уделяют большое 
внимание безопасности спортсменов, 
которые будут заниматься прыжками в воду. 
Вышка для этого имеет уровни в 5,7 и 10 
метров, которые снабжены специальными 
перилами и перфорированной лестницей.

– Здесь будут созданы условия для занятий 
всеми видами водного спорта, и в скором 
времени начнем воспитывать сильнейших 
спортсменов страны, будущих олимпийских 
чемпионов, - сказал А. Баталов, дав ряд 
поручений по благоустройству территории и 
внешнему облику здания.

Информационная площадка КГУ 
«JETISÝ  MEDIA» Алматинской области.
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Ахмет 
Байтұрсынұлы.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Құрметті Бақтияр Мырзаханұлы!
Қадірлі әріптестер!

Сіздерді Талғар аудандық «Талғар» газетінің 85 жылдық 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын!

Газет шығару ісін жақсы білемін. Оның ішінде аудандық газетті 
шығару – үлкен тірлік. Мұның бірнеше қиындығы бар. Біріншіден, 
кадр тапшы. Екіншіден, Абайдың «Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, 
ықтырмамен күздеуде отырар бай» дегеніндей, жылда айналдырып 
бір ауданның мәселесін жаза беру де оңай емес.

Аудандық газеттердің – ел шежірешісі ретіндегі орны зор. 85 жылдың 
ішінде талай нәрсе жазылды. Соның бәрі сақталды ма? Газеттің сарғайған парақтарын 
түгендеп, цифрлық жүйеге енгізу де өзекті 
мәселе. Осы жағын реттеп алсаңыздар деген 
тілегім бар.

Аудандық газеттердің мұңы көп: қаржы 
жағы қол байлайды, таралым да жылдан 
жылға азайып барады, «газет керек екен-
ау» дейтін басшылар да азайды, мұның 
бәрі басылымның күн көруін қиындатады. 
Мемлекеттік тапсырыс  мәселесінде де 
шешілмеген түйін көп.

Осындай қиындықтардың бәріне 
қарамай күндіз-түні асқан жанкештілікпен 
жұмыс істеп жатқан әріптестеріме жаным 
ашиды. Тілеулеспін. 

К ә с і б и  м а м а н  р е т і н д е  Б а қ т и я р 
Мырзаханұлы аудандық газеттің сапалы да 
мазмұнды шығуына, оның таралуына бір 
кісідей атсалысып келеді. Мұны ел біледі. 
Газетте жұмыс істейтін әріптестеріме мықты 
денсаулық тілеймін!

«Талғар» газеті – талғап оқитын басылымға айналсын!
100 жылдық мерейтойға аман жетіңіздер!

Құрметпен,
Нұртөре ЖҮСІП, ҚР Сенат депутаты.

Құрметті «Талғар» газетінің ұжымы!

Сіздерді 85 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен 
құттықтаймын!

1935 жылы шаңырағын көтеріп, уығын нық шанышқан 
сол кездегі «Сталин туы», бүгінгі  «Талғар» газетінің өмірге 
келуінде журналистердің батыл қадамдары мен ерен 
еңбегі тұр дер едім. Бұл үнқағаз  ақпаратқа сусаған сол 
кездегі Талғар жұртының сусынын қандырған бірден-
бір бірегей басылым бола білген. Содан бері 85 жыл 
зымырап өтсе де, әлі сол деңгейінен бір түспей, ақпарат 

айдынында еркін жүзіп келе жатқан кемелді басылымға айнала алды.  Әрине 
бүгінде интернет кеңістігі еркін 
жаулап, қолында ұялы телефоны 
бар жандар ұзынды-қысқалы 
ақпаратты әлеуметтік желі арқылы 
біліп алып отырады. Оған өз үнін 
қосып желдей естіріп таратады. 
Бірақ өзі бір күндік болса да сөзі 
мың күндік газет дәуірін ешкім 
жоққа шығара алмайды. Газеттің 
әр қарпінде өткен күннің өмірі мен 
белесі тасқа жазылған таңбадай 
мәңгілікке қалады. Газетт ің 
бүгінгі  ұжымы ағалар салған сара 
жолдан жаңылмай, ұлы үрдістен 
шыға алып жүр. 

Құрметті газет ұжымы, аудан-
ның имиджін қалыптастыру жол-
ындағы сіздердің еңбектеріңіз 
ерен.  Сіздерге зор денсаулық,   
шығармашылық жетістік пен қажырлы еңбек тілеймін. Аудан өмірін 
өркендетуге бірге атсалыса берелік!

Жолан Омаров,
аудан әкімі.

ішінде талай нәрсе жазылды. Соның бәрі сақталды ма? Газеттің сарғайған парақтарын айдынында еркін жүзіп келе жатқан кемелді басылымға айнала алды.  Әрине 

Талдыкорган Талдыкорган Талдыкорган 
СТАНЕТ СТОЛИЦЕЙ ВОДНОГО СПОРТА 

Совсем скоро, Талдыкорган станет 
столицей водного спорта. Ведь в 
ближайшем будущем, в центре 

Семиречья закончится строительство 
уникального крытого плавательного 
бассейна. Проект, стоимостью в 11 
млрд. тенге, был начат в 2019 году 
в рамках государственно-частного 

партнерства. Курирует строительство 
сооружения глава региона Амандык 
Баталов и уделяет особое внимание 

его многофункциональности. 
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Жол жөндеу басталды
Биыл ��ірде жолдарды ж�ндеуге 

арнал�ан 17 жоба бекітілді. Оны� 
ішінде 11 жоба бойынша жолдар�а 

а�ымда�ы ж�ндеу жмыстары 
ж�ргізілсе, орташа ж�ндеу бойынша 
6 жоба бар. Бл жобалар  «Жмыспен 
�амтуды� жол картасы» мемлекеттік 

ба�дарламасы аясында �ол�а 
алын�ан. Бл жмыстар ��ірді� 

жол инфра�рылымын жа�сарту�а 
м�мкіндік береді. 

ДИМАШ ҚҰДАЙБЕРГЕННІҢ 
АЛҒАШҚЫ АЛЬБОМЫ ШЫҒАДЫ

INSTAGRAM-ДА ЛОТЕРЕЯ 
ӨТКІЗУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНДЫ

Қазақстандық əнші Димаш Құдайбергеннің 
қазақ тіліндегі алғашқы альбомы жарыққа 
шығады. «Карантинде елге келіп, ең алғашқы 
қазақша альбомымды жинақтаудың сəті 
түсті. Қасымдағы кісіні таныстырмаса да 
болады. Атақты Марқұм Батырхан ағамыздың 
репертуарындағы «Отан ана», «Сағым дүние», 
«Қай ран көңіл-ай » сынды талғамы биік 
көрерменнің жүрегін жаулаған əндердің авторы, 
нағыз қазақ композиторларының ұстазы – Қуат 
ағамызбен студияда жұмыс барысында», – деп 
жазды Димаш Instagram парақшасында.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
лотереялар жəне лотерея қызметі мəселелері 
бойынша өзгерістерге қол қойды. Бұған 
дейін Мəдениет жəне спорт министрі Ақтоты 
Райымқұлова қазақстандықтарда арнайы 
келісімшарт болмаса, əлеуметтік желіде лотерея 
өткізуге тыйым салатынын айтқан болатын. 
Сондай-ақ Instagram жəне басқа да əлеуметтік 
желілердегі блогерлер түрлі конкурс жəне ұтыс 
ойынын өткізетіні туралы айтылғанда, министр 
«заң бойынша мұны лотерея деп атауға болмайды. 
Лотерея болмай, солай аталып жасалатын 
шаралардың жарнамасы тергеледі жəне жауапқа 
тартылады. Ұтыс ойындары лотерея деп аталмау 
керек. Бұл мүлдем басқа нəрсе» деген болатын.

ЖАҢАЛЫҚТАРЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ 
ЖОЛ КАРТАСЫ-2020

КОРОНАВИРУСТЫҢ АЛТЫ 
ТҮРІ ТАРАП ЖАТЫР

АҚШ  ғалымдары  қазір  əлемде  корона-
вирустың алты түрі тарап жатқанын анықтады. 
Ғалымдар COVID-19-дың 10,4 мың үлгісін 
зерттеуге алып, оларды топтастыра бастаған. 
Зерттеудің бұл əдісі барлық генетикалық 
мəліметті санап, коронавирустың түрлерін 
анықтауға бағытталған екен.

Осылайша, америкалық зерттеушілер корона-
вирустың бірнеше түрі бар екенін анықтап отыр. 
Олардың айтуынша, АҚШ-та СС256 жəне CC258 
вирустары кеңінен таралса, Еуропада СС70 жəне 
CC225 коронавирус түрлері тараған. Ал Оңтүстік 
Америкада CC300 вирусы тарап жатыр екен.

Меруерт БӨЛЕК,
«Талғар».

Жуырда аудан əкімі Жолан Омаров қоғам белсендісі Клара 
Хасановамен жəне жауапты сала өкілдерімен бірге осы жоба 
аясында басталған жұмыстарды бақылап қайтты. Мемлекеттік 
сатып алу байқауын жеңіп алған мердігер компания бүгінде 
Райымбек батыр, Нұртазин, Жастар, Асфендияров жəне 
Терещкова көшелеріне  ағымдағы жөндеу  жұмыстарын бастап 
кеткен-ді. Аталған көшелерге барып, атқарылған жұмыстардың 
бүге-шігесіне дейін назар аударған өңір басшысы жұмыстың 
тез орындалуын емес сапалы болуы керектігін баса айтты. 
Жаяу жүргіншілерге арналған тротуарлардың қауіпсіз болуын 
қадағалауды тапсырды. Жауапты компанияның  айтуынша, 
жұмыстар карантиндік режимге қарамастан белгіленген 
жоспар бойынша атқарыла берілетін болады. Қосымша жұмыс 
күштері де тартылып, межелі міндеттер уақытылы аяқталмақ. 
Оның үстіне жұмыс ауа райына да байланысты жүретіндіктен 
тұрғындар уақытша қолайсыздық үшін түсіністік танытса дейді. 

Осы ретте айта кетелік, биыл аудан бойынша  «Жұмыспен 
қамту жол картасы» бағдарламасы  аясында жалпы құны 6  
млрд. 368,7  млн. теңгені құрайтын  46  инфрақұрылымдық жоба  
жүзеге асырылмақ.

Жаңа жұмыс орындары ашылуда

Объемы плановой 
медпомощи 

сокращаются в 
Казахстане

Потребление отдельных видов медицинской помощи в 
системе ОСМС сократится во втором квартале этого года в 
среднем до 40%. 

Директор филиала НАО «ФСМС» по Алматинской области 
отметил, что из-за предпринятых ограничительных мер, в 
целом по республике происходит снижение отдельных видов 
медпомощи. Аналогичная ситуация наблюдается и в нашей 
области. Предположительное снижение по стране на второй 
квартал – в среднем до 40%. 

В первую очередь прогнозируется снижение 
плановой медицинской помощи – стационарной и 
стационарозамещающей, включая высокотехнологичные 
медуслуги, консультативно-диагностические услуги, 

медицинскую реабилитацию и восстановительное 
лечение. 

По прогнозам, ожидается, что объемы потребления медуслуг 
восстановятся во втором полугодии за счет повышения тарифов 
на оплату услуг медицинским организациям для компенсации 
инфляции. В данном контексте, имеются в виду тарифы, по 
которым Фонд платит за оказанные медицинские услуги 
больницам и поликлиникам, на населении эти тарифы никак не 
отразятся.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социального медицинского 

страхования».

Талғар ауданының «Талғар 
ауданы əкімдігінің жұмыспен 
қамту орталығы» КММ-сі  
«Жұмыспен қамтудың 2020-
2021 жылдарға арналған 
Жол картасы» мемлекеттік 
бағдарламасын ұсынады. Аталған 

бағдарлама аясында əлеуметтік-мəдени объектілерді, тұрғын-
үй коммуналдық шаруашылық объектілерін, инженерлік-
көлік инфрақұрылымдарын жөндеу жұмыстары мен  жұмыс 
орындарын құру жүргізілуде. Осыған орай  халықты жұмыспен 
қамту орталығы бағдарламаға  қатысу үшін жүгінген азаматтарды 
жұмысқа жолдайды. Бағдарламада  46 жоба бекітілген. 

Жобаларға 1600 жұмыс орындарын құру жоспарланған. Оның 
801-і жұмыспен қамту орталығы арқылы жолданатын болады:

– Əлеуметтік жəне мəдени нысандарды күрделі жөндеу 
жұмыстарына  120 адам;

– Сумен қамтамасыз ету  жұмыстарына 292 адам;
– Жолдарды жөндеу жұмыстарына 191 адам;
– Абаттандыру жұмыстарына 201 адам. 
Бүгінгі күні 36 жобаның жұмыстары басталып, 327 азамат 

жұмысқа орналастырылды. 
Р. Джулимбетова,

Талғар ауданының Жұмыспен қамту       
орталығының директоры.
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ЗАКОН  И ОБЩЕСТВОДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

АКЦИЯ

ӘКІМШІЛІК ТЕРІС 
ҚЫЛЫҚТАН АДА 
БОЛАЙЫҚ

«БУДЬ ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ, СООБЩИ 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ НА 1424!»

ПОВЫШЕНИЕ  
ДОВЕРИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  
К  СУДЕБНОЙ  ВЛАСТИ

Əкімшілік құқық бұзушылық – мемлекеттік немесе 
қоғамдық тəртіпке, азаматтардың жеке меншігіне, 
құқылары мен бостандықтарына, белгіленген басқару 
тəртібіне нұқсан келтіретін кінəлі (қасақана немесе 
абайсыз істелген) əрекет немесе əрекетсіздік. Бұл 
үшін арнаулы заңдарда əкімшілік жауапкершілікке 
тарту көзделген. Əкімшілік құқық бұзушылықты кейде 
«əкімшілік теріс қылық» деп те атайды. Əкімшілік 
құқық бұзушылық жасаған адамның зиянды зардап-
тары қылмыс жасағаннан едəуір төмен. Сондықтан 
оларға заңды түрде басқаша жауаптылық белгіленеді. 
Егер кəмелеттік жасқа толмағандар əкімшілік құқық 
бұзушылық жасаса оларға он алты жастан он сегіз 
жасқа дейінгі жасы толмағандардың істері жөніндегі 
комиссиялар туралы ережеде көзделген шаралар 
қолданады. Ал Қазақстан аумағында тұратын шет ел 
азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдар болса ҚР 
азаматтығымен бірдей əкімшілік жауапқа тартылады. 

Əкімшілік құқық бұзушылықтың заңды белгілері:
а) құқыққа қарсылық – бұл құқық нормаларын 

бұзатын əрекеттер жасау болып табылады. Бұл 
нормалар тек қана əкімшілік құқықтікі емес, сонымен 
қатар құқықтың бірнеше басқа салаларынікі де болуы 
мүмкін.

Бірақ, белгіленген нормаларды сақтау əкімшілік 
жауаптылық шараларымен қорғалады.

б) кінəлілік, яғни құқыққа қарсылық əрекетті 
қасақана немесе абайсызда жасау. Заң бойынша 
егер құқыққа қарсы əрекет не əрекетсіздік жасаған 
адам оның сипатын біле тұра, өз қылығының зиянды 
зардаптарын болжай тұра, мұны тілеп істесе немесе 
бұл зардаптардың болуына саналы түрде жол берсе, 
əкімшілік құқық бұзушылық қасақана жасалған деп 
танылады.

Айсұлу Хиял,
аудандық соттың бас маманы.

Дін адамзат пайда болғалы бірге жасасып келе жатқан 
аса маңызды рухани, əлеуметтік құбылыс. Діни наным-
сенім адам баласының іс-əрекетіне ықпал ететін құдіретті 
күш болғандықтан бұл мəселеде қырандай қырағы болған 
абзал. Өйткені бүгінде əлем халқы мойындаған дəстүрлі 
діндермен қатар көптеген діни ұйымдар мен ағымдардың 
адам баласының ой-санасына ықпал етіп отырғаны белгілі. 
Бұл орайда дін атын жамылып өздерінің зорлық-зомбылыққа, 
лаңкестік əрекеттерге негізделген пасық идеяларын жүзеге 
асыруға ұмтылған діни ағымдар мен лаңкестік ұйымдардың 
ықпалынан сақтану үшін ислам діні жайында, оның 
құндылықтары мен негізгі қағидалары туралы білген абзал. 
Өйткені олар діни білімі таяз жандарды өз қармағына түсіруді 
көздейді. Бұл ретте, терроризмге қарсы іс-қимылдың саяси, 
ақпараттық-насихаттық, əлеуметтік-экономикалық, құқықтық 
арнайы жəне өзге де шараларының жүйелі болуы жəне 
оларды кешенді пайдалана білудің маңызы зор. «Ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» демекші, қауіп-қатерден 
сақтанудың жолы алдын-алу шараларын жүйелі əрі тиімді 
жүргізу болып табылады.

Талғар ауданында Діни бірлестіктермен жұмыс Қазақстан 
Республикасының «Діни қызмет жəне діни бірлестіктер 
туралы» 2011 жылдың 11 қазандағы Заңына сəйкес 
жүргізілуде. Бүгінгі күні тіркеу нəтижесі бойынша ауданда 
46 діни бірлестік жұмыс атқаруда, оның ішінде - 25 мешіт, 6 
православ, 12 протестант жəне 3 католик шіркеуі бар.

Қазақстан Республикасында діни экстремизм мен 
терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік 
бағдарламаны іске асыру мақсатында ауданда арнайы іс-
шаралар жоспары бекітілген. Ішкі ұлтараздығын тудыратын 
фактілердің алдын-алу мақсатында аудан көлеміндегі барлық 
ауылдық округтерде құрылған 170 адамнан тұратын, 16 
ақпараттық-түсіндіру топ мүшелерінің, ауылдық əкімдік 
қызметкерлері, ауыл белсенділері мен құқық органдары 
өкілдерінің қатысуымен түсінік беру жұмыстары жүргізілуде. 

Сондай-ақ діни экстремизм мен терроризмге қарсы күреске ар-
налған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
арнайы аудандық іс-шаралар жоспары бекітіліп, оны 
орындауға жауапты мамандар нақтыланды. Діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын-алу, «Діни қызмет жəне діни 
бірлестіктер туралы» заңды түсіндіру мəселелеріне ерекше 
көңіл бөлінуде. Осыған орай, ауданда 21 адамнан тұратын 
ақпараттық-түсіндіру тобы (бұдан əрі – АТТ) құрылды. 
АТТ құрамына аудан əкімінің орынбасары, қоғамдық, діни, 
жастар, психолог, БАҚ өкілдері енгізілген. Осы мерзімде АТТ 
мүшелерінің қатысуымен «Теріс ағым-тығырыққа тірейді», 
«Терроризмге қарсы іс-қимыл», «Діни сауатсыздық орға 
жығады», Жастарды жат ағымнан сақтандыру шаралары» 
жəне т.б. тақырыптарында кездесулер өтіп, оған 500-ге жуық 
адам тартылған. 

Аудандық БАҚ-та ұлтаралық жəне конфессияаралық 
келісімді нығайтуға бағытталған материалдардың 
жариялануын қамтамасыз етіп, экстремизмді насихаттауға 
жəне қолдау көрсетуге жол бермеу үшін жұмыстар жүргізілуде.

Сонымен қатар ішкі саясат бөлімі қызметкерлері тарапынан 
аудандағы діни бірлестік жетекшілерімен арнайы кездесулер 
өткізіліп, осы мəселе бойынша түсінік жұмыстары жүргізілуде. 
Жергілікті БАҚ-та 9 мақала жарияланып, əлеуметтік желілерде 
50-ден аса жарияланым болған.

Сонымен қатар, əлеуметтік желілерде Алматы облысының 
Дін істер басқармасы, ММ «Дін саласындағы проблемаларды 
зерттеу орталығы» ҚММ-нің ұсынған материалдары, 
тұрғындарды мазалаған сұрақтар бойынша «СЕНІМ 
ТЕЛЕФОНЫ 8-800-080-28-95», «Горячая линия 114» 
терроризм қауіпі туралы жəне т.б. жарияланған. 

Ауданымызда қоғамдық-саяси ахуалға, əлеуметтік-
экономикалық жағдайға дəстүрлі емес діни ағымдардың кері 
əсерін тигізетін фактілер орын алған жоқ. 

А.Əшімахұн,
аудан əкімінің орынбасары.

Важнейшей целью судебной реформы, 
осуществляемой в настоящее время в Казахстане, 
является обеспечение свободного доступа к правосудию. 

Сегодня судебная система претерпевает 
значительные преобразования, которые являются 
логическим продолжением реформ, заложенных в 
«Плане нации», где Елбасы поставил задачу повысить 
доверие к суду. «7 камней» ориентированы именно на 
ее решение. Значимые проблемы, и пути их решения 
были объединены в направления и сформированы семь 
команд, которые отразили в названиях - «Мінсіз судья» 
(Безупречный судья), «Үлгілі сот» (Образцовый суд), 
«Əділ процесс» (Справедливый процесс), «SMART 
СОТ» (Умный суд), «Коммуникациялық стратегия» 
(Коммуникационная стратегия), «Сапалы нəтиже» 
(Качественный результат), «Татуласу: сотқа дейін, сотта» 
(Примирение: до суда, в суде). В корне модернизации 
судебной системы - компетентность судейского корпуса. 
Вместе с тем и IT-технологии следуют семимильными 
шагами. Их внедрение в судопроизводство - веление 
времени. Сейчас все судебные залы оборудованы 
аудио-, видеофиксацией, действует «Судебный 
кабинет», «Виртуальный суд», «Ситуационный центр» 
и т.д. И здесь важно мнение каждого посетителя суда, 
а это и есть механизм обратной связи с населением. 
На устранение недостатков в организации судебных 
процессов, обеспечение высокого уровня сервиса с 
сопровождением вежливого персонала суда направлен 
проект Digital agent (народный контроль). Данное 
мобильное приложение позволяет любому пользователю 
в режиме онлайн связаться с администратором 
судов и на месте решить возникающие вопросы. В 
заключении хотелось бы отметить, что в Послании 
прослеживается вера Президента Республики Казахстан 
в народ Казахстана, что позволяет уверенно говорить, 
что Казахстан справится со всеми испытаниями и 
непременно войдет в число 30 развитых стран мира.

Есалинова К.А., 
судья  Талгарского  районного  суда.

«ДІН ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ ҰСТАНЫМЫ»

В Алматинской области проектный офис «Жетісу-
адалдық алаңы» сегодня становится общенациональной 
идеей, которая объединяет государственных служащих 
и граждан нашей области в реализации единой цели по 
искоренению коррупции. В этом направлении проектным 
офисом совместно с Департаментом Агентства РК по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной 
службы) по Алматинской области проводится большая 
информационно-пропагандистская работа, в которую 
вовлечены как государственные служащие, так и 
гражданские активисты, студенты и школьники. 

Так, в рамках популяризации Call-центра 
Антикоррупционной службы 1424 молодежные активисты 
Алматинской области совместно с представителями 
государственных органов на территории области 
провели единую областную антикоррупционную акцию 
«БУДЬ ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ, СООБЩИ О ФАКТАХ 
КОРРУПЦИИ НА 1424!». В рамках акции активистами 
были размещены антикоррупционные наклейки на 
информационных стендах в общественных местах, в 
общественном транспорте, на патрульных автомашинах, а 
также в стенах государственных учреждений.

Вместе с этим, в рамках акции молодежные активисты 
совместно с городскими и районными менеджерами 

проектного офиса «Жетісу-адалдық алаңы» донесли до 
граждан Алматинской области о новых изменениях в 
антикоррупционном законодательстве. В соответствии 
с обновленной системой поощрения, граждане, 
сообщившие о фактах коррупции, смогут получить сумму 
вознаграждения, которая будет дифференцирована. Такая 
система уже работает во многих странах ОЭСР. Если 
человек сообщит о коррупционном преступлении, то он 
может получить 10% от суммы взятки после того, как 
будет вынесен обвинительный приговор. Максимальное 
вознаграждение, таким образом, составит 10 миллионов 
600 тысяч тенге.

Руководитель проектного офиса «Жетісу-адалдық 
алаңы» Аманжол Жазықбаев пояснил: «Сегодня одной 
из задач проектного офиса «Жетісу-адалдық алаңы» 
является повышение нулевой терпимости граждан к 
коррупционным правонарушением, формирование среди 
граждан принципов добропорядочности посредством 
проведения таких информационно-пропагандистских работ. 
Граждане должны проявлять свой гражданский долг  и 
сообщать о неправомерных действиях должностных лиц в 
уполномоченный орган по противодействию коррупции». 

Как отметил первый заместитель руководителя  
Департамента Агентства РК по противодействию коррупции 
(Антикоррупционной службы) по Алматинской области 
Жандос Жумабаев: «Call-центр 1424 в круглосуточном 
режиме реагирует на телефонные сообщения о 
коррупционных фактах, в том числе о совершенных 
или готовящихся правонарушениях, а также о случаях 
воспрепятствования предпринимательской деятельности. 
Вместе с этим, операторы Call-центра могут ответить на 
вопросы о деятельности Антикоррупционной службы, могут 
принять жалобы, предложения и отклики на деятельность 
антикоррупционной службы и ее сотрудников, разъясняют 
порядок поступления на работу. В свою очередь, по 
каждому звонку в колл-центр с нашей стороны в рамках 
законодательства идет незамедлительное реагирование».

Как отметили организаторы, данная акция проведена 
одновременно во всех районах и городах Алматинской 
области, в целом антикорруцпионными активистами было 
размещено более 20 000 информационных наклеек.

Управление превенции и добропорядочности ДАПК по 
Алматинской области.
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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО ОҚУ ОРНЫНДА

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИТЕГІ,
«Талғар».

Індеттің қаупі серпіліп, тіршілік 
жанданған шақта айналамызды ретке 
келтіріп, таза қаланың тынысын ашуға 
белсене кіріскендердің қатарында «Жасыл 
ел» жасақшылары да бар. Биылғы маусымның 
ашылуы карантиндік режимге байланысты 

салтанатты жағдайда өтпесе де, өздеріне 
жүктелген міндеттерді жете түсінетін 
жасақшылар оған  бола  көңілдеріне қаяу 
түсірген жоқ. Маусым айына деп бөлінген 
20 жасақшы тазалық айлығын бастап кетті. 
Сөзіміз жалаң болмасын деп атқарған 
жұмыстарын тізбектейік. Маусым айының 
алғашқы аптасында «Талхиз» қалашығына 
тазалық жүргізген жастар  қалашықты  ретке 
келтіріп, ұқыпты ұстау санитарлық талап 

Биылғы жылдың еншісінде Талғар қаласында тағы да бір 
ескерткіштің орнатылуы тарих қойнауына енбекші. Ғасырдан асқан 
тарихы бар еліміздің байырғы оқу орындарының бірі М.Бейсебаев 
атындағы Талғар агробизнес жəне менеджмент колледжінде  мəдени-
тағылымдық, айырықша іс-шараның өтілуіне тағы да, бір мəрте куəгер 
болғалы отырмыз.

Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы бүгінгі таңда еліміздегі тарих ескерткіштері мен мəдени ошақ-
тарын қайта жаңғыртуға айрықша ықпал етіп отыр. Ескерткіштердің 
құндылығын жоғалтпай, тарихи маңызы бар нысандарды қайта 
қалпына келтіру барысында қажетті заңдылықтар мен белгіленген 
талаптар қатаң сақталынады. Осыған орай, колледждің директоры 
Сатылғанов Жақсылық Қасабекұлының бастамасымен М.Бейсебаевтың 
ескерткішінің орнатылуын қолға алып, орасан зор жұмыстар жүргізді.

