
ЭГЕМЕН 
ДООР ЭСЕБИ

2021-жылы Кыргызстандын эли 
эгемендїїлїктїн 30 жылдык мааракесин 
белгилейт. Мамлекет тарыхындагы 
маанилїї кїнгє даярдык кєрїї жана 
ага арналган атайын иш-чараларды 
єткєрїї жєнїндє жакын арада жарлыкка 
кол коюлат, – деп айтты єткєн апта 
ишембисинде “Биринчи радиого” маек 
курган Президент Сооронбай Жээнбеков.

Президент Шавкат Мирзиёев 
ЕАЭБдин ишине байкоочу 
катары катышуу єтїнїчї 
менен Жогорку евразиялык 
экономикалык кеўештин 
тєрагасы Александр Лукашенкого 
кайрылды. Байкоочу статусун 
берїї боюнча акыркы чечимди 
Бирликке мїчє мамлекеттердин 
башчылары кабыл алышат. 
Учурда Єзбекстандын тышкы 
соодасында ЕАЭБ єлкєлєрїнїн 
їлїшї 30%ды тїзєт.

ЄЗБЕКСТАНДЫН КЫЯЛЫАБДЫЛДА 
МУСАЕВМУСАЕВ
К.Карасаев атындагы 
Бишкек гуманитардык 
университетинин 
ректорлугуна кайрадан 
шайланды. Филология 
илимдеринин доктору 
Абдылда Мусаевдин 
талапкерлигин 4-сентябрда 
єткєн шайлоодо 
окутуучулар жамаатынын 
98 пайызы колдоду.

35 ТРЛН

7-сентябрга карата дїйнєдє коронавирус 
жуккандардын саны 27 003 973 адамды 
тїздї. 882 миўи каза тапты. Пандемия 
2025-жылга чейин дїйнєлїк экономикага 35 
трлн доллар зыян алып келиши мїмкїн деп 
жазды Bloomberg агенттиги.
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КЇЇГЄ КЕЛБЕЙТ 
ЧЕБЕР КОЛСУЗ...

Эртеў, 9-сентябрда Комуз кїнї белгиленет. 
Доорлор добушун сырдуу тулкусуна 
сыйдырган кыргыз комузу элибиздин баа 
жеткис табериги.

Кыргызстанда 2 миў 
137 мектептин 31и 
интернетке кошулган 
эмес. Бул туурасында 
Мамлекеттик 
маалыматтык 
технологиялар жана 
байланыш комитетинин 
тєрагасы Алтынбек 
Исмаилов билдирди.

7-сентябрдан тарта кыргыз-казак чек 
арасындагы “Каркыра” кєзємєлдєп 
єткєрїї пункту иштей баштады.

ИНТЕРНЕТСИЗ ИШ ЖЇРБЄЙТ

Каркыра

ЭЛ ЖАНА ЭЛЕКТР
2020-жылдын август айында 
Кыргызстанда электр кубатын 
керектєє кєлємї 849 миллион 493 миў 
кВт. саатты тїздї.

-БЕТТЕ-БЕТ2
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Ишемби кїнї Президент 
Сооронбай Жээнбеков 
адаттагыдай “Биринчи радиого” 
кезектеги маегин берди. 

АРАЛЫКТАН ОКУТУУ 
ЖАРАНДАРДЫН 
САЛАМАТТЫГЫ ЇЧЇН

Єлкєдєгї пандемиядан улам 
жаўы окуу жылы аралыктан 
башталганын, муну айрым адам-
дар саясатташтырып жаткан-
дыктарын Президент табигый 
кєрїнїш катары баалады. “Биз-
дин коом ашкере саясатташып 
кетти. Шайлоо жакындаган са-
йын кєпчїлїк маселени саясий 
єўїттєн кароо аракети кїч алат. 
Бизде кимиси болсо да саясат-
тан кеп салып, эксперттик пи-
кирин билдирїїгє даяр. Эл ара-
сында айтылат эмеспи, жарды 
єлкєнїн эли — саясатчы, бар-
дар єлкєнїн эли — саякатчы 
деп. Экономикасы єнїккєн, же-
ке кирешеси кїнїмдїк тирили-
гинен ашкан єлкєнїн жаранда-
ры саякаттап, дїйнє кыдырган-
га мїмкїнчїлїгї бар да», - деп 
биздин эл да ушундай мїмкїн-
чїлїккє жетээрине ишенимин 
билдирди. Мамлекет башчысы-
нын саясаты аймактарды єнїк-
тїрїї, єлкєнї санариптештирїї, 
єлкєнїн экспорттук мїмкїнчї-
лїгїн колдоо менен казынанын 
киреше бєлїгїн кєбєйтїп, кал-
кыбыздын турмушун жакшыр-
тууга багытталган эмеспи. Єлкє 
экономикасы жакшырса дыйкан 
талаачылык иши менен, саясат-
чы саясаты менен, айтор, ар ким 
єз иши менен алек болот. Єлкє-
дєгї каражат єндїрїшкє, элди 
жумуш орду менен камсыз кы-
лууга бурулуп, жыйынтыгын кє-
рїї да алыс эмес. Президент ай-
мактарды кыдырып, кайра иш-
тетїї єнєр жайына, туризм, тоо-
кен, кызмат кєрсєтїї тармагына 
кетип жаткан каражаттар кайра 
єзїнїн натыйжасын берип жат-
канын кєрїп кубанып жаткан-
дыгын айтты.

Ал эми мектептердин, окуу 
жайлардын дистанттык тартипте 
иш баштаганын жарандарыбыз-
дын, балдарыбыздын саламат-
тыгына кєрїлїп жаткан камкор-
дук экендигин баса белгиледи. 
“Єкмєт, Саламаттыкты сактоо 
министрлиги дагы деле жагдай 
кооптуу деп коўгуроо кагууда. 
Дїйнєнї деле окуп, кєрїп жат-
пайбызбы. Айрым мамлекеттер-
де кайрадан экинчи толкунду 

болжоп жатышат. Кээ бир мам-
лекеттерде балдардын оору-
су чыгууда деп жатышат. Мына 
ушундай кырдаал бизди эле эмес, 
жалпы адамзатты кооптонду-
рууда. Бизде да мектеп, жогорку 
окуу жайлар дагы деле оорунун 
жайылуу очогу катары кабыл 
алынууда. Бала деген бала. Эре-
жени сактабай коюшу мїмкїн. 
Анын баарын мугалимдер карап 
тура албайт. Сабактын ортосунда 
эс алууга чыгат, ойнойт, сїйлє-
шєт. Ошондуктан муну кїчєтїп 
алышыбыз мїмкїн. Ошондук-
тан, Республикалык штаб бар-
дык жагдайды анализдеп, ушун-
дай чечимге келген», - деген Пре-
зидент абалга жараша чечим ка-
был алынаарын айтты. 

 

БОЛГОН 
МЇМКЇНЧЇЛЇК 
ИШКЕРЛЕРДИ АР 
ТАРАПТАН КОЛДООГО 
ЖУМШАЛУУДА

Президент єлкєнїн экспорт-
тук мїмкїнчїлїктєрїн колдоо 
тууралуу суроого жооп берип 
жатып, мамлекеттин болгон ка-
ражаттары, мїмкїнчїлїгї єл-
кєдє єндїрїлгєн азык-тїлїктї, 
жалпы эле продукцияны кайра 
иштеткен єнєр жайга бурулуп 
жаткандыгын, буга чейин кайра 
иштетїї єнєр жайы каражаттын 

жетиштїї бєлїнбєгєндїгїнєн 
улам алдыга жылбай келгенди-
гин кошумчалады. Салык жак-
тан жеўилдиктер каралып, узак 
жана тємєн пайыздагы кредит-
тер берилип ишкерлерге ар та-
раптан колдоолор болуп жатат. 
Ошондой эле кїрєєсї жок иш-
керлер їчїн атайын Кепилдик 
фонду тїзїлїп, уставдык фонду 
да кєбєйтїлгєн. Натыйжада Ке-
пилдик фонддон жардам алып 
жаткандардын саны 3 эсе єскєн. 

Президент Сооронбай Жээн-
беков 2016-жылы Премьер-
министр болуп турганында ай-
мактарды кыдырып жїрїп, Та-
ластагы сїттї кайра иштетїїчї 
заводдун кампаларында єндї-
рїлгєн продукциялары сатыл-
бай турганын кєрїп кейигенди-
гин мисал кылды. Мындай кыр-
даалды жолго салуу максатын-
да ЕврАзЭБдин стандарттарына 
жооп берген лабораториялар ку-
рулуп, эскилери жаўыртылган. 
Фитосанитардык, ветеринардык 
лабораторияларга мамлекеттен 
каражат бєлїнїп, талапка ыла-
йыкташтырылып, сїт азыктары 
сыртка чыга баштады. Мамле-
кет башчысы буга Россия да аб-
дан жакшы жардам бергендигин 
белгилеп єттї.

“Азыр Кытайга 13 ишкана 
кургак сїт жеткирїї мїмкїн-
чїлїгїнє ээ. Биздин сїт азык-
тар тышкы рынокто атаан-
даштыкка туруштук бере алат. 

Кечээ жакында Нарынга ба-
рып кубанып келдим. Россия-
Кыргыз фонду, Кепилдик фон-
ду, «Айылбанк» сїт заводдор-
го узак мєєнєттїї кредиттер-
ди берип жатат. Кочкордогу за-
вод бїтїп калса, кийинки жылы 
Нарын облусу боюнча элден сїт 
сатып алууда кєйгєй чечилет”, 
- деди С. Жээнбеков.

 Ошондой эле Кыргызстанда 
айыл чарбасында єндїрїлгєн 
сїттї, этти, терини, жїндї кай-
ра иштетїїдє ишкерлерге шарт 
тїзїп берип, экспортко чыгарып 
же ошону сатып алып, кайра иш-
тетїїнї жандандыруу максаты 
акырындап ишке ашып жаткан-
дыгына токтолду. 

ШАЙЛООНУ ТАЗА 
ЄТКЄРЇЇДЄ ПРЕЗИДЕНТ 
КАТАРЫ МИЛДЕТИМДИ 
ТОЛУК АТКАРАМ

“Таза шайлоо — єлкєнїн єнї-
гїїсї їчїн негизги шарттардын 
бири деп буга чейин да айтылган. 
Азыр да кайталап кетем. Бул єл-
кєнїн єнїгїшїндєгї, келечектин 
негизги шарты. Шайлоонун таза, 
чыр-чатаксыз єтїїсї їчїн мен 
Президент катары єз милдетим-
ди толук аткарып жатам жана ат-
карам. Биринчиден, мыйзам та-
лаасын кечиктирбей єз убагын-
да оўдоп, тїзєдїк”, - деди Пре-
зидент.

Парламент кабыл алып берген  
9 пайыздык босогонун 7 пайыз-
га єзгєртїлїшїн туура кєрїп кол 
коюп бергендигин, канчалык 
кєп партия келсе, ошончо ачык 
талаш-тартыш болуп, мамлекет-
тин єсїшїнє салым кошсун деген 
тилеги бар экендигин белгиледи. 
Бардык саясий партияларга бир-
дей шарттар тїзїлгєндїгїн, же-
ўип келген партиялар менен иш-
тешїїгє даяр экендигин, коомчу-
луктун, айрым бир саясий кїч-
тєрдїн кооптонуусун тїшїнїї 
менен кабыл алып жаткандыгын, 
шайлоонун кесепети да эки рево-
люциянын чыгышына себеп бол-
гондугун кошумчалады. Ошону 
менен баш аламандыкты самаган 
кїчтєр да бар экендигин жашыр-
байт. Шайлоонун эпкини менен 
тынчтыкты бузгусу келгендерге 
алдын ала чаралар кєрїлє турга-
нын так кесе айтты. Ал эми шай-
лоонун таза єтїїсїнє Президент, 
Борбордук шайлоо комиссиясы-
нан тышкары, саясий партиялар, 
саясатчылар, коомдук активист-
тер, шайлоочулардын бардыгын-
да бирдей жоопкерчилик бар. До-
бушту сатпай коюу ар кимибиз-
дин жеке эркибиз. Эч ким маж-
бурлабайт. 

АКЫН ЭЛДИН 
ЖАРЧЫСЫ 

Кыргызстандын Кєз каранды-
сыздыгынын 29 жылдыгын бел-
гилєє салтанатында акын Аалы 
Туткучевдин ырын Президент 
Сооронбай Жээнбеков кандай 
кабыл алгандыгына коомчулук 
кызыгуусун артты. Бул суроого 
жооп берген Мамлекет башчы-
сы: “Аалы акыныбыз мамлекет-
тик саясатты, тагыраак айткан-
да, менин президенттик ишимде-
ги негизги багыттарды ырга сал-
ды. Бул, албетте, коомчулуктун 
кєўїлїн бурат. Акын — элдин 
жарчысы да, биринчи кезекте. 
Мен да эл аралап жїрєм, элден 
кєп кайрылуу келет. Элди эм-
не тїйшєлтєт, эмне маселе, кан-
дай кєйгєйлєрї бар, баарыбызга 
алаканга салгандай эле кєрїнїп 
турат да. Биз ачык коомбуз. Ал 
кєйгєйлєрдї капка салып, беки-
те албайбыз”, - деди.

Ошондой эле коррупция ме-
нен кїрєшїїдє убакыт керек-
тигин, атка минерлерди тизгин-
деп туруу акындардын вазийпа-
сы экендигин айткан Президент, 
Аалы акындын мїмкїнчїлїктєн 
пайдаланып айтып калгандыгын 
туура деп эсептейт.

7-сентябрда Премьер-министр Кубатбек 
Боронов Республикалык ыкчам штабдын 
жыйынында шайлоо єнєктїгїн єткєрїї 
коронавирус инфекциясы пандемиясы 
мезгилине туш келгендигин, андыктан 
бардык катышуучулардан социалдык 
жактан дагы чоў жоопкерчилик талап 
кылынаарын билдирди. 

«Їгїт кампаниясы маалында партия-
лар жана шайлоочулар белгиленген са-
нитардык нормаларды жана талаптарды 
сактоосу керек. Тийиштїї кєзємєл болу-
шу зарыл. Мындан тышкары шайлоо кї-
нї республиканын аймагындагы эпиде-
миологиялык кєзємєлдї камсыз кылуу 
шарт», - деди Єкмєт башчысы. 

Коопсуздук кеўешинин чечимине ыла-
йык, добуш берїї кїнї шайлоо участка-
ларына барган жарандарга, шайлоо ко-
миссияларынын кызматкерлерине жана 
процесске тартылгандарга коронавирус 
инфекциясынын жугушун жана єпкєнїн 
сезгенишин алдын алуу боюнча жакын-
кы аралыкта план бекитилмекчи.

Штабдын жыйынында саламаттыкты 

сактоо объектилеринин курулушу жана 
жабдылышы боюнча маселелер да карал-
ды. Премьер-министр Кубатбек Боронов 
бул маселелерди сапаттуу жана єз учу-
рунда иштеп чыгуу маанилїї экендиги-
не токтолду.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ДОБУШТУ САТПАЙ КОЮУ АР КИМИБИЗДИН ЖЕКЕ ЭРКИБИЗ

ТИЙИШТЇЇ КЄЗЄМЄЛ БОЛУШУ ЗАРЫЛ

Президент Сооронбай Жээнбеков 
7-сентябрда Премьер-министр Кубатбек 
Боронов менен онлайн кеўешме єткєрїп, 
анда учурдагы эпидемиологиялык абал, 
жылытуу сезонуна даярдыктар, ошондой 
эле парламенттик шайлоону єткєрїї 
маселеси талкууланды.

Сооронбай Жээнбеков коронавирус ин-
фекциясынын экинчи толкуну болбошу-
на эч кандай кепилдик жок экенин єзгєчє 
белгилеп, ага байланыштуу аймактардагы 

ооруканалардын курулушу менен ре-
конструкциялоо иштерине, жаўы меди-
циналык мекемелерди жабдууга, кошумча 
керебет-орундарды даярдоого жана дары-
дармектердин запасын камсыз кылууга 
кєўїл бурду.

Мамлекет башчысы парламенттик шай-
лоонун алдында шайлоо тилкелерин та-
лаптагыдай техникалык жана санитардык 
даярдыктар менен камсыз кылуу, шайлоо 
мыйзамдарынын сакталышына кєзємєл-
дї кїчєтїї зарылдыгын баса белгиледи.

ДАЯРДЫГЫ БАР ДАРТ МОЮН БЕРБЕЙТ
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КИРИШЇЇ 
«Биримдик» демократиялык социализм – евразия-

лык тандоо саясий партиясынын максаты – Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын учурдагы укукта-
ры менен эркиндиктерин жїзєгє ашыруу жана кор-
гоо, ошондой эле анын ар бир жараны їчїн ыўгай-
луу жана коопсуз жашоо орнотулган демократия-
лык социалдык мамлекетти куруу болуп саналат. 

«Биримдик» демократиялык социализм – евра-
зиялык тандоо партиясы (мындан ары текст боюн-
ча –“Биримдик”) элге кызмат єтєє, анын татыктуу 
жашоосун камсыз кылуу жана Кыргызстандын гїл-
дєп єнїгїїсїнє салым кошуу максатында тїзїлгєн. 

Биздин партия социалдык адилеттїїлїккє негиз-
делген демократиялык социализмдин принциптери 
менен бирдиктїї географиялык жана цивилизация-
лык мейкиндик – Евразиянын алкагында жашап, 
єнїгїї тандоосуна таянган, ошондой эле бул учу 
кыйырсыз аймактагы єлкєлєр менен элдердин ор-
тосундагы боордоштук кызматташууну кєзгє тут-
кан евразиячылдыктын саясий философиясынын 
идеяларын жетекчиликке алат. 

Биз мамлекетте адам башкы орунда турууга ти-
йиш деп эсептейбиз, ошондуктан бїт кїч-аракет-
ти жана ресурстарды анын жыргалчылыгына жана 
єнїгїїсїнє жумшообуз керек.  

 «Биримдик» демократиялык социализм – евра-
зиялык тандоо партиясы – евразиячылдыктын де-
мократиялык социализм форматындагы идеясын 
кєтєрїп чыгат. 

Биз «Демократиялык социализм» менен “Евра-
зиячылдык” мамлекеттин алдында турган кєйгєй-
лєрдїн бїт комплексин карап чыгууга негиз болот 
деп эсептейбиз. 

Биз «Демократиялык социализм менен “Евразия-
чылдыкты” коомдун социалдык, экономикалык жа-
на саясий турмушунун концепциясы катары кабыл 
алууну сунуштайбыз. 

Демократиялык социализм – чындык жана ади-
леттїїлїк жєнїндєгї евразиялык тїшїнїктєрдїн 
туу чокусу. Демократиялык социализмге жарандар-
дын укуктары менен эркиндиктерин сактоо, аралаш 
рыноктук экономика жана мамлекеттик жєнгє са-
луунун жетиштїї деўгээли мїнєздїї. 

Евразиялык тандоонун учугу бир мейкиндикте – 
Евразиянын аймагында жашаган бардык элдер би-
ри бирин жакшы билип, тїшїнгєндїгїндє жатат, 
анткени алардын арасында кылымдардан бери ке-
ле жаткан бардык деўгээлдеги руханий, тарыхый, 

этникалык, маданий, саясий жана экономикалык 
байланыштар бар. Евразиянын элдерин окшош таг-
дыр менен цивилизациянын жалпылыгы байланыш-
тырып турат. Биздин кїч – биримдикте, ал эми би-
римдик єз ара боордоштук жардамга жана колдоого 
таянат. Эгерде мамилелердин негизин достук жана 
тилектештик тїзсє, анда мамлекет їй-бїлє катары 
каралат жана анда ар бир адамдын баалуулугу жого-
рулайт. Мамлекет ден соолукту, тарбияны, жаранда-
рын коргоону, ошондой эле алардын чыгармачылык 
шык-жєндємїн єнїктїрїїнї эў башкы орунга коёт. 

1. ПАРТИЯНЫН ИДЕЯЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ 
Биздин саясатыбыздын єзєгїндє социалдык ади-

леттїїлїк принциби жатат. Адилеттїїлїк деп – биз 
мїмкїнчїлїктєрдїн теўдигин, социалдык жыргал-
чылыктардын теў бєлїштїрїлїїсїн жана жашоонун 
кепилденген минималдуу деўгээлинин жана сапа-
тынын камсыздалышын тїшїнєбїз. 

Биз элдин туулган жеринде, єз тїшїнїгїнє жана 
баалуулуктарына ылайык жашоого болгон укугун 
колдойбуз. 

Элдин укугун камсыз кылуу аркылуу биз элдин 
бир бєлїгї болуп эсептелген ар бир адамдын уку-
гун камсыз кылабыз.

Партия єлкє байлыгы ар бир жаранга пайда алып 
келиши керек деген ишенимди бекем карманат. 
Ошондуктан, биз Кыргызстандын кен байлыкта-
ры адилеттїї мамлекеттин негизги пайдубалы ка-
тары элдин жыргалчылыгына, билим берїї жана 
медицинанын єнїгїїсїнє кызмат кылууга тийиш 
деп эсептейбиз.

Улуттук таандуулукту сактоо жана колдоого алуу 
єтє маанилїї. Биз єзїбїздї кыргыз эне тилибиз ар-
кылуу гана улут катары тааный алабыз. Эне тили 
– ата-бабалардын ыйык мурасы жана аны сактап, 
келечек муундарга єткєрїп берїї биздин милдети-
бизге кирет. Бул максатта кыргыз тилин окуп їй-
рєнїї иши мамлекеттин турмушунун бардык чєй-
рєлєрїндє кїчєтїлмєкчї. 

Кыргыз маданиятын сактап калууга жана єнїк-
тїрїїгє, калк ичинде, айрыкча жаштар чєйрєсїндє 
кыргыз тилин колдонууга багытталган программа-
лар мамлекеттик деўгээлде иштелип чыгууга жана 
колдоого алынууга тийиш. Улуттук таандуулукту, 
анын ичинде тилдик таандуулукту сактап калуу – 
мамлекеттин эў негизги милдеттеринин бири. 

Биз єлкєнїн гїлдєп єсїїсї Кыргызстанда жаша-
ган элдердин достугуна, интернационализмге, ар 
кайсы этностордун ортосундагы улуттар аралык 

гармонияга негизделет деп эсептейбиз. Бул мамле-
кеттик жана расмий макамы Кыргыз Республика-
сынын Конституциясында бекемделген кыргыз жа-
на орус тилдеринин коомдо эркин колдонулушун да 
камсыздайт. Орус тили ондогон жылдар бою евра-
зиялык бирикменин алкагында коммуникациянын 
башкы каражаты болуп кызмат єтєп келїїдє жана 
анын расмий макамы кийинки интеграциялык про-
цесстер їчїн да маанилїї. 

2. ПАРТИЯНЫН БАШКЫ МАКСАТТАРЫ 
ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

Єзїнїн программасын аныктоодо Партия Кыргыз-
стандын бїгїнкї абалын эске алат. Бизде акыркы 
отуз жыл ичинде жеке менчик, эркин ЖМК, бий-
ликти шайлоо, саясий атаандаштык, рынок эконо-
микасы пайда болду. Биз мунун баарын сактап ка-
лууга милдеттїїбїз, ошол эле мезгилде єлкєбїздє-
гї кырдаалдын учурдагы реалдуу абалы менен да 
эсептешїїгє тийишпиз. 

«Биримдик» демократиялык социализм - евразия-
лык тандоо Партиясынын башкы максаты – жаран-
дардын татыктуу жашоосун жана эркин єнїгїїсїн 
камсыз кылган социалдык мамлекетти куруу бо-
луп саналат.

Партия мыйзам чыгаруу деўгээлинде мамлекет 
єзїнє тємєндєгїлєр їчїн жоопкерчилик алуусуна 
бардык кїч-аракетин жумшайт: 

 ´ дени сак жана билимдїї коомду калыптанды-
рууга;

 ´ социалдык багыттагы реформалардын негизин-
деги коомдук прогресске жетишїїгє;

 ´ улут аралык достукту чыўдоого; 
 ´ єлкєнїн дїйнєлїк коомчулукка интеграция-

ланышын илгерилетїїгє – башка мамлекеттер 
жана эл аралык уюмдар менен улуттук кызык-
чылыктарга шайкеш тыгыз, иштиктїї єз ара 
кызматташууга; 

 ´ элдин башкаруу принциптерин орнотууга б. а. 
саясий жана коомдук турмушту калктын кеўи-
ри катмарына багыттоого жана эл-журтту эко-
номикалык, саясий, социалдык турмуштун ар 
тїрдїї чєйрєлєрїнє тартууга.

3. БИЛИМ БЕРЇЇ ЖАНА ИЛИМ 
Єлкєнїн бюджетинин чектелїїлїгїнїн айынан 

дээрлик бардык чєйрєлєр жетишсиз деўгээлде кар-
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жыланат, бул жагдай анын ичинде илим, билим бе-
рїї жана маданияттын єнїгїїсїнє кедерги болууда. 
Андыктан билим берїї, илим жана маданият мам-
лекеттин башкы камкордугунда бєлєнїїгє тийиш, 
демек, бул чєйрєлєргє жетиштїї каражат бєлїнїїсї 
абзел.

Заманбап билим берїї жана илим – Кыргызстан-
дын келечегинин ачкычы. Калкты заманбап инно-
вациялык билим берїї системасы менен камсыздоо 
максатында жалпы билим берїїнї реформалоо шарт. 
Билим берїї системасын (мектепке чейинки, баш-
талгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берїї) 
модернизациялоо аталган чєйрєнїн заманбап коом-
дун реалдуу талаптарына жооп берїїсї жана биздин 
адистер єлкєдєгї, дїйнєдєгї эмгек рыногунда атаан-
дашууга жєндємдїї болуусу їчїн зарыл. Окутуу ме-
нен бир эле мезгилде єнїккєн заманбап илими бар 
илим-изилдєє институттардын системасын єнїк-
тїрїї сапаттуу жогорку билим алууга єбєлгє тїзєт. 

