
САНАРИПТИН 
СААТЫ КЕЛДИ

Коронавирус пандемиясынын айынан эл 
аралык маанидеги маселелерди виртуалдык 
режимде аралыктан талкуулоо дїйнєдє кеўири 
колдонулууда. 18-майда видеоконференция ыкмасы 
менен єткєн Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо ассамблеясынын 73-сессиясында 194 
єлкєнїн єкїлдєрї пандемияга байланышкан 
кырдаалды кызуу талкуулашты. Ал эми 19-майда 
Жогорку Евразиялык экономикалык кеўештин 
кезектеги жыйыны да ушундай форматта єтїп, 
ага Президент Сооронбай Жээнбеков катышты.
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№40
(3112)

24-майда 
мусулмандардын 

улуу майрамы Орозо 
айт белгиленет. 

Майрам жекшембиге 
туш келгендиктен, 

кийинки жуманын 
дїйшємбїсї 

Кыргызстанда дем 
алыш кїн.

ОРОЗО АЙТЫЎАР 
МААРЕК БОЛСУН!

МАСАЛИЕВ МАНДАТЫН 
ТАПШЫРДЫ

Жогорку Кеўештин 
депутаты 

Исхак Масалиев 
25-майдан тарта 

депутаттык 
мандатын 

єз ыктыяры 
менен тапшыра 

тургандыгын 
жарыялады. 

ТЄЄ БУУРЧАКТЫН 
ПАЙДАСЫ

№40№40
(3112)(3112)(3112)(3112)(3112)(3112)(3112)

Кечээ, 21-майда тєє буурчак 
экспорттоо менен алектенген 
таластык 50гє жакын ишкер 

биригип, їч кїндє топтогон 
5 миллион сом каражатка 

Талас облусунун аймагындагы 
ооруканаларга їч тез жардам 

унаасын жана 
медициналык 
жабдууларды 

тартуу кылышты.

КЄЛЇКТЇЇНЇН 
КЄЄНЇ ТОК

25-майдан тарта борбор калаабызда автобус, троллейбус 
жана маршруттук кичи автобустар сыяктуу коомдук 
унаанын тїрлєрї жїрє баштайт. Жїргїнчїлєргє коюлган 
талап: беткапсыз унаага тїшїїгє болбойт, мындан 
сырткары аралыкты сактоо зарыл.

Бїгїн, 22-майда Улан-Батордогу “Mon 
Art” жана “Only art” галереялары 
тарабынан онлайн-аукцион єткєрїлєт 
жана анда пролетариаттын жол 
башчысы Владимир Ильич Лениндин 
кїмїш жиптер менен тїшїрїлгєн 
портрети сатыкка коюлду. Анын 
баштапкы баасы болжол менен 
357 миў доллар деп белгиленди. 
Сатылуучу картиналардын арасында 
Чынгызхандын їчїнчї уулу Єгєдэй-
Хандын да портрети бар.

21-майга карата вирус жуккан адамдардын саны 
Казакстанда – 7234, Єзбекстанда – 2950, Тажикстанда 
– 2140, Кыргызстанда – 1313, Россияда – 317 554, 
дїйнє жїзї боюнча - 5 001 494 адамды тїздї. БСУ єткєн 
суткада дїйнєдє рекорддук санда - 106 миў кишиге вирус 
жуккандыгын билдирди. Каза тапкандардын саны 328 
227ге жетти.

КОРОНАВИРУС 
ХРОНИКАСЫ

ЛЕНИН ЖАНА 
ЄГЄДЭЙ-ХАН

-БЕТТЕ-БЕТ2

-БЕТТЕ-БЕТ4

Окурмандардын эсине:
Гезиттин кийинки саны 29-майда жарык кєрєт.
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Президент Сооронбай 
Жээнбеков Коопсуздук 
кеўешинин катчысы Дамир 
Сагынбаевди кабыл алды.

Дамир Сагынбаев Мамле-
кет башчысына єлкєдєгї кор-
рупцияга каршы багытталган 
чаралар боюнча жїргїзїлїп 
жаткан иштер тууралуу маа-
лымат берди. Ал Коопсуз-
дук кеўешинин 2020-жыл-
дын 24-январындагы чечи-
мин ишке ашыруунун ал-
кагында Коопсуздук кеўе-
шинин катчылыгы кєз ка-
рандысыз серепчилер ме-
нен тыгыз кызматташтыкта 

Кыргыз Республикасында-
гы коррупцияга каршы ара-
кеттенїї жана анын себеп-
терин жок кылуу боюнча 
2020-2024-жылдарга кара-
та жаўы Мамлекеттик стра-
тегиясынын болжолдуу жу-
мушчу долбоорун иштеп чык-
кандыгы тууралуу маалым-
дады.

Президент Сооронбай 
Жээнбеков мамлекеттик 
башкаруунун бардык чєйрє-
лєрїндє жана экономиканын 
тармактарында коррупция-
лык кєрїнїштєрдїн тамы-
рын кыркуу боюнча пландуу 
иштерди улантуу жєнїндє 

айтып, коррупцияга аралаш-
кандардын бардыгы ээлеген 
кызматына, наамына жана 
мурдагы жетишкендиктери-
не карабастан тийиштїї жа-
засын алышы керектигин ба-
са белгиледи.

 «Мамлекеттик органдар-
дагы коррупциялык тобо-
келдиктердин жаралышы-
на єбєлгє боло турган кєрї-
нїштєрдїн бардыгын толук 
жок кылганда гана корруп-
циянын азайгандыгы жана 
мыйзамдын їстємдїгї туу-
ралуу кеп кыла алабыз. Ан-
тикоррупциялык заманбап 
механизмдерди ишке кирги-
зїї жана аларды дайыма кол-
донуу иштери токтоп калба-
шы керек», - деди Мамлекет 
башчысы.

Президент Сооронбай 
Жээнбеков мамлекеттик ор-
гандардын ишмердїїлїгїндє-
гї коррупциялык кєрїнїштєр 
менен кїрєшїї багыттарынын 
бири - декларациялоо жєнїн-
дє мыйзамдарды сактабаган-
дыгы їчїн жоопкерчиликти 
катаалдаштыруу керектигин 
баса белгилеп, бул багытта-
гы мыйзамдарды жакшыртуу 
процессин тездетїї милдетин 
койду.

ЕАЭБге МЇЧЄ-МАМЛЕКЕТТЕРДИН КЫЗМАТТАШУУСУ: 
КАДАМ АРТЫНАН КАДАМ 

БИРИМДИКТИН ИЧКИ 
БАЖЫ ТАРМАГЫНДАГЫ 
ТОСКООЛДУКТАР 
ЖОЮЛУШУ КЕРЕК

19-майда Президент Сооронбай 
Жээнбеков Жогорку Евразиялык 
экономикалык кеўештин 
(ЖЕЭК) видео-конференция 
форматындагы кезектеги 
жыйынына катышты.

Жыйында евразия интегра-
циясын тереўдетїїнїн актуал-
дуу маселелери, аны жакынкы 
жылдарда єнїктїрїїнїн стра-
тегиялык багыттары, ЕАЭБге 
мїчє-мамлекеттердин макро-
экономикалык саясатынын не-
гизги багыттары жана башка ма-
селелер каралды.

ЖЕЭКтин мїчєлєрї болуп 
Кыргыз Республикасынын, Бела-
русь Республикасынын, Казакс-
тан Республикасынын, Россия 
Федерациясынын Президентте-
ри жана Армения Республикасы-
нын Премьер-министри саналат. 
ЖЕЭКтин жыйынына байкоочу 

мамлекеттин башчысы катары 
Молдова Республикасынын Пре-
зиденти да катышты.

Жыйында сєз сїйлєгєн Пре-
зидент Сооронбай Жээнбеков 
«Бїгїнкї шартта ЕАЭБ ичин-
де товарлардын эркин жїрїїсї 
азык-тїлїк коопсуздугун кам-
сыздоо їчїн актуалдуу болуп 
калды», - деп баса белгилеп, 
Биримдиктин ички бажы тар-
магындагы тоскоолдуктарды 
жоюу маселесине кєўїл бурду. 
Мамлекет башчысы «биринчи 
керектелчї продукцияларды 
жеткирїїдє „жашыл коридор-
лорду“ тїзїї жєнїндє макул-
дашууга жетишилгенине ка-
рабастан Биримдиктин айрым 
мїчє-мамлекеттери тарабы-
нан кєзємєл кїчєтїлїп, азык-
тїлїктєрдї жеткирїїгє чектєє-
лєр киргизилип жатканын айт-
ты. Буга байланыштуу Мамлекет 
башчысы ЕЭКтин Коллегиясына 
тоскоолдуктарды жойбогондор-
го карата айыппул санкцияларын 
колдонуу боюнча ЕАЭБ Сотуна 
кайрылуу укугун берїїнї су-
нуштады.

ГАЗДЫН БААСЫНДА 
ДИСКРИМИНАЦИЯЛЫК 
МАМИЛЕ БОЛБОСУН

Президент Сооронбай Жээнбе-
ков ЖЕЭКтин жыйынында газ-
ды ташууга тариф коюу масе-
леси тууралуу айтып, ЕАЭБдин 
бирдиктїї газ рыногун тїзїї - 
кызматташтыктын эў маанилїї 
артыкчылыктарынын бири бо-
луп саналарын баса белгиледи. 
«ЕАЭБдин газ рыногу єзїнїн же-
ке єндїрїшїнєн гана эмес, ошон-
дой эле їчїнчї єлкєлєрдєн газ 
жеткирїїнї да ичине камтыйт. 
Газды жеткирїїгє тарифтерди 
тїзїїдє кайсы єлкєдєн чыкка-
нына карабастан, дискримина-
циялык эмес мамилелерди кам-
сыз кылууну карап чыгуу за-
рыл”, - деп билдирди Сооронбай                                 
Жээнбеков.

ЖАРАНДАРЫБЫЗГА 
ЖАГЫМДУУ 
ТРАНЗИТТИК 
МЇМКЇНЧЇЛЇК 
ЖЄНЇНДЄ

Сооронбай Жээнбеков єз сє-
зїндє макроэкономикалык ту-
руктуулукту колдоо жана биз-
неске бирдей шарттарды тїзїї 
боюнча биргелешкен чараларды 
кабыл алуу - ЕАЭБ экономика-
сынын ийгилигинин негизи деп 
белгиледи. Ал ЕАЭБге мїчє мам-
лекеттердин экономикасын жана 
бизнесин колдоонун биргелеш-
кен чараларын кабыл алуу боюн-
ча ишти посткризистик єнїгїїнї 
эске алуу менен активдештирїї 
зарылдыгына токтолду. 