Ұлтымыздың тарихында мəні өте зор ескерткіштер, сəулет өнерінің 
керемет туындылары қайтадан жаңғыртылып жатқандығы баршаға 
аян. Осыған орай ескерткіштер əрбір елдің тарихы мен өткенінен сыр 
шертер халықтың ұлттық байлығы ғана емес, сол елдің өткені мен 
бүгінін саралауға мүмкіндік беретін маңызды құралы, тарихтың куəсі 
екендігінің дəлелі. Олай болса, оларды насихаттау əрбір азаматтың 
парызы, əрі қамқорлығы болмақ. Əрине, тұрған тас мүсіннің еліне 
еңбегі сіңген азаматқа  қойылған құрмет екенін жеткіншектер санасына 
жеткізу – тарихи өлкеміздің рухани жəне құнды мұраларын көздің 
қарашығындай сақтау, жастардың Отанға, елге, жерге деген патриоттық 
сезімін арттыру болып табылады.

Елінің қамын ойлаған, халқына қамқоршы болған, ұлтының 
болашағына ерен еңбек сіңірген Мəсімхан Бейсебаев туралы айтылған 
бір естеліктерде ол кісінің сабырлы, салмақты терең ойдың, биік 
парасаттың иесі болғандығының куəсі боламыз. Соншама жоғары 
лауазымда болған адамның шексіз қарапайымдылығы барша адамзатты 
таң қалдырған.

Бүгінгі ескерткіштің  ашылуы тағы да бір естелікті еске түсіреді 
жəне де осы ескерткіштің орнатылуына мұрындық болған іспетті. 

Республика Жоспарлау комитеті төрағасының 20 жылдай орынбасары 
болған, барлық əлеуметтік саланы басқарған белгілі қайраткер Ғарай 
Сағымбаев М.Бейсебаев жөнінде былай дейді: – Мəсімхан аға шақырып 
алып, «Сен қасыңа тиісті кісілерді ертіп, Шоқанның зиратына барып 
қайтшы. Басында қарайған ештеңе жоқ көрінеді ғой, бұл ұят емес пе? 
Шоқан қазақтың мақтанышы деп жүрміз, осыған лайықты басына 
ескерткіш орнатайық, – деп маған тапсырма берді. Сонымен осы іске 
белсене араласып кеттім. Мəскеуге барып жүріп біраз ақша бөлдіріп, 
ескерткішті бітірдік. Ашылуына Димаш Қонаевты шақырдық. Бəрі 
біткен соң Мəкең бізді шақырып алып, мүсіншіге, жұмысшыларға, 
маған рақмет айтып, бəрімізге əжептəуір сыйақы бергізді. Қазір 
Қазақстан тарихи ескерткіштерге бай, пəлен ескерткіш мемлекет 
қарауында деп жүрміз. Ғарай Сағымбаевтың айтуынша, осы мəселенің 
басы-қасында тұрған, тарихи ескерткіштерді мемлекет есебіне алу 
жөнінде арнайы Үкімет қаулысын қабылдатқан М.Бейсебаев екен. 15 
облыста ескерткіштерді қалпына келтіретін шеберханалар құрғызып, 
оларға арнайы қаражат бөлгізіп, көлік, штат бергізіпті. М.Бейсебаев 
туралы осы бір естелік қазынадай сақталуының себебi де, ұлтын сүйіп, 
ардақтағандығында деп білеміз.

Ескерткішті Рысқұлов көшесі мен Қонаев көшесінің қиылысында 
орналасқан М. Бейсебаев атындағы Талғар агробизнес жəне 
менеджмент колледжінің ауласына орналастыру жоспарланып, жан – 
жағы тазартылып, талапқа сай безендірілді. Мүсін толығымен қоладан 
құйылған. 

Бұл оқиғаны көптен күттік. Ескерткіш мұралары көне тарихтың 
куəсі. Олай болса, оларды насихаттау əрбір азаматтың парызы, сонымен 
қатар қамқорлығы болмақ.

Ендеше, бүгінгі елдің ұрпағы Мəсімхан атамыздай асқаралы ойдың 
алтын қазығымен мақтана алады. Жас ұрпағымыз  елім-жерім дегенде 
қабырғасы қайысатын елжанды болып ер жетсін деп тілейік.

Ахметова Мария Маратқызы,
қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің оқытушысы.

ЖАСТАРДЫҢ  ІСІ 
ЖАЛАҢ ЕМЕС

қана емес, мəдениет пен талғамның белгісі 
деп қабылдады. Аймақты қоқыстан арылтып 
қана қоймай  аудан тұрғындарын тазалықты 
сақтауға шақырды. 

Белсенді жастар келесі кезекте «ЭКО 
Жетісу» тазалық акциясы аясында Талғар 
өзенінің айналасына санитарлық-тазалық 
жұмыстарын жүргізді. Кенттің көркін 
қашыратын қоқыстарды қап-қап қылып  
жинап, арнайы орындарға апарып төкті. 
Тұрмыстық-қатты қалдықтардың көптігінен-
ақ тұрғындардың тазалыққа немқұрайлы 
қарайтындықтарын аңғару қиын емес дейді 
аудандық жастар ресурстық орталығының 
жетекшісі Замира Қалымбетова. 

– Биыл «Жасыл ел» жұмысына 100-ге 
жуық жасты тартсақ па деген жоспар бар. 
Бірақ, тазалық жұмыстарын қанша жүргізсек 
те «əттеген-ай» дейтін тұстары  көп. Себебі, 
тұрғындардың көбісі қала тазалығы тұрмақ, 
өзі тұратын үйінің айналасындағы қоқысқа 
да атүсті қарайды. Сондықтан болар, аудан 
орталығынан қаншама қоқыс шығарылса 
да, мəселе оң шешілер түрі жоқ.  Тазалық 
сақтамағандарды тəртіпке шақыру үшін 
айыппұл мөлшерін арттырып жəне оны 
өзгеге сабақ боларлықтай көрсетіп отырса  
нұр үстіне нұр болар еді, -  дейді «Жасыл 
елдің» жетекшісі Қайсар Айтқалиев. 

Осы аптаның ішінде «Талғар қаласындағы 
облыстық санаториялық үлгідегі мектеп-

Значительную роль в профилактике и 
предупреждении преступности среди лиц, склонных к 
асоциальному поведению, носящему так называемый 
«преступный» характер, является взаимодействие 
службы пробации с отделами внутренних дел, 
которое достигается  путем своевременного обмена 
информацией, контроля и надзора за лицами, 
осужденными без лишения свободы.

В настоящее время  на территории Талгарского 
района Алматинской области с 15 июня по 25 
июня  текущего года проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «УСЛОВНИК», 
направленное на профилактику правонарушений и 
предупреждений повторных преступлений со стороны 
лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от 
общества, состоящих на учете в службы пробации 
Талгарского района.

В ходе данного мероприятия службой пробации 
Талгарского района совместно с участковыми 
инспекторами полиции РУП Талгарского района, 
осуществляют проверки осужденных по месту 
жительства и работы, проводятся профилактические 
беседы, как с осужденными, так и с родственниками 
данных лиц. За злостное нарушение порядка и 
условий отбывания наказания службой пробации 
будет направлен материал в суд для решения вопроса о 
замене ограничения свободы лишением свободы.

Шаджабаев А.К.,
инспектор отдела службы пробации 

ДУИС по Алматинской области,
ст. лейтенант юстиции.

интернаты» мемлекеттік мекемесінде 
жүріп жатқан құрылыс жұмыстарына 
қолғабыс тигізді. Айта кетелік бұл білім 
мекемесіне күрделі жөндеу жүргізу ісі  
«Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында 
енгізілген 46 жобаның ішіне енген еді.   Ал 
күні кеше Талғар  қаласындағы «Эйфория» 
комплексінде  «Ай да Я» коррекциялық-
логопедтік орталықтың тəрбиеленушілері 
– мүмкіндігі шектеулі балаларға арнап 
қайырымдылық шарасын өткізді.  Талғар 
ауданының жастар ресурстық орталығы, 
«Жауқазын»  ҚБ ,    «VECTOR» жастар 
одағы» ҚБ ұйымдастырған шараға 
жасылелдіктер ерекше белсенділікпен 
қатысты.  Акция барысында «Volunteens_
club» еріктілер тобының ұйымдастыруымен 
шағын ойын-сауық өтіп,  сыйлықтар 
ұсынылды.  Балаларға зор қуаныш сыйлаған 
«Эйфория» комплексінің директоры 
Амангелді Сембаевқа, «Жауқазын»  ҚБ  
директоры  Елена Кенесоваға,  «VECTOR» 
жастар одағы» ҚБ директоры Жомарт 
Кенесовқа, «Айлин» ЖК, «Ароматный мир» 
сауда орталығына жастардың алғысы зор.  

Жəне бір айта кетерлігі, жастар 
тазалықпен  қатар өз замандастарын 
отансүйгіштікке, олардың экологиялық 
мəдениетін арттыруға шақырып жүреді. 
Ауланың тазалығы – сананың тазалығы 
екендігін насихаттайды. Өздерін тəрбиелей 
жүріп  өзгені де тəрбиелеуге үн қосады. 
Дүкен иелері мен дүкенді жалға алушыларға 
ғимарат маңайын таза ұстамаған 
жағдайда заң аясында жауапкершілікке 
тартылатындығын ескертіп, қоршаған 
ортаға зиян тигізетін заттар мен тұрмыстық 
техникаларды арықтарға тастамау қажеттігін 
түсіндіре жүреді.  Қалай десек те, жыл 
сайын үлкейіп, көркейіп келе жатқан Талғар 
қаласының тұрғындары  игі іске мəн бере 
қарайды деген  сенім мол «Жасыл елдің» 
жалынды жастарында.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  ОПЕРАТИВНО- 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «УСЛОВНИК»

ӨНЕГЕ БАР, ӨРЛІК БАР КЕЛБЕТІНДЕ
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Ауылыма оралып токарь станогын 
да игердім. Оны қанағат тұтпай, 
Есік қаласындағы шоферлық курсты 
тəмамдадым. Техника саласында оқыған, 
алған дипломдарым негізгі кəсіпке 
айналмады. Өйткені оған деген ынта жоқ. 
Үйдегі тартпамда олар сақталып əлі жатыр. 

Сонда журналистік ұзақ жол қалай 
басталды? Енді ойлануға, артқа қарауға 
тура келді. Ойымды, өмір жолымды екшеп 
отырсам – саны көп, сапасы жоқ артық 
оқудың қажеті шамалы екен. Талабыңды 
талғамыңа сай бір салаға тұрақтандыру 
дұрыс секілді. Оған мысалды өз басымнан 
іздейін. Жас кезімде əдеби кітаптарды 
көп оқуға құмар едім. Ондағы жағымды, 

жағымсыз кейіпкерлерді күнделікке өзімше 
жазатынмын. Солардың тəуірлерін аудандық 
«Үлгілі колхоз» газетіне хат арқылы 
жіберетінмін. Бəрі газетке шықпайды. Жауап  
хат келеді. Соның өзіне қуанып, бойтұмардай 
үйімде сақтаймын. Енді ауылдағы күнделікті 
колхоз тіршілігін мақала түрінде жазуға 
көштім. Байқаймын біршама төселіп 
қалдым. Мақалам қысқа хабар 
тұрғысында шығып жатады. Сөйтіп 
жергілікті тілші атандым. Мақалам 
облыстық газетке де шығатын болды. 
Жетінші сыныпта оқып жүргенімде 
«Қазақстан пионері» газетіне «Ағаш 
бүршік жарды» деген шағын мақалам 
шақты. Оқушылар оқып, ұстаздар мəз. 

Өз басым «Талғар» газетімен  сонау «Алатау жұлдызы» деп аталған кезінен таныспын.  Одан кейін сан 
жылдар өтті, газет те сол жылдармен бірге есейді, өсті. Екі тілде жарыққа шығып, халыққа, оқырманға маңызды 
ақпараттарымен бөлісіп келеді. Газеттің əр санын асыға күтеміз.

Осы газет арқылы жақсы адамдармен танысып жатырмын. Олар халыққа қызмет ету жолында жүрген 
журналистер Т.Жалғасбаев, Ф.Ержанова, М.Дүйсенғалиева сынды азаматтар. 

Құрметті газет ұжымы, сіздерге зор денсаулық, үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Əрқашан халықтың 
көңілінен шығуға тілектеспін. Сүйікті «Талғар» газетінің ғұмыры ұзақ болсын. 

Қаиржамал ҚОНЫСБАЙҚЫЗЫ,
газеттің белсенді оқырманы, Қызыл-Қайрат ауылы.

Құрметті Бақтияр 
Мырзаханұлы!
Құрметті редакция ұжымы!

редакцияда макет сызамын. Баспахана 
іргеде. Екі ортада зыр жүгіремін. 

Пəтер алу қиын. Кезекте 5-10 жыл 
тұрасың. Пəтер алудан қиналған соң Талғар 
ауданына ауыстым. Редакторы А.Костин, 
кейін И.Л.Кирюллик болды. Орыс бөлімі 
басым. Жеңіс Темірғалиев, Байжұма 
Сəрсенбиев – аудармашы, С.Журавлев –  
фотоға түсіруші. 

Талғар ауданына Əлихан Тойбаев бірінші 
басшы, университетті жаңадан бітірген 
Айтбек Сеитов редактордың орынбасары 
болып келді. Аудан халқынан газет өз 
бетінше қазақша шықсын деген талап түсе 
бастады. Халық тілегі ескерусіз қалмады. 
Аудан басшысы Ə.Тойбаев редакцияны екіге 
бөлді. Қазақшасы «Талғар таңы» аталды. 
Редакторы Айтбек Сеитов, мен жауапты 
хатшы, газет қатесін тексеруші Шара 
Темірғалиева, машинкаға теруші Клара 
Турдакынова. Қазақша шығатын біздің 
газет республикалық конкурстарда бірінші, 
екінші орын алумен болды. 

Мен пəтер алдым, Айтбек үй соғып алды. 
Сөйтіп Талғарда тұрақтадық. А.Сеитов, 
Ж.Темірғалиев Алматыдағы жоғарғы партия 
мектебіне оқуға кетті. О.Бəкіров редактордың 
орынбасары, М.Саин, кейін С.Байдүйсенов 
редактор болды. Бірақ ұзақ істемеді. Негізгі 
мамандығы педагог Райхан Азимова біраз 
жыл редактор қызметін атқарды. Соңғы 
бірнеше жылдан бері Бақтияр Қабасов бас 
редактор. «Талғар» газетінде Тұрсынбек 
Жалғасбаев батыр бабаларымыз жайлы 
қызықты тарихи материалдар жазуда. Фатима 
Ержанова, Меруерт Дүйсенғалиевалар 
жазуға əбден төселген журналистер, олардың 
еңбегі ерекше. 

Аудан көп ұлтты. Бүгінгі оқырманның 
талғамы, талабы жоғары. Газет компьютер 
орталығында теріліп, түрлі-түсті бояумен 
шығады.  Енді латын қарпін қолға алуда. 
Бұл да құптарлық, жаңалыққа деген қадам.  
Əр санын оқуға асығасың, тың, соңғы 
деректерді білуге құмартасың. Ауданның 
экономикалық, əлеуметтік жағдайларын 
осы газет арқылы білесің. Енді міне, аудан 
өмірінің айнасы аталған газетке – 85 жыл. 
Ғасырға қадам басқан бұл баспасөзден 
қаншама журналистер шыңдалып шықты. 
Газеттің тарихына олар алтын қаріппен 
жазылуда. Бұл қуанышты ұзағынан 
сүйіндірсін. 

Нұрсадық САРҒОЖАЕВ, 
журналист, Талғар, 

Еңбекшіқазақ аудандарының 
«Құрметті 
азаматы».

Сіздерді 
85 жылдық 

мерейтой ларыңызбен 
құттықтаймын!

Саналы 
ғұмырдың 

сапалы қасиеті  
әлбетте бірден дарымайды, 

біртіндеп дамиды екен. 
Журналистік мамандығымның 

қалыптасқан кәсіпке айналғанын 
енді-енді бағалаудамын. Өмір 

өткелін таразылап отырсам, бастапқы 
бастамам техника саласы. Орта мектепті 
бітірісімен Еңбекшіқазақ ауданы, Түрген 

селосындағы училищеден комбайнер 
мамандығын игеріппін. Жер ұйығына 

жетелеген жастық шақтың алып-ұшқан 
жігері болар, одан кейін Сверловск 

облысы, Нижний Тагил қаласындағы 
№22 училищені тәмамдап, Қазақстан 

магниткасына VІ разрядты кран 
игеруші металлург атандым.

Тіпті бұрынғыдан да шабыттана түстім. 
Аудандық, облыстық, тіпті республикалық 
редакцияларға біртіндеп белгілі болдым. 
Мақалам шығып жатады, мен жазудан 
жалықпаймын. 

Ертеде, 5 мамыр – Баспасөз күні 
саналатын. Ол кезде қазақ радиосы үйде де, 
көшеде де сайрап тұратын.  Сондай бір мереке 
қарсаңында «баспасөзге белсенді араласқан 
жергілікті тілшілер Қазақ ССР Жоғарғы 
Советінің Грамотасымен наградталады» 
деп хабарлады. Диктор оқыған тізімде мен 
де бармын. Қазақ ССР Жоғарғы Советінің 
Жарлығы ертеңіне барлық газеттерге 
басылды. Бір айдан кейін ауылда шағын жиын 
өтіп,  аудандық  партия комитеті нің үгіт-
насихат бөлімінің меңгерушісі грамотаны 
салтанатты түрде табыс етті. Менің ендігі 
арманым Алматыдағы С.М.Киров атындағы 
Мемлекеттік университетке түсу болды. 
Грамота көп көмектесті, конкурстан өтіп, 
студент атандым. Бұл 1960 жыл болатын. 

Университетті бітірген 1965 жылы мені 
Алматы облыстық партия комитеті Балқаш 
ауданында жаңадан ашылған «Балқаш 
еңбеккері» газетіне жолдамамен жіберді. 
Редакторы Асыл Қосымбаев, аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
Құсайын Бижанов екен. Журналистік 
еңбек жолым осылай басталды. Аудан 
– қазақи, мал шаруашылығы басым. Ол 
заманда ел, аудан басшылары газетті қатты 
құрметтейтін. Газетке шыққан кішкентай 
сын мақаланың өзін аудандық партия 
комитеті өз бюросында талқылап, əділ шара 
қолданатын. Журналистердің беделі де 
жоғары-тын. 

Ол жылдары Талғар, Еңбекшіқазақ, Іле 
аудандары бірге болатын. Кейін аудандар 
бөлінді. Мен өз ауданыма оралдым. 
Еңбекшіқазақ аудандық газеті «Еңбек 
жалыны», «Пламя труда» аталып, екі тілде 
шығады. Редакторы Батқал Орынбаев. 
Талдықорған өңірінде жауапты хатшылықтан 
көтерілген екен. Мені газет арқылы 
сырттай білетін көрінеді. Қызметке тұруға 
менімен бірге барған Өмірəлі Нұрғисаевты 
ауылшаруашылық бөліміне, мені жауапты 
хатшылыққа қабылдады. Мақала жазуға 
қабілетім болса да, макет сызуға жоқпын. 
И. Марьетта, Ж.Нұрғалиевтар редактордың 
орынбасарлары, төселген жауынгерлер. 
Бастапқыда макет сызуда біршеме қиналдым. 
Түнде үйде мақала жазамын, күндіз 
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Каждое общество интуитивно создает свои идеалы, 
которые помогают не только воспитывать гражданские 
и патриотические чувства, особенно у молодежи, но и 
сплачивать социум, раскрывать его духовно-нравственный 
потенциал. Но одно дело – исторические личности, и другое – 
простые люди, которые живут среди нас и поступки которых 
способны оказывать не менее серьезное влияние на массовое 
сознание и поведение. Могу сказать лишь, что настоящие 
герои продолжают скромно присутствовать среди нас, но их 
роль весьма неприметна. Особенно если находятся герои среди 
представителей подрастающего поколения. Один мой знакомый 
говорил, что молодежь надо воспитывать, и лучшее воспитание – 
это не горы сказанных слов, а личный пример.

ПАТРИОТИЗМ

Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар».

То, что герои нынешнего времени есть 
на самом деле, доказал личным примером 
воспитанник специализированного лицея 
«Арыстан» Бейсен Мирас Рустамұлы, 
который недавно совершил героический 
поступок, вытащив из воды тонувшего 
человека. А дело было так. В первый день 
прошлой недели Бейсен Мирас с другом 
шли по мосту в центре города Талгар (около 
акимата) и увидели мужчину, который 
перелез через перила моста и спрыгнул 
в реку. Мирас, сказав другу звонить в 
скорую и полицию, побежал вниз к реке 
и в 50-ти метрах от моста, войдя в реку, 
вытащил мужчину на берег. После приехали 
полицейские с медиками и начали оказывать 
ему дальнейшую помощь. Как оказалось, 
мужчина, спрыгнув в реку, сломал ногу, 
получил сотрясение головного мозга и 
другие травмы. И если бы не Мирас, который 
не испугался войти в бурлящую горную 
реку, мужчину могло унести течением 

дальше и он бы погиб. Действительно, 
геройский поступок, который заслуживает 
пристального внимания и уважения, ибо 
не каждый из нас горазд войти в бурлящую 
реку, пожертвовав самым дорогим и ценным 
- собственной жизнью! Мирас не испугался, 
а, не раздумывая, сделал то, на что не 
каждый способен из нас. Этот поступок 
заслуживает похвалы и общественного 
уважения. И наоборот, совсем недавно 
мы стали свидетелями устрашающей 
новости, где совсем юными подростками 
был совершен зверский по человеческим 
меркам поступок, который поверг в шок 
всех взрослых. Двое живодеров жестоко 
расправились со щенком, сожгли его 
заживо. Это деяние можно квалифицировать 
как преступление, которое заслуживает 
общественного порицания! Два поступка – 
противоположность друг другу! Другими 
словами, вершителями этих поступков 
являются лица 15-16-ти лет, возраст которых 
постепенно формируется в личность. Два 
мира - два образа жизни, за которыми 
кроется воспитание. Не зря говорят, что 
воспитание начинается с колыбели, думаю, 

что верно сказано. Ибо, по словам, матери 
героя нашего дня - Индиры Аскаровны, сын 
ее получил отличное воспитание именно в 
семье. Был заботливым братом для двоих 
братишек и двух сестренок, являл собой 
пример доброты, честности и понимания, 
был воспитан в духе человеколюбия, где 
главным мерилом считаются человеческие 
ценности. Большую роль в воспитании сына, 
как настоящего мужчины, сыграл его отец 
Турысбеков Рустам Бейсенович, который 
привил любовь его к спорту, в частности к 
плаванию, регулярно посещая с ним секции 
плавания в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Триумф». Воспитанник-лицеист 
не забросил этот благородный вид спорта 
и в лицее, где показывал недюжинные 
успехи. Но главным достижением Мираса 
является его учеба, которой он уделяет 
основное время. В будущем хочет видеть 
себя военным, посвятив себя военному 
делу и службе в Национальной гвардии. На 
первый взгляд, обычная рядовая семья, но 
вырастила хорошего сына, которым следует 
гордиться и восхищаться, который являет 
собой пример того, каким должен быть 
настоящий мужчина, истинный патриот 
своей страны, любящий свою Родину и 
людей. Немалую роль в становлении его 
как будущего защитника Родины сыграл его 
любимый альма-матер - Лицей «Арыстан», 

ГЕРОЙ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

КАЗНУ ВОШЕЛ В ТОП-200 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

Самое известное и авторитетное 
всемирно признанное рейтинговое агентство 
Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало 
новые результаты исследования по 
высшим учебным заведениям мира. Как 
подчеркивается в аналитическом отчете 
QS, в этом году КазНУ им. аль-Фараби 
поднявшись на 42 позиции занял 165 место 
в глобальном рейтинге и «стал первым 
казахстанским вузом, прорвавшимся в 
топ-200 лучших университетов мира». На 
постсоветском пространстве только два 
университета вошли в эту группу – МГУ им. 

Ломоносова и КазНУ.
За высокой позицией в мировом 

рейтинге стоит огромная работа коллектива 
университета во главе с ректором, академиком 
Галымом Мутановым по повышению 
глобальной конкурентоспособности КазНУ. 
Была проведена комплексная структурная 
модернизация на основе кластерного 
подхода и внедрена система управления, 
ориентированного на результат, которые 
способствовали переходу к принципиально 
новому качеству образования и науки. В 
кооперации с ведущими зарубежными 
университетами реализуются программы 
двойного диплома и образовательные 
программы на английском языке, благодаря 
чему в КазНУ обучается самое большое 
в Казахстане количество иностранных 
студентов. Их число только за последний год 
возросло в 15 раз.

Компания Майкрософт признала 
цифровую модель развития КазНУ как 
одну из лучших практик. В университете 
открыты научно-образовательные центры 
всемирно известных высокотехнологичных 
корпораций, создан научно-технологический 
коридор «от генерирования идеи до ее 
коммерциализации». Его эффективное 
использование позволило КазНУ в течении 
пяти лет увеличить объем научных 
проектов более чем в 2,5 раза. Каждая 
пятая публикация казахстанских авторов 
в международных рейтинговых научных 
журналах принадлежит ученым КазНУ. За 
этот же период инфраструктура университета 

выросла почти на 50 процентов.
В качестве Глобального Хаба Программы 

ООН «Академическое влияние» по 
устойчивому развитию, КазНУ разработал 
и внедрил модель университета нового 
поколения – «Университет 4.0», которая 
была представлена в Штаб-квартире ООН в 
г.Нью-Йорк и рекомендована для широкого 
распространения на международном уровне. 
КазНУ создал центры аль-Фараби в 12 
зарубежных странах.

Лидерские позиции Казахского 
национального университета в мировом 
образовательно-научном пространстве 
подтверждаются и другими международными 
рейтинговыми агентствами. Так, КазНУ 
входит в топ-200 самых экологичных и 
топ-50 технологически развитых вузов 
мира. Получив высокую оценку «АА+» 
Европейской научно-промышленной палаты, 
казахстанский университет находится в 
одном ряду с ведущими вузами Европы. Все 
эти достижения способствовали признанию 
КазНУ лучшим университетом тюркского и 
исламского мира.

Рейтинг QS возглавляет Массачусетский 
технологический университет, на втором 
и третьем месте – Стэндфордский и 
Гарвардский университеты соответственно 
(все вузы США). Десятку лучших мировых 
вузов практически полностью составляют 
американские и британские высшие учебные 
заведения.

www.kaznu.kz

Казахский национальный университет 
имени аль-Фараби совершил феноменальный 
прорыв, поднявшись в глобальном 
рейтинге QS на 165 позицию. Тем самым 
ведущий казахстанский университет 
успешно выполнил задачу, поставленную 
Елбасы Н.А.Назарбаевым и заложенную в 
Госпрограмме развития образования и науки 
РК по вхождению к 2020 году как минимум 
двух казахстанских вузов в топ-200 лучших 
университетов мира. КазНУ подтвердил свое 
соответствие высокому уровню в мировом 
научно-образовательном пространстве.