Билим берїїнї реформалоо, єнїктїрїї жана кол-
доого алуу боюнча комплекстїї программа зарыл. 

Бул чєйрєдє биздин партия алдына тємєнкїдєй 
максаттарды коёт: 

 ´ жалпы, кесиптик жана жогорку билим берїїнїн 
жеткиликтїїлїгїн жана жогорку сапатын кам-
сыздоо;

 ´ єлкєгє бирдиктїї билим берїї мейкиндигин 
жана билим берїїнїн бирдиктїї стандартта-
рын кийирїї; 

 ´ єлкєдєгї жогорку окуу жайларын оптималдаш-
тыруу, жогорку билим берїїнїн сапатын эл ара-
лык стандарттардын талаптарына ылайык жо-
горулатуу;

 ´ ЖРТ системасын оптималдаштыруу; 
 ´ окуучулардын башталгыч жана орто мектептер-

ге милдеттїї тїрдє баруусуна жетишїї, анын 
ичинде, балдардын билим алуусуна тоскоол-
дук жараткан ата-энелерге жана балдарды кам-
кордукка алгандарга карата таасир этїї чара-
ларын кїчєтїї;

 ´ мугалимдердин эмгегине акы тєлєє деўгээлин 
жогорулатуу, мугалимдик кесиптин бийик ка-
дыр-баркын кайра ордуна келтирїї;

 ´ заманбап маалыматтык технологияларды кир-
гизїїгє басым жасоо аркылуу, билим берїїнїн 
материалдык–техникалык базасын модерни-
зациялоо;

 ´ натыйжалуу иштеген жогорку окуу жайлардын, 
техникумдардын, кесипчилик-техникалык окуу 
жайларынын, колледждердин, гимназиялардын 
жана жалпы билим берїїчї мектептердин база-
сында ири илимий-окуу комплекстерин тїзїї; 

 ´ мектеп окуучуларынын арасында кесипке ба-
гыттоо иштерин уюштуруу їчїн жалпы билим 
берїїчї мекемелердин базасында шарттарды 
тїзїї, бул жаш адистердин ичинде потенциал-
дуу жумушсуздуктун деўгээлин гана тємєндєт-
пєй, келечектеги адистердин квалификациясын 
жогорулатууга да мїмкїнчїлїк берет жана єз 
кезегинде коомдун бардык чєйрєлєрїнє сапат 
жагынан таасир этет;

 ´ кесиптик жактан кайра даярдоо їчїн шарттар-
ды жана квалификацияны жогорулатуу менен 
жаўы кесиптерди єздєштїрїїнїн натыйжалуу 
системасын єнїктїрїї. 

4. ЖЕТКИЛИКТЇЇ МЕДИЦИНА 
Ар бир адамдын ден соолугу – бїткїл улуттун ба-

кубатчылыгынын кепилдиги. Кыйраткыч процесс-
тер саламаттыкты сактоо системасына да кедерги-
син тийгизди жана муну коронавирус эпидемиясы 
(КОВИД-19) айкын кєрсєттї. Ошондуктан, сапаттуу 
жана жеткиликтїї медициналык жардамды камсыз 
кылуу маселеси абдан курч болуп эсептелет. Сала-
маттыкты сактоо тармагында медициналык жар-
дамды уюштуруу жана анын сапаты жагында тї-
зїмдїк кєйгєйлєр бар. Бул тармак системалык ре-
форманы талап кылат. Аталган тармактагы саясат 
кєзємєлдї камсыздоого жана мамлекеттик жєнгє 
салууну кїчєтїїгє багытталышы керек.

Бул тармакта артыкчылыктуу багыттар болуп тє-
мєнкї милдеттер эсептелет:

 ´ сапаттуу жана жеткиликтїї саламаттыкты сак-
тоо системасын єнїктїрїї;

 ´ импорттоочудан, єндїрїїчїдєн тартып керек-
тєєчїгє чейинки бардык дары каражаттарын 
жана медициналык буюмдарды электрондук 
эсепке алуу системасын иштеп чыгуу жана кир-
гизїї;

 ´ медициналык тейлєєнїн сапатын жакшыр-
туу, тармактагы коррупциялык тобокелдик-
терди азайтууга багытталган жалпы мамле-
кеттик программаны иштеп чыгуу жана жїзє-
гє ашыруу; 

 ´ калктын социалдык жактан аялуу катмарлары-
на акысыз медициналык жардам кєрсєтїїнїн 
мамлекеттик системасын киргизїї;

 ´ Кыргызстандагы медициналык камсызданды-
рууну жекече чогултуу системасына єткєрїї, 
ошондой эле жарандарга єзїнїн чогултуу эсе-
бин ММКФдан (Милдеттїї медициналык кам-
сыздандыруу фонду) єзї тандаган жеке камсыз-
дандыруучу компанияга єткєрїп алуу мїмкїн-
чїлїгїн тїзїї;

 ´ катуу сыркоологон адамдарды, анын ичинде 
сейрек оорулардан жабыркаган адамдарды да-
рылоо системасын уюштуруу жана мамлекет та-
рабынан каржылоого алуу. Аларды зарыл бол-
гон кымбат дары-дармектер жана квалифика-
циялуу жогорку аныктамадагы диагностика, 
ыкчам кийлигишїїдєн тартып, реабилитация-
лык процесстерге чейинки татаал процедура-
ларды жїргїзїїчї шарттар менен камсыздоо. 

5. ЖООПКЕРЧИЛИКТЇЇ ЖАНА 
КОМПЕТЕНТТЇЇ СОЦИАЛДЫК САЯСАТ

Єлкєнїн социалдык чєйрєдєгї эў эле маанилїї 
улуттук кызыкчылыктары жалпы алганда, мамле-
кеттин калктын жашоо турмушунун жогорку деў-
гээлин жана сапатын камсыз кылуу саясатынан кє-
рїнєт. Мамлекеттик социалдык саясат улуттук кы-
зыкчылыктарга жооп берїїгє тийиш.

Адам ресурстарын татыктуу деўгээлде єнїктїр-
бєй жана колдоого албай туруп экономиканын єсї-
шїн камсыз кылуу мїмкїн эмес. Ошондуктан, адам-
дык капиталды єнїктїрїї – Кыргызстанды коопсуз 
єнїктїрїїнїн стратегиялык милдети.

 Адамдык жана социалдык капитал – бул эконо-
миканы єнїктїрїїнїн негизги факторлору, ал эми 
єнїккєн экономика – бул адамдык жана социал-
дык капиталды єнїктїрїїнї колдоо їчїн жагым-
дуу шарт болуп эсептелет. 

Жакырчылыкты тешиктерди бїтєє принциби 
боюнча эмес, аны бара-бара азайтып, толугу менен 
жоюуга кол кабыш кыла турган жана жакырчылык 
маселесин комплекстїї кароону кєздєгєн системаны 
куруу аркылуу кыскартууга багытталган саясатты 
иштеп чыгуу зарыл. Жакырчылыктын деўгээлин 
тємєндєтїїнїн базалык стратегиясы – бул калк-
тын єндїрїмдїї жумуш менен камсыз болуусунун 
жана анын реалдуу акчалай кирешесинин, айлык 
акынын, пенсиянын жана жєлєкпулдун єсїшї, ки-
решелерди бєлїштїрїїдєгї теўсиздикти тємєндєтїї 
жана элдин кирешесин эсепке алуунун негизинде 
єтє эле аз камсыз болгон їй чарбаларды даректїї 
колдоого алуу.

Биздин єлкєдє социалдык чєйрєдєгї улуттук кы-
зыкчылыктарга коркунуч туудуруулардын алдын 
алуу жана коомдо калыптанып бараткан кыйла кїч-
тїї социалдык теўсиздикти жеўїї їчїн бардык мїм-
кїнчїлїктєр бар. Мындагы башкы нерсе – мамле-
кет калктын акчалай кирешесинин єсїїсї бардык 
башка социалдык-экономикалык кєрсєткїчтєрдєн 
озууга багытталган айкын, так социалдык саясат-
ты ишке ашырганы.

Бул милдет єлкєдєгї башкы артыкчылыктуу ба-
гытка жеткирилет. Аны ишке ашырууга мамлекет-
тин реалдуу экономикадагы, акча-финансылык жа-
на мамлекеттин ишмердїїлїгїнїн бардык чєйрєлє-
рїндєгї чечимдери багытталууга тийиш. 

Єз ишмердїїлїгїндє мамлекет социалдык кор-
гоонун улуттук системасын єнїктїрїїнїн, медици-
налык жана социалдык коргоо системаларын диф-
ференциялоонун, жарандарга камсыздандыруучу 
компанияларды жана медициналык мекемелерди 
тандоого мїмкїнчїлїк берїїнїн, врачтардын, му-

галимдердин жана социалдык кызматкерлердин со-
циалдык статусун жана киреше деўгээлин жогору-
латуунун эсебинен жарандардын жашоо деўгээлин 
жакшыртууга активдїї умтулууга тийиш. 

Жумуш менен камсыз болууга, жарандардын ки-
решесин жєнгє салууга кол кабыш кылган, калктын 
эў аз корголгон катмарларына кємєк кєрсєтїїчї 
адам капиталын єнїктїрїїгє багытталган тыкыр 
ойлонулган социалдык саясат зарыл. 

 Бул чєйрєдє биздин башкы милдет болуп тємєн-
кїлєр саналат:

 ´ социалдык адилеттїїлїк принцибин камсыз 
кылуу;

 ´ калкты жумуш менен толук камсыз кылуучу 
шарттарды тїзїї. 

 ´ аларга кєз каранды болбогон себептерден улам 
убактылуу жумушсуз калган жарандарга мый-
замга ылайык єлчємдє, бирок минималдуу ке-
ректєє бюджетинен тємєн эмес єлчємдє жєлєк-
пул тєлєп берїї; 

 ´ жарандардын эмгегине адилеттїї акы тєлєп бе-
рїї укугун ишке ашыруу; адамдардын тамак-аш 
азыктарына, турак жайга, кийимге жана тей-
лєєгє болгон биринчи кезектеги муктаждык-
тарын канааттандырууга мїмкїнчїлїк берген 
деўгээлдеги айлык акынын жана жєлєкпулдун 
минималдуу єлчємїн аныктоо; 

 ´ социалдык коргоонун, биринчи кезекте жетим 
балдарды, майыптарды, улгайган жалгыз жа-
рандарды, кєп балалуу їй-бїлєлєрдї, кызмат-
тык парзын аткаруунун натыйжасында жабыр 
тарткан адамдарды даректїї колдоо система-
сын єнїктїрїї;

 ´ социалдык турак жай программасын ишке ашы-
руу;

 ´ эне жана баланы коргоонун атайын программа-
сын ишке ашыруу; 

 ´ їй-бїлє институтун чыўдоо программасын иш-
ке ашыруу;

 ´ сергек жашоо їчїн шарттарды тїзїї;
 ´ жаш жарандарды укуктук жана социалдык жак-

тан коргоону, алардын билим алуусуна, ишке 
орношуусуна, дене жана руханий абалына кам 
кєрїїнї камсыздаган мамлекеттик жаштар сая-
сатын ишке ашыруу.

6. САЯСАТ ЖАНА 
МАМЛЕКЕТТИК ТЇЗЇЛЇШ

 Парламент єлкєнї єнїктїрїїнїн натыйжасы їчїн 
адекваттуу жоопкерчилик тартуу менен максимал-
дуу тїрдє эл алдында жооптуу болууга тийиш. Калк-
тын Жогорку Кеўешке болгон ишенимин жогорула-
туу їчїн анда коомчулуктун ири социалдык катмар-
ларынын жана бардык аймактардын єкїлдєрїнїн 
болуусуна жетишїї абзел. 

Парламенттик кєпчїлїк тарабынан тїзїлгєн атка-
руу бийлиги, Жогорку Кеўеш тарабынан аныктал-
ган артыкчылыктуу багыттарга ылайык, єлкєнїн 
социалдык-экономикалык єнїгїїсїн камсыз кы-
лууга тийиш. Парламент тарабынан тїзїлгєн Єк-
мєт жана аны менен кошо парламенттик кєпчїлїк 
єзїнїн ишмердїїлїгї їчїн саясий жоопкерчиликти 
чогуу тартууга тийиш. Ошону менен бирге Єкмєт, 
министрликтер жана ведомстволор партиялык тар 
кызыкчылыктардан улам кабыл алынуучу чечим-
дерден корголушу зарыл. 

7. КЇЧТЇЇ АЙМАКТАР ЖАНА 
КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ КАДРЛАР 

Борбордук бийлик менен жергиликтїї бийликтин 
ортосундагы ыйгарым укуктарды бєлїштїрїїнїн 
оптималдуу катышына жетишїї зарыл. Ыйгарым 
укуктардын кєп бєлїнїп кетїїсї иштин да, бєлї-
нїп берилген зарыл ресурстардын натыйжасы їчїн 
да жоопкерчиликтин кайрадан бєлїштїрїлїшїн 
билдирет. 

Жергиликтїї бийлик калкка алда канча жакын, 
ошондуктан жетекчилерди шайлоо принциптерин 
жана алардын ишинин эл алдында жооптуулугун 
cактоо маанилїї. 

«Биримдик» (Единство) саясий партиясынын 
ПРОГРАММАСЫ

(Óëàíäûñû 5-áåòòå)
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Республикада административдик-аймактык ре-
форманы жїргїзїї зарылдыгы бышып жетилди жа-
на анда калкка кєрсєтїлє турган мамлекеттик жана 
муниципалдык тейлєєнїн жеткиликтїїлїгїн тїзїї, 
жаўы административдик-аймактык бирдиктерди 
каржылык жактан камсыздоо їчїн башкаруу бор-
борлорунун жайгашкан орду аныкталган аймактык 
бирдиктерди ирилештирїї эске алынууга тийиш. 

Биздин партия административдик-аймактык ре-
форманы жїзєгє ашыруу багытында иш-аракеттер-
ди жїргїзїїнї улантмакчы. 

Мындай реформа мамлекеттик жана муниципал-
дык башкаруу курамындагы бирин бири кайталоону 
четтетїїгє жана алардын ишинин натыйжалуулу-
гун жогорулатууга, аймактардын потенциалын кї-
чєтїїгє жана алардын финансылык єз алдынчалы-
гын чыўдоого мїмкїндїк берет.

Ошондой эле, реформа жергиликтїї маанидеги 
маселелерди, анын ичинде жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу маселелери боюнча укуктук-ченем-
дик базаны жакшыртуу жолу менен жєнгє салууну 
жакшыртууга кол кабыш кылат жана мамлекеттик 
башкарууну бєлїштїрїї менен кадр саясатын жїр-
гїзїїнї жакшыртууга мїмкїнчїлїк тїзєт. 

Мамлекеттик башкаруу системасындагы негизги 
звено болуп кесипкєй кадрлар эсептелет. Кесипкєй 
кадрларды даярдоо жана тандап алуу боюнча мый-
зам чыгаруу жана башка механизмдерди тїзїї жана 
кызматка дайындоодо окутуудан єткєрїї, тестир-
лєє, практикалык иш жана моралдык жактан та-
залык менен тастыкталган социалдык тепкичтин 
ачык-айкын механизмин кеўири пайдалануу єзгє-
чє зарыл деп эсептейбиз. 

Чиновниктердин карьералык єсїшї милдеттїї 
тїрдє кесиптик жактан ишин улантуучулукту сак-
тоо, мамлекеттик кызматтын бардык тепкичтерин 
ырааттуу басып єтїї менен коштолууга тийиш. 

Биз Кыргызстандагы мамлекеттик кызматты сая-
сатташтыруудан толугу менен арылтууну максат кы-
лабыз. Биздин позиция мамлекеттик кызматкерлер-
дин кесиптик жана карьералык єсїшї алардын туу-
гандык же уруулук, башка байланыштарына эмес, 
кесиптик жана интеллектуалдык жєндємїнє жана 
реалдуу жетишкендиктерине гана негизделиши ке-
рек дегенде жатат. Ушул себептен улам биз бул тар-
макты реформалоону колдойбуз жана бул боюнча 
єлкєнїн тийиштїї мыйзамдарына толуктоолорду 
жана єзгєртїїлєрдї кийирїї боюнча сунуштарды 
демилгелєєгє даярбыз.

Стратегиялык пландаштыруу жєнїндє мыйзам 
жана бийликтин бардык бутактарындагы кызмат 
адамдарынын жана мамлекеттик ишканалардын 
жетекчилеринин жоопкерчилиги жєнїндє мыйзам 
кабыл алуу зарыл. 

Жаўы технологияларды эске алуу менен бийлик 
менен коомчулуктун ортосундагы єз ара аракетте-
нїїнїн жаўы формаларын дайыма киргизип жана 
кеўейтип туруу маанилїї. Жергиликтїї коомчулук, 
жарандык сектор бийликтин жергиликтїї органда-
рынын ишине кєзємєл жїргїзїїнїн жана таасир 
этїїнїн жана аларды кайрадан чакыртып алуу мїм-
кїнчїлїгїнїн реалдуу ыкмаларына ээ болушу керек. 

8. ЭКОНОМИКА 
 Биздин экономиканы кайрадан индустриялашты-

руу зарыл болуп турат, жаўы ишканалар жана жаўы 
технологиялар керек. Коомду социалдык уюштуруу 
принциптерин, мамлекеттик башкаруу принципте-
рин, ошондой эле финансы-экономикалык мами-
лелерди жаўы дїйнєлїк тартипке ылайык олуттуу 
реформалоо зарыл болуп турат. 

Бирок, экономикабыздын чабалдыгы жана ин-
теграцияланбаганынан улам ресурстардын жетиш-
сиздиги, анын ичинде єндїрїлгєн продукцияга та-
лаптын жоктугу сезилет. Жалпысынан реформанын 
этап-этап менен, тыкыр ойлонулган жана баарына 
тїшїнїктїї план боюнча жїргїзїлгєнї маанилїї. 
Ал эми пландын єзї реалдуу моделге жана глобал-
дуу экономикада болуп жаткан процесстерге, заман-
бап теорияга жана тездетилген туруктуу экономика-
лык єнїгїїгє, биздин єлкєнїн тарыхый, геосаясий, 
менталдык–маданий жана башка єзгєчєлїктєрїн 
эске алуу менен єзїбїздїн тажрыйбабызга негиз-
делиши керек. 

Єлкєнї узак мєєнєттїї тездетилген экономика-
лык єсїїгє алып чыгуунун тємєнкї концептуалдык 
механизми сунуш кылынат:

 ´ «Стратегиялык єнїгїї жєнїндє» жана 
«Бийликтин бардык бутактарындагы жетек-
чилердин жана мамлекеттик ишканалардын 
жетекчилеринин ишинин натыйжасы жєнїн-
дє» мыйзамдарды иштеп чыгуу.

 ´ Стратегиялык пландоо, єнїгїїнї 5 жылдык 
этаптарга бєлїштїрїї менен 30-40 жылга узак 
мєєнєттїї єсїїнїн артыкчылыктуу багытта-
рын аныктоо.

 ´ Стратегиялык пландоонун алкагында жылдар-
га бєлїштїрїї менен жана айлар боюнча детал-
даштырылган 5 жылдык индикативдїї пландоо. 
Индикативдїї план єкмєт, илим жана бизнес 
тарабынан бирге тїзїлєт. Бизнес єзїнє єндї-
рїштї модернизациялоо жана атаандаштыкка 
жєндємдїї продукция чыгарууга милдеттенме 
алган атайын инвестициялык долбоорлор тї-
рїндє таризделет. Илим консалтингдик коштоо 
жана мониторинг жїргїзїї, кадрларды даяр-
доону ишке ашырат. Бийликтин жергиликтїї 
органдары инфраструктура жана ресурстарды 
жеткиликтїїлїктї камсыз кылат, ал эми єкмєт 
улуттук банк менен биргеликте тышкы саясий, 
макроэкономикалык, фискалдык жана укуктук 
жагымдуу шарттарды, ошондой эле узак мєє-
нєттїї, арзан кредиттерди жеткиликтїїлїктї 
камсыз кылат. Коомдо жїргїзїлїп жаткан ре-
формалар ошондо гана баарына так жана тї-
шїнїктїї болот. 

 ´ Башкаруудагы жана максаттуу кредиттик эмис-
сиянын кєп каналдуу системасын тїзїї. Акча 
максаттуу тїрдє єндїрїїчїлєргє жетїїгє жа-
на чыгарылган продукцияга болгон суроо–та-
лапты камсыздоого тийиш. Ыйгарым укуктуу 
банктар же кайрадан тїзїлгєн єнїктїрїї инс-
титуттары аркылуу юридикалык жактан маа-
нилїї келишимдерге ылайык, индикативдїї 
пландардын аткарылышын каржылоо механиз-
мин ишке ашыруу їчїн тараптардын жоопкер-
чилигин аныктоо.

 ´ Тармактык жана фундаменталдуу илимди 
ырааттуу єнїктїрїїнї иштеп чыгуу, узак мєє-
нєттїї экономикалык єнїгїїнї жана индика-
тивдїї планды ишке ашыруунун сунушталган 
механизмине ылайык кадрларды даярдоо.

Тобокелдиктерди азайтуу максатында системалык 
“єсїш чекиттери” таризинде, Єкмєттїн токтому жа-
на каржылоонун автономиялык схемалары менен 
жєнгє салынган пилоттук долбоорлордон баштоо 
сунуш кылынат. 

Аныкталган шарттарда жана потенциалы бар ки-
чи жана орто ишкердикти колдоого алуу, жаш иш-
керлерге єнїгїї їчїн шарттарды тїзїї, аларды же-
ўилдетилген насыялар менен камсыздоо. 

Экономиканы єнїктїрїї натыйжалуу ички саясат 
менен, анын ичинде, укук їстємдїгїн жана эконо-
микалык атаандаштыкты, коррупцияга каршы на-
тыйжалуу кїрєшїїнї камсыз кылуу менен тїздєн-
тїз байланыштуу. Экономиканын натыйжалуулугун 
жогорулатуу ишинде, туруктуу макроэкономикалык 
єсїштї иштеп чыгууда жана камсыз кылууда, эко-
номиканын аралаш мїнєзїн сактоодо мамлекеттин 
ролу маанилїї болуп эсептелет. 

Биз олуттуу акча агымын тїзє турган, импорт-
тун ордун басууга жана экспорттун потенциалын 
єстїрїїгє, єлкєбїздїн социалдык инфраструкту-
расын кайра жандантууга, колдоого жана єнїктї-
рїїгє жєндємдїї тейлєє єндїрїшїнє жана товар-
ларды экспорттоого багытталган жаўы экономика-
ны тїзїшїбїз керек. 

Экономикалык саясаттын негизги милдеттери 
экономикалык єсїштїн жогорку темптерине жана 
калктын реалдуу кирешесин кєбєйтїїгє жетишїї 
болууга тийиш. 

Реформаларга багытталган жалпы стратегиялык 
жолду колдоо менен, биз партиянын социалдык-
экономикалык программасын ишке ашыруу меха-
низминин негизи кылып “Калктын реалдуу акчалай 
кирешесин максаттуу тїрдє жогорулатуу жана КРны 
2020–2025- жылдарда туруктуу социалдык-эконо-
микалык єнїктїрїї” концептуалдуу улуттук дол-

боорун кабыл алабыз. Бул долбоор калктын реал-
дуу акчалай кирешесин жогорулатууну жана ак-
ча агымын улуттук ресурстарга жана єндїрїштїк 
кубаттуулукка бекем байлоонун эсебинен, ата ме-
кендик єндїрїштї колдоого багыттоону кєздєйт. 
Мамлекеттин жєнгє салуучу ролун жогорулатууга, 
импорттун ордун басууга жана экспорттук потен-
циалды єнїктїрїїгє, єнєр-жайды, энергетиканы, 
айыл чарбасын, курулушту, транспортту модерни-
зациялоого, экономиканын чийкизаттык мїнєзїн 
жоюуга, їстєк пайыздарды ылдыйлатуунун жана 
финансылык ресурстарга бирдей жеткиликтїїлїк-
тїн жана ошондой эле тынымсыз натыйжалуу ак-
ча айланууну камсыздоонун эсебинен ишкердикти 
жана жеке ишкердикти єнїктїрїїгє шарт жаратат. 

Мындан тышкары тємєнкї биринчи кезектеги 
чараларды кабыл алуу маанилїї деп эсептейбиз: 

 ´ кичи жана орто бизнестин ишканаларына мам-
лекеттик колдоо кєрсєтїї; 

 ´ абалды объективдїї баалай билїї жана єлкє-
нїн єнїгїї муктаждыктарына натыйжалуу пай-
далануу максатында пайдалуу кендердин (ал-
тын, сымап жана калайдын гана эмес) запасын 
толук иликтеп чыгуу. Мындан ары долбоорлоп 
изилдєє жана илимий-изилдєє иштери максат-
ка ылайык жїргїзїлїїгє тийиш жана бул иш-
тин натыйжасы жаратылыш ресурстарынын 
картасы болуусу керек; 

 ´ коргоо жана коопсуздук менен байланышкан 
бир нече профилдїї мамлекеттик ишканалар-
дан тышкары Кыргызстандагы бардык мамле-
кеттик ишканаларды мамлекеттик ишканалар 
форматынан мамлекеттин акцияларын сактоо 
менен Ачык акционердик коомдорго айлантуу. 

