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Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги россиялык тарап 
менен жїргїзгєн сїйлєшїїлєрдїн натыйжасында РФ Єкмєтї 
эки єлкє ортосундагы туруктуу аба каттамдарынын санын 

жумасына 6га чейин кєбєйттї. Натыйжада, 8-февралдан 
тарта кыргыз жарандары “Авиа Траффик Компани” жана 

“Аэрофлот - Российские Авиалинии” компанияларынын 
самолёттору менен Россияга туруктуу уча алышат.

COVAX программасынын алкагында улуттук 
кирешеси тємєн жана орто делген 92 єлкєгє 

коронавируска каршы вакциналар берилет. Март 
айында Кыргызстан - 504 миў доза, Єзбекстан 

– 2 млн 640 миў доза AstraZeneca/Oxford 
вакцинасын алат. Аталган вакцинанын болжолдуу 

баасы 3 доллар турат деп айтылат ЮНИСЕФ 
уюмунун сайтындагы маалыматта.
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Кыргызстанда бир катар 
єзгєрїїлєргє дуушар болгон 
Єкмєттїн жаўы курамы єз 
кызматтарын аткарууга киришти. 
Шаршембиде Жогорку Кеўеште 
єкмєт мїчєлєрїнїн ант берїїсїнє 
катышкан Президент Садыр 
Жапаров аларды алдыда оор 
сыноолор кїтїп тургандыгын 
жана єлкє жарандары бийликтин 
ар бир кадамына кєз кырын 
салып, талапты катуу коюп 
жатышкандыгын эскертти. “Биз 
їчїн ар бир кєз ирмем кымбат”, - 
деп баса белгиледи Садыр Жапаров.

УЛУГБЕК 
ОРМОНОВДУН 
ИШЕНИЧИ
Кыргызстандын єнїккєн мамлекетке 
айланарына ишенген Жогорку Кеўештин 
депутаты У.Ормонов їстїбїздєгї жылдын 
15-16-майында атасы Зулпукар Ормонов 
атындагы спорттук иш-чара єткєрєт.

Франциянын башкалаасын аралай аккан Сена дарыясы 
нугунан чыгып, француздарга кошумча кєйгєй жаратууда. 
Жакынкы кїндєрї суу деўгээли 4,49 метрге чейин 
кєтєрїлєєрї кїтїлїїдє. Накта коркунуч 4,85 метрден 
ашканда башталат. Эске салсак, 2016-жылы Сенанын 
деўгээли 5,88 метрге чейин кєтєрїлгєн.

5-февралда Кыргызстанда абанын 
температурасы +17 градуска чейин жылыйт.

Британиялык The Economist Intellicence Unit уюму 167 єлкєнї толук 
кандуу демократия, зыяндуу демократия, гибриддик режим жана 
авторитардык режим деп аталган тєрт топко бєлїї менен 2021-жылга 
“Демократия индексин” жарыялады.
Кыргызстан – 105 саптан орун алып, гибриддїї демократия тобуна 
кошулду. Ал эми Россия – 124, Казакстан – 128, Азербайжан – 146, 
Белоруссия – 150, Кытай – 151, Єзбекстан – 155, Тажикстан – 160 жана 
Тїркмєнстан 162-орунга (авторитардык режимдер) жайгашты. 

-БЕТТЕ
Кыргызстандын єнїккєн мамлекетке 

-БЕТ-БЕТ8

-БЕТТЕ

деп баса белгиледи Садыр Жапаров.

-БЕТ2

ДЕМОКРАТИЯ 
РЕЙТИНГИ

Жаз жыттанат
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Ошого карабастан, “чыны-
гы мобилдїї армияга ээ бол-
дук” деп маашырланган мурда-
гы мамлекет башчысы Алмазбек 
Атамбаев 2013-жылы єлкєбїздїн 

Коргоо министрлигин Генерал-
дык штабга айлантууну сунуш-
тап, аны бешинчи чакырылыш-
тагы Жогорку Кеўеш кош кол-
доп кубаттаган эле. Бул кыргыз 

армиясын реформалоого багыт-
талган "бєйрєктєн шыйрак" чы-
гарган чечими А.Атамбаевдин 
чоў катасы болгон. Натыйжада, 
армиябыздын статусу, даража-
сы таманга тїшїп, тїзїлгєн Ге-
нералдык штабдын ишмердиги 
тїшїнїксїз болуп калган. 

Мына эми жети жыл мурдагы 
А.Атамбаевдин “желдеген” че-
чими жокко чыгарылып, Кор-
гоо министрлиги кайрадан ка-
лыбына келтирилип отурат. 
Тактап айтсак, ушул аптанын 
дїйшємбїсїндє Президент Са-
дыр Жапаров “Кыргыз Респуб-
ликасынын Куралдуу Кїчтєрїн 
башкаруу системасын єнїктї-
рїї боюнча мындан аркы ча-
ралар жєнїндє” Жарлыкка кол 
койду. Документке ылайык, эми 
Генералдык штабдын базасын-
да Коргоо министрлиги кайра-
дан тїзїлєт.

Албетте, куралдуу кїчтєрдїн 
тїзїмїнє Коргоо министрлигин 
кайтаруу чечими айрымдарды 
эске албаганда аскерий адистер-
ге дээрлик жаккандагын баам-
доого болот. Мисалы, коргоо 

министринин мурдагы орун ба-
сары Мурат Бейшенов Коргоо 
министрлигинин функцияларын 
Генаралдык штабга єткєрїп бе-
рїїгє жети жыл илгери эле кєп-
тєгєн аскер чиновниктери каршы 
чыгышкандыгын айтат: “Гене-
ралдык штаб – конституциялык 
орган эмес, анын башчысы єк-
мєттїн мїчєсї боло албайт. Бий-
лик аскердик реформага ондогон 
миллион сомдорду коротту. Эми 
ички жана эл аралык документ-
терди єзгєртїї їчїн дагы мил-
лиондогон каражаттар талап кы-
лынат”, - деди ал єткєн аптада.

Эске салсак, Советтик Армия-
нын Орто-Азия аскер округунун 
республикабыздын аймагында 
жайгашкан бирикмелери жана 
бєлїктєрїн єз карамагына алуу 
менен 1992-жылдын 29-майын-
да уюшулган Кыргыз Републи-
касынын Коргоо иштери боюнча 
мамлекеттик комитети 1993-жы-
лы Коргоо министрлигине ай-
лантылган. “Кыргыз Республи-
касынын аскердик доктринасы 
жєнїндє” Президенттин Жар-
лыгына ылайык, 2014-жылдын 

6-февралында башкы команда-
лык орган катары Генералдык 
штаб тїзїлїп, Коргоо министр-
лигинин аскер бєлїктєрї, Чек 
ара кызматы, Улуттук гвардия 
жана Ички аскерлер анын кол 
алдына єткєрїлгєн.

2016-жылы Кыргыз Республи-
касынын Коргоо иштери боюнча 
мамлекеттик комитети тїзїлїп, 
ага Коргоо министрлигинин бар-
дык функциялары єткєрїлгєн. 
Учурда бир нече аскердик бирик-
мелерден жана бєлїктєрдєн тур-
ган Куралдуу кїчтєрдїн жалпы 
курамы 15 миўге чукул. Алардын 
70-75%ы келишимдин негизинде 
кызмат єтєшєт. Мєєнєттїї кыз-
мат єтєє - 12 ай. 

Кыргыз армиясы їчїн офицер-
дик кадрлар Советтер Союзунун 
Баатыры К.Їсєнбеков атында-
гы Аскердик институтта, ошон-
дой эле Россиянын, Казакстан-
дын, Тїркиянын, Кытайдын 
жана Азербайжандын жогор-
ку аскердик окуу жайларында 
даярдалат.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

“БЄЙРЄКТЄН ЧЫККАН 
ШЫЙРАК...”

"БИЗГЕ ЧОЎ 
ЖООПКЕРЧИЛИК 

ЖЇКТЄЛДЇ"

Кыргызстандын географиялык жайгашуусу жана геосаясий 
жагдайы техникалык жабдылышы жакшы, кубаты жетиштїї 
куралдуу кїчтєрдї кармоого мажбур кылаары айтпаса да 
тїшїнїктїї. Арийне эгемендїї доордун алгачкы кїндєрїнєн бери 
эле куралдуу кїчтєрїбїздї чыўдоого олуттуу мамиле жасалбай 
келди. Ошондон улам кыргыз армиясы “эжелїї кызга эски тон” 
демекчи, башка єлкєлєрдїн ар тїстєгї чапандарын жамынган 
кїндєрдї да башынан кєп кечирди. Албетте, заманбап аскердик 
куралдарды, техникаларды сатып алуу єлчєєсїз каражаттарды 
талап кылат. Ошондуктан, азыр да Россия, Кытай, Тїркия 
сыяктуу мамлекеттердин маал-маалы менен берген техникалык 
жардамдарына канагат кылуудан башка аргабыз жок.

Атамбаевдин 6-февралдагы “ашипкасы”

3-февралда Жогорку Кеўештин 
жыйынында жаўы дайындалган 
єкмєт мїчєлєрїнїн ант 
берїїсїнєн кийин сїйлєгєн 
сєзїндє Президент Садыр 
Жапаров: “Коомчулук 
баарыбыздын ишибизге тыкыр 
кєз салып турат, бизден 
натыйжалуу иштерди талап 
кылат”, - деп айтты.

Єкмєттїн жаўы курамын кол-
доп бергендиги їчїн Жогорку 
Кеўештин депутаттарына ыраа-
зычылыгын билдирген Садыр 
Жапаров: “Силердин колдооўор 
коомдогу ынтымакты чыўдоого 
кошкон салым”, - деп кошумча-
лады жана алдыда оор сыноолор 
кїтїп тургандыгын эскертти. 
Ошондуктан, жаўы жетекчи-
лердин алдында экономиканы 

туруктуу єнїктїрїї программа-
сын иштеп чыгуу милдети турат. 
“Биз їчїн ар бир кєз ирмем кым-
бат”, - деп баса белгиледи Садыр 
Жапаров, ошондой эле єкмєт мї-
чєлєрїнєн кара жанды карч уруп 
иштєє керектигин, аларга чоў 
жоопкерчилик жїктєлгєндїгїн 
эске салды. 

КР Президенти Садыр Жапа-
ров ушул эле кїнї єлкєнїн жа-
ўы Єкмєт мїчєлєрї менен жу-
мушчу кеўешме єткєрїп, бирин-
чи кезектеги маселелерди ыкчам 
чечїї жана Єкмєттїн кризис-
ке каршы программасын кыска 
мєєнєттє иштеп чыгуу зарыл-
дыгын баса белгиледи. Ошон-
дой эле ал мамлекеттин социал-
дык милдеттенмелерин єз уба-
гында аткаруу маанилїї маселе 
экендигине да токтолду.

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

КР Улуттук банкынын 
2020-жылдагы кирешеси 
рекорддук кєрсєткїчкє жетип 
8 млрд 484 млн сомду тїздї. 
Бул тууралуу 4-февралда 
Президент Садыр Жапаровдун 
кабыл алуусунда болгон башкы 
банкыбыздын тєрагасы 
Толкунбек Абдыгулов билдирди.

Жолугушууда Улуттук банк-
тын жана жалпы банк сектору-
нун єткєн жылдагы жыйынтык-
тары, ошондой эле їстїбїздєгї 
жылга белгиленген биринчи ке-
зектеги милдеттер талкууланды. 

Толкунбек Абдыгуловдун ай-
тымында, бардык кыйынчы-
лыктарга карабастан, 2020-жыл 
єлкєбїздїн банк системасы 

їчїн жакшы кєрсєткїчтєр ме-
нен жыйынтыкталды. Улуттук 
банк инфляциянын деўгээлин 
5-7%дын тегерегинде кармай 
алды. Кредиттик куржун 11%га 
кєбєйїп, 162,6 млрд сомго жет-
ти. Ал эми алтын-валюталык ре-
зервдер жыл соўунда 2 млрд 484 
млн долларды тїздї жана бул 
6 айлык импорттун каржыла-
нуусун камсыздай алат. Мындан 
сырткары, Улуттук банк єлкє-
бїздїн экономикасын колдоого 
9,6 млрд сом бєлгєн. 2021-жылы 
улуттук экономикага тышкы таа-
сирлердин тобокелдигин азайтуу 
аракеттери улантылат.

Президент Садыр Жапаров 
улуттук валютанын наркын тї-
шїрбєє їчїн бардык чараларды 
кєрїї керектигин эскертти.

УЛУТТУК БАНКТЫН 
РЕКОРДДУК ЖЫЛЫ

4-февралда жаўы дайындалган 
єкмєт мїчєлєрїнїн айрымдарын 
Премьер-министр Улукбек 
Марипов жамааттарына 
тааныштырды. Алардын 
алгачкысы айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министри 
Аскарбек Жаныбеков болду.

Аталышына жана функция-
ларына єзгєртїїлєр киргизил-
ген министрликтин алдында 
єлкєбїздїн айыл чарба тарма-
гын реформалоо жана аймактар-
ды єнїктїрїї боюнча маанилїї 
милдеттер тургандыгын баса 
белгилеген У.Марипов ушул эле 
кїнї Экономика жана финансы 
министрлигинин борбордук ап-
паратынын жамаатына Кыргыз 
Республикасынын вице-премьер-
министри - экономика жана фи-
нансы министри Улукбек Кармы-
шаковду тааныштырды.

Баамдалгандай У.Кармышаков 
бириктирилген эки министрлик-
ти жетектейт жана анын кызмат 
даражасы вице-премьер-министр 

деген аталыш менен башталат. 
58 жаштагы Улукбек Тойчие-
вичтин кесиби экономист, эко-
номика жана финансы тармагын-
да кєп жылдык тажрыйбасы бар. 
Ал 2015-жылдан бери финансы 
министринин орун басары кыз-
матында иштеп келген.

Ал эми айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министри 
Аскарбек Жаныбеков агроном-
мелиоратор, ветеринар, юрист 
адистиктеринин ээси. Айыл чар-
ба тармагында тажрыйбасы чоў, 
10 жылдан ашык убакыт Ысык-
Кєл облусунда “Рейна-кенч” 
асыл-тукум фермасын жетекте-
ген. 2012-жылдын март-сентябрь 
айларында айыл жана суу чарба 
министри болуп иштеген.

Улукбек Марипов булардан 
сырткары, энергетика жана єнєр 
жай министри Кубанычбек Тур-
дубаевди, транспорт, архитектура, 
курулуш жана коммуникациялар 
министри Гїлмира Абдралиеваны 
министрликтердин борбордук ап-
параттарына тааныштырды.

ТААНЫШУУ КЇНЇ

МИШУСТИН, 
АРИПОВ 
ЖАНА 
БАШКАЛАР...
Кыргыз Республикасынын 
жаўы дайындалган 
Премьер-министри Улукбек 
Мариповдун дарегине 
куттуктоолор келе 
баштады.

Биринчилерден болуп 
У.Мариповду Россия Феде-
рациясынын Єкмєт башчы-
сы Михаил Мишустин жана 
Єзбекстан Республикасынын 
Премьер-министри Абдулла 
Арипов куттукташты. Алар 
жылуу каалоо-тилектер ме-
нен бирге мамлекеттер ара-
лык кызматташуу азыркы-
дан да ийгиликтїї нукта 
єнїгєєрїнє ишеним артып 
жатышкандыктарын билди-
ришкен.

Расмий саптар
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Коргоо министри
ОМУРАЛИЕВ 
Таалайбек 

Барыктабасович

Кыргыз Республикасынын 
Премьер-министри  

МАРИПОВ 
Улукбек 

Асамидинович

Транспорт, архитектура, 
курулуш жана 

коммуникациялар 
министри

АБДРАЛИЕВА Гулмира 
Курманбековна

Тышкы иштер 
министри

КАЗАКБАЕВ 
Руслан 

Айтбаевич

Энергетика жана єнєр 
жай министри

ТУРДУБАЕВ 
Кубанычбек 
Апышевич

Ички иштер 
министри

НИЯЗБЕКОВ 
Улан 

Омоканович

Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї 

министри
ДЖАНЫБЕКОВ Аскарбек 

Сапарбекович

Юстиция 
министри

ЧЫНБАЕВА 
Асель 

Рыспековна

Биринчи 
вице-премьер-министр

НОВИКОВ 
Артем 

Эдуардович

Вице-премьер-министр - 
экономика жана каржы 

министри
КАРМЫШАКОВ 

Улукбек Тойчуевич

КР Єкмєтїнїн Аппарат 
Жетекчиси – министр

АСАНКУЛОВ 
Женишбек 

Асанкулович

Єзгєчє кырдаалдар 
министри
АЖИКЕЕВ 

Бообек 
Эргешевич

Билим берїї 
жана 

илим министри
БЕЙШЕНАЛИЕВ 

Алмазбек

Маданият, маалымат, 
спорт жана жаштар 
саясаты министри

ИМАНАЛИЕВ Кайрат 
Олжобаевич

Саламаттык сактоо 
жана социалдык 

єнїктїрїї министри
БЕЙШЕНАЛИЕВ 

Алымкадыр 
Савирдинович

Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик 

комитетинин тєрагасы
ТАШИЕВ Камчыбек 

Кыдыршаевич

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ ӨКМӨТҮ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИН 
ЖАНА ЄКМЄТЇНЇН БАШКА МЇЧЄЛЄРЇН ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
ЖАРЛЫГЫ 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 84-áå-
ðåíåñèíèí 5-áºë¿ã¿íº ûëàéûê äàéûíäàëñûí:

- ÌÀÐÈÏÎÂ Óëóêáåê Àñàìèäèíîâè÷ Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðè;

- ÍÎÂÈÊÎÂ Àðòåì Ýäóàðäîâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí áèðèí÷è âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðè;

- ÊÀÐÌÛØÀÊÎÂ Óëóêáåê Òîé÷óåâè÷ Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðè - ýêîíîìèêà 
æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè;

- ÀÑÀÍÊÓËÎÂ Æåíèøáåê Àñàíêóëîâè÷ Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí Æåòåê÷è-
ñè - ìèíèñòðè;

- ÎÌÓÐÀËÈÅÂ Òààëàéáåê Áàðûêòàáàñîâè÷ ìóðäà 
ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîðãîî ìèíèñòðè;

- ÊÀÇÀÊÁÀÅÂ Ðóñëàí Àéòáàåâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí òûøêû èøòåð ìèíèñòðè;

- ×ÛÍÁÀÅÂÀ Àñåëü Ðûñïåêîâíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðè;

- ÍÈßÇÁÅÊÎÂ Óëàí Îìîêàíîâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí è÷êè èøòåð ìèíèñòðè;

- ÁÅÉØÅÍÀËÈÅÂ Àëìàçáåê ìóðäà æ¿êòºëãºí ìèë-
äåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðè;

- ÁÅÉØÅÍÀËÈÅÂ Àëûìêàäûð Ñàâèðäèíîâè÷ 
ìóðäà æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà 
ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðè;

- ÀÁÄÐÀËÈÅÂÀ Ãóëìèðà Êóðìàíáåêîâíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí òðàíñïîðò, àðõèòåêòóðà, êóðóëóø 
æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðè;

- ÒÓÐÄÓÁÀÅÂ Êóáàíû÷áåê Àïûøåâè÷ Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð æàé ìè-
íèñòðè;

- ÄÆÀÍÛÁÅÊÎÂ Àñêàðáåê Ñàïàðáåêîâè÷ Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðè;

- ÀÆÈÊÅÅÂ Áîîáåê Ýðãåøåâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ºçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðè;

- ÈÌÀÍÀËÈÅÂ Êàéðàò Îëæîáàåâè÷ Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð 
ñàÿñàòû ìèíèñòðè;

- ÒÀØÈÅÂ Êàì÷ûáåê Êûäûðøàåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí áîøîòóëóï, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê 
êîìèòåòèíèí òºðàãàñû.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-ôåâðàëû, ÏÆ ¹17



Президенттин Жарлыгына їн кошуулар

2021-жылдын  5-февралы4
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

- Садыр Жапаров Прези-
дент катары расмий тїрдє 
ишке киришкенге чейин эле 
єлкєгє келген инвесторлор-
ду коргоого алаарын бил-
дирген эле. Кызматка ки-
ришээри менен "Жеке мен-
чикти коргоо, ишкерлерди 
жана инвесторлорду колдоо 
жєнїндє" Жарлыгына кол 
койду. Бизнес-акыйкатчы 
институту мындай Жар-
лыкты кандай кабыл алды?

- Иш жїзїндє бирин-
чи кадам жасалды. Бизнес-
акыйкатчы институту Кыр-
гыз Республикасынын Прези-
дентинин ишкердик субъект-
терин коргоого жана колдоого 
багытталган алгачкы Жарлы-
гын кубаттоо менен кабыл ал-
ды. Жарлык мамлекет башчы-
сынын бизнести коргоо жана 
колдоо, єлкєнїн экономика-
сын єнїктїрїї боюнча масе-
лелерге болгон саясий эрки-
нин жана берилгендигинин 
тїздєн-тїз белгиси деп би-
лебиз. Ташталган кадамдар-
ды колдоого гана алышыбыз 
керек. Ал Жарлыкта буга че-
йин Бизнес-акыйкатчы инс-
титуту Єкмєткє берген су-
нуштамаларында жана ар 
кандай жумушчу аянттарда, 
анын ичинде Кыргыз Респуб-
ликасынын Єкмєтїнє караш-
туу Бизнести єнїктїрїї жана 

инвестициялоо боюнча кеўеш-
те, Экономикалык реформа-
лар боюнча кеўеште айтылган 
кєптєгєн сунуштар эске алы-
ныптыр.

- Бул Жарлыкты ишке 
ашыруу їчїн кандай конк-
реттїї кадамдар жасалышы 
керек деп ойлойсуз?

- Жарлыктын чыгышы биз-
несте жагымдуу климатты 
тїзїї їчїн саясий эрктин бар 
экендигин билдирет жана аны 
ишке ашыруу їчїн мындан ар-
кы кадамдарды талап кылат. 
Бизнес-акыйкатчы институту 
єзїнїн ыйгарым укуктарынын 
чегинде, єлкє жетекчилигинин 
бизнестин укуктарын жана 
кызыкчылыктарын коргоого, 
ишкердикти єнїктїрїїгє жа-
гымдуу шарттарды жана єлкє-
дє жагымдуу инвестициялык 
климатты тїзїїгє багыттал-
ган демилгелерин жана прог-
раммаларын ар тараптуу кол-
доого даяр.

- Биздин єлкєдє заводдор-
дун саны кєбєйсє, жумуш 
орундары тїзїлсє деген-
дер басымдуу. Бирок, кура-
лы десе ага да каршы чык-
кандар болуп жатат. Бул ма-
селелерди кантип чечсе бо-
лот?

- Инвестордун жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу орган-
дары менен алдын ала макул-
дашуусу негизги маселе. Ин-
весторлор жана жергиликтїї 
бийлик тарабынан калк ара-
сында тїшїндїрїї иштери 
жїргїзїлїшї зарыл. Алар єл-
кєгє, экономикага жана калк-
ка кандай пайда алып келе 
тургандыгын элге кєрсєтїшї 
шарт. Инвестордун жана жер-
гиликтїї жашоочулардын кы-
зыкчылыктарынын ортосун-
да теў салмактуулук болгон-
до гана иш жїрєт. Бул иштер-
ди жїргїзїїдє тактык, жооп-
керчилик жана милдеттер єзї-
нїн эрежелеринен чыкпай ат-
карылса жакшы болот. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

- Президенттин 5 Жарлыгы-
нын ичинен бизди єзгєчє кубан-
дырганы миграция жаатындагы 
кырдаалды жєнгє салуу жєнїн-
дєгї Жарлык болду. Эў негизги-
си миграция чєйрєсїндє топтол-
гон маселелерди чечїї Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн 

алдындагы биринчи кезектеги 
милдет катары алдыга коюлду. 
Миграция чєйрєсїндє кєптє-
гєн маселелер, анын ичинде эт-
никалык кыргыздардын Мекен-
карт маселесин чечїї жана баш-
ка маанилїї иштер бар. Мекен-
карт улуттук демилгесин ишке 
ашырууда ушул 2021-жылы мый-
замдык актыларды кабыл алуу-
ну аяктоо милдети турат. Миг-
рациялык саясатты жєнгє са-
луу боюнча концепцияны иш-
теп чыгуу маселеси да Жарлык-
та камтылган. 2021-жылы мамле-
кеттик уюмдар менен бирге жу-
мушчу топ тїзїп, ушул Жарлыкта 
кєрсєтїлгєн милдеттерди жїзєгє 
ашырабыз деп ойлойм. Мындан 
тышкары Жарлыктын ишке ашы-
рылышы менен 10 миўдей киши 
“кайрылман” статусун алып, ан-
дан ары Кыргыз Республикасы-
нын жарандыгын алганга шарт 
тїзїлєт. Мекен-карт – бул мурда 
Кыргыз Республикасынын жа-
рандары Кыргызстандан чыгып 

кетип башка єлкєнїн жаранды-
гын алып, ал жакта туруктуу жа-
шаган жарандарыбыз эгер кайра 
Кыргызстанга убактылуу келем, 
иштейм десе, жеўилдетилген тїр-
дє мїмкїнчїлїк берет. Мисалы, 
виза алуучу єлкєдєн болсо алар 
Кыргызстанга визасыз келе алат 
жана иштєєсїнє тоскоолдуктар 
болбойт. 

Жарлыктын биринчи пунк-
тунун негизинде Тышкы иштер 
министрлиги менен биргелик-
те Миграция кызматынын єкїл-
чїлїктєрїн ачканга аракеттерди 
кєрєбїз. Казакстан, Тїркия жа-
на Тїштїк Корея єлкєлєрїндє 
биздин єкїлчїлїктї ачуу абдан 
зарыл болуп турат. Жарлыктын 
негизинде єкїлчїлїктєрїбїз-
дї ачып алсак, ал жакта биздин 
иштеп жаткан жарандарыбыздын 
эмгек укуктарын коргоо маселе-
лерин чечкенге жеўил болот. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА 

КР Єкмєтїнє караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын 
тєрагасынын орун басары Самат ТОКТОБОЛОТОВ: 

КР Єкмєтїнє караштуу Бизнести єнїктїрїї жана инвестиция 
боюнча кеўешинин катчылыгынын жетекчиси, Экономика 
илимдеринин доктору Талайбек КОЙЧУМАНОВ:

“МИГРАНТТАРДЫН УКУКТАРЫН КОРГОО – 
БИРИНЧИ МИЛДЕТ”

“ИШКЕРЛЕРДИН КЄЙГЄЙЛЄРЇ 
ЧЕЧИЛЕТ ДЕГЕН ИШЕНИМДЕБИЗ”

Бизнес-акыйкатчынын орун 
басары Нурлан МЇСЇРАЛИЕВ:

“ЖАРЛЫКТЫН ЧЫГЫШЫ 
БИЗНЕСКЕ ЖАГЫМДУУ 
КЛИМАТТЫ ТЇЗЇЇ ЇЧЇН 
САЯСИЙ ЭРКТИН БАР 
ЭКЕНИН БИЛДИРЕТ”

- “Менчикти коргоо жана иш-
керлер менен инвесторлорду кол-
доо жєнїндєгї” Президенттин 
Жарлыгы ишкерлер кєтєрїп жат-
кан кєп кєйгєйлїї маселелердин 
чечилишине єбєлгє болот. Ма-
селен, инвестицияны жана мен-
чик укугун коргоо, ишкерликти 
жєнгє салуу жана жєнсїз текше-
рїїлєр жаатындагы иштерди бел-
гилєєгє болот. 