который пестует вот таких героев. Здесь, 
учителя отзываются о нем, как о самом 
способном учащемся, который отличается 
высокими коммуникативными адаптивными 
способностями, общительностью, легко 
устанавливающем контакт с окружающими. 
Психолог группы говорит о нем, как человеке, 
который воспитан в высоком морально-
боевом духе: «Проявляет уважение к старшим 
и товарищам, пользуется авторитетом среди 
одноклассников, всегда пытается выполнить 
просьбу, когда к нему обращаются за 
помощью. Обучаясь в Лицее «Арыстан», 
понимает и осознает возложенную на него 
ответственность, старается в усвоении 
учебной программы. Стремится развить 
в себе большую самостоятельность, 
инициативность и лидерские качества. 
Мотивирован в дальнейшем стать 
офицером силовых структур страны. Как 
знак признания его заслуг - это поощрение 
начальником Департамента полиции 
Алматинской области за проявленную отвагу 
и высокую гражданскую позицию. Это не 
просто поощрение, это свидетельство того, 
что общество такие поступки возвышает 
и возводит их в ранг подвигов, которые 
заслуживают общественного уважения. 
Ведь не перевелись у нас, в нашей стране 
герои, они бывают не только на войне, но 
и в мирное время. Кого я считаю героями 
нашего времени? Тех, кто делает немного 
больше того, что он обязан делать. Любой 
может пройти мимо горящего дома, в 
котором, возможно, находятся люди, или 
даже из любопытства снять происходящее 
на видеокамеру. А другой, бросится в пламя, 
чтобы спасти людей. Как это сделал офицер 
Жаннат Баталов в Астане или рабочий из 
Павлодара Кирилл Терешко. Они рисковали 
своими жизнями ради других людей. Так и 
наш герой Мирас Бейсен, он тоже рисковал 
жизнью, потому что готов сделать ради 
других людей больше того, что обязан. Это 
дорогого стоит, и о таких героях нужно 
говорить. И нам необходимо не только 
сказать им большое человеческое спасибо, 
а отвесить низкий поклон за их мужество 
и героизм, который сейчас в цене. И дай 
бог, чтобы эти герои не стали дефицитом, 
о котором  пел в своей песне «Доброе 
утро, последний герой» Виктор Цой. Дай 
аллах, чтобы они стали нашей нынешней 
реальностью, ведь они живой пример для 
всех нас!



Жұма, 12 маусым, 2020 жыл 7Алтын Орда хандығының 750 жылдығына!

Дайындаған: 
Тұрсынбек ЖАЛҒАСБАЕВ

жұртының арасында жатқанмен, оны көп 
уақытқа дейін ноғайлы меншіктеген жоқ. 
Сарайшық – «сол қанат» жұртының, яки 
шығыс Дешті Қыпшақ сұлтандарының 
меншігінде қала берді. Жəнібек Сарайшыққа 
көшем дегенде, Ноғайлы еш қарсылықсыз 
сырт қағылып, жол босатты. Алтын Орда, 
Астрахан хандарымен ауыз жаласқан 
Мансұр балаларының тегеурініне төтеп бере 
алмай, кезінде Жайықтың сыртын кезіп, жаз 
Сырды жайлап, қыс Жемді қыстап жүрген 
қазіргі ноғайлының бөрі жон дөкейлері 
Аббас, Мұса, Жаңбыршыларға Жəнібектің 
Еділ-Жайық арасына келуі сұранғанға 
тіленгеннің өзі еді. 

Жəнібек өзге хандарға қарағанда өнер-
білім адамдарына жақын болды. Емші 
албан Өтеубойдақ, ділмарлық өнердің тақ-
тағы рамадан Жиренше шешен, айлакер 
қу Алдар көсе оның шапағаты арқасында 
елге танылып, алғашқы аты жайылған 

өнерпаздар қатарына қосылды. Енді, міне, 
Жəнібек құмдай есепсіз қалың ноғайлының 
арасына келген соң, дақпырты алысқа 
жайылған данагөй жырау Асан қайғыны 
ордасына алдырып, уəзір қылды. Бірақ 
көңілден шықпады, орынды-орынсыз сынап, 
міней берген соң, ордадан кетіріп, орнына 
ұлы Абатты алды. Сəтіне қарай, еш жерде 
хатталмаған Жəнібектің Еділ-Жайыққа келу 
тарихын түгелдей өлең жолына түсірген 
басқа емес, осы Асан қайғы. Бұған дейін 
тарихшылар ауыз əдебиеті мұраларында 
жинақталған қыруар мəліметтерді мұрын 
шүйіріп менсінбей келді, бірақ ол кезең 
кешегі күнге айналды. Фольклор, эпос, 
тарихи жырлар мен шежірелік аңыздар 
өткен-кеткеніміздің ақтаңдақ тұстарын 
толықтырып, тарихымыздың тамырына 
қан жүгіртіп, тынысын кеңейтер өнікті 
бастауларға енді-енді айнала бастады.

Асан қайғының Еділ-Жайық арасына 
көшіп келген Жəнібек ханға айтқан 
толғауына түсінік берудің басы артық. Бəрі 
қолмен қойылғандай ап-анық. Жəнібек 
ханның Сарайшыққа қоныс аударуы 
1471-1473 жылдар арасында орын алды. 
Жарты əлемді бағындырған əулетті Алтын 
Орданың ырысы тайғанына 100 жылдам 
астам уақыт болған. Қазір ол орданың 
«Тақыт елі» деп аталған көлеңкесі ғана бар-
ды. Оның соңғы ханы Ахмет Жəнібектің 
келе жатқан дабысын естіп, қирап бүлінген 
Сарай қаласын тастап, Дон қаласына 
қашты. Кешегі «ақсұңқар құстың жүніне 
далада қарға қона алмас» дегендейін 

аттанып барып, Угра өзенінде тұрып-тұрып 
кері қайтқанда, ІІІ Иван «уақытың өтті» 
дегенді ұқтыру үшін воевода Ноздороватый 
мен Қырым ханзадасы Нұрдəулетті 
жұмсап, Сарай қаласын талқандатқан-
ды. Сонда қалаға өрт қоюға бекінген əкесі 
мен воеводаға Обуяз есімді қаршадай бала 
қарсы шығып, бүліншілікке жол бергізбеді. 
Ол əкесіне тап-тап беріп: «Сен не істегелі 
тұрғаныңды түсінемісің? -деген. – Бұл ескі 
орда бəріміздің омырау сүтін еміп өскен 
анамыз емес пе? Біз содан туып, тарамап 
па едік! Сен Мəскеу алдындағы міндетіңді 
атқардың, Ахметтің жанды жерінен соққы 
бердік. Киелі қара шаңыраққа тисуші 
болма!».

Осы ай сол кездің адамдарының 
көкейіндегі ең маңызды болған жай сияқты. 
Шығыс Дешті Қыпшақтың хандарының 
көпшілігі ел-жұртын соңынан шұбалтып, 
Еділ жағалауына шерулеп барып, біразына 
сол жерден топырақ бұйырды. Орыс хан 
Сарай тағында екі жыл отырып қайтты, 
Тоқтамыс Ақ Орданың қалың жұртын 
сонда көшіріп əкетті, дəулеті асып-төгілген 
Жəнібек пен Қасым хан Сарайшыққа барып 
өлді, Хақназар Сарайшыққа үш рет аттанып, 
үш рет қайтып оралды. Қаңырап қалған қара 
жұрт уайымы ауру тістей қақсап, естілердің 
жанына тыныштық бермеген тəрізді. 
Қазақ хандарының ең ақылдысы делінетін 
Жəнібек хан тағына отырып, билік тізгінін 
қолға алысымен, хандығын Еділ-Жайыққа 
көшірді. 

Ғажабы сол- Сарайшық қалың ноғайлы 

ЖӘНІБЕК

қараған сұсынан жаудың жауырыны 
мұздайтын аспандай құдіретті ел бөлініп, 
бөлшектеніп, өзара иттей ырылдасқан 
алауыз жеті иелікке айналды. Араларында 
бел бермеген еңселісі əлі де Ноғайлы еді. 
Сол Ноғайлының көкірек көздерімен алысты 
шолған уайымшыл ұлдарының көңілінде 
бұл жер енді жайлы қоныс болмайды, батыс 
көкжиектен дөңбекшіп келе жатқан қатердің 
қара бұлтынан басқа жаққа жер ауу арқылы 
жан сақтау амалы күндіз күлкі, түнде ұйқы 
шайлықтырған-ды. Данышпан Асан қайғы 
Еділді орыс алатынын, Ноғайлы ұрпағының 
мойнына құлдық құрығы ілінетіні 100 жыл 
бұрын білді.

1350 жылдары алшын Əмет іргесін 
көтерген Əзітархан (Астрахан) қаласының 
орталық қоршауы бітпей, аңғал-саңғал 
болып тұр еді. Жəнібек соны бітіруге күш 
салды. Жəнібектің бұл ісі аңызды əңгіме 
қалпында Астрахан қазақтары арасында 

əлі күнге дейі сақталған. Жəнібектің Еділ-
Жайық арасындағы жаңа қоныстағы өмірі 
ұзақ болмады, 1473 жылдар шамасында 
өліп, Сарайшыққа жерленді. В.В.Трепавлов: 
«Сарайшықта XVI ғасырдың басында 
Жəнібек пен Барақ жəне Қасым хандарға 
арналған сəулетті күмбездер бой көтерді» 
деп жазады. 

Өмірінің соңғы жылдарында Жəнібектің 
Қазақ хандығының кіндігін Сарайшыққа 
көшіріп, сонда өлуі – Қасым хан 
тұсындағыдай үлкен зардапты оқиғаларға 
ұласпады. Ол ұлдарының бас-басына енші 
беріп, Сыр бойы қалаларына жайғастырып 
кеткен-ді. Бірінші ұлы Жереше-Сауранда, 
екінші ұлы Махмұд-Созақта, үшінші ұлы 
Қасым-Бұрындықпен бірге Сығанақта, 
төртінші ұлы Əдік-Ташкентте, бесінші ұлы 
Жəніш-Сырдарияның түстігіндегі-Қара-
Абдалда, алтыншы ұлы Қамбар-Қасым 
ханмен бір əке, бір анадан еді. Өмір бойы 
Қасым ханның жанында болып, оның 
əскерінің маңдай алды таңдаулы тобын 
басқарды. Жетінші ұл Тəніш сұлтан қонысы-
Жəніш сұлтанның ұлысымен көршілес 
Қара-Абад өңірінде. Бір əке, бір шешеден 
туған кенжесі Үсек пен Жəдік қана əкесі 
Жəнібектің жанында болды. 

Бұл мақалаға арқау болған тарихи 
деректер жазушы-тарихшы Ə.Сарайдың 

«Бес мейрам» атты кітабынан 
ықшамдалып алынды.

Сібір хандығында, ал Дешті Қыпшақтың 
басыбайлы жұрты наймандар мен 
қоңыраттар иелері Шайбан əулеттерін 
əлі ірге айыра алмай жатқан. Сондықтан 
қазақтың алғашқы хандары баянының 
астарында арғын қауымы тұрғаны өз-өзінен 
түсінікті.

1470 жылдан 1473-74 жылдарға дейінгі 
Керей хан туралы деректер екіұштылығымен 
ерекшеленеді. 1470 жылдан бастап 
Керейдің Жəнібектен кейін аталуы не Қазақ 
хандығының тағдырына тікелей қатысты 
Көшпелі Өзбек хандығының жойылуы 
сияқты аса маңызды оқиға тұсында аты 
аталмауы-бəлкім, науқасына байланысты 
белсенділігі кеміп, тізгіннің Жəнібек қолына 
көшкенінің белгісі шығар. 

Қазақ хандығы ірге көтергеннен кейінгі 
ортаазиялық деректемелерге Жəнібек 
аты ілікпеген, ол туралы мəлімет ұшы-
қилы жоқ десе болғандай. Мұның сыры 
Жəнібектің оңтүстік өлкелерді тастап, 
жер мойны жырақ Еділ-Жайық арасына 
ұзауымен тікелей байланыста болса керек. 
Есесіне Жəнібек тарихы ноғайлы жырауы 
Асан қайғы шығармашылығынан кең орын 
алады. Жəнібектің Керейден кейін хан 
болғаны жəне Қазақ хандығына ата-баба 
жұрты Еділ-Жайыққа көшіріп барғаны Асан 
қайғы мұралары арқылы айғақталады. Асан 
қайғының сынап, мінейтіні қазақ Жəнібек 
хан ба, жоқ əлде Алтын Орда ханы Əз-
Жəнібек пе деп тарихи деректерді сараптап 
көргенімізде, Асан қайғының ұлы Абат есімі 
1481 жылғы Ахмет хан өліміне байланысты 
орыс жылнамаларына іліккеніне көз жетіп, 
Асан қайғы Əз-Жəнібек емес, қазақ ханы 
Жəнібектің тұстасы деп тұжырдық.

Еділдегі жарты дүниені уысында ұстаған 
Алтын Орданың кір жуып, кіндік кескен 
жұрты Сарай қаласының жанды тербеп, 
көңілді арбайтын бір сиқыры бар еді. 
Шығыс Дешті Қыпшақ хандарының оның 
топырағына аунап, қасиетті тағына маңдай 
сүйемей көңілдері көншімеді. 1480 жылдың 
қоңыр күзінде Алтын Орданың соңғы ханы 
Ахмет салық төлеуден бас тартқан Ресейге 

Шайбан Əбілхайыр өлімінен қалмақта 
кеткен кек ұмытылды, оны салынып қуған 
ешкім жоқ. Дешті Қыпшақ қайтадан Орыс 
хан ұрпақтары Керей мен Жəнібектің 
қолына көшті. Хандықтың арқа тірек 
басты қозғаушы күші арғындар болды. 
Ұлы жүзден үйсін, Кіші жүзден шөмекей, 
жаппас, ақ кетелер ғана атсалысты. Бұлай 
дегенде-арғын рөлін асыра бағалағандықтан 
емес. Ақиқаты сол. Өйткені Ұлы жүздің 
ру-тайпалары үйсіннен басқасы түгелдей 
Шағатай ұлысының қарамағында, Кіші 
жүз – Ноғайлы құрамында, керейлер 

1457 жыл�ы �алма�тарды� тосын шабуылы Дешті 
�ыпша�та�ы саяси-әлеуметтік �згерістерді� жыл 
�сындай болды. Іргесін �ор�ай алма�ан К�шпелі 

�збек ханды�ы сыр берді. Іле-шала Керей мен 
Жәнібек б�лініп шы�ты. Хижраны� 874 (1469-1470) 
жылы �білхайыр �лді. Айнала анталап, а�ды�ан жау 

бар-жо�ы бір жыл аралы�ында �білхайыр та�ына 
мрагер Шайх Хайдар ханды �лтіріп, К�шпелі 

�збек мемлекетін таратты. Тарат�андар: Сібір 
ханды�ынан Сейдек слтан мен Иба� хан, �аза�тан 

Жәнібек хан, шайбан Буреке слтан, но�айлы Аббас, 
Мса, Жа�быршы, Алтын Орданы� со��ы ханы 

Ахмед хан.

мен
КЕРЕЙ
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Райхан АЗИМОВА,
«Талғар».

ҰЛАҒАТТЫ ҰЯДАН БАСТАУ АЛҒАН

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 
дейді, дана халқымыз. Осыдан тура 
алпыс жыл бұрын, яғни 1960 жылдың 9 
маусымында əкесі Нұрмырза мен Гүлсара 
анасының шаңырағын шаттыққа бөлеп 
жарық дүниеге келген қыз бала жанұядағы 
сегіз баланың жетіншісі болатын. Қызының 
есімін «Райхан» деп қойған ата-анасының 
бар бақыты да, байлығы да, өмірінің жалғасы 
мен үкілі үміті де осы балаларында еді. 
Райхан Нұрмырзақызының бойына біткен 
адами асыл қасиеттері отбасында қаланып, 
ата-анасынан дарығаны анық. Өйткені бала 
əкеден-ақыл, анадан-мейірім алады. Əке-
отбасының асыраушысы, қамқоршысы, тірегі 
болса, ана-отбасының ұйытқысы, жылуы, 
алтын қазығы.

Марқұм анасы Гүлсара Ахметжанқызы 
сегіз баланы дүние əкелген алтын құрсақты 
ана болатын. Отбасының берік тірегі -əкесі 
Нұрмырза Садықұлы мінезі салмақты, 
біртоға, еңбекқор, білімді жан болған екен. 
Экономист-қаржыгер мамандығын игерген 
ол Талғар тігін фабрикасында алғашында 
жоспарлау бөлімінің бастығы болып, көп 
ұзамай директордың орынбасары, ал 1960 
жылдан бастап директор міндетін абыроймен 
атқарғанын ел біледі. «Ер еңбегімен елеулі» 
демекші, мыңға жуық адам жұмыс істейтін 
іргелі кəсіпорында табаны күректей 22 жыл 
басшылық қызметті атқарып, ел дəулетін 
арттыруға сүбелі үлес қосқан Нұрмырза 
Садықұлының 1974 жылы «Құрмет белгісі» 
орденімен марапатталуы еселі еңбегінің 
жемісі. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс 
қамымен жүріп, шаруасы қат-қабат болса 
да əкесінің балаларының тəрбиесін бір 
сəт те жадынан шығармайтынын Райхан 
Нұрмырзақызы тебірене еске алады. «Иə 
заман ағымы солай болды ма, бəріміз 
орыс тілінде білім алдық. Ата-анамыз 
біздің білімді, ой-өрісіміздің, танымдық 
қабілетіміздің кең болғанын қалайтын. 
«Наука и жизнь», «Квант» журналдарын 
үзбей жаздыртып беретін, оған қоса қосымша 
білім көкжиегін кеңейтетін кітаптар да 
біздің сабақ оқитын үстелімізден үнемі 

табылатын. Осылайша, алған білімімізді 
өз бетімізше шыңдауға, бос уақытымызды 
неғұрлым тиімді пайдалана білуге əрдайым 
баулып отыратын. Шахмат, теннис ойнау да 
əдетке айналғаны есімде» дейді, ол балалық 
шақты еске алып. «Тəрбие – адам тағдырын 
шешетін ұлы іс» деп бір ойшыл айтқандай, 
отбасының алтын қазығы, ұйытқысы болған 
асыл анасының нұрлы жүзін, дархан көңілін, 
мейірім шуағын, даналық ақыл-кеңесін 
ешқашан да ұмытпақ емес. Əсілі қыз бала 
анаға жақын болатыны рас-ау. Райхан 
Нұрмырзақызы да кішкентайынан анасына 
ерекше жақын болған екен. Сондықтан 
болар анасын еске алғанда жүрегі елжіреп, 
еріксіз жанарына жас үйірілді. «Анам 
марқұм өте балажан, көпшіл, кеңпейілді, 
көкірек көзі ашық, ой-өрісі кең жан еді. 
Əрқайсымыздың тілеуімізді тілеп, «қандай 
қызмет атқарсаңдар да ынта-ықыласпен 
істеңдер, таза, əділ, адал болыңдар», дейтін. 
«Қолыңнан келсе өзгелерге жақсылық 
жасаудан еш тартынба, абыройдан артық 
ешнəрсе жоқ», деп ақылын айтып отырушы 
еді. Анамның бір ауыз сөзі жаныма жалау 
болып, қиналған сəтте жігерімді жанып, 
қанаттандырып жіберетін» дейді ол ерекше 
бір сағынышпен аяулы анасын еске алып. 
Осылайша, өнегелі отбасында өсіп-өнген төрт 
ұл, төрт қыз жастайынан бауырмалдықты, 
еңбексүйгіштік пен тиянақтылықты, білімге 
деген құштарлықты бойларына сіңіріп, үлгі 
тұтып қалыптасты. Абай хакім айтқандай, 
бұл күндері бір шаңырақтан өрбіген олар 
«дүниеге бір-бір кірпіш болып қаланып», 
өмірден өз орындарын тауып, əр салада еселі 
еңбек етуде.

ҰСТАЗДЫҚТАН БАСТАЛҒАН 
ЕҢБЕК ЖОЛЫ

Мектепте жүргенде-ақ озат оқып, ұстаздар 
қауымының назарына ілінген Р.Садықова 
1977 жылы Талғар қаласындағы №1 орта 
мектепті «Алтын медальға» бітіріп, сол жылы 
С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік 
университетінің химия факультетіне түседі. 
Мамандық таңдауда еш қателеспеген 
екен. Əкесі Нұрмырза қызының қаржыгер 
болғанын қалағанымен, таңдау еркін өзіне 
берген. Ал Райхан болса қағаз бетіндегі 
қисапсыз цифрлармен жұмыс істегеннен 
гөрі, адамдардың ортасында, жанды қарым-

қатынаста еңбек етуді қалайтын. Əрі химия 
пəнін таңдауына ұлағатты ұстаз Роза 
Рыжкованың сабақ берудегі, оқушыны баурап 
алудағы шеберлігі ықпал еткенін айтады. 
Жоғары оқу орнын тəмамдаған бетте ғылым 
жолын таңдауға да болар еді. Бірақ жас маман 
ата-анасының ақылына құлақ асып, 1983 
жылы өзінің туып-өскен Талғар қаласындағы 
№8 Ю.Гагарин атындағы орта мектепте 
химия пəнінің мұғалімі болып еңбек жолын 
бастайды. 

«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден 
балаға» дегендей, тынымсыз еңбектенудің 
арқасында ізгі мамандықтың қыр-сырын 
меңгеріп, тəжірибе жинақтайды. Ал 1990 
жылы іскер ұстаз аудандық партия комитетінің 
қолдауымен Талғар аудандық партия 
комитетінің идеология бөлімінде инструктор 
болып бір жыл қызмет атқарады. Содан 
1991 жылы қайтадан Ю.Гагарин атындағы 
№8 орта мектепке оқу ісінің меңгерушісі 
болып оралады, арада үш жыл өткенде 
мектеп директоры қызметіне тағайындалды. 
«Өмір үйретеді, еңбек ширатады» деп тегін 
айтылмаған. Осылайша, еңбек айдынында 
қабырғасы қатайып, тəжірибесі шыңдала 
түскен-ді. Р.Садықова үшін жүріп өткен 
өмір белесіндегі ең бір қымбат кезең де, 
осы мектеп қабырғасындағы еңбек еткен 

жылдары екен. Əрдайым шығармашылық 
ізденіс үстінде жүретін Райхан 
Нұрмырзақызы №8 орта мектепке директор 
болып тағайындалғаннан кейін барлық 
білім-біліктілігі мен жинақтаған тəжірибесін 
педагогикалық ұжымды инновациялық оқыту 
үрдісіне, шығармашылықпен жұмыс жасауға 
бағыттағаны рас. Нəтижесі де көп күттірмеді. 
Оқушылардың білім сапасы көтеріліп, 
халықаралық білім беру ұйымдарымен 
тығыз байланыс орнықты. Республикалық, 
облыстық деңгейдегі пəн олимпиадаларында 
жүлделі орындарды иеленген шəкірттері 
мектеп абыройын асқақтатты. Тынымсыз 
еңбектің нəтижесінде аталмыш білім ұясы 
1997 жылы аудан бойынша ең алғашқы 
болып гимназия статусын иеленген-ді. 

АЙШЫҚТЫ ӨМІР БЕЛЕСТЕРІ

Осылайша өз міндетін зор 
жауапкершілікпен табанды орындап, ұтымды 
ұйымдастырушылық қабілетін таныта білген 
ол 2002 жылы аудандық білім бөлімінің 
басшысы қызметіне тағайындалды. Білім 
саласы – елдің ертеңін айқындайтын, оның 
бəсекелестік қабілетіне ықпал ететін аса 
маңызды сала болғандықтан оқушылардың 
білім сапасын көтеруге, мектептердің 
техникалық базасын нығайтып, ұстаздардың 
кəсби біліктіліктерін арттыруға бағытталған 
жұмыстарды жандандыруға күш салу 
міндеті тұрды. Білікті басшы бұл қызметте 

«Құрмет ордені», «Астанаға – 10 жыл», 
«Қазақстан Тəуелсіздігінің – 25 жылдығы», 
«ҚР Коституциясының 10 жылдығы» 
мерейтойлық медальдары, ҚР БҒМ «Білім 
беру ісінің Құрметті қызметкері» төс 
белгілері, Алматы облысы əкімінің «Құрмет 
грамоталарымен» марапатталып, Талғар 
ауданының «Құрметті азаматы» атануы ұзақ 
жылғы еңбегінің жемісі деп білеміз. 

Бүгінгі таңда Райхан Садықова Талғар 
политехникалық колледжінің директоры 
қызметін атқарып келеді. Толағай тəжірибесі 
бар басшы ретінде жастарға жұмысшы 
мамандықтарын оқытып, үлкен өмірге қанат 
қақтыруда колледж ұжымын іргелі істерге 
ұйыстырып, оқыту үрдісін уақыт талабына 
сай жаңашылдықпен жандандыруға ден 
қойып келеді. Сонымен қатар, колледждің 
материалдық-техникалық базасын 
нығайтып, көгалдандыру шараларын 
мықтап қолға алды. Осының бəрі 
студенттердің алаңсыз білім алып, таңдаған 
мамандықтарының қыр-сырына тереңінен 
үңілуіне жол ашуда.

«Дүниеде пендеге берілетін барлық 
сыйлықтардың ең үлкені – оның артында 
қалатын жақсы аты, мейірімі мен 
қайырымдылығы» – деп шығыс ойшылы 
Сағди ой түйгендей, өмірдегі еңбек жолын 
өзі туып-өскен Талғарына арнаған Райхан 
Нұрмырзақызына асқаралы 60 жасыңыз 
құтты болсын дей келе, деніңізге саулық, 
басыңызға амандық тілейміз! 

де алғырлығымен көзге түсіп, біраз 
жылдан соң аудан əкімінің орынбасары 
қызметіне көтерілген еді. Бұл 2007-
2013 жылдар болатын. Сол бір жылдары 
қоғамдық ұйымдардың белсенділігі артып, 
ауданымыздың тыныс-тіршілігіне етене 
араласа бастағаны белгілі. Ел игілігіне 
бағытталған қоғамдық жұмыстарды бір 
арнаға тоғыстырып, үйлесімді жұмыс 
жүргізу үлкен жауапкершілік пен іскерлікті 
талап ететіні рас. Сонымен қатар өзі 
жетекшілік еткен əлеуметтік, білім, 
денсаулық, мəдени, спорт салаларындағы 
қым-қуырт тірліктің тамырын дөп басып, 
бағыттап отыруда көптеген іс-шаралар мен 
жоспарлы жұмыстарды жүзеге асыруда 
еселі еңбек етті. Одан кейінгі 2013 жылдың 
18 қаңтарынан бастап Р.Садықова Талғар 
ауданының əкімі болып тағайындалды. 
Аудан тізгінін ұстаған бес жыл аясында сегіз 
жаңа мектеп бой көтеріп, бірқатар дəрігерлік 
амбулаториялар мен ФАП-тар, балабақшалар 
ел игілігіне берілді. Бүгінде «Алмалы» 
спорт кешенінде жас жеткіншектер түрлі 
спорттық секцияларға қатысып, спорттық 
сайыстар ұйымдастыруға мүмкіндік алды. 
Жаңалық ауылындағы «Саяси қуғын-сүргін 
құрбандары» музейінің ашылуына, аудан 
халқының табиғи газға қол жеткізуіне, тағы 
да басқа көптеген əлеуметтік-экономикалық 
деңгейдің көтерілуіне бағытталған игі 
жұмыстардың басы-қасында болып, жүзеге 
асуына сол кездері тікелей басшылық 
жасаған Райхан Нұрмырзақызының еңбегін 
атап өту орынды. Кейіпкеріміздің əр 
жылдары атқарған қажырлы еңбегі ескерусіз 
қалған жоқ. Омырауына жарқырата тағылған ЕҢБЕКПЕН

өрілген өмір

Уа�ытты� зын к�шінде 
адам �міріні� ас�ар 

асулары, бел-белестері, 
шуа�ты да шырайлы сәттері, 

к�рген �уанышы, е�серген 
�иыншылы�ы - бәрі де 

�арашада жау�ан �арда�ы 
іздей жар�ырап жататыны 

аны�. �сіресе, �мірді� 
орта белінен ас�ан уа�ытта 
айнала�а к�з тастап, �ткен 
жолы�ды ой елегінен �ткізу 

де адам баласына тән 
�асиет. Б�гінде ас�аралы 
алпысты е�серіп отыр�ан 

кейіпкеріміз Тал�ар 
ауданыны� �рметті 

азаматы, «�рмет» орденіні� 
иегері, Білім беру ісіні� 

�рметті �ызметкері 
Сады�ова Райхан 

Нрмырза�ызы бар саналы 
�мырын рпа� тәрбиесі 
мен ту�ан �лкесіні� �сіп-
�ркендеуіне ба�ышта�ан 

арда�ты жан.
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Фатима ЕРЖАНОВА,
«Талғар». 

