
ЧАРАСЫ КЄПТЇН 
ЧАМАСЫ КЇЧТЇЇ

Соўку маалыматтар боюнча COVID-19 коронавирусу 158 єлкєгє тарап, 169 374 
адамга жукту, каза тапкандары 5375ке жетти. 
Коронавирус биздин кошуналарга да келди. Єзбекстанда мектепке чейинки, орто 
жана жогорку билим берїї мекемелерине карантин жарыяланып, бардык массалык 
иш-чаралар, алардын ичинде Ноорузду майрамдоо токтотулду. Калк арасында 
ар кандай ушак-айыўдарды таратып, дїрбєлєў салгандарга катаал жазалар 
колдонула турган болду. Казакстанда 15-апрелге чейин єзгєчє кырдаал киргизилди, 
жарандарга єлкєдєн сырткары чыгууга тыюу салынды. Ал эми бул єлкєлєр 
менен биз тыгыз байланышта болгондуктан, коронавирустун Кыргызстанга 
жайылуу коркунучу жаралууда. Ошондуктан, єлкєгє кирип жаткан жарандар 
медициналык жактан катуу кєзємєлгє алынууда. Ал эми керектелїїчї кїнїмдїк 
азык-тїлїктєрдїн баасын негизсиз кєтєргєндєргє карата мыйзам чегинде чаралар 
кєрїлєт. Он бир аталыштагы азык-тїлїктїн баалары 3 айга чейин мамлекеттин 
кєзємєлїнє алынат.

ПАНДЕМИЯ 
ПАРАДГА ЖОЛТОО 
БОЛБОЙТ
Кыргызстандын Куралдуу кїчтєрїнє 
караштуу Улуттук гвардиянын жоокерлери 
Москвада 9-майда єтїїчї Жеўиштин 75 
жылдыгына арналган аскердик парадга 
камылга кєрїшїїдє.Єткєн аптада дїйнєнїн эў бай 20 адамы бир эле кїндє 80 

миллиард доллар байлыктан кол жуушту. Байлыгы 100 
млрд доллардан ашкан азыр бир гана бай калды - Amazon 
компаниясынын кожоюну Джефф Безос 8 млрд долларынан 
айрылды, ошого карабастан ал эў бай деген статусун 
сактап калды.
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ДАРИГА 
НАЗАРБАЕВА

Коронавирустун 
дїйнєлїк пандемиясына 
байланыштуу Казакстан 
парламентинин 
Сенатынын тєрайымы 
Дарига Назарбаеванын 
16-17-мартка белгиленген 
Кыргызстанга расмий 
сапары белгисиз мєєнєткє 
жылдырылды.

ЭКСтин КАЙТЫП 
КЕЛИШИ
Жогорку Кеўештин 
2010-2015-жылдардагы 
экс-депутаты, 
КР президентинин кызматына 
экс-талапкер катары 
белгилїї Анарбек Калматов 
Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу 
Ырайым кылуу маселелери 
боюнча комиссиянын жооптуу 
катчысы болуп дайындалды.

148,5 МИЛЛИОН 
ДОЛЛАР
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Єлкєдєн сырткары эмгектенген 
мигранттарыбыздын 

Кыргызстандын экономикасына 
кошкон салымы эбегейсиз 

экендигин моюндоо зарыл. 
Улуттук банктын маалыматына 

караганда, алар жыл башынан 
берки эки жарым айда мекенге 

148,5 миллион 
доллар которушту. 
Бул сумманын 145,8 
миллиону Россиядан 

келген.

Азык-
тїлїктїн 

баасы негизсиз 
кєтєрїлгєн фактылар 
боюнча Экономикалык 
кылмыштарга каршы 
кїрєшїї мамлекеттик 
кызматына (Финпол) 

(0312) 32-30-91, 
32-37-07 номерлери 

аркылуу кайрылсаўыз 
болот.

Азык-
тїлїктїн 

ФИНПОЛ АЗЫР СИЗ 
МЕНЕН

БАЙЛЫК КОЛДУН 
КИРИ

Жаз сыноосуЖаз сыноосу
Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги 
аба ырайынын 
кескин жылышына 
байланыштуу 
17-18-мартта 
єлкєбїздїн тоо 
жолдорунда кар кєчкї 
тїшїї коркунучу 
сакталаарын 
эскертїїдє.
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Президент Сооронбай 
ЖЭЭНБЕКОВ:

"АКСЫ ОКУЯЛАРЫ 
– ЄЛКЄБЇЗДЇН 

ДЕМОКРАТИЯЛЫК ЄНЇГЇЇ 
ЖОЛУНДАГЫ УЛУУ БУРУЛУШ 
КАТАРЫ ТАРЫХТА КАЛДЫ"

Кыргыз Республикасынын Президенти 
Сооронбай Жээнбеков бїгїн, 17-мартта, 
2002-жылдагы Аксы окуяларына 
карата кыргызстандыктарга кайрылуу 
жолдоду.

Мамлекет башчысынын кайрылуусу-
нун тексти: 

“Урматтуу мекендештерим!
17-марттагы Аксы окуялары – єлкє-

бїздїн демократиялык єнїгїї жолунда-
гы улуу бурулуш катары тарыхта калды. 
Адилетсиздикке каршы жалпы элдик кї-
рєштїн башаты, Март жана Апрель ре-
волюцияларына тїрткї болгон тарыхый 
окуя болуп бааланат. 

Бїгїнкї бийлик ошол окуяларда єлкє-
нїн келечеги їчїн єз ємїрїн тобокелдик-
ке байлап чыккан элдин ишенимин ак-
тоого болгон аракеттерди жасап жатат. 

Єлкєдє коррупция менен чечкиндїї 
кїрєш, адилеттїїлїктї камсыздоого ба-
гытталган соттук реформа, укук коргоо 
органдарын реформалоо жїргїзїлїїдє. 

Коопсуздукту камсыздоо, санариптеш-
тирїї, экономиканы єнїктїрїї жаатында 
ири иш-чаралар аткарылып жатат.

Элибиз їчїн, эгемендїї мамлекетибиз-
дин жаркын келечеги їчїн зарыл болгон 
реформалар ишке ашырылууда. 

Урматтуу мекендештерим!
Єлкєбїз їчїн ємїрїн сайган мекендеш-

терибиздин элесине ар дайым башыбыз-
ды ийип, таазим этебиз.

Жарат алган, жаныбызда жїргєн Аксы 
окуясынын каармандарына тереў ыраа-
зылык билдиребиз!

Алардын каармандыгы бизди мамлекет-
теги тынчтыкты баалай билїїгє, коомдо-
гу туруктуулукту жана ынтымакты кєздїн 
карегиндей сактоого їндєп турат.

Элибизде ар дайым ынтымак жана 
биримдик, жергебизде дайыма 

тынчтык болсун!
Жараткан Кудай Єзї сїйїктїї 

мекенибиз - Кыргызстанды колдосун!”

Кечээ Президент Сооронбай 
Жээнбеков Каржы министри 
Бактыгїл Жеенбаеваны 
кабыл алды.

Анда коўшу єлкєлєрдє жа-
на дїйнє жїзїндє коронави-
рустун жайылышына байла-
ныштуу кырдаалдын єўїтїндє 
республикалык бюджеттин ат-
карылышындагы бїгїнкї жаг-
дай жана бюджеттик каражат-
тарды їнємдєє чаралары тал-
кууланды.