Мындай жєнгє салууга єтїї 
менен бул жааттагы саясаттын 
натыйжалуулугун жана сапатын 
жогорулатууга шарт тїзїлєт. 
Анткени, буга чейинки жїргїзї-
лїп келген саясат абалдын жак-
шырып кетишине эч кандай таа-
сирин берген жок. Эми бул Жар-
лыкта кєрсєтїлгєн иш-чаралар 
иштин жїрїшїнїн ыргагын жол-
го салат. 

Андан сырткары Жарлык-
та каралган ишкерликти коргоо 

жана экономиканы декримина-
лизациялоо боюнча чаралар эчак 
бышып жетилген маселе болгон-
дуктан, токтоосуз кїн тартибин-
де карай турган єтє зарыл нер-
се эле. Бул ишкерлер чєйрєсїн 

жана инвестициялык климатты 
жакшыртуу їчїн єз учурунда кє-
тєрїлдї. Ал єлкєбїздєгї ишкер-
ликти єнїктїрїї жаатында сот-
укуктук реформа їчїн негиз  бо-
ло алат. 

2021-жылдын январь айында 
КРнын Соода-єнєр жай палата-
сы биз менен бирге республика-
нын аймактарындагы ишкерлер 
арасында сурамжылоо єткєргєн. 
Анда алар тарабынан кєтєрїлгєн:  
мамлекеттик органдар тарабы-
нан жїргїзїлгєн ар кандай ык-
сыз текшерїїлєр, бизнести кор-
гоону жєнгє салуу сыяктуу ор-
чундуу кєйгєйлєр дал ушул Жар-
лыкта жакшы каралган. Бул Жар-
лыктын алкагында Єкмєт чечим-
дерди кабыл алып, ишкерлердин 
бир топ маселелери чечилет деген 
їмїттєбїз. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ МЇЧЄЛЄРЇН БОШОТУУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13-áå-
ðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº ûëàéûê áîøîòóëñóí:

- ÌÀÌÛÒÊÀÍÎÂ Ìàêñàò Ñ¿é¿íàëèåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí âèöå-ïðåìüåð-ìè-
íèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÑÀÁÈÐÎÂ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí 
ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÑÓÐÀÁÀËÄÈÅÂÀ Ýëüâèðà Æûðãàëáåêîâíà ìóð-
äà æ¿êòºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí âèöå-ïðåìü-
åð-ìèíèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÀÌÀÍÁÀÅÂ Áàêòûáåê Àáäèëàøèìîâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòû-
íûí Æåòåê÷èñè – ìèíèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÄÆÀÌÀÍÊÓËÎÂ Ìàðàò Òóðãóíáàåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ ìèíèñòðè-
íèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÌÓÊÀØÅÂ Êûÿëáåê Áåëåêîâè÷ ìóðäà æ¿êòºëãºí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ìèë-
äåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÌÓÊÀÍÁÅÒÎÂ Ñàíæàð Òóðäóêîæîåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà ìèíèñòðè-
íèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÁÅÐÄÀËÈÅÂ Áàêûò ×ûðìàøáàåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òðàíñïîðò æàíà æîë 
ìèíèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÊÀÄÛÐÁÅÊÎÂ Íóðæèãèò Êàäûðáåêîâè÷ ìóðäà 
æ¿êòºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿò, ìààëû-
ìàò æàíà òóðèçì ìèíèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÒÎÊÒÎÃÀÇÈÅÂ Òèëåê Ìóðñàëèåâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà, òàìàê-
àø ºíºð æàéû æàíà ìåëèîðàöèÿ ìèíèñòðèíèí ìèëäåò-
òåðèí àòêàðóóäàí;

- ÑÎËÒÎÍÁÅÊÎÂÀ Àëèçà Êàðûïáåêîâíà ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê æàíà ñîöèàë-

äûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðèíèí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;
- ÒÅÐÄÈÊÁÀÅÂ Ýðëèñ Äæåêøåíîâè÷ ìóðäà æ¿ê-

òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî èøòåðè áîþí-
÷à ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñûíûí ìèëäåòòå-
ðèí àòêàðóóäàí;

- ÑÀÃÛÍÁÀÅÂ Æèðãàëáåê Êàëìóðàòîâè÷ ìóðäà 
æ¿êòºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªíºð æàé, ýíåð-
ãåòèêà æàíà æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ìàìëåêåòòèê 
êîìèòåòèíèí òºðàãàñûíûí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí;

- ÈÑÌÀÈËÎÂ Àëòûíáåê Äæàïàðîâè÷ ìóðäà æ¿ê-
òºëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìààëûìàòòûê òåõíî-
ëîãèÿëàð æàíà áàéëàíûø ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí 
òºðàãàñûíûí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäàí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-ôåâðàëû, ÏÆ ¹16



Акыркы бир жыл ичинде коронавирус инфекциясынын 
таралышы адам ємїрїнїн, саламаттыгынын баа-
баркы канчалык кымбат экендигин кєргєздї. Мына 
ушундай кырдаалда кандай иштер жїрїп жаткандыгы 
тууралуу Саламаттыкты сактоо министри 
Алымкадыр БЕЙШЕНАЛИЕВ менен баарлаштык. 

- Алымкадыр Савирдино-
вич, вирустун жаўы тїрї ка-
чандыр бир убакта бизге же-
тээри белгилїї. Ага даярдык-
тар кандай болууда? 

- Ачыгын айтканда алгач 
COVID-19 инфекциясы чыккан-
да Кыргызстандын эле эмес бїт-
кїл дїйнє жїзїндєгї дарыгерлер 
аны менен кїрєшїїгє даяр эмес 
болчу. Ошол себептен дарылоо 
ыкмасы да белгисиз эле. Ар бир 
єлкєдєгї окумуштуулар єздє-
рїнчє тажрыйба алып, ар кан-
дай дарылоо ыкмаларын колдо-
нушту. Иликтеп-изилдеп олтуру-
шуп туура дарылоо ыкмаларын 
башташты.

Ошол эле COVID-19 сыяктуу 
бул жаўы вирустун тїрї да жа-
шоо їчїн кїрєшєт, єўїн єзгєр-
тєт. Бирок, бул мурдакыга ка-
раганда тездик менен тарайт 
экен. Мурда жашы єтїп кеткен-
дер їчїн коркунучтуу болсо, бул 
балдар їчїн опурталдуулугу ме-
нен кооптуу болуп жатат. Дары-
лоо ыкмалары мурдагыдай эле 
болот. Азырынча бизге келе элек. 
Чек арадан єлкєбїзгє киргендер-
ди текшерип жатабыз. Медиктер 
кїчєтїлгєн режимде иштешїїдє.

- Коронавируска каршы эм-
дєє маселеси кандай чечилди, 
качан башталат?

- Азыркы кезде вакцинанын 
бир нече вариантына токтолдук. 
Дїйнє жїзїндєгї єнїгїп-єсїїсї 
начар делген 90 єлкє кирген “Ко-
вакс” деген эл аралык чоў прог-
рамма бар. Ал программанын не-
гизинде вакцина бизге акысыз 
берилет. Аларда вакцинанын то-
гуз тїрї бар экен. Бизге америка-
лык Pfizer деген вакцинанын 1 
миллион 200 миў дозасын берет. 
Бирок, ал 70 градус муздаткычта 
кармалышы керек. Бизде андай 
муздаткычтар жок. Аймактарга 
жеткирїї їчїн да чоў каражат 
керектелет. Ага эл аралык уюм-
дар жардам берїїгє даяр. Мын-
дан сырткары Россия да їч вак-
цинасын сунуштап жатат. “Ко-
вакс” программасынын негизин-
де келе турган вакциналар менен 
эмдєє 1-июндан тартып жїргї-

зїлїп калат деген пландарыбыз 
бар. Ал эми Россияныкы андан 
эрте болот. Алардын вакцинасы 
2 градустан 18 градуска чейин-
ки муздаткычта сакталат. Андай 
муздаткычтар бизде бар. Жетиш-
пегенин сатып алганга каражат 
бєлїнїп берилет. Алгач эмдєє 
медицина кызматкерлерине, му-
галимдерге жїргїзїлєт. 

- Бул вакциналар практика 
жїзїндє текшерїїдєн єттїбї? 

- Азыркы учурда дїйнє жїзї 
боюнча 150 вакцина ойлонуп та-
былды. Дагы алтымышы лабора-
ториядан иштелип чыгууда. Бу-
лардын бардыгы азыр клиника-
лык сыноодон єтїп жатат. Кєбї 
їчїнчї фазадан єтїїдє. Тєртїн-
чї фазадан єткєндєрї да бар. Ар 
бир сыноодон єткєн сайын ар та-
раптан иликтенип такталат. Тєр-
тїнчї сыноодон єткєндєн кийин 
бизге келсе, кооптуулугу тємєн 
болуп калат.

- Коронавирус менен оору-
ган жана каза тапкан дары-
герлердин канчасына жана 
канча єлчємдє кенемте тєлє-
нїп берилди?

- Мен бул кызматка келгенде 
200гє жетпеген медицина кыз-
маткерлерине кенемте тєлєнїп 
берилиптир. Анткени, кенемте 
алуу їчїн бир топ документтер 
толтурулат. Азыркы кезде 1-ян-
варга карата 2 450 документ тап-
шырылды. Анын ичиндеги 1 137 
дарыгерге 200 миў сомдон тєлє-
нїп берилди. Каза тапкандардан 
50 документ келип, анын 32си-
не 1 миллион сомдон тєлєндї. 
Дагы 237 документ комиссия 
тарабынан каралып бїтсє, тє-
лєнїп берилет. Ошол эле кезде 
кєп документтерди артка кай-
тарып бердик. Анткени кєбїнїн 
ПЧР анализи таза. “Кызыл зо-
нада” жїрїп, пневмония болуп 
катуу ооруганы менен корона-
вируска тапшырган анализинин 
жыйынтыгы терс чыккан. Анын 
катуу ооруганын жанындагы ке-
сиптештери, жакындары кєрїп 
тургандары менен Єкмєттїн 
токтомуна ылайык тєлєп бере 
албайбыз. Тилекке каршы, кєп 

маселе ушул жерде турат. Ушул 
жылдын 11-январында кенемте 
боюнча єзгєртїї киргизїї туура-
луу Єкмєткє кайрылдык. Коро-
навируска пневмонияны кошуп 
кароо чечиминен кийин ар бир 
райондун башкы дарыгери єзї-
нїн комиссиясы менен текшер-
мей болду. Бардык ооругандарга 
кенемте тєлєнїп берилет. Бирок, 
мамлекеттин казынасында кара-
жат жоктугуна байланыштуу ке-
немте 75 миў сомго тємєндєдї. 

- Саламаттыкты сактоо 
уюмдарын оптималдашты-
руу зарылдыгын кєтєрдїўїз. 
Мындай кадам тармакка кан-
дай артыкчылыктарды берет?

- Оптималдаштырууну єтє 
кыска убакыттын ичинде ая-
гына чыктык. Эл шайлоо менен 
алектенип жаткан учурда бардык 
ишти бїтїрїп койдук. Албетте, 
мындай нерсени кылыш керек 
болчу. Мен 37 жыл дарыгер бо-
луп эмгектендим. Союз убагын-
да бир аймактагы медициналык 
мекемелер бири-бири менен бай-
ланышта болчу. “Манас”, “Манас 
таалими”, “Ден соолук” деген 
программалар ишке киргизил-
генден кийин бул система талка-
ланган. Бир кичинекей аймакта 
тєрт мекемеде тєрт башкы дары-
гер, сегиз орун басар болуп кел-
ди. Бири-бири менен байланышы 
жок болгондуктан, бейтап орто 
жолдо калган. Мындай кєйгєйдї 
єз кєзїм менен кєрдїм. Мурдагы 
министрлер менен сїйлєшкєнїм-
дє бул системаны жолго салууга 
кїчїм жеткен жок дешти. Мур-
дагы убак болсо, мындай ишти 
кылганым їчїн жоопко тарты-
лышым мїмкїн эле. Азыр ар бир 
тармакта жаўыланууга, батыл 
чечимдерди кабыл алууга уба-
кыт келди. Саламаттыкты сак-
тоо тармагындагы бул кєйгєйдї 
Садыр Нургожоевичке тїшїндї-
рїп бердим. Бул маселе тууралуу 
жеке єзїнїн да кабары бар экен. 
Азыр дарыгерлердин басымдуу 
бєлїгї ыраазычылыктарын бил-
дирип жатышат. Кызмат орун-
дарынан четтеп калган башкы 
дарыгерлер гана ыза болуп кал-
баса. Бизде дарыгерлер эч убак-
та жумушсуз калбайт. Анткени, 
республика боюнча 3-4 миў да-
рыгер жетишпейт. Баары эле чоў 
болуп кеткен. Эми ошол башкы 
дарыгерлер креслодон тїшїп 
бейтаптарды кабыл алып, иш ал-
дыга жїрєт. Коронавирус инфек-

циясы бул тармактын бет чїм-
бєтїн ачып берди. Дегеним, кєп 
кемчиликтер ашкере болду. Бир 
кичинекей аймакта тєрт башкы 
дарыгер болуп тєртєє тєрт жакка 
тартты. Эч кимиси жоопкерчи-
ликти мойундарына алган жок. 
Тєртєєнїн ар биринде бухгал-
тер, кассир, кызматтык унаа, ай-
доочулары бар. Бирок, бейтап-
тарды ташып келе турган тез 
жардам жок. Азыр ошол бир ай-
макка бирден башкы дарыгерди 
калтырып, калган їчєєнї жой-
дук. Башкы дарыгер ошол аймак-
тын саламаттыгына керт башы 
менен жооп берет. Мисалы, да-
ры-дармектерди бєлїштїрїїдє, 
анализдерди тескєєдє, медици-
налык аппараттарды бєлїштї-
рїїдє баш аламандыктар болуп 
келди. Дартты аныктаган жаб-
дууларды толук комплект кылып 
топтоп алууга кєўїл бурсак, 30 
жылдын ичинде кєп нерсеге же-
тишмекпиз. 

- Ушунчалык тездик менен 
жїрдїбї? Адатта реформа 
айлап-жылдап созулуп кет-
чї эле...

- Кїнї-тїнї дем алышка ка-
рабай иштедик. Їч айдын ичин-
де ар бир район, аймактарга ба-
рып алдын ала пландоо иштерин 
жїргїздїм. Андан кийин юрист 
менен атайын адисти алдыга 
жиберип, артынан барып буй-
руктарга кол коюп, тєрт кїндїн 
ичинде бїткєрїп койдук. Баш-
кы дарыгердин бирєєсїн да єзїм 
тандап койгон жокмун. Ошол 
жерде иштеген координаторлор-
дон сурап тыканыраак, иш бил-
гисин тандадык. 

Жакынкы кїндєрї Нарын, 
Баткен, Чїй, Талас облустары-
на 66 тез жардам унааларын тап-
шырабыз. Негизинен бардык ай-
мактар толук камсыз болду де-
сек болот. Бир аз жетпей калган 
жактарга Россиядан грантка ке-
ле турган 110 тез жардам унаала-
рын берсек, толук камсыздалат 
десек болот.

- Баса, бир убакта кымбат 
баага келген тез жардам унаа-
лары тууралуу да сєз болгон 
эле. Бул иш боюнча кабары-
ўыз барбы?

- Ооба, їч жыл мурун 15 тез 
жардам унаасы абдан кымбат 
баага алынган экен. Азыркы кез-
де прокуратуранын камагында 
турат. Бул боюнча сот иштери ка-
чан бїтєєрї белгисиз. Дагы созу-

луп кете турган болсо, унаалар 
иштен чыгып калат. Анын їстїнє 
кредиттин їстєк пайызы кошу-
луп жатат. Унааларды чыгарып 
бере бергиле деп сїйлєшїп жа-
там. Буюрса, чыгып калса мук-
таж аймактарга беребиз. 

- Акыркы жылдары адам-
дардын ички органдарын хи-
рургиялык жол менен трансп-
лантациялап алмаштырууга, 
гемодиализге кєз каранды, 
жашоого маанилїї дары-дар-
мектерге байланган бейтап-
тардын саны єсїїдє. Мындай 
оор илдеттерди алдын алуу 
чараларын кандай жол менен 
чечсе болот?

- Ооруларды алдын алуу иш- 
чараларын оптималдаштыруу 
менен бирге карап жатабыз. 
Дартты эрте аныктап, орган-
дарды алмаштырууга жеткиз-
бешибиз керек. Эгер жетип кал-
ган болсо, аны да ойлонуп жа-
табыз. Каржы министрлиги ге-
модиализге кезекте турган 2005 
кишиге 137 млн сом бєлїп берди. 
Учурдагы муктаждардын маселе-
син чечкен менен дагы деле кїн-
дєн-кїнгє, жылдан-жылга гемо-
диализге муктаж болгондор ко-
шулуп жатат. Он жылдап кезек-
те тургандардын кєйгєйї чечил-
гени менен бїтїп калбайт. Сиз 
айткандай, ооруну алдын алуу 
керек. Ємїр бою гемодиализге 
кєз каранды болбой, бєйрєктє-
рїн алмаштыруу зарыл. Бардык 
жабдыктары бар Кыргыз-тїрк 
медициналык клиникасы менен 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп жата-
быз. Бул маселе чечилсе анда ор-
гандарын хирургиялык жол ме-
нен алмаштырган бейтаптар то-
лук кандуу жашоого кайра кай-
тып келе алат.

- Дарыгер катары айтсаўыз, 
мындай оорулардын кєбєйї-
шїнїн себебин эмнеден кєрє-
сїз? 

- Ар бир оорунун єзїнїн себе-
би бар. Мурда сергек жашоо об-
разы деп алдын алуу иш-чарала-
рын єткєрїп, ден соолукка кам 
кєрчїбїз. Ойлоп кєрсєўїздєр, 
канчалаган адамдар турмуштун 
кыйынчылыгынан улам суукта 
12-15 саат иштеп жїрїшєт. Шар-
ты жок, а тїгїл дем алышпайт. 
Мындай кыйынчылыктар мур-
да жок болчу. 

- Єзїбїздєн бейтаптардын 
органдарын алмаштырууга 
эмне тоскоолдуктар бар?

- Эч кандай тоскоолдук жок. 
Биз хирургдар даярбыз. Бир эле 
чоў кєйгєй лабораториябыз жок. 
Орган алмаштырууда бир адам-
дын органы экинчи адамга туура 
келээр-келбесин текшерїї їчїн 
бир топ анализдерди жасоо ке-
рек. Экинчиден, орган алмашты-
руудан кийин дайыма текшери-
лип туруш керек. Жогоруда бел-
гилегенимдей дарыгерлер даяр. 
Бардык нерсе каражатка келип 
такалат. 

- Учурда балдарын эмде-
тїїдєн баш тарткандар ар-
бып жатат. Мунун жалпы улут 
їчїн коркунучу барбы?

- Коронавирус оорусун кан-
дайдыр бир убакыт єткєндєн 
кийин вакцина менен жеўип 
чыгабыз. Кайсыл бир жашка 
келгенде кээ бир оорулар менен 
кайра кайрылып ооруп калбашы 
їчїн кичине кезинде эмдєєдєн 
єтїш зарыл. Ал ооруга каршы 
иммунитет пайда болот. Туура 
айтасыз, дин туткандар, айрым 
секталардын мїчєлєрї эмдєє 
жасаттырбай жатат. Азыр миў-
деп саналып кетти. Ошолордун 
ичинен инфекциялык оору ме-
нен бирєє жабыр тартып калса, 
бардыгына тарайт. Ошондуктан 
кооптуулугу бар. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Саламаттыкты сактоо жана 
социалдык єнїктїрїї министри 
Алымкадыр БЕЙШЕНАЛИЕВ:

“ВИРУСТУН 
ЖАҢЫ ТҮРҮ 
БАЛДАР ҮЧҮН 
КООПТУУ”

2021-жылдын  5-февралы 5
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Анда чамдаўыз! 2021-жыл-
дын 25-февралына чейин Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтї 
менен Беларусь Республика-
сынын Єкмєтїнїн ортосунда-
гы билим берїї жаатындагы 
кызматташуу жєнїндє макул-
дашуунун алкагында биздин 
жарандарга 2021-2022-окуу 
жылына карата Беларусь Рес-
публикасынын ЖОЖдорунда 
окууга документтерди кабыл 
алуу башталды. Ага ылайык 
абитуриенттердин "Маалы-
маттык тутумдар жана тех-
нологиялар", "Маалыматтык 
коопсуздук", "Жалпы медици-
на", "Айыл чарба процесстерин 
техникалык жактан камсыз 
кылуу" боюнча адистиктерге 
берилген бюджеттик орундар-
га тапшырып кєрїї мїмкїнчї-
лїгї бар. Ал эми магистрату-
рага тапшырам дегендер їчїн 
"Электрондук тутумдар жана 
технологиялар", "Журналис-
тика", "Китепкана жана маа-
лымат ишмердїїлїгї", "Эко-
логия", "География", "Мамле-
кеттик башкаруу жана эконо-
мика" адистиктерине бирден 
орун берилген. Бул адистиктер 

боюнча акысыз окуйм деген-
дер болсо, керектїї документ-
тердин тизмеси менен Билим 
берїї жана илим министрли-
гинин сайтынан таанышып, 
документтерди Беларусь Рес-
публикасынын Элчилигине 
тапшырышы керек болот. Бул 
тууралуу Билим берїї жана 
илим министрлиги билдирди.

 Ошондой эле єткєн ап-
тада Россиянын да жогорку 
окуу жайларынан бюджеттик 
орундар бєлїнгєндїгї маалым 

болду. Документтерди кабыл 
алуу 2021-жылдын 20-янва-
рынан 20-февралына чейин 
EDUCATION IN RUSSIA сай-
тында гана жїргїзїлєт. Чет 
єлкєдєн акысыз билим алам 
дегендер толук маалыматты 
Билим берїї жана илим ми-
нистрлигинин сайтынан алса 
болот. Министрлик бул бюд-
жеттик орундар эч кандай ор-
томчу уюмдардын катышуусуз 
жїргїзїлєєрїн билдирди. Де-
мек, ЖОЖдор абитуриент, ма-

гистранттар менен тїздєн-тїз 
байланыш тїзїп тандоо жїр-
гїзєт. 

Єткєн аптада Тїркияда 
2021-2022-окуу жылына ка-
рата "Тїркиянын стипендия-
сы–2021" программасынын ал-
кагында єзїлєрїнїн жогорку 
окуу жайларына тапшыруу 
їчїн документтерди кабыл 
алуу башталганын билдирди. 

"Тїркиянын стипендия-
сы–2021" стипендиялык прог-
раммасынын алкагында єтїн-
мєлєр ушул жылдын 10-янва-
рынан 20-февралына чейин 
www.turkiyeburslari.gov.tr сай-
тында кабыл алынмакчы. 

Ал эми Кытай жогорку окуу 
жайларында бакалавриат, ма-
гистратура, докторантура жа-
на кытай тил такшалмасында 
окуу боюнча конкурс жарыя-
лап, кыргызстандыктарга 18 
мамлекеттик стипендия бєлдї. 
Бул мїмкїнчїлїктєн пайдала-
нууну каалагандар толук маа-
лыматты Билим берїї жана 
илим министрлигинин сайты-
нан ала алышат. Эскерте кет-
чї нерсе, Кытайдын жогорку 
окуу жайларына стипендиант 
болгондор келишимге ылайык 
окуу аяктагандан кийин Кыр-
гызстанга келип 2 жыл иштеп 
бериши керек болот. Мындан 
тышкары учурда Венгрия, Ка-
закстан, Латвия, Тажикстан 
студенттерди гранттык негизде 
кабыл ала баштады. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

“Мугалим – мємєлїї дарак” деп агартуу тармагында 
иштегендердин асыл эмгектерине жогору баа берип, 
Президент да, ар тїркїн кесиптердин ээлери да, 
атагы ааламга кеткен инсандар да, кєрїнїктїї 
окумуштуулар да, айтор баарыбыз теў агай-
эжейлерден “А” деген арипти таанып, таалим-тарбия 
алып чыкканыбызды даўазалап-даўктап келебиз. 