Честь и хвала ему! Свидетельством столь 
насыщенной во всех отношениях биографии 
и как знак признания его заслуг, являются 
его успехи и достижения, а также награды, 
которых у него не счесть. На сегодняшний 
день его компания, специализирующаяся 
в водохозяйственном, мелиоративном, 
промышленно-гражданском строительстве, 
и занимающаяся ликвидацией последствий 
ЧС природного и техногенного характера, 
пользуется большим авторитетом не только в 
районе, но и в масштабе области. Это дорогого 
стоит, ибо за всем этим недюжинным успехом 
стоит невидимый, но неустанный труд 
работников его высокопрофессионального 
коллектива, а самое главное - труд 
талантливого руководителя, имеющего 
большой организаторский опыт ведения 
бизнеса и маркетинга. 

– Бахыт Алданович, имея за плечами 
такую насыщенную автобиографию и 
интересный жизненный путь, хотелось 
бы узнать из ваших уст, в чем сложность 
работы вашего предприятия, усилия 
которого направлены на предотвращение 
природных катастроф? 

– Да вы правильно констатируете, 
действительно у меня огромный багаж 
профессионального опыта в сфере 
гидротехнических работ и мелиоративного 
дела, что я как говорят, «собаку съел» 
в части строительства гидрозащитных 
сооружений. Годы учебы в Кзыл-
Ординском политехническом техникуме 
по специальности «Гидротехническое 
строительство» и освоения дальнейших 
азов по этой же специальности уже в 
ВУЗе – Джамбулском гидромелиоративно-
строительном институте по специальности 
«Гидромелиорация» дали положительный 
задел на будущее всей моей карьеры. А 
начинал я свой профессиональный путь, 
как и все с малого - работая простым 
бетонщиком ХРУ строя Кзыл-Орда, затем 
наращивая опыт мастером, прорабом, 
старшим прорабом , начальником участка 
ПМК-51 треста «Иссыкводстрой», ПСМО 
«Алматымелиорация» Главриссовхозстроя 
при Министерстве Водного Хозяйства СССР 
Алматинской области, прошел путь от 
главного инженера, начальника участка до 
Генерального директора специализированных 
организаций, занимающихся на ликвидации 
последствий ЧС, много лет проработал 

селезадерживающие плотины, дамбы, 
каналы, дренажи, ливневые канализации, 
берегоукрепление, мехочистка, 
цементирование, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, рекультивация 
полигонов, проектно-изыскательские работы. 

– Бахыт Алданович, скажите, какие 
проблемы в вашем секторе решить удается 
с трудом?

– Есть проблемы в части прохождения 
госэкспертизы, по поводу государственной 
системы закупок работ. Недавно мы 
обратились с письмом за финансовой помощью 
в областной акимат, так как нам нужны 
деньги на реализацию двух рабочих проектов: 
«Ликвидация последствий ЧС природного 
характера, строительство ливневых лотков 
по отводу дождевых, талых и грунтовых вод 
мкр.Бурабай с.Бесагаш Талгарского района 
(предварительный сметный расчет 315 
тысяч тенге) и «Ликвидация последствий 
ЧС природного характера укрепление 
грунтов на горе Верблюд Талгарского района 
(предварительный сметный расчет 115 тысяч 
тенге). Нужн учитывать, что эти проекты 
будут производиться в сложных условиях 
густонаселенной и горной местности, 
здесь обозначен большой объем и фактор 
производства строительно-монтажных работ. 
Есть проблема, которая не решается из года 
в год, когда в зоне наводнения оказываются 
жилые дома, построенные в пойме русел 
рек, так сказать за «красной линией». То же 
самое можно сказать и про оползни, когда 
люди сознательно строят свои дома на крутых 
склонах гор, вблизи родников. 

– Какие современные технологические 
инновации вы применяете при 
строительстве?

механизация строительных и монтажных 
работ всеми необходимыми комплектами 
строительных машин и механизмов, 
средств малой механизации, монтажной 
оснастки, инвентаря и приспособлений. Все 
законченные строительством объекты сданы в 
эксплуатацию в договорные сроки с хорошим 
качеством. Основными принципами в работе 
являются такие понятия, как безопасность, 
надёжность, долговечность построенных 
объектов.

– Какие виды услуг вы дополнительно 
еще оказываете? 

– Нами проводятся укрепление 
скальных откосов, экспертные работы и 
инжиниринговые услуги по виду: технический 
надзор в части инженерных сетей, 
технологического оборудования и несущих 
и ограждающих конструкций, строительно-
монтажные и ремонтно-восстановительные 
работы, гидротехнические работы: 

– Простых объектов по ликвидации 
ЧС не бывает. В процессе выполнения 
строительно-монтажных работ применяются 
методы крупноблочного строительства, 
новые материалы, например, геотекстиль, 
геокаркас, сетчатые габионные конструкции 
для берегоукрепительных работ, сетки 
от камнепадов для укрепления скальных 
откосов. Главное направление развития нашей 
компании – совершенствование технологии 
строительства. Совершенствовать же 
технологию будем за счет вооружения новыми, 
современными инструментами и механизмами 
и улучшения отношения рабочих и инженеров 
к своему труду. Ведь нам, строителям, судьбой 
дана уникальная возможность – делать людей 
счастливыми, работать во благо окружающих. 
И подходить к этому нужно ответственно.

– На эмблеме компании изображен, 
как мы заметили, степной орел, вольно 
распахнувший свои крылья под розой ветров. 
Что это означает?

– Вы правильно заметили, что этот 
символ не случаен. Среди наших заказчиков 
- Комитет по ЧС МВД РК, Управление по 
мобилизационной подготовке, гражданской 
обороне, организации предупреждения и 
ликвидации аварий и стихийных бедствий 
по городу Алматы и Алматинской области, 
районные акиматы. Компания по прокладке 
магистрального газопровода Казахстан - 
Китай пригласили наше предприятие как одну 
из лучших специализированных организаций 
на строительстве гидротехнических 
сооружений по Алматинскому, Жамбылскому 
и Южно-Казахстанскому регионам. Скажу 
одно, что порой мы работали в жестких 
условиях и временных рамках и при 
этом стараемся лояльно относиться к 
требованиям заказчиков. Простых объектов 
по ликвидации ЧС не бывает. Специалисты 
нашей компании трудились на реках города 
Алматы, в Илийском, Талгарском, Аксуском, 
Карайском Уйгурском районах Алматинской 
области, работаем без выходных и 
праздников. Причем все природные 
катаклизмы происходят неожиданно, 
спонтанно и преимущественно в ночное 
время суток. Мы поэтому должны быть 
готовыми ко всему. 

– Бахыт Алданович, вы настоящий 
профессионал своего дела, чтобы вы 
пожелали всем, кто сталкивается, так 
или иначе, с природными бедствиями и 
катаклизмами? 

– Хочу пожелать, пользуясь случаем, 
прежде всего, терпения, стойкости и 
мужества, в преодолении техногенных 
ситуаций и в ликвидации ЧС. 

– Благодарю за беседу, успехов вам и 
удачи в вашем нелегком, но благородном 
труде по спасению людей.

Мое  главное  кредо  –  

     Прежде  чем  делать  людей  
счастливыми,  человек  должен  

быть  счастлив  сам,  жить  в  
гармонии  с  самим  собой,  быть  

востребованным,  принося  пользу  
обществу.  Герой  нашего  интервью,  
можно  сказать,   воистину  счастлив,  

ибо  у  него  для  полноценного  
счастья  есть  все:  любимая  работа,  

прекрасная  семья,  заслуженный  
авторитет  в обществе. Но  
чтобы  стать  обладателем  

столь   счастливого  реноме,  
коей   является  его  жизненная   

биография,   Генеральный  директор  
ТОО «КазГидроСпас» Бахыт  

Алданович   Нурманов   «звезд  с 
небес  не  хватал»,  а  шел  поэтапно  

тернистым  путем  к успеху,  
завоевывая  пути  достижения  

своей  цели  кропотливым  трудом. 

ДЕЛАТЬ  ЛЮДЕЙ  СЧАСТЛИВЫМИ  
начальником отдела строительства при 
МЧС РК. Сложность работы предприятия 
заключается в том, что все чрезвычайные 
ситуации – наводнения, оползни, разрушения 
- происходят внезапно. В период прохождения 
весенне-летнего паводкового сезона, при 
ликвидации последствий ЧС компания 
работает в тесном контакте с подразделениями 
комитета по ЧС МВД РК, областными и 
местными исполнительными органами. Так, 
во время паводков в Талгарском районе в 
2018 году сложилась очень напряженная 
обстановка. В тесном взаимодействии с 
акиматом района были проведены большие 
объемы работ по ликвидации ЧС в селах 
Туздыбастау, Байдыбек, Даулет, Еркин, 
Жаналык, Айжарык, Панфилова, Аркабай, 
Рыскулова, населенном пункте Байтерек 
Енбекшиказахского района. Возводились 
защитные дамбы, водоотводные каналы, 
восстанавливались мостовые конструкции, 
трубчатые переезды и гидротехнические 
сооружения.  В этом году – паводковый 
период на территории области прошёл 
в стабильном режиме. Работа в 2019 г. 
направлена в основном на проведение работ 
по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации природного характера. Были 
выполнены объемы 1-го этапа ремонтно - 
восстановительных работ на правом берегу 
р. Талгар в районе трикотажной фабрики 
и строительного рынка – земляные работы 
и устройство железобетонной подпорной 
стенки.

В период августа и сентября этого года 
проведены неотложные восстановительные 
работы на дюкере-водоводе через реку 
Талгар, обеспечивающей питьевой водой 
правобережную часть г. Талгар с населением 
свыше 45 тысяч человек.

При производстве строительно - монтажных 
работ широко применяется комплексная 
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Талғар ауданында дауыс беруді өткізу жəне 
дауыс санау үшін сайлау учаскелерін құру 

туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» 1995 жылғы        28 қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 23-бабының 1-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 
жəне өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 
33-бабының 2-тармағына сəйкес, Талғар ауданының 
əкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Талғар ауданында дауыс беруді өткізу жəне 
дауыс санау үшін сайлау учаскелері осы шешімнің 
қосымшасына сəйкес құрылсын.

2. Талғар ауданы əкімінің «Талғар ауданында 
дауыс беруді өткізу жəне дауыс санау үшін 
сайлау учаскелерін құру туралы» 2018 жылғы 07 
желтоқсандағы № 12-05 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4945 
тіркелген, 2018 жылдың 11 желтоқсандағы «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
шешімінің күші жойылды деп танылсын.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Талғар 
ауданы əкімінің аппарат басшысы Ж. Нұрғалымовқа 
жүктелсін.

4. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ж.Омаров,
Талғар ауданының əкімі.

Талғар ауданы əкімінің
2020 жылғы «___» _________ «Талғар 

ауданында дауыс беруді өткізу жəне дауыс санау 
үшін құрылған сайлау 

учаскелерін құру туралы»
№ ______ шешіміне қосымша

Талғар ауданында дауыс беруді өткізу жəне 
дауыс санау үшін

құрылған сайлау учаскелері
 
№ 819 сайлау учаскесі.  
Орталығы: Талғар қаласы, Гагарин көшесі № 

31, Ю. Гагарин атындағы № 8 дарынды балаларға 
арналған үш тілде оқытатын арнаулы гимназия 
(спорт залы). 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Абылай 
хан № 1-ден 35-ке дейін, Айвазовский, Амангелді 
№ 1-ден 33-ге дейін, Байжанов №29-дан 84-ге 
дейін, Бекбаева-Крутенко № 1-ден 30-ға дейін, 
Достоевский № 1-ден 12б-ға дейін, Д. Нұрпейісова 
№ 1-ден 25-ке дейін, Киевская, Клеверная № 
1-ден 9-ға дейін, Левитан, Мақатаев, Пятигорская, 
Райымбек № 1-ден 32-ге дейін, Тəуке хан № 
1-ден 30-ға дейін, Тоқаев № 26-дан 97б-ға дейін, 
Торайғыров, Шəкəрім, Ықылас № 30-дан 86-ға 
дейін.

№ 820 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Гагарин көшесі № 

31, Ю. Гагарин атындағы № 8 дарынды балаларға 
арналған үш тілде оқытатын арнаулы гимназия 
(фойе).

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Байжанов 
№1-ден 28-ге дейін, Береговая № 1-ден 53-ке дейін, 
Гагарин № 1-ден 44-ке дейін, Глинка 60-тан 88-ге 
дейін, Ескелді би, Заречная, Қабанбай батыр № 
2-ден 76-ға дейін (жұп жағы), Крылов, Пархоменко, 
Рысқұлов № 1-ден 35-ке дейін, Тимирязев № 1-ден 
41-ге дейін, Тоқаев № 1-ден 25-ке дейін, Ықылас 
№ 1-ден 29-ға дейін; «Горный ветерок» бағбандық 
қоғамдастығы.

№ 821 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Гагарин көшесі № 

31, Ю. Гагарин атындағы № 8 дарынды балаларға 
арналған үш тілде оқытатын арнаулы гимназия (акт 
залы).

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Алматы, 
Бульварная, Глинка 4-тен 57-ге дейін, Грибоедов, 
Державин, Дружба, Есенин, О. Бөкеев; тұйық 
көшелер: О. Бөкеев № 1-ден 3-ке дейін, Островский 
№ 1-ден 17-ге дейін, И. Байзақов, Колхозная № 
1-ден 12а-ға дейін, Лесная, Маяковский, Мечников, 
Толстой № 1-ден 9-ға дейін, Щусев № 1-ден 17-ге 
дейін.

№ 822 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Гагарин көшесі № 59, 

Т. Рысқұлов атындағы № 9 мектеп жасына дейінгі 
шағын орталығы бар жалпы білім беретін орта 
мектебі. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Қонаев № 
1-ден 61-ге дейін (тақ жағы), Леонова, Райымбек № 
33-тен 78-ге дейін, Қабанбай батыр № 1-ден 87-ге 
дейін (тақ жағы), Амангелді № 34-тен 88-ге дейін, 
Гоголь, Мира, Əл-Фараби, Рысқұлов № 36-тен 
73-ке дейін(тақ жағы), Тимирязев № 42-ден 52-ге 
дейін, Клеверная№ 10-нан 26-ға дейін, Восточная, 
Одесская № 1-ден 25-ке дейін, Бетховен. 

№ 823 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Абылайхан көшесі № 

55, Талғар ауданы əкімдігінің «Талғар ауданының 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Талғар 
қаласындағы мектепаралық оқу-өндірістік ком-
бинаты» мемлекеттік коммуналдық қазыналық 
кəсіпорыны.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Д. 
Нұрпейісова № 26-дан 49-ға дейін, Шишкин, Л. 
Хамиди, Крымская, Жастар, Кузнецов, Гагарин № 
45-тен 71-ге дейін, Н. Тілендиев, Бекбаева-Крутенко 
№ 31-ден 80-ге дейін, Құрманғазы, Береговая № 54-
тен 82-ге дейін, Абылай хан № 36-дан 80-ге дейін, 
Тəуке хан № 31-ден 62-ге дейін, Достоевский № 13-

тен 26-ға дейін.
№ 824 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Пушкин көшесі № 

28, И. Ф. Халипов атындағы №1 мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар жалпы білім беретін 
орта мектебі. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Одесская 
№ 26-дан 46-ға дейін, Қазанғап, Төре Миразұлы 
№ 1-ден 20-ға дейін, Мұстафа Шоқай № 1-ден 
20-ға дейін, Чернышевский № 1-ден 16-ға дейін, 
Амангелді № 89-дан 128-ге дейін, Бекбаева-
Крутенко № 81-ден 114-ке дейін, Абылай хан № 
90-нан 99-ға дейін, Гагарин № 102-ден 128-ге 
дейін, Рысқұлов № 66-дан 72-ге дейін (жұп жағы), 
Қонаев№ 2-ден 64-ке дейін (жұп жағы), Ə.Тəжібаев, 
Пушкин, Бөгенбай батыр, Əйтеке би № 2-ден 68-ге 
дейін (жұп жағы), Рылеев; тұйық көше Горный № 
1-ден 37-ге дейін.

№ 825 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Рысқұлов көшесі 

№ 68, М. Бейсебаев атындағы ауылшаруашылық, 
агробизнес жəне менеджмент колледжінің 
əкімшілік ғимараты. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Абылай хан 
№ 100-ден 144-ке дейін, Ақан сері, Амангелді № 
129-дан 152-ге дейін, Бекбаева-Крутенко № 115-
тен 140-қа дейін, Береговая № 83-тен 103-ке дейін, 
Гагарин № 129-дан 150-ге дейін, Əйтеке би № 1-ден 
61-ге дейін (тақ жағы), Ер Əжібай, Төре Миразұлы 
№ 21-ден 60-қа дейін, Қасым хан, Райымбек № 
79-дан 108а-ға дейін, Рысқұлов № 82-ден 117-ге 
дейін, Т. Тұяқбаев № 2-ден 84-ке дейін (жұп жағы), 
Чернышевский № 17-ден 52-ге дейін, Мұстафа 
Шоқай № 21-ден 68-ге дейін; тұйық көшелер: 
Тюленин, Пионерский.

№ 826 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Севастопольская 

көшесі № 2, М. Əуезов атындағы № 5 мектеп 
жасына дейінгі шағын орталығы бар жалпы білім 
беретін орта мектебі. 

Шекарасы: Талғар қаласы, 
көшелер:Ленинградская, Рысқұлов № 118-ден 
199-ға дейін, Некрасов № 2-ден 28-ге дейін (жұп 
жағы), Т. Тұяқбаев № 1-ден 91а-ға дейін (тақ жағы), 
Береговая № 104-тен 191-ге дейін, Гагарин № 151-
ден 182-ге дейін, Абылай хан № 148-ден 219-ға дейін, 
Бекбаева-Крутенко № 141-ден 188-ге дейін, Кутузов, 
Қарасақал Ерімбет, Макаренко, Р. Люксембург, 
Біржан сал, Папанин, Жұбанов, Б. Шолақ, Т. 
Жароков, Əуезов, Солнечная, Төре Миразұлы № 
61-ден 87-ге дейін, Правда, Пирогов, Төле би, 
Суриков, Панфилов, Мичурин, Севастопольская; 
тұйық көшелер: Балхаш, Цветочный; «Урожайная» 
бағбандық қоғамдастығы; Жаңақұрылыс.

№ 827 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Рысқұлов көшесі № 

183б, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 49 жалпы білім беретін орта мектебі (акт залы). 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Е. 
Брусиловский, Чайковский, Тəттімбет, Некрасов 
№ 1-ден 27-ге дейін (тақ жағы), К. Байсеитова, 
Клочков, Дунаевский, Қазыбек би, М. Тынышбаев, 
С. Ковалевская, Рысқұлов №187, 189.

№ 828 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Рысқұлов көшесі № 

183б, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 49 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе). 

Шекарасы: Капчагайский, Б. Майлин, Сəтпаев, 
Рысқұлов № 200-ден 234-ке дейін (жұп жағы), 
Абылай хан № 220-дан 248-ге дейін, Байкальская № 
1-ден 7-ге дейін, Бестужев, Бауман, С. Перовская, 
Промышленная.

№ 829 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Шевцов көшесі № 8а, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 4 
жалпы білім беретін орта мектеп-лицейі.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Əзізбеков, 
Байкальская № 7-ден 46-ға дейін, Вавилов, Громова, 
Декабристов, Джалил, Егоров, Иссыкская, Комаров, 
Мате-Залка № 2-ден 18-ге дейін (жұп жағы), 
Мұқанов, Нариманов, Овчаров № 1-ден 24а-ға дейін, 
Пастер, Т. Əубəкіров, Полбин, Рысқұлов №236-дан 
340-қа дейін (жұп жағы), Т.Тоқтаров, Н.Əбдіров № 
1-ден 18-ге дейін, Стрельников, Суворов, Тургенев, 
Ш. Жиенқұлова, Чкалов, Шевцов, Шолохов; тұйық 
көшелер: Фабричный, Армянский, Ашхабадский, 
Бакинский, Бұғыбаев, Седов, Рудаки.

№ 830 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Қарасай батыр көшесі 

№34/1, Жамбыл Жабаев атындағы мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар № 6 жалпы білім 
беретін орта мектебі (фойе). 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Менделеев 
№ 3-тен 11-ге дейін (тақ жағы), Ш. Руставели, 
Белинский, Невский, Виноградов, Рабочая, 
Пржевальский, Доспанбет жырау, М. Мəметова, 
Маршак, Черняховский, Нахимов, Рысқұлов № 
201-ден 251а-ға дейін (тақ жағы), Физкультурная, 
Алпамыс батыр; тұйық көше: Шалкиіз жырау, Ы. 
Алтынсарин, Жандосов № 1-ден 78-ге дейін.

№ 831 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Қарасай батыр көшесі 

№34/1, Жамбыл Жабаев атындағы мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар № 6 жалпы білім 
беретін орта мектебі (спорт залы). 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Қарасай 
батыр № 1-ден 54-ке дейін, № 54а, № 54б, № 
54в, Менделеев № 2-ден 22-ге дейін (жұп жағы), 
Шаумяна, Светлов, Циолковский, Н.Əбдіров 
№ 19-дан 33-ке дейін, Ноғайбаев, Покрышкин, 
Сырғабеков, Попович № 1-ден 24-ке дейін, 
Мате-Залка № 1-ден 39-ға дейін (тақ жағы), Б. 
Саттарханов № 1-ден 26-ға дейін, Овчаров № 25-тен 
40-қа дейін, Ахметов; бағбандық қоғамдастықтар: 
Садовод, Энергетик, Мичуринец, Достық, Жетісу.

№ 832 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талғар қаласы, Асфандияров көшесі 

№ 20, МКҚП №8 балабақшасының əкімшілік 
ғимараты (фойе).

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Асан Қайғы, 
Дома Московской экспедиции № 2-ден 22-ге дейін 
(жұп жағы), Абай № 2а-дан 52-ге дейін (жұп жағы), 
Асфендияров № 1-ден 44-ке дейін, Қонаев № 91-ден 
137-ге дейін, Украинская, Избакиев № 1-ден 22-ге 
дейін, Талгарская № 1-ден 19-ға дейін (тақ жағы), 
Минская№ 2-тен 23-ке дейін, Сенная № 2-ден 8-ге 
дейін (жұп жағы), Бұқар Жырау № 1-ден 31-ге 
дейін, М.Дулатов, Р.Бағланова, Скворцов, Арычная, 
Озерная, Илийская № 1-ден 15-ке дейін, Столетов, 
Рижская, Медицинская, А. Қарсақбаев, Васнецов; 
тұйық көшелер: Қажымұқан, Ғ.Мұстафин, 
Яблочков, Курганный.

№ 833 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Абай көшесі, нөмірі 

жоқ, «Талғар ауданының дене шынықтыру жəне 
спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Талғар 
ауданының «Алмалы» балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі» коммуналдық мемелекеттік 
мекемесінің əкімшілік ғимараты. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Центральная, 
6 нөмірі жоқ үйлер, Набережная, Садовая, 
Новая; ықшам аудандар: Аққу, Мелиоратор; 
тəуліктік реттеу бассейінінің үйлерінің 5 үйі, 
гидроэлектростанциясының 7 үйлері; бағбандық 
қоғамдастықтар: Ардагер, Медик, Радуга; орман 
шаруашылығының бақылау-өткізу бекітінің үйі.

№ 834 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Қонаев көшесі № 

201а, Д. Қонаев атындағы университеттің Талғар 
қаласындағы колледжінің əкімшілік ғимараты.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Абай № 
1-ден 69-ға дейін (тақ жағы), Б.Сыртанов, Избакиев 
№ 23-тен 44-ке дейін, Илийская № 17-ден 22-
ге дейін, А. Марғұлан, Қонаев № 143-тен 209-ға 
дейін (тақ жағы), М. Қашқари, Минская № 24-тен 
64-ке дейін, Бұқар Жырау № 33-тен 77-ге дейін, 
Орджоникидзе, Репин, Сейфуллин, Талгарская № 
6-дан 32-ге дейін (жұп жағы), Ташкентская, Тянь-
Шаньская, Р. Қошқарбаев, Чехов, М. Сүртібаев, 
Казахская, Щорс.

№ 835 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Қонаев көшесі № 

209, Талғар политехникалық колледжінің əкімшілік 
ғимараты. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Керей хан, 
Уəлиханов, Білге қаған, Қонаев № 224-тен 246-
ға дейін, Лобачевский, Нажметдинов № 12-ден 
45а-ға дейін, Н. Шаяхметов № 79-дан № 85-ке 
дейін, Сүйінбай, Есім хан, Төлебаев, Челюскин, 
Шевченко, Шопен; тұйық көшелер:Қ. Қожамияров.

№ 836 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Пугачева көшесі №3, 

«Керемет» балабақшасының əкімшілік ғимараты 
(фойе). 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Ш. 
Айманов, Аманжолов, Алатауская, А. Байтұрсынов, 
Есенберлин, Жангелдин, Жансүгіров, Ш.Қалдаяқов, 
Майқанов, Молдағұлова, Б. Момышұлы, Хан Тəңірі, 
Новая.

№ 837 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Абай көшесі № 89, 

Абай атындағы № 3 жалпы білім беретін орта 
мектебі.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Луговая, 
Ə. Бөкейханов, Н. Шаяхметов № 43-тен 78-ге 
дейін, Р. Зорге, Нажметдинов № 1-ден 11-ге дейін, 
Красин, Бедренко, Терешкова, Қонаев № 150-
ден 210-ға дейін (тақ жағы), Абай № 64-тен 87-ге 
дейін, Нұртазин № 1-ден 19а-ға дейін (тақ жағы), 
Лермонтов № 45-тен 47-ге дейін; тұйық көше: 
Зеленый.

№ 838 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Ғ. Мүсірепов көшесі 

№ 57, № 7 жалпы білім беретін мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар лицей-орта мектебі. 

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Лермонтов 
№ 52, №52а, № 54, № 55, Нұртазин № 25, № 25а, 
Абай№ 78а, № 80, № 80а, Ғ. Мүсірепов № 11, № 
56, Павлов; нүктелер: №2-ден 5-ке дейін, №7,№ 11, 
№12, Исатай Тайманұлы, Ғ. Мұратбаев, Донской, 
Гайдар, Белорусская, Ломоносов № 2-ден 30-ға 
дейін, Нұртазин №21, 23.

№ 839 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Павлов көшесі № 1, 

Сакен Сейфуллин атындағы № 2 мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар жалпы білім беретін 
орта мектебі.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Қонаев 
№ 138-ден 144-ке дейін (жұп жағы), Лермонтов, 
Жаханша Досмұхамедов, А. Малькеев №3-тен 55-
ке дейін,О.Кошевой, Космодемьянская, Брюллов, 
Н. Шаяхметов № 5-тен 42-ге дейін, Жуковский, 
Асфендияров № 52, № 54, № 56, Бокин, Нұртазин 
№ 8-ден 24-ке дейін (жұп жағы); тұйық көшелер: Ер 
Тарғын, Спутник.

№ 840 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Павлов көшесі № 

24а, Талғар медициналық колледждің əкімшілік 
ғимараты.

Шекарасы: Талғар қаласы, көшелер: Матросов 
№ 24-тен 98-ге дейін, Ломоносов № 32-ден 197-
ге дейін, Лермонтов № 2-ден 32-ге дейін (жұп 
жағы), Павлов № 7-ден 28а-ға дейін, А. Қастеев, 
Ғ. Мүсірепов № 1-ден 43-дейін, Суханбердин, 
Кенесары хан, Əтибеев, Алтайская, Салқам Жəңгір, 
Курчатов, Жамбыл, Лахути, ХиуазДоспанова, 
Трудовая, Авангардная; тұйық көшелер: Брянский, 
Заслонов, Матросов.

№ 841 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Павлова көшесі 

№ 5а, «Талғар аудандық орталық ауруханасы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы қазыналық 
мемлекеттік кəсіпорны.

Шекарасы: Талғар қаласы, Талғар аудандық 

орталық ауруханасы шаруашылық жүргізу 
құқығындағы қазыналық мемлекеттік кəсіпорны.