Бул учурдагы мамлекеттик ишканалардын ишин 
кыйла ачык-айкын кылууга мїмкїнчїлїк берет, 
анткени акционердик коомдор єзїлєрїнїн финан-
сылык отчетторун (баланс, дїў киреше жєнїндє от-
чет, капиталдагы єзгєртїїлєр жєнїндє отчет, акча 
каражаттарынын кыймылы жєнїндє отчет) такай 
жарыялап турууга милдеттїї. Коомчулуктун ал-
дындагы ачык-айкындуулук даражасын жогору-
латуу жана жоопкер болуу мамлекеттик ишкана-
лардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга 
мїмкїндїк берет:

 ´ Кыргызстан тарабынан жыл сайын эл аралык 
“Чоў їчилтик” агенттиктеринен кредиттик рей-
тингдерди алып туруу процедурасын мамле-
кеттик бюджеттен каржылоону мыйзам тїрїн-
дє бекитїї;

 ´ Уставдык капиталында Єкмєттїн, же 
Кыргызстандын Соцфондунун їлїшї бар ири 
ААКга эл аралык рейтингдик агенттиктерден 
кредиттик рейтингдерди жыл сайын алып ту-
руу зарылдыгы жєнїндє талаптарды мыйзам 
тїрїндє бекитїї. 

Бул алардын ишинин натыйжалуулугун жана ин-
вестициялык жагымдуулугун жыл сайын баалап 
турууга мїмкїндїк берет:

 ´ Салык, кредит жана бажы саясатын 
Кыргызстандын экономикасынын реалдуу сек-
торунун єнїгїїсїн стимулдаштырууга кайра-
дан багыттоо жана анын салык жїгїн оптимал-
даштыруу. Башкача айтканда, товар єндїрїї 
менен алектенген ишканалар їчїн салык менен 
бажынын жїгї башка тармактагы ишканаларга 
караганда тємєн болууга тийиш. Муну КРнын 
Салык жана Бажы кодекстеринде бекитїї та-
лап кылынат.

Кредиттєєдє да ушундай эле болууга тийиш: банк-
тар жана микрокредиттик уюмдар КРнын экономи-
касынын реалдуу секторун єнїктїрїїгє багытталган 
кредиттерди берген учурда мындай займдар боюнча 
резервге чыгашалоонун деўгээли башка тармактар-
га кредит берїїгє караганда тємєн болууга тийиш. 
Бул финансылык сектордо мамлекеттик жєнгє са-
луучу болуп эсептелген КРнын Улуттук банкынын 
укуктук-ченемдик актыларында бекитилїїсї керек: 

 ´ мамлекеттик бюджеттен дотациялоону бара-ба-
ра кыскартуу максатында энергетика жана тур-
муш-тиричилик-коммуналдык чарбалар тарма-
гындагы тариф саясатын иш жїзїндєгї реалдуу 
чыгымдарды эске алууга которуу. 

«Биримдик» (Единство) саясий партиясынын 
ПРОГРАММАСЫ

(Óëàíäûñû 6-áåòòå)
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Бул айрым ишканалардын бїгїнкї учурга чейин 
сакталып калган пландуу чыгашалуулугун четте-
тип, энергияны їнємдєєгє жана электр, жылуулук 
энергия тармактарына инвестицияларды тартууну 
колдоого мїмкїнчїлїк берет: 

 ´ бизнестин экономиканын социалдык маанилїї 
багыттарын, коомдук инфраструктураны єнїк-
тїрїїгє жана мамлекеттик-жеке єнєктєштїк-
тїн механизмдерин колдонуу менен башкаруу 
жагына тартуу; 

 ´ кємїскє экономика менен кїрєшїї;
 ´ мамлекеттик бюджеттин ачык-айкындуулу-

гун камсыз кылуу, бюджеттин аткарылышын, 
мамлекеттик сатып алуулардын жана сырттан 
келген финансылык займдарды пайдалануунун 
натыйжалуулугун кєзємєлдєє боюнча реалдуу 
тїзїмдєрдї бекитїї; 

 ´ ата мекендик ишкердикти мыйзам, салык жа-
на инвестициялык жактан колдоого алуу жана 
стимулдаштыруу; 

 ´ єлкє экономикасына инвестицияларды тартуу 
їчїн жагымдуу климатты тїзїї; 

 ´ экономиканын тармактарын интенсификация-
лоого зарыл болгон инновацияларды, техноло-
гияларды киргизїїнї стимулдаштыруу; 

 ´ калктын кичи ишкердик чєйрєсїндє єзїн-єзї 
жумуш менен камсыз кылуусун стимулдаш-
тыруу. 

9. АДИЛЕТТЇЇ СОТ 
Биз жарандардын сот тарабынан корголууга 

болгон укугун ишке ашыруу конституциялык укук 
болуп эсептелет деген позицияны бекем карма-
набыз. 

Бирок, Кыргызстандагы демократиялык коомдун 
єнїгїїсїнїн эў маанилїї институту болгон сот сис-
темасы бїгїн кєп суроолорду жаратууда жана кыйла 
кєўїл бурууну, реформаны талап кылууда. 

Ошондуктан, биз тємєнкї кечиктирилгис чара-
ларды кабыл алуу зарыл деп эсептейбиз:

 ´ сот системасын адилеттїї жана ачык кылууну 
камсыздоо максатында реформалоону улантуу;

 ´ сот системасын реформалоодон кийин єзгєчє 
оор кылмыштар їчїн жаза аткарууну жылды-
руу менен жазалоонун єзгєчє чарасы катары 
єлїм жазасын киргизїї;

 ´ судьялардын жеке жоопкерчилигин киргизїї;
 ´ сот процесстеринин жана алардын чечимдери-

нин ачык-айкын болуусун киргизїї;
 ´ сот єндїрїшїндє заманбап технологияларды 

колдонуу; 
 ´ судьялардын жана сот процесстеринин реалдуу 

кєз карандысыздыгын камсыз кылуу;
 ´ тергєє жана сот органдары тарабынан кети-

рилген тартип бузуулардын жоопкерчилигин 
кїчєтїї;

 ´ тийиштїї кылмыштар їчїн тергєє этабында 
кысым жасоонун негизги куралы катары бє-
гєт чарасын тандоо процедурасын реформалоо; 

 ´ камакта кармоо мєєнєтїн узартуу, соттун, про-
курордун жана жазыкты куугунтуктоо органы-
нын чечимдерине даттануу жана пенитенциар-
дык системанын органдарын жеўилдетїї ме-
нен байланышкан процессуалдык иш кагазда-
рын айландыруунун кєлємїн тємєндєтїїнїн 
ыкмасы катары, кїрєєнї колдонуу чєйрєсїн 
кеўейтїї; 

 ´ коомдук укук тартибин коргоодо заманбап тех-
нологияларды активдїї колдонуу; 

 ´ кароого келип тїшкєн кылмыш жана жаран-
дык иштерди бєлїштїрїїдє бардык деўгээл-
деги (райондук соттон Жогорку сотко чейин) 
сотторго чїчїкулак тартууну киргизїї. 

10. МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР 
ЖАНА ЭЛЕКТРОНДУК МАМЛЕКЕТ 

Санариптештирїї жана электрондук мамлекетти 
куруу єлкєдєгї эў эле маанилїї милдеттердин бири 
жана бул мамлекеттик аппаратты жарандык коом 
їчїн кыйла натыйжалуу, арзан жана ачык кылууга, 

ал эми жарандарга мамлекеттик тейлєєнї интернет 
аркылуу алууга мїмкїнчїлїк тїзєт. 

Санариптештирїїнї жана электрондук мамлекет-
ти єнїктїрїї чарбалык ишмердїїлїк жїргїзїїнї 
жеўилдетет жана экономиканын єнїгїїсїнє тїрткї 
берет, ошондой эле карапайым жарандардын турму-
шун алдаганча ыўгайлуу кылат. 

Чиновниктердин жана мамлекеттик органдардын 
ишине онлайн-кєзємєл жїргїзїї мїмкїнчїлїгї, иш-
теги толук ачык-айкындуулук алардын коомчулук 
алдындагы жоопкерчилик сезимин жогорулатат, ке-
сипкєйлїк менен таза иштєєгє їйрєтєт.

Бул жаатта тємєнкї чараларды кабыл алуу маа-
нилїї деп эсептейбиз:

 ´ мамлекеттик органдарды, айрыкча аймактык 
жана жергиликтїї органдарды маалыматташ-
тыруу боюнча иштерди тездетїї; 

 ´ электрондук єкмєттї тїзїїнї тездетїї;
 ´ шайлоолордо интернет аркылуу добуш берїї 

мїмкїнчїлїгїн киргизїї;
 ´ єлкєнїн ЖОЖдорунда IT-адистерди масштаб-

дуу даярдоону стимулдаштыруу;
 ´ IT-паркты ачуу жана єнїктїрїї;
 ´ дїйнєлїк IT-компанияларды єлкє экономика-

сына тартуу;
 ´ єлкєнїн бардык тармактарына блокчейн тех-

нологияларды киргизїї.

11. АЙЛАНА-ЧЄЙРЄГЄ КЫЛДАТ 
МАМИЛЕ ЖАСОО 

Кыргызстан глобалдуу жылуулуктун кесепетте-
рин жон териси менен сезїїдє, мындан улам биз-
деги климат кургак боло баштады, мєўгїлєр эрип 
жатат, токойлордун аянттары жана жаан-чачын-
дын саны кыскарууда, дарыялардагы суунун кєлє-
мї ж.б. азаюуда. Мындай єзгєрїїлєр єсїмдїк жана 
жаныбарлар дїйнєсїнїн ар тїрдїїлїгїнїн кыска-
руусуна, айыл чарба жана балык чарбасындагы єн-
дїрїмдїїлїктїн тємєндєєсїнє алып келиши мїм-
кїн, ошондой эле адамдын ден соолугуна да терс 
таасир этет. Жылуулук ошондой эле чєл жана талаа 
аймактарынын кеўейїїсїнє ж.б. алып келет. 

Ошол эле мезгилде адамдын жаратылышка болгон 
бїлгїндєєчї таасири жогорулайт. Флора жана фау-
наны талкалап жок кылуу, автоунаалардын санынын 
кєбєйїїсї, єнєр жай таштандылары жана зыяндуу 
бєлїп чыгаруулар, колдонулган чийки заттын жана 
отундун сапатынын начарлашы, тазалоочу жайлар-
дын натыйжалуулугунун тємєндєєсї, ишканаларда-
гы жаратылышты коргоо ишмердїїлїгїнїн начар-
лашы, ошондой эле таштандылар менен турмуш-
тиричилик калдыктары айлана-чєйрєнї булгоонун 
башкы булактары болуп эсептелет. Ушул себептен 
улам экология мамлекеттик коопсуздуктун кєйгє-
йїнє айланууда десек жаўылышпайбыз. 

Бул чєйрєдє тємєнкї кечиктирилгис чараларды 
кабыл алуу сунушталат: 

 ´ айлана-чєйрєнї коргоо жана сактоо боюнча 
комплекстїї программаны иштеп чыгуу;

 ´ кендерди жана тоо-кен иштеринен улам пайда 
болуп жаткан коркунучтуу заттарды жана кал-
дыктарды коопсуз консервациялоо;

 ´ жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайда-
лануу жана коргоо;

 ´ жарандар жана єнєр жай ишканалары тарабы-
нан айлана-чєйрєнїн булгануусу їчїн кылмыш 
жоопкерчигин кїчєтїї;

 ´ жаратылышты коргоо чараларын кєбєйтїї;
 ´ жашылдандыруу боюнча узак мєєнєттїї прог-

раммаларды ишке ашыруу;
 ´ коомдун экологиялык маданиятын жогорула-

туу жана адамдардагы экологиялык аў-сезим-
ди калыптандыруу; 

 ´ заманбап “жашыл” технологияларды кирги-
зїїнї колдоого алуу;

 ´ энергиянын кайра жандануучу булактарын єн-
дїрїїнї колдоого алуу.

12. ТЫШКЫ САЯСАТ 
Биздин тышкы саясаттын башкы милдети – єлкє-

нїн ийгиликтїї ички єнїгїїсї жана анын жаран-
дарынын гїлдєп єнїгїїсї їчїн максималдуу жа-

гымдуу шарттарды камсыздоо болуусу керек эке-
нин тїшїнїї менен, биз тємєнкї артыкчылыктуу 
багыттарды коргоого алууну кєздєйбїз: 

 ´ «Евразиячылдык» концепциясынын алкагын-
дагы кызматташтыкты єнїктїрїї ;

 ´ коўшулаш мамлекеттер жана стратегиялык 
єнєктєштєр менен болгон ынак кошуналык, 
єз ара пайдалуу экономикалык байланыштар-
ды єнїктїрїї жана кеўейтїї; 

 ´ єз ара кызыкчылыкка умтулган єлкєлєр ме-
нен экономикалык, саясий жана маданий бай-
ланыштарды кеўейтїї; 

 ´ мамлекеттик карызды акырындык менен тєлєє;
 ´ эл аралык жана аймактык уюмдар менен на-

тыйжалуу кызматташуу; 
 ´ коопсуздукту камсыз кылуу жана эл аралык ка-

дыр-баркты бекемдєє; 
 ´ кошуна єлкєлєр менен болгон мамлекеттик чек 

аралар боюнча талаштуу маселелерди тез ара-
да чечїїнї камсыз кылуу, чек арага тилкелеш 
жашаган калктуу пункттардын коопсуздугун 
камсыз кылуу;

 ´ чет єлкєлєрдє жашаган мекендештердин укук-
тары менен таламдарын ыраттуу коргоо; 

 ´ учурдагы жалпы дїйнєлїк процесстерге актив-
дїї катышуу жана эў мыкты тажрыйбаларды 
єздєштїрїї.

КОРУТУНДУ 
Азыркы заман жаўы эрежелерди таўуулоодо. Ты-

нымсыз болуп жаткан глобалдуу сыноолордун шар-
тында биздин талуу жерлерибиз байкалууда. Коро-
навирус пандемиясы Кыргызстандагы да, жалпы-
сынан алганда, дїйнєдєгї саясий, экономикалык 
жана социалдык системалардын талуулугун кєр-
сєттї. Бул шарттарда туруктуулуктун зарылдыгы 
ого бетер курч кєрїнїїдє. 

Кєз карандысыздыкка жетишкен жылдар ичин-
де биз мамлекеттик да, коомдук да чєйрєдє турук-
туулукка жана биримдикке жетише алган жокпуз. 
Бул учурда жалпы улуттук милдеттерди ишке ашы-
рууга жана социалдык мамлекетти курууга тоскоол 
болуп жаткан негизги кєйгєй. Бийлик менен элдин 
ортосунда ажырым болууга тийиш эмес, биз бири 
бирибизди укканга, коом менен мамлекеттин орто-
сундагы ыкчам байланыш системасын тїзїїгє, жал-
пы максаттар їчїн иштегенге їйрєнїшїбуз керек. 

 Биздин єлкє жана коомчулук жалпы тарыхый таг-
дырга жана социалдык адилеттїїлїккє негизделген 
чыныгы биримдикке умтулушубуз керек. Кыргыз-
стандыктар ынтымакка ыктап, башка єлкєлєргє да 
їлгї кєрсєтє алаарына ишенебиз.

Биз чыныгы БИРИМДИК демократиялык социа-
лизмдин принциптерине жана Партиянын гана эмес, 
мамлекеттин да идеологиялык жана саясий пайду-
балы катары евразиялык тандоонун негизинде гана 
мїмкїн болооруна ишенебиз. 

Биз тїзгєн жана коомчулук тарабынан колдоого 
алынган улуттук идеология база гана болуп кал-
бай, Кыргызстандын биригїї жана гїлдєп єнїгїї 
жолундагы туруктуу тирек да болуп калат. 

 Демократиялык социализм-евразиялык тандоо-
улуттук эмес, улуттан жогору турган, аймактарды, 
этносторду жана маданияттарды бириктирїїгє жєн-
дємдїї идея. Бул интернационализмден жана элдер-
дин достугунан куралган кызматташтык.

Биз  «Биримдик» демократиялык социализм – ев-
разиялык тандоо партиясы АР БИР СЕРГЕК МАМ-
ЛЕКЕТ ЖЕТЕКЧИЛИККЕ АЛА ТУРГАН ПРИН-
ЦИПТИ – элдин социалдык адилеттїїлїк жєнїн-
дєгї кыялын ишке ашыра ала турганына ишенебиз.

“Биримдик” партиясы учурдагы сыноолорго жооп 
берїїгє даяр: ал масштабдуу долбоорду жана мак-
сатка жеткире турган так багытты сунуштайт.

Евразиялык тандоо Кыргызстанга мамлекет-
тїїлїктї жана жеке таандуулукту чыўдоого багыт-
талган чыныгы реформаларды баштоого жардам 
берет. Баалуулуктардын системасын алмаштыруу 
менен биз мамлекеттик аппаратты єзгєртєбїз, мам-
лекеттик кызмат кєрсєтїїлєрдїн сапатын жогорула-
тууга жетишебиз жана адамдын кызыкчылыктарын 
эў башкы орунга коёбуз. Евразиялык тандоо – бул 
тарыхый биримдиктин бейнеси, єнїгїї їчїн бири-
гїї жана биздин стратегиялык коопсуздук. 

«Биримдик» (Единство) саясий партиясынын 
ПРОГРАММАСЫ

(Áàøòàëûøû 5-áåòòå)

«Áèðèìäèê» (Åäèíñòâî) Äåìîêðàòèÿëûê ïàðòèÿñû» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí øàéëîî ôîíäóíóí ýñåáèíåí ôèíàíñû áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿ Êàðàãóëîâ Àðñåí Äàéûðáåêîâè÷ òàðàáûíàí òºëºíä¿.
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Банк иштери

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык 
кєзємєл башкармалыгынын башчысы Сейтек ЧАЛБАЕВ:

“БАНКТАР УЛУТТУК БАНКТЫН 
ТЫКЫР КЄЗЄМЄЛЇНДЄ ТУРАТ”

- Сейтек Азатович, банк 
кєзємєлї баш аламандык-
ты, тартипсиздикти болтур-
боонун жолу эмеспи. Адегенде 
банк тутумунун туруктуулу-
гун камсыздоодо банктык кє-
зємєлдїн ролу канчалык маа-
ниге ээ экендиги тууралуу ай-
тып берсеўиз?

- Кайсы єлкєдє болбосун фи-
нансы системасынын негизин 
банктар тїзєт жана алардын 
ишмердїїлїгїнєн экономика-
нын бардык тармактары кєз ка-
ранды. Банк ишин жєнгє салып 
туруунун зарылчылыгы банк-
тардын экономикалык жана со-
циалдык єзгєчє табиятына кара-
та, алардын єлкєнїн экономика-
сынын єнїгїїсїнїн маанисинен 
келип чыгат.

Биринчиден, банк – калктын 
калыў катмарынын (фирмалар-
дын, жеке ишкерлердин, калк-
тын, финансылык институттар-
дын) акча каражаттарын топ-
тоочу жана аларды жайгашты-
руучу коомдук институт болуп 
эсептелет. Ошондуктан анын ат-
карган иши бїткїл коомдун мї-
дєєлєрїн кучагына алат.

Экинчиден, банк рынок эко-
номикасынын шартында - пайда 
табуучу жана ар тїрдїї тобокел-
диктерге баруучу коммерциялык 
ишкана. Болгондо да банк ишине 
таасир этїїчї тышкы кєптєгєн 
тобокелдиктерди алып келїїчї 
чєйрєдє иш алып барат.

Демек, банк тутумунун турук-
суздугу єлкєнїн экономикасы-
нын нормалдуу иштешинин бу-
зулушуна жана социалдык чыўа-
лууга да алып келиши ыктымал. 
Банктык кєзємєлгє болгон мук-
таждык банктардын коом алдын-
дагы социалдык-экономикалык 
жактан маанилїїлїгїнїн жана 
жоопкерчилигинин натыйжа-
сында пайда болгон. 

Банк ишинин маани-
маўызы кардарларга жа-
на аманатчылардын 
финансы-кредиттик ме-
кемелердин ээлерине жа-
на менеджерлерине болгон 
ишенимине негизделген. 

 Банк институттарына бол-
гон ишенимдин кризиси, 
ошондой эле банктардын 
єзїнє алган милдеттенме-
лерин аткарууга жєндєм-
сїздїгїнїн кесепети ама-
натчылардын “качып ке-
тїїсїнє” алып келет жа-
на натыйжада финансы 
чєйрєсїндє баш аламан-
дыкка жана социалдык 
чыўалууга алып келет. 
Дал ушул себептен банк-
тар Кыргыз Республика-
сынын Улуттук банкынын 
кылдат жана тийиштїї кє-
зємєлїндє болот.

Банк системасы кайсыл га-
на єлкєдє болбосун экономика-
нын эў негизги бєлїгї болуп са-
налат. Ал дайым кыймылда бо-
луу менен єнїгїп турат. Жаўы 
технологиялардын, банк бизне-
син компьютерлештирїїнїн жа-
на интернет/мобилдик банкинг-
дин тездик менен єнїгїїсї банк 
системасына ар кандай опера-
цияларды ыкчам аткарууга мїм-
кїнчїлїк жаратат. Алар эсептик-
кассалык операциялардан тар-
тып, эсептешїїнїн онлайндык 
ар кандай формалары. Муну ме-
нен бирге эле банктар тарабынан 
кєрсєтїлїп жаткан жаўы кызмат 
кєрсєтїїлєр – электрондук акча-
ларды чыгаруу, баалуу металл-
дар менен иштєє операциялары-
нын орду жогорулоодо.

Мамлекет ушул шарттарды 
эске алуу менен банк сектору-
нун туруктуулугун камсыздоо, 

инвесторлордун, кредиторлордун 
жана аманатчылардын кызыкчы-
лыгын коргоо максатында банк 
ишмердїїлїгїн жєнгє салат, баш-
кача айтканда кєзємєлдєйт.

- Банктык кєзємєлдїн 
маани-маўызына токтоло кет-
сеўиз?

- Банктык кєзємєл – бул не-
гизинен тийиштїї мамлекеттик 
органдын, б.а. Улуттук банктын 
коммерциялык банктардын банк 
ишмердигин жєнгє салуучу мый-
замдарды жана аларда бекитилген 
нормативдик актыларды, ошондой 
эле экономикалык ченемдерди жа-
на талаптарды, бухгалтердик эсеп-
тин жана отчёттуулуктун эреже-
лерин аткаруусуна жана сактоосу-
на контроль жїргїзїї процесси 
болуп эсептелет.

Банктык кєзємєлдїн маани-
си коммерциялык банктар кабыл 
алган чечимдердин жана аткар-
ган иштеринин банк ишин жєн-
гє салуучу мыйзамдарга жана че-
немдик актыларына шайкеш ке-
лїїсїн текшерїїдє турат.

"Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы, банктар жана 
банк иштери жєнїндєгї" Кыр-
гыз Республикасынын Мый-
замына ылайык Кыргыз Рес-
публикасынын банк тутуму-
нун ишинин натыйжалуулугун, 
коопсуздугун жана ишеним-
дїїлїгїн камсыз кылуу боюнча 
Улуттук банктын негизги мил-
деттеринин бирин ишке ашы-
руу максатында Улуттук банк 
Кыргыз Республикасынын банк 
тутумун, анын ичинде Улуттук 
банк тарабынан кєзємєлдєнгєн 
банктардын жана башка юриди-
калык жактардын ишмердїїлї-
гїн кєзємєлдєйт.

Жалпысынан банк ишин кє-
зємєлдєє жана жєнгє салуу 
Улуттук банк тарабынан ли-
цензия берилген учурдан тар-
тып (банк ачылган/ (тїзїлгєн), 
банк жабылган (ишин токтот-
кон) учурга чейин жїргїзїлїїчї 
иш-чаралардын жыйындысынан 
турат.

Банктык кєзємєлдїн макса-
ты банк тутумунун туруктуулу-
гун жана єнїгїїсїн сактоо жа-
на аманатчылардын жана башка 
кредиторлордун кызыкчылыкта-
рын коргоо болуп саналат. Ушу-
га байланыштуу Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук банкы банк-
тар їчїн аткарууга тийиш болгон 
экономикалык чендерди, талап-
тарды, ченемдерди жана чектер-
ди белгилейт.

Ошол эле учурда Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкы 
мыйзамда каралган учурлар-
ды кошпогондо, коммерциялык 
банктардын операциялык иши-
не кийлигишпейт.

- Банктык кєзємєлдїн кан-
дай тїрлєрї бар?

- Банктык кєзємєл негизинен 
эки негизги компонентти кам-
тыйт:
1. Тышкы кєзємєл;
- Банктардын тышкы кєзємє-

лї аралыктан, туруктуу не-
гизде, берилген отчёттордун 
жана башка маалыматтардын 
негизинде банктардын ишин 
талдоо, ошондой эле банк-
тын ишинин негизги багыт-
тары боюнча банктын баш-
каруу органдары менен єз ара 
аракеттенїї аркылуу жїзєгє 
ашырылат.

2. Инспектордук текшерїї;
- Инспекциялык текшерїї - 

бул банктын чыныгы финан-
сылык абалын, башкаруунун 
сапатын жана натыйжалуулу-
гун, банктын Кыргыз Респуб-
ликасынын Улуттук банкы-
нын буйрууларын, талапта-
рын жана сунуштарын ат-
каргандыгын аныктоо мак-
сатында тїздєн-тїз банктын 
иш орундарында текшерїї 
болуп саналат.

Улуттук банк жеринде комп-
лекстїї жана максаттуу текше-
рїїлєрдїн ыкмаларын тышкы 
кєзємєл менен айкалыштырып, 
анын єзгєчєлїктєрїн эске алуу 
менен ар бир банктын кєзємєл-
дєє стратегиясын єз алдынча 
аныктайт.