Ар бир адамдын балалык кези, 
билим дїйнєсїнє сїўгїгєн са-
пары мектеп босогосунан арыш 
алаары талашсыз чындык эмес-
пи. Ошондуктан, тээ совет мезги-
линде мугалимдин кадыр-баркы 
єтє жогору болуп, айрыкча айыл 
жергесинде алар интеллигенция-
нын їлгїсї катары кабылданып, 
улуу-кичїїлєр алдыларынан кыя 
басып єтпєй, жол бошотуп бери-
шип, бардык сый-урматтын тє-
рїндє жїрїшкєн. Кийин доор ал-
машып, эгемендик заман келип, 
кєз караштар, тїшїнїктєр тїп-
тамырынан бери єзгєрїлїп, ба-
зар мамилелери їстємдїк кыла 
баштаганда мурдагы адеп-ахлак-
тык баалуулуктар єткєн доордун 
ченем-калдыктары катары чет-
ке сїрїлїп, сырттан келген “жа-
ўы” маданияттар кїргїштєп ки-
ре баштаганда коомдогу, эл-журт 
ичиндеги мугалимдерге болгон 
ызааттап-урматтоолор да эри-
ген кар сымал кайдадыр сиўип, 
жок боло баштады. Бийлик да 
ар тїрдїї коомдук-саясий иш-
чараларды уюштурууда, єткє-
рїїдє аларды атка жеўил, тайга 
чак кол балага айландырышып, 
тиешеси бар-жогуна карабастан 
бардыгын аткарууну моюндары-
на иле баштаган. Мугалимдин эў 
биринчи милдети – бул балдарга 

сапаттуу тереў билим берїї ва-
зийпасы акырындык менен экин-
чи планга сїрїлє баштап, аларга 
интеллигенциянын илим-билим-
дїї, тїшїнїктїї катмары ката-
рында кагаз толтурмай, жазмай 
жумуштардын кєбїн їйє бериш-
ти. Ушундай мамиленин айынан 
балдардын билим алуусу да ак-
сап, аны менен кошо агай-эжей-
лердин кадыры да кете башта-
ды. Єз предмети боюнча башка 
китептерди, булактарды карап 
даярданайын десе, жогору жак-
тагылардын тапшырмасына, 
анан милдеттїї тїрдє толтура 
турган кагаздарга кємїлїп кал-
ган мугалимдин єз билимин жо-
горулатууга убактысы да, мїм-
кїнчїлїгї да жок калып, арабєк 
ортодо чайналып кала берген 
жагдайга тушугушту. Маселен, 
аскер комиссариаты їчїн маалы-
маттарды, материалдарды жана 
бланктарды толтуруу да муга-
лимдердин мойнуна жїктєлгєн 
иш болгон. Муну айыл єкмє-
тїндє олтурган тийиштїї адис 
єзї барып чогултуп, толтуруп, 
тїздєн-тїз єз милдетин аткарса 
болбойт беле? Жок, муну да му-
галимдерге оодара салып, єздєрї 
бир орундан жылбай маалымат 
чогултуу менен гана алектениши 
керек экен. Ошентип, мугалим-

дин эмгеги акы тєлєнбєй тур-
ган жана эч ким жок дебей тур-
ган бекер кїч катары бааланып, 
сабакка даярданышы керектиги 
кєўїлдєн сыртта кала берген. Ар 
ким, ар бир мекеме єз кємєчїнє 
кїл тартуу менен єздєрї аткарчу 
жумуштарды башкаларга жїктєй 
салуу менен кєп жоопкерчилик-
ти моюндоодон качып келишкен. 
Канча жылдан бери чечилбей 
келе жаткан маселенин ажатын 
Кыргыз Республикасынын би-
лим берїї жана илим министри 
Алмазбек Бейшеналиев дароо 
ачып, чечкиндїїлїгїн жана жа-
ўыча ой жїгїртїїгє басым жасап 
жатканын кєрсєттї десек болот. 
Атап айтканда, аталган министр-
лик биз жогоруда сєз козгоп ке-
ле жаткан мектептердин муга-
лимдери тарабынан жїргїзїл-

гєн бир катар документтердин 
санын кыскартты. Бул министр-
ликтин 2020-жылдын 28-декаб-
рындагы №1097 “Жалпы билим 
берїї мектептеринин мугалим-
дери тарабынан жїргїзїїгє (тол-
турууга) милдеттїї болгон до-
кументтердин тизмесин бекитїї 
жєнїндє” буйругунда камтылды. 
Ага ылайык, эми мугалимдер:

 кєчїрїї экзамендерине бай-
ланыштуу документтерди 
(9-11-класстардагы мамле-
кеттик аттестациялоонун до-
кументтеринен башкаларын) 
бїткєрїїдєн;

 мугалимдин портфолиосу-
нан;

 єзїн-єзї єнїктїрїї папка-
сын тїзїїдєн;

 аткарылган иштер боюнча 
фотоотчётторду жасоодон;

 микроучасток боюнча бал-
дардын маалыматтарын топ-
тоодон;

 аскер комиссариаты їчїн 
маалыматтарды, материал-
дарды жана бланктарды тол-
туруудан;

 окуу кабинетинин паспортун 
тїзїїдєн;

 пландалбаган иш-чаралар-
га, мааракелерди єткєрїїгє 
жана билим берїї уюмдары-
нын кызматкерлеринин иш-
мердиги менен байланышпа-
ган иш-чараларга байланыш-
туу документтерди жїргїзїї 
милдеттеринен биротоло ку-
тулушту.

Мындан ары ушул учурга ыла-
йык кабыл алынган чечимдин 
бардык жерде кыйшаюусуз ат-
карылуусуна жетишїї, билим 
берїї мекемелеринин бардык 
тепкичтеринин тийиштїї же-
текчиликтеринен бул жааттагы 
иштердин токтотулганына ты-
кыр кєзємєл жасоо жана талап 
кылуу вазийпасы турат. Антпесе, 
кєндїм менен кайра эле тигини 
же муну жасай кой деп тапшыр-
ма бере салган эски тартипке ооп 
кетмей жайыбыз да бар эмеспи. 
Не дегенде мындай калыптанып 
калган кєндїмдєн арылуу же-
ўилге турбайт. Ошентсе да му-
галимдерге эркиндик жана єз би-
лимдерин жогорулатуусуна жа-
на сабактарын заман талабына 
ылайык деўгээлде сапаттуу жа-
на жаўыча алып баруусуна, са-
нариптик технологиялар менен 
иштей билїї кєндїмдєрїнїн ка-
лыптануусуна кєп убактыларын 
арноолоруна мїмкїндїк берїї 
багытында жакындан жардам бе-
рїїгє басым жасоо зарыл. Айтор, 
мындай жышаналуу жакшы баш-
талышты жарым жолго тыштап 
салбай, аягына чыгарууга эрки-
биз жетсе, жыйынтыгы жакшы 
болооруна толук кєзїбїз жетет.

 Таалайбек ТЕМИРОВ

Туура чечим

МУГАЛИМ КАГАЗГА КӨМҮЛБӨЙ, САБАКТЫ 
САПАТТУУ ӨТҮҮГӨ ГАНА КАМ КӨРСӨ...

Билим болбой, илим болбойт

БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ТҮРКИЯ, КЫТАЙДЫН 
ЖОЖдорунда БИЛИМ АЛГЫҢЫЗ КЕЛЕБИ?

 Жалал-Абад

БАЗАР-КОРГОН 
ШААР МАКАМЫН 

АЛУУГА ДАЯР
Îáëóñòàãû 43 ìè¢äåí àøûê êàëêû 

áàð Áàçàð-Êîðãîí àéûë àéìàãû øààð 
ìàêàìûí àëóóãà òàòûéò. 

Áàçàð-Êîðãîí àéûë àéìàãûíûí æîîï-
òóó êàò÷ûñû Ã¿ëèôà Ñàãûíáàåâàíûí àé-
òûìûíäà, æûëäûê áþäæåòè 69 ìèëëèîí 
ñîìäó ò¿çãºí àéûë àéìàêòà ðàéîíäîãó 
ìåêåìå-èøêàíàëàðäûí 90 ïàéûçû 
æàéãàøêàí. Àéûë ºêìºòò¿í êûçìàòêåðè 
óøóë òàïòà àéûë àéìàêòàãû ñîöèàëäûê 
èíôðàñòðóêòóðà øààð ìàêàìûíûí òà-
ëàïòàðûíà æîîï áåðåðèí àéòàò.

«2018-æûëäàí áåðè øààð ìàêàìûí 
àëóó áîþí÷à áàðäûê äîêóìåíòòåðäè ÷î-
ãóëòóï, óøóë àðàêåòòå æ¿ðºá¿ç. Íåãèçè, 
áèçäèí àéûë àéìàêòà 43 853 àäàì æå 
áîëáîñî 9 538 êîæîëóê æàøàéò. Àéûë 
àéìàê ðàéîíäóí áîðáîðóíäà æàéãàø-
êàíäûêòàí, áàðäûê ìåêåìå-èøêàíàëàð 
óøóë æåðäå îðóí àëãàí. Áèçäå 16 êºï 
êàáàòòóó ¿é áàð. Àëàðäûí àð áèðèíäå 
32äåí áàòèð áàð. Óøóë òàïòà 1-êàáàò-
òàí 4-êàáàòêà ÷åéèí òàçà ñóó êèðãåí. 
Ìûíäàí ñûðòêàðû, àéûë àéìàêòûí è÷-
êè êº÷ºëºð¿í¿í 40 ïàéûçûíà æàêûíû 
àñôàëüòòàëãàí, 3 ìóíèöèïàëäûê èøêàíà 
áàð. Îøîíäîé ýëå 4 ¿é-á¿ëºë¿ê äàðû-
ãåðëåð òîáó, 2 ÔÀÏ, 11 ìåêòåï, 13 áàëà 
áàê÷à, 3 ìóíèöèïàëäûê èøêàíà, 4 òàçà 
ñóóíóí ñêâàæèíàñû, 2 ìàäàíèÿò ¿é¿, 
1 êèòåïêàíà, 1 ýñ àëóó ïàðêû áàð», - äåéò 
Ã.Ñàãûíáàåâà.

ªëêºí¿í ò¿øò¿ã¿íäº Êàðà-Ñóó áà-
çàðûíàí êèéèí ýëå èðè áàçàðëàðäûí 
áèðè – Áàçàð-Êîðãîí áàçàðû òóðàò.

Ýñêå ñàëà êåòñåê, Áàçàð-Êîðãîí àéûë 
àéìàãûíà øààð ìàêàìûí áåð¿¿ ìàñåëå-
ñè 2018-æûëäàí áåðè àéòûëûï êåëåò. 

Àíàðêàí ÀËÈÌÎÂÀ
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Учур маселеси

КОРРУПЦИЯ КАЙДАН 
БАШТАЛГАН?

Єткєнгє кєз салып, журна-
листтик иликтєє кылганымда 
тємєндєгїдєй фактылар кал-
кып чыкты. Канадалык “Цен-
терра Голд Инк” (“Centerra Gold 
Inc”) компаниясы Кыргызстан-
дагы туунду ишканасы болгон 
“Кумтєр Голд Компани” аркы-
луу 1997-жылдан бери алтын ка-
зып келет. Генералдык келишим 
боюнча ошол кезде “Кум-Тєрдїн” 
алтынын сатуудан алынган пай-
данын 67 пайызы биздин єлкєгє 
таандык болчу. 2007-жылы ка-
надалыктар алтын бєлїп алуучу 
фабриканы Кыргызстандын баш-
каруусуна єткєрїп бермек. Би-
рок, 2003-жылдын аягында баш-
кы келишимди “будамайлаган” 
жаўы келишимге ошол кездеги 
премьер-министр Николай Танаев 
кол коюп жибергендиктен, фабри-
ка канадалык компаниянын єзїн-
дє калып, тескерисинче, алтынды 
сатуудан тїшїїчї пайданын кєп-
чїлїк бєлїгїнє ээ болуп калыш-
ты. Албетте, бул зор коррупция-
лык кылмыш ошол кездеги єлкє 
башчысы Аскар Акаевдин “тымы-
зын буйругу” менен болгону айты-
лып жїрєт. Ошентип, 2003-жыл-
дан аягынан баштап Кыргызстан-
дын їлїшї алгач 33, анан 15 па-
йызга чейин тїшкєн!?

Мурдагы президент Курманбек 

Бакиевдин убагында (2009-жы-
лы тїзїлгєн келишимге ыла-
йык) Кыргызстандын їлїшї кай-
радан 33 пайызга чыгарылган. 
2010-жылдан кийин келген Ал-
мазбек Атамбаевдин бийлигинин 
убагында “Центерра Голд Инк” 
компаниясы кошумча акция чы-
гарганынан улам Кыргызстан ал-
тынды сатуудан тїшкєн пайда-
нын 26,6 пайыздык їлїшїнє ээ 
болуп калды.

“БАЛТАНЫН САБЫ 
ЄЗЇБЇЗДЄН...”

Ушул жерден бир элдик икая 
эске тїшєт. Илгери Балта деген 
баатыр чыгып, кєйкєлгєн ири 
токойду четинен кыйып кирип-
тир. Ошондо жашы миў жылдар-
га жеткен карагай, арчалар ке-
ўеш курат экен, эмне кылышты 
билбей баштары катыптыр. Анан 
арасынан картаў бир даанышман 
карагай мындай дептир: “Ал бал-
танын єзї темирден болсо да, са-
бы бизден болушу керек...” Ушул 
икаяда айтылган сыяктуу: “кор-
рупциялык балтанын сабы” єзї-
бїздєн чыккан чыккынчылар 
болду го. “Кум-Тєр” боюнча кор-
рупцияга кїнєєлїї деп, чет єл-
кєлїк компанияны эмес, єзїбїз-
дєн чыккан “балтанын саптарын” 
аташ керек. Эл ичинде “Центер-
ра Голд Инкке” акционер болгон 
30дай азаматтарыбыз бар” деген 
сєздєрдї каякка катабыз? 

40 МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАР КАЯККА 
КЕТТИ?

Азыр 1 грамм алтындын баа-
сы 100 долларга жакын сумма-
ны тїзєт. Ошондо 400 тонна 

алтын 40 миллиард доллар-
га жакын болот. Азыр дїйнє-
лїк рынокто алтындын баасы 
жогорку чекке жетип турган 
учур. Мурдагы жылдарда орун 
алган эў тємєнкї бааны да эске 
алуу менен 23 жылдагы орто-
чо бааны чыгарганда, болжол-
дуу 400 тонна алтындын баасы 
болжолдуу 30-35 млрд доллар-
га жакындап барат. Кызыктын 
баары ушул жерде жатат. “Цен-
терра” компаниясынын маалы-
матына таянсак, 2007-жылдан 
2019-жылга чейин Кыргызстан-
га їлїштїн эсебинен 4 мил-
лиард доллардан ашык пайда 
тїшкєн. 

Маселен, канадалык компа-
ниянын маалыматы боюнча ал-
гачкы їлїштєн Кыргызстан-
дын бюджетине 7 жылда бол-
гону 317,4 миллион, андан ки-
йинки 4 жылда 122,3 млн дол-
лар (1997-2008-жылдар) тїш-
кєн. 2009-жылдан кийин бул 
чектер кєтєрїлє баштаган. Ми-
салы, 2009-2010-жылдары їлїш-
тєн Кыргызстандын бюджети-
не тїшїїлєр 300 миллион дол-
лардан ашкан. Ал эми 2011-жы-
лы бул сумма 383,1 млн доллар-
ды тїзгєн. 

Демек, “Кум-Тєрдєн” Кыргыз-
стан 23 жылда 4 миллиард дол-
лардан ашык таза пайда алса, ан-
да “Центерра Голд Инк” 13 мил-
лиард долларга жакын таза кире-
ше тапкан. Бул жерде эл ичинде 
сєз болуп жїргєн – “Акаев, Бакиев 
ж.б. берилген” деген миллиардда-
ган долларды да эске алыш керек. 
Болжолдуу 17 миллиард доллар-
дан калган суммаларды 23 жыл 
аралыгындагы 3000ге жакын 
жумушчулардын айлык акыла-
ры, соцфондго, салыкка тєгїл-
гєн, ишкананы курууга кеткен, 

геологиялык чал-
гындоолорго, фабри-

кага тетиктерди, тех-
никаларды сатып алуу-

га, азык-тїлїк алууга, жол 
курууга, тоону жардырууга, жер-
гиликтїї элге жардам берїїгє, 
кайрымдуулук иштерге кеткен 

ж.б. кєптєгєн чыгымдар тїзєт. 

“КУМ-ТЄРДЄ” 
ДАГЫ 500 ТОННА 
АЛТЫН БАРБЫ?

“Кум-Тєрдї” жакшы билген Жо-
горку Кеўештин экс-депутаты, 
коомдук ишмер Кубанычбек Иса-
бековдун айтымында, казыла элек 
алтындын абалы тємєндєгїдєй 
болуп чыгат. Жогоруда сєз болгон 
716 тонна алтын борбордук аянтта 
жайгашкан карьердеги запас. Ал 
10 миў 70 гектарды тїзєт. Жерди 
тереў казып иштеткенде дагы 10 
тонна кошулмак. Ошондо бери де-
генде эле 726 тонна алтын бар бо-
луп чыгат. 

Канадалык компания 400 тон-
наны ушуга чейин казып, да-
гы 100 тонна алтынды 5 жыл-
да казса, анда калган алтындар 
кайда кетти? Муну тереў изил-
деш керек. Мындан сырткары, 
2010-жылы март айында, ошол 
кездеги премьер-министр Да-
нияр Їсєнов Єкмєттїн жыйы-
нын єткєрбєй туруп токтом чы-
гаруу менен 16 миў 330 гектар 
жерди “Центеррага” берип жи-
берген. Мында коруктун жерле-
ри да кеткен. Ал жерлер їчїн ка-
надалыктар бир тыйын да тєлє-
гєн эмес. Данияр Їсєновдун ток-
томун Ємїрбек Бабанов Єкмєт 
башчысы болуп турганда жок-
ко чыгарган. Бирок, 2019-жылы 
Сооронбай Жээнбеков мамлекет 
башында турганда, ошол учурда-
гы премьер-министр Мухаммед-
калый Абылгазиев 16 миў 330 
гектар жерди кайра берип кой-
гон. Азыр иштетиле элек мына 
ушул жерде 200 тоннадай алтын 
бар. Ошондо жалпы суммасы 500 
тоннадан ашык алтын калган бо-
луп чыгат. 

КАНАДАЛЫК 
КОМПАНИЯНЫН КЕТЕ 
ТУРГАН ТЇРЇ ЖОК...

Алтын кенди иштетїїгє бай-
ланыштуу алгачкы келишимдер-
ге ылайык, “Кумтєр Голд Ком-
пани” ишканасынын мєєнєтї 
2025-2026-жылдары бїтмєк. Би-
рок, 2017-жылдагы Єкмєт менен 
“Центерра Голд Инк” компания-
сынын ортосунда тїзїлгєн Стра-
тегиялык макулдашууга ылайык, 
аталган компания иш мєєнєтїн 
2042-жылга чейин узартууга 
мїмкїнчїлїк алган (муну кєп-
чїлїк эл билбейт). Ошол учур-
дан баштап “Центерра” бул кели-
шимдин алкагында 2012-жылдан 
бери токтоп калган геологиялык 
чалгындоо иштерин кайра баш-
тады. Мисалы, 2018-жылы ком-
паниянын Директорлор кеўеши 2 
жылдык чалгындоо программа-
сын бекитип, 24 миллион доллар 
бєлдї. 2020-жылы геологиялык 
чалгындоого 20 млн доллар ка-
ралды. Ошентип, “Кум-Тєрдє” иш 
ыргагы єз жолу менен бара жа-
тат. Албетте, “Кум-Тєрдєн” баш-
ка алтын кендери да бар. Алар-
дан эгемендик 30 жылда 100 тон-
нага жакын алтын казылганын 
айта кетели.

ТЫЯНАК СЄЗ
Негизи, “Кум-Тєр” Кыргыз-

стандагы алтын єндїрїї боюн-
ча бїткїл дїйнєгє таанылган 
ири долбоор болуп саналат. Иш-
тин кандай аткарылганы боюн-
ча баары бир эл тарабынан та-
рыхый баасын алат. Азыркы 
учурда “Кум-Тєр” Кыргызстан-
дын ички дїў продукциясынын 
(ИДП) 10 пайызга жакынын, 
жалпы єнєр жайдан тїшкєн 
кирешенин 20 пайыздан ашык 
бєлїгїн тїзєт. Негизи, тоо-кен 
тармагы боюнча маселелерди че-
чїїдє бийлик кесипкєй адистер-
дин пикирлерин эске алышы ке-
рек болуп турат.

Азизбек ЧАМАШЕВ

“Чубактын кунундай” 
чубалган “Кум-Тєр” 
чырынын тарыхына 
токтолуунун зарылдыгы 
жок. Бул маселе 
коомчулукка белгилїї. 
Азыр кыргыз эли “Кум-
Тєрдє” канча тонна алтын 
калганына кызыгат. 
Анткени, 1997-жылдан 
баштап ушул кїнгє чейин 
400 тоннага жакын алтын 
канадалык компания 
тарабынан казылып 
кетти. Негизи, “Кум-
Тєрдє” 716 тонна алтын 
бар экендиги Союз 
учурунда эле аныкталган. 
Демек, азыр казыла элек 
316 тонна алтын бар. 
Бул так аныкталганы, 
анткени менен “Кум-
Тєрдє” геологиялык 
чалгындоо боло элек 
жерлер кєп. Адистердин 
“болжолдуу 1000 тоннага 
жакын алтын бар” 
деген маалыматтарын 
да айта кетейин. Деги 
эле Кыргызстандын 
тоолорунун кєпчїлїк 
бєлїгїндє дагы ачыла 
элек алтын кендери кєп. 
Кыргыз экономикасынын 
локомотиви ушул тармак 
экендиги талашсыз 
чындык. 

“КУМ-ТЄРДЄ” 
КАНЧА ТОННА 
АЛТЫН КАЛДЫ

никаларды сатып алуу-
га, азык-тїлїк алууга, жол 

курууга, тоону жардырууга, жер-
гиликтїї элге жардам берїїгє, 
кайрымдуулук иштерге кеткен 

Таластагы айыл єкмєт-
тєр єздєрїнє жїктєлгєн 
милдеттерди так аткарыш-
пайт. Мындай сынды об-
лустук администрацияда 
єткєн жыйында Мамле-
кеттик экотехинспекция-
нын Талас башкармалы-
гынын башчысы Сайранбек 
Жумаев айтты. “Таштанды 
боюнча биз Талас шаарына 
2020-жылы 23 миў сом, бир 
катар айыл аймактарга 17 
миў сомдон айып пул сал-
дык. Эў жаманы алар айып 
пулдан коркпой калышкан. 

Себеби, акча єзїнїн чєнтє-
гї эмес, жалпы казынадан 
чыгат. Дагы башка тартип 
бузуулар боюнча жылына 
айыппул салынат, эскер-
тїї берилет, кийинки жы-
лы деле ошол аткарылбайт, 
кайра эле кайталанат», - 
дейт С.Жумаев. Жыйында 
жер тилкелерге туура эмес 
уруксаттарды берген Мам-
лекеттик каттоо кызматы-
нын аймактык бєлїмї да 
сындалды.

Салика САРИЕВА

ТАЛАС

«Талас салгылашуусу» де-
ген ат менен дїйнєлїк тарых-
та белгилїї байыркы Атлах 
шаарынын ордуна монумент 
коюлат. Бул максатта тарых-
чы, археолог, демєєрчї, жа-
рандык активисттерден тур-
ган жоон топ иштеп жатат. 
Тарых илимдеринин канди-
даты Моймол Жусупова Та-
лас салгылашуусу азыркы 
Жоон-Дєбє айылынын орду 
экенин, ал Талас дарыясы-
нын Жамбыл шаарына жакын 
агымынын тегерегинде бол-
гонун орус окумуштуулары 

Бернштам, Бартольд єздєрї-
нїн илимий эмгектеринде кал-
тырганын айтат. “30-жылда-
ры азыркы Жоон-Дєбє айы-
лындагы археологиялык 
изилдєєдє Атлах деген жа-
зуусу бар таш табылган. Ал 
учурда Алматы шаарында-
гы музейде сакталуу турат», 
- деп билдирди М.Жусупова. 

Быйыл 21-майда Талас 
мамлекеттик университети 
«Талас салгылашуусунун» 
1270 жылдыгына карата эл 
аралык илимий конферен-
ция єткєрєт.

Талас шаарында 200 
орундуу жаўы бала бак-
ча иштеп жатат. Бул ба-
ла бакча 93 млн сомго 
жеке демєєрчїнїн ка-
ражаты менен салынып, 
шаардык мэриянын ба-
лансына єткєрїлдї. Та-
лас райондук билим бе-
рїї башкармалыгынан 
билдиришкендей бала 
бакчанын курулушу са-
паттуу аткарылып, бар-
дык заманбап шартта-
ры тїзїлгєн. Ички эў 
сапаттуу эмеректери, 

балдарга тєшєнчї-орун 
бардыгын демєєрчї єзї 
камсыз кылган. Ошон-
дой эле ар бир топто 
баланын саны 25тен 
ашпайт, бир керебетте 
бирден гана бала уктай 
турганы тыкыр кєзє-
мєлдєнєт. Себеби, Талас 
шаарындагы бакчалар-
да орун тартыштыктан 
улам, бир топто 40тан 
ашык бала тарбияла-
нып, бир керебетте эки-
ден уктоого туура кел-
ген учурлар бар.

БАЙЫРКЫ АТЛАХ ШААРЫНЫН 
ОРДУНА МОНУМЕНТ КОЮЛАТ 

ЖЕКЕ ИШКЕР ЄЗ КАРАЖАТЫНА БАЛДАР 
БАКЧАСЫН КУРУП, ИШКЕ КИРГИЗДИ

ЄЗ ЧЄНТЄГЇМДЄН ЧЫКПАСА 
БОЛДУ ДЕШЕБИ?..



- Улугбек мырза, алгач бала-
лык чагыўыз тууралуу сєз кыл-
сак...

- Мен кадимки кєп балалуу їй-
бїлєдє жарык дїйнєгє келгем. Се-
гиз бир туугандын бешинчисимин. 
Улуу эжем Апиза, андан кийинки 
агам Раимжан. Тилекке каршы, 
Раимжан агамдын кєзї єтїп кетти. 
Андан соў Кыздаркан эжем, Каны-
бек агам, анан мен, менден кийин 
Дилбар, Гїлбар, Бактыгїл деген 
їч карындашым бар. Кичинебиз-
ден бир нанды бєлїп жеп, бири-
бирибизге арка-жєлєк болуп, ын-
тымакта єстїк. Кєп бир туугандуу 
болуп чоўойгондун эў жакшы жагы 
–адам єзїмчїлдїккє жол бербейт. 
Бирин-бири багып, улуусунун ки-
йимин улам кийинкиси кийип, ки-
чїїсїнє болушуп, колдоп чоўоёрун 
баамдадым. Бир туугандык сезим да 
кичинесинен калыптанып, бул єзїн-
чє бир чоў тарбия. Кичи мекеним – 
Єзгєндїн Кеўеш айылы. Мурда Єз-
гєн совхозу деп аталса, азыр Баш-
Дєбє айыл єкмєтї.

- Ата-эненин тарбиясы бала-
нын келечегине жол ачат. Ата-
энеўиз кайсы тармакта эмгек-
тенген?

- Атам Зулпукар райондо башы 
кєрїнгєн партиялык кызматкер 
болгон. Єзгєн совхозу анда эў чоў 
совхоз болчу, азыр тєрт айыл єк-
мєтї бар. Ошол совхоздо эмгектен-
ген. Партиялык, чарбалык кызмат-
та эмгектенгендиктен атамды кєп 
деле кєрчї эмеспиз. Їйдє аз уба-
кыт болсо да талапты аябай катуу 
коюп, тартипке кєўїл бурчу. Апам 
болсо бизди чоўойтту. 8 баланын 
тїйшїгї деле оўой эмес го, ошент-
се да совхоздун ар кандай жумуш-
тарында иштечї. Кайсы бир кезде 
айылдын балдары їчїн биздин їй 
бала бакча да болуп кеткен. Апам 
Майрам єтє эмгекчил, тїйшїк-
чїл аял эле. Кїндїз кечке балдар-
дын тїйшїгї, їйдїн тирилиги ме-
нен болсо, тїнї менен жарма даяр-
дап, флягага куюп, арыктагы сууга 

коюп койчу. Совхоздун ары-бери 
єткєн трактористтери, механиза-
торлору, чєп ташыган машинанын 
айдоочулары токтоп, ошол жарма-
дан ичип кете беришчї. Эсимде, 
аябай чоў казанга жасачу. Дайы-
ма кєчєдє 5-6 фляга тизилип тур-
чу. Анда жарманы акчага сатуу де-
ле эч кимдин оюна келчї эмес. 