Мындан тышкары азыркы 
учурдагы оўой эмес мезгилде 
Биримдиктин башка єлкєлєр-
дєгї жарандарына колдоо кєр-
сєтїї маселесине кєўїл буруп, 
бїгїнкї кырдаалда жарандар-
дын мекенине кайтып келїїсї 
їчїн жагымдуу транзиттик 

мїмкїнчїлїктєрдї тїзїп берїї 
єзгєчє маанилїї, - деп белгиледи 
Президент Сооронбай Жээнбеков.

БЇГЇНКЇ ШАРТТА 
СТРАТЕГИЯ ЖЕТКИРЕ 
ИШТЕЛИП ЧЫГУУГА 
МУКТАЖ

Сооронбай Жээнбеков «Ев-
разиялык интеграцияны 
2025-жылга чейин єнїктїрїїнїн 
стратегиялык багыттары» дол-
боору жєнїндє айтып, аны жет-
кире иштеп чыгуу керектигин 
белгиледи. Тактап айтканда та-
раптардын экономикалык єнї-
гїшїнє максаттуу кємєктєшїї 
механизмдери жєнїндє маселе 
толук тїрдє ачылып берилиши, 
азыркы учурдагы терс фактор-
лордон улам єндїрїштїн кєлє-
мї кескин тїшїп кетїїсї кїтїлїп 
жаткандыктан, Биримдикке мї-
чє єлкєлєрїнїн ортосундагы єн-
дїрїштїк кооперацияны, єзгєчє 
айыл чарба кооперациясын кї-
чєтїї єтє маанилїї экенине кє-
ўїл бурду. Кыргыз тараптан Ев-
разия єнїктїрїї банкынын жа-
на Евразия турукташтыруу жа-
на єнїктїрїї фондунун ишмер-
дїїлїгїнїн форматын активдеш-
тирїїгє жана єзгєртїїгє басым 
жасалганын эске салып, жого-
руда айтылгандарды эске алуу 

менен стратегияны жеткире иш-
теп чыгуу зарылдыгын айтты. 

ТРАНСПОРТ 
КОРИДОРЛОРУН 
ЄНЇКТЇРЇЇ 
ДЕМИЛГЕЛЕРИ 
ИШКЕ АША ЭЛЕК

Жыйында Мамлекет башчысы 
ЕАЭБдин Санариптештирїї кїн 
тартиби кызматташуунун маа-
нилїї аспектиси болуп саналат 
деп белгилеп, єндїрїштїк кыз-
матташтыкты санариптештирїї, 
товарлардын санариптик кєзє-
мєлїн тїзїї, электрондук эмгек 
биржасы, ошондой эле санарип 
транспорт коридорлорун єнїк-
тїрїї боюнча иштелип чыккан 
демилгелер дагы эле ишке ашы-
рыла электигин белгиледи.

«ЕЭКке Санариптештирїї кїн 
тартибин ишке ашыруу боюн-
ча процесстерди активдешти-
рїїнї тапшыруу зарыл. Бирим-
дик жаўы технологияларды кир-
гизїїгє, биринчи кезекте товар-
ларды кєзємєлдєєгє жана мар-
керлєєгє кємєктєшїїсї керек», 
- деп белгилеп, Россия тарапка 
Кыргыз Республикасында товар-
ларды маркерлєє системасын ку-
рууга кємєктєшкєнї їчїн ыраа-
зычылык билдирди.

21-майдан баштап єлкєбїздє 
экономикалык ишмердїїлїктїн бир 
катар багыттары жанданды. Бул єз 
кезегинде ишкерлерден да, элибизден 
да социалдык жоопкерчиликти 
талап кылат. Булар туурасында 
20-майда 1-вице-премьер-министр 
Кубатбек Боронов Республикалык 
ыкчам штабдын жыйынында 
айтты. 

Ал белгилегендей, тармактык мам-
лекеттик органдар жана жергилик-
тїї бийлик органдары туруктуу не-
гизде текшерїїлєрдї жїргїзїп, бар-
дык санитардык эрежелерди атка-
рууну кїчєтїлгєн кєзємєлгє алуу-
га тийиш.

«Беткап тагынуу, аралык-
ты сактоо, санитайзерлерди ор-
нотуу жана башка санитардык-

эпидемиологиялык эре-
желер коомдук жайларда 
бекем сакталышы керек. 
Эў башкысы – ар бир жа-
рандан санитардык че-
немдерди катуу сактоо 
талап кылынат. Мындан 
єлкєдєгї мындан аркы 
эпидемиологиялык абал 
кєз каранды. Санитар-
дык эрежелер аткарыл-
баган шартта буга чейин 
кєрїлгєн бардык чаралар 
жана жумшалган кїч-

аракеттер текке кетип, жетишкен 
жыйынтыктар жокко чыгат. Ошон-
дуктан ар бир жооптуу адам сани-
тардык талаптардын аткарылышын 
катуу кєзємєлдєєсї керек. Биринчи 
кезекте, кеп коомдук унаалар, соода 
борборлору жана коомдук тамакта-
нуу жайлары тууралуу болуп жатат», 
- деди Кубатбек Боронов. 

Республикалык штабдын жыйы-
нында жаўы обсервация їчїн орун-
дарды даярдоо жана мындай жай-
лардагы тиешелїї кєзємєлдї кїчє-
тїї, ошондой эле башка єлкєлєрдєн 
келип, їй карантинине алынгандар 
талаптарды катуу сактоосуна єзгє-
чє кєўїл буруу боюнча тапшырма-
лар берилди. 

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

КОРРУПЦИЯГА АРАЛАШКАНДАР КИМ ЭКЕНДИГИНЕ 
КАРАБАСТАН ЖАЗАСЫН АЛУУГА ТИЙИШ

АР БИРИБИЗ САНИТАРДЫК ТАЛАПТАРДЫ 
ТАК АТКАРУУГА МИЛДЕТТЇЇБЇЗ
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Пандемиянын кесепети

2019-ЖЫЛДЫН 25-ДЕКАБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН АЗИЯ 
ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ КАРЖЫЛОО 

МЕХАНИЗМИ (АТАЙЫН ОПЕРАЦИЯЛАР) ЖЄНЇНДЄ 
МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ
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Жаратмандыктын эки жылы

КАРАПАЙЫМ КАЛККА 
КЄРЇЛГЄН КАМКОРДУК

ДЇЙНЄДЄ 1,3 
МЛРД АДАМДЫН 
ЖУМУШСУЗ 
КАЛУУ 
КОРКУНУЧУ БАР
Ал эми Кыргызстанда 
жумушсуздардын саны 500 
миўге жетиши мїмкїн - бул 
экономиканын бейформал 
секторун эске албаганда 
иштєєчїлєрдїн 20%ын тїзєт 
деп айтылат Евразиялык 
экономикалык комиссиянын 
“Пандемия чакырган глобалдык 
экономикалык кризистин 
шартында макроэкономикалык 
туруктуулукка туулган 
коркунучтарга жооп 
кайтаруунун механизмдери” 
деп аталган аналитикалык 
докладында.

Эксперттердин айтымында, ка-
тардагы калк їчїн эмгек акылар-
дын кыскартылышына же убак-
тылуу жумушсуз калууга бай-
ланыштуу їй-бїлєлїк киреше-
лердин азаю тобокелдиги сак-
талууда.

Эл аралык эмгек уюмунун 
акыркы эсептєєлєрї боюнча 
дїйнєдє 1,3 миллиард адам же 
дїйнєлїк жумушчу кїчтїн дээр-
лик 40%ы учурдагы кризистен 
кийин жумушсуз калуулары 
мїмкїн. Россияда чектєє чара-
лары 15,5 миллион адам їчїн ту-
руктуу кирешесиз калуу корку-
нучун жаратты. Єзгєчє кырдаал-
дын киргизилишинен улам Ар-
менияда 350 миў (37%), Белорус-
сияда 200 миў адам (иштеп жат-
кандардын 4,4%ы) ишсиз калат 
деген божомолдуу эсептер бар. 
Казакстанда карантинге байла-
ныштуу ири жана орто ишкана-
лар 9% кызматкерлерин иштен 
бошотууну, дагы 35%ын акы тє-
лєнбєгєн эмгек єргїїлєрїнє жє-
нєтїїнї пландашууда. Жалпы-
сынан алганда Казакстанда жу-
мушсуз калгандардын саны 1,5 
миллионго жетиши мїмкїн.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Єткєн жылдын эў куба-
нычтуу жаўылыгы - 
мугалимдердин айлык 

акыларынын 30 пайызга жогору-
лашы болду. Чындыгында мая-
нанын аздыгынан мугалимдер-
дин жетишсиздиги чоў кєйгєй 
жаратып келди. Буга чейин эм-
гек акылары жогорулады деген 
менен реалдуу эч кандай натый-
жа болгон эмес. Бул жолу эмгек 
стажысына жараша айлык акы-
сын 30 миў сомдон кем эмес ал-
ган мугалимдердин сїйїнїчтє-
рїн гезит бетине жарыялап кел-
дик. Мындай колдоо кыйынчы-
лыктарга карабай єз кесибин сї-
йїп иштеп келе жаткан мугалим-
дер їчїн жакшы стимул болду. 
Кайра єз кесибине кайтууну каа-
лаган мугалимдердин саны да єс-
тї.  Мамлекет тарабынан ар да-
йым мугалимдин кесипкєйлїгї-
нє жана эмгек акысына кам кє-
рїлїп турса акырындап билим 
берїїнїн сапаты да жогорулай 
берээри шексиз. 

Ошондой эле маданият меке-
мелеринин кызматкерлеринин 
маянасы 80 пайызга, спортчулар-
дын жана машыктыруучулардын 
стипендиялары жана айлыктары 
50 пайызга жана Илимдер ака-
демиясынын кызматкерлеринин 
айлыгы 30 пайызга, катардагы 
милиционерлердин айлыгы  40 
пайызга чейин жогорулаганды-
гын белгилей кетели. Дарыгер-
лердин айлыгын кєбєйтїїгє 1 
млрд 260 млн сом жумшалган. 

Кенже тейлєєчї кызматкерлер 
же айдоочулар, электрик, сантех-
ник, усталар да унутта калбай,  
маяналары орто эсеп менен эки 
эсеге жогорулады. Буга казына-
дан 220 млн сом каралган.