- Банк кєзємєлїнїн натый-
жалуулугун арттырууда жа-
ўычылдыктарды, б.а.  инно-
вацияларды пайдалануу да єз 
жемишин берет эмеспи. Бул 
багытта сиздерде кандай жу-
муштар аткарылууда?

- Улуттук банк коммерция-
лык банктардын ишине кєзє-
мєл жїргїзїї ыкмаларын єр-
кїндєтїї боюнча тынымсыз иш 
алып барат жана банктык кє-
зємєл жаатындагы эл аралык 
тажрыйбаны їйрєнїп, єздєш-
тїрїп турат.

Азыркы учурда Улуттук банк 
дїйнєнїн кєптєгєн єлкєлєрїн-
дє колдонулган тобокелге ба-
гытталган кєзємєл деп атал-
ган кєзємєлдїн жаўы моделин 
колдонууда. Тобокелдикке ба-
гытталган кєзємєл банк иши-
нин ар тїрдїї чєйрєлєрїндєгї 

тобокелдиктерди алдын ала 
баалоо принцибине жана банк 
ишиндеги кєбїрєєк тобокелдик 
болуучу бєлїктї аныктоо мак-
сатында аларды башкаруу сапа-
тына негизделген. Тобокелдикке 
багытталган кийинки болуучу 
кєзємєлдї банк ишинин кєбї-
рєєк тобокелдиктер байкалган 
бєлїгїнє  буруу болуп саналат. 
Мындан тышкары, тобокелдик-
ке багытталган кєзємєл Улут-
тук банктын жана коммерция-
лык банктын бизнес процесс-
терине зыян келтирбей, кєзє-
мєл ресурстарды натыйжалуу 
бєлїштїрїїгє, оптималдашты-
рууга єбєлгє тїзєт. Башкача айт-
канда, тобокелдикке негиздел-
ген кєзємєл єзїнє банктын иши-
не сандык жана сапаттык талдоо 
жїргїзїї, ошондой эле Улуттук 
банктын жооптуу кызматкерле-
ринин кесипкєй пикирлерине тая-
нуу жана банктын мїнєзїн, тобо-
келдик єзгєчєлїгїн, маанисин эс-
ке алуу менен ага карата жекече 
ыкманы колдонуу аркылуу банк 
ишиндеги тобокелдиктерди баа-
лоону кучагына камтыйт.

- Тигил же бул банк кєзємєл 
мыйзамдарынын талаптарын 
аткарбаса аларга Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук бан-
кы тарабынан кандай чара-
лар кєрїлїшї мїмкїн?

- Эгерде банктар белги-
ленген мыйзамдарга ыла-
йык талаптарды аткарбаса, 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы банкка, анын 
акционерлерине жана банк-
тын кызмат адамдарына таа-
сир этїї чараларын колдо-
нот. Улуттук банк тарабынан 
таасир этїї чараларын кол-
донуунун максаты банктын 
жана/же бїтїндєй Кыргыз 
Республикасынын банк ту-
тумунун ишиндеги кєйгєй-
лєрдї тез арада оўдоо жана 
жоюу болуп саналат.

Таасир этїї чараларын колдо-
нууга Кыргыз Республикасынын 
банк мыйзамдарында, ошондой 
эле террористтик ишти каржы-
лоого жана кылмыштуу киреше-
лерди легалдаштырууга (адал-
доого) каршы аракеттенїї жаа-
тындагы Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарында белгилен-
ген ченемдерди, талаптарды жа-
на чектєєлєрдї бузуу негиз бо-
луп саналат.

Таасир этїї чаралары банкка 
мыйзам бузууну четтетїї жєнїн-
дє буйруу жєнєтїї, банкка жа-
на/же банктын кызмат адамына 
айып салуу, мисалы, финансылык 
калыбына келтирїї чараларын 
кєрїї, чектєє белгилєє же банк 
ишинин айрым тїрлєрїнє тыюу 
салуу жєнїндє талап коюу жана 
банк мыйзамдарына ылайык баш-
ка чаралар тїрїндє болушу мїм-
кїн, лицензия жокко чыгарыл-
ганга чейин барууга туура келет.

Абдимухтар АБИЛОВ

Єлкєбїздїн банк системасына кєзємєл жїргїзїп туруу єтє зарыл 
иш. Анткени, жарандарыбыздын кєпчїлїгї республикабыздын 
бардык коммерциялык банктары менен тыгыз иш алып барышат. 
Мындай учурда кардарлар менен банктардын мамилелеринде 
кандайдыр бир мыйзам бузуулар учурабай койбойт. Ошондуктан 
коммерциялык банктар жїргїзїп жаткан иштерге кєзємєл жїргїзїї 
Улуттук банктын орчундуу милдеттеринин бири болуп саналат. 
Банктык кєзємєл тууралуу кененирээк маалымат берїїсїн єтїнїп, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Банктык кєзємєл 
башкармалыгынын башчысы С.А.Чалбаевге кайрылдык.
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СУАР УСТРЕМЛЕН В ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ
Это – сокровищница Северо-Западного Китая, пересечение Востока и Запада, 
центр Евразии и самое западное место в Китае. Это – прекрасный Синьцзян.

История 1. ТУРИЗМ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Âëàäåëåö õîñòåëà «Äîìà ó Ãóëè» â ñòàðîì Êàøãàðå, æèâîïèñíîì ìåñòå 
óðîâíÿ 5À â Êèòàå, Øàðàìàòãóëü Êàðè ñòàëà îíëàéí-çíàìåíèòîñòüþ 
â Êàøãàðå. Ó íå¸ ïîÿâèëîñü ñâûøå 117 òûñ. ïîäïèñ÷èêîâ ñ òåõ ïîð, êàê 
îíà íà÷àëà ñâîé áèçíåñ â 2017 ãîäó è ñîçäàëà òóðèñòè÷åñêèé ýêñïðåññ. 
Ýòî ëèøü ìàëåíüêèé ïðèìåð ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Ñèíüöçÿíå.

Ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü - çîëîòîé ñåçîí ëåòíåãî òóðèçìà â Ñèíüöçÿíå. Íà ôîíå íîðìàëè-
çàöèè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè ðûíîê òóðèçìà Ñèíüöçÿíà âîññòàíàâëèâàåòñÿ 
è àêòèâèçèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïëàòôîðìû èíòåëëåêòóàëüíîãî óïðàâëåíèÿ òóðèçìîì è 
ïðèëîæåíèÿ WeChat. Ìîæíî ïðîâåñòè îíëàéí-áðîíèðîâàíèå íà ïîñåùåíèå ýòèõ ìåñò 
â îïðåäåëåííîå âðåìÿ. Ïî âñåìó Ñèíüöçÿíó áûëè ïðîâåäåíû ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 
ïî ðåêëàìå è ïðîäâèæåíèþ òóðèçìà, ÷òîáû àêòèâèçèðîâàòü òóðèñòè÷åñêèé ðûíîê, 
ñòèìóëèðîâàòü òóðèñòè÷åñêîå ïîòðåáëåíèå è ïîçâîëèòü ãîñòÿì íàñëàäèòüñÿ êðàñîòîé 
Ñèíüöçÿíà.

Áîãàòûå òóðèñòè÷åñêèå ðåñóðñû Ñèíüöçÿíà ïðåâðàùàþòñÿ â íîâóþ òî÷êó ðîñòà 
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â 2019 ãîäó êîëè÷åñòâî òóðèñòîâ â Ñèíüöçÿíå ïðåâûñèëî 
200 ìèëëèîíîâ, à äîõîäû îò òóðèçìà - 300 ìèëëèàðäîâ þàíåé. Ðûíîê òóðèçìà åùå ðàç 
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ýòà ñôåðà ýêîíîìèêè ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ìåðîé è ýôôåêòèâíûì ïóòåì, 
êîòîðûé ïîìîæåò Ñèíüöçÿíó âìåñòå ñî âñåì íàñåëåíèåì ñòðàíû âîéòè âî âñåñòîðîííå 
áëàãîïîëó÷íîå îáùåñòâî è ïðèíåñòè ïîëüçó ëþäÿì âñåõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï.

История 2. ВОЗРОЖДЕНИЕ РЫНКА

Ñòðîèòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè Àëòàé-Ôóþíü-×æóíäóí 
áûëî çàâåðøåíî â íà÷àëå èþëÿ. Òåïåðü íîâàÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ 
ìàãèñòðàëü, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü êîòîðîé ñîñòàâëÿåò 420 êì, 
ñîåäèíÿåòñÿ ñ äðóãèìè ëèíèÿìè è âìåñòå ñ íèìè îáðàçóåò ÷àñòü 
æåëåçíîäîðîæíîãî êîëüöà â ñåâåðíîé ÷àñòè ÑÓÀÐ.  Ñòðîèòåëè 
ïðåîäîëåëè âëèÿíèå ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè è ñèëüíîãî âåòðà è 
ðàáîòàëè â 24-÷àñîâîì òðåõñìåííîì ðåæèìå óäàë¸ííîãî óïðàâëåíèÿ, 
áåç ó÷àñòèÿ ïåðñîíàëà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü çàâåðøåíèå ïðîåêòà 
â ñðîê ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì è âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòüþ.

Â ýòîì ãîäó Ñèíüöçÿí ïðåîäîëåë âëèÿíèå ýïèäåìèè êîðîíàâèðóñà è óñêîðèë 
ñòðîèòåëüñòâî êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ. Çà ïåðâûå ïÿòü ìåñÿöåâ ýòîãî ãîäà íà÷àëîñü 
ñòðîèòåëüñòâî 62 êëþ÷åâûõ ïðîåêòîâ ñ îáùèì îáúåìîì èíâåñòèöèé áîëåå 5,3 ìèë-
ëèàðäà þàíåé.

Ê êîíöó ìàÿ â Ñèíüöçÿíå íàñ÷èòûâàëîñü áîëåå 1,9 ìèëëèîíà ðûíî÷íûõ ñóáúåêòîâ 
(âêëþ÷àÿ Ñèíüöçÿíñêèé ïðîèçâîäñòâåííî - ñòðîèòåëüíûé êîðïóñ (ÑÏÑÊ)), ÷òî íà 11,9% 
áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ñðåäè íèõ 382 òûñ. ïðåäïðèÿòèé, ÷òî íà 
7,7% áîëüøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà, è 1,534100 èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé, ÷òî íà 13,2% áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ïîñòîÿííûé 
ðîñò ÷èñëà íîâûõ çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ðûíêà ïîêàçûâàåò, ÷òî îòðàñëü 
âîññòàíàâëèâàåòñÿ, äîâåðèå ðàñòåò, ðûíî÷íûå ñèëû íàêàïëèâàþòñÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì 
ñàìûì ïðîìåæóòî÷íûé ðåçóëüòàò ðàáîòû ñóáúåêòîâ ðûíêà.

Ñ ìîìåíòà âîçîáíîâëåíèÿ ðàáîòû è ïðîèçâîäñòâà â Ñèíüöçÿíå áûëî ïðîâåäåíî 
áîëåå 500 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîäâèæåíèþ ñóïåðìàðêåòîâ, êîòîðûå ýôôåê-
òèâíî ñïîñîáñòâîâàëè îáùåìó âîññòàíîâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà. Âìåñòå ñ 
ïîñòåïåííûì óñòðàíåíèåì ôàêòîðîâ âëèÿíèÿ ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè ïîñòîÿííî 
îïòèìèçèðóþòñÿ ñòðóêòóðû ðûíî÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ðûíîê ïîòðåáëåíèÿ â Ñèíüöçÿíå 
ïî-ïðåæíåìó áóäåò äåìîíñòðèðîâàòü ñðåäíåñðî÷íîå âîññòàíîâëåíèå è äîëãîñðî÷íóþ 
ïîëîæèòåëüíóþ òåíäåíöèþ.

История 3. БЕЗБЕДНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Â äåðåâíå Ëàíãàí ïîñåëêà ßêàéðûê ñåìüÿ Íóðíèøè Øàäèê íåäàâíî 
ñîáðàëà âòîðîé óðîæàé øïèíàòà. À ñåãîäíÿ ïåðåñàæåííûå ñåìåíà ëóêà 
äàëè íîâûå ðîñòêè. «Ïîñåâ îâîùåé ïîçâîëÿåò ñîáèðàòü òðè óðîæàÿ 
â ãîä, è ïðåäïðèÿòèÿ ìîãóò èõ çàêóïàòü, ïîýòîìó ìû íå áåñïîêîèìñÿ 
î ïóòÿõ ðåàëèçàöèè», - ãîâîðèò îâîùåâîä. Ñîòðóäíèêè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ íå òîëüêî ïîìîãëè Íóðíèøå ðàçîáðàòüñÿ ñî ñòðóêòóðîé 
ðàñòåíèåâîäñòâà, íî è îòêðûòü íåáîëüøîé ìàãàçèí. Åå ñûí ðàáîòàåò âî 
âñïîìîãàòåëüíîé ïîëèöèè (âñïîìîãàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ äîðîæíîé 
ïîëèöèè), òðåì ðàáîòîñïîñîáíûì ÷ëåíàì ñåìüè åñòü ÷åì çàíÿòüñÿ.

Áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íûì óñèëèÿì ïðîáëåìà «äâóõ çàáîò è òðåõ ãàðàíòèé» äëÿ áåäíûõ 
ëþäåé â Ñèíüöçÿíå â îñíîâíîì ðåøåíà. Ïîä «äâóìÿ çàáîòàìè» ïîäðàçóìåâàåòñÿ 
ðåàëèçàöèÿ ïðàâèòåëüñòâîì ñïåöèàëüíûõ ìåð, ÷òîáû ñåëüñêèå áåäíÿêè íå áåñïîêîè-
ëèñü î åäå è îäåæäå. «Òðè ãàðàíòèè» - ýòî îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüíûì îáðàçîâàíèåì, 
áàçîâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ è áåçîïàñíîñòüþ æèëüÿ äëÿ áåäíûõ æèòåëåé ñåëà. 
Óðîâåíü îáåñïå÷åíèÿ îáÿçàòåëüíûì îáðàçîâàíèåì äîñòèã áîëåå 95%. Äëÿ ëå÷åíèÿ 
ìàëîîáåñïå÷åííûõ ïàöèåíòîâ â îïðåäåëåííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ óåçäîâ 
ïðèìåíÿþòñÿ ñõåìû «ñíà÷àëà äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå, ïîòîì îïëàòà» è «åäèíîå îêíî». 
Óðîâåíü îõâàòà áàçîâûì ìåäèöèíñêèì ñòðàõîâàíèåì è ñòðàõîâàíèåì îò ñåðüåçíûõ 
çàáîëåâàíèé äëÿ áåäíîãî íàñåëåíèÿ äîñòèã 100%, óðîâåíü ñòàíäàðòèçàöèè ñåëüñêèõ 
öåíòðîâ çäîðîâüÿ (êàáèíåòîâ) äîñòèã òàêæå 100%. Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî áåçîïàñíîãî 
æèëüÿ äëÿ áåäíûõ ñåìåé, êîòîðûå íàâñåãäà ðàñïðîùàëèñü ñî ñâîèìè àâàðèéíûìè 
äîìàìè. Â ýòîì ãîäó ñ 559 äåðåâåíü 10 íåêîãäà áåäíûõ óåçäîâ ñíèìóò ÿðëûê "áåäíîãî 
óåçäà", 42100 ñåìåé è 165800 áåäíûõ ñåìåé âûðâóòñÿ èç íèùåòû.

Ïîâñþäó â Ñèíüöçÿíå ìû ìîæåì óâèäåòü, êàê ñîâìåñòíî îáó÷àþòñÿ è ðàáîòàþò 
âñå íàöèîíàëüíûå ìåíüøèíñòâà. Ëþäè âñåõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï æèâóò ïî-ñîñåäñòâó, à 
íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî ïðèñóòñòâóåò âåçäå è âñþäó – â áûòó, íà ðàáîòå, âîîáùå â ÑÓÀÐ.

История 4. ОТКРЫТАЯ ТОРГОВЛЯ
Íåäàâíî â Íèäåðëàíäû áûëî îòïðàâëåíî 360 òîíí ïðîäóêòîâ íà 370 òûñ. 
äîëëàðîâ ÑØÀ, ïðîèçâåäåííûõ êîìïàíèåé Xinjiang Meihua Ànjisuan Co., 
Ltd. Â ýòîì ãîäó êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà äèâèäåíäû áëàãîäàðÿ ðÿäó ìåð ïî 
ñòàáèëèçàöèè âíåøíåé òîðãîâëè, ïðåäïðèíÿòûõ òàìîæíåé Óðóì÷è.

Â ïåðâûå ïÿòü ìåñÿ-
öåâ èìïîðò è ýêñïîðò 
âíåøíåé òîðãîâëè 
Ñèíüöçÿíà ðîñëè òðè 
ìåñÿöà ïîäðÿä, à ãîäî-
âîé ñïàä ñîêðàòèëñÿ. Â 
ìàå îáùèé îáúåì èì-
ïîðòà è ýêñïîðòà âíåø-
íåé òîðãîâëè Ñèíüöçÿ-
íà äîñòèã 8,42 ìëðä. 
þàíåé, ÷òî íà 0,5% 
áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðåäûäóùèì ìåñÿöåì. 
Â òðîéêó ëèäåðîâ âíåø-
íåé òîðãîâëè Ñèíüöçÿíà 
âõîäÿò Êàçàõñòàí, Êûð-
ãûçñòàí è Ðîññèÿ. Ñðåäè 
íèõ èìïîðò è ýêñïîðò â 
Êàçàõñòàí äîñòèãëè 
19,71 ìëðä. þàíåé, óâå-
ëè÷èâøèñü íà 9%, ÷òî ñîñòàâëÿåò 55,3% îò îáùåãî îáúåìà âíåøíåé òîðãîâëè Ñèíüöçÿíà.

Íåäàâíî Ñèíüöçÿíñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà ñêîððåêòèðîâàëà ñõåìó äâèæåíèÿ ïîåçäîâ 
Êèòàé-Åâðîïà, äîáàâèâ îäèí íîâûé ïîåçä X8006 èç Àëàøàíüêîó â Ïóòÿíü. Â òî æå 
âðåìÿ â ýêñïëóàòàöèþ áûë âûïóùåí åùå îäèí ïîåçä X8151, êóðñèðóþùèé îò ïåðåâàëà 
Óñè äî ïåðåâàëà Àëàøàíüêîó. Â Ñèíüöçÿíå ïîåçäà êèòàéñêî-åâðîïåéñêîãî ýêñïðåññà 
êóðñèðóþò â Õîòàí (Õýòÿíü) - Êàðãàëûê (Å÷ýí) – Êàøãàð – Àêñó – Êîðëà – Õýöçèí è äàëåå 
îòïðàâëÿþòñÿ â Öåíòðàëüíóþ Àçèþ ÷åðåç ñáîðî÷íî-ðàñïðåäåëèòåëüíûé öåíòð â Óðóì÷è.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî èìïîðò è ýêñïîðò ëîãèñòè÷åñêèõ òîâàðîâ â êîìïëåêñíîé áîíäîâîé 
çîíå ïîêàçûâàåò áûñòðûé ðîñò. Îáùàÿ ñòîèìîñòü èìïîðòà è ýêñïîðòà äîñòèãëà 2,7 
ìëðä. þàíåé, ÷òî â 4 ðàçà áîëüøå, ÷åì çà òîò æå ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. 29 ìàÿ ÷åðåç 
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîé ïóíêò «Àëàøàíüêîó» áûëî ýêñïîðòèðîâàíî 10,1 ìèëëèîíà 
òðàíñãðàíè÷íûõ ïàêåòîâ ýëåêòðîííîé êîììåðöèè çà îäèí ìåñÿö, ÷òî ïî÷òè â òðè ðàçà 
áîëüøå, ÷åì â ïðåäûäóùåì ìåñÿöå.

Øè ÔÝÍ
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Íåäàâíî ìåæäóíàðîäíûé ïîåçä, ñëåäóþùèé ïî 
ìàðøðóòó Ãóàíäóí-Ñèíüöçÿí-Åâðîïà, îòïðàâèëñÿ ñî 
ñòàíöèè Äàëàí, íàõîäÿùåéñÿ â ðàéîíå Áàéþíü ãîðîäà 
Ãóàí÷æîó, íà ñåâåðî-çàïàä Êèòàÿ. Ýòî ñïåöèàëüíûé 
ïîåçä, îðãàíèçîâàííûé Ñèíüöçÿíñêîé êîìïàíèåé 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé «Ñûëóòóí». Ïîåçäàìè, 
ñëåäóþùèìè ïî äàííîìó ìàðøðóòó, ïåðåâîçÿòñÿ 
ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè, àâòîçàï÷àñòè, ñâåòîòåõíèêà, 
îáóâü è ãîëîâíûå óáîðû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû 
è äðóãèå òîâàðû. Ïðåîäîëåâ ïðèìåðíî 7000 êì, 
ïîåçä äîñòèãàåò êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà 
(ÊÏÏ) «Õîðãîñ» è äàëåå äâèæåòñÿ â íàïðàâëåíèè 
Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà, Ðîññèè è äðóãèõ ñòðàí.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 
НЕ ТОЛЬКО 

ДЛЯ КОМПАНИИ
15 àâãóñòà 2020 ãîäà ñòàë äëÿ 

Ñèíüöçÿíñêîé êîìïàíèè èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé «Ñûëóòóí» 
èñòîðè÷åñêèì äíåì. «Â ýòîò äåíü 
íàøà êîìïàíèÿ íå òîëüêî îòïðàâ-
ëÿåò ïåðâûé ñïåöèàëüíûé ïîåçä 
ïî ìàðøðóòó Ãóàíäóí-Ñèíüöçÿí-
Åâðîïà, íî òàêæå âïåðâûå ýêñïîð-
òèðóåò â Êûðãûçñòàí ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè, ïðîèçâåäåííûå â 
Êèòàå», - âçâîëíîâàííî ñêàçàëà 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 
«Ñûëóòóí» Ìýí Ñþëè â ñâîåì 
ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ íàøåìó 
èçäàíèþ.

Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî ýòà ïàðòèÿ 
ïîäåðæàííûõ àâòîìîáèëåé áóäåò 
ïåðåâåçåíà â Êûðãûçñòàí èç Êà-
çàõñòàíà â òå÷åíèå 17 äíåé.

«Íàøåìó ôèëèàëó â ïðîâèíöèè 
Ãóàíäóí áûëà ïðåäîñòàâëåíà ýêñ-
ïîðòíàÿ êâàëèôèêàöèÿ ïîäåðæàí-
íûõ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå òàêæå 
áûëè ïåðåâåçåíû ñïåöèàëüíûì 
ïîåçäîì, íà êîòîðûé ìû ïîäàëè 
çàÿâêó. Ïîñëå ïðèáûòèÿ â ïóíêò 
íàçíà÷åíèÿ äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ â 
Áèøêåêå áóäåò íåñòè îòâåòñòâåí-
íîñòü çà èõ ðåàëèçàöèþ», - îòìå-
òèëà Ìýí Ñþëè.

 Â áóäóùåì òîðãîâàÿ îíëàéí-
ïëàòôîðìà «Èëóòóí» íàïðàâèò 
âñå ñâîè óñèëèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ 
ðûíêà ïîäåðæàííûõ àâòîìîáèëåé 
â Êàçàõñòàíå.

Ñèíüöçÿíñêàÿ êîìïàíèÿ èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé «Ñûëóòóí» 
ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïèëîòíûì ïðåäï-
ðèÿòèåì ïî êîìïëåêñíîìó îáñëó-
æèâàíèþ âíåøíåé òîðãîâëè B2B â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè. Çà ïîñëåäíèå 
÷åòûðå ãîäà ïëàòôîðìà «Èëóòóí», 
ðàçðàáîòàííàÿ è èñïîëüçóåìàÿ 
ïðåäïðèÿòèåì, îáúåäèíèëà 

âíåøíåòîðãîâûå ïðåäïðèÿòèÿ èç 
Ñèíüöçÿíà, Öåíòðàëüíîé Àçèè 
è Ðîññèè â ðåæèìå «èíòåðíåò + 
âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ». Îíà ïðåäîñ-
òàâëÿåò òàêèå óíèâåðñàëüíûå 
îíëàéí-óñëóãè, êàê îáìåí òîâàðà-
ìè, òàìîæåííîå äåêëàðèðîâàíèå 
è ïðîâåðêà, áåçîïàñíûé ïëàòåæ, 
ðàñ÷åò â èíîñòðàííîé âàëþòå è 
âîçâðàò íàëîãîâ.

Êàê èçâåñòíî, â ïðîøëîì ïëàò-
ôîðìà «Èëóòóí» ïðèäåðæèâàëàñü 
òðàäèöèîííîãî âèäà ëîãèñòèêè - 
àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê. Â ïåð-
âîé ïîëîâèíå 2020 ãîäà â ñâÿçè ñ 
ðàñïðîñòðàíåíèåì ýïèäåìèè êîðî-
íàâèðóñà ïî âñåìó ìèðó, êîòîðàÿ 
ïîâëèÿëà íà íîðìàëüíîå ôóíêöèî-
íèðîâàíèå ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâ-
ëè, ìíîãèå êëèåíòû îòìåòèëè, ÷òî 
åñòü áîëüøîé ñïðîñ íà ãðóçîâûå 
ïåðåâîçêè.

Ïðîâèíöèÿ Ãóàíäóí - ÿâëÿåòñÿ 
êðóïíîé âíåøíåòîðãîâîé ïðîâèí-
öèåé Êèòàÿ. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëü-
øèíñòâî òîâàðîâ èíîñòðàííûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé íà îíëàéí-
ïëàòôîðìå ïîñòóïàåò èç âîñòî÷-
íûõ ïðèáðåæíûõ ðàéîíîâ Êèòàÿ, 
Ìýí Ñþëè ðåøèëà ïðåäîñòàâèòü 
óñëóãè ïî ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå 
òîâàðîâ èç Ãóàí÷æîó, ÷òîáû óäîâ-
ëåòâîðèòü íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè 
ïðåäïðèíèìàòåëåé êàê Êèòàÿ, òàê 
è ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè.