- Саясатка аттанууўузга ата-
ўыздын салымы канчалык?

- 2005-жылы жаўыдан депутат-
тыкка аттанып жатканда атамдын 
кєзї єтїп кеткен эле. Орто мек-
тепти аяктаган соў 5 жыл Россия-
да окудум, анан 20 жыл Бишкекте 
заводдо єндїрїш тармагында иш-
теп жїрїп, кийин депутаттыкка ат-
тангам. Кийин шайлоого аттанар-
да гана айылга бардым. Барганда 
мени эч ким таанычу эмес. Качан 
атамдын атын айтканда гана “аа 
Зулпукардын уулу турбайбы, ата-
нын баласы, Зулпукардын баласы 
болсо жаман бала болбойт” дешке-
ни эсимде. Ошентип, атамдын эм-
гегин эскерип, мени колдоп аванс 
менен шайлап беришкен. Саясат-
ка аттанганымда атамдын кєзї ти-
рїї болбосо да салымы чоў болду. 
Єзї жок болсо да атамдын кылган 
эмгеги, кадыр-баркы, элге жасаган 
мамилеси тїрткї болуп, депутат 

болуп шайлангам. Кыргызда чын-
дап “Атаў єлсє да атаўды кєргєн 
єлбєсїн” деп бекер айтылбаптыр. 
Ошондо мен районду кыдырып, 
кайсы жерге барсам да атам жє-
нїндє жылуу сєз угуп, атам ушун-
чалык жакшы адам болгонун, эл 
їчїн эмгектенгенин тїшїндїм. 
Мен да балдарыма ушундай ата бо-
лууну самайм. Эсимде, 1986-жы-
лы окууну жаўы бїтїп келип “Гор-
бачёв, кайра куруу”, – деп жатсам, 
атам “Горбачёвуў мамлекетти жок 
кылат, менин кєзїмчє экинчи ал 
жєнїндє сїйлєбє”, – деп урушкан. 
1990-жылы кєзї єтїп кетти. Мам-
лекетти жок кылат дегенин кєрбєй 
калды. Кєрсє, дагы капа болмок. Се-
беби, ушундай берилген Комму-
нисттик партиянын чыныгы мї-
чєсї эле. Бир чети эрте кєзї єтїп 
кеткенине єкїнсєк, бир чети союз-
дун кыйраганын кєрсє, атам жї-
рєгїнєн кайгырмак деп калабыз. 

- Саясатта жїргєндєрдїн да-
регине ар кандай сындар айты-
лат. Бирок сизге сын айткандар 
жокко эсе. Анткен менен Жо-
горку Кеўештин депутаттары-
на ачуу сындар айтылууда. Бу-
га жїрєгїўїз ооруйбу?

- Туура, азыр эми эл єкїлдєрїн 
ар кандай атап, жаман пикирлерди 

айтып жатышат. Албетте, мындай 
кептер мени да ойго салып, катуу 
тиет. 2005-жылы бир мандаттуу 
округдан депутат болуп келгенде, 
значокту кєчєгє ушунчалык сый-
мык менен тагынып чыкчумун. 
“Мен депутатмын” деп башымды 
бийик кєтєрїп жїрчїмїн. Азыр 
костюм кийип, значок тагынып кє-
чєгє чыгып “депутатмын” деген-
ден, чынында, уялам. Жолдон да-
гы кимиси жолугуп эмнелерди ай-
тып жиберет деп тартынам. Себе-
би, парламенттин деўгээли ошого 
тїшїп калды. 2005-жылы Доорон-
бек Садырбаев менен бирге депу-
тат болуп калдым. Бир жолу три-
бунага таягы менен чыгып сїйлєп 
жатса, дагы бирєє “їйдє эле оту-
ра бербейсизби” дегендей айтты. 
Ошондо “мен деген эл артистимин, 
силер “самопал” артистсиўер” де-
гени эсимде. Болбосо ошол 3-ча-
кырылышка бир мандаттуу ок-
ругдан келген депутаттардын деў-
гээли азыркылардан аябай эле жо-
гору болчу. Биз алардын жанында 
алардын деўгээли менен сїйлєш-
кє аракеттенчїбїз. Элдин да сыйы 
кїчтїї эле. Ал эми азыркы парла-
ментке айтылган кептерге, албет-
те, жїрєгїў ооруйт. Анын їстїнє 
азыр билгени деле, билбегени де-
ле парламентке асылышат. “Мен 
єзїм киммин? Бирєєгє сын ай-
тардан мурда мен мамлекетке эм-
не кылдым?” – деген бирєє жок. 
Чынында, парламенттин да, эл-
дин да билим деўгээли, кєз кара-
шы тємєндєдї. Бул партиялык тиз-
менин, партиялык шайлоонун тий-
гизген кедергиси деп ойлойм. Жа-
ман жагы ушул. Себеби, мурда ок-
ругдун эли “биздин депутат” деп 
сыймыктанчу. Биз ошол элге ба-
рып отчёт берчїбїз. Азыр бирєє 
барып отчёт бербейт. Парламентке 
єттїбї болду, єзї менен єзї. Шай-
лоо алдында райондордо жайна-
ган штабдар ачылат, шайлоо бїтє-
рї менен дароо жабылат. 3-чакы-
рылышта биздин ошол штабдар-
да атайын эл менен, акимчилик-
тер менен иштешкен жардамчыла-
рыбыз бар болчу. Алар элдин їнїн 
бизге жеткирип турчу. Ошентип, 
эл менен тыгыз байланыш болор 
эле. Азыр анын бири жок. Ал тур-
гай 5 жыл бою бир айылга, бир ра-
йонго басып барбаган, бир маселе 
кєтєрїп чыкпаган депутаттар бар. 

Эл єкїлї

Жогорку Кеўештин депутаты Улугбек ОРМОНОВ:

Бабаларыбыз “Атадан кем, атага теў, атадан артык уул” деп уулдарга 
баа беришкен. Мына ушундай атанын татыктуу уулу, ЖКнын їч жолку 
чакырылышынын депутаты Улугбек Ормонов атасы Зулпукар Ормоновдун 

жолун улап, элге ак кызматын аркалап келет. Ал 18 жылдан бери 1-2-майда 
Зулпукар Ормонов атындагы спорттук мелдештерди єткєрїп, Єзгєн элине чоў иш-
чара уюштуруп берип жїрєт. Былтыр бул салтка айланган спорттук мелдештер 
пандемияга байланыштуу єтпєй калган. Буйруса быйыл он миўге жакын адамдын, 
спорт кїйєрмандарынын башын кошкон аталган спорттук иш-чара 15-16-майда 
єткєрїлєєрї пландалууда. Ушундан улам элине кїйгєн атанын уулу Улугбек мырза 
менен маек курдук.

“КЫРГЫЗСТАН ЄНЇККЄН 
МАМЛЕКЕТТЕРДИН 
КАТАРЫНА КОШУЛАТ”

Жеке менин єз шайлоочуларым-
дын алдында жїзїм жарык. Кан-
дай чогулуш болбосун бир барып 
жолугуп, сїйлєшїп, кєйгєйлєрїн 
угуп, колуман келишинче чечип 
берип жїрєм. 

- Сиз їч чакырылыштын де-
путаты болдуўуз. Ушул жыл-
дарда алып чыккан єзїўїзгє 
жаккан кандай мыйзам дол-
боорлоруўуз бар?

- Ооба, їч чакырылышта теў 
жакшы мыйзам долбоорлор болду. 
Фракция жетекчиси, эки жолку ча-
кырылышта комитеттин тєрагасы 
болдум. Єзїм сыймыктанып ай-
та алган ири мыйзам долбоорлор-
дун бири тышкы миграция боюн-
ча мыйзам долбоору эле. Аны Ку-
банычбек Исабеков экєєбїз алып 
чыгып, Эл аралык жана юридика-
лык уюмдар менен биргеликте иш-
теп чыкканбыз. Ал мыйзам мигра-
цияга кандайдыр бир єз жемишин 
берди деген ишеничтемин. Андан 
бери деле бир катар мыйзам дол-
боорлорунун автору болууга же-
тиштим. Бирок, єзїмє жаккан ири 
мыйзамдардын бири - ошол мый-
зам долбоору. Бул чакырылышка 
мен алты ай кийин келдим. Кел-
генде эле мамлекеттик сатып алуу-
лар жєнїндє айыл єкмєт башчы-
лары кичинекей бир нерсе алса да 
тендер менен болсун деп колу-буту 
байланбай, кєп убакытка созулбай, 
маселелер тез чечилсе деген ниет-
те ушул мыйзам долбооруна єзгєр-
тїї киргиздим. Айыл єкмєттєрдїн 
2 млн сомго чейинки суммага тен-
дери жок, тїз сатып алууларына 
жардам бере алдым. Єзгєн, Кара-
Кулжа, Кара-Суунун айыл єкмєт 
башчыларын, бухгалтеринен бе-
ри чогултуп чоў жыйын єткєрдїк. 
Чоў мыйзамды жалгыз жазуу мїм-
кїн эмес. Ошондуктан башка ке-
сиптештерим менен биргеликте 
бир топ мыйзамдарды жазып, бир 
катар мыйзам долбоорлорунун де-
милгечиси болдум. 

- Патриоттук сезим ойгонгон-
до эмнеге жїрєгїўїз ооруйт? 
Кєрїп-билип бирок, ошол нер-
сени жасайын десеўиз колуўуз-
дан келбей жаткан нерсе эмне?

- Биз чакан мамлекетпиз. Эли-
биз деле аз. Казынага кол салбай, 
таза иштеген кишилер келип, мам-
лекетти кєтєрїп жиберсе боло тур-
гандыгын кєрїп турам. Бирок, кє-
рїп туруп колуўдан келбей жат-
кандыгы єкїндїрєт. Биринчи ке-
зекте мамлекеттик кызматкерлер-
дин маянасын кєтєрїшїбїз керек. 
Биз аларга жарыбаган акча берип, 
чоў нерсени талап кылабыз. Ал-
бетте, тамагына акча жетпеген ки-
ши мамлекеттен акча уурдайт. Биз 
єзїбїз аны ошого тїртїп жатабыз. 
Андыктан, мамлекеттик кызмат-
керлердин санын кыскартып, ак-
часын кєбєйтїп, анан талап кы-
лышыбыз зарыл. Грузияда мы-
на ушундай нерсе болгон. Эмне 
биз Грузиядай кыла албайбызбы? 
Мїмкїнчїлїк бар, кылса болот. 

Ошондой эле, бизде диванда жа-
тып алып он кишиге жетекчи бо-
ло албаган кишилер акыл айткан-
да кїйєсїў. Бирок, їмїтсїз шайтан 
деп коёт, жакшы адамдардан, пе-
йилдин оўолушунан, жакшы жа-
шоодон, мамлекетибиздин єнїгї-
шїнєн їмїт їзбєйлї. Акыйкаттык-
ты эўсеген элибиз 2021-жылдын 
башында таза шайлоого аттанып, 
жаўы президентти шайлап алды. 
Буйруса, Кыргызстаныбыз єнїккєн 
мамлекеттердин катарына кошулат. 
Андыктан, эл тандаган, эл шайла-
ган Президент Жапаров Садыр Нур-
гожоевичтин ишине ийгиликтерди 
каалап, єлкєнїн экономикасынын 
єнїгїшїнє, элибиздин жашоосу-
нун жакшырышына ар бир инсан єз 
салымын кошсо эле баары жакшы 
болот деген ишеничтемин. Дїйнє-
нї каптаган оору азайгандан аза-
йып олтуруп єлкєбїздє жок бол-
сун. Мекенибизде тынчтык, ток-
чулук болуп, ырыс-кут уяласын!

Жазгїл КАРБОСОВА
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Акча эсеби менен нарктуу

Калктын финансылык сабаттуулугун кєтєрїї – 
КР Улуттук банкы жїргїзїп жаткан иштердин 
маанилїї бир бєлїгї болуп эсептелет. Чынында 
элибиз мээнет менен тапкан кирешелерин пайдалуу 
багытка жумшабай, пайдасыз жакка коротуу 
менен кыйынчылыкка дуушар болуп калганын кєп 
эле учуратып жїрєбїз. Бул элибиздин моюнга ала 
турган кєйгєйї. Ошол себептен Улуттук банк ушул 
кєйгєйдї чечїїнїн їстїндє кыйла жылдан бери 
иш-аракеттерин жїргїзїп келїїдє. Бул тууралуу 
кененирээк маалымат алуу їчїн Улуттук банктын 
башкы адиси Дж.Ш.Токмамбетовага кайрылдык.

- Джамиля Шадыбековна, 
Улуттук банк финансылык са-
баттулук боюнча иш-чаралар-
ды кандай багыттарда жїргї-
зїп келїїдє?

 - Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 2016 – 2020-жыл-
дарда калктын финансылык са-
баттуулугун жогорулатуу Прог-
раммасын жїзєгє ашыруунун 
координатору болуп эсептелет. 
Бул Єкмєттїн 2016-жылдын 
15-июнундагы №319 токтомун-
да бекитилген. Программа 3 этап 
менен аткарыла турган болгон. 
Алардын ар бири їчїн єз алдын-
да иш пландары тїзїлгєн. Калк-
тын финансылык сабаттуулугун 
жогорулатуу Программасынын 
їчїнчї этабын  жїзєгє ашыруу 
бекитилген иш-чара пландары-
на ылайык жїргїзїлдї.

- Калктын чоў курактагы 
бєлїгїн окутуу абалы кан-
дай болду?

- 2020-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Премьер-министри-
нин буйругу менен бекитилген 
Программаны жїзєгє ашыруу 
боюнча Координациялык кеўеш-
тин чечими менен калктын чоў 
курактагылары їчїн финансы-
лык сабаттуулук боюнча бєлїк-
бєлїктєн турган окуу курстарын 
бекиткен. Ал тогуз модулдан ту-
рат. Алардын баары финансылык 
сабаттуулук боюнча базалык 
компетенциялардын Стандарт-
тарына толук шайкеш келет. Бул 
курс Улуттук банк тарабынан эл 
аралык кызматташуу боюнча ITC 
ILO Герман коомунун колдоосу 
менен иштелип чыккан. Ушул 
курста финансылык сабаттуулук 
боюнча 164 тренерлер, 17 мас-
тер-тренерлер окутулуп, аларга 
сертификаттар ыйгарылды жана 
алар єз кезегинде  калктын чоў 
курактагы 1500дєн ашуун киши-
сине финансылык сабаттуулук 
боюнча тренингдерди єткєрїштї.

Улуттук банк, “Спот он кон-
салтинг” компаниясы тарабы-
нан жїргїзїлгєн финансылык 
сабаттуулук боюнча тренинг-
дердин таасирин баалоо їчїн 350 
сурамжылануучулардын (рес-
понденттердин) катышуусунда 
изилдєє жїргїзгєн. Изилдєє-
нїн жыйынтыгы боюнча бене-
фициарлар їй-бїлєлїк бюджет-
ти  пландаштырууда їнємдїї ма-
милени кєрсєтїшкєн жана ири 
чыгашаларды жасоодо негиздїї 
чечимдерди кабыл алышкан. 

Окутуу бенефициарлардын би-
лимин арттырып, тажрыйбала-
рын кыйла жакшырткан. Изил-
дєєнїн толук версиясы менен 
https://finsabat.kg/news/48 шил-
темесинен тааныша аласыздар.

Изилдєєлєрдїн сунуштарын 
эске алуу менен аймактарда фи-
нансылык сабаттуулукту жогору-
латуу максатында мобилдик тир-
кемени иштеп чыгуу аяктоонун 
алдында турат.

- Мектепте билим берїї 
программаларына финансы-
лык сабаттуулуктун маселе-
лери кийирилген беле?

- 2020-жылы Улуттук банк та-
рабынан республиканын жалпы 
билим берїї орто мектептерине 
жайылтуу максатында жогорку 
класстын окуучуларын финан-
сылык сабаттуулуктун негизде-
рин окутууга 2 200 нуска “Фи-
нансылык эркиндиктин ачкы-
чы” аттуу окуу-усулдук комп-
лекси чыгарылган. КР Билим 
берїї жана илим министрлиги-
нин маалыматы боюнча азыркы 
учурда мектепте жалпы берїїнїн 
жаўы мамлекеттик билим берїї 
стандарты иштелип чыгууда. Бул 
предметтик стандарттарда фи-
нансылык сабаттуулуктун масе-
лелери камтылмакчы.

Мындан сырткары Кыргыз 
Республикасынын Билим бе-
рїї жана илим министрлиги-
нин  алдындагы педагогикалык 
кызматкерлердин квалифика-
циясын жогорулатуу жана кай-
ра даярдоо республикалык инс-
титутунун маалыматы боюнча 
“Финансылык сабаттуулук жана 
башкаруунун ченемдик-укуктук 
документтери” курсунун прог-
раммасы, “Экономиканын жана 
финансылык сабаттуулуктун не-
гиздери” модулу иштелип чык-
кан. 2020-жылы бул курстан 173 
угуучу окушту.

2020-жылы Улуттук банк Би-
лим берїї жана илим министр-
лиги менен биргеликте шпар-
касс Фондунун колдоосу менен 
мектептен тышкаркы билим бе-
рїї  борборлорунун базасында 
финансылык сабаттуулук боюн-
ча 10 ийримдер тїзїлгєн. Отчет-
тук мезгилде финансылык сабат-
туулук боюнча 300дєн ашуун иш-
чаралар єткєрїлгєн, анын ичин-
де онлайн-форматында єткєрїл-
гєндєрї да бар. Жалпысынан ал-
ганда бул иш-чараларга 200дєн 
ашуун окуучулар катышышты.

- Финансылык сабаттуулук-
ту жогорулатуу маселелери-
не жаштарды тартуу кандай 
жїргїзїлдї?

- Жыл сайын балдар жана 
жаштар їчїн 2 ири маалымат-
тык єнєктїк єткєрїлїп келїїдє. 
Биринчиси, Дїйнєлїк акча жу-
малыгы март айында, экинчиси, 
Бїткїл дїйнєлїк жыйым топтоо 
кїнї октябрь айында єткєрїл-
дї. 2020-жылы пандемияга бай-
ланыштуу Дїйнєлїк акча жума-
лыгы-2020 єткєрїлбєй калган. 
Бирок, кїзїндє Улуттук банк 
єнєктєш уюмдар менен бирге-
ликте “Кыялдар канат байлаган-
да” чакырыгы астында “Бїткїл 
дїйнєлїк жыйым топтоо кїнї” 
онлайн-форматында єткєрїлдї. 
Бул єнєктєштїктїн жїрїшїн-
дє 40 онлайн иш-чаралар – ин-
терактивдик оюндар, ребустар, 
сїрєттєрдїн, комикстердин жа-
на акча топтоо кутуларынын, ма-
калдардын сынактары, ошондой 
эле акча топтоого арналган ве-
бинарлар финансылык сабат-
туулукту жогорулатууга салым-
дарын кошушту. Алдын ала эсеп-
тєєлєр боюнча бул иш-чараларга 
тикелей катышкандардын саны 
12 миўден ашса, кыйыр катыш-
кандардын саны 92 миўден аш-
кан. Белгилей кетїїчї жагдай 
калкыбыз банктарга кєбїрєєк 
ишенишип, акчаларын банктарда 
депозитте сактоого єтїштї. Ал-
сак, 2017-жыл банк секторунда-
гы жалпы депозиттик база 118,2 
миллиард сомду тїзсє, 2018-жы-
лы ал 127,5 миллиард сомго, ал 
эми 2020-жылдын аягына кара-
та 180 миллиард сомго жеткен.

2020-жылы Улуттук банк ме-
нен кызмат орундарында оку-
туу системасы боюнча жаш 

банк адистерин даярдоо Фонду-
нун биргелешкен беш жылдык 
программасы аяктады, анын ал-
кагында 500дєн ашуун жаш банк 
адистери окутулду.

 Программанын артыкчы-
лык жагы катары финансылык 
агартуу борборлорун тїзїї бо-
луп эсептелди. Анда жергилик-
тїї калк їй-бїлєлїк бюджетти 
алып баруу маселелери, финан-
сылык инструменттерди билгич-
тик менен пайдалануу боюнча 
кеўештерди алышып, финансы-
лык сабаттуулук боюнча окуу-
дан єтїшєт. 2020-жылы Улуттук 
банктын областтык башкарма-
лыктарынын базасында калк-
ка кеўеш берїїлєр жїргїзїлїп, 
анын ичинде 250гє жакын оозе-
ки тїрїндє, 80 жазуу тїрїндє бе-
рилген кайрылууларга кеўештер 
берилген.

- Финансылык сабаттуулук-
тун маанисин калкка жайыл-
тууда массалык маалымат 
каражаттарынын ролу чоў 
эмеспи?

- Улуттук банк калктын финан-
сылык сабаттуулугун жогорула-
туу їчїн ар тїрдїї каналдар ар-
кылуу маалыматтарды берїїнї 
єткєрїп келїїдє. 2020-жылы 
Улуттук банк банк ишмердиги-
нин маселелери боюнча массалык 
маалымат каражаттарына 100дєн 
ашык материалдарды даярдап 
чыгарган, ошондой эле ММК-
нын Улуттук банктын ишмер-
дїїлїгїнїн ар кыл багыттарына 
байланышкан 200дєн ашуун кай-
рылуулары каралган. Гезит-жур-
налдарда, интернет-басылмалар-
да, радиостанцияларда жана те-
леканалдарда Улуттук банктын 
100дєн ашуун адистеринин ачык 
чыгуулары болуп турду.

2020-жылы финансылык са-
баттуулук жана пандемия уба-
гында Улуттук банк тарабынан 
кабыл алынган иш-чаралар жє-
нїндє жарандарга маалымат-
тарды берип турууга арналган 
материалдар менен finsabat.kg 
сайтын толуктап туруу боюн-
ча тынымсыз иш жїргїзїлїп 
турду. Анда “Коронавирус кет-
син/Каражат келсин” жаўы бє-
лїк иштелип чыгып, мунун ата-
йын бєлїкчєлєрїнїн алдында 
керектєєчїлєрдї колдоо жана 
укуктарын коргоо боюнча маа-
лыматтар, брошюралар, видео-
роликтер ж.б. жайгаштырылган. 
Google-статистикасына ылайык 
2020-жылы finsabat.kg сайтын-
да 40 миў пайдалануучулар кат-
талган.

- Калктын финансылык 
маалыматтарга жана кыз-
мат кєрсєтїїлєргє жетїїсїн 
камсыз кылууда кандай иш-
тер аткарылды?

- 2020-жылы борбордук аппа-
ратта, Улуттук банктын област-
тык башкармалыктарында жа-
на Баткен областындагы єкїлчї-
лїгїндє иштеген коомдук кабыл 
алуулардын иши улантылды.

Єткєн жылдын ичинде Улут-
тук банктын ишине байланыш-
кан ар кыл маселелер боюнча 
5000ден ашуун оозеки тїрїндєгї, 
3000ге жакын жазуу тїрїндєгї 
кайрылуулар Улуттук банкка ке-
лип тїшкєн. “Жарандардын кай-
рылууларын кароо тартиби жє-
нїндєгї” Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамына ылайык Улут-
тук банк тарабынан 1400 финан-
сылык кызматтарды керектєєчї 
жарандарга жеке кабыл алуу ме-
нен консультациялык жана укук-
тук жардам кєрсєтїлдї.

Банктык мекемелер менен бир-
геликте ден соолугунун мїм-
кїнчїлїгї чектелген жарандар-
га банк кызматынын жеткилик-
тїїлїгїн камсыз кылуу боюнча 
иштер аткарылды. Коммерция-
лык банктарга, банктык эмес фи-
нансылык-кредиттик уюмдарга, 
тєлєм жїргїзїї уюмдарына жа-
на тєлєм системасынын опера-
торлоруна ден соолугунун мїм-
кїнчїлїгї чектелген жарандар 
менен иш алып барууну уюшту-
руу боюнча сунуштамалар жана 
практикалык кеўештер жєнєтїл-
гєн.

Финансылык кызматтарды ке-
ректєєчїлєрдїн укуктарын кор-
гоо маселелеринин, финансылык 
омбудсмен институтунун ролу-
нун актуалдуулугун эске алуу 
менен 2020-жылдын ноябрь 
айында  Кыргызстандын финан-
сы секторундагы талаш-тартыш-
тарды чечїї механизмдеринин 
долбоорун биргеликте жїзєгє 
ашыруу тууралуу Улуттук банк 
менен GIZ ортосунда кызматта-
шуу жєнїндєгї Меморандумга 
кол коюлган.

Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомчулук менен иш алып баруу бєлїмїнїн 
финансылык сабаттуулук секторунун башкы адиси Джамиля ТОКМАМБЕТОВА: 
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КЄРГЄЗМЄДЄН МУЗЕЙГЕ 
КАРАЙ ЖОЛ

Шекер айылындагы Кїркї-
рєє маданият їйїнїн алдындагы 
бир бєлмєнї ээлеген Айтматов-
дун музейи 1978-жылы улуу жа-
зуучунун 50 жылдыгына карата 
кєргєзмє болуп ачылып, азыркы-
га чейин дээрлик эч нерсеси єз-
гєрбєй ошол бойдон турат. Ошон-
до коюлган экспонаттарга 42 жыл 
болуптур. Ал жерде Айтматовдун 
жеке буюмдарынан бир пальто-
су, анан бир столу, кол машинка-
сы коюлган. Калганы бїт рамкага 
салынган сїрєттєрдєн турат. Му-
зей дегенибиз менен мыйзамдуу 
тїрдє музей статусу жок. Улуу 
Айтматовдун кєзї єткєндєн ки-
йин да ал жерге мамлекет тарабы-
нан эч бир кєўїл бурулган эмес. 
Учурда айылдын намыскєй уулда-
рынын бири Сейдакбар Исматаев 
тарабынан Айтматовдун Мада-
ният їйїндєгї музейин кеўейтїї 
жана музей статусун берїї ара-
кети кєрїлїїдє. Ал 2015-жылдан 
бери “Чыўгыз ордо” коомдук би-
рикмесинин коомдук башталыш-
тагы генералдык директору болуп 
саналат. 