Каржы министри Бакты-
гїл Жеенбаева кїтїлгєн то-
бокелчиликтерди эске алуу 
менен, божомолдор боюнча 
їстїбїздєгї жылы респуб-
ликалык бюджеттин атка-
рылышы мурда бекитилген 

пландан 85%дын айланасын-
да тїзїшї мїмкїндїгїн бил-
дирди. Їстїбїздєгї жылдын 
январь–февраль айларынын 

жыйынтыгы боюнча респуб-
ликалык бюджетти аткаруу 
96%ды тїзгєндїгїн маалым-
дады. Коопсуздук кеўешинин 

акыркы жыйынынан ки-
йин бюджеттик каражаттар-
ды їнємдєєнїн мїмкїн бол-
гон бардык варианттары ка-
раштырылууда. Чыгашалар 
боюнча план биринчи кезек-
теги иш-чаралардын артыкчы-
лыктарын эске алуу менен тї-
зєтїлгєн. 

Президент Сооронбай 
Жээнбеков їнємдєє єлкєнї 
санарипке єткєрїї, соттук-
укуктук реформа, укук кор-
гоо органдарын, анын ичин-
де жол жана коомдук кооп-
суздукту камсыз кылуучу ор-
гандарды реформалоо, ава-
риялык мектептерди оўдоп-
тїзєєнїн алкагындагы иш-
чараларга тийиштїї болбо-
шу керектигин айтты.

КЫРДААЛ ТУРУКТАШКАНГА ЧЕЙИН 
КАРАЖАТТЫ ЇНЄМДЄЄ ЗАРЫЛ

БАРДЫК ИШ-АРАКЕТТЕР БИРИНЧИ КЕЗЕКТЕ КАЛКТЫН САЛАМАТТЫГЫ ЇЧЇН

ЄКМЄТ КЇЧЄТЇЛГЄН ТАРТИПТЕ ИШТЄЄГЄ ЄТТЇ

14-мартта Президент 
Сооронбай Жээнбеков 
тиешелїї мамлекеттик 
органдардын жетекчилери 
жана Єкмєттїн 
аймактардагы ыйгарым 
укуктуу єкїлдєрїнїн 
катышуусу менен чакан 
курамда Коопсуздук 
кеўешинин жыйынын єткєрдї.

Белгилей кетсек, буга че-
йин Коопсуздук Кеўешинин 
болуп єткєн эки жыйынын-
да коронавирустун кирїїсїн 
алдын алуу жана єлкєнїн 

экономикалык коопсуздугун 
камсыз кылуу боюнча масе-
лелер талкууланган. Жыйын-
дын жїрїшїндє ошондо кабыл 
алынган чечимдердин аткары-
лышы каралды.

Мамлекет башчысы эконо-
микалык кыйынчылыктар-
дын келип чыгаарына кара-
бай, ар бир мамлекет єзїнїн 
элинин саламаттыгына кам 
кєрїп жатканын айтып, биз 
да ошол багытта иштеп жа-
табыз деп белгиледи. “Ачы-
гын айтышыбыз керек, эко-
номикага терс таасири тиет. 

Республикалык бюджеттен 
чыгашаларды їнємдєє режи-
мине єтїп, кыйынчылыктарга 
даяр болушубуз керек», - деди 
Президент. Мамлекет башчы-
сы калкыбыздын саламатты-
гы биринчи кезектеги маселе 
экенин баса белгилеп, кыр-
даал анын жеке кєзємєлїндє 
болуп, саат сайын ар кыл мам-
лекеттик органдардан маалы-
мат алып жатканын айтты. 

Азыркы интернет заманын-
да такталбаган маалымат-
тар социалдык тармактарга 
да тарап, “коронавирус Кыр-
гызстанда жок“ дегенден кї-
мєн санап, шектенген да пи-
кирлер айтылууда. Казакстан-
да бул илдет катталды деген-
ден кийин, бизде да коопто-
нуу кїчєйт. Бул табигый кє-
рїнїш. Мындан ары да ишти 
кїчєтїп, эў негизгиси коомчу-
лукка маалыматты ачык, ык-
чам берип туруу зарыл, - деп 
билдирди Президент.

Коронавирустун єлкєгє 
кирїїсїн алдын алуу жана 
анын жайылышын болтурбоо 

боюнча чаралар жєнїндє 
маалыматты вице-премьер-
министр Алтынай Ємїрбекова, 
саламаттыкты сактоо министри 
Космосбек Чолпонбаев, тышкы 
иштер министри Чыўгыз Ай-
дарбеков, билим жана илим ми-
нистри Каныбек Исаков берди.

Жыйында Президент Соо-
ронбай Жээнбеков тиешелїї 
мамлекеттик органдардын же-
текчилеринин жеке жоопкер-
чилиги жєнїндє дагы бир жо-
лу эскертип, зарыл болгон иш-
чаралар тиешелїї деўгээлде 
ишке ашырылбаса, эў катуу 
чаралар кєрїлєрїн айтты.

Коопсуздук кеўешинин жы-
йынынан кийин 16-марттан 
баштап єлкєнїн бардык мек-
тептери жана жогорку окуу 
жайлары їч жумага каран-
тинге жабылды. Ошондой эле 
Єкмєткє, Єкмєттїн облустар-
дагы ыйгарым укуктуу єкїл-
чїлїктєрїнїн жетекчилери-
не жана Бишкек, Ош шаарла-
рынын мэрлерине сунушта-
малар берилген чечим кабыл 
алынды.

СОТ ТАРМАГЫ 
САНАРИПТЕШЇЇНЇН САП 
БАШЫНДА БОЛУШУ КЕРЕК 
13-мартта Президент Сооронбай 
Жээнбеков Жогорку сотко барып, сот 
системасын санариптештирїїнїн 
жїрїшї жана Маалыматтарды иштеп 
чыгуу борборунун (МИБ) ишмердїїлїгї 
менен таанышты. 

Мамлекет башчысы Жогорку сот-
тун судьялары менен жолугушуп, ага 
онлайн-видео байланыш аркылуу жер-
гиликтїї соттордун судьялары катыш-
ты.

Президент сот системасын санарип-
тештирїїгє єзгєчє кєўїл бурулуп жат-
кандыгын, анткени бул коррупция ме-
нен кїрєшїїдє жана адам факторун 
азайтууда негизги курал болуп сана-
ларын дагы бир жолу баса белгиледи.

Сот системасына материалдык жана 
моралдык колдоо кєрсєтїїнї уланта-
быз. Сот системасына талаптар жогору 
болот. Силер санарип трансформация-
нын авангардында болуп, мамлекеттик 
бийликтин башка органдарына їлгї 
болушуўар керек, - деп баса белгиледи 
Мамлекет башчысы. Судьялардын эти-
калык жїрїм-турумуна жана ак ниет-
тїїлїгїнє басым жасап, “соттор жаран-
дар акыйкаттык издеген акыркы инс-
танция болуп эсептелинет. Силердин 
єзгєчє миссияўар - адилеттїї коомдо 
жашоо їчїн шарт тїзїї жана силердин 
ишмердїїлїгїўєр тїздєн-тїз єлкєнїн 
єнїгїїсїнє таасир этет”, - деп билдир-
ди Президент Сооронбай Жээнбеков.

16-мартта Премьер-
министр Мухаммедкалый 
Абылгазиев коронавирус 
инфекциясынын єлкє 
аймагына кирїїсїн алдын 
алуу боюнча Єкмєттїн 
кабыл алган чараларын 
талкуулаган кеўешме 
єткєрдї.