№ 842 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талғар қаласы, Төлебаев көшесі № 23, 

Алматы аймақтық туберкулез диспансері, № 2-ші 
корпус.

Шекарасы: Талғар қаласы, Алматы аймақтық 
туберкулез диспансері.

№ 843 сайлау учаскесі.
Орталығы: Панфилов ауылы, Томаровский көшесі 

№ 9, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
17 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Панфилов ауылы, көшелер: 
Томаровский, Микоян, Сүйінбай, Ғ. Мүсірепов, 
Пушкин, Шəкəрім, Қонаев, Лермонтов, Ықылас, 
Рысқұлов, Тəттімбет, Төле би, С. Мұқанов, 
Панфилов, Подстанция, С. Көбеев, Талғар, 
Құрманов, Құрманғазы.

№ 844 сайлау учаскесі.
Орталығы: Панфилов ауылы, Томаровский 

көшесі № 9, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 17 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Панфилов ауылы, көшелер: Ы. 
Алтынсарин, Ш. Айманов, Беспаев,Т. Бокин, 
Жетісу, Докучаев, Дружба, Ш. Қалдаяқов, 
Дəулеткерей, Гагарин, Кульджинская № 61-ден 132-
ге дейін, Б. Майлин, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, 
І. Жансүгіров, А. Байтұрсынов, Жамбыл, Амангелді, 
Қ. Аманжолов, С. Дөнентаев, М. Əуезов, И. 
Байзақов.

№ 845 сайлау учаскесі.
Орталығы: Панфилов ауылы, Уəлиханов көшесі 

№ 8, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
33 жалпы білім беретін орта мектебі (акт залы). 

Шекарасы: Панфилов ауылы, көшелер: 
Көктал, Əл-Фараби, Қ. Сəтпаев, Ə. Қашаубаев, 
С. Сейфуллин, Б. Момышұлы, Мичурин, М. 
Горький, 8-Март, Алатау; Арқабай ауылы; «Янтарь» 
бағбандық серіктестігі.

№ 846 сайлау учаскесі.
Орталығы: Панфилов ауылы, Уəлиханов көшесі 

№ 8, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
33 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы). 

Шекарасы: Панфилов ауылы, көшелер: Абай, 
Абылай хан, Əйтеке би, Бейбітшілік, Уəлиханов, 
Жастар, Кенесары хан, Кульджинская № 1-ден 80-
ге дейін, Қазыбек би, Л. Хамиди, М. Мақатаев, Д. 
Нұрпейісова, Садовая, М. Сералин, Тəуке хан, Н. 
Тілендиев; Түзусай ауылы.

№ 847 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, Н. Тілендиев 

көшесі № 1, № 22 жалпы білім беретін мектеп 
жасына дейінгі шағын орталығы бар орта мектебі 
(фойе). 

Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, көшелер: 8 – 
Март, Р.Қошқарбаев, Балуан Шолақ, Ж.Жабаев, 
М.Қашқари, Əбу Əли ибн Сина, Н.Тілендиев;

№ 848 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қарабұлақ ауылы, Н. Тілендиев 

көшесі № 1, № 22 жалпы білім беретін мектеп 
жасына дейінгі шағын орталығы бар орта мектебі 
(акт залы). 

Шекарасы: Қарабұлақ ауылы, көшелер: Бейбарыс 
Сұлтан, Əз – Жəнібек хан, Чехов, Қажымұқан, 
Балпық би, ПМК – 710.

№ 849 сайлау учаскесі.
Орталығы: Төңкеріс ауылы, М. Мақатаев көшесі 

№ 30, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 23 жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Төңкеріс, Каменское плато.
№ 850 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылту ауылы, К. Тарпанов көшесі 

№ 21, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 24 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Қызылту ауылы, көшелер: 
Р.Бəсібеков, М. Жанғазақов, Жастар, Жібек жолы, 
Қуат, М.Сапаров, К.Тарпанов, Бірлік, Береке, 
Д.Нұрпейісова, Новая -2, Наурызбай батыр, 
Райымбек; əскери бөлім № 97617.

№ 851 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызылту ауылы, К. Тарпанов көшесі 

№ 21, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 24 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Қызылту ауылы, көшелер: У.Хамитов, 
А.Қырбасов, Тəттімбет, Сүйінбай, С.Сейфуллин, 
Кенесары хан, Северная, Жамбыл, М.Əуезов, 
Ынтымақ, Бостандық.

№ 852 сайлау учаскесі.
Орталығы: Кіші-Байсерке ауылы, Абай көшесі № 

170а, жалпы білім беретін № 40 орта мектебі.
Шекарасы: Кіші-Байсерке ауылы.
№ 853 сайлау учаскесі.
Орталығы: Гүлдала ауылы, Кичиков көшесі № 46, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 21 
жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Гүлдала ауылы, көшелер: Төле би, Н. 
Тілендиев, І. Жансүгіров, С. Сейфуллин, Б. Майлин, 
М. Əуезов, Қожа Ахмет Яссауи, Бейбітшілік, Жібек 
Жолы № 20-дан 36-ға дейін, М. Мақатаев, Қонаев, 
Кичиков № 51-ден 129-ға дейін (тақ жағы), № 70-
тен 130-ға дейін (жұп жағы), Əл-Фараби № 63-тен 
129-ға дейін (тақ жағы), № 54-тен 130-ға дейін (жұп 
жағы).

№ 854 сайлау учаскесі.
Орталығы: Гүлдала ауылы, Кичиков көшесі № 46, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 21 
жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Гүлдала ауылы, көшелер: Қасым хан, 
Ақын Сара, Жароков, Бейбарыс Сұлтан, Байзақов, 
Ықылас, Уəлиханов, А. Байтұрсынов, Наурызбай 
батыр, Жамбыл, Алатау, Астана, Құрманғазы, 
Ы.Алтынсарин; Жаңа Қуат ауылы.

№ 855 сайлау учаскесі.
Орталығы: Гүлдала ауылы, Жібек Жолы көшесі 

№1, «Элеватормельстрой» акционерлік қоғамы 
филиалының əкімшілік ғимараты.

Шекарасы: Гүлдала ауылы, көшелер: Кичиков № 
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1-ден 49-ға дейін (тақ жағы), № 2-ден 68-ге дейін 
(жұп жағы), Əл-Фараби № 1-ден 61-ге дейін (тақ 
жағы), № 2-ден 52-ге дейін (жұп жағы), Жібек Жолы 
№ 2-ден 19-ға дейін, Дитковский, Қазыбек би, М. 
Мəметова, Абылай хан, Алатауская, Қарасай батыр, 
Панфилов, Сүйінбай, Абай, Əйтеке би, Қобыланды 
батыр, Райымбек батыр, Ə. Молдағұлова, 
Менделеев, Б. Момышұлы, Жаңақұрылыс.

№ 856 сайлау учаскесі.
Орталығы: Белбұлақ ауылы, Ы. Алтынсарин 

көшесі № 16, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 10 жалпы білім беретін орта 
мектебі (спорт зал).

Шекарасы: Белбұлақ ауылы, көшелер: Грушовая, 
Яблочная, Құрманғазы, Уəлиханов, Абылай 
хан, С. Сейфуллин, Чайковский, Ғ. Мұратбаев, 
Райымбек батыр, Алатау, Н. Тілендиев, А. Жұбанов, 
Ə. Бейсеуов, Ш. Айманов, Қ. Рысқұлбеков, 
Дəулеткерей, Бұхар Жырау, Жібек Жолы № 1-ден 
15-ке дейін, №17, нүктелер: № 44 -тен 58-ге 
дейін, Манько № 2-ден 44-ке дейін, К. Əзірбаев 
№ 1-ден 12-ге дейін, № 14-тен 34-ке дейін (жұп 
жағы), Тораманов № 1-ден 46-ға дейін, № 48, Ы. 
Алтынсарин № 1-ден 43-ке дейін (тақ жағы), № 
2-ден 30-ға дейін (жұп жағы), нүктелер: № 1-ден 12-
ге дейін, Алматы № 1-ден 6-ға дейін, № 16б, № 17, 
№ 28а, № 49, № 50, № 53, № 54, № 77, № 81, № 83, 
№ 88, № 152-ден № 154б-ға дейін, № 172-ден 174-ке 
дейін, № 192, № 193а, Астана нүктелер: № 2, № 2а, 
№ 60-тан 212-ге дейін, Байқоңыр № 1, № 2, № 115-
тен 117-ге дейін, нүктелер: № 227-ден 232-ге дейін, 
Сосновая № 40а, № 53, № 57-ден 60-қа дейін, № 94, 
№ 96, № 101-ден 104-ке дейін.

№ 857 сайлау учаскесі.
Орталығы: Белбұлақ ауылы, Ы. Алтынсарин 

көшесі № 16, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 10 жалпы білім беретін орта 
мектебі (кабинет).

Шекарасы: Белбұлақ ауылы, көшелер: Қ. 
Əбдіғұлов, Рябич, Садовая, Арифов, С. Əлиев, 
Ы. Алтынсарин № 32-ден 66-ға дейін (жұп жағы), 
К. Əзірбаев № 13, № 15, № 17, № 36, № 38, № 46, 
Астана № 1, № 2, № 4, № 7, № 8, № 10, Жібек Жолы 
№ 16, № 18, № 19, № 20, № 22, № 26, № 28, № 32, 
№ 34, Манько № 45-тен 57-ге дейін, Іле Алатау № 1, 
№ 3, № 5, Орал №1-ден 8-ге дейін, Тораманова № 
47, № 49-дан 69-ға дейін, № 71, № 71а, № 72, № 74, 
Речная № 7, № 8, № 10, Байқоңыр № 3, № 5, № 5а, № 
8; Бригада, Подстанцияның 2 үйі. 

№ 858 сайлау учаскесі.
Орталығы: Белбұлақ ауылы, С. Əлиев көшесі № 

54, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
32 жалпы білім беретін орта мектебі. 

Шекарасы: Белбұлақ ауылы, көшелер: Абай, 
Ақан сері, А. Байтұрсынов, Біржан сал, М. 
Горький, Пушкин, Шəкəрім, Керей хан, Комаров, 
Молдабеков, Шевченко, Байқоңыр № 9-дан 13-ке 
дейін, К. Əзірбаев № 23-тен 29-ға дейін, (тақ жағы), 
№ 46-дан 56-ға дейін (жұп жағы), Ы. Алтынсарин № 
47-ден 55-ке дейін (тақ жағы), № 66-дан 88-ге дейін 
(жұп жағы), Байқоңыр № 12, № 18, № 56, № 56а, № 
182а, № 315, Жібек Жолы № 36-дан 52-ге дейін (жұп 
жағы), Манько № 61-ден 70-ке дейін, Тороманов № 
73, № 73а, № 75-тен 90-ға дейін.

№ 859 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Талдыбұлақ ауылы, М. Мəметова 

көшесі № 1, Қ. Əбдіғұлов атындағы № 34 мектеп 
жасына дейінгі шағын орталығы бар жалпы білім 
беретін орта мектеп-гимназиясы (фойе).

Шекарасы: Талдыбұлақ ауылы, көшелері: Т. 
Теберіков, О. Байғазиев, О. Нұржұмаұлы, С. 
Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Л. Хамиди, Д. Нұрпейісова; 
«Əбдіғұлов атындағы» өндірістік кооперативі.

№ 860 сайлау учаскесі.
Орталығы: Талдыбұлақ ауылы, М. Мəметова 

көшесі № 1, Қ. Əбдіғұлов атындағы № 34 мектеп 
жасына дейінгі шағын орталығы бар жалпы білім 
беретін орта мектеп-гимназиясы (акт залы). 

Шекарасы: Талдыбұлақ ауылы, көшелері: М. 
Мақатаев, В. Ладушкин, Т. Рысқұлов, М. Əуезов, 
Қ. Аманжолов, Наурызбай батыр, Б. Момышұлы, 
Бөгенбай батыр, Р. Қошқарбаев, Жібек жолы, Ж. 
Жабаев, Ұлытау, Төле би; «Водник» бағбандық 
серіктестігі.

№ 861 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бірлік ауылы, М. Мəметова көшесі № 

2, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 35 
жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы. 

Шекарасы: Бірлік ауылы.
№ 862 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызыл-Қайрат ауылы, Маметова 

көшесі № 101, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 19 жалпы білім беретін орта 
мектебі (фойе).

Шекарасы: Қызыл-Қайрат ауылы, көшелер: Ж. 
Мұналбаев,М. Төлебаев, Тұрдиев, М.Мəметова, 
Б. Момышұлы, С.Қоқымбаев, У.Ғазиев, Н. 
Келменбетова, Н. Тілендиев, Жамбыл № 1-ден 11-
ге дейін, А. Хамитов, М. Ниязов, Райымбек батыр; 
«Қайрат» бағбандық серіктестігі.

№ 863 сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызыл-Қайрат ауылы, Маметова 

көшесі № 101, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 19 жалпы білім беретін орта 
мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Қызыл-Қайрат ауылы, көшелер: 
А. Малькеев, К.Тазабекова, М. Жаханов,Ж.
Хасанов, Абай, М. Əуезов, Д. Қонаев, М.Мақатаев, 
Ш.Қалдаяқов, Ə. Молдағұлова,Т.Тоқтаров, К. 
Байсейітова, Н. Қожабекова, Жамбыл № 12-ден 20-
ға дейін.

№ жаңа сайлау учаскесі.
Орталығы: Қызыл-Қайрат ауылы, Мəлкеев көшесі 

№ 37/1, Мəдениет Үйі (фойе).
Шекарасы: Қызыл-Қайрат ауылы, көшелер: 

Тихая, Теміров, 
С.Адамбаев, С.Сейфуллин, О. Жандосов, Қ. 

Аманжолов, Алатау, Қарасай батыр, Астана, 
Қазыбек би, Розыбакиев, Жеңістің 60 жылдығы, 
Əл-Фараби, Əйтеке би, Ілияс Жансүгіров, Қаныш 
Сəтбаев, Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Алматы.

№ 864 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алмалық ауылы, Абай көшесі № 6, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 18 
жалпы білім беретін орта мектебі (акт залы).

Шекарасы: ауылдар: Алмалық, Амангелді, 
Байбұлақ.

№ 865 сайлау учаскесі.
Орталығы: Алмалық ауылы, Абай көшесі № 6, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 18 
жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: ауылдар: Шымбұлақ, Алтын Дəн; 
шипажайлар: Ақ Бұлақ, Березка; Алматы аймақтық 
туберкулезге қарсы диспансері; бағбандық 
серіктестіктер: Горький, Юбилейный, Алмагүл, 
Ключи, Ивушка, Агропром, Ивушка-2.

№ 866 сайлау учаскесі.
Орталығы: Рысқұлов ауылы, Бокин көшесі № 2, 

Т. Рысқұлов атындағы № 16 мектеп жасына дейінгі 
шағын орталығы бар жалпы білім беретін орта 
мектебі.

Шекарасы: Рысқұлов ауылы.
№ жаңа сайлау учаскесі.
Орталығы: Рысқұлов ауылы, Бокин көшесі № 2, 

Т. Рысқұлов атындағы № 16 мектеп жасына дейінгі 
шағын орталығы бар жалпы білім беретін орта 
мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Орман, Береке; № 1 сүт-
тауарлы ферманың нөмірі жоқ 33 үйі, № 2 сүт-
тауарлы ферманың нөмірі жоқ 4 үйі, Мемлекеттік 
Ұлттық паркінің алтыншы кордоны; бағбандық 
серіктестіктер: Элерон, Урожай, Горный ветерок, 
Талғар. 

№ 867 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Кеңдала ауылы, Қабанбай батыр 

көшесі № 2, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 42 жалпы білім беретін орта мектебі. 

Шекарасы: Кеңдала ауылы, көшелері: Талгарская, 
Əубəкір Мейірманов, М. Мақатаев, Қ. Аманжолов, 
Сайрам, Қарасай батыр, Наурызбай батыр, 
Қабанбай батыр, Абай, Ш.Уəлиханов, С.Сейфуллин, 
Д.Нұрпейісова, Б.Майлин, Тəуке хан, Шымбұлақ, 
Береке, Ж.Жабаев, Құрмағазы, Жаңақұрылыс, 
«Кербұлақ» отар жайлымы; «Тегістік» саяжай 
бірлестігінің тұтыну кооперативі.

№ 868 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Кеңдала ауылы, Смыков көшесі № 11, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 38 
жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: Кеңдала ауылы, көшелері: А.Смыков, 
Сарыарқа, Ықылас, Қорқыт ата, Тұран, Ақан Сері, 
Біржан сал, Ə.Жангелдин, Құлан, Достық, Ертіс, 
Отырар, Райымбек, Талхиз, Жібек Жолы, Абылай 
хан, Алматинская.

№ 869 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақдала ауылы Хантəңірі көшесі №3, 

№ 44 мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: Ақдала ауылы, көшелері: Хантəңірі, 
Қарқаралы, Сырдария, Алғабас, Алмалық, Түрген, 
Ақасық, Қазығұрт, Есіл, Талас, Арыс, Достық, 
Алакөл, Алатау, Жаңақұрылыс. 

№ 870 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Ақтас ауылы, Жаңақұрылыс көшесі № 

70, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
36 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Ақтас ауылы, «Қазақстан 
Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің 
жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі 
республикалық психиатриялық аурухана» 
мемлекеттік мекемесі; бағбандық қоғамдастықтар: 
Вишневый сад, Бүркіт, Аро-2, Ветеран-6, Вирг, 
Восход, Гвоздика, Гр.Авиация, Колос, Медик, 
Медик-2, Медик-4, Мехкомбинат, Огонек, 
Пенсионер-3.

№871 сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтас ауылы, Жаңақұрылыс көшесі № 

70, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
36 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы).

Шекарасы: бау-бақша серіктестіктері: Энтузиаст-
Талгар, Сэс, Рассвет, Солнечный, Тимирязовец, 
Геофизик, СШ № 52, Талгар-Көк дала, Труженник, 
Заповедник, Күншығыс, 40 лет Победы, Больница, 
Авиатор, Аэрофлот, Картограф, Пенсионер-5, 
Геолог, Горняк, Ю.Гагарин, Даяна, Химик-Талгар, 
Зефир, Природа. 

№ жаңа сайлау учаскесі.
Орталығы: Ақтас ауылы, Жаңақұрылыс №70 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 36 
жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Ақтас ауылының бау-бақша 
серктестіктері: Береке, Транспортник-Кеңдала, 
Лесоустроитель, Лоза-Талгар, Абай атындағы 
КазПИ, Мичуринец-2030, Талгар, Транспортник, 
Южная, Наука, Эл-Мо, Связист, Пищевик, Кондитер, 
Заря-Алатау, Дружба, Талгарские дачи, Берекелі 
су, Детский сад 208, Ромашка-Алатау; тұтыну 
кооперативтері: Сахарник-Талгар, Талгар-2012.

№ 872 сайлау учаскесі.
Орталығы: Еңбекші ауылы, Болашақ көшесі № 

62, №39 жалпы білім беретін орта мектебі.
Шекарасы: Еңбекші ауылының көшелері: 

Алтынемел, Болашақ, Достық, Егемен, Сарайшық, 
Жетісу, Жайық, С.Сейфуллин, Жастар, Төле би, 
Шоссейная, Д.Қонаев, Əл-Фараби, Новая, Алаш, 
Сығанақ, Баянауыл, Оқжетпес, Ордабасы, Медеу, 
Жаңақұрылыс.

№ 873 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бесқайнар ауылы, Мичурин көшесі № 

34, мектеп жасынадейінгі шағын орталығы бар № 20 
жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Бесқайнар, Қотырбұлақ.
№ 874 сайлау учаскесі.

Орталығы: Бесағаш ауылы, Ломоносов көшесі № 
7б, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
29 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Бесағаш ауылы, көшелер: А. 
Байтұрсынов, АКНМ, Терешкова, М. Дулатов, 
Жамбасбаев, Қ. Сатпаев, Қарасай батыр, М. 
Мақатаев, М. Жұмабаев; «Монтажник» бау-бақша 
серіктестігі; Ақ- бұлақ ауылы. 

№ 875 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бесағаш ауылы, Ломоносов көшесі № 

7б, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
29 жалпы білім беретін орта мектебі (акт залы).

Шекарасы: Бесағаш ауылы, көшелер: Ə. 
Молдағулова, Пушкин, Чехов, Абай, Белбұлак, 
Құрманғазы, Ломоносов, М. Əуезов, Спатай батыр, 
Т. Əубəкіров, С. Сейфуллин, Төле би, Гагарин.

№ 876 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бесағаш ауылы, Құдайбердиев көшесі 

№ 149, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 28 жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: Бесағаш ауылы, бау-бақша 
серіктестіктері: Самал, Луч, Восход-2030, Тюльпан, 
Асем, Тау-бұлак,Тау-Думан.

№ жаңа сайлау учаскесі
Орталығы: Бесағаш ауылы, Құдайбердиев көшесі 

№ 149, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар 
№ 28 жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: тұрғын жайылар; Алма-Тау, Бесағаш-2, 
Бригада; көшелер: Райымбек батыр, Алмалы, 
Сүйінбай, Түркістан, Алматы, Жетісу, Сарыарқа, 
Астана, Н. Дəркембаев, Ағыбай, Тұран, Қарқаралы, 
Сайрам, Торғай, Майқы би, Дəулеткерей, Жүсіпбек 
Аймауытұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Бейімбет 
Майлин, Сабыр Рахимов, Талғат Бигелдинов, Қасым 
Қайсенов, Сағадат Нұрмағанбетов, Рақымжан 
Қошқарбаев, Дəнеш Рақышев, Б.Момышұлы.

№ 877 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бесағаш ауылы, Хамраев көшесі № 

30, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
45 жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы 
(фойе).

Шекарасы:Бесағаш ауылы, көшелер: 
Қ.Аманжолова, Ə. Қашаубаев, Ш.Айманов, Ш. 
Құдайбердиев, Хамраев,Ұлы Дала, Мəңгілік Ел, 
Орбұлақ, Алаш, Тарбағатай, Жерұйық, Медеу, 
Аңырақай, Күлтегін, Бейбарыс Сұлтан, Сырым 
батыр, Исатай батыр, Алпамыс батыр, Үкілі 
Ыбырай, Əбілхан Қастеев, Халифа Алтай, Мұстафа 
Шоқай, Естай, Əл-Фараби, Ақан сері, Қожа Ахмет 
Яссауи.

№ 878 сайлау учаскесі.
Орталығы: Бесағаш ауылы, Хамраев көшесі № 30, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 45 
жалпы білім беретін орта мектеп-гимназиясы (спорт 
залы).

Шекарасы: Бесағаш ауылы,көшелер:Əйтеке 
би,Амангелді, К. Байсейітова, Бейбітшілік, 
Ж.Жабаев, Желтоқсан, Қазақстан, Қазбек би, 
Л.Хамиди, Н. Тілендиев, Наурызбай батыр, 
С.Əшімбаева, Бөгенбай батыр, АРЗ, Д. Қонаев, 
Мира, Лермонтова, Д. Нүрпейісова; Т. Рысқұлов, 
Аэропортная, Ш. Уəлиханов.

№ 879 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Жылқыбай 

көшесі № 153, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 31 жалпы білім беретін орта 
мектебі (фойе).

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: Алатау, 
Бауыржан Момышұлы, Жібек жолы, Б.Майлин, 
Тұздыбастау, Самал-2, Райымбек батыр, Н.Жақып, 
Жайлау, Н.Қанай, Саркеев Ахмет, Елібаев, Қ. 
Сəтпаев, Мақатаев, Т.Бокин, Əлмерек баба, 
Қотырбұлақ, Жылқыбай Абаев №1-ден №70-ке 
дейін, Даулет Базарбаев, Амангелді №1-ден №50-ге 
дейін, Жеміс, Розыбакиева №1-ден №58-ге дейін, 
Ш.Жақсылықов, Жұмабеков Бекетай Бəшейұлы, 
Мəрия Абайдулдаева.

№ 880 сайлау учаскесі.
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Жылқыбай 

көшесі № 153, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 31 жалпы білім беретін орта 
мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: 
Алдабергенова, Амангелді №50-ден №129-ға 
дейін, Бердығұлова, Əуезова, Жамбыл, Жылқыбай 
№70-тен №204-ке дейін, Мектеп, М.Байкушикова, 
Розыбакиев №58-ден №104-ке дейін, Ұлан

№ 881 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Жылқыбай 

көшесі № 153, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 31 жалпы білім беретін орта 
мектебі (фойе).

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: Абай, 
Абдулмажит Исқақов, Сары-арқа, Қазыбек би, Төле 
би.

№ 882 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Қазыбек би 

көшесі № 1, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 13 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе). 

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: 
Жылқыбай Абаев №206-дан №220-ға дейін, Ақын 
Сара, С.Нұрмағамбетов, Біржан сал, Ш.Айманов, 
М.Мəметова, Ертарғын, І.Есенберлин, Отау, Жетісу, 
Абылайхан, С.Бейбарыс, Ахмадиев Қасымбек, 
Сүйінбай, Ш.Қалдаяқов, Түркістан, Əль Фараби, 
Наурыз, Самал көшесі, Тəуке хан, Алпамыс батыр, 
Сейдахмет Мақсұтов, Д.Қонаев, Əйтеке би, Жайлау 
көшесі, Бəйтерек, Ə.Құралбаев.

№ 883 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Қазыбек би 

көшесі № 1, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 13 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт 
залы).

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: 
Р. Қошқарбаев, Т. Бигелдинов, Ғ.Мұстафин, 
К.Нарумов, Ибрагим Монтаев, Б.Чүкібасов, 
Ə.Мермухамедов, Сырым Датұлы, Ғ.Мұратбаев, 

Қ. Рысқұлбеков, Ұлы Дала, А. Асқаров, Талхиз, 
Достық, Өзбекəлі Жəнібеков, Е. Бекмаханов, 
Бірлік, Тəуелсіздік, А. Мақатов, Л.Асанова, Қасым 
Аманжолов, Ə. Байғарашев, Бəйдібек баба, Мəлік 
Ғабдуллин, Қасым Қайсенов, Ш. Кəрімов, Темірлан, 
Д.Баржықбаев, Қорқыт ата, Қазақстан, Ə.Тегенбаев, 
Ə.Бектасов, С. Күшікбаев, Қазтуған, Б. Соқпақбаев, 
Балуан Шолақ, М. Өзтүрік, Ж.Аймауытов, 
Р.Сырғабекова, Асанқайғы, А.Орымбаев, 
Н.Имангалиев, Н. Əбдіров, Ə. Мермұхамедов, 
Жəнібек хан, С. Мұқанов, Дəулеткерей, Қабанбай 
батыр, Ш. Уəлиханов, К.Аманжолов, М.Нұрбаев, 
Шығыс-2, Айжарық, Арман.

№ 884 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Тұздыбастау ауылы, Қазыбек би 

көшесі № 1, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 13 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе). 

Шекарасы: Тұздыбастау ауылы, көшелер: 
Кенесары хан, Құрманғазы, Ə. Молдағұлова, Кожа 
Ахмет Яссауи, Т. Рысқұлов, Астана, Т. Тоқтаров, 
С.Сейфуллин, Қарасай батыр, Кенен Əзірбаев, 
Шəкəрім, Бөгенбай батыр, З.Казиев, М.Шоқай, Д. 
Нүрпеисова, С.Əшімбаев, О. Бөкеев, Ақтамберді 
жырау, Алматы, Ахмет Байтұрсынов, Ғ.Мүсірепов, 
Нұрлы Жол, Мəңгілік Ел, Жанелия, М.Көпейұлы, 
Күлтегін, М.Дулатов, Жеңіс, Қасым хан, Т.Мергенов, 
Хиуаз Доспанова, Есім хан, Желтоқсан, Н.Тілендиев, 
Ораз Жандосов, Ə.Молдабеков, Долинка, Айсұлу, 
Белағаш, Балауса.