Сейдакбар ИСМАТАЕВ: 
– Чындыгында маданият їйїн-

дєгї музей эмес, кєргєзмє деп ата-
лат. Мында болгону 1 штат бар. 
Айлыгы 4500 сом. Айылдагы му-
зейди райондук деўгээлдеги му-
зейге айландыралы деп аракет 
кылып жатабыз. Єзїм да Ше-
кер айылынын депутатымын. 
4 ай мурун айылдык кеўешке бул 
боюнча маселе киргизип, 100 миў 
сом акча бєлдїрдїм. Мында 242 
эле экспонат бар экен. Музей бо-
луш їчїн экспонаттардын саны 
1000ден ашык болушу керек. Му-
зейлер боюнча биздеги жалгыз ис-

кусство илимдеринин кандидаты 
Назира Момункулова менен кайсы 
экспонаттарды койсо болот деп 
кеўешип, Айтматовдун доорунда-
гы буюм-тайымдарды керек болсо 
базарларды кыдырып сатып алып, 
жазуучунун бардык китептерин 
чогултуп, сїрєттєрїн чыгартып 
айылга алып барып койдук. 

Эрежеге ылайык сїрєттєр экин-
чи даражадагы экспонаттарга ки-
рет. Музейдин мазмундуу болушу 
їчїн жеке буюмдары маанилїї. 
Мына ушундай баалуу экспонат-
тар да табылып жатат. Убагында 
айдоочусу болуп жїргєн Урмат ат-
туу адамга Айтматов єзї жаўгак-
тан жасалган столун “ушул стол-
ду Урмат иниме белекке бердим” 
деп кагазга жазып калтырган 
экен. Урмат аны да музейге экс-
понат катары берїїгє макул бо-
луптур. Анда жазуучунун мїштє-
гї да бар экен. Мындан тышкары, 
Кино їйїндє жетекчи болуп жана 
чет мамлекетте элчилик кылып 
жїргєндєгї буюмдары да алы-
нып келип музейге коюлмакчы. 
Ошондой эле Бельгияда элчи бо-
луп жїргєндєгї кызматтык унаа-
сын учурунда Мелис Турганбаев 
Бишкекке алып келип берген. Ке-
лечекте ал дагы кичи мекенинде 
музейге коюлат деп ойлойм. 

ДЕМ АЛЫШ – МУЗЕЙЛЕР 
ЇЧЇН ЭМЕС

Сейдакбар Исматаев буга чейин 
музейди ачуу жана анын каржы-
сын чечїїгє жардам берїї єтї-
нїчї менен бийликке жаўы кел-
ген Садыр Жапаровго 2 ирет кай-
рылат. Анын айтымында, учур-
да Президент Садыр Жапаровдун 
тапшырмасы менен Єкмєттє бул 
боюнча иш жїрїп жатат. Єткєн-
дє Премьер-министрдин мил-
детин аткаруучу, 1-вице-премь-
ер-министр Артем Новиков єзї 
Шекерге барып кетти. Азыр ми-
нистрлик да, облустук бийлик да 
бул иштен четте эмес. Сейдакбар 
байкенин айтымы боюнча эгер-
де музей ачылса ал жерде 7 киши 
эмгектенип, жылдык бюджети 950 
миў сомду тїзєт. Райондук деў-
гээлдеги музей кадимки типте-
ги жобо боюнча иштеп, гид жа-
на башка персоналдар болот. Де-
мек, мында келгендер їчїн дайы-
ма эшик ачык болуп, туристтерди 
кабыл алууга жакшы шарт тїзї-
лєт. Талап боюнча музейдин аян-

ты 150 чарчы метрден кем болбо-
шу керек. Маданият їйїндє му-
зейдин аянтын кеўейтїїгє шарт 
бар. Алыстан, жакындан келген 
адамдар їчїн музей дайыма иш-
теп турушу керек. Тилекке кар-
шы, кээде жабык турган учурлар 
да болот. Анткени, азыр мында 1 
эле адам иштейт. “Мен айылга кєп 
барып турам. Мени кїйгїзгєнї бул 
- былтыр барсам Маданият їйї-
нїн жанында бир кичинекей кыз 
менен эки адам туруптур. Байке, 
музей бїгїн (дем алыш кїн болчу) 
иштебейби деп сурап калды. Кєр-
сє, Германияда жашаган кыргыз 
кызы немец кїйєєсї менен атайын 
Бишкектен Шекерге келишиптир. 
Атайын алыстан келишсе деп му-
зейдин жетекчисин чакырттым. 
Анан дагы жергиликтїї бийлик-
тин кайдыгерлигине таў калам. 
Жаркыратып музейди иштетип 
койгонсуп, айылга кире беришке 
англис тилинде “Чыўгыз Айтма-
товдун музейи” деп такта илип 
коюшкан”, - дейт Сейдакбар байке. 

ШЕКЕРДИ 
АЙТМАТОВДУК МЕККЕГЕ 

АЙЛАНДЫРЫШЫБЫЗ КЕРЕК
Улуу жазуучубуздун кєзї єткє-

нїнєн бери 14 жылга карады. Аа-
ламга атагы таш жарган бирден-
бир залкар жазуучу, улуу ойчул, 
гуманист катары таанылган даа-
нышман инсан, кыргыздын уулу 
Чыўгыз Айтматовду барктай ал-
баган деги биз кандай элбиз? Айт-
матовдун Шекерине алыстан ат 
арытып келгендердин кєєнї то-
луп, кєзї сїйїнгєндєй эмне бар? 
Азыркыга чейин кєўїл жылытар-
лык эч нерсе жок! Айтматовдун 
айылына келген туристти баягы 
50 жылдыгында кєргєзмє болуп 
ачылган бир бєлмє музейи суз 
тосуп алат. Дагы эмне бар десе 
“Ачык асман алдындагы музейин” 
айтышат. Ал жерге барса чєп ба-
сып, жанындагы дарактын бутак-
тары куурап турган, Айтматовдун 
чыгармаларындагы каарманда-
рынын бири кыйшайып жыгыл-
ганы калган же башы кертилип 
сынып тїшкєн таш эстеликтери 
томсоруп турат. Анан келген ар 
бир адам Айтматов туулган, ба-
лалыгы єткєн їй кайсы десе ала-
кан жайып “ал жок болуп кеткен 
да” деп ийин куушуруп кутулат. 
Буга мен єзїм кїбє болгом. Ошон-
до алыстан арзып келген турист 
эмес, Шекер айылынан ат ча-
бым жерде турган айылдан бар-
ган мен ызага муунуп, кєзїмдєн 

жаш тегеренген. Ал таасирлерим 
боюнча мурда гезитибизге жарыя-
ланган эки макаламда (“Шекер – 
Айтматов менен жолугушчу 
жер болушу керек” 2016-жыл, 
26-июль; “Шекердин суусу да, 
ташы да Айтматов деп сїйлєгєн-
дєй болушу керек”, 2017-жылдын 
11-июлу) жазган элем. 

Планетардык масштабдагы улуу 
жазуучу, дїйнєлїк адабият асма-
нынын чолпон жылдызы Чыўгыз 
Айтматовду ушу кезге чейин баа-
лап-барктай албаган бечералыгы-
быз ардантпай койбойт. Айтматов 
аркылуу кыргызды дїйнє тааны-
ды. Дїйнєнїн 150 єлкєсїндє 100 
миллиондогон тираждар менен 
басылган кыргыз жазуучусунун 
чыгармаларынын мааниси, ак-
туалдуулугу дагы далай кылым-
дарда да эскирбейт. Улуу адамдын 
кєзї єттї. Эми анын окурманда-
ры Айтматов менен жолугуш їчїн 
Шекерге келишет, келип жатышат, 
дагы келе берет. Шекерди келген 
адамдардын кєєнї толгондой кы-
лып Айтматовдук Меккеге айлан-
дырышыбыз керек. Бул биздин эл 
катары кудурет-кїчїбїздїн, нарк-
насилибиздин да кєрсєткїчї деп 
эсептейм.

МУЗ ОРДУНАН ЖЫЛДЫ
Кїркїрєє маданият їйїнїн ди-

ректору Саматбек Рыспаевдин ай-
тымында, Тїркиядан адамдар ке-
лип комплекстин аймагына Чыў-
гыз Айтматов атындагы лицей 
имаратын салуу жєнїндє айтыш-
са, Тїштїк Кореядан да келгендер 
Шекерге конок їйїн салып бере-
ли деген ойлорун билдиришкен. 
А биздин акчалуу адамдарыбыз 
эмне дээр экен?..

Учурда мекенчил айрым адам-
дардын аракети менен иш жыла 
баштады. 2018-жылы 9-январда 
Шекер айылына “Чыўгыз ордо” 
комплексин куруу жєнїндє Єк-
мєттїн №9 токтому чыкты. 15 
гектар жер трансформацияланып, 
комплексти курууга берилди. Тен-
дер єткєрїлїп, комплекстин куру-
лушуна 66 млн сом каралган. Бє-
лїнгєн каражаттын 31 миллиону 
каржыланды. Учурда 40 метрлик 
диаметрдеги жерге Айтматовдун 
эстелиги коюлчу ордосу курулду. 

Бирок, калган каражат бєлїнбєй 
турат. 2020-жылы 1 тыйын да 
бюджеттен каралган эмес. 

Ордосу курулса да Айтматовдун 
эстелиги коюлбай турат. Анын се-
беби, каражаттын деле жоктугу 
эмес. Баягы кыргыздын ырк ке-
лишпей, єз ара талашынан улам 
токтоп турат. Долбоор боюнча 5 
метрден кем эмес бийиктикте-
ги жазуучунун эстелиги коюлу-
шу керек. Бирок, ошол эле айыл-
дан чыккан кыргызга таанымал 
чыгаан жигиттердин бири баш-
ка 2,5 метрлик эстеликти жакты-
рып, ошону коюш керек деген та-
лашынан улам иш создуктурулуп 
кеткен. Кєпчїлїктїн пикиринде 
15 гектар жерге бул эстелик ыла-
йык келбейт жана ал бир топ жыл 
мурда башка жерге коюу їчїн жа-
салгандыктан эскирип, келбети да 
кеткен. Баарынан кызыгы 5 метр-
лик эстелик їчїн бєлїнгєн 2 млн 
600 миў сомду Мамкурулуштун 
Талас облусу боюнча башчысы 
алып кетип, ошол бойдон ал акча 
кайда экени белгисиз. Ал бирєє-
гє бергени же башка эмне кылга-
ны боюнча эч кандай документ же 
акчанын єзї да дайынсыз, - дейт 
Сейдакбар Исматаев. 

(Óëàíäûñû 16-áåòòå)

Айтматов ааламы 

БАРДЫК ЖОЛДОР 
ШЕКЕРГЕ АЛЫП БАРАТ

Чыўгыз Айтматов дегенде 
Шекер айылы эске тїшєт. 
Анткени, Айтматов єз 
айылын анын каармандары 
менен бїт ааламга 
таанытты. Дїйнєдє єз 
айылына мынчалык атак-
даўк алып келген эч ким жок 
болсо керек. Биз Габриэль 
Маркести колумбиялык жазуучу деп билебиз. Бирок, 
анын айылын билбейбиз. Азыр анын балалыгы 
єткєн їйї музейге айланган. Ал жерге Шекерге 
келгендей эл агылып келеби жокпу айта албайм. 
А, Шекерге Батыш менен Чыгыштан Айтматовдун 
окурмандары агылып келе берет, келе берет. 
Ошондой туристтердин бири атайын Швециядан 
Шекерге келип Айтматовдун музейин кєрїп жїрїп, 
кєзїнє жаш алган экен. Ким билет, ал ошончо арзып, 
алыстан келип Айтматовдун айылын кєргєнгє 
єрєпкїп ыйладыбы же атайын келген Шекеринен 
Айтматовдун ааламын кєрє албай кєкїрєк 
боштугунан ызага буулукту бекен?.. 

Дїйнєнї дїўгїрєткєн 
Ч.Айтматовдун 

музейине келген 
коноктордун саны 2860.

1. Кыргызстан – 2747
2. Корея – 5
3. Россия – 8
4. Германия - 50 
5. Тїркия – 20
6. Казакстан – 4
7. Єзбекстан – 7
8. Тажикстан – 4
7. Бельгия – 7
8. Кытай – 8

Музейдин  Раиса
жетекчиси  ЖУНУСОВА
Музейдин  Раиса

Бул быйылкы пандемия 
жылында келген 

туристтердин саны

"×û¢ãûç îðäîãî" êîþë÷ó  Àéòìàòîâäóí 
ýñòåëèãèíèí êóðóëóøó

"À÷ûê àñìàí àëäûíäàãû ìóçåéäåí"  
áèð êºð¿í¿ø
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“Êûðãûç êèíî êåðåìåòòåðèí” æàðàòêàíäàðäûí áèðè ýìåñ, 
ïèðè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðòèñòè, ÑÑÑÐäèí 
ýë àðòèñòè, ÷ûãààí ðåæèññ¸ð Áîëîò Øàìøèåâ. ×û¢ãûç 
Àéòìàòîâ àòûíäàãû êèíî ¿é¿íäº 80 æûëäûê þáèëåéèíèí 
áàøàòû-ýñêåð¿¿ êå÷åñè áîëóï, ¿é-á¿ëºñ¿, øàêèðòòåðè, 
çàìàíäàøòàðû êàòûøòû, ñàíààëàðûíàí ÷ûãàðûøïàäû. 

2003-2004-æûëäàð áîëóø êåðåê. 
Óóëóì áîðáîðóáóçäàãû ¹38 îðòî 
ìåêòåïòå îêó÷ó. Áèð ê¿í¿ ìåêòåï 
äèðåêòîðóíóí îêóó-òàðáèÿëûê èø-
òåð áîþí÷à îðóí áàñàðû, êëàññòàí 
òûøêàðêû êîîìäóê èøòåðäèí óþø-
òóðóó÷ó “çàâó÷ó”: “Ýæå, ñèç ÷ûãàð-
ìà÷ûë àäàìäàðäû áèçãå êàðàãàíäà 
æàêøû áèëåñèç ãî. Çîð ðåæèññåð 
Áîëîò Øàìøèåâäè áàø, áàøêà 
àêûí, æàçóó÷óëàðäû òºø êûëûï 
÷àêûðóóãà æàðäàì áåðáåéñèçáè. 
ªç¿¢¿ç äà êîøóëóï êåëèï, ìàäàíèé 
èø-÷àðàáûçäû êºð¿ï, ãåçèòè¢èçãå 
÷àãûëäûðûï êåòïåéñèçáè?” - äåï 
ºò¿í¿ï êàëäû. 

Øàð æàíûì àêûí, æàçóó÷óëàð 
ãî òàáûëàð, "àé êèì áèëåò Áîëîò 
Øàìøèåâ òàáûëáàñ. Êîëó êàéäàí 
áîøîñóí?!" äåãåíäåé êûÿç ê¿òò¿ì. 
Áèðîê, òîáîêåë äåï èø-÷àðàãà 
÷åéèí ¿÷ ê¿í ìóðäà ñóðàøòûðûï 
òåëåôîíóí òààï, àëäûí àëà ÷àëûï 
êàëäûì. Êûñêàñû ñàëàìäàøûï: 
“Óáàêòû¢ûç áîëñî êåëèï, êåðå-
ìåò êèíîëîðó¢óç: “Àê êåìå”, “Ýðòå 
æàçäàãû òóðíàëàð”, “Ûñûê-Êºëä¿í 
êûçãàëäàêòàðû”, “Êàðàø-êàðàø 
îêóÿñû”, “Áºð¿ çûíäàí” æ.á. êè-
íîëîðó¢óçäóí òàðòûëóó, æàðàëóó 
èðìåìäåðèíåí îêóó÷óëàðãà àéòûï 
áåðñå¢èç ý¢ æàêøû áîëîð ýëå. 
Áàëêèì, ìåêòåï îêóó÷óëàðäûí àðà-
ñûíäà äýýðëèê ¿ëêºí ÷ûãàðìàëàðû 
êèíî òàñìàëàðãà àéëàíãàí áîëî÷îê 
÷ûãààí æàçóó÷ó ×û¢ãûçäàð, ñèçäåé 
áîëî÷îê ðåæèññ¸ð Áîëîòòîð, ìûêòû 
àêòðèñà áîëî÷îê Áàêåí, Òàòòûá¿á¿-

ëºð, ìûêòû àêò¸ð áîëî÷îê Ñ¿éìºí-
êóëäàð îëòóðãàíäûð", - äåï àéòîð 
àë-ê¿÷¿ìä¿í (ñºç¿ìä¿í) æåòèøèí÷å 
æåòèíàëáàé æàòòûì. Óãóï òóðäó äà 
êåëåðèí àéòòû. Ìåêòåïòèí äàðåãèí, 
ºòºð ìàäàíèé èø-÷àðàíûí óáàê, 
ñààòûí òàêòàäû. Àéòêàíäàé ýëå 
Áîëîò Òºëºíºâè÷ ê¿ò¿ï æàòêàí áàë-
äàðäûí øàãûí ñûíäûðáàé áîëîð 
ê¿íä¿í óáàê ñààòûíäà êåëèï áåðäè. 
Áó, óëóó èíñàíäûí æºíºêºéë¿ã¿í 
îøîíäî êºðãºíá¿ç. Îêóó÷óëàðäûí 
Áîëîò Òºëºíîâè÷ ôåíîìåí ìåíåí 
êºçìº-êºç êåçäåøèï æàòêàíäàãû 
òààñèðëåðèí ñ¿ðºòòººãº ñºç æåò-
ïåñ.

Àëãà÷êû êºðêºì ôèëüìäåðèíåí 
÷ûãààí æàçóó÷ó, êàðà ñºçä¿í, êî-
òîðìîëîðäóí ÷åáåðè, êàðà ñºçä¿¿ 
ìàíàñ÷û Àøûì Æàêûïáåêîâäóí 
ñöåíàðèéè áîþí÷à áèðãå æàçû-
øûï òàðòûëãàí “Ûñûê-Êºëä¿í 
êûçãàëäàêòàðû” íå äåãåí òåðå¢ 
ôèëüì?! Àòàãû æà¢ûäàí òàø æà-
ðûï êåëàòêàí æàø ðåæèññ¸ð àòàë-
ãàí ôèëüìäåãè áàø êààðìàí æàø 
êûçäûí ðîëóí îéíîãîí Àéòóðãàíûí, 
òóíóê ñ¿é¿¿ñ¿í îøîë îðîøîí êèíî 
ê¿íäºðäº òàïêàí. Ñ¿é¿¿ áàëûí 
òàòûøêàí. 

Òóí êûçû Ñ¿é¿¿òàé òºðºëãºíäº 
“Àê êåìåíè” òàðòóóãà êèðèøêåí. 
Óëóó æàçóó÷ó ×û¢ãûç Àéòìàòîâäóí 
“Àê êåìå” àðêûëóó àéòàéûí äåãåí 
àðìàíûí, àêûéêàòûí áåðèø îîðãî 
òóðãàí. “Àê êåìåñèí” òàðòûï æàòêàí 
ìåçãèëäå òèëñèç æîî ñóóäà êàëêû-
ãàí áåøèêêå áàëà îðäóíà êóóð÷àê 

ýëå ñàëûï òàðòàáûç äåøêåíäåð 
áîëãîí. Áèð êàðàãàíäà àëàðäà äà 
ê¿íºº æîê. Êîêóñòóê áîëñî áàëàáûç 
÷ºã¿ï, áººäº êûðñûê áîëáîñóí äåø-
ñå êåðåê.

 Àë ýìè èø æ¿ç¿íäº êàíäàé áîë-
äó? Áîëîò Òºëºíîâè÷ Àéòóðãàíäûí 
ñààìäûê æîêòóãóíàí à÷ûï-êºçä¿ 
æóìãàí÷à ïàéäàëàíûï, êàðà ÷å÷å-
êåé áàëòûð áåøèê êûçû Ñ¿é¿¿òàé-
äû áåøèêêå òà¢ûï, êàòóó àéòêàíäà 
ºç êûçûí êèíîíóí êûçûê÷ûëûãû 
¿÷¿í êóðìàíäûêêà ÷àëãàíäàí êàéðà 
òàðòïàäû. Êàéðûëûï êåëèï áàëòûð 
áåøèê êûçûí òàïïàé Àéòóðãàíäûí 
àçà áîþ ä¿ðê¿ðºï, ûéëàï òóðãàíûí 
ýëåñòåò... Æàñàëìàñûç æàðàòêàí-
äûí æàðëûãûíäàé òàðòûëãàí “Àê 
êåìå” àðàëàï ñ¿çáºãºí ºëêºëºð 
ñåéðåê.

 Êûðãûç ýëèíäå ýëå ýìåñ, òàð-
òûëãàí êèíîëîðó, æàðàòêàí êóð÷ 
îáðàçäàðû àðêûëóó êûðãûç º¢¿í 
ä¿éíº æ¿ç¿íº òààíûòêàí, êå¢ êºê¿-
ðºê, êå¢ äàëû ñ¿ðºò÷¿ àêò¸ðóáóç 
Ñ¿éìºíêóë ×îêìîðîâ áîëãîí. Ìûíà 
óøóë “Ûñûê-Êºëä¿í êûçãàëäàêòà-
ðû” êèíîñóíäà áàøêû ýðêåêòèí 
ðîëóí ×îêìîðîâãî áåðèï, Áîëîò 
Òºëºíîâè÷ ä¿éíº æ¿ç¿íäºã¿ ò¿ìºí 
êèíî êºðºðìàíäàðãà Ñ¿éìºíêóëäó 
áèðèí÷èëåðäåí òààíûòêàí. Òàëàíò-
òóó êàéðàí àêûí Æîëîí Ìàìûòîâ 
“Êûðãûç º¢¿ ×îêìîðîâäóí º¢¿íäºé” 
äåï áåêåðèíåí ûð æàçûï, ñ¿ðºòòº-
ãºí ýìåñ. Àë “Êàðàø-êàðàø îêóÿñû” 
êèíîñóíäà äà Áàêòûãóëäóí ðîëóí 
êàòûðà àòêàðãàí. ×ûãààí ðåæèññ¸ð 
ìåéëè ÷î¢, ìåéëè áàëà áîëñóí àê-
ò¸ðëîðäó òàíäàãàí æàãûíàí æà¢û-
ëûï, æàçà áàñïàãàí. Áèëåðìàíäûê 
ìåíåí òàíäàãàí.

Êóáàíû÷òóóñó ×.Àéòìàòîâäóí 
÷ûãàðìàëàðû áîþí÷à òàðòûëãàí 

êèíîëîðó “Àê êåìå”, “Ýðòå æàçäà-
ãû òóðíàëàð”, æàçóó÷ó Àøûì Æà-
êûïáåêîâäóí ñöåíàðèéè áîþí÷à 
áèðãåëåøèï æàçûëûï òàðòûëãàí 
“Ûñûê-Êºëä¿í êûçãàëäàêòàðû”, 
Ìóêòàð Àóýçîâäóí ÷ûãàðìàñû 
áîþí÷à òàðòûëãàí “Êàðàø-êàðàø 
îêóÿñû” æàíà áàøêà êèíîëîðó ê¿í¿ 
á¿ã¿íê¿äºé æàøàï, àëï ðåæèññ¸ð 
êàðààíûíûí æîêòóãóí áèëãèçáå-
ãåíäåé ýëå, àðòûíäà êàëãàí æàêøû 
÷ûêêàí áàëäàðû äà Àòà æîêòóãóí 
áèëãèçèøïåé, ñîëê ýòïåñ òèðåêòå-
ðèíå àéëàíûïòûð. 

Óêêàí êóëàêòà æàçûê æîê. Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àêûíû Ààëû 
Òîêîìáàåâ àëäûíàí ÷ûãà êàëãàí 
Áîëîò Òºëºíîâè÷òèí àòàñû, àêûí 
Òºëºí Øàìøèåâäèí êîëóí êûñûï: 
“Êóòòóêòàéì! Ý¢ æàêøû ïîýìà æà-
ðàòûïñû¢”, - äåéò. Òºëºí Øàìøèåâ: 
“Ààëûêå, êàéñû ïîýìàìäû àéòûï 
æàòàñûç?” - äåñå, Ààëûêåáèç: “Áî-
ëîò! Áîëîòó¢äó, ìûêòû ðåæèññ¸ð 
óóëó¢äó êóòòóêòàï æàòàì”, - äåï 
êî¸ò äåéò. Òàìàøà ýìåñ ýëå íàê-
òàñûí àéòêàí òóðáàéáû. 

Áîëîò Òºëºíîâè÷òèí áèðèí÷è 
ºì¿ðë¿ê æàðû Àéòóðãàí êûçû Ñ¿-
é¿¿òàé, óóëó ×û¢ãûç ìåíåí êåëèï 
ÊÒÐÊäàí æàêøû êàáàð áåðèøòè. 
Ìûêòû òåëå æóðíàëèñò, àëûï áà-
ðóó÷ó Ðàñóë Áàãûøáàåâ òîê ýòåð ñó-
ðîîëîðäó áåðèï, àë ýìè Àéòóðãàí, 
Ñ¿é¿¿òàé, ×û¢ãûçäàð à÷ûê-àéðûì 
æîîï áåðèøèï, ÷åðèáèçäè æàçäû.

 Áàëäàðû àëäûäàãû ìàêñàò-
òàðû ìåíåí òààíûøòûðûøòû. 
Áîëîò Òºëºíîâè÷òèí äà¢àçàëóó 
ðåæèññ¸ðëóê ýìãåê æîëóí ýë àðà-
ëûê äå¢ãýýëãå êºòºð¿¿ êåðåêòèãèí 
áåêåìäåøòè. Àëáåòòå, èøåíèìä¿¿! 
Àíòêåíè, óóëó ×û¢ãûç Áîëîòîâè÷ 
Ôðàíöèÿíûí ýêîíîìèêà èëèìäå-
ðèíèí äîêòîðó ìàìëåêåòòèê äàðà-
æàñûíà ýý. Êûðãûç, îðóñ, àíãëèñ, 
ôðàíöóç, èòàëèÿ òèëäåðèí æàêøû 
áèëåò. Îêóìóøòóóëóê äàðàæàñû, 
ýë àðàëûê äå¢ãýýëäåãè àáðîþ, 

êûëãàí êûçìàòòàðû êûðãûç ýëè 
¿÷¿í ýëå ýìåñ, ÷åò ýëäèêòåð ¿÷¿í 
äà ñûéìûê.

Àðèéíå, Áîëîò Òºëºíîâè÷òè 
ìûêòû ðåæèññ¸ð êàòàðû ä¿éíº 
ýëè áàøûíàí æàêøû áèëåò. Äàãû 
òåðå¢äåò¿¿ íåãèçãè ìèëäåò. Áèð êà-
òàð ýë àðàëûê êèíî ôåñòèâàëäàð-
äûí áàø áàéãåëåðèíèí æàíà áàøêà 
ñûé-óðìàòòàðûíûí ýýñè áîëãîí, 
êèíî ä¿éíºñ¿íäº òºáºñ¿ êºð¿í¿ï, 
æûëäûçû æàíãàí ðåæèññ¸ðäóí 
îîìàòû ìûíäàí àðû äà æàíà áåðåò. 
Àãà àòòóó-áàøòóó áàëäàðû òýýê! 