Ïðè ñîäåéñòâèè êîìïàíèé NBC 
Global Logistics Co. Ltd. è China 
COSCO Shipping Corporation 
Limited ïëàòôîðìà «Èëóòóí» 
çàâåðøèëà ñáîð 40 êîíòåéíåðîâ 
ïåðâîãî ñïåöèàëüíîãî ïîåçäà, 
ñëåäóþùåãî ïî ìàðøðóòó Ãóàíäóí-
Ñèíüöçÿí-Åâðîïà. Ïîìèìî ïîäåð-
æàííûõ àâòîìîáèëåé, åñòü òàêæå 
òàêèå òîâàðû, êàê àâòîçàï÷àñòè, 
ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ñâåòî-
òåõíèêà, òåêñòèëü, ñòåêëîêåðàìèêà, 
îáóâü è äðóãèå òîâàðû ñ ãðóçîâûì 
îáúåìîì â 1040 òîíí.

«Ñïåöèàëüíûå ïîåçäà ñíèæàþò 
ðèñê è ïîòåðè ïðè òðàíçèòå òîâà-
ðîâ, à òàêæå ðåøàþò ïðîáëåìû, 
ñâÿçàííûå ñ ïðåïÿòñòâèÿìè ïðè 
òðàíñïîðòèðîâêå ãðóçîâ, ñëîæíîñ-
òÿìè òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ, 
çàäåðæêàìè äîñòàâêè è äðóãèìè 
òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå îáû÷íî 
áåñïîêîÿò òîðãîâöåâ ïëàòôîðìû 
«Èëóòóí», - îòìåòèëà Ìýí Ñþëè.

ВРЕМЯ И РЕПУТАЦИЯ 
В БИЗНЕСЕ 

ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Äåí Öçå - ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç 

âíåøíåòîðãîâûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé íà ïëàòôîðìå «Èëóòóí». Óç-
íàâ î òîì, ÷òî ñïåöèàëüíûé ïîåçä 
ôóíêöèîíèðóåò â îáû÷íîì ðåæèìå, 
îíà, íàêîíåö, ïåðåñòàëà áåñïî-
êîèòüñÿ. Áëàãîäàðÿ ñïåöïîåçäó îíà 
óñïååò â ñðîê äîñòàâèòü çàêàçû íà 
êîæàíóþ îáóâü äëÿ êûðãûçñòàíöåâ.

Ïî åå ñëîâàì, åñëè ïàðòèÿ íîâî-
ãî ôàñîíà îáóâè íå áóäåò äîñòàâ-
ëåíà â ñðîê, òî ðåàëèçàòîðû ìîãóò 
îêàçàòüñÿ â çàòðóäíèòåëüíîì ïîëî-
æåíèè è íå ñìîãóò ïðîäàòü òîâàð â 
ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñïðîñà íà ýòîò 
ôàñîí. Ýòîò ñïåöèàëüíûé ïîåçä 
îáåñïå÷èâàåò áûñòðóþ òðàíñïîð-
òèðîâêó, ïîçâîëÿåò åé âûïîëíèòü 
êîíòðàêò è ãàðàíòèðóåò ñîõðàíåíèå 
ðåïóòàöèè è âðåìåíè. À ýòî â áèç-
íåñå öåíèòñÿ áîëüøå âñåãî.

Äåí Öçå íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ëåò çàíèìàåòñÿ áèçíåñîì â 
Öåíòðàëüíîé Àçèè. Îíà õîðîøî 
îñâåäîìëåíà î òàêèõ «íåâçãîäàõ» 
â ñôåðå âíåøíåé òîðãîâëè, êàê íå-
äîñòàòî÷íûå êîíòåéíåðíûå ïåðå-
âîçêè è òàìîæåííîå îôîðìëåíèå. 
Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ïîåçäàì, 
ôóíêöèîíèðóþùèì â óñëîâèÿõ 
ýïèäåìèè, Äåí Öçå ïëàíèðóåò åùå 
óâåëè÷èòü îáúåì çàêàçîâ.

«Ðàíüøå ìû îòïðàâëÿëè òîâà-
ðû èç Ãóàí÷æîó â ãîðîä Óðóì÷è. 
Ñíà÷àëà íàì íóæíî áûëî äîñòà-
âèòü òîâàð íà ñêëàä, çàòåì ìû 
ïîãðóæàëè òîâàðû íà òàìîæíþ è 
îòïðàâëÿëè íà ýêñïîðò ÷åðåç ÊÏÏ 
«Õîðãîñ». Âñå ýòè ôîðìàëüíîñòè 
óâåëè÷èâàëè ñòîèìîñòü ïåðåâîç-
êè òîâàðîâ è åå ñåáåñòîèìîñòü», 
- ïðèçíàåòñÿ îíà. Ïî åå ñëîâàì, 
îòïðàâëÿÿ òîâàð  ïî ìàðøðóòó 
Ãóàíäóí-Ñèíüöçÿí-Åâðîïà, ìîæ-
íî çàðàíåå îôîðìèòü ïðîöåäóðû 
òàìîæåííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ, ÷òî 
ïîçâîëÿåò áûñòðî îòïðàâèòü òî-
âàð, ê òîìó æå ýòî ýêîíîìèò âðåìÿ, 
ñîêðàùàåò ðàñõîäû è ïîçâîëÿåò 
ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðîâàòü âíåø-
íåòîðãîâûå ðèñêè.

Ýïèäåìèÿ ïîâëèÿëà íà òåìï ðàç-
âèòèÿ ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, 
à òàêæå ìåíÿåò áèçíåñ-ìîäåëü 
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè. Çà 
ïîñëåäíèå øåñòü ìåñÿöåâ Äåí 
Öçå îáùàåòñÿ â ðåæèìå îíëàéí 
ñ ïîêóïàòåëÿìè èç Öåíòðàëüíîé 
Àçèè, îáãîâàðèâàÿ ñ íèìè ôàñîíû 
ïðîäóêöèè è îôîðìëÿÿ çàêàçû ñ 
ïîìîùüþ ñìàðòôîíà. Îòêðûòèå 
òàêîãî ìàðøðóòà ñòàëî äëÿ Äåí 
Öçå íîâûì òîðãîâûì ìîñòîì. 

ГРУЗЫ ДЛЯ ВСЕХ 
НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

«ИЛУТУН» 
Ìýí Ñþëè - ñòàðûé òîðãîâåö. 

Îíà çíàåò, ÷òî çíà÷àò â áèçíåñå 
ðåïóòàöèÿ è âðåìÿ, î êîòîðûõ  
ãîâîðèëà Äåí Öçå. Â òå÷åíèå ïîñ-
ëåäíèõ øåñòè ìåñÿöåâ îíà è åå 
êîìàíäà èçî âñåõ ñèë ñòàðàëèñü 
ïðîäâèíóòü çàÿâêó íà îðãàíèçàöèþ 
ñïåöèàëüíûõ ïîåçäîâ äëÿ ïðåäï-
ðèíèìàòåëåé, ÷òîáû îáåñïå÷èòü 
òðàíñïîðòèðîâêó òîâàðîâ.

Ïðîâèíöèÿ Ãóàíäóí èçâåñòíà êàê 
«ìèðîâàÿ ôàáðèêà». Áóäó÷è òî÷êîé 
îòïðàâëåíèÿ ïîåçäîâ ïî ìàðø-
ðóòó Ãóàíäóí-Ñèíüöçÿí-Åâðîïà, 
îíà òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíûì 
èñòî÷íèêîì òîâàðîâ äëÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïëàòôîðìû «Èëóòóí». 
Íî îðãàíèçîâàòü ñïåöïîåçä áûëî 
íåïðîñòî.

«Îñíîâíûì âíåøíåòîðãîâûì 
ðûíêîì ãîðîäà Ãóàí÷æîó â îñíîâ-

íîì ÿâëÿåòñÿ Åâðîïà è Àìåðèêà, 
â òî âðåìÿ êàê îñíîâíîé ðûíîê 
Ñèíüöçÿíà - ýòî Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ 
è Ðîññèÿ. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷èÿ 
âî âíåøíåé òîðãîâëå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ÿçûêîâûõ ïðèâû÷åê, ìåòîäîâ 
ëîãèñòèêè, ïðèâû÷åê äîñòàâêè è 
ïîëó÷åíèÿ è äàæå â êîëè÷åñòâå 
íàïûëåíèÿ è ìàðêèðîâêå òîâà-
ðîâ», - îòìå÷àåò Ìýí Ñþëè. Ïî åå 
ñëîâàì, âî âðåìÿ ïðîöåññà îíà ïî-
íÿëà, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ïîíèìàíèå 
è îáùåíèå ìû ìîæåì ñôîðìèðî-
âàòü ñîîáùåñòâî åäèíîé ñóäüáû, 
è äîáèòüñÿ áåñïðîèãðûøíûõ ðå-
çóëüòàòîâ. Èìåííî ýòî âûíóæäàåò 
ïëàòôîðìó «Èëóòóí» ïîñòîÿííî 
óëó÷øàòü ñâîè êîìïëåêñíûå ôóíê-
öèè ïî âíåøíåòîðãîâîìó îáñëó-
æèâàíèþ.

Ê óäèâëåíèþ Ìýí Ñþëè, â 
òå÷åíèå íåäåëè ïîñëå íà÷àëà 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñïåöèàëüíîãî 
ïîåçäà ê ïëàòôîðìå «Èëóòóí» ïðè-
ñîåäèíèëèñü áîëåå 100 òîðãîâöåâ 
èç Âýíü÷æîó, Èó, Ôó÷æîó è äðóãèõ 
ãîðîäîâ. Â òî æå âðåìÿ îäåæäà, 
îáóâü è ãîëîâíûå óáîðû, êåðàìèêà, 
ëàìïû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è 
äðóãèå òîâàðû ïðîâèíöèè Ãóàíäóí 
òàêæå áóäóò âêëþ÷åíû â ïëàòôîð-
ìó, ÷òî áóäåò ñîäåéñòâîâàòü ðåãó-
ëÿðíîìó äâèæåíèþ ñïåöèàëüíûõ 
ïîåçäîâ.

«Ïåðåä òåì, êàê ñïåöèàëüíûé 
ïîåçä íà÷àë êóðñèðîâàòü, ìû 
ñîñòàâèëè õîðîøèé ïëàí íà áîëåå 
ïîçäíèé ýòàï, è íàøà òîðãîâàÿ ñèñ-
òåìà áûëà ñîçäàíà. Ìû íàäååìñÿ 
ïðåäîñòàâèòü ñàìûå ëó÷øèå 
òîðãîâûå óñëóãè äëÿ êèòàéñêèõ è 
èíîñòðàííûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé», 
- ñêàçàëà Ìýí Ñþëè.

Ãóëüìèíà Àëèõàçû. 
Ôîòî àâòîðà

Международные перевозкиМеждународные перевозкиСПЕЦПОЕЗД 
ГУАНДУН-СИНЬЦЗЯН-ЕВРОПА 
СБЛИЖАЕТ СТРАНЫ И ЛЮДЕЙ



- Элмира Сансызбаевна, єлкє-
дєгї эпидемиологиялык абалга 
байланыштуу быйылкы окуу 
жылын онлайн режимде баш-
тоо жєнїндє Билим берїї ми-
нистрлиги буйругун чыгарган. 
Борбор калаанын мектептери 
бул ыкма менен окутуу боюн-
ча керектїї жабдуулар менен 
камсыздалганбы? Мугалимдер 
мындай ыкмада балдарды оку-
тууга даярбы?

- Бишкек шаарындагы билим 
берїї системасынын курамына: 
97 мектеп, 87 мектепке чейинки 
билим берїї мекемелери жана 6 
мектептен тышкаркы уюмдар ки-
рет. Бишкек шаарынын мэриясы-
нын Билим берїї башкармалыгы-
нын 2020-жылдын 16-мартында-
гы №87 “Бишкек шаарынын би-
лим берїї уюмдарында мєєнєтї-
нєн эрте эс алууга чыгаруу туура-
луу” буйругуна ылайык мектептер 
жана мектептен сырткаркы билим 
берїї уюмдары айлык акысын сак-
тоо менен online режиминде иш-
теп, карантинге таркатылган. 

Кыргыз Республикасынын Би-
лим берїї жана илим министрли-
гинин 2020-жылдын 26-мартын-
дагы №326/1 “2019-2020-окуу жы-
лынын окуу программасынын ат-
карылышы тууралуу” буйругунун 
негизинде 2020-жылдын 8-апре-
линен окуучулардын ден соолу-
гун сактоо максатында Бишкек 
шаарынын билим берїї уюмдары 
аралыктан окутуу режимине єт-
кєрїлгєн. Бишкек шаарынын би-
лим берїї уюмдарына окутууну 
уюштуруу їчїн аралыктан оку-
туу режиминде платформа жана 
усулдарды тандоо мїмкїнчїлї-
гї берилди. Бул їчїн мектептер 
онлайн-платформаны гана эмес 
(Зум, Класс-рум, вотсап…), теле-
сабактар, мугалимдин берген тап-
шырмасынын аткарылышын кє-
зємєлдєєчї материалдар менен 
єз алдынча иштєє, чыгармачы-
лык жана изилдєєчїлїк долбоор-
лорду ишке ашыруучу аралыктан 
окутуунун классикалык техноло-
гиясы колдонулду. 

Педагогдорго, окуучуларга жа-
на алардын ата-энелерине жар-
дам катары Кыргыз Республика-
сынын Билим берїї жана илим 
министрлиги тарабынан окуу 
процессине колдонуу їчїн сана-
риптик билим берїї ресурстары 
сунушталган: электрондук ки-
тептер, билим берїїчї ар тїрдїї 
платформалар, “Мегакомдон” акы-
сыз сим-карталар менен камсыз-
далып, 2020-жылдын 30-июну-
нан 2020-2021-окуу жылынын 1, 
2-чейректеринин сабактарына ви-
деосабактарды жазууга даярдык-
тар башталган.

2020-жылдын 20-мартынан 
15-майына чейин Бишкек шаа-
рынын мэриясынын Билим бе-
рїї башкармалыгынын Билим 
берїїнї єнїктїрїї бєлїмїнїн 
адистери Кыргыз Республикасы-
нын Билим берїї жана илим ми-
нистрлиги менен биргеликте Би-
лим берїїнїн мамлекеттик стан-
дартын аткаруу жана билим бе-
рїї программасын толук кєлємдє 

єздєштїрїї максатында Кыргыз 
Республикасынын мектеп окуучу-
лары їчїн телевизиондук сабак-
тарды даярдоодо борбордун 195 
мугалими менен жалпысынан 1123 
сабак жаздырылды. Бишкек шаа-
рынын мэриясынын билим берїї 
башкармалыгынын Билим берїїнї 
єнїктїрїї бєлїмїнїн адистери би-
лим берїїнїн мамлекеттик стан-
дартын аткарууда жана билим бе-
рїї программасын толук кєлємдє 
єздєштїрїїдє шаардын мектепте-
ринин предметтик-мугалимдерин 
кєзємєлгє алышты. 

Балдар жана ата-энелерге 
социалдык-психологиялык жар-
дам кєргєзїї максатында Бишкек 
шаарынын мэриясынын Билим 
берїї башкармалыгы 2020-жыл-
дын 7-апрелиндеги №99 “Билим 
берїї уюмдарынын окуучулары-
на жана ата-энелерине социалдык-
психологиялык кеўештер туура-
луу” аралыктан окутуу режимин-
де окуучуларга жана ата-энелерге 
бири-бирине жардам берїї алго-
ритмин кєргєзїї менен буйрук 
чыгарылган. Окуучуларга жа-
на ата-энелерге социалдык педа-
гогдор жана психологдордун бай-
ланыш телефондору жеткирил-
ген. Youtube, видеокайрылуулар, 
Facebook жана сайттар аркылуу 
психологдордун сунуштары жа-
йылтылган.

Шаардын мектептери 100% орг-
техника жана Интернет менен жаб-
дылган. Бардык билим берїї уюм-
дарында (мектеп, мектепке чейин-
ки, мектептен тышкаркы) веб-
сайттар тїзїлгєн. Жалпысынан 
шаардын мектептеринде 3113 же-
ке компьютер, 217 интерактивдїї 
доска, 105 интерактивдїї тутум 
жана 1059 телевизор бар. Интер-
нет байланышынын иштеши де-
мєєрчїлїк жана бюджеттен тыш-
каркы каражаттардын эсебинен 
жїргїзїлєт. 

- Борбор калаадагы 75 миў ба-
лага эсептелген 96 мектепте оку-
ган балдардын саны нормадан 
алда канча кєп болуп, кээ бир 
мектептерде балдар 3 нєємєттє 
окушса, кээ бирлеринде толбой 
калган учурлар да болду эле, бул 
кєйгєй быйылкы окуу жылында 
канчалык деўгээлде чечилди?

- Борбор калаада мектеп ма-
селеси кєйгєйлїї маселелерден. 
Мектептердин 76 935 орундук 
долбоордук сыйымдуулук менен 
2019-2020-окуу жылынын комп-
лектєєлєрїнє ылайык Бишкек-
тин мектептеринде 165,477 ба-
ла билим алды. Бул эки эсеге кєп 
дегендик. Ата-энелерди тїшїн-
сє болот. Билим берїїнїн сапа-
ты Бишкекте жогору. Ушул се-
бептен ата-энелердин кєпчїлїгї 
уул-кыздарын Бишкектен билим 
алышса дешет. Мындай окуучулар-
дын нормадан алда канча кєп бол-
гондугуна карабастан биздин муга-
лимдер жамааты балдарга татык-
туу билим берип келишет. Ал эми 
2020-2021-окуу жылы їчїн мек-
тептерде комплектєє сентябрь 
айында єткєрїлєт.

- Айтыўызчы, єткєн жылдын 
октябрь айында мугалимдердин 

айлык маяналары 30%га кє-
бєйдї. Эми, кеп мугалимдер-
дин балдарга заманбап талап-
тарга ылайык билим берїїсїн-
дє калды. Ушул маанилїї масе-
ленин алкагында Сиз жетекте-
ген башкармалык кандай иш-
аракеттерди белгиледи? Окуу-
чуларды окуу китептери ме-
нен камсыздоонун абалы, су-
нушталган окуу китептеринин 
деўгээли, тарбиялык маани-
си бїгїнкї кїнгє дал келеби? 
Мектептерди мугалимдер ме-
нен камсыздоонун абалы, жаш 
адис мугалимдерди ишке тар-
туу кандай абалда?

- Мугалим–мектеп жїрєгї. 
Коомдун, мамлекеттин єнїгїшї-
нє, кїч-кубаттуулугуна, элибиз-
дин байгерчилик жашоо кечи-
ришине салым кошо турган уул-
кыздардын пайдубалы мектептен 
тїптєлєт. Мына ушул маанилїї 
маселеде мугалимдердин эмгеги, 
мээнети бааланып, 2019-жылдын 
1-октябрында мугалимдердин ай-
лык акысы отуз пайызга кєтєрїл-
гєн. Белгилей кетїїчї жагдай муга-
лимдердин айлык акысы 2011-жана 
2015-жылы эки жолу жогорулаган. 

Бишкек шаарынын мэриясынын 
Билим берїї башкармалыгы оку-
туу семинарларын, окутуучулар 
жана билим берїї уюмдарынын 
жетекчилери їчїн тренингдер-
ди, консультациялык жардамды, 
мектептердин жана мектепке че-
йинки билим берїї мекемелери-
нин тарбия иштерин пландашты-
руунун системалуу ишин уюшту-
рууну жана єткєрїїнї камсыз кы-
лат. 109дан ашык шаардык семи-
нарлар жана тренингдер єткєрїл-
дї. "Насаатчылык жєнїндє" жо-
бого ылайык жаш мугалимдер ме-
нен иш алып барылууда. Мисалы, 
«Жаш директор мектеби» №6 ОТК 
МГ базасында, «Жаш директордун 
орун басары» №13 МГ (орус тил-
дїї), №69 ОТКМГ (кыргыз тил-
дїї мектептер їчїн), «Жаш муга-
лимдер мектеби» мектеп базала-
рында, №14, 27, 6-мектептердин 
базаларында орус тилин їйрєнїї 
їчїн ачык ресурстар борборло-
ру, “Жаш директордун мектеби”, 
“Мектеп директорунун жаш орун 
басары”, “Жаш адистин мекте-
би” їйрєтїїчї-усулдук мектептер 
иштейт, борбордун алдыўкы му-
галимдери менен “насаатчылык” 
уюштурулган. Химия, биология, 
физика, география, тарых пред-
меттери боюнча “Насаатчылык 
жєнїндє” Жобо иштелип чыккан 
(200 жаш адис камтылган).

Бишкек шаарынын мектептери 
окуу китептери менен 82% камсыз-
далган. Учурда Бишкек шаарындагы 
мектептерде жана мектепке чейин-
ки уюмдарда 8542 мугалим иште-
шет, учурда 402 бош орун бар. Бул 
олуттуу маселени чечїї максатын-
да бїгїнкї кїндє “Жаш адистин де-
позити” программасы иштеп жатат. 

2020-жылы бул программанын ал-
кагында 301 жаш адис ишке тар-
тылган.

- Шаардагы дагы бир кєйгєй-
лїї маселе – бала бакча, бїгїн-
кї кїндє электрондук кезекте 
канча бала бар? Менчикке єтїп 
кеткен бала бакчаларды кайта-
руу боюнча иштер жїрїп жат-
ты эле, бул кєйгєйлїї маселе-
нин чечилиши кандай, бир ба-
ла їчїн ата-энелер айына кан-
ча тєлєшєт? 

- Борбор калаабыз Бишкекте 
мектепке чейинки мекемелерде-
ги кырдаал оор экендиги эч ким-
ге деле жашыруун эмес. Белгилей 
кетїїчї жагдай, бул кєйгєйлїї ма-
селени чечїї боюнча мамлекети-
биздин башчысы бир катар олут-
туу аракеттерди кєрїїдє. Буюр-
са, бул маселе да чечилээрине кї-
мєнїбїз жок. Бїгїнкї кїндє мек-
тепке чейинки билим берїї уюм-
дарында балдардын кєптїгї 250-
300%ды тїзєт, ал эми электрон-
дук кезекте – 25662 бала турат. 
2019-2020-жылы Бишкек шаары-
нын мэриясынын ККБ тарабынан 
калыбына келтирїї-оўдоп-тїзєє 
иштерин жїргїзїї жана мектепке 
чейинки билим берїї уюмдары-
нын имараттарын кайтарып алуу, 
аларды кайра адистештирїї боюн-
ча иштер жїргїзїлїп жатат:

№6 кичирайон - 22/1 даректе-
ги (Октябрь районунун соцкор-
гоо имараты) 140 орундук №6          
МЧББУнун капиталдык оўдоп-
тїзєє иштери бїткєрїї алдында 
болсо, №11 кичирайон -10/1 да-
ректеги 140 орундуу «Ласточка» 
жана 100 орундук №8 МЧББУну 
(эткомбинаты) оўдоп-тїзєє иште-
рине каражаттар каралган. 

Бїгїнкї кїндє мектепке чейин-
ки билим берїї уюмдары элект-
рондук кезектин негизинде эч кан-
дай каражатсыз кабыл алынууда. 
Кыргыз Республикасынын Єкмє-
тїнїн 2006-жылдын 25-августун-
дагы №619, 2009-жылдын 6-май-
ындагы №277 “Кыргыз Республика-
сынын мектепке чейинки жана мек-
тептен тышкаркы билим берїї уюм-
дарынын окуу жана материалдык-
техникалык базасын колдоого ата-
энелер коомчулугунун катышуусу 
тууралуу” токтомдорунун негизин-
де бир балага 544 сом єлчємїндє 
салык тєлєє белгиленген. 

КРнын Билим берїї жана илим 
министрлигинин 2018-жылдын 
31-декабрындагы №1618/1 буйру-
гу менен бекитилген “КРнын мам-
лекеттик жана муниципалдык би-
лим берїї уюмдарында балдарды 
электрондук жазуу автоматташ-
тырылган маалыматтык система-
сы тууралуу” Убактылуу жобосун 
(www.mektep.edu.gov.kg), аткаруу 
максатында биринчи класска ка-
был алуу электрондук жазууга 
ылайык кабыл алынууда.

Бактыбек ИМАМАДИЕВ

Ааламга жол мектептен башталат

НАРИСТЕГЕ БИЛИМ НУРУН ЧАЧКАН, 
МУГАЛИМ АЙТЫП БЇТКЇС УЛУУ ДАСТАН
...Айкєл жер эненин їстїндє ємїр кечирген ар бир атуул кийинки 
муундарга кандайдыр бир из калтырып кетет эмеспи. Жараткан 
пешенесине жазган ємїр доорун сїргєн ал адам адал эмгеги, 
адамдык жашоосу, бийик адамгерчилиги, улуу-кичїїнїн жїрєгїнє 
жол таба билїїсї менен эл кадырына эгедер болуп, тєбєдєн жанган 
чолпон жылдыздай балбылдап, улуу муундардын ордун баскан 
наристелерибизге нурун тегиз чачып, алардын акыл-сезиминде бекем 
сакталып калат. Анын жакшылык салттын жарыгын єчїрбєй, 
сынын кетирбей басып єткєн жолу, ак пейил жаркылдаган мїнєзї, 
бакытка ширелген ємїрї жалпыга їлгї. Жогорудагы кєєдєндєн чыккан 
жылуу кептин ээси Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берїї 
башкармалыгынын начальниги ИМАНАЛИЕВА Элмира Сансызбаевна.