№ 885 сайлау учаскесі.
Орталығы: Еркін ауылы, Киров көшесі № 24, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 26 
жалпы білім беретін орта мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Еркін ауылы. 
№ 886 сайлау учаскесі.
Орталығы: Еркін ауылы, Киров көшесі № 24, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 26 
жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: ауылдар: Қайнар, Көктал, Достық; 
«Бетбұрыс» бағбандық серіктестігі.

№ 887 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жаңалық ауылы, Х. Омаров көшесі 

№ 13, Ілияс Жансүгіров атындағы мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы бар №37 жалпы білім 
беретін орта мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Жаңалық, Жаңа-Арна; 
бағбандық серіктестіктері: Али-1, Али-2, Наурыз, 
Нұр.

№ 888 сайлау учаскесі.
Орталығы: Дəулет ауылы, ғимарат №7, мектеп 

жасына дейінгі шағын орталығы бар № 11 жалпы 
білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: Дəулет ауылы.
№ 889 сайлау учаскесі.
Орталығы: Жалғамыс ауылы, Школьная көшесі 

№ 2, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
15 жалпы білім беретін орта мектебі (спорт зал).

Шекарасы: Жалғамыс ауылы, көшелер: 
Школьная, Аксенов, Советская, Новосельская, 
Заречная; Сақтан ауылы, «Көк Дала» бағбандық 
серіктестігі. 

№ жаңа сайлау учаскесі.
Орталығы: Жалғамыс ауылы, Школьная көшесі 

№ 2, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 
15 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Жалғамыс ауылы, көшелер: 
Наурызбай батыр, Салқам Жəңгір, Сырым Датұлы, 
Сыпатай батыр, С. Сейфуллин, Сұлтан Бейбарыс, 
Үмбетей жырау, Қ. Жандарбеков, І. Есенберлин, 
Алпамыс батыр, Орбұлақ, Азат, А.Жұбанов, Ғ. 
Мүсірепов, Сəмен батыр, Көкқайнар, Қазығурт, 
Тəуелсіздік, Ақсай, Желтоқсан, Х.Ерғалиев, Кəукен 
Кенжетаев, Көлсай, Түркістан, Н. Нұрмақов, 
С.Мұхамеджанов, Алмалық, Р.Сүлейменов, Байғозы 
батыр, Біржан сал, Ер Қосай, И. Байзақов, Ескелді 
би, Саурық батыр, Бұланты, Е.Сыпатаев, Шалкиіз 
жырау, Е.Наурызбеков, С.Дөнентаев, Ə.Əлімжанов, 
Қ.Мұңайтпасов, Б.Шолақ, Есет батыр, Ақбұлақ, 
А.Асқаров, Т.Тоқтаров, Ə.Молдағұлова, 
А.Алпысбаев, Т.Кунафин.

№ 890 сайлау учаскесі.
Орталығы: Еламан ауылы, Зеленая көшесі № 12, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 41 
жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Тереңқара, Еламан. 
№ 891 сайлау учаскесі.
Орталығы: Нұра ауылы, Бұралқиев Құрманғали 

көшесі № 5а, мектеп жасына дейінгі шағын орталығы 
бар № 12 жалпы білім беретін орта мектебі (фойе).

Шекарасы: Нұра ауылы, көшелер: Гольчевский, 
Саудабайұлы Бекқұл, А. Бекбосынов, Əбдірахым 
Анаров, Іңкəрбек, Жамбыл, К. Ибраев, Бейсентай, 
Школьный.

№ 892 сайлау учаскесі.
Орталығы: Нұра ауылы, Бұралқиев Құрманғали 

көшесі № 5а, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 12 жалпы білім беретін орта 
мектебі (спорт залы).

Шекарасы: Нұра ауылы, көшелер: Дəулетқұл 
Қаңтарбаев, Бəйдібек, Молдахметов Ыбырайым; 
ауылдар: Қара-Тоған, Топай.

№ 893 сайлау учаскесі.
Орталығы: Туғанбай ауылы, Ш. Шəймерденов 

көшесі № 45, мектеп жасына дейінгі шағын 
орталығы бар № 30 жалпы білім беретін орта 
мектебі.

Шекарасы: ауылдар: Туғанбай, Қара-Өзек; мал 
жайылым учаскелері: Кербұлақ, Шолақ.

№ 894 сайлау учаскесі. 
Орталығы: Өстемір ауылы, Ленин көшесі № 30а, 

мектеп жасына дейінгі шағын орталығы бар № 14 
жалпы білім беретін орта мектебі.

Шекарасы: Өстемір ауылы; Фазанария; 
«Талгарирригация» су шаруашылығының Талғар 
аудандық мемлекеттік коммуналдық кəсіпорнының 
үйлері.
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ПРОЕКТ
Об образовании избирательныхучастков для 

проведения
голосования и подсчета голосов в Талгарском 

районе

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 
Конституционного закона Республики Казахстан 
от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике 
Казахстан», пунктом 2 статьи 33 Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан», аким Талгарского района 
РЕШИЛ:

1. Образовать избирательные участки для 
проведения голосования и подсчета голосов 
в Талгарском районе согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение 
акима Талгарского района «Об образовании 
избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов в Талгарском 
районе» от 07 декабря  2018 года № 12-05 
(зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 
№ 4945, опубликован 11 декабря 2018 года в 
Информационно-правовой системе «Əділет»).

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя аппарата 
акима Талгарского района Ж.Нургалимова.

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

Ж.Умаров,
аким Талгарского района.

Приложение к решению акима Талгарского 
района

от «__»____ 2020 года
№ ______ «Об образовании избирательных 

участков для проведения голосования и 
подсчета голосов в 

Талгарском районе»

Избирательные участки, образованные для 
проведения

голосования и подсчета голосов в 
Талгарском районе

Избирательный участок № 819.
Центр: город Талгар, улица Гагарина № 31, 

специализированная гимназия № 8 имени Ю. 
Гагарина для одаренных детей с обучением на трех 
языках (спорт зал). 

В границах: город Талгар, улицы: Абылай хана с 
№ 1 по 35, Айвазовского, Амангельды с № 1 по 33, 
Байжанова с № 29 по 84, Бекбаева-Крутенко с № 1 
по 30, Достоевского с № 1 по 12б, Д. Нурпеисовой 
с № 1 по 25, Киевская, Клеверная с № 1 по 9, 
Левитана, Макатаева, Пятигорская, Райымбека с 
№ 1 по 32, Тауке хана с № 1 по 30, Токаева с № 
26 по 97б, Торайгырова, Ыкылас с № 30 по 86, 
Шакарима,.

Избирательный участок № 820.
Центр: город Талгар, улица Гагарина № 31, 

специализированная гимназия № 8 имени Ю. 
Гагарина для одаренных детей с обучением на трех 
языках (фойе).

В границах: город Талгар, улицы: Байжанова 
с № 1 по 28, Береговая с № 1 по 53, Гагарина 
с № 1 по 44, Глинки с № 60 по 88, Ескельды би, 
Заречная, Кабанбай батыра с № 2 по 76 (четная 
сторона), Крылова, Пархоменко, Рыскулова с № 1 
по 35, Тимирязева с № 1 по 41, Токаева с № 1 по 
25, Ыкылас с № 1 по 29; садоводческое общество 
«Горный ветерок».

Избирательный участок № 821.
Центр: город Талгар, улица Гагарина № 31, 

специализированная гимназия № 8 имени Ю. 
Гагарина для одаренных детей с обучением на трех 
языках (актовый зал). 

В границах: город Талгар, улицы: Алматы, 
Бульварная, Глинки с № 4 по 57, Грибоедова, 
Державина, Дружбы, Есенина, О. Бокеева; 
переулки: О. Бокеева с №1 по 3, Островского с 
№ 1 по 17, И. Байзакова, Колхозная с № 1 по 12а, 
Лесная, Маяковского, Мечникова, Толстого с № 1 
по 9, Щусева с № 1 по 17.

Избирательный участок № 822.
Центр: город Талгар, улица Гагарина № 59, 

общеобразовательная средняя школа № 9 имени Т. 
Рыскулова с дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Кунаева с № 1 
по 61 (нечетная сторона), Леонова, Райымбека с № 
33 по 78, Кабанбай батыра с № 1 по 87 (нечетная 
сторона), Амангельды с № 34 по 88, Гоголя, Мира, 
Аль-Фараби, Рыскулова с № 36 по 73, Тимирязева 
с № 42 по 52, Клеверная с № 10 по 26, Восточная, 
Одесская с № 1 по 25, Бетховена.

Избирательный участок № 823.
Центр: город Талгар, улица Абылайхана 

№ 55, Государственно-коммунальное 
предприятие «Талгарский межшкольный учебно-
производственный комбинат» Государственного 
учреждения «Отдела образования Талгарского 
района» Акимата Талгарского района.

В границах: город Талгар, улицы: Д. 
Нурпеисовой с № 26 по 49, Шишкина, Л. Хамиди, 
Крымская, Жастар, Кузнецова, Гагарина с № 45 по 
71, Н. Тлендиева, Бекбаева-Крутенко с № 31 по 80, 

Курмангазы, Береговая с № 54 по 82, Абылай хана с 
№ 36 по 80, Тауке хана с № 31 по 62, Достоевского 
с № 13 по 26.

Избирательный участок № 824.
Центр: город Талгар, улица Пушкина № 28, 

общеобразовательная средняя школа № 1 имени И. 
Ф. Халипова с дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Одесская с 
№ 26 по 46, Казангапа, Торе Миразулы с № 1 по 
20, Мустафа Шокая с № 1 по 20, Чернышевского 
с № 1 по 16, Амангельды с № 89 по 128, Бекбаева-
Крутенко с № 81 по 114, Абылай хана с № 90 по 
99, Гагарина с № 102 по 128, Рыскулова с № 66 по 
72 (четная сторона), Кунаева с № 2 по 64 (четная 
сторона), А. Тажибаева, Пушкина, Богенбай 
батыра, Айтеке би с № 2 по 68 (четная сторона), 
Рылеева; переулок Горный с № 1 по 37. 

Избирательный участок № 825.
Центр: город Талгар, улица Рыскулова № 68, 

административное здание сельскохозяйственного 
колледжа агробизнеса и менеджмента имени М. 
Бейсебаева. 

В границах: город Талгар, улицы: Абылай хана с 
№ 100 по 144, Акан сери, Амангельды с № 129 по 
152, Береговая с№ 83 по 103, Гагарина с № 129 по 
150, Бекбаева-Крутенко с № 115 по 140, Айтеке би 
с № 1 по 61 (нечетная сторона), Ер Ажибай, Торе 
Миразулы с № 21 по 60, Касым хана, Райымбека с 
№ 79 по 108а, Рыскулова с № 82 по 117, Т. Туякбаева 
с № 2 по 84 (четная сторона), Чернышевского с № 
17 по 52, Мустафа Шокая с № 21 по 68; переулки: 
Тюленина, Пионерский.

Избирательный участок № 826.
Центр: город Талгар, улица Севастопольская № 

2, общеобразовательная средняя школа № 5 имени 
М. Ауезова с дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Ленинградская, 
Рыскулова с № 118 по 199, Некрасова с № 2 по 
28 (четная сторона), Т. Туякбаева с № 1 по 91а 
(нечетная сторона), Береговая с № 104 по 191, 
Гагарина с № 151 по 182, Бекбаева-Крутенко с № 
141 по 188, Абылай хана с № 148 по 219, Кутузова, 
Карасакал Еримбета, Макаренко, Р. Люксембурга, 
Биржан сала, Папанина, Жубанова, Б. Шолака, Т. 
Жарокова, Ауэзова, Солнечная, Торе Миразулы с 
№ 61 по 87, Правды, Пирогова, Толе би, Сурикова, 
Панфилова, Мичурина, Севастопольская; 
переулки: Балхаш, Цветочный; садоводческое 
общество «Урожайная»; Новостройка.

Избирательный участок № 827. 
Центр: город Талгар, улица Рыскулова № 183б, 

общеобразовательная средняя школа № 49 с 
дошкольным мини-центром (актовый зал). 

В границах: город Талгар, улицы: Е. 
Брусиловского, Чайковского, Таттимбета, 
Некрасова с № 1 по 27 (нечетная сторона), К. 
Байсеитовой, Клочкова, Дунаевского, Казыбек би, 
М. Тынышбаева, С. Ковалевской, Рыскулова № 
187, 189

Избирательный участок № 828. 
Центр: город Талгар, улица Рыскулова № 183б, 

общеобразовательная средняя школа № 49 с 
дошкольным мини-центром (фойе). 

В границах: Капчагайская, Б. Майлина, 
Сатпаева, Рыскулова с № 200 по 234 (четная 
сторона), Абылай хана с № 220 по 248, Байкальская 
с № 1 по 7, Бестужева, Баумана, С. Перовской, 
Промышленная.

Избирательный участок № 829.
Центр: город Талгар, улица Шевцова № 8а, 

общеобразовательная средняя школа-лицей № 4 с 
дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Азизбекова, 
Байкальская с № 7 по 46, Вавилова, Громовой, 
Декабристов, Джалиля, Егорова, Иссыкская, 
Комарова, Мате Залки с № 2 по 18 (четная сторона), 
Муканова, Овчарова с № 1 по 24а,Нариманова, 
Пастера, Т. Аубакирова, Полбина, Рыскулова с 
№ 236 по 340 (четная сторона), Т. Токтарова, Н. 
Абдирова с № 1 по 18, Стрельникова, Суворова, 
Тургенева, Ш. Жиенкуловой, Чкалова, Шевцова, 
Шолохова; переулки: Фабричный, Армянский, 
Ашхабадский, Бакинский, Бугыбаева, Седова, 
Рудаки.

Избирательный участок № 830.
Центр: город Талгар, улица Карасай батыра № 

34/1, общеобразовательная средняя школа № 6 
имени Жамбыла Жабаева с дошкольным мини-
центром (фойе). 

В границах: город Талгар, улицы: Менделеева 
с № 3 по 11 (нечетная сторона), Ш. Руставели, 
Белинского, Невского, Виноградова, Рабочая, 
Пржевальского, Доспанбет жырау, М. Маметовой, 
Маршака, Черняховского, Нахимова, Рыскулова с 
№ 201 по 251а (нечетная сторона), Физкультурная, 
Алпамыс батыра; переулок: Шалкиз жырау, 
Ы.Алтынсарина, Жандосова с № 1 по 78.

Избирательный участок № 831.
Центр: город Талгар, улица Карасай батыра № 

34/1, общеобразовательная средняя школа № 6 
имени Жамбыла Жабаева с дошкольным мини-
центром (спорт зал). 

В границах: город Талгар, улицы: Карасай 
батыра с № 1 по № 54, № 54а, № 54б, № 54в, 
Менделеева с № 2 по 22 (четная сторона), Шаумяна, 
Светлова, Циолковского, Н. Абдирова с № 19 по 33, 
Ногайбаева, Покрышкина, Сыргабекова, Поповича 
с № 1 по 24, Мате Залки с № 1 по 39 (нечетная 
сторона), Б. Саттарханова с № 1 по 26, Овчарова 
с № 25 по 40, Ахметова; садоводческие общества: 
Садовод, Энергетик, Мичуринец, Достык, Жетысу. 

Избирательный участок № 832.
Центр: город Талгар, улица Асфандиярова № 

20, административное здание ГККП «Детский сад 

№8» (фойе).
В границах: город Талгар, улицы: Асан Кайгы, 

Дома Московской экспедиции с № 2 по 22 (четная 
сторона), Абая с № 2а по 52 (четная сторона), 
Асфендиярова с № 1 по 44, Кунаева с № 91 по 137, 
Избакиева с № 1 по 22,Украинская, Талгарская с № 
1 по 19 (нечетная сторона), Минская с № 2 по 23, 
Сенная с № 2 по 8 (четная сторона), Бухар жырау с 
№ 1 по 31, М. Дулатов, Р. Баглановой, Скворцова, 
Арычная, Озерная, Илийская с № 1 по 15, 
Столетова, Рижская, Медицинская, А. Карсакбаева, 
Васнецова; переулки: Кажымукан, Г. Мустафина, 
Яблочкова, Курганный.

Избирательный участок № 833.
Центр: город Талгар, улица Абая, б/н, 

административное здание КГУ «Детско-юношеская 
спортивная школа «Алмалы» Талгарского района» 
государственного учреждения «Отдел физической 
культуры и спорта Талгарского района». 

В границах: город Талгар, улицы: Центральная, 
6 домов без номера, Набережная, Садовая, 
Новая; микрорайоны: Акку, Мелиоратор; 5 домов 
бассейна суточного регулирования, 7 домов 
гидроэлектростанции; садоводческие общества 
Ардагер, Медик, Радуга; дом контрольно-
пропускного пункта Лесного хозяйства.

Избирательный участок № 834.
Центр: город Талгар, улица Кунаева № 201а, 

административное здание колледжа университета 
имени Д. Кунаева города Талгар. 

В границах: город Талгар, улицы: Абая с № 1 по 
69 (нечетная сторона),Б. Сыртанова, Избакиева с 
№ 23 по 44, Илийская с № 17 по 22, А. Маргулан, 
Кунаева с № 143 по 209 (нечетная сторона), М. 
Кашкари, Минская с № 24 по 64, Бухар Жырау с № 
33 по 77, Орджаникидзе, Репина, Талгарская с № 6 
по 32 (четная сторона),Сейфуллина, Ташкентская, 
Тянь-Шаньская, Р. Кошкарбаева, Чехова, М. 
Суртибаева, Казахская, Щорса.

Избирательный участок № 835.
Центр: город Талгар, улица Кунаева № 

209, административное здание Талгарского 
политехнического колледжа. 

В границах: город Талгар, улицы: Керей хана, 
Уалиханова, Билге каган, Кунаева с № 224 по 
246, Лобачевского, Нажметдинова с № 12 по 45а, 
Н. Шаяхметова с № 79 по 85, Суюнбая, Есим 
хана, Тулебаева, Челюскина, Шевченко, Шопена; 
переулок К. Кожамиярова.

Избирательный участок № 836.
Центр: город Талгар, улица Пугачева № 3, 

административное здание Детского сада «Керемет» 
(фойе).

В границах: город Талгар, улицы: Ш. Айманова, 
Аманжолова, Алатауская, А. Байтурсынова, 
Есенберлина, Жангельдина, Жансугурова, Ш. 
Калдаякова, Майканова, А. Молдагуловой, Б. 
Момышулы, Хан Танири, Новая.

Избирательный участок № 837.
Центр: город Талгар, улица Абая № 89, 

общеобразовательная средняя школа № 3 имени 
Абая.

В границах: город Талгар, улицы: Луговая,Н. 
Шаяхметова с № 43 по 78, А. Бокейханова, Р. Зорге, 
Нажметдинова с № 1 по 11, Красина, Бедренко, 
Терешковой, Кунаева с № 150 по 210 (четная 
сторона), Абая с № 64 по 87, Нуртазина с № 1 по № 
19а (нечетная сторона), Лермонтова с № 45 по 47; 
переулок: Зеленый.

Избирательный участок № 838.
Центр: город Талгар, улица Г. Мусрепова № 57, 

общеобразовательная средняя школа-лицей № 7 с 
дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Лермонтова 
с № 52, № 52а, № 54, № 55, Нуртазина № 25, № 
25а, Абая № 78а, № 80, № 80а, Г. Мусрепова № 11, 
№ 56, Павлова, пятна: № с 2 по 5, № 7, № 11, № 
12, Исатай Тайманулы, Г. Муратбаева, Донского, 
Гайдара, Белорусская, Ломоносова с № 2 по 30, 
Нуртазина № 21, 23.

Избирательный участок № 839.
Центр: город Талгар, улица Павлова № 1, 

общеобразовательная средняя школа № 2 имени 
Сакена Сейфуллина с дошкольным мини-центром. 

В границах: город Талгар, улицы: Кунаева с № 
138 по 144 (четная сторона), Лермонтова с № 1 по 
37(нечетная сторона), Жаханша Досмухамедова, 
А. Малькеева с № 3 по 55, Нуртазина с № 8 до 24 
(четная сторона) О. Кошевого, Космодемьянской, 
Брюллова, Н. Шаяхметова с № 5 по 42, Жуковского, 
Асфендиярова № 52, № 54, № 56, Бокина, переулки: 
Ер Таргын, Спутник.

Избирательный участок № 840.
Центр: город Талгар, улица Павлова № 

24а, административное здание Талгарского 
медицинского колледжа. 

В границах: город Талгар, улицы: Матросова с 
№ 24 по 98, Ломоносова с № 32 по 197, Лермонтова 
с № 2 по 32, А. Кастеева, Г. Мусрепова с № 1 по 
43, Павлова с № 7 по 28а, Суханбердина, Кенесары 
хана, Атибеева, Алтайская, Салкам Жангира, 
Жамбыла, Лахути, Курчатова, Хиуаз Доспановой, 
Трудовая, Авангардная; переулки: Брянского, 
Заслонова, Матросова.

Избирательный участок № 841. 
Центр: город Талгар, улица Павлова № 5а, 

Государственное казенное предприятие на праве 
хозяйственного ведения «Талгарская центральная 
районная больница». 

В границах: государственное казенное 
предприятие на праве хозяйственного ведения 
«Талгарская центральная районная больница».

Избирательный участок № 842. 
Центр: город Талгар, улица Тулебаева № 23, 

Алматинский региональный туберкулезный 
диспансер, корпус № 2. 

В границах: Алматинский региональный 
туберкулезный диспансер.

Избирательный участок № 843.
Центр: село Панфилово, улица Томаровского 

№ 9, общеобразовательная средняя школа № 17 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Панфилово, улицы: 
Томаровского, Микояна, Суюнбая, Пушкина, Г. 
Мусрепова, Шакарима, Конаева, Лермонтова, 
Ыкылас, Рыскулова, Таттимбета, Толе би, С. 
Муканова, Панфилова, Подстанция, С. Кобеева, 
Талгарская, Курманова, Курмангазы. 

Избирательный участок № 844.
Центр: село Панфилово, улица Томаровского 

№ 9, общеобразовательная средняя школа № 17 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Панфилово, улицы: Ы. 
Алтынсарина, Ш. Айманова, Беспаева, Т. Бокина, 
Жетысу, Докучаева, Дружбы, Ш. Калдаякова, 
Даулеткерея, Гагарина, Кульджинская с № 61 по 
132, Б. Майлина, Ж. Аймауытова, Жансугурова, 
М. Жумабаева,А. Байтурсынова, С. Донентаева, 
Жамбыла, Амангельды, М. Ауэзова, И. Байзакова,К. 
Аманжолова.

Избирательный участок № 845.
Центр: село Панфилово, улица Уалиханова № 

8, общеобразовательная средняя школа № 33 с 
дошкольным мини-центром (актовый зал).

В границах: село Панфилово, улицы: 
К. Сатпаева, Коктальская, Аль-Фараби, А. 
Кашаубаева, С. Сейфуллина, Б. Момышұлы, 
Мичурина, М. Горького, 8-Марта, Алатау; село 
Аркабай; садоводческое товарищество «Янтарь». 

Избирательный участок № 846.
Центр: село Панфилово, улица Уалиханова № 

8, общеобразовательная средняя школа № 33 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Панфилово, улицы: Абая, 
Абылай хан, Айтеке би, Бейбитшилик, Уалиханова, 
Жастар, Кенесары хана, Кульджинская с № 1 по 
80, Казыбек би, Л. Хамиди, М. Макатаева, Д. 
Нурпеисовой, Садовая, М. Сералина, Тауке хана, 
Н. Тлендиева; село Тузусай.

Избирательный участок № 847.
Центр: село Карабулак, улица Н. Тлендиева № 

1, общеобразовательная средняя школа № 22 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Карабулак, улицы: 8 – Марта, 
Р. Кошкарбаева, Балуан Шолак, Ж. Жабаева, М. 
Кашкари, Абу Али ибн Сина, Н. Тлендиева;

Избирательный участок № 848.
Центр: село Карабулак, улица Н. Тлендиева № 

1, общеобразовательная средняя школа № 22 с 
дошкольным мини-центром (актовый зал).

В границах: село Карабулак, улицы: Бейбарыс 
султана, Аз – Жанибек хана, Чехова, Кажымукана, 
Балпык би, ПМК – 710.

Избирательный участок № 849.
Центр: село Тонкерис, улица М. Макатаева № 

30, общеобразовательная средняя школа № 23 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: села: Тонкерис, Каменское Плато. 
Избирательный участок № 850.
Центр: село Кызылту, улица К. Тарпанова № 

21, общеобразовательная средняя школа № 24 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Кызылту, улицы: Р. Басибекова, 
М. Жангазакова, Жастар, Жибек жолы, Куата, М. 
Сапарова, К. Тарпанова, Д. Нурпеисовой, Бирлика, 
Береке, Новая-2, Наурызбай батыра, Райымбека, 
военная часть № 97617.

Избирательный участок № 851.
Центр: село Кызылту, улица К. Тарпанова № 

21, общеобразовательная средняя школа № 24 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Кызылту, улицы: У. 
Хамитова, А. Кырбасова, Таттимбета, Суинбая, С. 
Сейфуллина, Кенесары хана, Северная, Жамбыла, 
Ауезова, Ынтымак, Бостандык.

Избирательный участок № 852.
Центр: село Киши-Байсерке, улица Абая № 

170а, общеобразовательная средняя школа № 40.
В границах: село Киши-Байсерке. 
Избирательный участок № 853.
Центр: село Гулдала, улица Кичикова № 46, 

общеобразовательная средняя школа № 21 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Гулдала, улицы: Толе би, Н. 
Тлендиева, Жансугурова, Сейфуллина, Б. Майлина, 
Ауэзова, Кожа Ахмет Яссауи, Бейбитшилик, 
Жибек Жолы с № 20 по 36, М. Макатаева, Кунаева, 
Кичикова с № 51 по 129 (нечетная сторона), с № 70 
по 130 (четная сторона), Аль-Фараби с № 63 по 129 
(нечетная сторона), с № 54 по 130 (четная сторона).

Избирательный участок № 854.
Центр: село Гулдала, улица Кичикова № 46, 

общеобразовательная средняя школа № 21 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Гулдала, улицы: Касым 
хана, Акын Сара, Жарокова, Бейбарыс Султана, 
Байзакова, Ыкыласа, Уалиханова, А. Байтурсынова, 
Наурызбай батыра, Жамбыла, Курмангазы, Ы. 
Алтынсарина, Алатау, Астана; село Жана Куат.

Избирательный участок № 855.
Центр: село Гулдала, улицы Жибек Жолы № 1, 

административное здание филиала акционерного 
общества «Элеватормельстрой».

В границах: село Гулдала, улицы: Кичикова с 
№ 1 по 49 (нечетная сторона), с № 2 по 68 (четная 
сторона), Аль-Фараби с № 1 по 61 (нечетная 
сторона), с № 2 по 52 (четная сторона), Жибек 
Жолы с № 2 по 19, Дитковского, Казыбек би, М. 
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Маметовой, Абылай хана, Алатауская, Карасай 
батыра, Панфилова, Суюнбая, Абая, Айтеке 
би, Кобыланды батыра, Райымбек батыра, А. 
Молдагуловой, Менделеева, Б. Момышулы, 
Новостройка.

Избирательный участок № 856.
Центр: село Белбулак, улица Ы. Алтынсарина № 

16, общеобразовательная  средняя школа № 10 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Белбулак, улицы: Грушовая, 
Яблочная, Курмангазы, Уалиханова, Абылай 
хана, С. Сейфуллина, Чайковского, Г. Муратбаева, 
Райымбек батыра, Алатау, Н. Тлендиева, А. 
Жубанова, Ш. Айманова, Даулеткерей, А. 
Бейсеуова, К. Рыскулбекова,Бухар жырау, Жибек 
жолы с № 1 по 15, № 17, пятна: с № 44 по 58, 
Манько с № 2 по 44, К. Азербаева с № 1 по 12, с 
№ 14 по 34 (четная сторона), Тораманова с № 1 по 
46, № 48, Ы. Алтынсарина с № 1 по 43 (нечетная 
сторона), с № 2 по 30 (четные номера), пятна: с № 
1 по 12, Алматы с № 1 по 6, № 16б, № 17, № 28а, 
№ 49, № 50, № 53, № 54, № 77, № 81№ 83, № 88, 
с № 152 по 154б, с № 172 по 174, № 192, № 193а, 
Астана, пятна: № 2, № 2а, с № 60 по 212, Байконур 
№ 1, № 2, с № 115 по 117, пятна: с № 227 по 232, 
Сосновая № 40а, № 53, с № 57 по 60, № 94, № 96, 
с № 101 по 104.

