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Гүлнар ЖОЛЖАН,
«Egemen Qazaqstan»

Мəжіліс сайлауына Жалпы-
ұлттық социал-демократиялық 
партиясы 19 кандидат ұсынды. 
Оның 31,6 пайызын əйелдер, жас-
тар жəне мүгедектігі бар адамдар 
(6 адам) құрайды. Осы лайша, 
партия заң бойынша белгіленген 
квотаны сақтап отыр. 

«Орталық сайлау комис-
сиясы мемлекеттік органдар-
мен бірлесіп, тізімге енген 
кандидаттардың Конс  ти туция 
мен «Сайлау туралы» Конс-
титуциялық заңның талап  тарына 
сəйкестігін тексерді. Пар тия  лық 
тізімде көрсетілген бар лық адам 
Конституцияның жəне «Сайлау 
туралы» Консти туция лық заңның 
талаптарына толық тай сəйкес 
келеді», деп мəлім деді ОСК 
мүшесі Анастасия Щегорцова.

Сондай-ақ ол аталған пар-
тия  ның Парламент Мəжі лісі 
депутат тарының 6-шақы рылым-
дағы сайлауына қатыспағанын 
айтты. Сол үшін ЖСДП-ға жарна 
төлеу міндеттелді. Айта кетейік, 
ең төменгі жалақының 15 есе-
ленген мөлшері 1 050 000 (15х70 
000) теңгені құрайды.

«ЖСДП «Сайлау тура-
лы» заңның 88-бабына сəйкес 
партия тізімін тіркеу үшін 
ОСК шотына сайлау жарна-
сын төлеуі қажет. Жарна со-
масы ең төменгі жалақының 15 

еселенген мөлшерін құрайды. 
Ол  партиялық тізімге енгізілген 
əрбір адам үшін жеке енгізілуге 
тиіс. Қазір ЖСДП сайлау жарна-
сын толық көлемде төледі», деді 
Анастасия Щегорцова.

Жалпыұлттық социал-демо -
кратиялық партиясы өзін оппо-
зициялық партия ретінде та-
нытып, бұған дейін өткізілген 
Мəжіліс сайлауына қатысудан 
бас тартқан еді. Десе де, «бұл 
уақыт аралығында ел назары-
нан тыс қалып, тарап кеткен 
жоқпыз», дейді партия өкілдері.

«Біз осы жолы сайлауға қа-
ты са  мыз деп шешім қабыл да-
дық. С е німіміз зор. 19 кан ди -
даты мыз дың барлығы депу тат 
болу ға лайықты. Халыққа да 
жақ сы таныс. Осы ған дейінгі 
сай лауға қатыс пағанымыздың 
бір неше себебі бар. Біз сайлау 
заңы на өзгеріс енгізу қаже тін 
айт қан едік. Қазіргі мажо ри-
тарлық жүйені енгізу, партиялық 
тіркеу мөл шер  лемесін азай-
ту, кандидаттар үлесін дегі 
əйелдер санының басым болуы 
секілді мəселені айтып, көтерген 
едік. Халықаралық ұйым ның 
мүшесіміз, сайлауда бекітіл ген 
30 пайыздық үлесті біз бұрын-
нан айтып келе жатырмыз. Айт-
қан мəселеміз, талабымыз жүз 
па йыз болмаса да орындалып 
келеді», деді ЖСДП тізімі бо-
йынша де пу таттыққа кандидат 
Мақсұт Насибулов.