2020-жылдын  8-сентябры10
мамлекеттик расмий гезити
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“ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ” ïàðëà-
ìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Øàéíàçà-
ðîâ Òûí÷òûê Óðàéèìîâè÷òèí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿-
íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à 
êåëèï ò¿øêºí æåêå àðûçûíûí 
íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 
73-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 
1-ïóíêòóíà, “Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðå-
íåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòó-
íà, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòà-
òûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 3-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿-
ã¿í¿í 1-ïóíêòóíà, 2-áºë¿ã¿íº 
ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. “ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ” ïàðëà-
ìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíèí äåïóòàòû Øàéíàçà-
ðîâ Òûí÷òûê Óðàéèìîâè÷òèí 
ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 
ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû 
Øàéíàçàðîâ Òûí÷òûê Óðàéè-
ìîâè÷òèí ê¿áºë¿ã¿ àíûê ýìåñ 
äåï òàáûëñûí.

3. Áóë òîêòîì “Ýðêèí Òîî” 
ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëû-
øûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñà-
ðû À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Òºðàãà Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 
3-ñåíòÿáðû, ¹200

 "ЖАШТАР 
ЇЙЇ" АЧЫЛДЫ

«Æàøòàð ¿é¿» Áèøêåê øàà-
ðûíäà "Êèðãèçèÿ-1" àéûëûíäà 
àòàéûí æåòèìäåð ¿é¿íºí òàð-
áèÿëàíûï ÷ûêêàí êûçäàð ¿÷¿í 
ûëàéûêòàëûï à÷ûëäû. Àíäà 24 
îðóí äàÿðäàëûï, êûçäàð æåòèì 
¿é¿íºí ÷ûêêàíäàí êèéèí óáàêòû-
ëóó æàøàé àëûøàò. Ìåêåìåíè 
Áèøêåê ìýðèÿñû êàðæûëàé òóð-
ãàíäûãûí Áèøêåê øààðûíûí ìý-
ðèÿñû áèëäèðäè. "Êûçäàð àêû-
ñûç æàøàï, ¿÷ ìààë òàìàêòàíû-
øàò. Îøîíäîé ýëå øûê-æºíäº-
ì¿íº æàðàøà êîëëåäæ, ÆÎÆ, 
êå÷êè ìåêòåï ñûÿêòóó áèëèì áå-
ð¿¿ ìåêåìåëåðèíå îêóóãà êèð-
ãèçèëåò. Çàðûë áîëãîí ó÷óðäà 
àñêåðäèê êàòòîîãî òóðãóçóëóï 
æàíà ¿é-á¿ëºë¿ê äàðûãåðëåð 
áîðáîðëîðóíà êàòòàëà àëû-
øàò", - äåï àéòûëàò ìýðèÿíûí 
áèëäèð¿¿ñ¿íäº.

Æàçã¿ë ÊÅÍÆÅÒÀÅÂÀ 



Єрнєктїї ємїр

Ырас, ал жєнїндє жазылган 
макалаларды газетабызга 

байма-бай жарыялап келгенбиз. 
Албетте, ал макалаларда Бей-
шенбек Иманалиевдин курулуш 
тармагындагы бараандуу жана 
байсалдуу эмгек жолу ар тарап-
тан чагылдырылып келген бол-
чу. Чынында ал Кыргызстандын 
курулуш тармагында ири бийик-
тиктерди багындыра алганды-
гын анын аткарган иштеринен 
кєрсєк болот. Бирок, “Имарат 
Строй” курулуш компаниясы-
нын бїгїнкї кїндєгї даражасы-
на жетїї оўой-олтоў боло кой-
гон эмес. Ал бала чагында эле ке-
лечекте курулушчу болом деген 
максатты алдына койгон тура. 
Ошол тилегине жетїї їчїн ор-
то мектепти аяктагандан кийин 
1970-жылы Фрунзедеги Поли-
техникалык институттун архи-
тектура жана курулуш факуль-
тетине тапшырган болчу. Аны 
1976-жылы ийгиликтїї аяктаган 
соў, Ысык-Кєл МСОнун мастери 
болуу менен эмгек жолун баш-
тап, ары-бери буйдалып отурбай, 
чї деген эле жерден ишке белсе-
нип киришкен. Тапшырылган 
объектилердин курулушун ка-
тасыз, сапаттуу бїтїрїїгє же-
тишип, аларды кабыл алуу ко-
миссиялары токтоосуз кабыл 
алып турушкан. Кєп узабай жаш 
адистин мындай аткарган иште-
ри обком партиянын, обком ком-
сомолдун жетекчилеринин наза-
рына илинїї менен ага жогорку 

тепкичтеги кызмат орундарында 
иштєєгє ишеним кєрсєтїлє баш-
таган. Бирок, 1978-жылдан тар-
тып їй-бїлєлїк шартка байла-
ныштуу Кочкор районунда иш-
тєєгє туура келген. Жигердїї 
адам кайсы гана жерде болбосун 
жигердїї болот эмеспи. Анын 
сыўарындай Бейшенбек Има-
налиев ошол сапатынан жазбай 
єзїнїн туулуп єскєн районунда 
"Тянь-Шань" аттуу комсомолдук-
жаштар отрядын уюштурганга 
їлгїрєт. Бул курулуш отряды эм-
гектик зор кєрсєткїчтєрдї жара-
туусу менен таанылат. Ошол эле 
учурда Б.Иманалиев айыл чарба 
объектилерин курууда темир-бе-
тон конструкцияларды монтаж-
доо новатордук ыкмасын пай-
далануу менен курулуштун єз-
дїк наркынын азаюусуна жана 
кыска мєєнєттє эмгек кїчїн аз 
жумшоо менен курулуш объек-
тисин аяктоого жетишет. Ал аде-
генде прораб болуп эмгектенсе, 
кийин башкы инженердик кыз-
матты аркалаган. 1988-жылдан 
тартып 1996-жылга чейин Коч-
кор райондук айыл ремонт ку-
рулуш башкармалыгынын на-
чальниги болуп эмгектенген. 
Анын эмгектеги жетишкендик-
тери менен ошол учурдагы даўа-
залуу жетекчи, партиянын Коч-
кор райондук комитетинин би-
ринчи секретары, Социалисттик 
Эмгектин Баатыры Корчубек Ак-
назаровдун алкышына ээ болгон. 
Ошол жылдарда анын їч жолу 

райондук кеўешке депутат болуп 
шайланышы анын эл арасындагы 
кадыр-баркынын жогору болгон-
дугун айгинелейт.

Єткєн кылымдын 90-жылда-
рынан тартып коом тїп-тамы-
рынан єзгєрїлїп, рынок эконо-
микасынын шартында жаўыча 
иштєєгє туура келгендиги баа-
рыбызга белгилїї. Мындай кыр-
даал Бейшенбек Султановичке 
1996-жылы "Бабай-Ата", азыр-
кы "Имарат Строй" ЖЧКсын не-
гиздєєгє тїрткї берген. Албетте 
кагаз жїзїндє ишкана ачуу бир 
башка, ал эми аны иш жїзїндє 
иштете билїї канчалык оор тїй-
шїк экени айтпаса да тїшїнїк-
тїї эмеспи. Таўкыстык, жокчу-
лук колдон-буттан алып турган 
учурда Бейшенбек Иманалиев 
курулуш ишканасынын техни-
каларын биринин артынан бирин 
таап, ишке киргизїїгє жан їрє-
гєн. Чымырканган эмгек аркы-
луу гана компаниянын материал-
дык-техникалык базасы чыўда-
лып, жумушчу орундарын кєбєй-
тїїгє шарт тїзїлє баштаган. Єт-
кєєл мезгилде адамдар їчїн жу-
мушчу орундары аба менен суу-
дай керек болуп турган. Жїздє-
гєн адамдар “Имарат Строй” ку-
рулуш компаниясынан жумушчу 
орундарын таба алышкан. Бїгїн-
кї кїндє анда беш жїздєгєн ки-
шилер эмгектенишїїдє.

"Имарат Строй" курулуш ком-
паниясы тїптєлгєндєн бери 
кєптєгєн ири имараттарды жа-

на курулмаларды курууга же-
тишти. Алсак, бул компания 
КРнын Улуттук банкынын капи-
талдык ремонтун, Бишкектеги 
Балдар айылынын капиталдык 
ремонтун жасаган жана уникал-
дуу "Калипсо" аквопаркын, №8 
Балдар музыкалык мектебин, 
ошондой эле эл аралык "Манас" 
аэропортуна дислокацияланган 
АКШ авиабазасынын тїрдїї ку-
рулмаларын курган жана аз эмес 
капиталдык салымдарды єздєш-
тїргєн. Бейшенбек Иманалиев 
жетектеген "Имарат Строй" ку-
рулуш компаниясы 2007-жылы 
Бишкек шаарында болуп єткєн 
ШКУнун саммитине карата даяр-
дык кєрїї убагында олуттуу ку-
рулуш-монтаждоо иштерин зор 
жоопкерчилик менен аткарууга 
жетишкен. Ошондой эле бул ку-
рулуш уюму "Кока-Кола Бишкек 
Боттлерс" жабык акционердик 
коомунун єндїрїштїк багытта-
гы ири тєрт имаратын бїтїрїп 
берген.

Ал эми борбор калаабыз Биш-
кек шаарында “Имарат Строй” 
тарабынан заманбап салынган 
20дан ашуун “Олимп”, “Эдель-
вейс”, “Престиж”, “Премьера”, 
“Тихий центр”, “Версаль”, “Алтын 
булак” деп аталган шаарыбыз-
дын кєркїнє кєрк кошуп, ажа-
рын ачып турган имараттар Бей-
шенбек Иманалиевдин чыныгы 
куруучулук жїзїн кєрсєткєн эм-
гектер болуп эсептелет. Мындай 
эмгектердин баалуулугу респуб-

ликанын чегинен чыгып, кєп эле 
жолу эл аралык таанылууга ээ 
болгонуна кїбє болгонбуз. Ал-
ган алтын медалдарынын бири 
катары Бейшенбек Иманалиев 
жетектеген “Имарат Строй” ку-
рулуш компаниясынын Тїркия-
нын “Ата тїрк Мустафа Кемаль” 
алтын медалын айтсак болот.

Бейшенбек Иманалиев кєп 
жылдар бою “Кыргыз тили” коо-
мунун вице-президенти болуу 
менен ага материалдык жардам 
кєрсєтїп келгендиги, кыргыз 
тилине байланыштуу маараке-
лерде кыргыз тилинин келечеги 
тууралуу жалындап сїйлєгєн-
дєрї анын эне тилин жанындай 
кєргєндїгїн айгинелесе, Нарын 
шаарында Жумамїдїн Шералиев 
атындагы искусство мектебинин 
курулушун кєбїнесе єзїнїн ка-
ражатынын эсебинен куруп бе-
рїїсї анын кыргыз искусство-
сунун єсїп-єнїгїїсїнє жан-ди-
ли менен берилгендигин кєрсєт-
сє, ал эми Кочкор районундагы 
Ак-Жар жана Чекилдек айылда-
рына жаўы мектептерди куруп 
берїїсї анын мекенчил, камкор 
адам болгондугунун далили.

Компания миллиондогон сом 
салыктарды єз убагында тєлєє 
менен республикага абийирдїї 
салык тєлєєчї катары да тааныл-
ган. Ошондой эле балдар їйлє-
рїнє, майыптар жана ардагерлер 
коомдоруна тынымсыз материал-
дык колдоо кєрсєтїп турган.

Бейшенбек Иманалиев 67 жаш 
курагына чейин эл, жерине кыз-
мат кылуу їчїн тынымсыз эм-
гектенип келди. Албетте ал єзї 
ойлогон ой-максаттарынын кє-
бїнє жеткен эле, уул-кыздары 
єзїнїн жолун жолдоп, Бейшеке-
нин оорун колдон, жеўилин жер-
ден алып, аталарын урмат-сыйга 
бєлєй турган учур болчу. Жаз-
мышка айла жок экен, Бейшен-
бек Иманалиев арабыздан эрте 
кетип калганы єкїндїрєт. Жат-
кан жериўиз жайлуу болсун, то-
пурагыўыз торко болсун Сиз ти-
гип кеткен Байтеректин кулачы 
мындан ары да кеўейе бермекчи!

Абдимухтар АБИЛОВ

КУРУЛУШТА БУРУЛУШ 
ЖАСАГАН ЭЛЕ

Эли-журтубузга аттын кашкасындай таанымал 
инсандарыбыздын бири Бейшенбек Иманалиевдин 
дїйнєдєн кайтыш болгондугу жєнїндєгї кабарды 
“Эркин Тоо” гезитинде иштеген кызматкерлердин 
баары сєздїн тїз маанисинде айтканда тереў 
кайгыруу менен кабыл алышты . Анткени, Бейшенбек 
Султанович “Эркин Тоо” гезитинин жамааты менен 
кыйла жылдардан бери жакшы мамиледе болуп 
келген. Ал биздин гезит єткєргєн бардык майрамдык 
мааракелердин кєркї болчу. Себеби, анын оор басырык 
келишимдїї келбети, орундуу сїйлєгєн сєздєрї, кеў 
пейилдиги, жылуу аурасы менен майрамдык мааракеге 
катышкан адамдарга жаркын маанай таратып турчу. 
Бейшеке тууралуу суук кабарды укканда анын жаркын 
элеси кєз алдыбызга тартыла тїштї. 

БИЗНЕС КЫЛАМ 
ДЕГЕНДЕРГЕ 

КЫРГЫЗПАТЕНТ 
КАРЖЫ БЕРЕТ

Áèðîê, âåäîìñòâî áàðäûê èøêåð-
ëåðãå, áèçíåñìåíäåðãå êàðæû áåðå 
áåðáåéò. Êûðãûçïàòåíòòåí àê÷à àëàì 
äåãåíäåðäèí æà¢û áèçíåñ áàøòîîäî 
êûçûêòóó èäåÿëàðû áîëóøó êåðåê. 

"Ñèçäå êûçûêòóó áèçíåñ èäåÿ æà-
ðàëûï, áèðîê àíû áàøòîîãî àê÷à æîê 
áîëóï æàòàáû? Êûðãûçïàòåíò ñèçäè 
æàíà êîìàíäà¢ûçäû êîëäîîãî äàÿð. 
Àë ¿÷¿í "Ñòàðòàï Êûðãûçñòàí 2020-
2021" ðåñïóáëèêàëûê ñûíàêêà êàòû-
øû¢ûç", - äåï æàçûëàò âåäîìñòâî 
òàðàòêàí ìààëûìàòòà. 

Áèð áèçíåñòè èøêå àøûðóóãà 500 
ìè¢ ñîìãî ÷åéèí áåðèëýýðè áåëãèë¿¿ 
áîëäó. Àíäûêòàí êûçûêòóó áèçíåñ 
èäåÿëàðû áàðëàð ÷àìäàãûëà!

 Æàçã¿ë ÊÅÍÆÅÒÀÅÂÀ 

ОШ ОБЛУСУНУН НООКАТ РАЙОНУНУН ЗУЛПУЕВ АЙЫЛ АЙМАГЫНДАГЫ 
№5561 ШАЙЛОО УЧАСТКАСЫНЫН ДАРЕГИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Çóëïóåâ àéûë 

àéìàãûíäàãû ¹5561 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãèí ºçãºðò¿¿ 
æºí¿íäº êàéðûëóóñóíóí íåãèçèíäå, îøîíäîé ýëå «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13-áåðåíå-
ñèíèí 4-áºë¿ã¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíèí 
1-áºë¿ã¿í¿í 2, 4-ïóíêòòàðûíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Çóëïóåâ àéûë àéìàãûíäà-
ãû ¹5561 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Êàëäàé àéûëûíäàãû 
Ê. Áîáóëîâ êº÷ºñ¿íäºã¿ ¹25 æåêå ìåí÷èê áàëäàð áàê÷àñûíûí 

èìàðàòûíàí Ìàìàò àæû Áîáóëîâ êº÷ºñ¿, 58 æàéãàøêàí Êàëäàé 
îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

2. Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíû ìåíåí áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàðäûí 
àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãèí ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿ 
òóóðàëóó ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû À.Ã. Áåêìàòîâãî 
æ¿êòºëñ¿í.

 
Òºðàãà  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 3-ñåíòÿáðû, ¹201 

2020-жылдын  8-сентябры
мамлекеттик расмий гезити
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2020-жылдын  8-сентябры
мамлекеттик расмий гезити

12
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ 

КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ 
УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ 

КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ 

ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ СУЗАК АЙМАКТЫК ШАЙЛОО  
КОМИССИЯСЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî 

êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, 
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå 
ûëàéûê Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð 
äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï 
áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî 
êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 7, 18-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 
äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå 
êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº 
÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

2. Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï 
áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ 
óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æàðàêñûç äåï òààíûëñûí.

4. Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí 
äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø 
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æà-
ðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.

7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Òºðàãà  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
 
 Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 7-ñåíòÿáðû, ¹202

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2020-æûëäûí  7-ñåíòÿáðûíäàãû
¹202 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

ДЕПУТАТТЫК ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫ МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУЛГАН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН 

ДЕПУТАТТАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô. À. À.

Ûéãàðûì óêóãóíóí 
òîêòîòóëóøóíóí 

ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹æàíà äàòàñû

ÆÀËÀË-ÀÁÀÄ ÎÁËÓÑÓ

Ñóçàê ðàéîíó

1. Êóðìàíáåê 
àéûëäûê

Íàðìàòîâ Àëìàçáåê 
Òîêòîãóëîâè÷

Æåêå àðûçû ¹15,
31.08.2020-æ.

2. Êûçûë-Òóó 
àéûëäûê

Ìàêàíáàåâ Àñûëáåê 
×àêàíîâè÷

Êàçà áîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó

¹17,
31.08.2020-æ.

3. Ëåíèí 
àéûëäûê

Æóìàáàåâ Òîðîáàé 
Ìóõòàðîâè÷

Êàçà áîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó

¹19,
31.08.2020-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2020-æûëäûí 7-ñåíòÿáðûíäàãû 
¹202 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ШАЙЛАНГАН 
ДЕПУТАТТАРЫ ДЕП ТААНЫЛГАН 

ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИ

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 

äåïóòàòûíûí Ô. À. À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

1. Êàðà-Ñóó 
àéûëäûê

Íàñêóëîâ Òààëàéáåê 
Òîêòîìàìàòîâè÷

Óáàêòûëóó èøòåáåéò ¹16,
31.08.2020-æ.

2. Êûçûë-Òóó 
àéûëäûê

Äæîðîåâ Òóðàò 
Êóðìàíáåêîâè÷

Óáàêòûëóó èøòåáåéò ¹18,
31.08.2020-æ.

3. Ëåíèí àéûëäûê Ìàìàòàçèçîâà Ìàêñàò 
Ìûðçàåâíà

¹25 îðòî ìåêòåáèíèí 
ìóãàëèìè

¹20,
31.08.2020-æ.

1-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 

2020-æûëäûí 7-ñåíòÿáðûíäàãû
¹208 òîêòîìóíà

АККРЕДИТАЦИЯЛАНГАН ЭЛ АРАЛЫК БАЙКООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

¹ 
ê/ì

ê¿á. 
¹

Ýë àðàëûê óþì 
òàðàáûíàí 

êºðñºò¿ëãºí 
áàéêîî÷ó

Ô. À. À. ªëêº Êûçìàò îðäó

1 041 ÅÊÊÓíóí Äåìîêðà - 
òèÿëûê èíñòèòóòòàð 
æàíà àäàì óêóêòà-
ðû áîþí÷à áþðîñó 
(ÁÄÈÏ×)

Õà÷èêÿí
Íàéðà

Àðìåíèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

2 042 ÄÈÀÓÁ Øóëÿíêîâà 
Èðèíà

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

3 043 ÄÈÀÓÁ Íåêâèíäîâà 
Ìàðêåòà

×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

4 044 ÄÈÀÓÁ Íåìåö
ßí

×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

5 045 ÄÈÀÓÁ Áàíã
Õàííà

Äàíèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

6 046 ÄÈÀÓÁ Òàëèóðè
Ëåëà

Ãðóçèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

7 047 ÄÈÀÓÁ Ðàõèìáåêîâ 
Íóðóë

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

8 048 ÄÈÀÓÁ Áåäðèöêèé 
Àëåêñàíäð

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

9 049 ÄÈÀÓÁ Áîãäàíîâà 
Êðèñòèíà

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

10 050 ÄÈÀÓÁ Äðîíîâà
Âàðâàðà

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

11 051 ÄÈÀÓÁ Ïåðåâîç÷èêîâ 
Âñåâîëîä

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

12 052 ÄÈÀÓÁ Õåþì
Íèêîëàñ

Øâåöèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

13 053 ÄÈÀÓÁ ßêîáññîí
Ýâà

Øâåöèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

14 054 ÄÈÀÓÁ Ïðàäåø Âàð÷åëî 
Ìàêñèìî Õóàí

Øâåöèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

15 055 ÄÈÀÓÁ Âàðôóñ
Ìàðèî

Øâåéöàðèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

16 056 ÄÈÀÓÁ Ãàìáîíèíè
Ìîíèêà

Øâåéöàðèÿ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

17 057 ÄÈÀÓÁ Ìåððèëë
Àííà

ÀÊØ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

18 058 ÄÈÀÓÁ Âèëåãàñ
Äàíèýë

ÀÊØ Óçàê ìººíºòò¿¿ 
ýë àðàëûê áàéêîî÷ó

19 059 Êºç êàðàíäûñûç Ìàì-
ëåêåòòåðèíèí Øåðèê-
òåøòèãè Ìèññèÿñû

Ãóìèíñêèé 
Âèêòîð 
Àëåêñàíäðîâè÷

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

Ìèññèÿíûí áàø÷ûñû, 
ÊÌØ ÀÊ òºðàãàñûíûí 
áèðèí÷è îðóí áàñàðû

20 060 ÊÌØ Êóëåáà
Îëåã Âèêòîðîâè÷

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

Øòàá æåòåê÷èñè, ÊÌØ 
ÀÊ Êå¢åø÷èñè

21 061 ÊÌØ Âàðãàíîâ Äåíèñ 
Àëåêñàíäðîâè÷

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

ÊÌØ ÀÊ Êå¢åø÷èñè

22 062 ÊÌØ Êðåìñêàÿ Îëüãà 
Âèòàëüåâíà

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

ÊÌØ ÀÊ Êå¢åø÷èñè

23 063 ÊÌØ Þðêåâè÷ Ïàâåë 
Ñåðãååâè÷

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

ÊÌØ ÀÊ Êå¢åø÷èñè

24 064 Ìîëäîâà Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Áîðáîðäóê 
øàéëîî êîìèññèÿñû

Ðîñêî Ìàðèÿ Ìîëäîâà 
Ðåñïóáëèêàñû

Ìîëäîâà ÁØÊíûí 
Øàéëîî îêóòóó 

áîðáîðóíóí áàøêû àäèñè

25 065 Ìîëäîâà Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ÁØÊ

Ìàêîâåé
Âèîðèêà

Ìîëäîâà 
Ðåñïóáëèêàñû

Ìîëäîâà ÁØÊíûí 
Øàéëîî îêóòóó 

áîðáîðóíóí áàøêû àäèñè

2020-ЖЫЛДЫН 4-ОКТЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ЭЛ АРАЛЫК 
БАЙКООЧУЛАРДЫ АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí 

æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 10-áåðåíåñèí, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 7-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2 æàíà 
21-ïóíêòòàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 
9-íîÿáðûíäàãû ¹197 òîêòîìó ìåíåí áåêè-
òèëãåí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóìäàãû ýë àðàëûê (÷åò ýëäèê) 
áàéêîî÷óëàðäûí èø òàðòèáè, ñòàòóñó æàíà 
ûéãàðûì óêóêòàðû æºí¿íäº» Æîáîíóí 3.4 
æàíà 3.5-ïóíêòòàðûí æåòåê÷èëèêêå àëûï, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîãî áàéêîî 
æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í ýë àðàëûê áàéêîî÷óëàð êàòà-
ðû òèðêåìåãå ûëàéûê àêêðåäèòàöèÿëàíñûí 
(1-òèðêåìå).

2. Àêêðåäèòàöèÿëàíãàí ýë àðàëûê áàé-
êîî÷óëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºð 
áåðèëñèí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí. 