Єкмєт коопсуздук чара-
ларын кїчєтїп, коронави-
рус инфекциясынын єлкє 
аймагына киришин алдын 
алуу жана жайылышына 
жол бербєє їчїн бардык 
кїчїн жумшоодо. «Бїгїн-
кї кїндє дїйнєдєгї кєп 
єлкєлєр коронавирус ин-
фекциясынын жайылышы-
на байланыштуу оор жаг-
дайга туш болду. Бул биз-
дин єлкє їчїн да чоў сы-
ноо. Биз кїчєтїлгєн тар-
типте иштеп жатабыз, бар-
дык тармактык кызматтар 
кїчєтїлгєн режимде иш 
алып барууда», - деп бел-
гиледи Єкмєт башчысы. 
Премьердин айтуусу боюн-
ча ар бир вице-премьер-
министрге, Єкмєт мїчє-
лєрїнє кєзємєл-єткєрїї 
жайлары бекитилген, алар 
ошол тилкеде кєзємєлдєє-
нї камсыз кылууга жооп-
туу болушат. Єкмєт баш-
чысы кєзємєл-єткєрїї 

жайларында, аэропорт-
тордо текшерїїчї кызмат-
тардын єкїлдєрїнїн санын 
жетиштїї деўгээлде кам-
сыз кылуу тапшырмасын 
берди. 

Ошондой эле ал биздин 
жакынкы кошуна мамле-
кеттерде коронавирус чы-
гып жаткандыктан калк-
ты мїмкїнчїлїккє жараша 
єлкєдєн сыртка чыкпоого, 
кєп сандагы адамдардын 
катышуусундагы тойлорду 
жана башка иш-чараларды 
єткєрбєй турууга чакырды. 
Єкмєт башчысы Казакс-
тан жана Єзбекстан менен 
бизнес чєйрєсїндє масе-
лелер жок, жїк ташуулар 
кадимки режимде жїргї-
зїлїїдє жана жїргїзїлєт, 

бул жагынан коркунучтар 
жок, - деп билдирди. 

Айрым азык-тїлїктїн 
баасынын жогорулашы ке-
лип чыккандыктан Єкмєт-
тїн чечими менен азык-
тїлїктїн 11 тїрїнє баа-
ны кєтєрїїгє чектєє кир-
гизилїїдє, алар – ун, кант, 
єсїмдїк майы жана башка-
лар. “Єлкєдє азык-тїлїк жа-
на башка кїнїмдїк керекте-
лїїчї товарлардын запасы 
жетиштїї. Єкмєт импорт-
тоочулар менен биргелик-
те єлкєгє тамак-аш про-
дуктуларын жана адам-
дарга кїндє зарыл болгон 
башка товарларды їзгїл-
тїксїз ташууну камсыздоо 
иштерин улантууда», - деди 
Премьер-министр.

КАЛКТЫ ДЇРБЄЛЄЎГЄ 
САЛЫП, БААНЫ НЕГИЗСИЗ 
КЄТЄРГЄНДЄР ЖАЗАЛАНАТ
15-мартта Премьер-министр Мухаммедкалый 
Абылгазиев шаардагы базарларга барып, 
азык-тїлїк жана кїнїмдїк керектелїїчї 
товарларды сатуучу соода тїйїндєрїнїн 
иши менен таанышты. Єкмєт башчысы 
сатыктагы товарлардын ассортиментин 
кєрїп, сатуучулар жана кардарлар менен 
баарлашты. 

Товар жана азык-тїлїк ташууга эч ким 
чектєє киргизген жок, чек арадан жїк алып 
єтїї адаттагыдай тартипте жїргїзїлїїдє. 
Андыктан негизсиз дїрбєлєўгє тїшпєє ке-
рек. Тїзїлгєн абалдан чыгууга жана єз жа-
рандарын зарыл болгон бардык товарлар 
менен, анын ичинде азык-тїлїк менен кам-
сыз кылууга мамлекеттин чамасы жетет, - 
деди Мухаммедкалый Абылгазиев. “Азык-
тїлїктїн запасы жетиштїї, тынчсызданууга 
негиз жок. Болгону жагдайдан пайдаланып, 
товарларды кымбаттатып сатуу менен пай-
да тапкысы келгендер дїрбєлєў салууда” - 
деп билдирди Єкмєт башчысы. 

Ал мамлекеттик органдар базарлардагы 
бааларга мониторинг жїргїзїп жатканын, 
єз кызыкчылыгын кєздєп, чекене наркты не-
гизсиз кєтєргєндєргє карата катуу чаралар 
кєрїлєрїн айтты. Экономикалык кылмыш-
тарга каршы кїрєшїї боюнча мамлекеттик 
кызматына, Монополияга каршы жєнгє салуу 
мамлекеттик агенттигине соода тїйїндєрїн-
дє ишти кїчєтїї жана мыйзам бузгандарга 
катуу чараларды кєрїї тапшырмасын берди.

Даярдаган Бегим ТУРДАЛИЕВА



2020-жылдын  17-марты 3
мамлекеттик расмий гезити

СОТТОР ДА САНАРИПТЕШТИРЇЇДЄН 
ЧЕТТЕ КАЛБАЙТ

БАТКЕНДЕ ЄРЇК 
ГЇЛДЄДЇ

Баткен облусунда ушул кїндєрї дээр-
лик бардык єрїктєр гїлїн ачты. Бул туу-
ралуу жергиликтїї тургундар кабарлашууда. 
Алардын айтымында быйыл жаз жергебиз-
ге бир аптага эрте келген. Эгер їшїк жїр-
бєсє, быйыл тїшїмдїн мол болушу кїтї-
лїїдє. Ал эми Кыргызгидромет 18-марттан 
тарта кїндїн кєзї бузулуп, жаан-чачындын 
кїтїлїп жаткандыгын кабарлады. Бирок, 
їшїк жїрбєйт. 

БЫЙЫЛ ЖРТ 
15-20-МАЙ 
АРАЛЫГЫНДА 
ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

Бул тууралуу Билим берїї жана илим ми-
нистрлигинин Мамлекеттик тилди єнїктї-
рїї секторунун башчысы Гїлнара Ибраи-
мова билдирди. Анын айтымында, быйыл 
жалпы республикалык тест тапшыруучу-
лар їчїн 26-февралда башталган каттоо 
3-апрелге чейин уланат. Ал эми сынак 15-
20-май аралыгында жїргїзїлєт. Абитуриент 
негизги тест менен бирге келечектеги адис-
тигине жараша кошумча предметтик тестке 
катталып, акчасын тєлєп, квитанция алат. 
Быйыл негизги тесттин жана кошумча пред-
меттин баасы 370 сом.

КЫРГЫЗСТАНДА 
3,2 МИЛЛИОН 
АЙЫМ ЖАШАЙТ

Бул тууралуу Улуттук статистикалык ко-
митет билдирди. Бул сан Кыргызстанда аял-
дар эркектерге салыштырмалуу (50,4%) кє-
бїрєєк экендигин билдирет. Мурдагыдай 
эле, республиканын аялдарынын їчтєн эки-
си (65%) айылда турушат. Муну менен бир-
ге, ар бир бешинчи аял Жалал-Абад же Ош 
облустарында, ал эми ар бир алтынчы аял - 
Бишкек шаарында жашайт. Єлкєнїн эконо-
микасында иштеген ар бир алтынчы аял 25-
29 жаш курактагылар. Саламаттыкты сактоо 
жана калкты социалдык жактан тейлєє, би-
лим берїї, мейманканалар жана ресторан-
дар чєйрєсї, соода сыяктуу иш-аракеттердин 
ушул тїрлєрї «аялдардын» жумушу болуп 
саналат. 2018-жылы иштегендердин жалпы 
санындагы жогорку кесиптик билими бар 
аялдардын їлїшї 27%дан ашыгын, ушул 
эле учурда эркектердин їлїшї – 19%ды, ал 
эми кесиптик орто билими барлар тиеше-
лїїлїгїнє жараша 17%ды жана 7%ды тїз-
гєн. 2018-жылы никеге турган аялдардын 
саны 50 миўди тїзгєн, алардын ичинен 94 
пайызы - биринчи жолу никеге тургандар. 
Кыргызстандык аялдар 18-25 жашында їй-
бїлє тїзїїгє ниеттенишет. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Сууну пайдалануунун 
натыйжалуулугу 
жана пайдаланылган 
сууларды туура тазалоо 
тууралуу Чуўкурчактагы 
этнографиялык “Супара” 
комплексинин ээлери 
дайыма кам кєрїп келишет. 
2019-жылдын сентябрында 
KyrSEFF программасынын 
алкагында жыл бою 450-500 
конокко чейин кабыл алган 
мейманкана комплексинин 
алдында пайдаланылган 
сууларды тазалап туруучу 
курулма жаўыланган. 