ЖСДП тізімі
талапқа сай 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Орталық сайлау комиссиясы саяси партиялардың тізімін 
тіркеуді жалғастырып жатыр. Комиссия мүшелері 
Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының 
Мәжіліс депутаттығына үміткерлерінің тізімін қабылдап, 
талапқа сай келетінін мәлімдеді. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 89-бабына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Орталық сайлау комиссиясы 2023 жылғы 13 ақпанда  
«Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы» қоғамдық 
бірлестігінің 54 адамды қамтитын партиялық тізімін мынадай құрамда 
тіркеді:

р/с
№

Тегі, аты, əкесінің 
аты (ол болған 

кезде)

Атқаратын лауазымы (кəсібі) жұмыс орны 
жəне тұрғылықты жері

1. Перуашев 
Азат Тұрлыбекұлы

1967 ж.т., «Ақ жол» ҚДП төрағасы, 
ҚР Парламенті Мəжілісінің V, VI, VII шақы-
рылым депутаты, Астана қаласында тұрады

2. Еспаева 
Дания Мəдиқызы

1961 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII 
шақырылым депутаты, Ақтөбе қаласында 
тұрады

3. Дүйсенбинов 
Берік Сəлімжанұлы

1971 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII шақы -
рылым депутаты, Астана қаласында тұрады

4. Барлыбаев
Ерлан Хайланұлы

1967 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII ша қы-
рылым депутаты, Астана қаласында тұрады

5. Иса  Қазыбек 
Жарылқасынұлы

1962 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII ша қы-
рылым депутаты, Алматы қаласында тұрады 

6. Раманқұлов
Мақсат Базаралыұлы

1974 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII ша қы-
рылым депутаты, Астана қаласында тұрады 

7. Ерубаев
Серік Сəрсенұлы

1968 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII ша қы-
рылым депутаты, Атырау қаласында тұрады

8. Нұрмұхамедов
Бөріхан 
Жолбарысұлы

1963 ж.т., «Salem Turkestan» ЖШС директоры, 
Алматы қаласында тұрады

9. Нұралдинов
Олжас Елтайұлы

1989 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Алматы қалалық 
филиалының төрағасы, «Lucem medical 
clinic» медициналық клиникалар желісінің 
құрылтайшысы, Алматы қаласында тұрады

10. Өтепбай 
Азат Болатұлы

1990 ж.т., «Outsource Director Ltd» ЖШС 
директоры, Астана қаласында тұрады

11. Кушенов
Сұлтан Бақытұлы

1989 ж.т., Түркістан облыстық мəсли хатының 
VII шақырылым депутаты, «Конус» ЖШС 
құрыл тайшысы, Түркістан облысында тұрады

12. Дүзбаева
Мейрамкүл 
Алтынбекқызы

1966 ж.т., «ҚТЖ» ҰК» АҚ Даму жөніндегі 
басқарушы директоры, Астана қаласында 
тұрады

13. Уткин Сергей 
Геннадьевич

1965 ж.т., Адвокат, Алматы қаласында тұрады

14. Абжанов
Əлімхан 
Досыбайұлы

1964 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Шымкент қалалық 
филиалының төрағасы, Заңғар» компаниялары 
тобының басқар ма төрағасы, Шымкент 
қаласында тұрады 

15. Садықов
Асқар Аманбайұлы

1969 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Ақтөбе облыстық 
филиалының төрағасы, кəсіпкер, Ақтөбе 
қаласында тұрады 

16. Риаханов Шыңғыс 
Нұртасұлы

1979 ж.т., «Ақ жол» ҚДП ШҚО филиа лының 
төрағасы, «Altay Trans» ЖШС директоры, 
Өскемен қаласында тұрады

17. Хамзин 
Ғани Болатұлы

1994 ж.т, ҚР Парламенті Мəжілісінің VII 
шақырылым депутаты, Астана қаласында 
тұрады

18. Бейсенбаев Ержан 
Алмабекұлы

1990 ж.т., «BIGLIFE» ЖШС тəуелсіз 
директоры, Алматы облысында тұрады 

19. Өмірғали 
Ерлік Қайдарұлы

1979 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII 
шақырылым депутаты, Көкшетау қаласында 
тұрады

20. Қожахметов
Асылхан
Төлепбергенұлы

1984 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Ұлттық кеңе сінің 
хатшысы, «Ақ жол» ҚДП Аппарат басшысы, 
Астана қаласында тұрады