Мамлекет башчысы буга че-
йин социалдык жактан кор-
гоого алынбаган категориядагы 
жарандардын, татаал турмуштук 
жагдайга кабылган балдардын 
жана ден соолугунан мїмкїнчї-
лїгї чектелгендердин муктаж-
дыктарын тїшїнє билип, кол-
доого алып жатышын боорукер-
ликтин їлгїсї катары кєрсєк бо-
лот. Колдорунда оорулуу балда-
ры менен єз кєйгєйлєрї менен 
єздєрї алпурушуп келе жаткан 
ата-энелердин оор турмушуна 
колдоо кєрсєткєндєр дайыма эле 
боло бербейт. Ошондуктан, алар-
га аз да болсо кандайдыр бир ту-
руктуу жардам єтє зарыл. Мына 
ушундай багууга жана кєзємєлгє 
дайыма муктаж болгон балдарын 
баккан ата-энелерге єткєн жыл-
дын 1-январынан тартып 4900 
сомдон айлык акы тєлєнїп баш-
тады. Оорулуу баласына колу бай-
ланып иштей албай жаткан ата-
энелер їчїн бул чоў жардам болду. 
Ошондой эле майып адамдар їчїн 
социалдык жєлєкпулдун єлчємї 
33 пайызга жогорулады. 

Їстїбїздєгї жылдын 1-янва-
рына карата 5369 турмуштук оор 
кырдаалга кабылган балдар та-
былган. Алардын ичинен 2796 
бала турмуштук оор кырдаалдан 
чыгарылды. 

Тилекке каршы, кароосуз 
калган балдардын кєбєйгєндї-
гїн балдар їйїнїн санынын єс-
кєндїгї далилдеп турат. Жатак-
мектептерде тарбияланып жат-
кан балдардын 13 пайызы гана 
томолой жетим болсо, калган 
пайызынын ата-энелеринин 
бирєєсї бар. Президент Соо-
ронбай Жээнбеков ар бир ба-
ла їй-бїлєдє мээримге бєлєнїп 
чоўоюшу шарт экендигин єз-
гєчє белгилеп, камкордук кєр-
сєтїп келе жатат. Алсак, бал-
дар їйлєрїн кыскартып, алар-
дын їй-бїлєдє жашашына мїм-
кїнчїлїк тїзїп берїї маселе-
си жолго коюлду. Азыр 46 ба-
ла їй-бїлєлєрдє тарбияланы-
шууда. Учурда 70 кабыл алуучу 
їй-бїлєлєр їчїн талапкерлердин 
тизмеси даярдалган. 

Бала асырап алуу єзгєчє тї-
мєн тїйшїктї жараткандыгы-
нан улам соўку эки жылда бала 
багып алгандардын саны кыйла 
тємєндєп кеткен. Эми балдар-
ды асыроо тартиби бир топ жє-
нєкєйлєштїрїлдї. Эгер буга че-
йин каалоочулар документ топ-
тоо тїйшїгї менен айлап алек-
тенген болушса эми электрондук 
каттоого туруу менен документ 
чогултуу дээрлик 2-3 кїндї га-
на талап кылат. Мындай жеўил-
диктер бала багып алуучулар ме-
нен кошо баланын тагдырынын 
жакшы нукка бурулушуна себеп 
болот деген ишенимди жаратат. 
Анткени, жогоруда белгилеп кет-
кенимдей документ толтуруу 

машакатынан жана да толгон-
токой тоскоолдуктардан ирээн-
жиген каалоочулардын кєпчїлї-
гї максатынан баш тарткан учур-
лар аз эмес эле.  

Ошону менен катар «балага сї-
йїнчї» жєлєкпул берїїнїн да 
жєнєкєйлєштїрїлгєн механизми 
ишке киргизилди. Баштагыдай 
бир нече документ топтоо ма-
шакаты жоюлуп, аны алуу мєє-
нєтї эки кїнгє чейин кыскарды. 
Їч эм тєрєлгєн ар бир балага 50 
000 сом єлчємїндє бир жолку 
жєлєкпул бериле баштады.

Учурдун дагы бир негизги кєй-
гєйлєрїнїн бири – бюджеттик 
мекемелерде иштеген кызмат-
керлерди жеткиликтїї турак 
жай менен камсыз кылуу. Ти-
лекке каршы, жалаў айлык акы-
га жашаган кызматкерлердин їй 
алышы кол жеткис кыял бойдон 
калып келди. Айлык акылардын 
жогорулашы жана мамлекет та-
рабынан жеўилдиктердин бери-
ле башташы ал кыялга жетїїгє 
дем берди десек болчудай. Алсак, 
Мамлекеттик ипотека компания-
сы бюджеттик чєйрєдє иштеген-
дерге 1 млрд сомго 694 жеўил-
детилген насыя берди. Мындан 
сырткары “Улуттук банк” менен 
биргеликте “Керемет банк” ар-
кылуу 1 млрд сомдук жаўы “со-
циалдык ипотека” программасы 
ишке киргизилген. Ушул жы-
лы жеўилдетилген ипотекалык 
кредит берїї программасын да-
гы да кеўейтїї пландалып жатат. 
Алдыдагы июль айынан тартып 
бардык категориядагы жаран-
дарга ипотекалык ставкалар 12-
14 пайыздан 8-10 пайызга чейин 
тємєндєтїлмєкчї. Ошондой эле 
бала-чакалуу жаш їй-бїлєлєргє 
артыкчылык берилмекчи. 

Жогоруда айтылган мамле-
кет тарабынан кєрїлгєн кам-
кордуктар элдин жашоо турму-
шунун алдыга жылышына акы-
рындап єбєлгє болуп келе жа-
тат. Єлкєбїздї єнїктїрїїгє, эл-
дин жашоосун жакшыртууга ба-
гытталган иш-чаралар байма-бай 
улантыла бермекчи. Сооронбай 
Жээнбеков Президенттик иши-
нин алгачкы эки жылында учур-
дун кєйгєйлїї маселелери бир 
нукка салынып, кечиктирилбей 
чечилип жатышы кубаттоого та-
тый турган иш эмеспи. Алдыда 
коюлган дагы бир катар милдет-
тер жана максаттар турат. Демек, 
жасай турган иштер али арбын.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кыргызстан эгемен мамлекет 
болгону социалдык кєйгєйлєр 
эў курч маселелердин 
катарынан тїшпєй келе 
жатат. Отуз жылдан ашуун 
жакырчылыкты жоюуга 
болгон аракеттер кєрїлгєнї 
менен чеке жылытаарлык 
жылыштарды деле байкай 
албадык. Анын кесепети 
тышкы миграциянын 
олуттуу агымына алып 
келди. Албетте, мамлекет 
тарабынан калкты жумуш 
орундары менен камсыз 
кылып, ар тараптуу колдоо 
кєрсєтїї менен кедейчиликти 
кандайдыр бир деўгээлде 
жоюуга мїмкїнчїлїктєр 
бар. Президент Сооронбай 
Жээнбековдун мамлекеттик 
саясатты биринчи кезекте 
адамдардын жашоо 
турмушун жакшыртууга 
багыттагандыгы булактын 
кєзїн ачканга барабар болду. 
Буга  Президенттин Басма 
сєз кызматы тарабынан 
даярдалган “Жаратмандык 
жылдар” китебиндеги 
кєрсєтїлгєн маалыматтар 
аркылуу ынанымдуу 
жоопторду алсак болот.
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Жакын арада жай тур-
мушка кайтып, эки 
айдан бери токтоп 

турган соода тїйїндєрї, коом-
дук транспорттор ишке кирїї 
алдында турат. Жай турмушка 
кайтууга тоскоол болбой, ар бир 
кыргызстандык жарандык мил-
дети катары їйдє болуп, сырт-
тан келгендер обсервацияда жата 
тургандары оў. Акыркы кїндєрї 
вирус сырттан келгендерден чы-
гып жатканын Єкмєт мїчєлєрї 
їзгїлтїксїз маалымдоодо. Бїт 
єлкєлєр чек араларын жапкан-
дан тарта Єкмєт чет єлкєлєрдєгї 
кыргызстандыктардын 3500дєн 
ашуунун мекенине кайтарды. 

Акыркы убакта Оренбургдан  
164 мекендешибиз чартердик 
каттам менен келгенин штабдан 
билдиришти. Мындан сырткары 
автобустар менен келишээри да 
айтылууда. Жаўы келгендер да 
адаттагыдай обсервацияда бо-
лушат. Мекенге кайткан кыр-
гызстандыктарды элден обочо 
кармоонун негизги максаты – 
эў алды алардын  бир тууганда-
рынын, ата-энесинин, жубайы-
нын, балдарынын ден соолугу-
нун камын кєрїї. Тагыраагы, ден 
соолук сакчыларынын буга че-
йин кїндєп-тїндєп кылган эм-
гегин талаага кетирбей, обсер-
вация кїндєрї аяктаганча элден 

обочолонгону туура. Жаўы кел-
гендерде вирус жок деп ким ке-
пилдик бере алат. Белгилїї бол-
гондой иммунитети жогорулар-
да оорунун белгилери байкалба-
са да, вирусту  жуктуруучулар-
дын милдетин аткарышат.  Кан-
ча жылдап, айлап мекенден, їй-
бїлєдєн алыста жїрїп Кыргыз-
станга келгенде элден обочо кар-
малууну врачтар деле тїшїнї-
шєт. Бирок, обсервация эрежеле-
рин сактабай кызуу кандуулукка 
алдыруу менен канчалаган кыр-
гызстандыктарга вирус жукту-
рушат. Єзгєчє жаштар їйїўєрдє 
силерди кїткєн ата-энеўер бар 
экендигин унутпагыла. Учурдагы 

вирус жашы улгайып калгандар-
га, єнєкєт оорулары барларга 
коркунучтуу экенин медицина 
кызматкерлери саат сайын ай-
тып жатышат. Ал тургай, Россия-
дан келген уулунан энесине жу-
гуп, энесинин кєзї єтїп кеткени 
буга далил.  

Жакында эле Россиянын Соль-
Илецк шаарынан келгендер бий-
лик єкїлдєрїнє баш ийбей, врач-
тарга бир катар кыйынчылык-
тарды жаратышкан. “Семетей”  
обсервациясынан чыр-чатак чы-
гарышып, їй карантинине  жи-
берилген. Кийин  кошумча 5 
кїндїк карантинге алынганды-
гы маалымат айдыўына тарады. 
Туура, облус элинин коопсузду-
гу їчїн Таластын Талды-Булак 
постуна келген 51 жаран обсер-
вацияга алынган. Буга чейин 
алардан ПЦР анализдери алы-
нып, жыйынтыгы жакшы чык-
са да кайрадан анализ алыш-
кан. “Обсервацияга алынгандар-
га  бийлик єкїлдєрї кїч колдон-
ду”, - деген маалымат социалдык 
тїйїндєргє тараган. Тескерисин-
че, сырттан келгендер жергилик-
тїї бийлик єкїлдєрїнє баш ий-
бей тїйшїк жаратышкан. Алар-
га тїшїндїрїї иштеринен кийин 
гана карантинге макул болуш-
кан. Сырттан келген мигранттар 
ызы-чууга алдырбай, санитар-
дык эрежелерди сактоого мил-
деттїї. Ансыз да Соль-Илецктен 

келген мигранттардын 101инен 
вирус аныкталганын  медицина 
кызматкерлери билдиришкен. 