«Биз пайдаланылган суу-
ларды тазалоочу мурдагы ку-
рулмалардын сапатына анча-
лык канааттана берген эмес-
пиз. Алар суунун оптималдык 
тазалыгын камсыздай алган 
эмес. Єзїбїз суунун сапатын 
текшерип, анын ГОСТко жооп 
бербей турганын кєрдїк. 
Ошондуктан, биз ал курулма-
ны жаўы, венгердик курулма-
га ооштурууну чечтик, ал ев-
ропалык жогорку стандартка 

жооп берет. Пайдаланылган 
сууларды тазалоочу эки теп-
кичтїї технология сууну 95% 
тазалыкта чыгарат, бул сугат-
ка жарамдуу келет, - дейт “Су-
паранын” каржы боюнча ди-
ректору Белек Мамбетов.

«Супара» этнографиялык 

комплекси – кыргыздар-
дын маданий салттарын, 
ата-бабалардын жашоо-
тиричилигин чагылдырган 
туристтик долбоор. Комп-
лексти куруу ишинде таш, 
чопо, саман, кайыш сыяк-
туу табигый материалдар 

колдонулган. Долбоор “эко-
туризм” кыймылына кирет, 
андыктан, энергетикалык ре-
сурстарды жана сууну жооп-
керчиликтїї пайдалануу “Су-
пара” этнографиялык комп-
лексинин кадыр-баркынын эў 
маанилїїсї болмокчу. Анан 
да, комплекс аябай кооз жер-
де жайгашкан.

 «Супаранын» жетекчили-
ги KyrSEFF менен кызматта-
шууга ыраазы жана алар єз-
дєрїнїн долбоорун KICB бан-
кынын сунуштамасы аркылуу 
беришкен. KyrSEFF кызмат-
керлери жакшы жардам бери-
шип, долбоорду тезинен иш-
ке ашырышкан. Былтыр ав-
густта алар єтїнмє берсе, сен-
тябрда насыя алып, иштери 
бир айда бїткєн.

Їнємдєє ресурстарынын 
кєрсєткїчтєрїн жогорулатуу 
боюнча долбоордо “Супарага” 
алган насыясынын 15%дык єл-
чємїндєгї кошумча грант Ев-
ропа Биримдигинен берилген.

Сымбат МАКСУТОВА

Жїр, ээрчишип кетели єрїкзарга

Кулак кагыш

Сандар сїйлєйт

Сот реформасынын алкагында

Мезгил талабы коомду 
жаўыланууга багыттап, 
дїйнєлїк глобалдык 
процесстен артта 
калбоо їчїн єлкєбїздїн 
бардык мекеме-
уюмдарында ургаалдуу 
санариптештирїї 
ишке ашырылууда. 
Тагыраак айтканда, 
мамлекеттик уюмдардын 
бир бїтїн мекемелер аралык 
электрондук байланышын 
шарттаган “Тїндїк” 
системасына биригип, 
жарандар їчїн мамлекеттик 
тейлєє кызматтарын 
жеўилдетїїнї, эў башкысы 
– сот системасынын ачык-
айкындуулугун камсыз 
кылуу багытында бир катар 
алгылыктуу иш-аракеттер 
жїргїзїлїїдє. 

Бул процесстен сот тутуму 
да четте калган жок. Тагыраак 
айтканда, бїгїнкї кїндє са-
нариптештирїїнїн алкагында 
соттордун автоматташтырыл-
ган маалыматтык системасы 
64 жергиликтїї сотто иштеп 
жатат. Ал эми 2020-жылдан 
баштап бул система Бишкек 
шаардык жана Чїй облустук 
сотторуна пилоттук режим-
де киргизилген. Їстїбїздєгї 
жылдын аягына чейин сот-
тордун автоматташтырылган 

маалыматтык системасын 
экинчи инстанциядагы бар-
дык сотторго киргизїї жана 
Жогорку соттун иштерди ав-
томаттык бєлїштїрїї систе-
масынын базасында сот сис-
темасынын бирдиктїї маалы-
маттык тїйїнїнє интеграция-
лоо жана act.sot.kg сайты ме-
нен синхрондоштуруу план-
далган. 

Учурда аудио жана ви-
део жазуу системасы менен 
Жогорку сотту эске алган-
да 21 сот камсыздалган. Так-
тап айтканда аталган систе-
ма 86 сот отурум залдары-
на, Жогорку соттун, Бишкек 
шаардык сотунун, Чїй, На-
рын, Талас, Ош, Баткен об-
лустук сотторунун, Бирин-
чи май, Свердлов, Ленин, 
Октябрь, Аламїдїн, Кемин, 
Жайыл, Сокулук, Ак-Суу ра-
йондук сотторунун, Бишкек 
шаарынын экономикалык иш-
тер боюнча райондор аралык 
сотунун, Балыкчы, Каракол, 
Жалал-Абад, Ош шаардык 
сотторунун соттук залдары-
на орнотулган. Ошондой эле 

сот отурумдарын аудио жана 
видео жазуу системасы ме-
нен жабдуунун 3-этабы жї-
рїп жатат. Їчїнчї этап рес-
публика боюнча 47 соттун 
77 сот залдарын камтыйт, ал 
эми жылдын аягына чейин 
жалпысынан 157 сот залда-
ры аудио жана видео жазуу 
системалары менен камсыз-
далат. Аудио жана видео жа-
зуу системасы, бул – техника-
лык каражаттардын жардамы 
менен жана тийиштїї прог-
раммалык камсыздоонун не-
гизинде сот отурумдарын ау-
дио жана видео жазууга мїм-
кїндїк берїїчї аппараттык-
программалык комплекс. 
Аталган системанын жарда-
мы менен “Тїндїк” мекеме-
лер аралык байланыш систе-
масы аркылуу сот отурумда-
рын онлайн чагылдырууга ко-
шуу пландалып жатат.

Мындан тышкары, Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнє 
караштуу Жазаларды аткаруу 
мамлекеттик кызматы менен 
аралыктан сурак жїргїзїїнї 
ишке ашыруу боюнча аракет-
тер башталды. 

Учурда Жогорку сот иш-
терди автоматтык бєлїштї-
рїї жана каттоо модулу менен 
иштєєдє. Система судьялар-
дын жїктємї бирдей бєлїш-
тїрїлє тургандай тїзїлгєн. 

Бул система коллегиянын 
тєрагасынын судьяга тааси-
рин жана судьянын жетек-
чиликке кєз карандылыгын 
жокко чыгарууга мїмкїн-
дїк берїїдє. Ошондой эле, 
2020-жылы аталган система-
ны статистикалык жана ана-
литикалык маалыматтарды 
алууну жана чогултууну же-
ўилдетїї максатында жерги-
ликтїї соттордун автомат-
таштырылган маалыматтык 
системасы менен бириктирїї 
пландалууда. 