21. Сəрсенов 
Сағиятулла 
Өмірзақұлы 

1970 ж.т., «Іле корпорациясы» ЖШС дирек-
торлар кеңесінің төрағасы, ҚР Парламенті 
Мəжілісінің V шақырылым депутаты, Алматы 
қаласында тұрады

22. Кенесары
Алмас Үсенұлы

1984 ж.т., «Holding Orkendeu» ЖШС
бас директоры, Алматы қаласында тұрады

23. Васильев 
Дмитрий 
Владимирович

1970 ж.т., «Ақ жол» ҚДП төрағасының 
орынбасары, «Аграрлық-инвестициялық 
корпорация» ЖШС директоры, Алматы 
қаласында тұрады

24. Жұмағалиев 
Рустам Айсұлтанұлы

1981 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Ұлттық кеңесінің 
хатшысы, Астана қаласында тұрады

25. Устемирова
Ғалия Идрисқызы

1984 ж.т., «Ақ жол» ҚДП төрағасы 
хатшылығының меңгерушісі, Астана қаласында 
тұрады

26. Тəжібаева Ғазиза 
Бақтиярқызы

1988 ж.т., «Ақ жол» ҚДП жастар қанатының 
жетекшісі, Маңғыстау облысында тұрады

27. Демидова
Дана Төлегенқызы

1971 ж.т., Жетісу облысы бойынша облыстық 
партия кеңесінің мүшесі, Алматы қаласында 
тұрады 

28. Елубаева Марал 
Қуандыққызы

1965 ж.т., «Астана медицина университеті» 
КеАҚ резидентурасының деканы, Қарағанды 
қаласында тұрады

29. Смағұлов Асқар 
Сайлаубекұлы

1970 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Астана фи лиа лының 
төрағасы, Астана қалалық мəс  лихатының VII 
шақырылым депу та ты, «Ақмола вагон-жөндеу 
зауыты» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі, 
Астана қаласында тұрады

30. Маутканов
Алтай Ілиясұлы

1978 ж.т., «Даму» ЖШС директоры, Астана 
қаласында тұрады

31. Сембинов
Азат Талғатұлы

1988 ж.т., ҚР Парламенті Мəжілісінің VII 
шақырылым депутаты, кəсіпкер, Алматы 
қаласында тұрады

32. Шардинов Бахтияр 
Ахметжанұлы

1972 ж.т., «Жаркент» ЖШС бас директоры, 
Алматы қаласында тұрады

33. Шынасылова
Мейраш Қалиқызы

1971 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Алматы об лыс -
тық филиалының төр аға сы, «Тасты өңдеу 
бойынша маман дан дырылған кəсіпорын» 
ЖШС директорының орынбасары, Алматы 
облысында тұрады

34. Егінбаев
Ермек Молдақұлұлы

1965 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Жетісу облы сы бо-
йынша филиалының төр ағасы, «Қай  нар» ЖШС 
(аккумулятор зауыты) бас қарма мүшесі, Жетісу 
облысында тұрады

35. Юсупов
Ермекқали 
Төлепқалиұлы

1965 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Атырау облыстық 
филиалының төрағасы, Атырау облыстық 
мəслихатының VII шақырылым депутаты, 
«Атырау көлік-құрылыс» ЖШС директоры, 
Атырау қаласында тұрады

36. Пыхарев Станислав 
Сергеевич

1979 ж.т., «С.С. Групп» ЖШС директоры, 
Шымкент қаласында тұрады

37. Тлеужанов
Ержан Хамитұлы

1989 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Абай облысы бойын-
ша филиал төрағасы, Абай облысында тұрады

38. Шалқарбеков
Мұханбеталы 
Жеңісұлы

1969 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Жамбыл об лыс  тық 
филиалының төрағасы, «Ақтас АБЗ» ЖШС 
директоры, Жамбыл облысында тұрады

39. Бадашев
Алмаз Бекетұлы

1975 ж.т., «West Gas Oil RTE. LTD» ЖШС 
басшысы, Орал қаласында тұрады

40. Жутаев
 Махаббат 
Сағынбайұлы

1968 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Қостанай облыстық 
филиалының төрағасы, Қостанай облыстық 
мəслихатының VII шақырылым депутаты, 
кəсіпкер, Қостанай қаласында тұрады