Буга чейин обсервацияда жат-
кандардын качууга аракет кы-
лышканы, тез жардам кызмат-
керлерине кол салышканы, ки-
йимдерин тытканы, “Тез жардам” 
унаасын оодаруу аракетин кє-
рїшкєнї социалдык баракчалар-
га тараган. Кызуу кандуулукка 
алдыруу менен коўшу мамлекет-
терге терс жагыбыз менен таа-
нылуудабыз. Дал ушундай ара-
кеттерден кийин Россия кайра-
дан кыргызстандык эмгек миг-
ранттарын кабыл алабы? Алар-
га да мыйзамга  баш ийген эмгек 
мигранттары керек.

Єкмєт мїчєлєрї колунан кел-
ген аракеттерди кєрїп жатат. 
Ошондой болсо да маалымат 
айдыўдарында, жеке баракча-
ларында “Коронавирус жок, Єк-
мєт элди жєн гана алдап жатат, 
Єкмєт єз элин талаага калтыр-
ды, элчилик карабай жатат” деген 
сыяктуу элди козуткан їндєєлєр 
да жок эмес. Кээ бир сайттардын, 
журналисттердин  маалыматта-
рына койгон темалар да  адамды 
шок абалга салат. Андыктан, ар 
бирибиз єзїбїздї кєзємєлгє ал-
сак. Бардык милдетти Єкмєт мї-
чєлєрїнє, жергиликтїї бийликте-
гилерге сала бербей, вирустун жа-
йылуусунун алдын алууга, кыйын 
кырдаалдан чыгууга Кыргызстан-
дын эли да тартипти сактоо менен  
жардам берїїбїз керек. Элибиз-
дин коопсуздугу їчїн санитардык, 
карантиндик эрежелерди сактоого 
темирдей тартип гана керек.

Асел БАРЫКТАБАСОВА

Кыргызстанда коронавируска 
байланыштуу 25-мартта 
киргизилген карантиндик чектєє 
чаралары жумшартыла баштады. 
21-майдан тарта мамлекеттик 
каттоо кызматынын мекемелери, 
курулуш тармагы, автомобилдерди 
тейлєє борборлору иштєєлєрїн 
жандандырды.

Булардан тышкары, бут кийим 
оўдоо, эмерек жыйноо жана оўдоо; 
соода борборлору (балдар їчїн кє-
ўїл ачуу зоналарынан тышкары); 
буюм-тайым базарлары менен дї-
кєндєр, автомобиль жана мал ба-
зарлары иштей баштады. Ошондой 
эле їй-бїлєлїк мончолордун, мей-
манканалардын кызмат кєрсєтїїлє-
рїнє уруксат берилди. Коомдук мон-
чолор менен сауналар гана азырын-
ча иштебейт.

Ал эми 25-майдан тарта “Дордой”, 
“Орто-Сай”, “Ош”, “Кара-Суу” жана 
региондордогу башка базарлардын 
кийим-кечек катарлары, 50дєн ашпа-
ган оруну бар кафе-ресторандардын 
иштєєсїнє уруксат берилет. 

“Тизмеге кирбей калган экономи-
калык чєйрєлєрдїн маселеси 1-июн-
дан тарта каралат”, - деп билдирди 
19-майда Єкмєт їйїндє єткєн бри-
фингде єлкєбїздїн биринчи вице-
премьер-министри Кубатбек Боро-
нов.

Бишкекте 25-майдан тарта автобус, 
троллейбус жана маршруттук кичи 
автобустар сыяктуу коомдук унаа-
лар жїрє баштайт. Жїргїнчїлєр бет-
кап тагынуу режимин сактоо менен 
орундуктарга ылайык гана ташылат. 
Салондогу туруу аралыгы 1,5-2 метр 
болушу милдеттїї шарт.

Бишкек шаарынын вице-мэри 
Азиз Алымкуловдун 20-майда Єк-
мєт їйїндє брифингде айткан маа-
лыматына караганда, борбор ка-
лаада маданий, спорттук, илимий, 
їй-бїлєлїк иш-чараларды єткєрїїгє, 
оюн-зоок мекемелеринин, балдар 
їчїн оюн аянтчаларынын, интернет-
клубдардын, компьютердик-оюн 
жайларынын, балдар бакчалары-
нын иштєєсїнє уруксат берилбейт. 

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Биз Токтогул районуна 
барганыбызда акимдин 
орун басары Нурболот 
Кожобергеновго кезигип, 
райондо жїргїзїлїп 
жаткан иштерди 
сурадык. Ал буларды 
айтып берди:

- Быйыл Єкмєттїн 
тапшырмасы менен буу-
дайды айдап-себїї иш-
тери жакшы колго алын-
ды. Биз дагы єзїбїз де-
милгелеп, айыл єкмєт-
тєр менен сїйлєшїп, 
айдоо жерлерди кєбєй-
тїї иштерин аткардык. 
Айыл чарба министрли-
ги 50 тонна їрєн масе-
лесин 30% дотация ме-
нен чечип берди. Калга-
нын эл єзї тапты. Чїй-
дїн їрєнчїлїк чарба-
лары менен сїйлєшїп 
бердик. Буудайдын эгин 
аянты 320 га деп бекитил-
се, бїгїнкї кїндє 575 гектар 
жерге буудай айдалды. Жер-
жерлерди кыдырганыбызда 
буудайдын єсїшї жакшы бо-
луп келатканын кєрдїк. Ант-
кени, жаан-чачын кєп бо-
луп, єсїмдїктєрдїн єсїшїнє 
жакшы таасир берїїдє. Ток-
тогулда келки буудай аянт-
тарын айдай турганга же-
ри бар негизги эки айыл єк-
мєт бар, алар: Їч-Терек жана 
Єзгєрїш. Торкент жана Бел-
Алды айыл єкмєттєрї да бу-
га кошулууда. Биздин максат 
– буудайды жакшы єстїрїп, 
жыйнап алуу. Былтыр бир 
комбайн атайын фонддун 

эсебинен алынган, дагы бир 
комбайнды быйыл сатып 
алалы деп турабыз. Буудай-
дан сырткары, тєрт айыл 
єкмєткє жїгєрї єстїрїї, їч 
айыл єкмєткє картошка ай-
доо тапшырмалары берил-
ген. Бул тапшырма боюнча 
дээрлик бардыгы аткарылып, 
айрым жерлерде ашыкча ай-
далды. Эми ушунун єсїшїнє, 
дыйкандарга шарт тїзїп бе-
рїїгє, анын коромжусуз жый-
налышына шарт тїзїп бере-
биз. Токтогул районунда 100 
миў калк бар. 

Єлкєнї санариптештирїї 
жана балдарды колдоо жы-
лынын алкагында жылдын 

башынан бери мекеме-
уюмдарга, ишканаларга тап-
шырма берип, калкты тей-
лєєнї жєнєкєйлєштїрїї ма-
селесин койгонбуз. Ал боюн-
ча бирдиктїї терезелер уюш-
турулуп, видеобайкоолор 
коюлган. Бардыгын тутум-
даштырып, отчёттуулукту 
бир системага келтирїїгє 
єтєлї деп калганбыз, тилек-
ке каршы карантинге жабы-
лып калдык. Ошондон бе-
ри айылдарды тынбай кы-
дырып, темирдей тартипти 
орноттук. Токтогул району-
нан вирус чыккан жок, таза 
турабыз. 13-14-майдан бери 
мал базарлардын иштєєсїнє 
уруксат берилди. 

Биздин негизги максат – ра-
йонубуздагы элдин саламат-
тыгын, коопсуздугун коргоо, 
мамлекеттин саясатын элге 
туура тїшїндїрїї. 

Сымбат МАКСУТОВА

ТАКТОО
Г е з и т и б и з д и н 

2020-жылдын 19-май-
ындагы санына жарыя-
ланган Сымбат Максу-
тованын “Малга мами-
ле мал базардан баштал-
байт” аттуу макаласында-
гы Токтогул районундагы 
мал базар ээси, белгилїї 
акын-жазуучу Бактыгїл 
Чыныбаева деген фами-
лия Бактыгїл Сейитбеко-
ва деп оўдолуп окулушун 
єтїнєбїз.

Керегем сага айтам...

Сабырдын тїбї сары алтын Жаздын бир кїнї жылды багат

БИРИНЧИ КЕЗЕКТЕ ЇЙ-БЇЛЄЎЄРДЇ, 
ЭЛ-ЖУРТТУ ОЙЛОГУЛА!

БУЛ КЇНДЄР ЄТЄТ, 
ЖАШООБУЗ АЛГА ЖЫЛАТ

ТОКТОГУЛДА БУУДАЙ 
ЖЫЛДАГЫДАН КЄП АЙДАЛДЫ



УРМАТАЕВА Мунара,
Сокулук районунун тургуну:

 - Менин 1, 2, 8, 10, 12 жаштагы 
беш балам бар. Алардын ар би-

рине 810 сомдон жєлєкпул алчубуз. 
2019-жылдын февраль айынан тарта 
ала баштагам. Жолдошумдун азыраак 
їлїш жери бар болчу. Азыр аны пайда-
ланбайбыз. Жада калса чєбїн оруп ал-
байбыз. Жолдошум экєєбїздїн теў ту-
руктуу ишибиз жок. Бирок, Сокулук ра-
йонунун тиешелїї мекемесинен биздин 
їлїш жерибиздин бар экендигин айты-
шып, бул жолу жєлєкпул ала албайсыў 
деп жатат. Ушул маселе боюнча Эмгек 
жана социалдык єнїгїї министрлиги-
не кайрылып, кеўеш сурап беришиўиз-
дерди єтїнєбїз. 

Эмгек жана социалдык єнїгїї 
министрлигинин мамлекеттик 
жєлєкпулдар бєлїмїнїн кызматкери 
Турганбаева Айкєл жооп берет:

- Жогорудагы жаран учурда жєлєкпулун 
алып жатат. Урматаева Мунара сиздерге 
шашылыш маалымат берген. Сокулук ра-
йондук эмгек жана социалдык єнїгїї баш-
кармалыгы тарабынан бул їй-бїлєгє бир 
жылга чектелген “Їй бїлєгє кємєк” прог-
раммасы менен жєлєкпул берилип келген. 
Башкармалыктан адистер барышып, їй-
бїлєнїн акыбалына карап, жєлєкпулду да-
гы бир жылга чектєєнї чечти. Жер їлїш-
тєрї боюнча да нормативдер бар. Анын не-
гизинде каралганда деле їлїшї жєлєкпулду 
чектегенге жол бербейт экен. 