Жогорку сот Кыргыз Рес-
публикасынын Башкы про-
куратурасы менен биргеликте 
соттордун автоматташтырыл-
ган маалыматтык системасын 
кылмыштардын жана жорук-
тардын бирдиктїї реестрине 
интеграциялоо менен систе-
маны ишке киргизїїгє єзгєчє 
кєўїл бєлїїдє. Бул сот, укук 
коргоо жана кєзємєл орган-
дарынын ишмердїїлїгїнїн 
ачыктыгын жогорулатууга 
мїмкїндїк берет. 

Мындан тышкары, їч инс-
танциядагы соттордогу ав-
томатташтырылган маалы-
маттык системаны бирдик-
тїї системага кошуу менен 
иштерди жыйынтыктоо, ав-
томатташтырылган маалы-
маттык системага кошулган 
(электрондук чакыртма, ара-
лыктан арыздарды тапшыруу, 
иштин материалдарын ара-
лыктан кароо мїмкїнчїлїгї, 
алымдарды электрондук не-
гизде тєлєє) “Жеке кабинет” 
модулун иштеп чыгуу макса-
ты турат. 

Бул системалар санарип-
тештирїїнїн єзєгї болгон 
сот ишмердїїлїгїнїн ачык-
айкындуулугун камсыз кылуу 
менен бирге соттордун иши-
нин натыйжалуулугун жого-
рулатат жана адамдык фак-
торлордун кийлигишїїсїн 
азайтат. 

Бактыбек ИМАМАДИЕВ

“СУПАРАДА” СУУ ТАЗА
Жаўы технология менен



«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ БИОСФЕРАЛЫК 
АЙМАКТАР ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2020-æûëäûí 5-ôåâðàëûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû áèîñôåðàëûê àéìàêòàð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 1999-æ., ¹11, 447-ñò.) 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) Ìûéçàìäûí àòàëûøûíäà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
2) 2-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ áºë¿êòºð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Áèîñôåðàëûê àéìàê ºçãº÷º æàðàòûëûøòû êîðãîî÷ó, èëèìèé, ìàäàíèé, ýñòåòèêàëûê, ðåê-

ðåàöèÿëûê æàíà äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîî÷ó ìààíèãå ýý.
Áèîñôåðàëûê àéìàêòûí ñòàòóñó òºìºíê¿ëºð ìåíåí àíûêòàëàò:
- ºçãº÷º êîðãîëóó÷ó æàðàòûëûø àéìàêòàðûíûí áîëóøó; 
- ôëîðàíûí æàíà ôàóíàíûí îáúåêòòåðèíèí àð ò¿ðä¿¿ë¿ã¿, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êû-

çûë êèòåáèíå êèðãèçèëãåí ñåéðåê êåçäåø¿¿÷¿, æîãîëóï áàðà æàòêàí ò¿ðëºð¿; 
- æàðàòûëûø æàíà òàðûõûé-ìàäàíèé ýñòåëèêòåðäèí êîìïëåêñè; 
- òóðèñòòèê, êóðîðòòóê-ðåêðåàöèÿëûê êîìïëåêñè.»; 
3) 4-ñòàòüÿíûí áèðèí÷è áºë¿ã¿íäº «îáëàñòòûê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ ìåíåí ìàêóë-

äàøûëãàí» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí; 
4) 5-ñòàòüÿíûí æåòèí÷è áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«Ñàíàöèÿ çîíàñûíäà áóçóëãàí ëàíäøàôòòàðäû êàëûáûíà êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà ðåãåíåðà-

öèÿëûê, ðåêóëüòèâàöèÿëûê, ðåìåäèàöèÿëûê, ýðîçèÿãà êàðøû, æàéûòòàðäû êàëûáûíà êåëòè-
ð¿¿÷¿ æàíà òîêîé òèã¿¿ èø-÷àðàëàðû æ¿çºãº àøûðûëàò.»; 

5) Ìûéçàì òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 71-ñòàòüÿ ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«71-ñòàòüÿ. Èëèìèé-èçèëäºº èøè
Áèîñôåðàëûê àéìàêòàãû èëèìèé-èçèëäºº èøè æàðàòûëûø êîìïëåêñòåðèí æàíà (æå) îáú-

åêòòåðèí èçèëäººãº, ýêîëîãèÿëûê êûðäààëäû áààëîî æàíà àëäûí àëà áîëæîëäîî ìàêñà-
òûíäà æàðàòûëûø ïðîöåññòåðèíèí äèíàìèêàñûíà áàéêîî æ¿ðã¿ç¿¿ãº, æàðàòûëûøòû êîð-
ãîîíóí èëèìèé íåãèçäåðèí èøòåï ÷ûãóóãà, áèîëîãèÿëûê æàíà ëàíäøàôòòûê àð ò¿ðä¿¿ë¿êò¿ 
êîðãîîãî, æàðàòûëûø ðåñóðñòàðûí êàéðà ºíä¿ð¿¿ãº æàíà ñàðàìæàëäóó ïàéäàëàíóóãà æàíà 
òóðóêòóó ºí¿êò¿ð¿¿ãº áàãûòòàëãàí.»;

6) 8-ñòàòüÿäà «æàíà æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåðäèí» äåãåí ñºçäºð «áþäæåòòèí, þðèäèêàëûê 
æàíà æåêå æàêòàðäûí ûêòûÿðäóó òºã¿ìäºð¿í¿í, ýêîëîãèÿëûê òºã¿ìäºðä¿í æàíà ìûéçàìäàð-
ãà êàðøû êåëáåãåí áàøêà áóëàêòàðäûí» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

7) 10-ñòàòüÿäà «Áèîñôåðàëûê àéìàêòûí çîíàëàðûíûí ðåæèìèí, æàðàòûëûøòû ïàéäàëà-
íóó ýðåæåëåðèí» äåãåí ñºçäºð «Æàðàòûëûøòû ïàéäàëàíóó æàíà áèîñôåðàëûê àéìàêòû êîð-
ãîî ðåæèìäåðèí» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 13-ìàðòû, ¹26

2019-ЖЫЛДЫН 1-НОЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ 
КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН АЗИЯ ЄНЇКТЇРЇЇ 

БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ КРЕДИТТИК МАКУЛДАШУУНУ 
(«ЇЧ-КОРГОН ГЭСин МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ) ЖАНА 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН АЗИЯ ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН 
ОРТОСУНДАГЫ ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ («ЇЧ-КОРГОН ГЭСин 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ) РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2020-æûëäûí 20-ôåâðàëûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2019-æûëäûí 1-íîÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí 

Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû Êðåäèòòèê ìàêóëäàøóó («¯÷-Êîðãîí ÃÝÑèí ìîäåðíèçà-
öèÿëîî» äîëáîîðó) æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû 
Ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó («¯÷-Êîðãîí ÃÝÑèí ìîäåðíèçàöèÿëîî» äîëáîîðó) ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Àçèÿ ºí¿êò¿ð¿¿ áàí-

êûíà êºðñºò¿ëãºí ìàêóëäàøóóëàðäûí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè 
æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 13-ìàðòû, ¹25

«АВТОТРАНСПОРТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ЭЭЛЕРИНИН 
ЖАРАНДЫК-УКУКТУК ЖООПКЕРЧИЛИГИН МИЛДЕТТЇЇ 

КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2020-æûëäûí 13-ôåâðàëûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýýëåðèíèí æàðàíäûê-óêóêòóê æîîïêåð÷èëèãèí ìèëäåòò¿¿ 

êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2015-æ., ¹7, 1027-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

31-áåðåíåäå:
à) 1-áºë¿ã¿íäº «Óøóë» äåãåí ñºç «1. Óøóë» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 2-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«2. Ìèëäåòò¿¿ êàìñûçäàíäûðóó áîþí÷à ìèëäåòòè àòêàðáàãàíû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê òºìºí-

ê¿äºé áåëãèëåíåò:
1) áàøêà ìàìëåêåòòåðäå êàòòàëãàí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýýëåðè æàíà (æå) àé-

äîî÷óëàðû ¿÷¿í - 2020-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï;
2) þðèäèêàëûê æàêòàðäûí, àíûí è÷èíäå ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç 

àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ìåí÷èãèíäå æå àëàðäûí ýýëèãèíäå òóðãàí àâòîòðàíñïîðò 
êàðàæàòòàðû ¿÷¿í - 2020-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï;

3) óðóêñàò áåðèëãåí æàëïû ìàêñèìàëäûê ìàññàñû 12 òîííàäàí àøûê æ¿ê òàøóó÷ó àâòîò-
ðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýýëåðè ¿÷¿í - 2020-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï;

4) óðóêñàò áåðèëãåí æàëïû ìàêñèìàëäûê ìàññàñû 12 òîííàäàí àç æ¿ê òàøóó÷ó àâòîòðàíñ-
ïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýýëåðè ¿÷¿í - 2021-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï;

5) æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóó ¿÷¿í ïàéäàëàíûëãàí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí ýýëåðè ¿÷¿í 
- 2021-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êàòòàëãàí àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòà-
ðûíûí ýýëåðè æàíà (æå) àéäîî÷óëàðû ¿÷¿í - 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï.».

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 13-ìàðòû, ¹27

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О БИОСФЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
5 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î áèîñôåðíûõ òåððèòîðèÿõ â Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêå» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1999 ã., ¹11, ñò. 447) ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè Çàêîíà ñëîâà «â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå» èñêëþ÷èòü;
2) ñòàòüþ 2 äîïîëíèòü ÷àñòÿìè òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Áèîñôåðíàÿ òåððèòîðèÿ èìååò îñîáîå ïðèðîäîîõðàííîå, íàó÷íîå, êóëüòóðíîå, ýñòåòè-

÷åñêîå, ðåêðåàöèîííîå è îçäîðîâèòåëüíîå çíà÷åíèå.
Ñòàòóñ áèîñôåðíîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåòñÿ: 
- íàëè÷èåì îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé;
- âèäîâûì ðàçíîîáðàçèåì îáúåêòîâ ôëîðû è ôàóíû, ðåäêèìè, èñ÷åçàþùèìè âèäàìè, çà-

íåñåííûìè â Êðàñíóþ êíèãó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
- êîìïëåêñîì ïðèðîäíûõ è èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ; 
- òóðèñòè÷åñêèì, êóðîðòíî-ðåêðåàöèîííûì êîìïëåêñîì.»;
3) â ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 4 ñëîâà «, ñîãëàñîâàííîãî ñ îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìè-

íèñòðàöèåé,» èñêëþ÷èòü;
4) ÷àñòü ñåäüìóþ ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â çîíå ñàíàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåãåíåðàöèîííûå, ðåêóëüòèâàöèîííûå, ðåìåäèàöèîí-

íûå, ïðîòèâîýðîçèéíûå, ïàñòáèùåâîññòàíîâèòåëüíûå è ëåñîïîñàäî÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ â öå-
ëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ëàíäøàôòîâ.»;

5) Çàêîí äîïîëíèòü ñòàòüåé 71 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«Ñòàòüÿ 71. Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü íà áèîñôåðíîé òåððèòîðèè íàïðàâëåíà íà èçó-

÷åíèå ïðèðîäíûõ êîìïëåêñîâ è (èëè) îáúåêòîâ, íàáëþäåíèå çà äèíàìèêîé ïðèðîäíûõ ïðî-
öåññîâ â öåëÿõ îöåíêè è ïðîãíîçà ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ðàçðàáîòêè íàó÷íûõ îñíîâ îõ-
ðàíû ïðèðîäû, ñîõðàíåíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî è ëàíäøàôòíîãî ðàçíîîáðàçèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà 
è ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.»;

6) â ñòàòüå 8 ñëîâà «è ìåñòíûõ áþäæåòîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «áþäæåòà, äîáðîâîëüíûõ 
âçíîñîâ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ýêîëîãè÷åñêèõ âçíîñîâ è èíûõ èñòî÷íèêîâ, íå ïðî-
òèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó»;

7) â ñòàòüå 10 ñëîâà «ðåæèìà çîí áèîñôåðíîé òåððèòîðèè, ïðàâèë ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ» 
çàìåíèòü ñëîâàìè «ðåæèìîâ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû áèîñôåðíîé òåððèòîðèè».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã.Áèøêåê, 13 ìàðòà 2020 ãîäà, ¹26

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И АЗИАТСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ 
(ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧ-КУРГАНСКОЙ ГЭС») И ГРАНТОВОГО 

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И АЗИАТСКИМ 
БАНКОМ РАЗВИТИЯ (ПРОЕКТ «МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧ-КУРГАНСКОЙ 
ГЭС»), ПОДПИСАННЫХ 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
20 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Àçèàòñêèì áàí-

êîì ðàçâèòèÿ (ïðîåêò «Ìîäåðíèçàöèÿ Ó÷-Êóðãàíñêîé ÃÝÑ») è Ãðàíòîâîå ñîãëàøåíèå ìåæäó 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ (ïðîåêò «Ìîäåðíèçàöèÿ Ó÷-Êóðãàíñ-
êîé ÃÝÑ»), ïîäïèñàííûå 1 íîÿáðÿ 2019 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü 

Àçèàòñêèé áàíê ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííûõ ñîãëàøåíèé.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã.Áèøêåê, 13 ìàðòà 2020 ãîäà, ¹25

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
13 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêî-ïðà-

âîâîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíå-
øà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2015 ã., ¹7, ñò. 995) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

â ñòàòüå 31:
à) â ÷àñòè 1 ñëîâî «Ëèöà» çàìåíèòü ñëîâàìè «1. Ëèöà»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ÷àñòüþ 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«2. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî îáÿçàòåëüíîìó ñòðàõîâàíèþ óñòà-

íàâëèâàåòñÿ:
1) äëÿ âëàäåëüöåâ è (èëè) âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 

äðóãèõ ãîñóäàðñòâàõ - ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà;
2) äëÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè èëè âî âëàäåíèè þðè-

äè÷åñêèõ ëèö, â òîì ÷èñëå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - 
ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà;

3) äëÿ âëàäåëüöåâ ãðóçîâûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ îáùåé ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëü-
íîé ìàññîé áîëåå 12 òîíí - ñ 1 àïðåëÿ 2020 ãîäà;

4) äëÿ âëàäåëüöåâ ãðóçîâûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ îáùåé ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëü-
íîé ìàññîé ìåíåå 12 òîíí - ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà;

5) äëÿ âëàäåëüöåâ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ 
- ñ 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà;

6) äëÿ âëàäåëüöåâ è (èëè) âîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè - ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.».