41. Боранбаев 
Қайрат Жомартұлы

1967 ж.т., «Нурлен» ЖШС басқарма төрағасы, 
Қызылорда облыстық мəс лихатының VII 
шақырылым депутаты, Қызылорда қаласында 
тұрады

42. Нұрқазов
Ойрат Серікұлы

1981 ж.т., Қарағанды облыстық мəсли хаты-
ның VII шақырылым депутаты, «Бахус» 
автоорталығы» ЖШС бас ди рек торы, 
Қарағанды қаласында тұрады

43. Салықбаев Абзал 
Мырзаханұлы 

1990 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Түркістан облыстық 
филиалының төрағасы, кəсіпкер, 
Түркістан облысында тұрады

44. Шаңбаева Гүлмайса 
Қонаққызы 

1996 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Маңғыстау облыстық 
филиалы төрағасының орынбасары, Ақтау 
қаласында тұрады

45. Қорғанбаев 
Батыржан

1979 ж.т., «KMG EP-Catering» ЖШС 
директорының орынбасары, Ақтау қаласында 
тұрады

46. Кинцель
Евгений Юрьевич

1977 ж.т., «Ақ жол» ҚДП партия ко мис-
сиясының төрағасы, Солтүстік Қазақстан 
Тəуелсіз заң консультанттары палатасының 
төрағасы, Петропавл қаласында тұрады

47. Молдашева
Əйгерім Қанатқызы 

1986 ж.т. «AirAstana» əуе компания сының 
757/767 Boeing ұшқышы, Оңтүс тік Калифорния 
университетінің магистранты, Алматы 
қаласында тұрады

48. Əубəкірова Гүлнəр 
Боярстанқызы

1967 ж.т., «Ақ жол» ҚДП Сот процестеріндегі 
кəсіпкерлердің құқықтарын қорғау қызметінің 
басшысы, Астана қаласында тұрады

49. Арыстанова
Əйгерім 
Атығайқызы 

1996 ж.т., «Ақ жол» ҚДП жастар кəсіпкерлігін 
қолдау қызметінің басшысы, Астана қаласында 
тұрады

50. Өмірбекова Альфия 
Айтымбекқызы

1985 ж.т., «Sklad Agrohim» ЖШС кеден 
брокері, Астана қаласында тұрады

51. Нұрлыханов
Тимур Ерланұлы

1995 ж.т., «QP Service» ЖШС бас директоры, 
Алматы қаласында тұрады

52. Алибаева Альмира 
Қадырлықызы

1978 ж.т., Қазақстан ұлттық индустриялық 
палатасының заңгері, Астана қаласында тұрады

53. Атығаева Қызылгүл 
Тоқтарқызы

1987 ж.т., «Жер-Ана-2021» ЖШС директоры, 
Астана қаласында тұрады

54. Ракишева
Əлия Болатқызы

1987 ж.т., «Отбасы банк» АҚ басқарушылық 
есептілік басшысы, Алматы қаласында тұрады

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
депутаттарының кезекті сайлауында «Ақ жол» Қазақстанның Демократиялық партиясы» 

қоғамдық бірлестігінің партиялық тізімін тіркеу туралы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРТАЛЫҚ 
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 

депутаттарының кезектен тыс сайлауында 
«Жалпыұлттық социал-демократиялық партия» 

республикалық қоғамдық бірлестігінің 
партиялық тізімін тіркеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан 
Респуб ли касы Конституциялық заңының 89-бабына сəйкес 
Қазақстан Респуб лика сының Орталық сайлау комиссиясы 2023 
жылғы 13 ақпанда «Жалпыұлттық социал-демократиялық партия» 
республикалық қоғамдық бірлестігінің 19 адамды қамтитын 
партиялық тізімін мынадай құрамда тіркеді:  
р/с 
№