«Їй-бїлєгє кємєктї» тємєнкї 
їй-бїлєлєр ала алат:

• 16 жашка чейинки балдары бар;
• Їй-бїлєдє бир адамга бир айлык ки-

реше кепилденген эў тємєнкї киреше-
ден, б.а.; 

• 1000 сомдон тємєн болсо.

“Їй-бїлєгє кємєк” жєлєкпулун да-
йындоо їчїн факт тїрїндє жашаган же-
ри боюнча эмгек жана социалдык єнїгїї 
башкармалыгына кайрылуу керек, муну 
менен катар катталган жери мааниге ээ 
эмес.

«Їй-бїлєгє кємєк» жєлєкпулун 
дайындоодо эске алынат:

– айлык акы, стипендия;
– ишкердик ишинен тїшкєн кирешелер 

(салык органдарынын маалымкаты-
нын негизинде);

– жерди, їйгє караштуу участокту иш-
тетїїдєн, мал чарбасынан тїшкєн ки-
решелер (айыл єкмєтїнїн маалымка-
тынын негизинде) жана башкалар.

«Їй-бїлєгє кємєк» жєлєкпулун 
дайындоодо тємєнкї кирешелер 

эске алынбайт:
– пенсиянын бардык тїрлєрї;

– мамлекеттик жєлєкпулдар;
– сєєк коюу їчїн жєлєкпулдар;
– кош бойлуулук жана тєрєт боюнча жє-

лєкпулдар;
– жумушсуздук боюнча жєлєкпулдар жа-

на башкалар.

Жєлєкпул дайындалбайт, эгерде їй-
бїлєдє бар болсо:

иштеген абалдагы:
– даярдоочу завод чыгарган жылы 20 

жылдан аз колдонуу мєєнєтї болгон, 
ошондой эле даярдоочу завод чыгар-
ган жылды кошкондо 20 жылдан ашык 
колдонуу мєєнєтї менен, кыймыл-
даткычынын 2000 жана андан ашык 
куб сантиметрдеги иш кєлємї бар же-
ўил автомашина (2 жана андан ашык 
литр);

– (трактор, комбайн);
– оор жїк ташуучу автомобиль;
– микроавтобус.

– Їй-бїлєдє болгон айыл чарба жан-
дыктары МЖнын шарттуу бирдиктери-
не которулгандан кийин, МЖнын са-
ны їй-бїлєнїн ар бир мїчєсїнє 4тєн 
кєп болсо.

Ооба, “їй-бїлєгє кємєк” жєлєкпулун 
алган їй-бїлєлєр єзгєрїїлєр болгон 

кїндєн тартып беш кїндїн ичинде 
эмгек жана социалдык єнїгїї 

органдарына маалымдоого тийиш, 
эгерде:

– їй-бїлєнїн кирешеси єзгєргєн бол-
со;

– їй-бїлєнїн курамы єзгєрсє;
– їй-бїлє туруктуу жашоо їчїн респуб-

ликанын чегинен тышкары кєчїп кет-
се;

– жєлєкпул алуучу каза болгон учурда;
– же башка шарттарда.

Муну менен катар жєлєкпулду негизсиз 
дайындоого алып барган жагдайлар бол-
гондугу тууралуу єз убагында кабар бер-
беген їй-бїлєгє “їй-бїлєгє кємєк” жєлєк-
пулун тєлєє бул факты аныкталган учур-
дан тартып токтотулат.

Мыйзамсыз берилген акча каражаттары 
республикалык бюджетке кайтарылууга 
тийиш, ал эми “їй-бїлєгє кємєктї” жа-
ўы дайындоо тууралуу арыз 12 ай ичин-
де кабыл алынбайт.

«Їй-бїлєгє кємєк» жєлєкпулунун єл-
чємї 810 сомду тїзєт.

Эгерде їй-бїлє райондук коэффициент-
тер белгиленген бийик тоолуу, алыскы же 
жетїїгє кыйын жерде жашай турган бол-
со, анда жєлєкпул коэффициенттерди эс-
ке алуу менен тєлєнєт.

ГУЛЖАЙНА, 
Бишкек шаары:

- Балам жаўы эле їйлєндї. Ал – 
менин жалгыз уулум. Азыркы жа-

шаган батирибизди ага белекке берейин 
деп жаткам. Батирди белекке берип 
жатып мен да балама кандайдыр бир 

шарттарды койсом болобу? Анткени 
алар жаўы їйлєндї, ар кандай маселе-
лер чыгышы ыктымал.

- Балаўызга батирди белекке берїї бул 
сиздин эркиўиз. Эч кандай акча албай ту-
руп белекке бересиз. Бирок, сиз ага мындай-
да шарт коё албайсыз. Болгону ємїр бою 
сизди камкордукка алуу боюнча келишим 
гана тїзє аласыз. Батирди алган тарап 
мындай учурда сизди камсыз кылып ту-
рууну мойнуна алат. 

АДИЛЕТ,
Бишкек шаары:

- Мен ипотекага їй алгам. Мын-
дан эки жыл мурун бойдок кезим-

де алган їйїмдїн акчасын тєлєп ке-
ле жаткам. Жакында їйлєндїм. Мын-
дан ары буга тєлєгєн сумма экєєбїздїн 
атыбыздан тєлєндї деген таризде бо-
луп калабы. Батирге аялым да ээлик 
кылып калабы?

- Мындай учурда їй тїгєйлєрдїн мїл-
кї деп эсептелип калат. Бирок, бул шарт 
туура эмес. Анткени, сиз мурда тєлєм-
дєрдї єз чєнтєгїўїздєн тєлєп жїргєнсїз. 
Аны тастыктоочу документтер бар. Бул 
жагдай боюнча сотко кайрылып, їй боюн-
ча маселени чечип алса болот. 

БАКЫТ, 
Жалал-Абад шаары:

 - Жубайым менен ажырашып 
кеткениме 3 жыл болду. Орто-

бузда эки кыз бар. Акыркы кездерде 
мурунку жубайым мени менен 2 кы-
зымды жолуктурбай жатат. Мен 
аларга каралашып, каражат кото-
руп турам.

- Сиздин акча каражат которуп тур-
гандыгыўыз тууралуу кагаздар бар. 
Аларды тактаўыз да сотко кайры-
лыўыз. Сот сиз менен кыздардын жо-
лугуусу їчїн убакыт бєлєт. Дагы бир 
айта кетчї нерсе, нотариус аркылуу 

жубайыўыз менен кыздарга жолугуучу 
убактыны такташып, келишим тїзїп 
алсаўыз болот. 

Юридикалык суроолорго адвокат 
Рустам Абдурауфов жооп берди. 

Бакыт ЮСУПОВ, 
Сокулук районунун тургуну:

 - Биз акыркы айларда кредит-
терди терминал аркылуу тєлєй 

баштадык. Тєлємдєр канча убакытта 
эсепке тїшєєр болду экен? Ал эми ком-
муналдык тєлємдєрчї? 

- “FINCA Банктын” кардарларды 
тейлєє бєлїмї жооп берет:

- Саат 17.00гє чейинки жїргїзїлгєн Банк 
кредитинин тєлємї ошол кїнгє эсептелет. 
17.00дєн кийин жїргїзїлгєн Банк кредити-
нин тєлємї кийинки кїнгє эсептелет. Мо-
билдик операторлордун, интернет провай-
дерлердин, кабельдик/санариптик теле-
кєрсєтїїлєрдїн тєлємї ошол учурга эсеп-
телет. Коммуналдык сектордун тєлємї 3 
иш кїнїнїн аралыгына эсептелет.

НУРАЛИЕВА Турсунай, 
пенсионер:

 - Пенсионерлер їчїн «Камсыздан-
дырылган адамдын єздїк кабине-

ти» ачылыптыр. Мунун бизге кандай 
пайдасы бар болду экен?

Социалдык фонд жооп берет:

- 2019-жылдын 1-июлунан тартып 
«Камсыздандырылган адамдын єздїк ка-
бинети» ишке кирген. Мунун негизги пай-
дасы Кыргыз Республикасынын Социал-
дык фондунун бєлїмїнє келип, єзїнїн ма-
селелерин чечїї їчїн адистерге кезекке 
туруунун ордуна “Єздїк кабинет” сис-
темасында катталып, пароль алып жа-
на андан кийин “Єздїк кабинет” аркылуу 
интернеттен зарыл маалыматтарды 
аралыктан сурап алууга мїмкїн. “Єздїк 
кабинетте” катталуу їчїн сиз: Социал-
дык фонддун жакынкы аймактык бєлї-
мїнє бир жолу келип, арыз бере аласыз. 
2017-жылдагы їлгїдєгї КР жаранынын 
паспорту жана окуп чыгуучу тїзїлмє 
(картидер) болсо алыс жактан эле кат-
талууга болот. Азыр биздин пенсионер-
лердин 50000ден ашыгынын єздїк каби-
нети бар. 

Даярдаган 
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

ЭРИНБЕЙ ЖООП БЕРЕТ
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ПССИ Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ 
ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА 

ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:

жилой дом (земля и строения) 
с земельным участком, 

принадлежащий на праве 
собственности Джолдошбаеву 

Рустаму Осмоналиевичу, 
расположенный по адресу: 

Чуйская область, Жайылский 
район, г.Кара-Балта, 

уд.Железнодорожная, дом 
№109 со стартовой ценой 

1617556,93 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.06.2020 
ãîäà â 14.30 ÷àñàì ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâî.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîá-
õîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíî-
ãî âçíîñà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
¹4403062100000207 ÏÑÑÈ Æà-
éûëñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷-
íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå 5 
äíåé âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïî-
êóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ 

Æàéûëñêîãî ðàéîíà, 
Òóðóñáåêîâó À.Ò., êàá. ¹7, 

òåë.: (03133) 3-70-08.

Ñ-128

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

на автотранспортное средство марки «Хундай-Портер», 
1999 года выпуска, гос.номер 01 KG 714 AAV, принадлежащее на 

праве личной собственности Узакову С.М. начальная стартовая 
продажная цена 288 200 (двести восемьдесят восемь тысяч 

двести) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.07.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
çàëîæåííîãî èìóùåñòâà, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êàðà-Êóæóð, ä. 158.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèø-
êåê ð/ñ 4402052100000877, ÁÈÊ 440001 ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ è ïîäàòü 
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé 
âíåñòè íà/ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïîêó-
ïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
Èñìàèëîâ Áåêñóëòàí Àáñàìàòîâè÷ 

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 34-17-51, (0776) 22-11-44. Í-450

КУЛАКТАНДЫРУУ! 
Урматтуу Ат-Башы районунун тургандары!