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À.Æ.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Òºðàãà  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 7-ñåíòÿáðû, 
¹208 
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
13.07.2018 ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-35/18ÌÒ ÊÕ «Êàëûáàé-Àòà» 
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹49 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÊÕ «Êàëûáàé-Àòà» íàçíà÷åíà

Кубатбекова Гульнара Молдошбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì 
ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü 
ïðåòåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñ-
òàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Íàðûíñêîãî Ìåæðàéîííîãî ñóäà îò 21.07.2009 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-83/09-ÌÍ Ôèðìà «Àê-Ñàé» áûëî ïðèçíàíî 

áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹65 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì Ôèðìà «Àê-Ñàé» íàçíà÷åíà

Дыйканова Расиля Батыркановна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 16.07.2012 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-114/12-ÌÒ ÎñÎÎ «Àê Àëòûí Ñåðâèñ» áûëî 

ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹54 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Àê Àëòûí Ñåðâèñ» íàçíà÷åíà

Чомоева Диана Акбаровна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 17.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Íàðûíñêîãî Ìåæðàéîííîãî ñóäà îò 15.10.2009 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-134/09-ÌÍ ÊÕ «Ìààêå» áûëî ïðèçíàíî 

áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 

ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹63 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÊÕ «Ìààêå» íàçíà÷åíà

Дыйканова Расиля Батыркановна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 24.01.2005 ãîäà 
ïî äåëó ¹ÝÄ-17/05ÌÒ «Ïðåäïðèÿòèå Ðóñòàì-Äàñòàí» â ëèöå 

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Àñûëáåêîâà Êóòòóáåêà 
Áîîáåêîâè÷à áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî 

íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. 
Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 

ãîäà ¹48 ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì «Ïðåäïðèÿòèÿ 
Ðóñòàì-Äàñòàí» â ëèöå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

Àñûëáåêîâà Êóòòóáåêà Áîîáåêîâè÷à íàçíà÷åíà

Осмонова Мунара Бекболотовна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 23.09.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîáðà-
íèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðåòåíçèè 
çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòàâèòåëÿì 
êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Íàðûíñêîãî Ìåæðàéîííîãî ñóäà îò 20.05.2010 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-79/10-ÌÍ ÎñÎÎ «KOCHA-MOBILE» áûëî 

ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹59 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «KOCHA-MOBILE» íàçíà÷åíà

Аманова Светлана Кенешбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Íàðûíñêîé îáëàñòè îò 
25.08.1999 ãîäà ïî äåëó ¹Í04-66/99-Ñ1 ÎñÎÎ ÑÏ «Òåðè» 
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹60 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ ÑÏ «Òåðè» íàçíà÷åíà

Аманова Светлана Кенешбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 9.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîáðà-
íèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñ-
òàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì 
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Íàðûíñêîãî Ìåæðàéîííîãî ñóäà îò 21.10.2009 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-133/09-ÌÍ ÎñÎÎ «Æàäûê» áûëî ïðèçíàíî 

áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹62 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Æàäûê» íàçíà÷åíà

Дыйканова Расиля Батыркановна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Íàðûíñêîé îáëàñòè îò 
17.07.2001 ãîäà ïî äåëó ¹Í04-124/01-02 ÎñÎÎ «Êóá-Ëèð» 
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹61 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Êóá-Ëèð» íàçíà÷åíà

Дыйканова Расиля Батыркановна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Íàðûíñêîãî Ìåæðàéîííîãî ñóäà îò 28.07.2011 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-87/11-ÌÍ ÎñÎÎ «Èøåí-Óñòà» áûëî 

ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹64 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Èøåí-Óñòà» íàçíà÷åíà

Дыйканова Расиля Батыркановна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 17.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óë. Ìèðíàÿ, 22. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ОАО «GOLDEN SUN»,
 Ñîêóëóêñêèé ð-í, ñ.Êóíòóó, 

óë.Èìàíàëèåâà, 48, 

âèä öåííûõ áóìàã - ïðîñòûå 
èìåííûå àêöèè, KG 0102045729, 
KG0103045728, KG 0104045727, 

íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
îäíîé àêöèè 1,85 ñîì, 

настоящим уведомляет 
о существенном факте: 

4 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. àô-
ôèë ëèðîâàííûì ëèöîì ÇÀÎ 
«Ãîëäåí Äðèíêñ» ïåðåäàíû 
â íîìèíàëüíîå äåðæàíèå 
ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïî-
çèòàðèé» 421029 ïðîñòûõ 
àêöèé ÎÀÎ (KG 0102045729) 
è 2971695 ïðîñòûõ àêöèé 
(KG0103045728) îáùåé íîìè-
íàëüíîé ñòîèìîñòüþ 6276993 
ñîì, äîëÿ â ÓÊ 19,94% è 4 ñåí-
òÿáðÿ 2020 ã. ÇÀÎ «Öåíòðàëü-
íûé Äåïîçèòàðèé» âûøå óêà-
çàííûå àêöèè 421029 ïðîñòûõ 
àêöèé ÎÀÎ (KG 0102045729) 
è 2971695 ïðîñòûõ àêöèé 
(KG0103045728) ñïèñàíû èç 
íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÎÔ 
«Áèëèìêàíà» íîìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòüþ 6276993 ñîì, 
äîëÿ â ÓÊ 19,94%.

Ñ-921

Акционеры 
ОАО «GOLDEN SUN» 

ЗАО «ГОЛДЕН ДРИНКС» 
и ОФ «БИЛИМКАНА»,
 Ñîêóëóêñêèé ð-í, ñ.Êóíòóó, 

óë.Èìàíàëèåâà, 48, 

âèä öåííûõ áóìàã - ïðîñòûå 
èìåííûå àêöèè, KG 0102045729, 
KG0103045728, KG 0104045727, 

íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 
îäíîé àêöèè 1,85 ñîì, 

настоящим уведомляет 
о существенном факте: 

4 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. àôôèë-
ëèðîâàííûì ëèöîì ïåðåäàíû 
â íîìèíàëüíîå äåðæàíèå 
ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïî-
çèòàðèé» 421029 ïðîñòûõ 
àêöèé ÎÀÎ (KG 0102045729) 
è 2971695 ïðîñòûõ àêöèé 
(KG0103045728) îáùåé 
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 
6276993 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 
19,94% è 4 ñåíòÿáðÿ 2020 ã. 
ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïî-
çèòàðèé» âûøå óêàçàííûå 
àêöèè 421029 ïðîñòûõ àê-
öèé ÎÀÎ (KG 0102045729) 
è 2971695 ïðîñòûõ àêöèé 
(ÊG0103045728) ñïèñàíû èç 
íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÎÔ 
«Áèëèìêàíà» íîìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòüþ 6276993 ñîì, 
äîëÿ â ÓÊ 19,94%.

Ñ-921

Ïîïðàâêà 

Â ðàíåå îïóáëèêîâàííîì â 
ãàçåòå «Ýðêèí Òîî» ¹69 (3141) 

îò 1 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íà 
16 ñòðàíèöå â ìàòåðèàëå 

Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà 
îõðàíû  îêðóæàþùåé 

ñðåäû è ëåñíîãî õîçÿéñòâà 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ, 

â îáúÿâëåíèè èòîãè 
êîíêóðñà äîïóùåíà 

òåõíè÷åñêàÿ îøèáêà, 
âìåñòî  ñëîâà 

«24, 25 è 26 ôåâðàëÿ 
2020 ãîäà» 

ïðîñèì ÷èòàòü  
«24,25 è 26 àâãóñòà 

2020 ãîäà» 
äàëåå ïî òåêñòó. 

Ñ/Î-207 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåì. ó÷. ¹0097783 

(îò 21.04.2017 ã.) è 
äîã. êóïëè ïðîäàæè ¹14781 

(îò 21.04.2017 ã.) íà èìÿ 
Ìèíáàåâà Íóðìóõàìåäà 

Áàêèðäèíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-929
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè 
îò 21.10.2002 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-161/Ñ4ïð02 ÎñÎÎ «Àéò-Ýìèð» 

áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹51 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Àéò-Ýìèð» íàçíà÷åíà

Чомоева Диана Акбаровна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì 
ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü 
ïðåòåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, 
ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
05.12.2002 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-179/Ñ4ïð02 ÊÕÊ «Àáàñ» 

áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà 
¹57 ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÊÕÊ «Àáàñ» íàçíà÷åíà

Назаралиева Чолпонай Эсенбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 17.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
15.05.2001 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-47/2001-Ñ3 ÀÂÏ «Êîêòîì» 
áûëà ïðèçíàíà áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåå íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹45 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÀÂÏ «Êîêòîì» íàçíà÷åíà

Кожегулова Гульджамила Алымовна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñ-
òàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì 
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
05.12.2002 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-180/Ñ4ïð02 ÊÕ «×ûìûðáàé» 
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹56 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÊÕ «×ûìûðáàé» íàçíà÷åíà

Назаралиева Чолпонай Эсенбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
17.10.2002 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-163/Ñ4ïð02 Ïîòðåáèòåëüñêèé 

êîîïåðàòèâ «Àê-×èé» ïðèçíàí áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè 
íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. 

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 
10.03.2020 ãîäà ¹53 ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì 
Ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Àê-×èé» íàçíà÷åíà

Чомоева Диана Акбаровна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
19.08.2004 ãîäà ïî äåëó ¹Ò03-25/ì-2004 ÑÊÊÕ «Êåí-Êîë» 
áûë ïðèçíàí áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹58 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÑÊÊÕ «Êåí-Êîë» íàçíà÷åíà

Назаралиева Чолпонай Эсенбековна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
25.03.2002 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-32/Ñ4ïð02 ÊÕ «Áåéøåíàëû» 
áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹50 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÊÕ «Áåéøåíààëû» íàçíà÷åí

Адучиев Канат Максатович
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 23.10.2014 
ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-129/14-ÌÒ ÎñÎÎ «Ãåðìåñ-Ñåðâèñ» áûëî 

ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà 
ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà 
ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹55 ñïåöèàëüíûì 

àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Ãåðìåñ-Òðåéä» íàçíà÷åíà

Чомоева Диана Акбаровна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì 
ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü 
ïðåòåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñ-
òàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
22.12.1999 ãîäà ïî äåëó ¹Ò06-154/9-Ñ3 ÌÏ «Ýíåðãèÿ» 

áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî íàçíà÷åíà 
ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. Ïðèêàçîì 

Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 10.03.2020 ãîäà ¹52 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÌÏ «Ýíåðãèÿ» íàçíà÷åíà

Чомоева Диана Акбаровна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 21.09.2020 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà Òàëàññêîé îáëàñòè îò 
03.03.2018 ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-19/18ÌÒ ÃÏ «Óïðàâëåíèå äîìàìè 
ãîðîäà Òàëàñ» áûëî ïðèçíàíî áàíêðîòîì è â îòíîøåíèè íåãî 

íàçíà÷åíà ïðîöåäóðà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ. 
Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 

10.03.2020 ãîäà ¹47 ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì 
ÃÏ «Óïðàâëåíèå äîìàìè ãîðîäà Òàëàñ» íàçíà÷åíà

Осмонова Мунара Бекболотовна
Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 22.09.2020 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî 

àäðåñó: ã. Òàëàñ, óë. Òàãàéáàåâà, 237. Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ïåðâîì ñîá-
ðàíèè êðåäèòîðîâ ñ ïðàâîì ãîëîñà êðåäèòîðû îáÿçàíû ïîäàòü ïðå-
òåíçèè çà ñåìü äíåé äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ àäìèíèñòðàòîðó, ïðåäñòà-
âèòåëÿì êðåäèòîðîâ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0551) 818-252, 
òàêæå ìîæåòå îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 

ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàá. ¹106, 
òåë.: (0312) 62-05-35 (äîá. 222), (0312) 62-05-35 (äîá. 124).

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Íóðìàíáåòîâà ×ûíàðãà 
òèåøåë¿¿ ¹0016959 æåð 

ó÷àñòîãóí óáàêòûëóó 
ïàéäàëàíóó óêóãóíà ê¿áºë¿ê 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-774

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

çåìåëüíîé äîëè ñåðèè 
×À ¹490 íà èìÿ Îñòàïåíêî 

Âàñèëèé Ñåðãååâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-920

Àëèìáàåâ Àäàõàì Ýêðàìîâè÷ 
ìåíåí Êàìàëîâà Ã¿ëìàéðàì 

Ìàìàðàñóëîâíàíûí 
îðòîñóíäàãû 2017-æûëäûí 
20-ôåâðàëûíäàãû Ðååñòð 

¹ 423 íîìåðèíäåãè 
êåëèøèì äîêóìåíòòåðè 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-245

Êàìàëîâà Ã¿ëìàéðàì 
Ìàìàðàñóëîâíàãà òààíäûê 

Æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ñåðèÿñû ×¹533697 
íîìåðë¿¿ Ìàìëåêåòòèê 
àêòàñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æîãîðóäà 
àòàëãàí äîêóìåíòòåðè 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-245

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹4207835 è òåõíè÷åñêîãî 

ïàñïîðòà èäåí. 
êîä ¹1-04-13-0033-0272. 

äîãîâîðà êóïëè 
ïðîäàæè ¹2018/29971 

(îò 04.07.2018 ãîäà) íà èìÿ 
Ïîïîâà Èâàíà Àëåêñàíäðîâè÷à 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-921

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Ëèöåíçèè 
ñåðèÿ ÊÐÈ-2 ¹08030 îò 15 ìàÿ 

2018 ã. Êîììóíàëüíîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

«Ñàíòåõ-Ñåðâèñ-Àëàìóäóí» 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-922

ªçãºí ðàéîíóíóí òóðãóíó 
Òààëàéáåêîâ Àéáåêêå 

òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ ¹15479  

èäåí. êîä 5-06-08-0007-1099 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-562 

Æóìàåâà Àëòûí Ìàøàåâíàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêòû 

¹121050 (12.12.2007-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-926 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

ÈÏ ÁÃÐ ðåãèñòð. íîìåð 72307 
êîä ÎÊÏÎ ¹23128441 
ÈÍÍ 12401197900284 

íà èìÿ Àëèøåâîé Àñåëü 
Èñìàèëîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-927 

ªçãºí ðàéîíóíóí Êàðîîë à/î 
Ìûðçà-Àðûê àéûëûíûí 
òóðãóíó Áîêîåâ Àçèðåò 

Æàêûïáåêîâè÷êå òààíäûê 
¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó 

5-06-14-1001-0557 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-807 

Íîîêàò ðàéîíóíà 
êàðàøòóó Êå¢åø  àéûë 

àéìàãûíûí òóðãóíó 
Êóäàéáåðäèåâ Òóðàòáåêêå 

(ÈÍÍ 20209196200580  
ÎÊÏÎ 22954220) áåðèëãåí 

ìàìëåêåòòèí êàòòîî 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-725 



erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
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Бишкек шаары, 720040,
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ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71
Жооптуу катчынын орун басары
АЛТЫМЫШЕВ Атай – 62-38-71
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Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹1046 Íóñêàñû 4558

Áàñóóãà 07.09.2020-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на предоставление юридическим лицам 
права ведения охотхозяйственной 

деятельности на определенных охотничьих 
угодьях в Баткенской области:

¹ 
ï/ï

Íîìåðà 
ëîòîâ

Íîìåðà ó÷àñòêîâ îõîòíè÷üèõ 
óãîäèé è íàèìåíîâàíèå 

ðåãèîíà èõ ðàñïîëîæåíèÿ

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêîâ

(â ãà)

1 1 ¹1, Ëåéëåêñêèé ðàéîí 219 768,8

2 2 ¹2, Ëåéëåêñêèé ðàéîí 111 010,1

3 3 ¹3, Áàòêåíñêèé ðàéîí 275 776,1

4 4 ¹4, Áàòêåíñêèé ðàéîí 282 689,2

5 5 ¹5, Êàäàìæàéñêèé ðàéîí 282 973,3

6 6 ¹6, Êàäàìæàéñêèé ðàéîí 188 085,6

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå 
ñîîòâåòñòâóþùèå ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, êîòîðûå ïîäòâåðæ-
äàþò íàïðàâëåíèå èõ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îõîòû è îõîòíè÷üåãî 
õîçÿéñòâà, ðóêîâîäèòåëè êîòîðûõ èìåþò ãîñóäàðñòâåííûå îõîòíè÷üè 
óäîñòîâåðåíèÿ êàòåãîðèé «À»; «Á».

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü ïàêåò ôîðì êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ì. Ãîðüêîãî, 142, 4-é ýòàæ, 
410 êàáèíåò. 

Íîìåð òåëåôîíà: (0312) 56-14-90; 46-68-27.
Ñòîèìîñòü ïàêåòà ôîðì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñîñòàâëÿåò 

3 300 ñîì, è îïëà÷èâàåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïî íèæåóêàçàííûì 
ðåêâèçèòàì. 

 Ïîëó÷àòåëü: Äåïàðòàìåíò ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ è 
îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé 
ÈÍÍ 02606200810057
ÁÈÊ 440201
Áàíê ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî
Ð/ñ÷åò 4402011000101474 
Êîä 14221900 
Íàçíà÷åíèå: çà ïàêåò ôîðì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Çàÿâêà, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ è äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû 
ïðèíèìàþòñÿ äî 7 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà 18.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, óë. Ì. Ãîðüêîãî, 142, 4-é ýòàæ, 410 êàáèíåò. 

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ïî 1, 2, 3 è 4 ëîòàì – 28 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, â 10.00 ÷àñîâ, ïî 

àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ì. Ãîðüêîãî, 142, 4-é ýòàæ (êîíôåðåíö-çàë);
- ïî 4, 5, è 6 ëîòàì – 29 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà, â 10.00 ÷àñîâ, ïî 

àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ì. Ãîðüêîãî, 142, 4-é ýòàæ (êîíôåðåíö-çàë).

Íàïîìèíàåì, ÷òî íàñòîÿùåå îáúÿâëåíèå òàêæå ðàçìåùåíî â ãà-
çåòå «Áàòêåí Òàíû» îò 07.09.2020 ã. ¹19, è âìåñòå ñî ñõåìàòè÷åñêîé 
êàðòîé, ñîäåðæàùåé ãðàíèöû ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíûõ 
ñàéòàõ Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 
è ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
(http://ecology.gov.kg) è Äåïàðòàìåíòà ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ 
è îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé (fauna.kg).

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
КЕМИНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет первичные торги в виде открытого 
аукциона на следующие имущество:

-  автомашину ВАЗ 21214, гос. №2706 ST, 2012 года выпуска, 
тех. паспорт КР 0221585, тип авто легковой, цвет белый, 
двигатель 9947053, кузов ХТА 212140D2096252, тип 
кузова универсал, 1690, стоимостью 245 160 сомов;

-  прицеп марки 2 ПТС-4, 2012 года выпуска, 
государственный №08193 СА, тех. паспорт 
№0016144, стоимостью - 101 600 сомов.

-  трактор марки YTOSR-700, 2012 года выпуска, 
государственный №08191 СА, стоимостью 805 300 сомов.

-  арычник Кановокопатель, 2012 года выпуска, тех. паспорт 
№0000689, стоимостью 39 500 сомов, в связи этим 
предлагаю добровольно передать выше перечисленные авто 
- технику принадлежащее с CAB «Кичи-Кемин-Суу-Башы», 
в пользу ГА по УБК при Министерстве финансов КР.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âíîñ â 
ðàçìåðå 5 (ïÿòü) % îò ñòàðòîâîé ñóììû äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ 
òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êåìèíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îá-
ëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ð/ñ÷ 4403042100000138, ÈÍÍ 
00405199510158, ÁÈÊ 440.304. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 
ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà 
àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé îòêðûòîãî àóêöèîíà, äîëæåí â òå÷åíèå 5 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êåìèíñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ 
öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Toðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ.
01.10.2020 ãîäà, â 10.00 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (03135) 5-05-74, ñîò. òåë.: (0708) 97-47-27 
(îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Êåìèíñêîãî 

ðàéîíà Òîêòîáîëîòîâà À.Î.) Ñ/Î-206

Открытое акционерное общество 
«КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ» 

настоящим уведомляет о существенном факте, 
4 сентября 2020 года в 10.00 часов по адресу: 

г. Бишкек, ул. Исанова, 37 в гостинице 
«Ramada by Wyndham Bishkek Centre» состоялось 

внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения очная, кворум собрания 89,30%. 

На собрании рассмотрены вопросы 
и приняты решения: 

1. Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 
 1. Äæååí÷îðîåâà Í.Ñ. - Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», 

Ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè. Çà 99,99%, ïðîòèâ – 0,0004%; 
2. Àáäûëäàåâà Ã.Ñ.; 3. Ìàñèðîâà À.Ä.; 4. Ñóëòàíîâà Ã.Á.; 5. Øà-
ìèåâà À.Ñ. Çà - 100%.

2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â áþäæåò Îáùåñòâà íà 2020 
ãîä. Çà – 99,99%, âîçäåðæàëèñü – 0,001%, íåäåéñòâèòåëüíûå 
– 0,006%.

3.  Î ðåîðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç» ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ 
ÇÀÎ «Êûðãûç Ïåòðîëåóì Êîìïàíè» – ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ ïî 
äàííîìó âîïðîñó ðåøåíèå íå ïðèíÿòî. Çà – 4,14%, âîçäåðæàëèñü 
– 85,16%.

4. Îá óòâåðæäåíèè Äîãîâîðà î ïðèñîåäèíåíèè ÇÀÎ «Êûðãûç 
Ïåòðîëåóì Êîìïàíè» ê ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç» – ïî èòîãàì 
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ðåøåíèå íå ïðèíÿòî. Çà – 
0,22%, ïðîòèâ – 0,0004%, âîçäåðæàëèñü – 89,08%.

Ñ-921

ОАО Автосборочный завод 
(þð.àäðåñ ã.Áèøêåê, óë. ×.Âàëèõàíîâà ,4)

СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ, 

÷òî 2 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà íà îñíîâàíèè Ñâîäíîãî ïåðåäàòî÷íîãî 
ðàñïîðÿæåíèÿ íà ñïèñàíèå ÖÁ èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé 

Äåïîçèòàðèé» çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ è ïðèâèëåãèðîâàííûõ 
àêöèé ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» íà àôôèëèðîâàííîå ëèöî: 

Áûëî êîë-âî 
äî ïåðåäà÷è % Ïîëó÷èëè êîë-âî% Ñòàëî ïîñëå 

ïåðåäà÷è %

ÎñÎÎ«ÔÀÇ» 77839 øò. (72,8830%) 3125 øò. (2,9260%) 80964 øò. (75,8090%)

Òàêæå ïåðåäà÷à ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé

ÎñÎÎ «ÔÀÇ» 3005 øò. (483508%) 448 øò. (7,2084%) 3453 øò. (55,5592%)
Í-928

КОЧКОР РАЙОНДУК 
СОТ АТКАРУУЧУЛАР 

КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ 
ТАРАБЫНАН 

12-îêòÿáðü 2020-æûëû 
ñààò 16.00äº Êî÷êîð 

ðàéîíó, Àê-Êûÿ àéûëû 
Êûäûðìàåâ êº÷ºñ¿í¿í 
¹11 ¿é¿, æåð òèëêåñè 
ìåíåí æàëïû àÿíòû - 

55,76 ÷àð÷û ìåòð, 
æåð òèëêåñèíèí àÿíòû 

1500 ÷àð÷û ìåòð, 
èäåí. êîäó 4-04-06-1001-0163 

áîëãîí òóðàê ¿é¿ 
àóêöèîí àðêûëóó à÷ûê 

ñîîäà-ñàòûêêà êîþëàò, 
òóðàê ¿é¿í¿í ñòàðòòûê 

áààñû – 397 000 ñîì. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà êàòû-
øóóíó êààëàãàí êàðäàðëàð 
ñòàðòòûê áààíûí 5% ºë÷ºì¿í 
Êî÷êîð ðàéîíäóê ñîò àòêà-
ðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í 
"ÐÑÊ-Áàíê" 440 505 2100000123 
ÁÈÊ- 440505 êîä 14238900 äå-
ïîçèòòèê ýñåáèíå òºã¿ï áåðèøè 
çàðûë æàíà à÷ûê ñîîäà-ñàòûê-
êà êàòûøóó áîþí÷à Êî÷êîð 
ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà çàÿâêà òàï-
øûðûï áåðèøè çàðûë. Çàÿâêà 
êàáûë àëóó ìººíºò¿ 9-îêòÿáðü 
2020-æûëãà ÷åéèí ýêåíè áåë-
ãèëåíåò. Ñ/Î-210

Ñ/Î-207

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåì. ó÷. ¹0097783 

(îò 21.04.2017 ã.) è 
äîã. êóïëè ïðîäàæè ¹14781 

(îò 21.04.2017 ã.) íà èìÿ 
Ìèíáàåâà Íóðìóõàìåäà 

Áàêèðäèíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-929

 Жаўылыктарга бай 

“ЖЕТИГЕН” ЖУРНАЛЫН ОКУЎУЗ
Ðåñïóáëèêàëûê êºï òàðìàêòóó 
“Æåòèãåí” æóðíàëûíûí 
æà¢û ñàíû æàðûê êºðä¿. 
Æàêøû ìààíàé òàðòóóëàãàí, 
æà¢ûëûêòàðãà ûêòàãàí 
æóðíàëäûí æà¢û ñàíûíàí 
àäàòòàãûäàé ýëå áóãà ÷åéèí 
áàñìà ñºç áåòòåðèíäå 
êåçèêïåãåí ò¿ðä¿¿ 
æàíðäàãû ìàòåðèàëäàðäû 
òààï îêóóãà áîëîò. 

РАЗЗАКОВДУН МОСКВАДАГЫ 
ЖЫЛДАРЫ 

Êºð¿í¿êò¿¿ ìàìëåêåòòèê æàíà 
ñàÿñèé èøìåð Èñõàê Ðàççàêîâäóí 
110 æûëäûãûíà êàðàòà çàëêàð èí-
ñàíäû ýñêåð¿¿ èðåòèíäå òàðûõ÷û, 
ñàÿñàò òààíóó÷ó Æîëáîðñ Æîðî-
áåêîâäóí ìàêàëàñû ñàíäàí-ñàíãà 
æàðûÿëàíà áàøòàäû. 

Кыргыз 
Республикасынын 

эмгек сиўирген 
артисти 

Гїлжигит Сатыбеков: 
“МИЛЛИОНДОГОН 
АСКЕРЛЕР МАРШ 
ТЭЭП ЄТКЄНДЄЙ 

БОЛУП...” 
- Ýìíå ¿÷¿í êàé-

ãûëóó ûðëàðãà êºï 
áàñûì æàñàéñûç?

- Íåãåäèð îøîë º¢¿òòºã¿ ÷ûãàð-
ìàëàðûì êºï óãóëóï, êºï ê¿éºðìàí 
æûéíàïòûð. ªç¿ì äà êàéãûëóó êàé-
ðûêòàðãà æàêûí îêøîéì. Êàéãûëóó 
÷ûãàðìàëàðäû óêêàí àäàì áàêòû-
ëóóëóê ãîðìîíäîðóí êºï áºë¿ï ÷û-
ãàðàò ýêåí. Áóë îêóìóøòóóëàðäûí 
èçèëäººñ¿, óêêàí æàéûì áàð.