Тегі, аты, əкесінің аты 
(ол болған кезде)

Атқаратын лауазымы (кəсібі) жұмыс 
орны жəне тұрғылықты жері

1. Əуесбаев 
Нұрлан Сатыбалдыұлы

1957 ж.т., ЖСДП Астаналық филиа лы-
ның төрағасы, Астана қаласында тұрады

2. Рақымжанов 
Асхат Нұрмағамбетұлы

1983 ж.т., ЖСДП төрағасы, Астана 
қаласында тұрады

3. Əбенова 
Анаргүл Жақсығалиқызы

1973 ж.т., ЖСДП Батыс Қазақстан 
облыстық филиалының төрағасы, Орал 
қаласында тұрады

4. Əлибаев 
Айдар Байдəулетұлы

1958 ж.т., ЖСДП төрағасының орын -
басары, Алматы қаласында тұрады

5. Əшімбеков 
Əбдукамал

1945 ж.т., ЖСДП Түркістан облыстық 
филиалының төрағасы, Түркістан 
қаласында тұрады

6. Əлімжанова 
Ирина Советжанқызы

1980 ж.т., 31-арна телерадиоком-
паниясының арнайы корреспонденті, 
Алматы облысында тұрады

7. Дүзбаева Жеңіскүл 
Қырғызалиқызы

1968 ж.т., өзін-өзі жұмыспен қамтыған,
Жезқазған қаласында тұрады

8. Жағыпаров 
Берік Қапанұлы

1978 ж.т., ЖСДП Ұлытау облыстық 
филиалының төрағасы, Жезқазған 
қаласында тұрады

9. Калгин 
Виктор Евгеньевич

1981 ж.т., ЖСДП Шығыс Қазақстан 
облыстық филиалының төрағасы, 
Шығыс Қазақстан облысында тұрады

10. Камалов 
Мирамбек Аманжолұлы

1982 ж.т., ЖСДП Ақтөбе облыстық 
филиалының төрағасы, Ақтөбе 
қаласында тұрады

11. Қожаханов 
Нұртай Тыныштыханұлы

1964 ж.т., ЖСДП Шымкент қалалық 
филиа лының төрағасы, Шымкент 
қаласында тұрады

12. Мыңбаев 
Сəкен Саламатұлы

1988 ж.т., ЖСДП Маңғыстау облыстық 
филиа лының төрағасы, Ақтау қаласында 
тұрады

13. Насибулов 
Мақсұт Бейбітұлы

1992 ж.т., ЖСДП Баспасөз қызметінің 
басшысы, Астана қаласында тұрады

14. Нұрлыбеков 
Нұрым Көмекұлы

1980 ж.т., ЖСДП Алматы облыстық фи-
лиалының төрағасы, Қонаев қаласында 
тұрады

15. Омаров 
Талғат Табысбайұлы

1979 ж.т., ЖСДП Орталық аппаратының 
басшысы, Астана қаласында тұрады

16. Сағандықова 
Ажар Бақытқызы

1971 ж.т., ЖСДП Павлодар облыстық 
фи лиалының төрағасы, Павлодар 
қаласында тұрады

17. Сайлаубай 
Наурыз Саятұлы

1994 ж.т., өзін-өзі жұмыспен қамтыған, 
Талдықорған қаласында тұрады

18. Сəмбетбай 
Тазабек Дəкенайұлы

1980 ж.т., ЖСДП Алматы қалалық 
филиалының төрағасы, Алматы 
облысында тұрады

19. Тоқсамбаева 
Макиля Əлтайқызы

1961 ж.т., ЖСДП Қарағанды облыстық 
филиалының төрағасы, Қарағанды 
қаласында тұрады

––––––––––––––––––––––
Орталық сайлау комис-
сиясының кезекті отыры-
сында Парламент Мәжілісі 
депутаттарының кезектен 
тыс сайлауына «Ақ жол» 
демократиялық партия-
сы қоғамдық бірлестігінің 
партиялық тізімін тіркеу 
туралы» мәселе қаралды.
––––––––––––––––––––––

Оралхан АХМАДИЯ,
«Egemen Qazaqstan»

Жиынға «Ақ жол» демокра тия-
лық партиясы қоғамдық бірлестігі-
нің төрағасы Азат Перуашев, об-
лыс тардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының аумақ -
тық сайлау комиссиялары бей не-
конференция режімінде қо сыл ды 
жəне бұқаралық ақпарат құрал-
дарының өкілдері қатысты. 