Ñºçä¿í à÷ûãû æàêøû, êºçäºð¿ 
ºòºð¿ ìåíåí û¢-æû¢ñûç óíóòóëóï 
êåòêåí ìàäàíèÿò æàíà èññêóñòâî 
÷åáåðëåðè ÷åêåäåí ÷ûãàò. Ýìè 
àëàðäûí àðìàíûí áèð àéòàáûçáû 
æå ýêè àéòàáûçáû?! Àíäûêòàí øå-
äåâð êèíîëîðäó æàðàòêàí Áîëîò 
Òºëºíîâè÷òèí óóë-êûçûíà, æàêûí-
äàðûíà àê æîë êààëàéëû. 

Àéòìàê÷û, êºðºð êºç¿ Àÿ Ñîôèÿ 
àãûíàí æàðûëûï, “Ñóïåð èíôî” ãå-
çèòèíèí ¹942 ñàíûíà ìàåãèí áåðäè. 
Àë 39 æàø êè÷¿¿ ýêåíèíå êàðàáàé 
æàêøû æàøàï, æàãûìäóó, àðû ûíòû-
ìàêòóó ºì¿ð ºòºøêºí¿íº òîêòîëäó.
Óóëäàðû: Àëèíóð 12 æàøòà, Ýðíàçàð 
11 æàøòà, êûçû Àÿíà 7 æàøòà. 

Áàñà, áààìûìäà Áîëîò Òºëºíî-
âè÷ òèð¿¿ áîëãîíäî, çàìàíäàøòà-
ðûíûí áèðè òåëåôîí ÷àëûï: “Áî-
ëîò Òºëºíîâè÷, êèéèíêè æàðàòêàí 
æàêøû êèíîëîðó¢óçäó êóòòóêòàéì!” 
äåéò áåëå? Àë ýìè Áîëîò Òºëºíî-
âè÷: “Êàéñû êèíîëîðóìäó àéòûï 
æàòàñûç?” äåñå: “Ìóðóíêó êèíîëî-
ðó¢óç Ñ¿é¿¿òàé, ×û¢ãûçãà àòàëûê 
ý¢ æàêøû òàðáèÿ, òààëèì, áèëèìäè 
áåðèïñèç. Àë ýìè àçûðêû (àêûðêû) 
êèíîëîðó¢óç Àëèíóð, Ýðíàçàð, Àÿ-
íàëàðû¢ûçäûí êåëå÷åãè àëäûäà 
êºç òèéáåñèí!” äåìåê äåãåí êûÿëãà 
æåòåëåíäèì.

(Óëàíäûñû áàð)

Àé÷¿ðºê ÌÀÊÅØÎÂÀ

Кайрылып келген кайрандар

(Сандан санга)

БОЛОТ 
ШАМШИЕВ

Àëèíóð, Ýðíàçàð æàíà Àÿíà

"Àê êåìå" êºðêºì ôèëüìèí òàðòóó èðìåìäåðè

Òºëºí Øàìøèåâ, Áîëîò Øàìøèåâ, ×û¢ãûç Øàìøèåâ

ШАМШИЕВШАМШИЕВШАМШИЕВ(Áàøòàëûøû ãåçèòòèí ¹8 (3187) ñàíûíäà)

Àê ñ¿ò¿í áåðèï, ìýýðèìãå áºëºï ºñò¿ðãºí âðà÷-ãèíåêîëîã àïàñû 
Àâèíà Ìóðçàõîäæàåâà óóëó Áîëîò, êåëèíè Àéòóðãàíäûí, æýýíè 

Æàìèëà (ñîëäîí ýêèí÷è) æàíà (÷åòòåãè) íåáåðåëåðè ×û¢ãûç, 
Ñ¿é¿¿òàéëàðäûí îðòîñóíäà-êóð÷îîñóíäà æàäûðàï-æàéíàï 

îëòóðàò. Êóòòóó ¿éäº áààðû êóðñàíò. 1984-æûë.
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Бишкек шаарында жїргїнчїлєрдї ташуучу кичи 
автобустун айдоочулары январь айынын орто ченинде 
жол кирени 15 сомго кєтєрїїнї талап кылып, шаар 
бийлигине кайрылганы жалпы коомчулукка маалым. 
Алар єз кєйгєйлєрїн иш таштоо ниети менен бийлик 
єкїлдєрїнє билдиришкен.

10 СОМДУК ЖОЛ КИРЕ 
ЄЗЇН АКТАЙБЫ?

Áèøêåê øààðûíûí ìýðèíèí 
ìèëäåòèí àòêàðóó÷ó Áàëáàê Ò¿ëº-
áàåâ èø òàøòîîãî êàìûíãàí êè÷è 
àâòîáóñòàðäûí àéäîî÷óëàðûíà 
Facebook áàðàê÷àñû àðêûëóó êàé-
ðûëäû. “Àéäîî÷óëàðäûí êºéãºé¿í 
æàêøû áèëåáèç. Òàðèô êºòºð¿ëáº-
ãºí¿íº 8 æûë áîëäó. Æîë êèðåíè 
êºòºð¿¿í¿ êàðàï æàòàáûç, áèðîê 
àçûð ýìåñ. Ýêîíîìèêà ìèíèñòð-
ëèãèíå æèáåðèëãåí ñóíóøòàð 
òàëäàíãàíäàí êèéèí øààðäûê êå-
¢åøòèí äåïóòàòòàðû òàëêóóëàéò. 
Àíäàí ñî¢ ÷å÷èëåò. Ýãåð æ¿ðã¿í-
÷¿ëºð òàøûëáàé êàëñà, êàòòàìãà 
÷ûêïàé êîéãîí àéäîî÷óëàðäûí 
ëèöåíçèÿñûí àëàáûç”, - äåäè êàé-
ðûëóóñóíäà.

Àë ýìè ÿíâàðü àéûíäà æóðíà-
ëèñòòåðãå áåðãåí ìààëûìàòûíäà, 
æîë êèðå êºòºð¿ëººð¿í áèëäèðäè. 
Òàðèô êºòºð¿¿ ìàñåëåñè æûëûãà 
êºòºð¿ë¿ï êåëåò. Àëñàê, ºòêºí 
æûëû êàðàíòèíäåí êèéèí êè÷è 
àâòîáóñêà 70% æ¿ðã¿í÷¿ ñàëóó, òà-
ãûðààãû 18 îðóíäóó êè÷è àâòîáóñêà 
10-12 àäàì òàøóó àëãîðèòìè ìåíåí 
èøòºº êèðãèçèëãåí. Ìûíäàé èøòºº 
òàðòèáè ÊÐ ªêìºò¿í¿í 2020-æûëû 
11-ìàéäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí 
áåêèòèëãåí. 10 ñîì æîë êèðå 
òºëºãºí 10 àäàì ìåíåí ëèíèÿãà 
÷ûãóó óíààíûí ê¿é¿¿÷¿ ìàéûíûí 
äà ÷ûãûìûí àêòàáàøû ì¿ìê¿í. 
Îøîíäóêòàí Áèøêåê øààðûíûí 
æ¿ðã¿í÷¿ëºð¿í òàøóó÷ó ôèðìà 
æåòåê÷èëåðè æîë êèðåíè 15-20 
ñîìãî êºòºð¿¿í¿ ñóíóøòàï, áèðîê 
áóë ìàñåëå àÿãûíà ÷ûêêàí ýìåñ. 
ªòêºí æóìàäà ìýðèÿäà êàéðàäàí 
æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóó÷ó ôèðìà 
áàø÷ûëàðû ìåíåí æîëóãóøóó ºòò¿. 
Æûéûíäà äîëëàð ºñ¿ï, àçûê-ò¿ë¿ê, 
ê¿é¿¿÷¿ ìàéëàð êûìáàòòàãàíûíà 
áàéëàíûøòóó òàðèôòè êºòºð¿¿í¿ 
àéäîî÷óëàð øààð áèéëèãèíåí òà-
ëàï êûëûøêàí. Àêûðêû æîëó 8 æûë 

ìóðäà 10 ñîì áîëãîí. Øààðäûê 
êå¢åøòèí òºðàãàñû Æàíûáåê Àáè-
ðîâäóí àéòûìûíäà, ìóíèöèïàëèòåò 
òîêòîìäóí äîëáîîðóí äàÿðäàñà, 
äåïóòàòòàð æîë êèðå ìàñåëåñèí 
êàðîîãî äàÿð. “Æîë êèðå òàðèôè 
òóóðàëóó äîëáîîð ýêñïåðòèçàäàí 
æàíà øààðäûêòàðäûí òàëêóóñóíàí 
äà ºò¿ø¿ êåðåê”, - äåäè àë.

Áóë ìàñåëå áîþí÷à Áèøêåê 
øààðäûê òðàíñïîðò áàøêàðìàëû-
ãûíûí ìèëäåòèí àòêàðóó÷ó Óëàí 
Áåéøåíáàåâãå êàéðûëãàíûáûçäà 
êè÷è àâòîáóñòàðäûí æîë àêûñûí 
êºòºð¿¿ ìàñåëåñèí êàðàï æàòûø-
êàíûí áèëäèðäè. Àíûí àéòûìûí-
äà, æóìóø÷ó òîï ýñåïòåï ÷ûêêàí 
òàðèô Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíåí 
ñî¢ Áèøêåê øààðäûê êå¢åøèíèí 
äåïóòàòòàðûíûí êàðîîñóíà êîþ-
ëàò. Îøîíäîé ýëå ìàé àéûíäà 
÷å÷èëèï êàëûøû ì¿ìê¿í ýêåíèí 
áåëãèëåäè.

Îîáà, òàïêàí êàðàæàò òàìàêòàí 
àøïàé êûìáàò÷ûëûêêà êåïòåëãåí 
àéäîî÷óëàðäûí êºéãºé¿í ò¿ø¿í¿ï 
òóðàáûç. Àëàð òàïêàí àê÷àñû óíàà 
òåòèêòåðèí ñàòûï àëóóäàí, áåí-
çèíäåí, èæàðà àêûñûíàí, ëèöåí-
çèÿ-ïàòåíòòåí, ñàëûêòàí, àéûï-
ïóë òºëººäºí àðòïàãàí æàøîîãî 
òóø êåëãåíèí àéòóóäà. Ìûíäàí 
òûøêàðû àéäîî÷óëàðäûí êðåäèò-
òåðèí, êâàðòèðà àêûñûí òºëºº 
êºéãºéëºð¿ äà áàð. Ýë òàøóó÷ó 
æåêå ìåí÷èê óíààñû áàðëàðäû 
áàðäûãû ýëå àê÷àíûí àñòûíäà 
êàëãàíäàé ñåçèøåò. Îøîíäîé ýëå 
óíàà ìåí÷èê ýìåñ, èæàðàãà àëûï 
àéäàï æ¿ðãºíäºð¿ äà êºï. Áèéëèê 
áàøûíäàãûëàð äà æîë êèðå êºé-
ãºé¿íº êàéäûãåð ìàìèëå êûëûø-
êàíäàé. Îðòî äå¢ãýýëäå æàøàãàí 
ìàìëåêåòòèê êûçìàòêåðëåð äåëå 
êîîìäóê óíààãà ò¿øïºñº êåðåê. Àð 
áèðèíèí æåêå ìåí÷èê óíààñû áàð. 
Êîîìäóê òðàíñïîðòòîí îêóó÷óëàð-
äû, ñòóäåíòòåðäè æàíà êàðàïàéûì 
ýëäè ãàíà êºðºñ¿¢. Àê÷àëóóëàð 
êîîìäóê òðàíñïîðò ìåíåí áàøû 
îîðóáàéò ýìåñïè.

ЖОЛ КИРЕГЕ 
ЖЫЛЫНА 1 РУБЛДЕН 

КОШУЛАТ
Æîë êèðåíè êºòºð¿¿äº øààð-

äûêòàðäûí æàøîî ìèíèìóìóíà 
æàðàøà àéëûê àêû, ïåíñèÿ äà êà-
ðàëûøû êåðåê. ×åò ìàìëåêåòòåðãå 
ñàëûøòûðìàëóó Êûðãûçñòàíäà 
æîë êèðå ý¢ àðçàí. Àãà æàðàøà 
áèøêåêòèêòåðäèí îðòî÷î àéëûê 
àêûñû 18000 ñîìäóí òåãåðåãèíäå. 
Áóë êàðàæàò ìåíåí áèð ¿é-á¿ëºí¿í 
êåðåêòººñ¿í êàìñûçäîî ì¿ìê¿í 
ýìåñ. Àíòêåíè, ¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿ 
æóìóøêà, ìåêòåïêå êàòòàøû ì¿ì-
ê¿í. Æóìóøêà æå ìåêòåïêå æåò¿¿ 
¿÷¿í áèð ìàðøðóòòóê óíààäàí 
ýêèí÷èñèíå êîòîðóëóóíó ýñåïêå 
àëáàãàíäà, 10 ñîìäóê æîë êèðå 
ìåíåí 22 ê¿í æóìóøêà êàòòàñàê 
440 ñîì êåòåò ýêåí. Ýãåðäå 20 
ñîìäóê æîë êèðå òîëóê êàíäóó 
êîëäîî òàïñà, áèð àéãà 880 ñîìäó 
ò¿çºò. Áèøêåêòå àç ïåíñèÿ ìåíåí 
æàøàãàíäàð áàð. Ìàÿíàñû îðòî÷î 
àéëûêêà æåòïåãåí æàðàíäàð äà 
æåòèøåðëèê êºï. Àëàð ¿÷¿í æîë 
êèðåíèí êûìáàòòàøû ¿é-á¿ëºë¿ê 
áþäæåòêå ñîêêó áîëîîðó áûøûê. 
Îøîíäóêòàí òàðèôòè êºòºð¿¿äº 
òèåøåë¿¿ òàðìàêòàð àð òàðàïòóó 
êàðàï êºð¿øñº...

Æàêûíêû ÷åò ìàìëåêåòòåðäèí 
æîë êèðåñèíå ñàðåñåï ñàëñàê, 
èíôëÿöèÿãà æàðàøà òàðèôòåð 
æûë ñàéûí ºñ¿ï òóðàò. Áèðîê, 
àëàðäà àéëûãû, ïåíñèÿñû Êûð-
ãûçñòàíäûêûíà ñàëûøòûðìàëóó 
àëäà êàí÷à æîãîðó. Êàçàêñòàíäà 
êîîìäóê òðàíñïîðòêî “Î¢îé” ýëåêò-
ðîíäóê êàðòàñû ìåíåí òºëºíºò. 
Àëàðäà áèð àéëûê æîë êèðå 7200 
òå¢ãå, ñîìãî àéëàíäûðñàê 1440 
ñîì. Àë ýìè Ðîññèÿíûí æàøîî÷ó-
ëàðû øààð è÷èíäå æ¿ð¿¿ãº àé 
ñàéûí ýëåêòðîíäóê áèëåòòè 1240 
ðóáëãà ñàòûï àëûøàò, ñîìãî àé-
ëàíäûðñàê 1414 ñîì áîëîò ýêåí. 
Ðîññèÿäà æîë êèðåíèí òàðèôè 
æûë æà¢ûðãàíäà ýëå áèð ðóáëäåí 
êîøóëàò. Àãà ðîññèÿëûêòàð äà êºí-
ãºí. Êûìáàòòàï æàòàò äåï àéãàé 
ñàëãàíûí èíòåðíåò àéäû¢ûíàí 
äåëå êºðáºéá¿ç.

“Бишкек жїргїнчїлєр 
ташуучу борбордук 

диспетчердик кызматы” 
ЖЧКсынын директору 

Кубанычбек ИСМАНОВ: 

“ЭЎ ТЄМЄНКЇ ЖОЛ КИРЕ 
БИШКЕКТЕ”

- Àéäîî÷óëàð ñóðàãàí 15 ñîì 
êºéãºéä¿ äåëå ÷å÷èï æèáåðáåéò. 
Ä¿éíº æ¿ç¿íäº îðòî ýñåï ìåíåí 
æ¿ðã¿í÷¿í¿í áèëåòè áèð ëèòð 
ê¿é¿¿÷¿ ìàéäûí áààñûíûí òåãå-
ðåãèíäå ýñåïòåëåò. Ý¢ áàé ìàìëå-
êåòòåðäèí áèðè Àíãëèÿäà 1,5 ôóíò 
ñòåðëèíã ñîì ìåíåí 170 ñîì áîëîò. 
Êàçàêñòàíäà òðîëëåéáóñ, àâòîáóñ-
òàð 150 òå¢ãå æå 31 ñîì 50 òûéûí. 
31 ñîì 50 òûéûíäûí 6 ñîìóíà ìàé 
êóéñà, 24 ñîìó áþäæåòêå ò¿øºò. 
Áèøêåêòå 8 ñîìãî êèøè ñàëûï, 
24 ñîìãî ãàç êóÿò. ×åò ºëêºëºðäº 
äà êîîìäóê òðàíñïîðò ÷ûãàøàëóó 
áîëãîíäóêòàí, ìåí÷èê òðàíñïîðò-
êî ºò¿ø¿¿äº. Áèøêåê ó÷óðäà îîð 
àêûáàëäà. Æà¢û àâòîáóñ àëûï 
êåëå àëáàéò. Àêûðûíäûê ìåíåí 
áèëåòòèí áààñûí æûë ñàéûí êº-
òºð¿¿ êåðåê. 2012-æûëû 10 ñîì 
áîëãîíäî æûëûíà èíôëÿöèÿãà 
æàðàøà æîë êèðåíè êºòºð¿¿ãº òîê-
òîì ÷ûãàðûëãàí. Áèðîê, àë óëàí-
ãàí æîê. Æîë êèðåíè êàðàï ÷ûãóó 
áîþí÷à êîìèññèÿíûí ì¿÷ºñ¿ì¿í. 
Óëóòòóê ñòàòêîìäîí èíôëÿöèÿíû 
òàêòàñàê, ñåãèç æûë è÷èíäå 8 ñîì 
80 òûéûíãà àéûðìà áàð ýêåí. Òà-
ðèôòè êºòºð¿¿í¿ ýñåïòåï ÷ûêñàê 
34 ñîì 80 òûéûíäû ò¿çä¿. Áèðîê, 
øààðäûê êå¢åøòèí äåïóòàòòàðû 

æîãîðó áààíû êî¸ àëáàéáûç, ìè-
íèìàëäóó ýñåïòåãèëå, - äåøòè. Àãà 
æàðàøà æóìóø÷ó òîï òºìºíê¿ áàà 
ìåíåí 20 ñîì 20 òûéûíäûê òàðèô-
òè ñóíóøòàäûê.

“Талкут” жїргїнчїлєрдї 
ташуу фирмасынын 

директору 
Майрамбек ЖЕКШЕНОВ:

“АЛМАТЫДА 
1-ЛИНИЯ КООМДУК 

ТРАНСПОРТТУН ЖОЛУ”

- Êûðãûçñòàíäà ñûðòòàí êèðãåí 
òàìàê-àø òóðãàé, àòà ìåêåíäèê 
àçûê-ò¿ë¿ê äà êûìáàòòàäû. Øààð 
è÷èíäåãè æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøûãàí 
êè÷è àâòîáóñòóí àéäîî÷óëàðû 
êàòàðäàãû êàðàïàéûì àäàìäàð. 
Àëàðäûí àøûï-òàøêàí áàéëûãû 
æîê. Ìàìëåêåòòåí àéëûê ê¿òïºé, 
ºç àëäûí÷à óíààëàðû ìåíåí æ¿ð-
ã¿í÷¿ëºðä¿ òàøûï èøòåéò. Óíàà 
î¢äîòóó, ìàé àëìàøòûðóó, ¿é-á¿ëº 
áàãóó, æîë ñàëûãû, êðåäèò òºëºº 
ñûÿêòóó êºéãºéëºð àéäîî÷óëàðäà 
äà áàð. Ïàíäåìèÿäà àéäîî÷óëàð 
ýë êàòàðû èøñèç îëòóðóøòó. Äîë-
ëàð ºñêºí¿íº æàðàøà òåòèêòåð 
êûìáàòòàäû. Áàøêà óíààëàðãà 
ñàëûøòûðìàëóó æûëûíà ýêè æîëó 
òåõêàðîîäîí ºò¿øºò. Øààðäûí áèð 
áàøûíàí ýêèí÷è áàøûíà ÷åéèí 10 
ñîì ìåíåí æåòèï, êààëàãàí æåðè-
íåí òîêòîòóøàò. Æàäà êàëñà êýý 
áèð æ¿ðã¿í÷¿ëºð àéäîî÷óëàðäû 
ñàáàï êîéãîíóíà ê¿áºá¿ç. Àéäîî÷ó-
ëàðäûí óêóãóí êîðãîãîí ý÷ êèì æîê. 
Àíàí êàëñà ý¢ àðçàí æîë êèðå Êûð-
ãûçñòàíäà. 2019-æûëû áîðáîðäî 
3000äåé êè÷è àâòîáóñ áîëñî, 
áûéûë 1000äåé ìàðøðóò êàëäû. 
Êºá¿ ÷åò ìàìëåêåòòåðãå òàêñèñò, 
àéäîî÷ó áîëóï èøòåãåíè êåòèøòè. 
Ïàíäåìèÿ áàøòàëà ýëåêòå êè÷è 
àâòîáóñ ºç¿í-ºç¿ àêòà÷ó. Êýýäå ñî-
ëÿðêàíû, áåíçèíäè æàïïàé êàëàò. 
Øààðäûê áèéëèêòåãèëåð òàðèôòè 
êºòºð¿ï áåðèøñèí.

Жол кирени кєтєрїї 
боюнча жумушчу 

топтун тєрагасы Максат 
ТУРДУГУЛОВ: 

“15 ЖЕ 20 СОМ БОЛООРУН 
АЙТУУГА ЭРТЕ”

- Áèøêåê øààðäûê òðàíñïîðò 
áàøêàðìàëûãûíûí áóéðóãó ìå-
íåí òàðèôòåðäè ýñåïòåï ÷ûãóó÷ó 
æóìóø÷ó òîï ò¿ç¿ëãºí. Æóìóø÷ó 
òîï àéäîî÷óëàðäûí ÷ûãàøà-êèðå-
øåñèí ýñåïòåï, àãà æàðàøà òàðèô 
êî¸ò. Ìèñàëû, àâòîóíààíûí òå-
òèêòåðèí àëìàøòûðóóãà, ñîëÿðêà 
êóþóãà, ëèöåíçèÿ, ïàòåíò àëãàíãà 
êàí÷à ÷ûãûì áîëîîðóí ýñåïòåé-
áèç. Àãà æàðàøà òàðèôòèí áààñû 
êîþëàò. Á¿ã¿í 15 æå 20 ñîì áîëîò 
äåï àéòóóãà ýðòå.

Àñåë ÁÀÐÛÊÒÀÁÀÑÎÂÀ

Кєкєй кескен жол кире

КИЧИ АВТОБУСТУН 
АЙДООЧУЛАРЫ ТАГДЫРДЫН 
ӨГӨЙ БАЛДАРЫБЫ?
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Журналисттер їчїн “Стереотипсиз же тоскоолдуксуз 
жашоо” темасында тренинг К.Баялинов атындагы 
китепканада болуп єттї. 

Аны белгилїї журналисттер 
Мэри Бекешова жана Бакты-
гїл Чыныбаевалар уюштуруш-
кан. Ден соолугунун мїмкїн-
чїлїгї чектелген же майыпты-
гы бар адамдар жєнїндє жур-
налисттер єз текстинде кантип 
жазуулары керек? Аларга кан-

дай мамиле жасалышы шарт? 
Ушундай суроолордун теге-
региндеги бул окуу-тренинг 
журналисттердин оюн єзгєртє 
алды. Тренинг Финляндиянын 
Тышкы иштер министрлиги-
нин долбоорунун колдоосун-
да єткєрїлдї.

Негизинен тренингде ма-
йыптыгы бар адамдардын 
укуктары жєнїндє Кыргыз-
стандагы мыйзамдар, БУУ 
Конвенциясы, эл аралык укук-
тук ченемдер тууралуу тїшї-
нїк берилди.  Майыптыктын  
моделдерин кєрсєткєн видео-
лор талданды. Майыптык те-
масын чагылдыруудагы жур-
налисттердин милдети, каар-
ман издєєгє кеўештер, аны 
менен сїйлєшїї тууралуу су-
роолорго жооптор болду. 

Журналисттер ден соолу-
гунун мїмкїнчїлїгї чектел-
ген адамдар жєнїндє мате-

риал даярдоодо эч качан ага 
карата мїчєсїнїн кемчил-
дигин атаган одоно сєздєр-
дї кошуп жазбашы керек. Ал 
тургай анын майыптыгын 
белгилєєнїн кереги жок, ка-
димки адамдардай анын жа-
сап жаткан ишин гана чагыл-
дыруусу кажет. Майыптыгы 
бар адам соо адамдардай эле 
бардык укуктарга ээ - окуй 
алат, иштей алат, алар абдан 
таланттуу, акылдуу инсандар. 
Алардын бардыгына бирдей 
шарттарды тїзїї мамлекет-
тин милдети. 

Сымбат МАКСУТОВА  

Баарыбыз бирдейбиз

ӨЗҮҢДҮ ЖОГОРУ КОЙБО
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Открытое акционерное общество 

«ОШЭЛЕКТРО»
Отчет за IV квартал 2020 года.

1. Äàííûå îá ýìèòåíòà:
- Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îøýëåêòðî» 

(ÎÀÎ «Îøýëåêòðî»).
- Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
- Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà: 723506, Êûðãûçñêàÿ Ðåñ-

ïóáëèêà, Îøñêàÿ îáë. ã.Îø, óë. È.Ðàççàêîâà, 19 À, òåë.: (03222) 8-25-92, ôàêñ: 8-25-78.
- Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè: Ïîêóïêà, òðàíñïîðòèðîâêà, ðàñïðåäåëåíèå è ïðîäàæà (â òîì ÷èñ-

ëå ýêñïîðò) ýëåêòðîýíåðãèè.

2. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà:
 Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã -19856; ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà - 2000.

3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ýìèòåíò âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå Óñòàâíîãî êàïè-
òàëà: 

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ 

ôîðìà

Ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, 
ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîä ÎÊÏÎ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì 
êàïèòàëå (â %)

- - -

4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (äàëåå ôàêò), çàòðàãèâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà öåííûõ 
áóìàã â îò÷åòíîì ïåðèîäå.

- 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðîòîêîë ¹4 âðåìåííî âîçëîæåí èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé çàìåñòèòåëÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» íà Ãó-
ðîíîâà Ì.Ì.