Ат-Башы райондук мамлекеттик 
администрациясы 

Кара-Суу айылынын «Кара-Талаа» участогундагы 73,0 га 
мамлекеттик менчиктеги айыл чарба багытындагы жер аянтын, КР 
Єкмєтїнїн 09.10.2019-жылдагы №535 токтомуна ылайык ижарага 

АУКЦИОН ЄТКЄРЇЇНЇ ЖАРЫЯЛАЙТ. 

Àóêöèîí 2020-æûëäûí 22-èþíóíäà ñààò 14.00äº Àò-Áàøû ðà-
éîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòûíäà ºòºò. Àóê-
öèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí 
àéûë ÷àðáàñûí ºí¿êò¿ð¿¿, àãðàðäûê ðåôîðìàíû èøêå àøûðóó, æà-
ðàòûëûøòû êîðãîî áîþí÷à áàøêû àäèñè Ä.Ìàìûòáåêîâãî òàïøû-
ðóó êåðåê. Äîêóìåíòòåð 22.05.2020-æûëäàí 19.06.2020-æûëãà ÷å-
éèí ñààò 09.00äºí 17.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0701) 58-07-58.

Ýñêåðò¿¿: æîãîðóäàãû æàðûÿãà áåðèëãåí æåð àÿíòòû áèð ãàíà 
àéûë ÷àðáà áàãûòûíà áåðèëåò.

Óòåðÿííûå 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

èñïîëüçîâàíèÿ çåìäîëåé íà 
0,45 ãà èä. êîä 2-05-12-0007-
0172 ñåðèÿ ÈÊ -ÒÏ ¹402128, 
0,45 ãà èä. êîä 2-05-12-0007-
0173 ñåðèÿ  ÈÊ - ÒÏ ¹402128 

è  æèëîé äîì â ñåëå Òþï 
ïî óëèöå Îñìîíîâà ¹60 
ïðèíàäëåæàùèé ëè÷íîé 

ñîáñòâåííîñòè  ñîãëàñíî 
äîãîâîðà  êóïëè - ïðîäàæè 

(îò 24.07.1986 ã. çà ¹384) íà 
èìÿ Ìåëèõîâà Àëåêñàíäðà 

Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-014

Æóìàíàçàðîâ Êî÷êîðáàé 
Àáäóëëàåâè÷êå òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Ñåéäèêóì àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Êûçûë-Àé 

àéûëûíäàãû Ê.Àëèìîâ 
¹23 êº÷ºñ¿íäºã¿ òóðàê 
æàéûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó (èäåíòèôèêàöèÿëûê  
êîäó:  3-02-05-1001-

0620) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ä-17

Àáäóëëàåâ ªñêºíáåê 
Îìîðáåêîâè÷êå òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí  

Áàçàð-Êîðãîí àéûëûíäàãû 
Á.Îñìîíîâ êº÷ºñ¿íäºã¿ æåð 
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (ñåðèÿñû × ¹344730, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-02-
02-0005-0160) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-17

Ñ-213

ОАО «КЫРГЫЗТРАНСАВТО»
Îòðàñëü (âèä äåÿòåëüíîñòè) ãðóçîâûå ïåðåâîçêè
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè  ÷àñòíàÿ
Àäðåñ:    ã.Áàëûê÷û, 
    óë. Æ.Àìàíáàåâà, 210 

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé 
áàëàíñ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2020 ãîäà

Êîä 
ñòðîê 

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íàêîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

1. Àêòèâû 

1.1. Äîëãîñðî÷íûå àêòèâû 14691,1 14683,5

1.2. Êðàòêîñðî÷íûå àêòèâû 7195,8 6051,7 

1.3. Èòîãî àêòèâîâ 21886,9 20735,2

2. Êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà

2.1. Âûïóùåííûé àêöèîíåðíûé êàïèòàë 6391,8 6391,8

2.2. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 0 0

2.3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 0 -106,2

Èòîãî êàïèòàë 6391,8 6285,6

2.4. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 15495,1 14449,6

2.5. Èòîãî êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà 21886,9 20735,2

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷åò î 
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ íà 01.04.2020 ã.

Êîä 
ñòðîê 

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

Íàêîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà

1. Îñíîâíîé äîõîä îò ðåàëèçàöèè 
à/óñëóã 

- 0

2. Ñåáåñòîèìîñòü àâòîïåðåâîçîê 0

3. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) 0 -106,2

4. Ïðî÷èå äîõîäû îò îïåðàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè 

0 0

5. Ïðî÷èå ðàñõîäû îò îïåðàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè 

0 0

6. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) 0 0

7. Íå îïåðàöèîííûå äîõîäû (+) 
ðàñõîäû (-) 

0 0

8. Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (+) è óáûòîê (-) 0 -106,2

Áóõãàëòåð Ñ.ÈÑÌÀÍÀËÈÅÂÀ

ПССИ Аламудунского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ АУКЦИОН 

на заложенное недвижимое имущество

- 2 этажный жилой дом общей полезной площадью - 
332,22 кв.м., жилой площадью - 117,85 кв.м., с земельным 
участком мерою 0,10 га. (фундамент бетонный, стены ж\к, 
кровля метала черепица) находящиеся по адресу: Чуйская 
область Аламудунский район, село Кок-Жар ул.Тынчтык 
дом №22 идентификационный код 7-01-08-1001-0523, 
принадлежащий Абдрахманову Мирлану Султангазиевичу 
на праве собственности на основании договора купли-
продажи от 15 мая 2006 года реестр №3-1080.

Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ 25 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ñ.Ëåáåäèíîâêà, óë.Øêîëüíàÿ, 7, êàá. 1 êàá. (âî äâîðå) ÏÑÑÈ Àëà-
ìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 10 655 701 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò 
ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷è ñåìüñîò îäèí) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
â ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 1293045000003273, 
êîä 14511900. íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388 ÁÈÊ 440001.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé àóêöèîí äîëæåí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé âíåñ-
òè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîëíîñòüþ ïîêóï-
íóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 60-31-34, ñ.Ëåáåäèíîâêà, óë.Øêîëüíàÿ, 7,                               
êàá.1 êàá. (âî äâîðå) ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà. Ñ-219

ПССИ БАЗАР-КОРГОНСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН) 

по реализации заложенного имущество: Жилой дом по 
адресу: Базар-Коргонской район, с/о Базар- Коргон, 
ул.Насырова №67, общий полезный площадью-198,87 
кв.м., полезный площадь-103,12 кв.м., земельной участок 
в мерию- 1072,0 кв.м. принадлежащие залогодателю 
Атажановой Шахнозахон Сайипжановне иден.код №3-02-
02-0016-1042. 

Стартовая цена - 1 080 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 10.00 ÷àñîâ           
29 èþíÿ 2020 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåï. ñ÷åò ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñ-
êîãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèå 
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íàè-
áîëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãè âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà 
êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïå-
ðåä íà÷àëîì òîðãîâ. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî
ðàéîíà ïî òåë.: (03736) 5-00-79, (0555) 10-79-51. Ä-17

Подразделение службы судебных исполнителей 
Сокулукского района Чуйской области

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
на недвижимое имущество

расположенное по адресу: Сокулукский район, г.Шопоков, 
ул.Линейная, 25 идентификационный код 7-08-01-0009-
0722, принадлежащий на праве собственности Батырбек 
уулу Урмату.

Определить начальную (стартовую) продажную цену в размере 
974 400 (девятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста) сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷àñîâ, 6 èþëÿ 2020 ãîäà, â Ïîäðàçäåëå-
íèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé 
îáëàñòè, ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ. Ñî-
êóëóê, óë.Ôðóíçå, äîì 123, êâ. 7.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íóæíî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñó-
äåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà Êàðûìøàêîâà Æ.Ì.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çà-
êàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ ê îðãàíèçàòîðó 
òîðãîâ ñóäåáíîìó (èñïîëíèòåëþ Êàðûìøàêîâà Æ.Ì.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0705) 41-94-20, (0508) 06-26-58, (0555) 06-26-58. 

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè 
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 4403052100000122 
ÁÈÊ 440305, Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» ñ.Ñîêóëóê 
Êîä ïëàòåæà: 14238900, ÈÍÍ 00405199510158 

Í-447

“НУР ТЕЛЕКОМ” ЖЧК
(“О!” СМ) 

01.06.2020-жылдан баштап, эки тарифтин 
шарттарына єзгєрїїлєр киргизиле 

тургандыгын єз абоненттерине маалымдайт:

1. “Îêóó÷ó” òàðèôè òºëºíìº áîëîò, 7 êàëåíäàð-
ëûê ê¿íãº (áàðäûê ñàëûêòàðäû ýñåïêå àëãàí-
äà) àáîíåíòòèê òºëººëºðä¿í áààñû 80 ñîì-
äó ò¿çºò. Îøîíó ìåíåí áèðãå èíòåðíåò-ïàêåò 
òàðèôè 8 Ãèãàáàéòêà ÷åéèí æîãîðóëàéò æàíà 
Instagram ëèìèòñèç áîëîò.

2. “Îãî êîòîðóë! Ñòóäåíò Îíëàéí” òàðèôèíèí àáî-
íåíòòèê òºëºìäºð¿í¿í áààëàðû ºçãºð¿ëºò, 7 
êàëåíäàðëûê ê¿íãº (áàðäûê ñàëûêòàðäû ýñåï-
êå àëãàíäà) ºë÷ºì¿ 85 ñîìäó ò¿çºò.

Êå¢èðè ìààëûìàòòàðäû ðàñìèé www.o.kg ñàé-
òûíàí æå Î! Àêûñûç ñóðàï áèë¿¿ êûçìàòûíàí 707 
òåë. æàíà Î! òåéëºº æàíà ñàòóó îôèñòåðèíåí áè-
ë¿¿ãº áîëîò. 

¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ ÌÒÁÌÊ 
êàðàøòóó ÌÁÀíûí ëèöåíçèÿëàðû. 

ООО «НУР ТЕЛЕКОМ»
(ТМ «О!») 

уведомляет своих абонентов о том, что с 
01.06.2020 г. будут изменены условия двух 

тарифов:

1. Òàðèô «Îêóó÷ó» ñòàíåò ïëàòíûì, ñòîèìîñòü 
àáîíåíòñêîé ïëàòû ñîñòàâèò 80 ñîìîâ (ñ ó÷å-
òîì âñåõ íàëîãîâ) çà 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. À 
òàêæå, èíòåðíåò-ïàêåò â òàðèôå áóäåò óâå-
ëè÷åí äî 8 Ãèãàáàéòîâ è èíòåðíåò-òðàôèê íà 
Instagram ñòàíåò áåçëèìèòíûì.