Кыякчы 
Залина Касымова: 

“КЇЇ ЖАРАТКАН 
УЛУУ 

ЖОЛДОМУН” 
- Ê¿¿ ÷åðò¿¿ – 

óëóó æîë... Êûðãûç-
äûí ò¿ïê¿ë¿ã¿íäº 
ê¿¿ ºíºð¿ áàð. 
Ìûíà îøîë ºíºð 
óêóìäàí-òóêóìãà 
óëàíûï êåëå æàòàò. 
Êûÿê ìåí ¿÷¿í ºòº 
áààëóó. Êîëóìäàãû 
êûÿãûì ìåíåí ä¿éíº 
êûäûðäûì, êûðãûç-
äûí óëóòòóê àñïà-
áûí òààíûòóóäà 

àçäûð-êºïò¿ð ñàëûìûìäû êîøóï 
êåëå æàòàì. 

Êûñêàñû, “Æåòèãåí” æóðíàëûí áà-
ðàêòàï áààðûí òàáàñûç. Òàáèòè¢èçãå 
ûëàéûê ìàòåðèàëäàðäàí ñûðòêàðû 
ò¿ðä¿¿ êå¢åøòåð áåðèëèï, æàðíà-
ìàëàð ìåíåí êîøòîëãîí. 

Àñàí ÆÓÍÓÑÎÂ

2020-жылдын  8-сентябры
мамлекеттик расмий гезити
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Сыйлык – татыктууларга

Ä¿éíº æ¿ç¿íäº, àíûí è÷èíäå Êûðãûçñòàíäà ïàíäåìèÿ áàøòàëûï ê¿÷ àëà áàøòàãàíäà 
äàðûãåðëåðèáèç êàðà æàíûí êàð÷ óðóï, ¿é áåòèí êºðáºé èøòåøòè. Àë ãàíà ýìåñ ºì¿ð¿ ìåíåí êîø 
àéòûøêàíäàð äà êàòòàëáàé êîéãîí æîê. Òàëáàé ýìãåêòåíèï êàðàïàéûì êàëêêà æàðäàìûí áåðèï, 
¿é áåòèí êºðáºé ýìãåêòåíèï æ¿ðãºí äàðûãåðëåðäèí êàòàðûí Áèøêåê øààðûíûí ¹1 êëèíèêàëûê 
îîðóêàíàñûíûí ¹1 õèðóðãèÿ áºë¿ì¿í¿í õèðóðã-âðà÷û Ìóñàáàé ÀËÈÅÂ äà òîëóêòàéò. 

- Ìóñàáàé Æóìàøîâè÷, ºç¿¢¿ç-
ãº ìààëûì áîëãîíäîé ïàíäåìèÿ-
äà äàðûãåðëåð ê¿í-ò¿í äåáåé, 
êîðãîî÷ó êèéèìäåðäè ÷å÷ïåé 
èøòåäè¢èçäåð. Ïàíäåìèÿ ê¿÷ 
àëãàíäà êàíäàé ê¿íäºðä¿ áàø-
òàí ºòêºðä¿¢¿çäºð?

- Áóë àïààò áàøòàëãàíäà áèçäèí 
áåéòàïêàíàíûí ñîìàòèêà æàíà 
õèðóðãèÿ áºë¿ìäºð¿í óáàêòûëóó 
èíôåêöèÿ áºë¿ì¿ êûëûï àòàøòû. 
×ûí ýëå êîðãîî÷ó êîñòþìäàðäû 
÷å÷ïåé æàéäûí àïòàáûíäà èø-
òåãåíäå êûéûí ýëå áîëäó, àð áèð 
íººìºòòº äàðûãåðëåðèáèç, ìåä 
àéûìäàð êûéíàëûøòû, áèðîê áè-
ðººñ¿í¿í äà êûéíàëäûì, æóìóø-
òàí êåòåì äåãåí ñºçäºð¿í óêïàäûê. 

Àíòêåíè, ýøèêòåí êàéðûëãàíäàð-
äûí, “Òåç æàðäàì” ìåíåí êåëãåí 

áåéòàïòàðäûí ñàíû êºáºé¿ï êåòòè, 
àëàðãà áèðèí÷èäåí æàðäàì êåðåê 
ýëå, îøîëîðäó êºð¿ï, áèçäèí ìå-
äèêòåð êàéðàäàí ÷ûéðàëûøòû ãî 
äåéì.

- ªëêºí¿í îîðóêàíàëàðû 
ìåäèöèíà êûçìàòêåðëåðèíèí 
ìûêòûëûãûíàí ãàíà êàðìàëûï 
òóðãàí îêøîéò äåãåí êåïòåð äà 
àéòûëäû. Äàðûãåð êàòàðû îîðó-
êàíàëàðäûí àáàëû òóóðàñûíäà 
àéòà êåòñå¢èç?

- Áèð ãàíà ìåäèêòåðäèí ìûêòû-
ëûãûíàí äåñåê äà áîëîò, áèðîê 
ýëäèí àðàñûíàí ÷ûêêàí àêòèâèñò-
òåð-âîëîíò¸ðëîðäó êîøóï êåòïåñå, 
àëàðäû áàñà êºðñºòïºñº áîëáîéò, 
àíòêåíè ìûíäàé àïààòòà áèðèìäèê, 

ûíòûìàê ãàíà æå¢åò ýêåí. Áèçäåãè 
“Òåç æàðäàì” óíààëàðû æåòèøïåé 
êàëãàíäà âîëîíò¸ðëîð ºç óáàãûíäà 
ê¿íä¿çã¿ ñòàöèîíàðëàðãà æå îîðó-
êàíàëàðãà áåéòàïòàðäû æåòêèçèï 
òóðóøòó. Äàãû áèð íåðñåíè – áóë 
òóóðà óþøòóðóëãàí ýïèäåìèîëîã-
èíôåêöèîíèñòòåðäèí æóìóøóí 
àéòà êåòèø êåðåê, àíòêåíè àëàð 
ê¿í¿-ò¿í¿ áèç ìåíåí áîëóøòó, 
êàíäàé êèéèíèï, êàíäàé ºç¿í 
àëûï æ¿ð¿øò¿ äàéûìà ýñêå ñàëûï, 

áîø óáàãûíäà ñàáàêòàðäû äà ºòº 
êîþø÷ó æàíà êîðãîî÷ó êèéèìäåð-
äè äà ºç óáàãûíäà áåðèï òóðóøòó. 
Áåéòàïêàíàëàðäûí àáàëû æºí¿íäº 
àéòñàì, áèðèí÷èäåí, áààðû ýñêè-
ðèï êåòòè, ñîþç êóëàãàíäàí áåðè 
êóðóëãàí æà¢û áåéòàïêàíàëàð 
ñàíàëóó ýëå. Ìåêåíèáèç î¢îëóï 
æà¢û îîðóêàíàëàð ñàëûíàò äåï 
ìåí èøåíåì, àíòêåíè ïðåçèäåíòè-
áèçäèí òàïøûðìàñû ìåíåí æà¢û 
ìåäèöèíàëûê ìåêåìåëåðäè ñàëûï 
áàøòàáàäûáû.

- Äàðûãåðëåð ôðîíòòóí àë-
äû¢êû òèëêåñèíäåãè æîîêåð 
ñûÿêòóó ýëå êûçìàò êûëûøòû. 
Ýìè ê¿ç àéëàðûíäà ýêèí÷è 
òîëêóí áîëîò äåï äàÿðäûêòàð 
êºð¿ë¿ï æàòàò. Áóãà áàéëàíûø-
òóó ñèç ýìãåêòåíãåí îîðóêàíàäà 
êàíäàé äàÿðäûêòàð æ¿ð¿¿äº? 

- Ýêèí÷è òîëêóí áîëáîé ýëå êîé-
ñî ýêåí, áèðîê ñàêòûêòà êîðäóê æîê 
äåéò. Áóë áîþí÷à ñàëàìàòòûêòû 
ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíåí äà àéòûï 
êåëå æàòûøàò, áèçäèí áàøêû äà-
ðûãåðèáèç äà ýñêåðò¿¿äº. Áèç ìå-
äèêòåð ýëèáèçãå æàðäàì áåð¿¿ãº 
äàÿðáûç. 

Àéíóðà ØÀÉÊÅÅÂÀ

Æûëäûç Ìàëäûáàåâà – Êûðãûçñòàíäàãû áèðèí÷è àÿë êîìïîçèòîð. 
Àêêàí àðûêòàí ñóó àãàò äåìåê÷è, óëóó êîìïîçèòîð Àáäûëàñ 
Ìàëäûáàåâäèí êûçû Æûëäûç ýæå äà àòàíûí æîëóí æîëäîäó. Êûðãûç 
ìóçûêàëûê ïðîôåññèîíàëäûê èñêóññòâîñóí íåãèçäåãåí êîìïîçèòîðäóí 
¿é-á¿ëºäºã¿ ÷ûãàðìà÷ûëûê àòìîñôåðàñû Æûëäûç ýæåíèí êåëå÷åãèí 
êàëûïòàíäûðäû. Äåãåíèì, àòàíûí êåñèïêºé òàðáèÿñû ìåíåí 
òàðáèÿëàíäû. Øóáèíäå ôîðòåïèàíî êëàññûí á¿ò¿ðãºí ñî¢ Ê¿ðº¢êååâ 
àòûíäàãû ìóçûêàëûê îêóó æàéûíäà îêóéò. Áèðèí÷è êóðñòàí òàðòà 
ôîðòåïèàíî ¿÷¿í ïüåñàëàðäû æàçà áàøòàéò. Îêóó æàéûí á¿ò¿ð¿¿ 
àëäûíäà ÷ûãàðìà÷ûëûê ïîðòôåëè ôîðòåïèàíî ¿÷¿í æàçûëãàí 
ïðåëþäèÿëàðãà, ûðëàðäûí ñåðèÿëàðûíà òîëî ýëå. Äèïëîìäóê èøèíäå 
êûë àñïàïòàð ¿÷¿í êâàðòåòèí æàêòàãàí. Ó. Ãàäæèáåêîâ àòûíäàãû 
Áàêû êîíñåðâàòîðèÿñûíàí Êûðãûç ìàìëåêåòòèê èñêóññòâî 
èíñòèòóòóíà êîòîðóëóï, ìóçûêàëûê áèëèìèí ºðê¿íäºòêºí. 

Äàëàé ýìãåêòåðäè æàçãàí, “Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîìïîçèòîðëîð 
ñîþçó” êîîìäóê áèðèêìåñèíèí ì¿÷º-
ñ¿ Æûëäûç Ìàëäûáàåâàíûí ýìãåãè 
áààëàíûï, æàêûíäà “Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ýë àðòèñòè” àðäàê íààìûíà 
òàòûäû. Êûðãûç ýëèíå àòû óãóëáàñà äà 
ìóçûêà ä¿éíºñ¿íº ýìãåãè ñè¢ãåí ýæåíèí 
àéòûìûíäà, íààì ¿÷¿í Êûðãûçñòàíäûí 
êîìïîçèòîðëîð ñîþçó 20 æîëó äîêóìåíò 
äàÿðäàøêàí. 

“Êîìïîçèòîðëîð ñîþçóíóí àðàêåòè, 
êóäàéäûí áóéðóãó ìåíåí ñûéëûêêà 73 
æàøûìäà æåòòèì. Ñûéëûê ìàãà áåðèë-
ãåí ìåíåí ñûéìûê ìóçûêà ä¿éíºñ¿í¿ê¿, 
êûðãûç ýëèíèêè. Æàøòûãûáûçãà, êà-
ðûëûãûáûçãà êàðàáàé ê¿íäºï-ò¿íäºï 
ýìãåê êûëäûì. Êîìïîçèòîð áîëóøóìà 
àòàìäûí êåñèáè, ýìãåãè ò¿ðòê¿ áîëäó. 
Èøòåï æ¿ðãºí¿ìäº êàí÷àëàãàí ÷ûãàð-
÷ûëûê æîëóãóøóóëàðãà, ýë àðàëûê ôåñ-
òèâàëäàðãà êàòûøûï, áèð êàòàð ñûé-
ëûêòàðäûí ýýñè áîëäóì”, - äåäè Æûë-
äûç Ìàëäûáàåâà. ×ûíûíäà, Ñîôèÿäà, 
Âåíãðèÿíûí Ïå÷ øààðûíäà, Ïðàãàäà, 
Áóõàðàåñòòå áèð êàòàð ÷ûãàðìàëàðû 
æà¢ûðãàí. Òàãûðààãû, ºç¿í¿í ôîðòåïèà-
íîëóê ñîíàòàñûí, ñîíàòèíàñûí àòêàðûï, 
ýêèí÷è ñèìôîíèÿñûí, êàìåðàëûê îð-

êåñòð ¿÷¿í ñþèòàñûí, À.Òîêîìáàåâäèí 
ñºç¿íº æàçûëãàí “Ñóëóóëóêòóí ûðû” 
àâàçäûê öèêëèí äà¢àçàëàãàí. Óøóë 
ýëå ÷ûãàðìàëàð ä¿éíºí¿í áèð êàòàð 
øààðëàðûíäà äà æà¢ûðãàí.

Êîìïîçèòîð Æûëäûç Ìàëäûáàå-
âàíûí ÷ûãàðìà÷ûëûãû êûðãûçäûí 
çàìàíáàï ïðîôåññèîíàëäûê ìóçûêà-
ñûíäàãû æàðêûí êºð¿í¿øòºðä¿í áèðè. 
Ìóçûêàñûíûí óãóëóøóíóí áèðèí÷è òàê-
òûñûíäà ýëå ºç àëäûí÷àëóóëóê ñòèëè 
ìåíåí ºçãº÷ºëºíãºí ñ¿ðºòêåð. Àíûí 
ñòèëè êûðãûçäûí óëóòòóê ôîëüêëîðäóê 
æàíðûíûí êàéðà èøòåëèï ÷ûêêàíäû-
ãû, íóñêàëóóëóãó ìåíåí àéûðìàëàíàò. 
Êîìïîçèòîð Æûëäûç ýæåíèí ÷ûãàðìà-
ëàðûíûí êîìïîçèöèÿëûê, ãàðìîíèÿ-
ëûê ò¿ç¿ë¿ø¿, äèíàìèêàëóó îáîíäîðó 
ýëäèí ñ¿éìºí÷¿ë¿ã¿íº ýý. Ìàëäûáàå-
âàíûí ÷ûãàðìà÷ûëûãûí îðêåñòðäèê, 
âîêàëäûê-ñèìôîíèÿëûê, êàìåðàëûê-
àñïàïòûê, êàìåðàëûê-àâàçäûê, õîð, 
êèíîôèëüìäåðäèí ìóçûêàëàðû æàíà 
íîòîãðàôèÿ, äèñêîãðàôèÿ æûéíàêòàðû 
òîëóêòàéò. Êîìïîçèòîð ýæåáèçäèí äàë 
óøóë ýìãåêòåðè ìàìëåêåòòèê ñûéëûêêà 
òàòûäû äåñåê æà¢ûëûøïàñòûðáûç. 

Àñåë ÁÀÐÛÊÒÀÁÀÑÎÂÀ

Атанын кызы

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ 
АЛГАЧКЫ АЯЛ КОМПОЗИТОР – 

ЖЫЛДЫЗ МАЛДЫБАЕВА

Жыпар ИСАБАЕВА: 

“СЫЙЛЫК МЕНЕН КОШО КУБАНЫП, 
ЭРГИП, САНААРКАП ДА ТУРАМ”

Áåëãèë¿¿ àêûí-æàçóó÷ó, êèíîñöåíàðèñò 
Æûïàð Èñàáàåâàíûí êûðãûç ìàäàíèÿòû 
ìåíåí àäàáèÿòûíà, êèíî òàðìàãûíà 
êîøêîí çîð ñàëûìû, êåñèïòèê 
èøìåðä¿¿ë¿ã¿íäºã¿ æåòèøêåíäèêòåðè 
ìàìëåêåò òàðàïòàí áààëàíûï, 
æàêûíäà àãà “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàäàíèÿòûíà ýìãåê ñè¢èðãåí èøìåðè” 
äåãåí àðäàêòóó íààì ûéãàðûëäû. 
Êóáàíû÷òóó æà¢ûëûêòû òå¢ áºë¿ø¿ï, 
ýæåãå áèðèí-ýêèí ñîáîë ìåíåí êàéðûëäûê. 

– Æûïàð ýæå, êûðãûçäûí Êºç êàðàíäûñûç-
äûê ìàéðàìûíûí óðìàòûíà àëãàí ñûéëû-
ãû¢ûç êóò áîëñóí. Ìûíäàé æàêøû êàáàðäû 
óêêàíäà êàíäàé ñåçèìäå áîëäó¢óç?

–  Óøóë òàïòà îêóðìàíäàðûìäûí êóáàíû÷û-
íàí, êóòòóêòîîëîðóíàí óëàì àáäàí òîëêóíäàíûï, 
îøîë ýëå óáàêòà “Æàðàòêàíäûí, ýëäèí, ìàìëå-
êåòòèí áóë èøåíèìèí ýìè êàíäàé êûëûï àêòàñàì 
ýêåí?”- äåï ñàíààðêàï äà, ýðãèï äà òóðãàí êåçèì. 
Áèðîê, áèð íåðñåíè àéòà êåòïåñåì áîëáîéò, ÷û-
ãàðìà÷ûëûêòûí ÷ûíûãû æîëóíäà æ¿ðãºí àäàì 
ý÷ êà÷àí ñûéëûê ¿÷¿í, ìàíñàï ¿÷¿í èøòåáåéò. 
Ìûíäàí 25 æûë ìóðóí æàçûëãàí áèð ûðûì àçûð 
ýñèìå ò¿ø¿ï êåòòè:

Ìåéëè áàéëûê, ä¿í¿éºäºí àéðûëñàì
Êºð îîêàòòûí àçàáûí æåï êàéãûðñàì.
×ûí êàéãûãà êàáûëûïòûð äåé áåðãèí,
Æàçáàé êàëûï, ûð ÷îêóäàí òàéãûëñàì...
- äåãåí.
Ìóíó îêóï àëûï, áèð æîëó áàëäàðûìäûí ÷î¢ 

àïàñû êàïà áîëäó ýëå: “ Àé áàëàì, ñàãà àÿëäûê 
áàêûòòàí äà, àêûíäûê ìýýíåò æîãîðó òóðàáû?” 
– äåï. Áóë ñºçä¿í àðòûíäà ÷î¢ ìààíè æàòêàíûí 
êèéèí ò¿ø¿íä¿ì. Êýýäå òóðìóøòàí êûéíàëûï 
òóðãàí óáàêòà óøóë ñàïòàðûì ìåíåí àïàìäûí 
óøóë ñºç¿ ýñèìå ò¿ø¿ï, áèðîê îøîíäî äà êàëå-
ìèìäè òàøòàáàäûì.

Áèð êîëóìäà – êàëåìñàáûì, 
Áèð êîëóìäà – êàçàíûì. 
Æîëäî – ò¿éø¿ê,
Æîíäî – áàëà,
Êºê¿ðºêòº – êàçàëûì.
Ûð ä¿éíºäºí ûðààêòàñàì, 
Îøîë áîëîð àçàáûì... 
äåï ûðäû æîãîòóï àëóóäàí êîðêóï êåò÷¿ì¿í. 

Ìûíäàé êåçäå ñåíèí îþ¢äà, æàíä¿éíº¢äº êàé-
äàãû ñûéëûê. 

Àëãà÷êû ÷ûãàðìàëàðûì ìåêòåïòèí 4-êëàñ-
ñûíäà îêóï æàòêàíäà, ìûíäàí 40 æûë ìóðóí 
“Êûðãûçñòàí ïèîíåðè” ãåçèòèíå ÷ûêêàí. Àíûí 
áèðè “Àïàìà” äåãåí ûðäûí ãåçèòêå ÷ûãûøû ìàãà 
àáäàí ÷î¢ ñòèìóë áåðèï, àäàáèÿòòûí áîñîãîñóí 
÷ûíäàï àòòîîãî áåëñåíòèï, òóøîîìäó êåñêåí. 
Ìûíà îøîë ê¿íäºí áåðè ûð ä¿éíºäº – íóð 
ä¿éíºäº æàøàï, îêóðìàíäàðûìäû êóáàíòóóãà 
àðàêåò êûëûï êåëåì. Àëàðäûí êàéðà áåðãåí 
æîîïòîðóíàí óëàì: “Äåìåê, ìåí àäàì áîëóï, 
àêûí áîëóï æàðàëûï êåëãåíäåãè æàðàòêàíäûí 
îëóòòóó æ¿ã¿í àòêàðûï, ìåêåíèìå, ýëèìå àê 
êûçìàò êûëûï æàòêàí ýêåìèí,” – äåï àíñàéûí 
ê¿÷-êóáàò àëûï æàøàéì.

 Àë ýìè áóë ñûéëûê – àðäàêòóó íààì, ýëäèí, 
ìàìëåêåò òàðàáûíàí áîëãîí ûðààçû÷ûëûãû, 
ìîéíóìà àðòêàí äàãû áèð èøåíèìè, ìèëäåòè 

äåï áèëåì. Êóäàé ºì¿ð áåðñå, äåí ñîîëóê áåðñå, 
ýðã¿¿äºí êåìèòïåñå àëäûãà êîéãîí ìàêñàòòàðûì, 
ïëàíäàðûì, æàç÷ó ýìãåêòåðèì áàð. Áóë æîãîðêó 
ñûéëûê ìåíè îãî áåòåð ÷ûéðàëòûï, æàéáàðàêàò 
æàí ä¿éíºìä¿ áèð ñåëò ýòòèðèï êîéäó. Àéòìàê-
÷û, ªëêº áàø÷ûáûçäûí íààì áåð¿¿ òóóðàëóó 
áóéðóãó æàðûÿëàíãàí ê¿í¿, êºïòºí áåðè áàñìàäà 
òóðãàí “Æûëàíäûí ñ¿é¿¿ñ¿” êèòåáèì äà æàðûêêà 
÷ûêêàíûí áàñìàäàí êàáàðëàøòû.

– “Æûëàíäûí ñ¿é¿¿ñ¿” êèòåáè¢èçäè îêóð-
ìàíäàðû¢ûç èíòåðíåò áóëàêòàðûíàí ê¿ò¿ï 
îêóøàò ãî?

– «Æûëàíäûí ñ¿é¿¿ñ¿” ìèñòèêàëûê-ôàíòàñòè-
êàëûê ðîìàí. Àë 2001-æûëû ãåçèò îêóðìàíäàðû 
¿÷¿í ñåðèàë áîëóï áàøòàëûï, ÷èåëåíèøêåí 
îêóÿëàðû ìåíåí îêóðìàíäàðäûí òà¢ñûêòûãûí 
æàðàòûï, á¿ã¿íê¿ ê¿íãº ÷åéèí óëàíûï êåëåò. 
Áóë êèòåïêå ðîìàíäûí 1-2-3- áºë¿ìäºð¿ êèðäè. 
Áèðîê áóãà ÷åéèí èíòåðíåò áóëàêòàðûíàí îêóï 
êåëãåí îêóðìàíäàð ýìè àíûí òºðò¿í÷¿ êèòåáèí 
òàëàï êûëûøóóäà. Êýýäå ÷ûãàðìàíûí óëàíäûñû 
èíòåðíåòêå êîþëáàé êàëãàí ê¿íäºð¿ ò¿í îðòî-
ñóíà ÷åéèí ê¿ò¿øºò. Àíòêåíè, òàê îøîë ìààëäà 
÷àëûï æå æàçûï, ê¿ò¿ï æàòêàíäàðûí áèëäèðè-
øåò. Òàêòàï àéòêàíäà, êýýäå ÷ûãàðìàíû òàê îøîë 
èíòåðíåò áåòèíäå æàðàòóóãà òóóðà êåëåò.

– Ñèç ¿÷¿í êîø êóáàíû÷ áîëóïòóð äà?
– Îîáà, ìåí ¿÷¿í êîø êóáàíû÷ áîëäó. Æàëïû 

ýëãå æàíà äà ìåíè íààìãà ñóíóø êûëãàí “Íóð 
áîðáîð” ÷ûãàðìà÷ûëûê Àêàäåìèÿñûíà, ÊÐ 
Æàçóó÷óëàð ñîþçóíà, ÊÐ ìàäàíèÿò, ìààëûìàò 
æàíà òóðèçì ìèíèñòðëèãèíå, ÊÐ Ïðåçèäåíòèíèí 
àïïàðàòûíûí ñûéëûêòàð áºë¿ì¿íº, êîìèññèÿ 
ì¿÷ºëºð¿íº æàíà ìàãà àð äàéûì êàíàò áîëãîí 
“Êûðãûç Òóóñó” ãåçèòèíèí ýìãåê æàìààòûíà, 
æàëïû êàëåìäåøòåðèìå òåðå¢ ûðààçû÷ûëûê 
áèëäèðåì. Æàêøû àäàìäàð, îêóðìàíäàðûì 
áîëáîñî, ýë áîëáîñî, Æàðàòêàíäûí áóéðóãó 
æàíà àìàí÷ûëûê áîëáîñî, ÷ûãàðìà êàéäàí? 
Ñûéëûê êàéäàí? Êóäàéûì ýëèáèçãå ýñåí÷èëèê, 
æåðèáèçãå á¿ò¿íä¿ê áåðñèí. Ìåí ñåíè ñ¿éºì 
ºì¿ð! Ñ¿éºì ñåíè, ïîýçèÿ!

 
Áàêòûã¿ë ÊÓËÀÒÀÅÂÀ

Дарыгерлер – заманыбыздын баатырлары

ҮЙ БЕТИН КӨРБӨЙ ЭМГЕКТЕНИП...