Орталық сайлау комиссиясы-
ның төрағасы Нұрлан Əбдіров 
елі міз де тіркелген 7 саяси пар тия -
ның барлығы партиялық тізім-
дер бойынша Парламент Мəжі лісі 
депутаттарының сайлауына қатысуға 
жіберілгенін атап өтті. Сондай-ақ 
ол 6 ақпанда ОСК-ға Парламент 

Мəжілісі депутаттарын сайлауға 
партиялық тізімді ұсыну туралы «Ақ 
жол» демократиялық партиясының 
құжаттары тапсырылғанын еске 
салды. Орталық сайлау комиссия-
сы сайлау заңнамасына сəйкес 
кандидаттардың Конституция жəне 
Сайлау туралы Конституция лық 
заңмен қойылатын талаптарға 
сəйкестігін аңықтау бойынша тиісті 
рəсімдер жүргізді.

Орталық сайлау комиссия-
сының мүшесі Асылбек Смағұлов 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық 
заңның 89-бабына сəйкес тіркеуге 
бір саяси партиядан бір ғана тізім 
жіберілетінін, оған саяси партия-
лар арасында бөлінетін депутаттық 

ман дат тардың белгіленген саны-
ның 30 пайыздан аспайтын адам-
дар саны енгізілгенін хабарлады. 
Партиялық тізімде əйелдер, жастар 
жəне мүгедектігі бар адамдар саны 
жиынтық бойынша оған енгізілген 
адамдардың жалпы санының 
кемінде 30 пайызын құрауға тиіс.

Белгілі болғандай, «Ақ жол» 
демократиялық партиясы 54 адам-
нан тұратын партиялық тізім ді 
ұсын ған. Тізімдегі 18 кандидат 
əйел дер, жастар жəне мүгедектігі 
бар адам дар санатқа жатады, яғни 
талап  қа сəйкес 33,3 пайызды құ-
рай  ды. Партиялық тізімге енгі зілген 
бар лық адам Конституция мен 
сайлау туралы Конституциялық 
заңның талаптарына сəйкес келеді.

Асылбек Смағұлов партиялық 
тізімдерді ұсынған саяси партиялар 
партиялық тізімге енгізілген əрбір 
адам үшін заңнамада белгіленген 
ең төменгі жалақының он бес 
еселенген мөлшерінде Орталық 
сайлау комиссиясының шоты-
на сайлау жарнасын енгізетінін 
хабарлады. Парламент Мəжілісі 
депутаттарының алдыңғы сай-
лауында дауыс беруге қатысқан 
сайлаушылардың 5 жəне одан да 
көп пайызын алған саяси партиялар 
сайлау жарнасын төлемейді. 2021 
жылғы қаңтарда өткен Парламент 
Мəжілісі депутаттарының сайла-
уында «Ақ жол» демократиялық 
партиясы сайлаушылардың 10,95 
пайызын жинады. Осыған байла-
нысты аталған партия сайлау жар-
насын төлеуден босатылады.

Комиссия мүшелері сəйкестікті 
анықтау жəне тіркеу туралы тиісті 
хаттамаларға қол қойғаннан кейін 
«2023 жылғы 19 наурызға таға-
йын далған Парламент Мəжілісі 
де пу таттарының кезектен тыс сай-
лауында «Ақ жол» демократиялық 
партиясы қоғамдық бірлестігінің 
партиялық тізімін тіркеу туралы» 
қаулы қабылдады. Тіркелген кан-
дидаттар тиісті куəліктерін алды.

Саяси науқанға дайын