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã.Áèøêåê, 13 ìàðòà 2020 ãîäà, ¹27
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Докладдагы мисалдарга ток-
толсок, коронавирустун кесе-
петинен Кытайда єндїрїш 
жана экспорт кєлємї 2 пайыз-
га кыскарып, февраль айында 
бїт дїйнє жїзї 50 млрд доллар 
экономикалык жоготууларга 
кириптер болду. ЕС єлкєлєрї-
нїн экономикалык чыгымда-
ры 15,5 млрд долларга баала-
нууда. Ал эми АКШ – 6,8 млрд, 
Япония - 5,2 млрд, Тїштїк Ко-
рея – 3,8 млрд доллар жогот-
ту. Эў кєп жоготууларга ав-
томобиль компаниялары, так 
єлчєєчї приборлорду, меджаб-
дууларды єндїрїїчї компания-
лар учуроодо.

“Биз вирус мындан ары да 
жайылганын улантып, кє-
зємєлдєн чыгып кетеби деп 
кооптонуп жатабыз. Эгерде 
Кытайда, ошондой эле Индия-
да, Кошмо Штаттарда ишкана-
лар жабыла баштаса эбегейсиз 
кєйгєйлєргє дуушар болобуз. 
Арийне, акыр аягында бул ви-
рустун экономикалык кесепет-
тери єлкєлєрдїн аны ооздуктоо 
боюнча кандай чараларды кє-
рєєрїнє жараша болот”, - дейт 
ЮНКТАДдын эл аралык соода 
жана сырьёлук товарлар бєлї-
мїнїн кызматкери Алессанд-
ро Никита. Ошондуктан, Кытай 
вирус жайылган алгачкы жу-
маларда экономикасына зала-
касы тийгендигине карабастан 
чечкиндїї кадамдарды жасоого 
аргасыз болууда.

 “Учурда вирустун глобалдык 
єндїрїштїк-соода чынжырча-
ларга тийгизген таасири даана 
сезилїїдє жана бул тенденция 
сыягы жакынкы бир нече айлар 
бою уланат”, - дейт эксперт Па-
мела Кок-Гамильтон.

Ушундан улам Эл аралык 
валюта фондусунун директор-
бєлїштїрїїчїсї Кристалина 
Георгиева фонд эпидемия ме-
нен кїрєшїїгє 50 миллиард 
доллар бєлїїгє даяр экендигин 
жарыялады. Бул каражаттар 

курч зарылдык жарал-
ган учурларда жакыр 
жана рыноктук эконо-
микасы жаўыдан ка-
лыптанып жаткан єл-
кєлєргє жардам катары 
бєлїштїрїлєт.

ВИРУС ЖАЙДА 
ЖОГОЛОТ 
ДЕГЕН ЖАЛГАН 
ЇМЇТПЇ?

“Эгерде коронавирус 
жайга чейин жоголсо, 
бул тагдырдын тартуусу 
болот. Бирок, бул жал-
ган їмїт. Ошондуктан, 
вирус менен кїрєшїї 

зарыл”, - деп айтты апта мурда 
БСУнун саламаттыкты сактоо 
жаатындагы єзгєчє кырдаалдар 
боюнча программасынын атка-
руучу директору Майкл Райан.

БСУ бир жарым ай мурда эле 
жаўы вирустун пандемияга ай-
ланып кетїї коркунучу сакта-
лып тургандыгын эскерткен. Ал 
эми вирустун белгилїї 103 ге-
номун изилдеп чыккан кытай-
лык медиктер эпидемия баш-
талгандан бери коронавирус 
149 ирет тїспєлїн єзгєртїп 
(мутацияланып) жана эки тип-
ке бєлїнгєндїгїн айтышууда.

Россиялык вирусологдордун 
айтымында, COVID-19 вирусу 
сасык тумоо сыяктуу эле маал-
маалы менен козголуп туруучу 
мїнєзгє ээ болот. Патоген жыл 
сайын иммунитети начарла-
ган кары жана єнєкєт оорулуу 
адамдарга чоў кєйгєй жаратат. 
Ошондуктан, бїткїл адамзат-
ка дайыма эмдєєдєн єтїп туруу 
талап кылынат. Тилекке каршы, 
вирустун вакцинасы бир жыл-
дан эрте табылбайт.

Кытай илимпоздору бол-
со кєўїл жубатпаган дагы бир 
ачылыш тууралуу айтып жаты-
шат. Коронавирус мурда айтыл-
гандай єпкєнї эле эмес, бєйрєк, 
жїрєк сыяктуу органдарды жа-
на ичегилерди жабыр тарттырат.

Кошумчаласак, 11-мартта 
ЮСАИД жана Бїткїл дїйнє-
лїк уюму тарабынан Кыргыз-
стандын Саламаттыкты сак-
тоо министрлигине коронави-
рустан сактануу їчїн 10 миў 
даана хирургиялык бет кап, 10 
миў жуп кол кап, 1,4 миў даа-
на халат, 200 даана коргоочу 
кєз айнек жана FFP2 тибин-
деги бет кап тапшырылды. Бу-
ларды єлкєбїздїн санитардык-
эпидемиологиялык кызма-
ты медициналык мекемелер-
ге жана мамлекеттик чек ара-
дагы эл аралык єткєєл пункт-
тарына бєлїштїрєт. Вирус ме-
нен кїрєштє чоў тажрыйба 

топтогон Кытай жардам кєрсє-
тїїгє даяр экендиги тууралуу 
Премьер-министр Мухаммед-
калый Абылгазиев: “Корона-
вируска каршы кїрєштє же-
ўишке жетише баштаган Кы-
тай бул коркунучтуу эпидемия 
коркунучун токтотуу боюнча 
Кыргызстанга жардам берїїгє 
даяр”, - деп айтты. Ал эми Єк-
мєт коркунуч жоюлмайынча 
дем алышсыз иштейт. 

КОШУНАЛАРЫБЫЗДА 
ЖАГДАЙ КАНДАЙ?

Жекшемби кїнї Єзбекстанда 
коронавирус жуккан биринчи 
учур катталды. Ал эми азыр бул 
єлкєдє ооругандардын саны 6 
адамга жетти. Тїзїлгєн кыр-
даалга байланыштуу єлкєдє 
чукул чаралар кєрїлїп, башка 
єлкєлєр менен аба жана авто-
жол каттамдары жабыла баш-
тады. Темир жол каттамын жа-
буу  маселесин карап чыгууга 
їч кїн убакыт берилди. Мек-
тепке чейинки, орто жана жо-
горку билим берїї мекемелери 
карантинге жабылып, аймак-
тардан келген студенттердин 
жол акылары 50%га арзанда-
тылды. Бардык массалык иш-
чаралар, алардын ичинде Ноо-
рузду майрамдоо токтотулду. 
Коомдук транспорттун акыр-
кы аялдамаларында жана те-
мир жол деполорунда ар бир 
тєрт саат сайын дезинфекция-
лоо жїргїзїлїїдє.

Єзбекстандын Юстиция ми-
нистрлигинин билдиргенине 
караганда, калк арасында ушак-
айыўдар менен дїрбєлєў салган-
дарга жаза колдонулат. Маселен, 
44 млн 600 миўден 89 млн 200 
миў сумга чейин айыпка жыгуу 
же 5 жылга чейин эркинен ажы-
ратуу жазалары каралууда. 

Казакстанда ооругандардын 
саны 9 адам болду. Ушундан 
улам Президент Касым-Жомарт 
Токаев тарабынан 16-марттан 
тарта єлкє аймагында єзгєчє 
кырдаал жарыяланып, казакс-
тандык жарандарга 15-апрелге 
чейин єлкєдєн сырткары чы-
гууга тыюу салынды.

Кечээ, 16-мартта Президент 
Касым-Жомарт Токаев єлкєдє 
єзгєчє кырдаал киргизилген-
дигине байланыштуу Казакс-
тандын элине кайрылуу жа-
сады. Коронавирустун жайы-
лып кетїї коркунучу сакталып 
тургандыгын эскерткен Касым-
Жомарт Токаев єзгєчє кырдаал 
жїк ташууларга таасир этпейт 
деп айтты.