- 17 íîÿáðÿ 2020 ãîäà ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïðîòîêîë ¹5 äîñðî÷íî ïðåêðàùåí ïîëíîìî÷èå ÷ëå-
íà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» Ñóåðêóëîâà Ý.Ñ ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

5. Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» çà IV êâàðòàë 2020 ãîäà: íåò
6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ ýìèññèîííûõ 

öåííûõ áóìàã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ: îáùèé îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, ñâåäåíèÿ î ïðèâëå-
÷åííûõ ñðåäñòâàõ, èñïîëüçîâàííûõ ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé, è î íàïðàâëåíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ 
ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ: íåò.

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì êâàðòàëå. Äàí-
íûé ïóíêò îòðàæàåò çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì â îò÷åòíîì êâàðòàëå, è çàåìíûå 
ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åòíîì êâàðòàëå: íåò.

8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ýìèòåíòà çà îò÷åòíûé ãîä: íåò.
9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà:
 Ýòî èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà â îò÷åò-

íîì êâàðòàëå èëè â êâàðòàëå, ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó êâàðòàëó, è âêëþ÷àåò: âèä öåííîé áóìà-
ãè, ðàçìåð äîõîäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó öåííóþ áóìàãó, è îáùóþ ñóììó äîõîäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî 
öåííûì áóìàãàì äàííîãî âèäà: íåò.

10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðåñîâàííûìè â ñîâåð-
øåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè, âêëþ÷àåò: äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, èíôîðìàöèþ î âëèÿíèè ñäåëêè íà 
äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà (ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò äîïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè è ò.ä.), ñòåïåíü èìåþ-
ùåéñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè (ëèöà, çàèíòåðåñîâàííîãî â ñäåëêå), äàòó îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè 
î ñäåëêå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå äàòó íàïðàâëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé î ñäåëêå â 
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã: íåò. 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Îøýëåêòðî»  ÆÓÑÓÅÂ À.Á.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ËÀÒÈÏÎÂ À.È.

«БЕРЕКЕ-ИНВЕСТ» АИФ ААК
акционерлерди 2021-жылдын 4-мартында 

Бишкек шаары, Огонбаев кєчєсї, 242 дареги 
боюнча К.Баялинов китепканасынын (мурдагы 
Чернышевский атындагы) МБР залында боло 
турган фонддун жылдык жалпы чогулушуна 

катышууга чакырат.
Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00.

×îãóëóøòóí áàøòàëûøû ñààò 10.00äº. Æûéûíãà àê-
öèîíåðëåð ïàñïîðòó àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿ 
èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó ìåíåí êåë¿¿ëºð¿ êåðåê.

×ÎÃÓËÓØÒÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí øàéëîî. 
2. 2020-æûëäàãû Äèðåêòîðëîð êåíåøèíèí èøè 

æºí¿íäºã¿ îò÷¸òó. 
3. 2020-æûëäàãû êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàð-

äûí îò÷¸òóí, áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû, ôîíääóí 
ôèíàíñàëûê-÷àðáàëûê èøìåðäèãè æºí¿íäºã¿ 
îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

4. 2020-æûëäàãû ñûðòêû àóäèòîðäóí êîðóòóíäó-
ñóí áåêèò¿¿. 

5. 2020-æûëäàãû òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí êîðó-
òóíäóñó. 

6. 2020-æûëäàãû äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í òàð-
òèáèí æàíà ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.

7. “Àññåò Ìåíåäæåð” Æ×Êñû êîìïàíèÿñû ôîíäó-
íóí áàøêàðìàëûãûíûí èøèí êîëäîî.

8. 2021-æûëãà êàðàòà àóäèòîðäóê êîìïàíèÿãà æà-
íà àíûí ñûéàêûëàðûí áåêèò¿¿.

9. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
10. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿëàðûíûí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
11. 2021-æûëãà êàðàòà Äèðåêòîðëîð êåíåøèíèí ñû-

éàêûëàðûí áåêèò¿¿.
12. 2021-æûëãà êàðàòà Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí 

ñûéàêûëàðûí áåêèò¿¿.
13. 2021-æûëãà êàðàòà ôîíäóíóí Áàøêàðóó÷ó îð-

ãàíûíà ñûéàêû áåêèò¿¿.
14. 2021-æûëãà êàðàòà ôîíääóí áþäæåòèí áåêè-

ò¿¿.

Òàçà àêòèâäåðäèí áààñû - 29433,8 ìè¢ ñîìäó, 
ÒÀÁäûí 1 àêöèÿãà áààñû -5,88 ñîìäó ò¿çä¿. Áàø-
êàðóó ÷ûãûìäàðû ÒÀÁäûí 1,78%, æàëïû ôîíääóí 
ÒÀÁäûí ÷ûãûìäàðû 3,60%, ò¿çä¿. Àêöèÿëàðäûí íî-
ìèíàëäûê áààñû áèð ñîìäó ò¿çä¿.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí òºìºíê¿ äà-
ðåêòåí òààíûøñà áîëîò: Áèøêåê øààðû, Íóðêà-
ìàë êº÷ºñ¿, 29 ÄÊ áîðáîðó, 210 áºëìº. 

Òåëåôîí: + 996 (312) 52-13-34, 
âàöàï: (0771) 18-78-92. 

å-mail bereke.invest.fond@gmail.com 

ОАО АИФ “БЕРЕКЕ-ИНВЕСТ”
приглашает акционеров принять участие 
в годовом общем собрании фонда, которое 
состоиться 4 марта 2021 года по адресу: 

г.Бишкек ул.Огонбаева, 242 
библиотека К.Баялинова (бывшая 

Чернышевского) зал ЦИР. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 9.00 ÷. íà÷à-
ëî ñîáðàíèÿ â 10.00 ÷. Àêöèîíåðàì ÿâèòüñÿ ñ ïàñ-
ïîðòîì, ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ èìåòü äîâå-
ðåííîñòü è ïàñïîðò. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Âûáîðû ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Îò÷¸ò î ðàáîòå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà 2020 

ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñò-

âåííîé äåÿòåëüíîñòè ôîíäà, áóõãàëòåðñêîãî 
áàëàíñà, ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ çà 2020 
ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ âíåøíåãî àóäèòîðà 
çà 2020 ãîä.

5. Çàêëþ÷åíèÿ ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2020 ãîä.
6. Óòâåðæäåíèè ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äè-

âèäåíäîâ çà 2020 ãîä.
7. Îäîáðåíèå ðàáîòû óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 

ôîíäà ÎñÎÎ «Àññåò Ìåíåäæåð».
8. Óòâåðæäåíèå Àóäèòîðñêîé êîìïàíèè íà 2021 

ãîä è åãî âîçíàãðàæäåíèå.
9. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
10. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
11. Óòâåðæäåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ Ñîâåòó äèðåê-

òîðîâ íà 2021 ã.
12. Óòâåðæäåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ Ðåâèçèîííîé êî-

ìèññèè íà 2021 ã.
13. Óòâåðæäåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ Óïðàâëÿþùåìó 

îðãàíó ôîíäà íà 2021 ãîä. 
14. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà ôîíäà íà 2021 ãîä.

Ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ ñîñòàâëÿåò - 29433,8 
òûñ. ñîìîâ, Ñ×À íà 1 îäíó àêöèþ – 5,88 ñîì. Ðàñ-
õîäû íà óïðàâëåíèå ñîñòàâëÿþò 1,78% îò Ñ×À, îá-
ùèå ðàñõîäû ôîíäà 3,60% îò Ñ×À. Íîìèíàëüíàÿ 
ñòîèìîñòü àêöèé ñîñòàâëÿåò îäèí ñîì. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Íóðêàìàëà, 29, 210 êà-
áèíåò ÄÊ Öåíòð. 

Òåëåôîí: +(996) 312-52-13-34,
âàöàï: 0771-18-78-92. 

e.mail: bereke.invest.fond@gmail.com 

«GOLDEN-SUN» ААК
(ГОЛДЕН САН) 

2021-жылдын 26-февралында саат 11.00дє Чїй облусу, 
Кїн-Туу айылы, Иманалиев кєчєсї, 48 дарегинде 

акционерлердин кезексиз чакырылган жалпы чогулушу боло 
тургандыгын  маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðóí øàéëîî æàíà àíûí ñûéà-

êûñû òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 10.00äºí ñààò 11.00ãº ÷åéèí. ×îãó-
ëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 
2021-æûëäûí 25-ÿíâàðû. 

Òåëåôîí: (0779) 55-98-44.

Àêöèîíåð ÊÐíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê ºç äîáóøóí ºç¿-
í¿í ºê¿ë¿íº èøåíèì êàò àðêûëóó áåð¿¿ãº óêóêòóó. 

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò. Àê-
öèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº æà-
íà þðèäèêàëûê æàêòàðäà òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó 
áîëóóãà òèéèø.

ОАО «GOLDEN-SUN»
(ГОЛДЕН САН) 

извещает, что 26 февраля 2021 года в 11.00 часов по 
адресу: Чуйская обл., с.Кун-Туу ул.Иманалиева, 48, состоится 

внеочередное общее собрание акционеров. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá èçáðàíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà Îáùåñòâà è åãî âîçíàã-

ðàæäåíèè

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: c 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ. Äàòà ñîñòàâ-
ëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 
25 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. 

Òåëåôîí: (0779) 55-98-44. 

Àêöèîíåð âïðàâå ïåðåäàòü ãîëîñà ñâîåìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî äî-
âåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà ÊÐ. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Îáùåñòâå. Àêöèî-
íåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèî-
íåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò. 

“ЛИНОЛЕУМ” ААК
2021-жылдын 26-февралында саат 14.00дє 

Бишкек шаары, Манас проспекти 40, дарегиндеги 228-бєлмєдє 
акционерлердин кезексиз чакырылган чогулушу боло 

тургандыгын маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðóí øàéëîî æàíà àíûí ñûéà-

êûñû òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 13.00äºí ñààò 14.00ãº ÷åéèí.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 

ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 25-ÿíâàðû.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0779) 55-98-44.

×îãóëóøêà äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à àêöèîíåðëåð-
ãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí  êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿íäº ïàñïîðòó àë ýìè àêöèîíåðëåð-
äèí ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäà òàñòûêòàëãàí èøåíèì 
êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «ЛИНОЛЕУМ»
извещает, что 26 февраля 2021 года в 14.00 часов по адресу: г. 

Бишкек, пр-т Манаса, 40 каб. 228 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè. 
2. Îá èçáðàíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà Îáùåñòâà è åãî âîçíàã-

ðàæäåíèè.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: ñ 13.00 ÷àñîâ äî 14.00 ÷àñîâ. Äåíü 
ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü íà îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ – 25 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà. 

Òåë äëÿ ñïðàâîê: (0779) 55-98-44

 Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè 
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îáùåñòâå. 

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, 
à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

íà èìÿ Ðàèìáåêîâîé 
Ãóëüçàò Äæàêøûëûêîâíû  

êîä ÎÊÏÎ 23891319, 
ÈÍÍ 10505198000730 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-188Ñ-017

Â ñâÿçè ñ óòåðåé î 
Ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
ðåãèñòðàöèîííûé 

íîìåð: 02129187, 
ÈÍÍ 21411199201627 íà èìÿ 

Ìàìàñàëèåâà Òåìèðëàíà 
Ìàíàïæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-189

Ñ-654

Ñ/Î-18

Ñ/Î-18



Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г.Бишкек

ПРОВОДИТ АУКЦИОН

на квартиру расположенному по адресу: г.Бишкек, 6 мкр., 
дом 26, кв. 120, принадлежащий на праве собственности 
Чоловой Айнагул Торгоевне, 12.12.1955 года рождения, 
полезной площадью 64,3 кв.м., жилая площадь 49,7 кв.м., 
идентификационный код 1-04-06-0026-0044-01-120.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 10.00 ÷àñàì 10 ìàðòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, 6 ìêð., äîì 26, êâ. 120.

Íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü êâàðòèðû 
ñîñòàâëÿåò 1 806 321 (îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò 

øåñòü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü îäèí) ñîì.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäèìî 
âíåñòè, ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè çàëîãà êâàð-
òèðó, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ð/ñ 
4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâà ÌÔÊÐ, Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî 
ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0312) 30-30-67, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ñóëòàíàëèåâîé À.Ð.

Ñ-180

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

ЭЛЕКТР ТОВАРЛАРЫН САТЫП АЛУУ 
ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр товарларын са-
тып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чап-
талган конверт тїрїндє 2021-жылдын 16-февралына 
чейин саат 10.00дєн кечиктирилбестен, Улуттук банк-
тын Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюн-
ча жайгашкан имаратынын №117 иш бєлмєсїндє (экспе-
диция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу їчїн (0312) 39-22-77 телефону 
жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
кайрылсаўыздар болот.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Áîòîáàåâà Áåãàèì 
Àéäàðáåêîâíàãà òààíäûê æåð 
ó÷àñòîãóí ñàòóó æàíà ñàòûï 

àëóó êåëèøèìè (25-ÿíâàðü 
2015-æ.) æàíà ìàì. àêòûñû 
×¹513252 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-929

ªçãºí øààðûíûí 
òóðãóíó Òîðîåâà Àéíàõàí 
Òóðãàíáàåâíàãà òààíäûê 

Ìàíàñ êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí 
74 ¿éäºã¿ ¹48 áàòèðèíèí 

5-06-1800020-0212-01048 
æàíà 32 “ã” ¿é¿í¿í ¹1 
áàòèðäèí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòòîðó 5-06-18002-
0215-01001 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-272

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëè ¹296  (12.03.1999 ã.) 
íà èìÿ Àñëàìîâîé Ãàëèíû 

Èâàíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-184

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹847075 (îò 03.06.2019 ã.) 

íà èìÿ Åäèëîâîé Ðóáèíû 
Àíçîðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-183

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ 
Òóëåãåíîâà Íóðçàò 

Êàêåíîâíà ÎÊÏÎ 23376660, 
ÈÍÍ 10511197600496 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-181

Áàéìàòîâ Øåðèìêóëãà 
òèåøåë¿¿ ñåðèÿ ¹0104737 

(14.05.2007-æ.á.) æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-182

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÎÎ «Ñïîðòèâíàÿ 

Ôåäåðàöèÿ Ñòðèò 
Âîðêàóò è Ñòðèò 

Ëèôòèíã» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû Òîðêåíò 
àéûëûíûí òóðãóíó Êàëìàíáåòîâ 

Êà÷êûíáàéãà  òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ¹57 (18.04.2000-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Í-186Ï/Ï-380

Àñàíáåêîâ Áàêòûáåê 
Åñåíàëûåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº 
æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 
ÑÀ ¹1267 (11.09.1995-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-178

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ×ÃÐ ¹10744 ÎÊÏÎ 23868758, 

ÈÍÍ 12507196200380 íà èìÿ Äàâëåòàëèåâîé 
Êóëáþáþ Êåíåøáåêîâíû (îò 15.06.2005 ã.) 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-180

Ìàìàäàëèåâà Èáàäàòõàí 
Ðàéìæàíîâíàãà òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Áàçàð-Êîðãîí àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Áàçàð-Êîðãîí 

àéûëûíäàãû Î.Êóðáàíîâ ¹55 
äàðåãèíäåãè  òóðàê æàéûíûí 

òåõíèêàëûê ïàñïîðòó  
(èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 

3-02-03-0002-1108) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. Ä-08

Общество с ограниченной ответственностью 
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 

СООБЩАЕТ ОБ ОКОНЧАНИИ ПЕРИОДА ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ 
(ПУТ-ОПЦИОНА) ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:

- îñíîâàíèå ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã: íàñòóïëåíèå äàòû äîñðî÷-
íîãî ïîãàøåíèÿ (ïóò-îïöèîíà) ñîãëàñíî Ïðîñïåêòó ýìèññèè;

- âèä öåííûõ áóìàã: èìåííûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè;
- ôîðìà öåííûõ áóìàã: áåçäîêóìåíòàðíàÿ, â ôîðìå çàïèñåé íà 

ñ÷åòàõ;
- ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà: KG 0204209611;
- öåíà ðàçìåùåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì;
- êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ îáëèãàöèé: 80 000 (ñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ýêç.;
- êîëè÷åñòâî ïîãàøåííûõ îáëèãàöèé: 7 272 (ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè 

ñåìüäåñÿò äâà) ýêç.;
- ïåðèîä îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé: ñ 22.04.19 ã. ïî 22.10.21 ã.;
- äàòà íà÷àëà äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: 22.10.20 ã.;
- äàòà îêîí÷àíèÿ äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: 31.01.21 ã.;
- ïîðÿäîê äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ: â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé 

ïî çàÿâëåíèþ äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé;
- ôîðìà ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: äåíåæíûå ñðåäñòâà;
- öåíà ïîãàøåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü                       

- 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì.
Í-179

2021-жылдын  5-февралы14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор ОАО «Битекс Компани»-банкрот 
проводит открытый аукцион по продаже имущественных активов должника по оценочной стоимости.  

НА АУКЦИОН ВЫСТАВЛЯЮТСЯ: 

¹ 
ëîòà

Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ  öåíà 
ëîòà (ñîì)

Ñîñòîÿíèå

1 Êîíòîðñêîå îáîðóäîâàíèå èç 4-õ íàèìåíîâàíèé 11560,0 Óäîâëåò-é 

2 Îôèñíàÿ ìåáåëü è ïðèíàäëåæíîñòè èç 33-õ íàèìåíîâàíèé 67550,0 Óäîâëåò-é

3 Àâòîìàøèíà  ÃÀÇ-ÑÀÇ 3507-190 118630,0 Íå ðàáî÷èé, òðåá. 
êàï. ðåìîíò4 Àâòîïîãðóç÷èê 4045 146230,0

5 Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-3110 Âîëãà 20420,0

6 Àâòîìàøèíà ÓÀÇ-390906 77040,0

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 18 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Øàáäàí Áàà-
òûðà, 4. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííî-
ìó àäðåñó. Ëîòû ¹1 è 2 ñîñòîÿò èç ïîä ëîòîâ è äîïóñêàþòñÿ ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî îòäåëüíîìó ïîä ëîòó, 
÷òî ïîçâîëèò ïðèîáðåñòè âûñòàâëåííûå èìóùåñòâà ïî îòäåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíèÿ íèæå ñòàðòîâîé öåíû 
â àóêöèîíå íå ïðèíèìàþòñÿ, è àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ. Ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà çàÿ-
âîê äî 16.00 ÷àñîâ 17 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå â êàññó èëè 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà (Áèøêåêñêèé ôèëèàë “Ìàíàñ” ÇÀÎ “Êûðãûçñêèé Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé 
Áàíê” ð/ñ÷. ¹1280096053555092) ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öåíû ëîòà èëè ïîä ëîòà 
è ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà: äëÿ è þðèäè÷åñêèõ ëèö 500 ñîì, ôèç. ëèö 300 ñîì è äëÿ çðèòåëåé 200 ñîì.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0556, 0706) 22-73-53.

ПССИ ЖАЙЫЛСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на заложенную однокомнатную квартиру, общей полезной 
площадью - 49,4 кв.м., жилой площадью 
- 29,5 кв.м., принадлежащий Кулинской Алле Ивановне, 
со стартовой ценой 469 450 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.03.2019 ãîäà â 11.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà 
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùÿòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà, 
Êàäûðêóëîâîé Ê., êàá. ¹7, ïî òåë.: 3-70-08, ìîá.: (0550) 44-50-79. 

Í-185

Кыргыз Республикасынын 
Тышкы иштер министрлиги-
нин Борбордук аппаратынын, 
Кыргыз Республикасынын 
дипломатиялык кызмат ор-
гандарынын системасынын чет 
єлкєлєрдєгї мекемелеринин 
жана ведомствого караштуу 
уюмдарынын жамааты, ошон-
дой эле дипломатиялык кыз-
матынын ардагерлери Кыргыз 
Республикасынын Атайын жа-
на Ыйгарым укуктуу Кичи эл-
чиси Кадракунов Жеўиш Кад-
ракуновичтин дїйнєдєн кайт-
кандыгына байланыштуу анын 
туугандарына жана жакында-
рына тереў кайгыруу менен кє-
ўїл айтышат.

2021-жылдын 1-февралын-
да Кыргыз Республикасынын 
дипломатиялык кызматынын 
ардагери Кадракунов Жеўиш 
Кадракунович 77 жаш кура-
гында дїйнєдєн кайтты.

Жеўиш Кадракунов Кыргыз 

Республикасынын диплома-
тиялык кызмат органдарынын 
системасында єзїнїн эмгек иш-
мердигин 1992-жылы Кыргыз 
Республикасынын Тышкы иш-
тер министрлигинин Эл аралык 
уюмдар башкармалыгынын на-
чальниги кызмат ордунан баш-
таган. 1995-1997-жылдары Нью-
Йорк шаарындагы Кыргыз Рес-
публикасынын БУУнун алдын-
дагы Туруктуу єкїлїнїн орун 
басары болуп иштеген. 1999-
2003 жана 2008-2010-жылдары 
Кыргыз Республикасынын Бе-
нилюкс жана Франция єлкєлє-
рїндєгї Элчилигинде Кеўешчи 
кызмат ордунда иштеген.

Анын дїйнєдєн кайтышы 
дипломатиялык кызмат їчїн 
орду толгус жоготуу бол-
ду. Кыргызстандын татык-
туу уулу, мыкты адамы ката-
ры анын жаркын элеси биздин 
эсибизде жана жїрєгїбїздє тї-
бєлїккє сакталат.

Кадракунов Жеўиш Кадракунович

Í-172

ОАО МФК «Салым Финанс» 
(далее – Общество)

Настоящим ОАО МФК «Салым Финанс», КР, г.Бишкек, 
пр-т Манаса, 40,

 УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

- Решением Совета директоров ОАО МФК «Салым Финанс» 
от 1 февраля 2021 года Начальник Юридического управления 
Райымкулов Медер Анарбекович назначен исполняющим 

обязанности Члена Правления ОАО МФК «Салым Финанс» до 
получения соответствующего согласия Национального банка 

Кыргызской Республики. 

Открытое акционерное 
общество «Кыргызнефтегаз» 

г. Кочкор-Ата, ул. Ленина, 44, 
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ.

1 февраля 2021 г., в г.Бишкек, на заседании Совета директоров 
№16, Советом директоров ОАО «Кыргызнефтегаз» были 

приняты следующие решения: 
Досрочно прекратить полномочия Секретаря Общества ОАО 
«Кыргызнефтегаз» Бурканова Нурбека Абдиламидовича;

Избрать Мамытова Чингиза Турдумаматовича 
Секретарем Общества ОАО «Кыргызнефтегаз». 

Ñ-433

Ï/Ï-202

Í-187

Коронавирус инфекциясынын 
болжолдонгон жаўы толкунуна 
даярдыктарды кєрїї максатында 
Кыргызстандын бардык 
аймактарында дарыгерлер жана 
медайымдар окутула баштады.

Окутуу Саламаттыкты сактоо 
министрлигинин  штаттан тыш-
каркы пульмонологу, профессор 

Талант Сооронбаевдин жетекчи-
лиги астында 2-февралдан 2-март-
ка чейин жїргїзїлєт. Мында дары-
герлер  жергиликтїї консилиум-
дарды уюштуруу, дем алууну кол-
доочу  кычкылтек концентратор-
лорун колдонуу боюнча эрежелер-
ди їйрєнє алат. 

Мээрим БАКТЫБЕК кызы

Илдеттин алдын алуу аракети

ДАРЫГЕРЛЕР ОКУТУЛУУДА



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

МААЛЫМАТ БАЗАСЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРДИ ТАНДОО 
БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- банктын жоюучусу (ликвидатор)
- банктын убактылуу администратору

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалы-
мат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын 
жоюучусу же убактылуу администратору катары тиешелїї 
жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мїмкїн. 

Документтерди 2021-жылдын 10-мартында саат 
17.00дєн кечиктирбестен тапшыруу зарыл. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документ-
тер кабыл алынбайт жана каралбайт.

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык мил-
деттер тууралуу кеўири маалымат  жана сынакка катышуу 
їчїн талап кылынган документтер тизмеги Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg  расмий 
интернет-сайтынын  “Сынактар” бєлїгїндє жайгаштырыл-
ган.

Бардык суроолор менен 66-92-32 телефону аркылуу ко-
миссиянын катчысына кайрылсаўыздар болот.

Баткен областынын Лейлек районунун Сумбула айыл аймагына караштуу 
Андарак айылында жайгашкан кїрєєгє коюлган, карызкор Сайдуллаев 
Насриддин Мурадбаевичтин менчигине таандык, жалпы аянты - 41,04 
ч.м., жашоо аянты - 26,04 ч.м. - 2500 ч.м. жер аянтында жайгашкан 

№8-03-08-1001-1059 идентификациялык коду менен катталган турак 
жайы ачык аукцион тартибинде сатылат. 

Ачык аукциондо сатылуучу турак жайдын алгачкы баасы 775 
836 (жети жїз жетимиш беш миў сегиз жїз отуз алты) сомду 

тїзєт. 

Àóêöèîí 2021-æûëäûí 12-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00ãº ê¿ðººãº êîþë-
ãàí ì¿ëê æàéãàøêàí æåðäå (Ëåéëåê ðàéîíó Àíäàðàê àéûëûíäà) ºò-
êºð¿ëºò.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1) êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñó-

íà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
2) ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêà-

ðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò-
ïóë òºëººãº.

Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.

Àóêöèîíäó óòóï àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó áààñû-
íûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. 

Òîîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû òºëºãºí øåðòïóë òîîðóêòàð 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð Ëåéëåê ðàéîíäóê ñîò àò-
êàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í ñîò àòêàðóó÷óñó Èììàòîâ Èíà Èììà-
òîâè÷êå òîëóê ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í êàéðûëñà áîëîò.

Òåëåôîí: (03656) 5-04-40, (0771) 11-80-90 Í-166

Лейлек району боюнча сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї

карызкор Сайдуллаев Саит Муратбековичтин жеке менчигине 
таандык болгон кїрєєгє коюлган  Лейлек районунун Сумбула айыл 
єкмєтїнє караштуу Андарак айылында жайгашкан, жалпы аянты 

- 125,72 чарчы метр, жашоо аянты - 110,16 чарчы метр болгон 
2005 чарчы метр жер участкасында жайгашкан №8-03-08-1001-

1058 идентификациялык коду менен катталган турак жайын, 
кїрєє келишиминде жана аткаруу документинде кєрсєтїлгєн 
(бааланган) баштапкы баасы 1 326 186 (бир миллион їч жїз 
жыйырма алты миў бир жїз сексен алты) сомго сатылаарын 

жарыялайт.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð ñîò àòêàðóó÷óãà ñàòûëà 
òóðãàí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààëàíãàí íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóì-
ìàñûí, Ëåéëåê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 4409012100000189 ñàíäóó äåïî-
çèòòèê ýñåáèíå òºã¿ï áåðåò.