2. Â òàðèôå «Ïåðåõîäè íà Î! Ñòóäåíò Îíëàéí» 
áóäåò èçìåíåíà ñòîèìîñòü àáîíåíòñêîé ïëà-
òû, ðàçìåð êîòîðîé ñîñòàâèò 85 ñîìîâ (ñ ó÷å-
òîì âñåõ íàëîãîâ) çà 7 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî áóäåò ïîëó-
÷èòü íà ñàéòå: www.o.kg, â áåñïëàòíîé ñïðàâî÷-
íîé ñëóæáå Î! ïî òåë.: 707, â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñ-
ëóæèâàíèÿ ñåòè Î! 

Ëèöåíçèè ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ: 
¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ.

Ñ-223

Ñ-224



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  ЖОГОРКУ СОТУНА
КАРАШТУУ СОТ АДИЛЕТТИГИНИН 

ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄГЄ АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЇЛЄРЇН ЖАРЫЯЛАЙТ

1. ЖАЛПЫ БЄЛЇМ
Башкы адис (IT адис) (У-Б) - 1 б.

1. Êåñèïòèê áèëèì äå¢ãýýëè:
- æîãîðêó òåõíèêàëûê áèëèì (IT òåõíîëîãèÿ áîþí÷à).
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàãû æûéûíäû ñòàæû áèð æûëäàí 

êåì ýìåñ æå áîëáîñî òèåøåë¿¿ êåñèïòèê ÷ºéðºäº 3 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû. 

2. КАРЖЫ-ЧАРБАЧЫЛЫК КАМСЫЗДОО БЄЛЇМЇ
Адис (К-Б) - 1 б.

1. Êåñèïòèê áèëèì äå¢ãýýëè:
- æîãîðêó ýêîíîìèêàëûê áèëèì;
- òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóó-

íó áàøêàðóó áîþí÷à ñåðòèôèêàòûíûí áîëóøó àðòûê÷ûëûãû áîëóï ñàíàëàò. 
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- èø ñòàæûíà òàëàïòàð êîþëáàéò.

3. ОКУТУУЧУЛУК КУРАМ
Окутуучу - 4 б.

ÆÀËÏÛ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈßËÛÊ ÒÀËÀÏÒÀÐ:
1. Êåñèïòèê áèëèìäèí äå¢ãýýëè: æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè.
2. Ýìãåê ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ¿÷ æûëäàí êåì ýìåñ îêóòóó÷óëóê èø òàæðûéáàñû;
- îêóòóó ìîäóëäàðûí, îêóó êóðàëäàðûí æàíà ìåòîäèêàëûê ìàòåðèàëäàðäû æàçóó 

òàæðûéáàñû;
- îêóó ìàòåðèàëäàðûíà ýêñïåðòèçà æ¿ðã¿ç¿¿ òàæðûéáàñû; 
- ñóäüÿëûê èø ñòàæûíûí áîëóøó àðòûê÷ûëûãû áîëóï ñàíàëàò.  

Áàðäûê äîêóìåíòòåð äåëîãî (ñêîðîøèâàòåëü) òèðêåëèøè êåðåê æàíà Ñîò àäèëåòòèãè-
íèí æîãîðêó ìåêòåáèíå ñààò 9.00äºí 17.00ãº ÷åéèí Áèøêåê øààðû, Ìîñêâà êº÷ºñ¿, 201 
äàðåãè áîþí÷à áåðèëèøè êåðåê.

Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó ìººíºòòºð¿:
- àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò îðóíäàðû áîþí÷à 2020-æûë-

äûí 22-ìàéûíàí òàðòûï 5-èþíóíà ÷åéèí (êîøî ýñåïòåï);
- îêóòóó÷óëóê êóðàì áîþí÷à 2020-æûëäûí 22-ìàéûíàí òàðòûï 10-èþíóíà ÷åéèí 

(êîøî ýñåïòåï). 

Ìààëûìàò ¿÷¿í áàéëàíûø òåë.: (0312) 45-47-36.

Êîíêóðñ áîþí÷à òîëóê ìààëûìàòòû Ñèç Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíóí - 
sot.kg æàíà Ñîò àäèëåòòèãèíèí æîãîðêó ìåêòåáèíèí - vshp.sot.kg ðàñìèé ñàéòòàðûíàí 
àëà àëàñûç. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВОСУДИЯ 
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1. ОБЩИЙ ОТДЕЛ
Главный специалист (IT специалист) (С-Б) - 1 ед. 

1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå (ïî IT òåõíîëîãèÿì) 
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 

îäíîãî ãîäà ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå 
ìåíåå 3-õ ëåò.

2. ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Специалист (М-Б) - 1 ед.

1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;
- íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè çàêóïêàìè òîâàðîâ, ðà-

áîò è óñëóã ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ê ñòàæó ðàáîòû.

3.ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
Преподаватель - 4 ед.

ÎÁÙÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß: 

1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- îïûò ïðåïîäàâàíèÿ íå ìåíåå òðåõ ëåò;
- îïûò íàïèñàíèÿ ó÷åáíûõ ìîäóëåé, ïîñîáèé, ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ;
- îïûòà ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ;
- íàëè÷èå ñóäåéñêîãî ñòàæà ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Âñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïîäøèòû â ñêîðîñøèâàòåëü è ïðåäîñòàâëåíû â Âûñøóþ 
øêîëó ïðàâîñóäèÿ ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 201.

Ñðîêè ïðèåìà äîêóìåíòîâ:
- ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì äîëæíîñòÿì ñ 22 ìàÿ ïî                

5 èþíÿ 2020 ãîäà;
- ïî ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó ñ 22 ìàÿ ïî 10 èþíÿ 2020 ãîäà. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 45-47-36.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíûõ ñàé-
òàõ: Âåðõîâíîãî ñóäà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè - sot.kg è Âûñøåé øêîëû ïðàâîñóäèÿ - 
vshp.sot.kg. 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Õàëìèîí àéûë 
àéìàãûíûí Êºê-Òàë 

àéûëûíäà æàéãàøêàí 
Ìàìàòãàïèðîâ 

Áîõîäèðæîí 
Þñóáæîíåâè÷òèí 

àòûíäàãû 8-02-15-1005-
0022 èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó ìåíåí êàòòàëãàí 
òóðàê æàéûíûí 

òåõíèêàëûê ïàñïîðòóíóí 
ºç êîëóíäàãû ò¿ï 

íóñêàñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-0014

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

¹854091 íà èìÿ 
Òàèðîâîé Ëèÿ 

Íàèëüåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-458

Îø îáë., Íîîêàò ðàéîíó, Òººëºñ àéûë ºêìºò¿, 
Êå¢åø àéûëûíûí òóðãóíó Àáäûãàíûåâ Àìèðáåêêå 
òèåøåë¿¿ òóðàê æàéäûí ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 

×¹373919 (05.07.2012-æ.) òåõïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-983

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí ¯÷êîðãîí àéûë àéìàãûíûí Êàëà÷à 
àéûëûíûí ÌÒÔ êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí Ìóðçàøàðèïîâ 
Ìèðçîõèòæîí Ìóðîäèëæîíîâè÷êî òààíäûê áîëãîí 

8-02-14-1006-0862 èäåí. êîäó ìåíåí ñåð. × ¹802437, 8-02-14-
1006-0863 èäåí. êîäó ìåíåí ñåð. × ¹802438, 8-02-14-1006-0864

 èäåí. êîäó ìåíåí ñåð. × ¹802439 æàíà 8-02-14-1006-
0865 èäåí. êîäó ìåíåí ñåð. × ¹802440 13-ñåíòÿáðü 

2018-æûëäàãû ìàì. àêòûíûí êîëóíäàãû 
ò¿ï íóñêàëàðû æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-130

Áàòêåí ðàéîíóíóí 
Äàðà àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó "Äàðà ñóóñó" 
ÈÑÊÀÊÁñûíûí ìººð¿ 

æîãîëóï êåòêåíäèãèíå 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-0086

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹553046 
(îò 30.10.2014 ã.) íà 

èìÿ Áóëàâèíà Ñåðãåÿ 
Âëàäèìèðîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-459

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹054985 íà èìÿ 
Òèëëåáàåâà Äàíèÿðà 

Àáûëêàñûìîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-682

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî âðåìåííîãî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèè Â ¹045939 
(îò 30.12.2009 ãîäà) âûäàííûé Êóáàíû÷áåêîâó Àçèì 

Êóáàíû÷áåêîâè÷ó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Ð.Æ.

КУЛАКТАНДЫРУУ! 

Ат-Башы райондук мамлекеттик 
администрациясы 

Кара-Булуў айылынын 7,90 га мамлекеттик менчиктеги курулуш 
алдындагы жер аянтын КР Єкмєтїнїн 09.10.2019-жылдагы 

№535 токтомуна ылайык ижарага 
АУКЦИОН ЄТКЄРЇЇНЇ ЖАРЫЯЛАЙТ.

Àóêöèîí 2020-æûëäûí  22-èþíóíäà ñààò 10.00äº Àò-Áàøû  ðà-
éîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòûíäà ºòºò. Àóê-
öèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí 
àéûë ÷àðáàñûí ºí¿êò¿ð¿¿, àãðàðäûê ðåôîðìàíû èøêå àøûðóó, æà-
ðàòûëûøòû êîðãîî áîþí÷à áàøêû àäèñè Ä.Ìàìûòáåêîâãî òàïøû-
ðóó êåðåê. Äîêóìåíòòåð 22.05.2020-æûëäàí 19.06.2020-æûëãà ÷å-
éèí ñààò 9.00äºí 17.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0701) 58-07-58. Ñ-213

Ñ-222

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского 
района Чуйской области Суйумбаев Т.Н.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН

с методом понижения начальной цены на заложенное 
нежилое помещение (колбасный цех), полезной 
площадью - 1 506,30 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою - 0,7 га, находящегося по адресу: 
Чуйская область, Аламудунекий район, с. Кара-Жыгач, 
б/н на основании договора купли-продажи за №1-
2996 от 08.11.2007 года, государственного акта серии 
Ч №117206, идентификационный код №7-01-07-1001-
0762, принадлежащий на праве собственности Баястанову 
Рысбеку Барпиевичу, путем продажи с публичных торгов.