Избирательный участок № 857.
Центр: село Белбулак, улица Ы.Алтынсарина 

№16, общеобразовательная  средняя школа № 10 с 
дошкольным мини-центром (кабинет).

В границах: село Белбулак, улицы: К. 
Абдыгулова, Рябича, Садовая, Арифова, С. Алиева, 
Ы. Алтынсарина с № 32 по 66 (четная сторона), 
Астана № 1, № 2, № 4, № 7, № 8, № 10, Манько с 
№ 45 по 57,К. Азербаева № 13, № 15, № 17, № 36, 
№ 38, № 46, Жибек жолы № 16, № 18, № 19, № 20, 
№ 22, № 26, № 28, № 32, № 34, Иле Алатау № 1, 
№ 3, № 5, Орал с № 1 по 8, Тораманова № 47, с № 
49 по 69, № 71, № 71а, № 72, № 74, Речная № 7, № 
8, № 10, Бригада, Байконур № 3, № 5, № 5а, № 8, 
Подстанция 2 дома.

Избирательный участок № 858.
Центр: село Белбулак, улица С. Алиева № 

54, общеобразовательная средняя школа № 32 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Белбулак, улицы: Абая, Акан 
сери, А. Байтурсынова, Биржан сала, М. Горького, 
Пушкина, Шакарима, Керей хана, Комарова, 
Молдабекова, Шевченко, Байконур с № 9 по 13, К. 
Азербаева с № 23 по 29 (нечетная сторона), с № 
46 по 56 (четная сторона), Ы. Алтынсарина с № 
47 по 55 (нечетная сторона), с № 66 по 88 (четная 
сторона), Байконур № 12, № 18, № 56, № 56а, № 
182а, № 315, Жибек жолы с № 36 по 52 (четная 
сторона), Тораманова № 73, № 73а, с № 75 по 90, 
Манько с № 61 по 70.

Избирательный участок № 859.
Центр: село Талдыбулак, улица М. Маметовой № 

1, общеобразовательная средняя школа-гимназия 
№ 34 имени К. Абдыгулова с дошкольным мини-
центром (фойе).

В границах: село Талдыбулак, улицы: О. 
Байгазиева,Т. Теберикова,О. Нуржумаулы, 
С. Муканова, Г. Мусирепова, Л. Хамиди, Д. 
Нурпейсова; производственный кооператив имени 
«К. Абдыгулова».

Избирательный участок № 860.
Центр: село Талдыбулак, улица М. Маметовой № 

1, общеобразовательная средняя школа-гимназия 
№ 34 имени К. Абдыгулова с дошкольным мини-
центром (актовый зал).

В границах: село Талдыбулак, улицы: 
М. Макатаева, Т. Рыскулова, Улытау, К. 
Аманжолова, Наурызбай батыра, Б. Момышулы, 
М. Ауезова,Богенбай батыра, Р. Кошкарбаева, 
Жибек Жолы, В. Ладушкина,Ж. Жабаева, Толе би; 
садоводческое товарищество «Водник». 

Избирательный участок № 861.
Центр: село Бирлик, улица М. Маметовой № 2, 

общеобразовательная средняя школа-гимназия № 
35 с дошкольным мини-центром.

В границах: село Бирлик.
Избирательный участок № 862.
Центр: село Кызыл-Кайрат, улица М. Маметовой 

№ 101, общеобразовательная средняя школа № 19 
с дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Кызыл-Кайрат, улицы: Ж. 
Муналбаева, Тулебаева, Турдиева, М. Маметовой, 
Б.Момышулы, С. Кокымбаева, У. Газиева, Н. 
Кельменбетовой, Н. Тлендиева, Жамбыла с № 1 по 
11, А. Хамитова, М. Ниязова, Райымбек батыра; 
садоводческое товарищество «Кайрат». 

Избирательный участок № 863.
Центр: село Кызыл-Кайрат, улица Маметовой № 

101, общеобразовательная средняя школа № 19 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Кызыл-Кайрат, улицы: А. 
Малькеева, К.Тазабекова М. Жаханова , Абая, 
М. Ауэзова,М. Макатаева, Ш. Калдаякова, А. 
Молдагуловой, Т. Тохтарова, К. Байсеитовой, Н. 
Кожабековой, Ж. Хасанова, Жамбыла с № 12 по 
20, Д. Кунаева.

Новый изберательный участок 
Центр: село Кызыл-Кайрат, улица Малькеева 

№37/1, здание Дома культуры (фойе).
В границах: село Кызыл-Кайрат, улицы: 

Розыбакиева, Тихая, Темирова, С. Адамбаева, 
С. Сейфуллина, О. Жандосова, К. Аманжолова, 
Алатау, Карасай батыра, Астана, Казыбек 
би, 60 лет Победы, Аль-Фараби, Айтеке би, 
Илияса Жансугурова, Каныш Сатпаева, Алихан 
Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Алматы.

Избирательный участок № 864.

Центр: село Алмалык, улица Абая № 6, 
общеобразовательная средняя школа № 18 с 
дошкольным мини-центром (актовый зал).

В границах: села: Алмалык, Амангельды, 
Байбулак.

Избирательный участок № 865.
Центр: село Алмалык, улица Абая № 6, 

общеобразовательная средняя школа № 18 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: села: Шымбулак, Алтын Дан; 
санатории: Ак Булак, Березка; Алматинский 
региональный противотуберкулезный диспансер; 
садоводческие товарищества: Горки, Юбилейный, 
Алмагуль, Ключи, Ивушка, Агропром, Ивушка-2.

Избирательный участок № 866.
Центр: село Рыскулова, улица Бокина № 2, 

общеобразовательная средняя школа № 16 имени 
Т. Рыскулова с дошкольным мини-центром.

В границах: село Рыскулова.
Новый изберательный участок 
Центр: село Рыскулова, улица Бокина № 2, 

общеобразовательная средняя школа № 16 имени 
Т. Рыскулова с дошкольным мини-центром.

В границах: села Орман, Береке; 33 дома без 
номера молочно-товарной фермы № 1; 4 дома без 
номера молочно-товарной фермы № 2; шестой 
кордон Государственного Национального парка; 
садоводческие товарищества: Элерон, Урожай, 
Горный ветерок, Талгар.

Избирательный участок № 867.
Центр: село Кендала, улица Кабанбай батыра 

№ 2, общеобразовательная средняя школа № 42 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Кендала, улицы: Талгарская, 
Аубакир Миерманова, М. Макатаева, К. 
Аманжолова, Сайрам, Карасай батыра, Наурызбай 
батыра, Кабанбай батыра, Абая, Ш. Валиханова, 
С. Сейфулина, Д. Нурпеисовой, Б. Майлина, Тауке 
хана, Шымбулак, Береке, Ж.Жабаева, Курмангазы, 
Новостройка; отгонный участок «Кербулак»; 
потребительский кооператив садоводческого 
товарищества «Тегистик».

Избирательный участок № 868.
Центр: село Кендала, улица Смыкова № 11, 

общеобразовательная средняя школа № 38 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Кендала, улицы: А. Смыкова, 
Ыкылас, Сарыарка, Коркыт ата, Акан Сери, Туран, 
Биржан сала, Жангельдина, Кулан, Достык, Ертис, 
Отырар, Райымбека, Талхиз, Жибек жолы, Абылай 
хана, Алматинская.

Избирательный участок № 869.
Центр: село Акдала, Хантанири №3, 

общеобразовательная средняя школа № 44 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Акдала, улицы: Хантанири, 
Каркаралы, Сырдария, Алгабас, Алмалык, 
Тургень, Акасык, Казыгурт, Есиль, Талас, Арысь, 
Достык, Алаколь, Алатау, Новостройка.

Избирательный участок № 870.
Центр: село Актас, улица Новостройка № 

70, общеобразовательная средняя школа № 36 с 
дошкольным мини-центром (фойе). 

В границах: село Актас, государственное 
учреждение «Республиканская психиатрическая 
больница специализированного типа с 
интенсивным наблюдением Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан»; 
садоводческие объединения: Вишневый сад, 
Буркит, Аро-2, Ветеран-6, Вирг, Восход, Гвоздика, 
Гр.Авиация, Колос, Медик, Медик-2, Медик-4, 
Мехкомбинат, Огонек, Пенсионер-3.

Избирательный участок № 871.
Центр: село Актас, улица Новостройка № 

70, общеобразовательная средняя школа № 36 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: садоводческие товарищества 
с.Актас: Энтузиаст-Талгар, Сэс, Рассвет, 
Солнечный, Тимирязовец, Геофизик, СШ №52, 
Талгар-Кок дала, Труженник, Заповедник, 
Куншыгыс, 40 лет Победы, Больница, Авиатор, 
Аэрофлот, Картограф, Пенсионер-5, Геолог, 
Горняк, Ю. Гагарин, Даяна, Химик-Талгар, Зефир, 
Природа.

Новый изберательный участок 
Центр: село Актас, улица Новостройка № 

70, общеобразовательная средняя школа № 36 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: садоводческие товарищества 
с.Актас: Береке, Транспортник-Кендала, 
Лесоустроитель, Лоза-Талгар, КазПИ им.Абая, 
Мичуринец-2030, Талгар, Транспортник, 
Южная, Наука, Эл-Мо, Связист, Пищевик, 
Кондитер, Заря-Алатау, Дружба, Талгарские дачи, 
Берекелы су, Детский сад 208, Ромашка-Алатау, 
потребительские кооперативы: Сахарник-Талгар, 
Талгар-2012.

Избирательный участок № 872.
Центр: село Енбекши, улица Болашак №62, 

общеобразовательная средняя школа № 39.
В границах: село Енбекши, улицы: Алтынемель, 

Болашак, Достык, Егемен, Сарайшык, Жетису, 
Жайык, С.Сейфуллина, Жастар, Толе би, 
Шоссейная, Д.Конаева, Аль-Фараби, Новая, Алаш, 
Сыганак, Баянаул, Окжетпес, Ордабасы, Медеу, 
Новостройка.

Избирательный участок № 873.
Центр: село Бескайнар, улица Мичурина № 

34, общеобразовательная средняя школа № 20 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: села: Бескайнар, Котырбулак. 
Избирательный участок № 874.
Центр: село Бесагаш, улица Ломоносова № 

7б, общеобразовательная средняя школа № 29 с 

дошкольным мини–центром (фойе).
В границах: село Бесагаш, улицы: А. 

Байтурсынова АКНМ, Терешковой, М. Дулатова, 
К. Сатпаева, М. Жумабаева, Карасай батыра, 
Жамбасбаева,        М. Макатаева; садоводческое 
общество «Монтажник»; село Акбулак.

Избирательный участок № 875.
Центр: село Бесагаш, улица Ломоносова № 

7б, общеобразовательная средняя школа № 29 с 
дошкольным мини–центром (актовый зал).

В границах: село Бесагаш, улицы: А. 
Молдагуловой, Пушкина, Чехова, Абая, Бельбулак, 
Курмангазы, Ломоносова, М. Ауэзова, Спатай 
батыра, Толе би,Т. Аубакирова, С. Сейфуллина, 
Гагарина.

Избирательный участок № 876.
Центр: село Бесагаш, улица Кудайбердиева № 

149, общеобразовательная средняя школа № 28 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Бесагаш, садоводческие 
товарищества: Самал, Луч, Восход-2030, Тюльпан, 
Асем», Тау-булак, Тау-Думан.

Новый изберательный участок 
Центр: село Бесагаш, улица Кудайбердиева № 

149, общеобразовательная средняя школа № 28 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: коттеджные городки: Алма-Тау, 
Бесагаш-2, Бригада; улицы Райымбек батыра, 
Алмалы, Суинбая, Туркистан, Алматы, Жетису, 
Сарыарка, Астана, Н.Даркембаева, Агыбая, 
Туран, Каркаралы, Сайрам, Торгай, Майкы би, 
Даулеткерея, Жусипбек Аймаутова, Султанмахмут 
Торайгырова, Беймбет Майлина, Сабыр Рахимова, 
Талгат Бигельдинова, Касым Кайсенова, Сагадат 
Нурмаганбетова, Ракымжан Кошкарбаева, Данеш 
Ракышева, Б.Момышулы.

Избирательный участок № 877.
Центр: село Бесагаш, улица Хамраева № 30, 

общеобразовательная средняя школа-гимназия № 
45 с дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Бесагаш, улицы: К. 
Аманжолова, Хамраева, А. Кашаубаева, Ш. 
Айманова, Ш. Кудайбердиева, Улы дала, Мангилик 
Ел, Орбулак, Алаш, Тарбагатай, Жеруйык, Медеу, 
Аныракай, Культегин, Бейбарыс Султан, Сырым 
батыра, Исатай батыра, Алпамыс батыра, Укили 
Ыбырай, Абильхан Кастеев, Халифа Алтай, 
Мустафа Шокай, Естай, Аль-Фараби, Акан Сери, 
Кожа Ахмет Яссауи.

Избирательный участок № 878.
Центр: село Бесагаш, улица Хамраева № 30, 

общеобразовательная средняя школа-гимназия № 
45 с дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Бесагаш, улицы: Айтеке би, 
Амангельды, Бейбитшилик, К. Байсеитовой, 
Ж. Жабаева, Желтоксан, Казахстан, Казбек би, 
Л. Хамиди, Науырзбай батыра, Н. Тлендиева, 
С. Ашимбаева, Богенбай батыра, АРЗ, Мира, 
Д. Кунаева, Д. Нурпейсовой, Лермонтова, Т. 
Рыскулова, Ш. Уалиханова, Аэропортная. 

Избирательный участок № 879.
Центр: село Туздыбастау, улица Жылкыбая № 

153, общеобразовательная средняя школа № 31 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Туздыбастау, улицы: 
Алатау, Б.Момышулы, Жибек жолы, Б.Майлина, 
Туздыбастау, Самал-2, Райымбек батыра, 
Н.Жакыпа, Жайлайу, Н.Канай, Ахмет Саркеева, 
Елибаева, К.Сатпаева, М.Макатаева, Т.Бокина, 
Альмерек баба, Котырбулак, Жылкыбай Абаева с 
№1 по 70, Д.Базарбаева, Амангельди с №1 по 50, 
Жемис, Розыбакиева с №1 по 58, Ш.Жаксылыкова, 
Б.Жумабекова, Мария Абайдулдаева.

Избирательный участок № 880.
Центр: село Туздыбастау, улица Жылкыбая № 

153, общеобразовательная средняя школа № 31 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Туздыбастау, улицы: 
Алдабергенова, Амангельди с № 50 по 129, 
Бердигулова, М.Ауезова, Жамбыла, Жылкыбая с № 
70 по 204, Мектеп, М.Байкушикова, Розыбакиева с 
№58 по 104, Улан. 

Избирательный участок № 881.
Центр: село Туздыбастау, улица Жылкыбая № 

153, общеобразовательная средняя школа № 31 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Туздыбастау, улицы: Абая, 
Абдулмажита, Искакова, Сары-арка, Казыбек би, 
Толе би.

Избирательный участок № 882.
Центр: село Туздыбастау, улица Казыбек би № 

1, общеобразовательная средняя школа № 13 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Туздыбастау, улицы: 
Жылкыбай Абаева №206-220, Акын Сара, 
С.Нурмагамбетова, Биржан сала, Ш.Айманова, 
М.Маметова, Ертаргына, И.Есенберлина, 
Отау, Жетысу, Абылайхана, С.Бейбарыс, 
К.Ахмадиева,Суйнбая, Ш.Калдаякова, Туркистан, 
Аль-Фараби, Наурыз, Самал, Тауке хана, Алпамыс 
батыра, Сейдахмет Максутова, Д.Конаева, Айтеке 
би, Жайлау, Байтерек, А.Куралбаева.

Избирательный участок № 883.
Центр: село Туздыбастау, улица Казыбек би № 

1, общеобразовательная средняя школа № 13 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Туздыбастау, улицы: 
Р.Кошкарбаева, Т.Бигельдинова, Г.Мустафина, 
К.Нарумова, И.Монтаева, Б.Чукибасова, 
А.Мермухамедова, Сырым Датулы, Г.Муратбаева, 
К.Рыскулбекова, Улы Дала, А.Аскарова, Талхиз, 
Достык, Узбекали Жанибекова, Е.Бекмаханова, 
Бирлик, Тауелсиздик, А.Макатова, Л.Асанова, 
К.Аманжолова, А.Байгарашева, Байдибек баба, 

Малик Габдулина, К.Кайсенова, Ш.Каримова, 
Темирлан, Д.Баржыкпаева, Коркыт ата, Казахстан, 
А.Тегенбаева, А.Бектасова, С.Кушикбаева, 
Казтуган, Бердибек Сокпакбаева, Б.Шолака, 
М.Озтурика, Ж.Аймаутова, Р.Сыргабековой, 
Асанкайгы, А.Орымбаева, Н.Имангалиева, 
Н.Абдирова, А.Мермухамбедова, Жанибек хана, 
С.Муканова, Даулеткерей, Кабанбай батыра, 
Ш.Уалиханова, К.Аманжолова, М.Нурбаева, 
Шыгыс -2, Айжарык, Арман.

Избирательный участок № 884.
Центр: село Туздыбастау, улица Казыбек би № 

1, общеобразовательная средняя школа № 13 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Туздыбастау, улицы: Кенесары 
хана, Курмангазы, А.Молдагуловой, Кажа Ахмет 
Яссауи, Т.Рыскулова, Астана, Т.Токтарова, 
С.Сейфуллина, Карасай батыра, К.Азирбаева, 
Шакарима, Богенбай батыра, З.Казиева, М.Шокай, 
Д.Нурпеисовой, С.Ашимбаева, О.Бокеева, 
Актамберды жырау, Алматы, А.Байтурсынова, 
Г.Мусирепова, Нурлы Жол, Мангилик Ел, 
Жанелия, М.Копейулы, Култегин, М.Дулатова, 
Женис, Касым хана, Т.Мергенова, Х.Доспанова, 
Есим хана, Желтоксан, Н.Тлендиева, О.Жандосова, 
А.Молдабекова, Долинка, Айсулу, Белагаш, 
Балауса. 

Избирательный участок № 885. 
Центр: село Еркин, улица Кирова № 24, 

общеобразовательная средняя школа № 26 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал). 

В границах: село Еркин.
Избирательный участок № 886.
Центр: село Еркин, улица Кирова № 24, 

общеобразовательная средняя школа № 26 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: села: Кайнар, Коктал, Достык; 
садоводческое товарищество «Бетбурыс».

Избирательный участок № 887.
Центр: село Жаналык, улица Х. Омарова № 

13, общеобразовательная средняя школа № 37 
имени Ильяса Жансугурова с дошкольным мини-
центром.

В границах: села: Жаналык, Жана-Арна; 
садоводческие товарищества: Али-1, Али-2, 
Наурыз, Нур.

Избирательный участок № 888.
Центр: село Даулет, здание №7, 

общеобразовательная средняя школа № 11 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Даулет.
Избирательный участок № 889.
Центр: село Жалгамыс, улица Школьная № 

2, общеобразовательная средняя школа № 15 с 
дошкольным мини-центром (спорт зал).

В границах: село Жалгамыс, улицы: Школьная, 
Аксенова, Советская, Новосельская, Заречная; 
село Сактан, садоводческое товарищество «Кок 
Дала».

Новый изберательный участок 
Центр: село Жалгамыс, улица Школьная № 

2, общеобразовательная средняя школа № 15 с 
дошкольным мини-центром (фойе).

В границах: село Жалгамыс,улицы: Наурызбай 
батыра, Салкам Жангира, С.Датулы, Сыпатай 
батыра, С.Сейфуллина, Султан Бейбарыс, 
Умбетай жырау, К.Жандарбекова, И.Есенберлина, 
Алпамыс батыра, Орбулак, Азат, Ахмет Жубанова, 
Г.Мусирепова, Самен батыра, Коккайнар, 
Казыгурт, Тауелсиздик, Аксай, Желтоксан, Хамит 
Ергалиев, К.Кенжетаева, Колсай, Туркистан, 
Н.Нурмакова, С.Мухамеджанова, Алмалык, 
Р.Сулейменова, Байгозы батыр, Биржан сала, 
Ер косай, И.Байзакова, Ескельди би, Саурык 
батыра, Буланты, Е.Сапатаева, Шалкииз жырау, 
Е.Наурызбекова, С.Донентаева, А.Алимжанова, 
К.Мунайтпасова, Б.Шолака, Еесет батыра, 
Акбулак, А.Аскарова, Толеген Тохтарова, 
А.Молдагуловой, А.Алпысбаева, Т.Кунафина.

Избирательный участок № 890.
Центр: село Еламан, улица Зеленая № 12, 

общеобразовательная средняя школа № 41 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: села: Теренкара, Еламан.
Избирательный участок № 891.
Центр: село Нура, улица Буралкиева 

Курмангали № 5а, общеобразовательная средняя 
школа № 12 с дошкольным мини-центром (фойе). 

В границах: село Нура, улицы: Гольчевского, 
Саудабайулы Беккула, Абдрахима Анарова ,А. 
Бекбосынова, Инкарбека, Жамбыла, К. Ибраева, 
Бейсентая, Школьная.

Избирательный участок № 892.
Центр: село Нура, улица Буралкиева 

Курмангали № 5а, общеобразовательная средняя 
школа № 12 с дошкольным мини-центром (спорт 
зал).

В границах: село Нура, улицы: Даулеткул 
Кантарбаева, Байдыбек, Молдахметова 
Ыбырайыма; села: Кара-Тоган, Топай.

Избирательный участок № 893.
Центр: село Туганбай, улица Ш. Чаймерденова 

№ 45, общеобразовательная средняя школа № 30 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: села: Туганбай, Кара-Озек; 
отгонные участки: Кербулак, Шолак.

Избирательный участок № 894.
Центр: село Остемир, улица Ленина № 30а, 

общеобразовательная средняя школа № 14 с 
дошкольным мини-центром.

В границах: село Остемир; Фазанария; 
дома Талгарского районного государственного 
коммунального предприятия водного хозяйства 
«Талгарирригация».



14 ПРОЕКТ
Жұма, 12 маусым, 2020 жыл

ПРОЕКТ
О порядке организации и проведения

мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстрации

Согласно  пункта 8  Закона Республики Казахстан «О порядке 
организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, 
пикетов и демонстрации в Республики Казахстан» от 25 мая 2020 
года и в целях  сохранений свобод и прав граждан, общественной 
безопасности, также, не прерывную работу инфраструктурных  
подразделении и транспорта, сохранении молодых саженцев, 
архитектурных сооружении Акимат района   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить места для проведения мирных собраний, 
митингов, шевствий, пикетов и демонстрации в районе согласно 
приложения №1.

2. Утвердить порядок для проведения мирных собраний, 
митингов, шевствий, пикетов и демонстрации согласно 
приложения №2.

3. Направить проект постановления для принятия 
решения в районный маслихат. 

4. 3. Признать утратившим силу Постановление Акимата 
Талгарского района от 09.02.2011 года за №02-169.  

4. ГУ «Аппарат акима Талгарского района»в установленном 
законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления 
акимата района в Департаменте юстиции Алматинской области;

2) размещение настоящего постановления на интернет-
ресурсе акимата района, после его официального опубликования;

5. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на заместителя акима района  А.Ашимахун.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
первого официального опубликования.   

Ж.Умаров,
аким  района.

Приложение  №1                                                                                                                                   
к Постановлению Акимата от 

«__»_____________2020 года 

Специально отведенные места в районе для проведении 
мирных

митингов, шествий, пикетов и демонстрации

№ Определенное место Место проведения
1 2 3
1 Город Талгар: улица 

Менделеева, б/н 
Стадион «Жастар», город Талгар, улица 

Менделеева б/н

Г.Салимбаева,
И.о. руководителя  ГУ «Отдел внутренней 

политики» Талгарского района.

Приложение №2 к Постановлению Талгарского 
районного акимата

от ___ марта 2020 года № ______

Порядок проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций в Талгарском районе

1. Общие положения

1. Настоящий порядок проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций (далее - порядок) 
разработан в соответствии со статьей 10 Закона Республики 
Казахстан от 25 мая 2020 года «О поpядке оpганизации и 
пpоведения миpных собpаний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстpаций в Республике Казахстан» (далее - Закон) и 
дополнительно регламентирует порядок проведения собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Талгарском 
районе.

2. Формами выражения общественных, групповых или личных 
интересов и протеста, именуемых в законодательстве мирными 
собраниями, митингами, шествиями и демонстрациями, следует 
понимать также голодовку в общественных местах, возведение 
юрт, палаток, иных сооружений и пикетирование.

2. Порядок проведения мирных собраний, митингов,
шествий, пикетов и демонстраций

3. О проведении собрания, митинга, шествия, пикета или 
демонстрации подается заявление в акимат Талгарского района.

Заявления о проведении мирного собрания, митинга, шествия, 
пикета или демонстрации подают уполномоченные трудовых 
коллективов, общественных объединений или отдельных групп 
граждан Республики Казахстан, достигшие восемнадцатилетнего 
возраста.

4. При введении чрезвычайного, военного положения или 
правового режима антитеррористической операции на период их 
действия проведение мирных собраний может быть запрещено 
или ограничено в порядке, установленном законами Республики 
Казахстан «О чрезвычайном положении», «О военном 
положении» и «О противодействии терроризму». 

Организация и проведение мирных собраний основываются 

на следующих принципах:
 1) ненасильственного характера;
 2) законности;  3) обеспечения государственной безопасности, 

общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод 
других лиц;

 4) добровольности участия;
 5) презумпции в пользу проведения мирных собраний;
 6) ответственности сторон.
5. Заявление о проведении мирного собрания, митинга, 

шествия, пикета или демонстрации подается в письменной 
форме не позднее, чем за пятнадцать дней до намеченной даты 
их проведения.

В заявлении указывается цель, форма, место проведения 
мероприятия или маршруты движения, время его начала и 
окончания, предполагаемое количество участников, фамилии, 
имена, отчества уполномоченных (организаторов) и лиц, 
ответственных за соблюдение общественного порядка, место 
их жительства и работы (учебы), дата подачи заявления. Срок 
подачи заявления исчисляется со дня его регистрации в акимате 
Талгарского района.

6 .  оповещение возможных участников мирных собраний,  
подача уведомления о проведении мирных собраний или заявления 
о получении согласования местному исполнительному органу,  
оказание содействия в пределах компетенции государственными 
органами и (или) организациями организаторам мирных собраний 
в предоставлении медицинской и иной необходимой помощи 
во время проведения мирных собраний,  проведение агитации 
любыми не запрещенными законами Республики Казахстан 
способами,  проведение организатором мирных собраний в целях 
обеспечения государственной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц 
разъяснительной работы с участниками мирных собраний,  
обеспечение общественного порядка при проведении мирных 
собраний,  иные действия, не противоречащие законодательству 
Республики Казахстан, совершаемые в целях организации и 
проведения мирных собраний. Срок исчесления  считается со дня 
поступления заявления в Талгарский районный акимат. 

7. Акимат Талгарского района рассматривает заявление и 
сообщает уполномоченным (организаторам) о принятом решении 
не позднее чем за пять дней до времени проведения мероприятия, 
указанного в заявлении.

8. Несоблюдение требований  порядка при подаче заявления 
о проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстраций (речь идет о процедурных требованиях) не 
может являться основанием для отказа в проведении собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций и дачи ответа 
отказного характера.