Ñàòûï àëóó÷ó àóêöèîí á¿òêºíäºí êèéèí 5 (áåø) ê¿íä¿í è÷èíäå àóê-
öèîí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï 
àëûíãàí ñóììàíû òîëóãó ìåíåí áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Àóêöèîí 2021-æûëäûí 15-ìàðò ê¿í¿ ñààò 14.00äº Ëåéëåê ðàéî-
íó, Àíäàðàê àéûë àéìàãûíà êàðàøòóó Àíäàðàê àéûëûíäà, ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í: (03656) 5-04-40, (0222) 07-12-44 
òåëåôîíäîðóíà, ñîò àòêàðóó÷ó Ìóðàòàëèåâ Êóíäóç 

Äîóðàíáåêîâè÷êå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.
Í-166

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ¹2106 íà èìÿ 
Îìóðàëèåâà Äóéøåíà 

Äæóìàêàäûðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-168

Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ 
ðàéîíóíäàãû (ìóðäàãû Ìàíàñ 
êîëõîçó) ¯ñºíáåê ªì¿ðàëèåâ 

àéûëûíûí òóðãóíó Êûíàòîâ 
Æèãèòáåêêå òààíäûê æåð 
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ 

Á¹004634 (31.01.1992-æ., ¹33 
òîêòîìóíóí íåãèçèíäå 2 

ãåêòàð 10 ñîòûõ æåð ¿ë¿ø¿) 
ÈÍÍ 6-04-10-0003-1086; 6-04-
10-0003-0089 (êîíòð ¹739; 

êîíòð ¹711) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Æ.Ò.

Óòåðÿíî óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî âðåìåííîãî 
ïîëüç.  çåì. ó÷àñòêîì 
ñåð. Â ¹055241 íà èìÿ 

Ìàäèåâà Òàëãàðòà Ìàäèåâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ 

Äæîëäîøáåêîâ Íóðëàí 
Êàäûðáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 28157648, 
ÈÍÍ 22303196800654 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-167

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ïåðåðåãèñòðàöèè ðåã. 
íîìåð 9704-3300-Ï-0, ÎÊÏÎ 

21183988, ÈÍÍ 01411199510101, 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÇÀÊ ñ 

ÎÎ «ALS Inspection UK Limited» 
(ÀÝËÝÑ ÈÍÑÏÅÊØÍ ÞÊÀ 
ËÈÌÈÒÅÄ) è ïîëîæåíèÿ î 

Ïðåäñòàâèòåëüñòâå ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-164

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòü 
«Âðà÷ Ýøàòîâ Êóëìàìàò 

Ìàìàòåìèíîâè÷» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-165

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà çåìåëüíóþ 

äîëþ  ñåðèÿ Á ¹006397 
íà èìÿ Áàéûøîâà Ìèäèíà 

Àáäûêåðèìîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-565

Àñàíêóëîâà Êàíèÿãà 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
×À ¹0664 (02.12.1998-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-171

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ íà 
Ìàðòþøîâà Àëåêñàíäðà 

Ñåðãååâè÷à êîä 
ÎÊÏÎ 21820015,

 ÈÍÍ 22603197810022 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-175

Êàðàáàåâà Ìàõàáàò Æóíóçàëèåâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 
¿ë¿ø¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹0032820 (11.10.2011-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Í-174

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
òâ-1 ¹138907 íà èìÿ 

Òóðäóêóëîâà Áåðäûêóëà 
Ïàòèöèÿâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-169

Подразделение службы судебных исполнителей 
Жайылского района 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

жилой дом, общей полезной площадью 
- 55,3 кв.м., жилой площадью - 38,9 кв.м., 
с надворными постройками, принадлежащей на праве 
собственности Раимкуловой Тынар расположенный   по 
адресу: Чуйская область, Жайылский район, 
г.Кара-Балта, ул.Бородочева, 9, со стартовой ценой 
3 190 458 (три миллиона сто девяносто тысяч четыреста 
пятьдесят восемь) сом. 

Òîðã ñîñòîèòñÿ 26.03.2021 ãîäà â 14.00 ÷. ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâî. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹44030662100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñ-
êîãî ðàéîíà. 

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ 
öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî 
ðàéîíà, êàá. ¹3, ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 

Àáäûëäàåâîé À.Ý., òåë.: (03133) 3-70-08. 
Ñ/Î-12

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

ТЄМЄНКЇ БАГЫТТАР БОЮНЧА
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- Керектєєчїлєрдїн укугун коргоо бєлїмїнє мєєнєттїї эм-
гек келишими боюнча иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн 
- 1 бирдик.

Документтер 2021-жылдын 18-февралынын саат 
17.00їнє чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кыз-
мат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча 
кайрылууга болот:

- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюн-
ча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып 
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, 
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.

ПССИ по экономическим делам г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА, НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

Жилой дом, общей полезной площадью-  138,0 кв.м., 
с земельным участком мерою - 500,0 кв.м., с надворными 
постройками, расположенный по адресу: г.Бишкек, 
ул.Тыныстанова, дом 262, идентификационный код 
единицы недвижимого имущества 1-03-02-0014-
0242, принадлежащий ИП Маматкадырову Кубатбеку 
Толоновичу на праве частной собственности на 
основании договора купли-продажи от 06.08.2014 года 
№201412889, подтверждения от 02.05.2017 года №199-п, 
государственного акта о праве частной собственности на 
земельный участок Ч №207254

Ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà – 3 248 020 
(òðè ìèëëèîíà äâåñòè ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ äâàäöàòü) ñîì

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 ìàðòà 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
äåëàì ã.Áèøêåê, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàêàí÷èâàåòñÿ 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã.Áèøêåê Ñàðûìñàêîâ Ý.Ó., 

ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 90-19-55, (0312) 90-19-56. Í-173
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Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹114. Íóñêàñû 4839

Áàñóóãà 04.02.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Ñ-009

Ñ-008



COVID-19 ä¿éíºë¿ê ñïîðòêî äà òåðñ 
òààñèðèí òèéãèçäè. 2020-æûëãà 
áåëãèëåíãåí ä¿éíºë¿ê æàíà 
êîíòèíåíòàëäûê èðè ñïîðòòóê 
ìåëäåøòåð ºç óáàãûíäà ºòïºé êàëûï, 
áûéûëêû æûëãà êîòîðóëãàí. Áûéûë 
àáàë êàíäàé áîëîò? Àçûðûí÷à ý÷ 
áèð óþì êåïèëäèê áåð¿¿ãº áàòûíà 
àëáàé òóðàò. Ìûíäàé êûðäààëäû 
ìûíäàí 80 æûë ìóðäà 1941-æûëû Óëóó 
Àòà Ìåêåíäèê ñîãóø áàøòàëãàíäà 
áàøòàí êå÷èðãåíáèç. Àíäà ñîãóø 
àïààòû àçûðêûäàé á¿òê¿ë Ààëàìäû 
êàïòàáàñà äà 5 æûëãà ñîçóëãàí.

Ä¿éíºë¿ê ñïîðòòóí ýëäåðäèí îðòîñóíäàãû 
äîñòóêòó æàíà êûçìàòòàøòûêòû ÷û¢äîîäîãó 
ðîëó çîð. Áàéûðêû Ãðåöèÿäàí áàøàò àëãàí 
îëèìïèàäàëûê îþíäàðäûí ºòïºé êàëóó êîð-
êóíó÷ó á¿ã¿í äà áàð. Îëèìïèàäàëûê îþíäàð – 
ñïîðòòóí æàéêû æàíà êûøêû ò¿ðëºð¿ áîþí÷à 4 
æûëäà 1 æîëó ºòêºð¿ëºò. Àð áèð ñïîðò÷ó ìûíà 
óøóë Îëèìï îþíäàðûíà êàòûøóóíó ñàìàéò, 
êûÿëäàíàò. Îëèìïèàäà – ñïîðòòóí òóó ÷îêóñó. 
Æàø êóðàãûíà æàðàøà ìóøêåðáè, æºº ê¿ë¿êï¿ 
4 æûë áîþ ìàøûãûï äàÿðäàíàò, ê¿òºò. Ìûíà 
óøóë º¢¿òòºí àëûï êàðàãàíäà «Òîêèî – 2020» 
îëèìïèàäàñûí ê¿òêºíäºð êºï áîë÷ó. 

Ýë àðàëûê îëèìïèàäà êîìèòåòèíèí (ÌÎÊ) 
ïðåçèäåíòè Òîìàñ Áàõ: «Áûéûë Òîêèî îëèì-
ïèàäàñû ºò¿ï êàëñà, îëèìïèàäàíûí, ä¿éíºë¿ê 
ñïîðòòóí òàðûõûíà æàçûë÷ó îêóÿ êàòàðû êàòòà-
ëàò»,- äåãåí ïèêèðèí áèëäèðäè. Àë îðòîäî The 
Times áàñûëìàñû ÿïîí ªêìºò¿ êîðîíàâèðóñ 
êîîïòóóëóãóíàí ÷î÷óëàï, 2021-æûëêû Îëèì-
ïèàäàíû ºòêºð¿¿äºí áàø òàðòûï, 2032-æûëû 
ºò÷¿ îþíäàðäû óþøòóðóóãà òàëàïêåð áîëãóñó 
êåëýýðèí æàçûï ÷ûêòû. 

Ýë àðàëûê îëèìïèàäà êîìèòåòè – îëèì-
ïèàäàëûê êûéìûëäûí æîãîðêó æåòåê÷è îðãà-

íû. ªëêº íàìûñûí êîðãîî÷ó îëèìïèàäàëûê 
êîìàíäàíû äàÿðäîî îøîë ºëêºí¿í óëóòòóê 
îëèìïèàäàëûê êîìèòåòèíå æ¿êòºëãºí. Ìûíäàé 
óëóê âàçèéïàíû ÊÌØ êûéûðûíäàãû êýý áèð 
ºëêºëºðäº ìàìëåêåò áàø÷ûëàðû – ïðåçèäåíò-
òåð ºçäºð¿ êîëãî àëûøêàí. Àçåðáàéæàí, Áåëà-
ðóñü, Ò¿ðêìºíñòàí æàíà Òàæèêñòàíäà óëóòòóê 
îëèìïèàäà êîìèòåòòåðèí (ÓÎÊ) ïðåçèäåíòòåð 
ºçäºð¿ áàøêàðûøàò. Áåëàðóñòàãû ñàÿñèé êûð-
äààëäàí óëàì Ýë àðàëûê îëèìïèàäà êîìèòåòè 
Ïðåçèäåíò À.Ëóêàøåíêî áàø áîëãîí ñïîðòòóê 
÷èíîâíèêòåðäè îëèìïèàäàëûê èø-÷àðàëàðãà 
êàòûøóóãà òûþó ñàëäû. Øàéáà ìåíåí îé-
íîë÷ó õîêêåé áîþí÷à ä¿éíºë¿ê áèðèí÷èëèê 
Áåëàðóñòà ºòìºê. Áåëàðóñü áóë òóðíèðäè 
óþøòóðóóäàí äà ÷åòòåòèëäè. Îëèìïèàäàëûê 
îþíäàðäûí õàðòèÿñûíà ûëàéûê êàéñû áèð 
ºëêºí¿í æåòåê÷èëåðè ÓÎÊòóí ýðåæåëåðèí 
ñàêòàáàé êèéëèãèøå òóðãàí áîëñî, àë ºëêº 
Îëèìïèàäàãà, æ.á. ñïîðòòóê ìåëäåøòåðãå 
êàòûøóóäàí ÷åòòåòèëåò. 

Ý¢ áàøêûñû – ä¿éíºë¿ê, êîíòèíåíòàëäûê 
áèðèí÷èëèêòåðäå æå Îëèìïèàäà îþíäàðûí-
äà íàìûñ òàëàøûï æå¢¿¿÷¿ áîëãîí ñïîðò÷ó 
àëòûí ìåäàëü òàãûíàò. ×åìïèîíäóí óðìàòûíà 

ºç ºëêºñ¿í¿í Òóóñó æåëáèðåï, Ãèìíè æà¢ûðàò. 
Ìèñàëû, áèçäèí Ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ 
êàéñû áèð ºëêºãº ðàñìèé èø ñàïàðû ìåíåí 
áàðñà, îøîë ºëêºäº Êûðãûçñòàíäûí Òóóñó 
êºòºð¿ë¿ï, Ãèìíè àòêàðûëàò. 

ßïîíèÿäà áûéûë îëèìïèàäà ºò¿ï êàëñà 
“Òîêèî – 2020” äåãåí àòàëûøòà 23-èþëäàí 
8-àâãóñòêà ÷åéèí ºòººð¿ äà ÷å÷èëäè. Òîêèî-
äî ñïîðòòóí îëèìïèàäàëûê 33 ò¿ð¿ áîþí÷à 
ìåëäåøòåð ºò¿ï, 200äºí àøûê ºëêºëºðä¿í 
ºê¿ëäºð¿í¿í êàòûøóóñó ê¿ò¿ë¿¿äº. Áèðîê, 
ñïîðòòóí àéðûì ò¿ðëºð¿ áîþí÷à æîëäîìîëîð 
òîëóê îéíîòóëóï á¿òº ýëåê. Àíòêåíè, æîãîðóäà 
àéòûëãàíäàé êîðîíàâèðóñ ïàíäåìèÿñûíàí 
óëàì òàíäàï àëóó îþíäàðû óáàãûíäà ºòïºé 
êàëãàí. 

Áèçäèí îëèìïèàäà÷ûëàð àçûðûí÷à 6 ãàíà 
æîëäîìîãî ýý. Êûðãûçñòàí ñïîðòòóí 13 ò¿ð¿íºí 
21 æîëäîìî àëóóãà íèåòòåí¿¿äº. Îëèìïèàäàãà 
æîëäîìî îéíîòóë÷ó ìåëäåøòåð æàêûíäà æàí-
äàíàò. Áûéûë 15-ìàéäà ×îëïîí-Àòà øààðûíäà 
ºò÷¿ Ûñûê-Êºë ýë àðàëûê ìàðàôîíóí Òîêèî 
îëèìïèàäàñûíà æîëäîìî áåð÷¿ ìåëäåøòåðäèí 
òèçìåñèíå êîøêîí.

Àñàí ÆÓÍÓÑÎÂ 

Чет элдикти тамшанткан Кыргызстан 

Ä¿éíºäºã¿ áåëãèë¿¿ ôîòîãðàô Àëüáåðò Äðîñ áóãà 
÷åéèí Êûðãûçñòàíãà àëûñêû Ãîëëàíäèÿäàí êåëèï, 
áèçäèí ºëêºí¿í êîîç æàðàòûëûøûí ñ¿ðºòêº òàðòûï 
æ¿ç ìè¢äåãåí àäàìäàðäû ñóêòàíäûðãàí. Áèç àíû ìåíåí 
Êûðãûçñòàíãà áîëãîí ñàïàðû òóóðàëóó ìàåê êóðäóê.

- Ìåí ñèçäèí Èíñòàãðàì 
áàðàê÷à¢ûçãà 2019-æûëäàí 
áåðè êàòòàëãàíìûí. Æ¿êòºãºí 
ñ¿ðºòòºð¿¢¿ç óêìóøòóóäàé áèð 
ñûéêûðãà ýý. Êàí÷à æûëäàí áå-
ðè ôîòîãðàô áîëóï èøòåéñèç?

- Ñàëàìàòñûçäàðáû, ìåíèí 
àòûì Àëüáåðò Äðîñ. 8 æûëäàí 
áåðè ñ¿ðºòêº òàðòóó ìåíåí àëåê-
òåíåì. 

- Áîðáîðäóê Àçèÿ ºëêºëºð¿-
í¿í è÷èíåí Êûðãûçñòàíäà ãàíà 
áîëóïñóç. Áèçäèí ºëêº òóóðà-
ëóó êàéäàí áèëäè¢èç?

- Îîáà, Áîðáîðäóê Àçèÿ ìåí 
¿÷¿í áåëãèñèç áèð àéìàê áîë÷ó. 

Ôîòîãðàô áîëãîíäóêòàí æà¢û 
æåðëåðäè êºð¿¿ãº àð äàéûì àøû-
ãûï êåëåì. Êûðãûçñòàíãà áèðèí÷è 
æîëó 2018-æûëû ñ¿éëºøêºí êû-
çûìäûí àòà-ýíåñè ìåíåí òààíû-
øóó ¿÷¿í êåëãåì. Ìåí Áåðìåòòè 
Àìñòåðäàìäà æîëóêòóðóï, ó÷óðäà 
áàêòûëóóáóç. 

- Ñàÿêàòû¢ûç ýìíåäåí áàø-
òàëäû? Êûðãûçñòàí ýìíåñè 
ìåíåí æàêòû? 

- Àëãà÷ Êûðãûçñòàíãà áàðóóäàí 
êîðêòóì. Êºïòºãºí ñàÿêàò÷ûëàðãà 
“ñòàí” ìåíåí àÿêòàãàí ºëêºëºð 
êîîïñóçäóê êåïèëäèãè æîêòóãó 
ìåíåí áåëãèë¿¿. Áèðîê, Êûðãûç-

ñòàíäà ºç¿ìä¿ ºòº û¢ãàéëóó ñåç-
äèì. Ìåíè ºçãº÷º òà¢ êàëòûðãàí 
æàãäàé – Êûðãûçñòàíäûí æàðàòû-
ëûøûíûí àð ò¿ðä¿¿ë¿ã¿. Ó÷àêòà 
ýëå Áèøêåê øààðûí êóð÷àï òóðãàí 
àê êàðëóó òîîëîðäó êºð¿¿ãº áîëîò. 
ªëêº áèéèê òîîëîðãî àáäàí ýëå 
áàé ýêåí. Ìûíäàéäû Åâðîïàäà 
êºðº àëáàéñû¢. Êûðãûçñòàíäûí 
æàðàòûëûøû Èñëàíäèÿíû, Óòà 
øòàòûíûí êàï÷ûãàéëàðûí, Ãèìà-
ëàéäûí æàíà Åâðîïàäàãû Àëüïû 
òîîëîðóíóí ìóçäóó ÷îêóëàðûí 
ýëåñòåòêåíäèãè ìåíåí óíèêàëäóó 
äåï îéëîéì. Àíû ìåíåí áèðãå 
óçàê àðàëûêêà ñàïàð òàðòóóäà 
íà÷àð æîëäîðäóí æå òàêûð ýëå 
æîëäîðäóí æîêòóãó êûéûí÷ûëûê-
òàðäû æàðàòòû. 

- Ñàÿêàòû¢ûç òóóðàëóó êåíå-
íèðýýê àéòûï áåðñå¢èç?

- Ìåí àëãà÷ Áèøêåêòè, ×àåêòè, 

Ñî¢-Êºëä¿ æàíà Ûñûê-Êºëä¿ 
êºðä¿ì. Ýêèí÷è æîëêó ñàïàðûì-
äà ºëêºí¿í ò¿øò¿ã¿íäº áîëäóì. 
Àéðûê÷à ýñòå êàëãàí ó÷óð Ëåíèí 
÷îêóñóíà áàðóó áîëäó. Àäûðëàðû, 
êºëäºð¿ æàíà èðè ÷îêóëàðû áàð 
÷î¢ ºðººíä¿ èçèëäåï ÷ûãóó áèð 
íå÷å ê¿íãº ñîçóëäó. Ä¿éíºäºã¿ 
ý¢ ÷î¢ æà¢ãàê òîêîéëîðóíäà ñå-
éèëäºº ÷ûíäûãûíäà ñûéêûðäóó 
áîëäó. Êåëãåí òóðèñòòåðäè Ñàðû-
×åëåê òóíóê òàçà ñóóñó, êîîç æà-
ðàòûëûøû ìåíåí òàðòûï òóðãàí 
áàøêà÷à áèð êåðåìåò æåð ýêåí. 
Àãà êåò÷¿ æîë æàøûë äº¢ñººëºð¿, 
òîïóðàê æîëäîðó ìåíåí Èòàëèÿ-
íûí Òîñêàíà øààðûí ýëåñòåòòè.

- Êûðãûçñòàíäûí àéìàêòà-
ðûí, æàéëîîëîðóí êºï êûäû-
ðûïñûç. Æàéëîîäîãó æàøîî 
ñèçãå êàíäàé òààñèð êàëòûðäû?

- Ìåí àéìàêòàðäà ñ¿éëºøêºí 
êûçûìäûí, æå òóðèñòòèê àãåíò-
òèêòèí àäàìäàðûíûí, êýýäå 
æåðãèëèêò¿¿ æàøîî÷óëàðäûí 
êîøòîîñóíäà áîëäóì. Æàéëîîäî 
æ¿ð¿ï, Êûðãûçñòàí òàáèãûé æàðà-
òûëûøûí ñàêòàï êàëãàí óíèêàëäóó 
ºëêº ýêåíèíå òîëóãó ìåíåí ûíàí-
äûì. Æàðûêòûí áóëãàíûøû ºòº 
òºìºí áîëãîíäóêòàí ò¿íê¿ñ¿í àñ-
ìàíäàí æàðêûðàãàí Ñàìàí÷ûíûí 
æîëóí êºðº àëäûì. Æàéëîîäî ýë 
êº÷ìºíäºðäºé ÷àòûð ñûìàë áîç 
¿éëºðäº æàøàï, ìàë ÷àðáà÷ûëûãû 
ìåíåí àëåêòåíåò ýêåí. Àê êàðëóó 
òîîíóí àñòûíäà, ìºëò¿ðºï àêêàí 
áóëàêòûí æàíûíäà ¿é¿ð-¿é¿ð æûë-
êûëàðäû, êîðîî-êîðîî êîéëîðäó 
àéäàï æ¿ðãºí ìàë÷ûëàðäû êºð¿¿ 
ìåí ¿÷¿í ÷ûíäûãûíäà ýëå òààñèð-
ä¿¿ êºð¿í¿ø áîëäó. Çàìàíáàï û¢-
ãàéëóó øàðòòàðû æîê ýë àëûñòàí 
êåëãåí êîíîêòîðäó æûëóó òîñóï 
àëãàíû, êå¢ ïåéèë ìåéìàíäîñòóãó 
ºçãº÷º æàêòû. 

Ã¿ëæàí ÀÁÛÒÎÂÀ

Альберт ДРОС: 

“КЫРГЫЗСТАНДЫН КЫЗЫН, 
ЭЛИН, ЖЕРИН СҮЙДҮМ”

ДҮЙНӨЛҮК СПОРТ 
ЖАНА ТОКИО 
ОЛИМПИАДАСЫ

Оо, спорт 

БАРДЫК ЖОЛДОР 
ШЕКЕРГЕ 

АЛЫП БАРАТ
(Áàøòàëûøû 10-áåòòå)

Канча жылдык эмгектен ки-
йин Єкмєт токтом кабыл алып, 
муз ордунан жылганда минтип 
иш солгундап калганы жакшы 
эмес. Сейдакбар Исматаев бул 
їчїн канча убактысын жана нер-
вин коротуп, айыл єкмєтї жана 
айыл кеўешинен токтом менен 
чечимин чыгартып, 167 барактан 
турган документ топтоп, 2017-жы-
лы 5-декабрда Єкмєткє тапшырат. 
Єкмєттїн токтомунун чыгышы-
на учурунда Єкмєттїн Талас об-
лусундагы ыйгарым укуктуу єкї-
лї, кийин вице-премьер-министр 
болгон Даир Кенекеевдин, депу-
тат Рыскелди Момбековдун да са-
лымы чоў болгон. 

БАШТАЛГАН ИШТИН 
УЛАНДЫСЫ БАР

Айтматовдун “Ачык асман ал-
дындагы музейи” деп аталган 
жерге эми “Чыўгыз ордо” комп-
лекси тїшєт. Бирок ушунча жер 
аянты бєлїнсє да азырынча дол-
боор боюнча анда Айтматовдун 5 
метрлик эстелиги жана ага кирип 
бараткан 200 метрдей жол жээк-
терине Айтматовдун каарманда-
рынын эстелиги курулмакчы бо-
луп жатат. Бул иштер 95 жылды-
гына карата толук бїтїп, иштеп 
калса да жаман эмес. Комплексти 
куруу боюнча конкурс жарыялан-
ганда ага чейин комплекс боюн-
ча даярдалып келген долбоордун 
автору 2 кїн кечигип катыша ал-
бай калган. Ал долбоор боюнча 
комплексте 8 объект курулмак. 
Анда мейманкана, конференц-
зал, музей имараты да камтыл-
ган. Тилекке каршы, ал долбоор 
катышпай калды. Бирок, азыркы 
иштер бїтє берсе бєлїнгєн аянт-
ка кошумча курулуштарды куруу 
келечектин иши деп ишенем. Ант-
кени, айылдагы совет мезгилин-
де курулган маданият їйїнєн бе-
рилген аянт Айтматовдун масш-
табына сыйбайт жана заман тала-
бына да туура келбейт. Шекерди 
Айтматовдун айылы катары да 
туристтик жайга айландырууга 
толук шарт бар. Музейге келген-
дер Айтматовдун чыгармаларын-
дагы жерлерге кызыкканын, атї-
гїл Маймак станциясы кайда деп 
сурагандар да болгонун музейде 
мурда иштеген Анара эже айт-
кан эле. 

ЇЙ-МУЗЕЙИН ЖАСОО 
ИЗГИ ИШ

Мен їчїн єзгєчє кубанычтуу 
болгон нерсе Айтматовдун бала-
лыгы єткєн їйдїн жанына эскиче 
їй куруп, ал жерди Айтматовдун 
їй-музейине айландыруу маселе-
си чечилип жатыптыр. Бул туура-
сында мен жогоруда айткан мака-
лаларымда жазган элем. Айтма-
товдун Досалы жездесинин бал-
дары жашаган їй кїркїрєп ак-
кан Кїркїрєє суусунун дабышы 
угулуп турган дєўчє жерде болчу. 
Эми, буюрса ошол жерде їй-музей 
курулуп, келген туристтерди жї-
зїбїз жарык тосо алабыз. Чынды-
гында Шекерге келген туристтер-
ге Айтматовдун балалыгы єткєн 
їйдї кєрсєтє албасак, анда кан-
тип Шекер анын айылы деп ай-
та алабыз? Ордо курулуп жаткан 
жерге жакын аймакта кадимки 
Ысмайыл жашынган їўкїр, Дїй-
шєндїн мектеби, “Чыўгыз булак” 
жана башка Айтматовдун чыгар-
маларындагы жерлер боюнча 
туристтик маршруттарды тїзїп 
койсок туристтер їчїн да, єзїбїз 
їчїн да жакшы иш кылган болор 
элек. 
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