Установив его начальную (стартовую) 
продажную цену в размере 21 994 548 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ïîäðàçäåëåíèè 
ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
â ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî àêêó-
ìóëÿòèâíûé ñ÷åò: 4403011001001001, ÁÈÊ 440001, êîä 142389900, íà 
ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìó-
äóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, ÁÈÊ 440001.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëî àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 60-31-34, ñ.Ëåáåäèíîâêà, 
óë.Øêîëüíàÿ, 7, êàá.19, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà. Í-457

Судебный исполнитель подразделения 
службы судебных исполнителей 

Аламудунского района Николаева С.В.
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЖИЛОЙ ДОМ

расположенный на земельном участке мерою - 1150,0 
кв.м., по адресу: Чуйская область, Аламудунский район, 
с.Лебединовка, ул.Кирова, 36, Лит. А - общей полезной 
площадью - 475,21 кв.м., жилой площадью - 199,1 кв.м., 
Лит. Б - общей полезной площадью - 89,81 кв.м., жилой 
площадью - 67,59 кв.м. принадлежащий Бокешовой 
Салтанат Кочкоровне.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 30.06.2020 ãîäà â 
ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêî-
ãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) 
ïðîäàæíóþ öåíó â ðàçìåðå 7 949 784 

(ñåìü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ 
ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 397489 (òðèñòà äåâÿ-
íîñòî ñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ñîì, ãàðàíòèéíîãî 
âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ÁÈÊ 
440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, 
(àäðåñ: ×Ô ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ã. Áèøêåê, ïð.×óé, 43).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîë-
íèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãà-
ðàíòèéíîãî âçíîñà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ 
èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Àëàìóäóíñêèé ðà-
éîí, ñ.Ëåáåäèíîâêà, óë.Øêîëüíàÿ, 7, êàá. 20.

Òåë.: (0312) 60-31-34. Ñ-225

2020-жылдын  22-майы 7
мамлекеттик расмий гезити



erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

R

Áèçäèí ðåêâèçèòòåð: ð/ñ ¹1280010019784103 ÁÈÊ 128001 ÎÊÏÎ 20108596
ÈÍÍ. 00107199210141 ÇÀÎ Êûðãûçñêèé-Èíâåñòèöèîííî-Êðåäèòíûé Áàíê (ÊÈÊÁ)Гезит ээси: Кыргыз Республикасынын Єкмєтї

Башкы редактордун милдетин аткаруучу

ЧЕРБЕКОВ Алмаз 
Досбекович – 62-38-77

Башкы редактор
КЕРИМБАЕВ
Дыйканбек

Качкынбаевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун орун басары
ТЕМИРОВ Таалайбек – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс

Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71
Жооптуу катчынын орун басары
АЛТЫМЫШЕВ Атай – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, илим, спорт жана туризм бє-
лїмї – 62-38-78
Сот-укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

 – рекламалык материалдар

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын позиция-
сын билдирбейт.

"Учкун" АКсынын
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹609. Íóñêàñû 5027

Áàñóóãà 21.05.2020-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

2020-жылдын апрель айынын 30уна карата
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖЄНЇНДЄ ОТЧЕТ

Ñòàòüÿëàðäûí àòàëûøû 30.04.2020-æ.
ìè¢ ñîì

30.04.2019-æ.
ìè¢ ñîì

Àêòèâäåð

Áààëóó ìåòàëëäàð 51 072 982 35 985 721

Êàññàäàãû, áàíêòàðäàãû æàíà ôèíàíñû ìåêåìåëåðèíäåãè êàðàæàòòàð 95 622 974 80 243 021

Áåðèëãåí íàñûÿëàð 6 686 090 8 671 756

Áàøêà æûéûíäû êèðåøå àðêûëóó àäèëåòò¿¿ íàðê áîþí÷à áààëàí-
ãàí èíâåñòèöèÿëàð 42 422 458 36 037 589

Àìîðòèçàöèÿëûê íàðê áîþí÷à áààëàíãàí èíâåñòèöèÿëàð 127 672 190 246

Òóóíäó æàíà àññîöèàöèÿëàíãàí óþìäàðãà èíâåñòèöèÿëàð 4 669 753 979 653

Íåãèçãè êàðàæàòòàð 1 746 359 1 683 698

Ìàòåðèàëäûê ýìåñ àêòèâäåð 159 774 117 715

Áàøêà àêòèâäåð 15 598 127 4 469 283

Æûéûíòûãûíäà, àêòèâäåð 218 106 189 168 378 682

Ìèëäåòòåíìåëåð æàíà êàïèòàë

Ìèëäåòòåíìåëåð:

Æ¿ã¿ðò¿¿äºã¿ áàíêíîòòîð æàíà ìîíåòàëàð 110 845 137 92 672 079 

Áàíêòàðäûí æàíà áàøêà ôèíàíñû ìåêåìåëåðèíèí êàðàæàòòàðû 21 936 287 19 394 551

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í êàðàæàòòàðû  13 516 067 16 054 843

×ûãàðûëãàí êàðûçäûê áààëóó êàãàçäàð 11 083 820 9 728 645

Àëûíãàí êðåäèòòåð 0 160 569

Áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáèíäå ÝÂÔòåí àëûíãàí ÀÊÓ (ÑÏÇ) áîþí÷à ìèë-
äåòòåíìåëåð 9 266 868 8 194 492

Áàøêà ìèëäåòòåíìåëåð 323 566 135 676

Æûéûíòûãûíäà, ìèëäåòòåíìåëåð 166 951 628 146 340 855

Êàïèòàë

Óñòàâäûê êàïèòàë 2 000 000 2 000 000

Ìèëäåòò¿¿ êàìäàð 7 476 561 7 476 561

Áààëóó ìåòàëëäàðäû æàíà ÷åò ºëêº âàëþòàëàðûí êàéðà áààëîî 
áîþí÷à êàì 36 058 558 11 643 987

Áàøêà æûéûíäû êèðåøå àðêûëóó àäèëåòò¿¿ íàðê áîþí÷à áààëàíãàí 
èíâåñòèöèÿëàðäû êàéðà áààëîî áîþí÷à êàì 158 976 5 863

ªòêºí ìåçãèëäèí áºë¿øò¿ð¿ëáºãºí ïàéäàñû 2 565 273 0

Îò÷åòòóê ìåçãèëäå àëûíãàí ïàéäà 2 875 076 911 416

Æûéûíòûãûíäà êàïèòàë 51 154 561 22 037 827

Æûéûíòûãûíäà, ìèëäåòòåíìåëåð æàíà êàïèòàë 218 106 189 168 378 682

Тєрага Т.АБДЫГУЛОВ 

Башкы бухгалтер С.АЛЫБАЕВА

“АЛЬФА ТЕЛЕКОМ” ЖАК 
(MegaCom соода белги)

2020-жылдын 1-июнунан тартып компаниянын 
кызматтарынын тизмегин заманбап шартка 

ылайыкташтыруу максатында «GoodOk» кызматынын 
жоюла тургандыгын маалымдайбыз. 

Кененирээк: *500.

Ñ-220

Подразделение службы судебных исполнителей 
Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
по продаже недвижимого имущества:

- в виде земля и строение, расположенный по адресу: 
Иссык-Кульский район, с.Булан-Соготту, Кумбельского 
айыл окмоту иден. код 2-03-07-1002-0156, принадлежащий 
на праве собственности ОО “Садоводческое общество” 
“Здоровья”.

Стартовая цена в размере 373 800 
(триста семьдесят три тысячи восемьсот) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â àóêöèîí ïåðåä òîðãàìè âûíî-
ñèò 5 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâî â äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà: 4404032100000106, ÁÈÊ 440001,                
ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêî-
ãî ðàéîíà Àéûë÷èåâ Ý.Ê.

Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé. ñóä. 
Òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-33-38, (0501) 15-13-28. Ï/Ï-373

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

на долю недвижимое имущество

расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 92 
идентификационный код 1021000500102, установив его 
начальную (стартовую) продажную цену в размере 
5 200 000 (пять миллионов двести тысячи) сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.06.2020 ã. â 11.30 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò             
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü 
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18.06.2020 
ãîäà â 11.30 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàêååâ Ê.Ì. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0553) 50-21-60.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, 
ð/ñ: 4402012100000440 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðà-
éîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà 14238900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíè-
êà òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-453Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского 
района Чуйской области Суйумбаев Т.Н.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН
с методом понижения начальной цены на недвижимое имущество

- земельный участок, сельскохозяйственная пашня, 
расположенный по адресу: Аламудунский район, Таш-
Мойнок а/а, с. Кой-Таш конт. №221, идентификационный 
код 7-01-17-0016-0168 зарегистрированный на праве 
собственности за Карымбаевой Каракаш Сагынбаевной.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ïîäðàçäåëåíèè 
ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) 
ïðîäàæíóþ öåíó â ðàçìåðå 223 000 ñîìîâ. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
â ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî àêêó-
ìóëÿòèâíûé ñ÷åò: 4403011001001001, ÁÈÊ 440001, êîä 142389900, íà 
ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìó-
äóíñêîãî ðàéîíà 4403012100000388, ÁÈÊ 440001.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí 
äåíü äî íà÷àëî àóêöèîíà. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå 
òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò                              
ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 60-31-34, ñ.Ëåáåäèíîâêà, 
óë.Øêîëüíàÿ, 7, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà. Í-454

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Óòåðÿííûé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêò íà 

íåäâèæèìîñòü î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

ñåðèè × ¹653552 âûä. ÃÐÑ îò 
21.09.2016 ã. íà èìÿ Êëþêâèíà 

Ãåííàäèÿ Ïåòðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Ê.À.

Óòåðÿí ãîñ. àêò î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

íà çåì.ó÷. × ¹655553  
âûä.10.06.2016 ã. âûï. 
íà ªì¿ðêàíîâ Ìóðàò 

Òàøòàíáåêîâè÷ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-373

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ëèöåíçèè ñåðèÿ 
ÊÐÓ-2 ¹06513 

îò 19 îêòÿáðÿ 2015 ã. 
íà èìÿ ÎñÎÎ 

«Øàðøåí-êóðóëóøñåðâèñ» 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-451

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Áàéìóðàòîâ Òàæèìàìàò 
Ñàìàòîâè÷êå ðàéñòàòòàí æåêå 

èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎñó 22962372 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-383

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÎñÎÎ «Ýëîäåÿ» ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíîé. 
Í-452

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ ¹01233414 

ÈÍÍ 10203198600692 íà èìÿ 
Ïàê Èííà Âàñèëüåâíà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-456

Специальный администратор 
ОАО «ОРЕМИ» - банкрот

созывает очередное собрание кредиторов ОАО «ОРЕМИ» - 
банкрот с Повесткой дня:

1. Îò÷åò ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 
ÿíâàðü-ìàé ìåñÿöû 2020 ãîäà.

2. Î çàêëþ÷åíèè è óòâåðæäåíèè ìèðîâîãî ñîãëàøåíèÿ ñ êðåäèòî-
ðàìè.

Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 5 èþíÿ 2020 ãîäà 
ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ë.Òîëñòîãî, 100. Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäè-
òîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïðàâèëüíî îôîðìëåííóþ äîâå-
ðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ íà ñîáðàíèè. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0706, 0556) 22-73-53. Í-455 
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