В таких случаях акиматом Талгарского района дается 
официальный ответ разъяснительного характера с предложением 
устранить допущенные нарушения путем подачи нового 
заявления. Сроки рассмотрения нового заявления исчисляются 
со дня его поступления.

9. Акиматом Талгарского района по всем поданным в 
установленном порядке заявлениям о проведении мирных 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в рамках 
рассмотрения организаторам для обсуждения и рассмотрения 
поднимаемых вопросов могут предлагаться альтернативные 
площадки, иное время и место проведения мероприятий.

10. В случаях отказа акимата Талгарского района в разрешении 
проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов 
и демонстраций или принятии решения о его запрещении, 
организаторы обязаны незамедлительно принять меры по 
приостановлению всех подготовительных мероприятий и 
надлежащему оповещению об этом потенциальных участников. 
Решение может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

В случае, непринятия организаторами самостоятельных мер 
по приостановлению подготовительных мероприятий (включая 
случаи продолжения организационных действий), акимат 
Талгарского района, исходя из складывающихся ситуаций и с 
учетом потенциальных рисков, обязан разместить информацию 
об отказе в разрешении проводить собрания, митинги, шествий, 
пикеты и демонстраций с предупреждением об ответственности 
за участие в несанкционированной акции на своем официальном 
интернет-сайте, а также по возможности во всех ресурсах, где 
организаторами размещались или размещаются призывы на 
незаконныесобрания, митинги, шествий, пикеты и демонстраций.

11. Мирные собрания, митинги, шествия, пикеты и 
демонстрации, а также выступления их участников проводятся в 
соответствии с целями, указанными в заявлении, в определенные 
сроки и в обусловленном месте.

12. При проведении мирных собраний, митингов, шествий, 
пикетов, демонстраций, уполномоченные (организаторы), а также 
иные участники обязаны соблюдать общественный порядок.

13. Организаторам и участникам мероприятий запрещается:
1) препятствовать движению транспорта и пешеходов;
2) создавать помехи для бесперебойного функционирования 

объектов инфраструктуры населенного пункта;
3) устанавливать юрты, палатки, иные временные сооружения 

без согласования с акиматом Талгарского района;
4) наносить ущерб зеленым насаждениям, малым 

архитектурным формам;
5) иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие, 

а также специально подготовленные или приспособленные 
предметы, могущие быть использованными против жизни 
и здоровья людей, для причинения материального ущерба 
гражданам и собственности юридических лиц;

6) участие на мирных собраниях, митингах, шествиях, 
пикетах и демонстрацияхлиц, в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

7) проносить алкогольную продукцию, продукцию в 
металлической, стеклянной таре, пиротехнические изделия и 
иные предметы, использование которых может представлять 
угрозу жизни и здоровью людей, либо причинить материальный 
ущерб физическим или юридическим лицам;

8) подготавливать и использовать транспаранты, лозунги и 
иные материалы (визуальные, аудио/видео), а также публичные 
выступления, содержащие призывы к нарушению общественного 
порядка, совершению преступлений или направленных на 
разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, 
сословной и родовой розни, а также ущемляющие права 
физических либо юридических лиц;

9) Проведение мирных собраний в отсутствие организатора 
или представителя организатора не допускается.

10) распивать алкогольные напитки, употреблять 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и 
прекурсоры в местах проведения мирных собраний, митингов, 
шествий, пикетов и демонстраций, использовать предметы 
одежды и (или) иные средства, препятствующие распознаванию 
лица, за исключением средств индивидуальной защиты, 
направленных на охрану здоровья; 

 11) вмешиваться в любой форме в деятельность представителей 
государственных органов, обеспечивающих общественный 
порядок при проведении мероприятий.

Уполномоченные (организаторы) в установленном законом 
порядке несут ответственность за нарушение предусмотренных 
норм.

12. Государственные органы, общественные объединения, 
а также граждане, не вправе препятствовать собраниям, 
митингам, шествиям, пикетам и демонстрациям, проводимым с 
соблюдением порядка, установленного Законом.

13. Акимат Талгарского района запрещает  собрания, 
митинг, шествие, пикетирование или демонстрацию, 
если целью их проведения является разжигание расовой, 
национальной, социальной, религиозной нетерпимости, 
сословной исключительности, насильственное ниспровержение 
конституционного строя, посягательство на территориальную 
целостность республики, а также нарушение других положений 
Конституции, законов и иных нормативных актов Республики 
Казахстан, либо их проведение угрожает общественному порядку 
и безопасности граждан.

Не допускается проведение массовых мероприятий на 
объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта, 
а также у организаций, обеспечивающих обороноспособность, 
безопасность государства и жизнедеятельность населения 
(городской общественный транспорт, снабжение водой, 
электроэнергией, теплом и другими энергоносителями), и 
учреждений здравоохранения и образования.

Мирные собрания не могут начинаться ранее 9 часов 
и заканчиваться позднее 20 часов по местному времени 
административно-территориальной единицы в день проведения 
мирных собраний.

14. Для проведения собраний, митингови пикетов в Талгарском 
районе определить следующие места:

1) город Талгар, центральный стадион «Жастар», город 
Талгар, улица Менделеева б/н. 

15. Местом проведения шествий и демонстраций в Талгарском 
районе определить следующие маршруты: 

город Талгар, улица  Карасай батыра по улице Менделеева до 
улицы Т.Рыскулова.

16. Мирные собрания, митинги, шествия, пикеты и 
демонстрации должны быть безусловно прекращены по 
требованию представителя акимата Талгарского района, если: 
не было подано заявление, состоялось решение о запрещении, 
нарушен порядок их проведения, предусмотренный статьями 
10 Закона, а также при возникновении опасности для жизни и 
здоровья граждан, нарушении общественного порядка.

В случае отказа от выполнения законных требований 
представителя акимата Талгарского района по его указанию 
органами внутренних дел принимаются необходимые меры по 
прекращению собрания, митинга, шествия, пикетирования и 
демонстрации.

3. Ответственность за нарушения порядка проведения 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций

17. Лица, нарушившие установленный порядок организации 
и проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Материальный ущерб, причиненный во время проведения 
собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций их 
участниками гражданам, общественным объединениям, 
государству, подлежит возмещению в установленном 
законодательством порядке.

Все дополнительно возникшие затраты, в том числе по 
охране общественного порядка, предоставлению помещений, 
санитарной очистке, освещению и радиофицированию места 
проведения собрания, митинга, шествия, пикета и демонстрации, 
возмещаются их организаторами.

18. Порядок организации и проведения собраний и митингов, 
установленный Законом, не распространяется на мирные 
собрания и митинги трудовых коллективов и общественных 
объединений, проводимые в соответствии с законодательством, 
их уставами и положениями в закрытых помещениях.
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Обеспечение доступности и повышения 
качества оказания государственных услуг 
остается одним из приоритетных направлений 
государственной политики. Открытый и равный 
для всех доступ к государственным услугам 
высокого качества является одной из основных 
задач, поставленных Главой государства перед 
государственными органами. 

С  целью  обеспечения равного доступа 
населения к государственным услугам 
отделом архитектуры и градостроительства 
Талгарского района ведется разъяснительная 
работа с населением о возможностях получения 
государственных услуг через центры обслуживания 
населения и портал «электронного правительства», 
а также в средствах массовой информации.  В 
целях упрощения и удобства процесса получения 
электронных государственных услуг в отделе 
имеется «уголок самообслуживания» электронных 
государственных услуг, так же в ЦОН-е открыт 
«сектор самообслуживания» (Connection Point), 
в которых каждый клиент может получить 
электронную услугу самостоятельно, либо при 
помощи ответственных лиц.

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства 
Талгарского района» предоставляет 4 электронные 
государственные услуги в сфере архитектуры и 
градостроительства.

1. "Предоставление исходных материалов 
при разработке проектов строительства 
и реконструкции (перепланировки и 
переоборудования)" Перечень документов, 
необходимых для оказания государственной 
услуги при обращении услугополучателя:

для получения АПЗ и ТУ/ исходных материалов 
на новое строительство:

• заявление о предоставлении исходных 
материалов / архитектурно-планировочного 
задания и технических условий / исходных 
материалов для реконструкции (перепланировки, 
переоборудования) помещений (отдельных 
частей) существующих зданий и сооружений, 
связанных с изменением несущих и ограждающих 
конструкций, инженерных систем и оборудования 
по форме;

• электронная копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок;

• электронная копия опросного листа 
для технических условий на подключение к 
источникам инженерного и коммунального 
обеспечения по форме;

для получения исходных материалов 
на реконструкцию (перепланировку, 
переоборудования) помещений (отдельных 
частей) существующих зданий и сооружений:

•  электронная копия технического проекта;
• электронная копия письменного согласия не 

менее двух третей от общего числа собственников 
помещений (квартир) жилого дома или протокол 
собственников помещений (квартир) жилого дома 
в случаях, если изменения затрагивают общее 
имущество объекта кондоминиума;

• электронная копия технического паспорта 
изменяемого помещения 

при его наличии);

• электронная копия опросного листа 
для технических условий на подключение к 
источникам инженерного и коммунального 
обеспечения по форме;

• электронная копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок; 

• заявление о предоставлении исходных 
материалов / архитектурно-планировочного 
задания и технических условий / исходных 
материалов для реконструкции (перепланировки, 
переоборудования) помещений (отдельных 
частей) существующих зданий и сооружений, 
связанных с изменением несущих и ограждающих 
конструкций, инженерных систем и оборудования 
по форме.

2. "Выдача справки по определению адреса
объектов недвижимости"
Перечень документов, необходимых для 

оказания государственной услуги при обращении 
услугополучателя:

1) на портал:
для уточнения адреса объекта недвижимости 

(без истории/с историей):
• заявление по форме согласно приложению 2 

к настоящему стандарту государственной услуги;
2) в Государственную корпорацию:
для получения справки по уточнению адреса 

объекта недвижимости (без истории/с историей):
• заявление по форме;
для получения справки по присвоению или 

упразднении адреса объекта недвижимости:
• заявление по форме;
• документ удостоверяющий личность (для 

идентификации личности услугополучателя).
Истребование от услугополучателей 

документов, которые могут быть получены из 
информационных систем, не допускается.

В случае обращения через портал 
услугополучателю в "личный кабинет" 
направляется статус о принятии запроса на 
государственную услугу, а также уведомление 
с указанием даты и времени (если выдача на 
бумажном носителе необходимо указать место 
получения) получения результата государственной 
услуги.

На портале прием электронного запроса 
осуществляется в "личном кабинете" 
услугополучателя.

3.  Стандарт государственной услуги "Выдача 
решения на проведение комплекса работ по 
постутилизации объектов (снос строений)"         
Порядок оказания государственной услуги:

Срок оказания государственной услуги:
• со дня сдачи пакета документов на проведение 

комплекса работ по постутилизации объектов (снос 
строений) технически и (или) технологически 
несложных объектов к услугодателю и при 
обращении на портал – 10 (десять) рабочих дней;

• со дня сдачи пакета документов на 
проведение комплекса работ по постутилизации 
объектов (снос строений) технически и (или) 
технологически сложных объектов к услугодателю 
и при обращении на портал – 15 (пятнадцать) 
рабочих дней.

Форма оказания государственной услуги: 

электронная или бумажная.
Результат оказания государственной услуги 

– выдача решения на проведение комплекса 
работ по постутилизации объектов (снос 
строений), либо мотивированный ответ об отказе 
в оказании государственной услуги в случаях и 
по основаниям, предусмотренным пунктом 10 
настоящего стандарта.

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обращении 
услугополучателя (либо уполномоченного 
представителя: юридического лица по документу, 
подтверждающему полномочия, или физического 
лица по нотариально заверенной доверенности):

1) к услугодателю:
• заявление по формам для физического и 

юридического лица согласно приложениям 1 и 2 
к настоящему стандарту государственной услуги;

• документ удостоверяющий личность (для 
идентификации личности услугополучателя);

• письменное согласие собственника 
(сособственников) объекта на проведение 
комплекса работ по постутилизации (снос 
строений) и его параметры;

• нотариально засвидетельствованное 
письменное согласие собственников других 
помещений (частей дома), смежных с подлежащим 
постутилизации объектом (снос строений), 
в случае, если проведение комплекса работ 
по постутилизации объектов (снос строений) 
затрагивает их интересы;

• документ соответствующего государственного 
органа, подтверждающего обстоятельства 
невозможности дальнейшего использования 
(эксплуатации) этого объекта, определенного 
по результатам обследования технического 
(физического) состояния;

• проект производства работ (не требуется для 
индивидуальных жилых домов, состоящих из 
одного или двух этажей, а также других строений, 
предназначенных для личного пользования 
граждан, хозяйственно-бытовых построек на 
территориях индивидуальных приусадебных 
участков/мобильных комплексов контейнерного 
и блочного исполнения, а также одноэтажных 
зданий (сооружений) для предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, 
возведенных из сборно-разборных конструкций 
и не требующих согласования с санитарно-
эпидемиологическими службами) / проектная 
(проектно-сметная) документация (представляется 
при сносе блокированного жилого дома).

2) на портал:
• заявление по формам для физического и 

юридического лица согласно приложениям 1 и 2 
к настоящему стандарту государственной услуги в 
форме электронного документа, удостоверенного 
ЭЦП услугополучателя; 

• электронная копия письменного согласия 
собственника (сособственников) объекта на 
проведение комплекса работ по постутилизации 
(снос строений) и его параметры;

• электронная копия нотариально 
засвидетельствованного письменного согласия 
собственников других помещений (частей дома), 

смежных с подлежащим постутилизации объектом 
(снос строений), в случае, если проведение 
комплекса работ по постутилизации объектов 
(снос строений) затрагивает их интересы;

• электронная копия документа 
соответствующего государственного органа, 
подтверждающего обстоятельства невозможности 
дальнейшего использования (эксплуатации) 
этого объекта, определенного по результатам 
обследования технического (физического) 
состояния;

• электронная копия проекта производства работ 
(не требуется для индивидуальных жилых домов 
состоящих из одного или двух этажей, а также 
других строений, предназначенных для личного 
пользования граждан, хозяйственно-бытовых 
построек на территориях индивидуальных 
приусадебных участков/мобильных комплексов 
контейнерного и блочного исполнения, а 
также одноэтажных зданий (сооружений) для 
предприятий торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, возведенных из 
сборно-разборных конструкций и не требующих 
согласования с санитарно-эпидемиологическими 
службами)/проектной (проектно-сметной) 
документации (представляется при сносе 
блокированного жилого дома).

Сведения о документах, удостоверяющих 
личность, о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица, справка 
о зарегистрированных правах (обременениях) 
на недвижимое имущество и его технических 
характеристиках, правоустанавливающий 
документ на недвижимое имущество, услугодатель 
получает из соответствующих государственных 
информационных систем.

4. Стандарт государственной услуги 
"Согласование эскиза (эскизного проекта)"

Результат оказания государственной услуги 
является электронное письмо – согласование 
эскиза (эскизного проекта) либо мотивированный 
ответ об отказе в предоставлении государственной 
услуги в случаях и по основаниям. 

Перечень документов, необходимых для 
оказания государственной услуги при обращении 
услугополучателя на портал: 

• заявление по форме
• электронная копия эскиза
Срок оказания государственной услуги либо 

выдачи мотивированного отказа – 10 (десять) 
рабочих дней.

Форма оказания вышеперечисленных 
государственных услуг: электронная, полностью 
автоматизированная. Государственные услуги 
физическим и юридическим лицам оказываются 
бесплатно. 

По всем вопросам касающихся государственных 
услуг в сфере архитектуры и градостроительства 
просим, обратится в ГУ «Отдел архитектуры 
и градостроительства Талгарского района» по 
адресу: г. Талгар, ул. Амангельды 110, телефон 
8\72774\ 2-01-36. 

Ж.К. Ауелбаев,
руководитель отдела.

Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 17, 84 баптарына, 2011 жылғы 1 
наурыздағы № 413 «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 6 тарауына сəйкес, 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31, 37 баптарын 
басшылыққа ала отырып, «Талғар аудандық құрылыс бөлімі» ММ-нің басшысы 
С. Молдажановтың 2020 жылғы 02 маусымдағы №01-21/209 хатын негізге ала 
отырып, аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Алма Тау», «Достар», «Нурия» жəне «Нурия-1» тұрғын үй кешендерін 
жылумен қамтамасыз ету үшін блокты-модульды қазандық (БМҚ) құрылысы» 
жобасын жүзеге асыру мақсатында, Алматы облысы, Талғар ауданы, Бесағаш 
ауылдық округі аумағында орналасқан, «KAZKOM Realty» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің жеке меншік құқығындағы жалпы көлемі 1,3100 га, кадастрлық 
нөмірі №03-051-057-158 жер учаскесінің ішінен, көлемі 0,3000 га бөлігін мемлекет 
мұқтажы үшін мəжбүрлеп иеліктен шығару жұмыстары басталсын.

2. Мемлекет мұқтажы үшін иеліктен шығаруға жататын жер учаскесінің 
сызбасы (жоспары) осы қаулының 1-қосымшасына сəйкес беріледі.

3. Меншік иесінің жүгіну орны: Талғар ауданы, Талғар қаласы, Абылайхан 
көшесі, 93 үй, 1 қабат, 6 кабинет, «Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі болып белгіленсін.

4. «Талғар ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
осы қаулы қабылданған сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде оны бұқаралық 
ақпарат құралдарына жариялауды, меншік иесіне хабарлама беруді жəне заңмен 
қарастырылған өзге де тиісті шаралардың орындалуын қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары 
Д.Нұржановқа жүктелсін.

Ж. Омаров,
аудан əкімі.

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 06 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сəйкес, 
Талғар аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Талғар аудандық мəслихатының кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:

1) «Талғар ауданында жиналыстар, митингілер, 
шерулер, пикеттер мен демонстрациялар өткізу тəртібін 
қосымша реттеу туралы» 2016 жылғы 29 наурыздағы 
№ 2-11 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 3805 тіркелген, 2016 жылы 
20 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған);

2) «Талғар аудандық мəслихаты аппаратының 
қызметтік куəлігін беру қағидаларын жəне оның 
сипаттамасын бекіту туралы» 2017 жылғы 03 наурыздағы 
№ 12-74 (Нормативтік құықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 4170 тіркелген, 2017 жылдың 21 
сəуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

2. Осы шешімнің орындауын бақылау Талғар 
аудандық мəслихаты аппаратының басшысы Андасова 
Мира Кудайбергеновнаға жүктелсін.

3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы 
ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики 
Казахстан от 06 апреля 2016 года «О правовых актах», 
Талгарский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу некоторые решения 
Талгарского районного маслихата:

 1) «О дополнительном регламентировании порядка 
проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций в Талгарском районе» от 29 марта         2016 
года № 2-11 (зарегистрирован в Реестре государственной 
регистарции нормативных правовых актов № 3805, 
опубликован 20 мая 2016 года в Эталонном контрольном 
банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан).

2) «Об утверждении Правил выдачи служебного 
удостоверения аппарата Талгарского районного 
маслихата и его описания» от 03 марта 2017 года № 12-74 
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов № 4170, опубликован 
21 апреля 2017 года в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя аппарата Талгарского 
районного маслихата Андасову Миру Кудайбергеновну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
государственной регистрации в органах юстиции и 
вводится в действие со дня его первого официального 
опубликования.

Деятельность ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района» по 
предоставлению электронных государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства

«Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскесі мен 
басқа да жылжымайтын мүліктерді мәжбүрлеп 

иеліктен шығаруды бастау туралы» 

Талғар аудандық мәслихатының 
кейбір шешімдерінің күші 
жойылды деп тану туралы

О признании утратившими силу 
некоторых решений Талгарского 

районного маслихата
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Əулетіміздің   əзіз анасы, пейіші   Көбегенқызы  
Аманхан анамыздың  бақи өмірге кеткеніне бір жыл 
толды.

Ет жүрегіміз елжіреп, үлкен сағынышпен  еске ала  
отырып артында қалған ұрпақтары анамыздың жаны 
жəннатта, топырағы торқа болуын тілейміз.

Ұрпақтарың  бүгін,  міне,  бірлікте,
Шамшырағым  болдың  мынау  тірлікте.
Ренжітпеген үлкен  менен кішіні,
Сіздей болсын  бар ананың  пішіні.

Қуанушы-ең біз  келгенде  балаша,
Басқосулар  өтуші еді тамаша,
Ақылыңыз  қажет  болған бəріне,
Сіз бар жерде асқар тау да аласа. 

Үлгі болған бауыр, туыс,  жатқа да,
Сыйлап өтті  құда-жегжат, басқа да.
Біздер  үшін саялы бақ,  қорғансың,
Анашым, сен, шалқар көлсің, армансың
Келмеске  кеткен бұл күнде,
Ардақты мынау ата-анам,
 Бір Алладан тілейміз
Дұға жасап мың  мəрте.

Топырағың ақ мамық,
 Жарық болсын  шырағың,
 Нұрыңды  шаша артыңа
Ұрпағың өссін тағы да.

Еске алушы: 
Марқұм əкеміз Мұсабектің ұл-қыздары, 

немере-жиендері.

ЕСКЕ АЛУ

Открылось наследственное дело после смерти 
Хан Тамары Никаноровны, 17 марта 1953 года 
рождения, умершей 05 октября 2019 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу:  Уразалиеву А.Т. 
по адресу: г. Талгар ул. Л. Хамиди , 9/2 

Открылось наследственное дело после смерти 
Нуркабыловой Кулимхан, 01 июня 1936 года 
рождения, умершей 16 ноября 2019 года, возможных 
наследников и заинтересованных лиц просим 
обратиться к частному нотариусу:  Уразалиеву А.Т. 
по адресу: г. Талгар ул. Л. Хамиди , 9/2 

Открылось наследственное дело после смерти 
Ажибекова Турсунбая Ишматовича, 31 августа 
1946 года рождения, умершего 28 марта 2018 года, 
возможных наследников и заинтересованных лиц 
просим обратиться к частному нотариусу: Уразалиеву 
А.Т. по адресу: г. Талгар ул. Л. Хамиди , 9/2

НАСЛЕДСТВО

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИТЕГІ,
«Талғар».

Əлем əдебиетінің үлкен классиктері Антуан де Сент- 
Экзюпери, Артур Конан Дойл сияқты жазушылардың шытырман 
оқиғаларға толы кітаптары мен қазақ əдебиетінің классиктері 
М.Мағауин, М.Əуезов, І.Есенберлин шығармаларын жата-
жастана оқитын зерек қыз орыс жəне қазақ тілінде еркін 
сусындады. Он екі перзент дүниеге əкелген отбасынан шыққан, 
əкесі Ерғалым Қасымбаев пен сегіз бала дүниеге келген 
шаңырақта өсіп-ержеткен анасы Ақмарал Тұрсынбекқызы 
–перзенттері Лизаны қазақы тəрбиеде өсірді. Үлкен атасы 
Нəкен ақсақал «Құран» кітабын еркін оқитын діндар кісі еді 

де, əжесі Тоқан 
қазақтың көне 
шайырла ры ның 
өлеңдерін төгіп-
төгіп тас тайтын 
суырып салма 
ақын кісі-тұғын. 
Демек, тек тіден-
текті тумай қойсын ба? «Арманым-алдағы үлкен сынақты 
ойдағыдай тапсырып, ата сенімін ақтап, жоғары оқу орнына 
түсу. Келешекте қаржы саласының білікті маманы болсам 
деген мақсатым бар» – дейді «Алтын белгі» иегері Лиза 
Ерғалымқызы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ!

«АЛТЫН  БЕЛГІ» ИЕГЕРІ

С наступлением каникул у детей появляется  много свободного 
времени. В это время, к сожалению, увеличивается и детский  
травматизм, в  том числе и от  поражения  электрическим током. 
На территориях  жилых районов, школ, детских  садов  находятся  
трансформаторные  подстанции (ТП) или  распределительные  
пункты (РП), которые  могут  предоставлять  опасность  для жизни 
и здоровья детей. 

Если одни  попадают  под действие  электрического  тока по воле  
случая или  элементарному  незнанию  правил электробезоопасности, 
например,  наступив на  оборванные  провода, то другие  поподают  
под напряжение, стремясь найти в действующих электроустановках 
цветные металлы.

Несмотря на то, что двери  ТП и РП закрываются  на специальные 
замки, они  зачастую взламываются  посторонними  людьми, с 
целью  хищения цветного  лома или из  хулиганских  побуждений. 
Своевременное  обнаружение  поломок  обслуживающим  об угрозе  
поражения  электротоком. На внешней стороне дверей ТП укрепляется  
знак в виде  треугольника имеющего желтый  фон, обрамленный  
черной  каймой с изображением черной стрелы-зигзага. 

В связи с чем Талгарский  РЭС  обязан: 
РАЗЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ, ЧТО КАТЕГОРИЧЕСКИ  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- открывать  двери  электрических шкафов, сборок, щитков;

- проникать  в ТП и разбивать на опорах;
- влезать на опоры воздушных  линий  электропередачи;
- прикасаться и подходить к  оборванным проводам на улице, во 

дворах, скверах;
- делать  набросы на  провода  воздушных  линий элетропередачи;
- включать в электрические розетки оголенные  концы проводов 

переносных  электроприемников;
- приближаться к  проводам  по деревьям, крышам домов и 

построек,  лестницам ближе 1,5 и метров;
- играть  под  линиями электропередачи,  запускать воздушных 

змеев,  использовать для игр  места вблизи  электроустановок и 
оборудования,  находящегося под  напряжением;

Во  избежание несчастных  случаев, просим своевременно сообщать 
о  сломанных  замках или  открытых  дверях  электроустановок,  
набросах на провода,  оборванных проводах  в  диспетчерские  пункты  
электросетей. Тел: 388-27-43; 2-87-01

   Помните! Электротравматизм по своим  последствиям наиболее 
опасен и  чаще других  травм  приводит к смертельным и тяжелым  
случаям.  Электричество, являясь  добрым другом и помощником, 
при небрежном отношении к нему  можеть стать злейшим врагом и 
причиной  непоправимой  трагедии.

Администрация Талгарской РЭС.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ,  УЧИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ!

БӘРЕКЕЛДІ

Құрметті Райхан Нұрмырзақызы!
Сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа толған 

мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!
Сізді өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, қамқор қолын ұсынып 

жүретін аяулы азаматша ретінде жақсы білеміз. Өзіңіз еңбегіңізді 
арнаған саланы дамытуға сіңірген белсенді қызметіңіз, озық 
ойлайтын кемел қабілетіңіз тəнті етпей қоймайды. Жастарға 
ұлағатты ұстаз жолындағы ғұмырыңыз өнегелі белес деп 
санаймыз. Сізге жəне туыстарыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
еңбекте тың табыстар мен өмірдің асқақ абыройын тілейміз!

Шаңырағыңызда береке-бірлік, 
ырыс-ынтымақ бола берсін!
Бақытыңыз баянды, сау-саламат жүргейсіз!
Үзілмесін өміріңіздің жыр-əні,
Бақытыңыздың өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңіздің тек зейнетін көріңіз,
Келер күннің сəулелі боп шуағы.

Ізгі тілекпен: 
Талғар политехникалық колледжінің ұжымы.

Құттықтаймыз!

«Ұстазы талантты болса, шәкірті  қанат байлап аспанға ұшады» – деп 
халық айтқандай, қаладағы А.Байтұрсынұлы  атындағы №7 мектеп-
лицейін «Алтын  белгіге» бітіріп отырған  Нәкен Лиза Ерғалымқызы  да 
сондай ұстаздардың  тәлім-тәрбиесін алған  шәкірттердің бірі. Бастауыш 
сыныптан бастап барлық пәндерді  еркін меңгеріп, кілең «5» деген бағамен  
оқыған зерек қызды жоғары сыныптарда өз  қамқорлығына  алған ұстазы 
Күләш  Қарсыбаева шәкіртінің жан-жақты  дамуына  үлкен үлес қосты.