“Бул єлкєлєр менен биз бар-
дык тараптан тыгыз байла-
ныштабыз. Алар биздин не-
гизги соода єнєктєштєрїбїз. 

Єзбекстандын миўдеген жа-
рандары бизге, Кыргызстан-
дын жарандары ал жактагы 
жакын туугандарына каттап 
турушат. Казакстанда 60 миў 
чамалуу кыргызстандык эм-
гек мигранттары бар. Ошон-
дуктан, коронавирустун Кыр-
гызстандын аймагына жайы-
луу коркунучу жаралууда. Биз 
єлкєгє кирип жаткан жаран-
дарды медициналык жактан 
катуу кєзємєлгє алуудабыз”, 
- деп айтты Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
кечээ, 16-мартта Єкмєт їйїндє 
єткєн маалымат жыйынында.

КЫЗЫЛ КУЛАКТЫК 
КЫЛГАНДАРГА ЧАРА 
КОЛДОНУЛАТ

Коронавирустун кошуна Ка-
закстанда жана Єзбекстан-
да аныкталышы кыргызстан-
дыктардын арасында ар кан-
дай тїкшїмєл кептердин тара-
шына тїрткї болууда. Ал тур-
сун акыркы эки кїн аралыгын-
да борбор калаабыздагы базар-
ларда жана соода тїйїндєрїндє 
айрым азык-тїлїктєргє болгон 
ажиотаж байкалды. Бул жаг-
дайга байланыштуу чукул ке-
ўешме жыйын єткєргєн бирин-
чи вице-премьер-министр Ку-
батбек Боронов керектелїїчї 
кїнїмдїк азык-тїлїктєрдїн 
баасын негизсиз кєтєргєндєр-
гє карата мыйзам чегинде ча-
ралар кєрїлєєрїн эскертти. 
Анткени, Кыргызстанда азык-
тїлїк жетиштїї. “Азык-тїлїк 
товарларынын негизги бєлї-
гї Казакстандан ташылып ке-
лет. Бїгїнкї кїндє коўшу єлкє 
менен чек ара ачык. Буудай, ун 
жана башка азык-тїлїк товар-
ларын ташуу їзгїлтїккє учура-
ган жок. Єзїўїздєр билгендей, 
Премьер-министр Мухаммед-
калый Абылгазиев Казакстан 
Республикасынын Премьер-
министри Аскар Мамин менен 
телефон аркылуу сїйлєштї. Бул 
эч кандай чектєє болбой тур-
гандыгын ырастайт”, - деп айт-
ты Кубатбек Боронов.

Кошумчаласак, Єкмєт со-
циалдык маанилїї делген 
11 тїрлїї аталыштагы азык-
тїлїктєрдїн бааларында 90 
кїндїк мєєнєткє мамлекеттик 
жєнгє салуу киргизди. Мындан 
тышкары, дем алуу аппаратта-
рын, медициналык халаттарды 
жана биохимиялык коргонуу 
костюмдарын, ошондой эле бир 
катар дары-дармектерди Кыр-
гызстандан сырткары ташып 
чыгууга тыюу салынды.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

БЕТ КАПТАРДЫ 
ТУУРА 
КОЛДОНУУ 
КЕРЕК
Дїйнє жїзїнє коркунуч алып келген 
коронавирустан улам Бишкек 
шаарындагы дарыканалардын 
кєбїндє бет каптар калбай же 
баасы кєтєрїлїп кеткен. Ал арада 
Кыргызстандан башка єлкєгє 
контрабанда жолу менен чыгарылып 
бара жаткан медициналык бет 
каптар да аныкталган. Коронавирус 
пайда болгондон бери беткаптардын 
тартыштыгы байкалып, мурда 3-5 
сомдон сатыла турган беткаптар 5 
эсеге кымбаттап учурда 25 сомдон 
да кымбат сатылууда. Бул маселе 
боюнча жакынкы арада бет каптар 
тигилип баштаарын республикалык 
штаб кабарлаган эле. 

Бишкекте вирустун алдын алуу 
максатында “Жашоо їчїн бирге” деп 
аталган чеберкана бет кап тигип са-
тууда. Аталган ишкананын маалы-
матына ылайык, алардын бет капта-
ры керектїї кездемеден тигилип, 6 
каттан турат. Бет каптар жууп кол-
донууга ылайыктуу, баасы 15 сомдон. 
Аталган бет каптар Бишкектеги ай-
рым дїкєндєрдє, дарыканаларда жа-
на «Coffee» кофеканасында сатылып 
жатат. Ал эми Ош шаарында мурда 
“Кыргызстанда чыгарылган” деп ки-
йим тигип экспорттоп келген ишкана 
медициналык бет каптарды тиге баш-
тады. Бул туурасында шаардын муни-
ципалитети кабарлады. Маалыматка 
ылайык, ишкана кїнїнє 10 миў даана 
бет кап, ал эми айына 400 миўди чы-
гара алат. Тигилип жаткан бет кап-
тар бардык стандартка туура келет. 

Бет каптарды колго тигип алса 
деле болот дешет адистер. Дакиден 
(марля) стандартка ылайыктап 6 же 
8 каттап бет кап тигип алууга мїм-
кїн. Бет капты колго тигип алуунун 
жолдору дагы социалдык тармактар-
да байма-бай айтылып жатат. Кол-
го тигилген бет каптын жакшы жа-
гы 2 саат тагынгандан соў жакшылап 
жууп, кургатып, кайрадан тагына бе-
рїїгє болот. 

Бет капты тагынуунун єзїнїн жол-
дору бар дешет дарыгерлер. Медици-
налык бет каптарды туура эмес кол-
донуп, єз учурунда алмаштырбаса 
вирустун жугуу тобокелдигин кєбєй-
тєт. Бул туурасында The Independent 
басылмасы британиялык окумуш-
тууларга шилтеме кылып жазды. 
Женни Гаррис аттуу дарыгер бет 
кап вирусту кармап алгандыктан дем 
алганда зыяндуу бактериялар орга-
низмге кирип кетиши мїмкїн экен-
дигин айткан. “Адамдар ар дайым бет 
кап тагынбайт, мисалы їйгє барганда 
ар кайсы жерге таштап коюшу мїм-
кїн. Мындан сырткары колду жуу-
бай эле кармалашат, чечип коюп та-
мактанышат, кайра бет капты тагын-
ган учурда вирустун микробдору ки-
рип, адамга жугат. Андыктан бет кап 
кийген адам ылайыктуу эрежелерди 
сактоосу тийиш”, - деген оюн билдир-
ген дарыгер. 

Айнура ШАЙКЕЕВА

Пандемия Сактыкта кордук жок

КОРОНАВИРУСТУН ЗАЛАКАСЫ 
ЄЛЧЄЄСЇЗ БОЛОБУ?

Їч айдан бери дїйнєгє дїрбєлєў 
салып, географиясын улам кеўейтип 
жаткан COVID-19 коронавирусун 
Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо уюму єткєн аптада пандемия 
деп жарыялады. Соўку маалыматтар 
боюнча вирус 158 єлкєгє тарап, 
169 374 адамга жукту, каза 
тапкандары 5375ке жетти. Акыркы 
суткада эле 10982 адамдан вирус 
аныкталып, ооруган 343 киши кєз 
жумду. АКШ єз аймагын европалык 
єлкєлєр їчїн 30 кїнгє чейин 
жапты. Бир катар мамлекеттерде 
кооптонуудан улам, азык-тїлїк 
дїкєндєрї менен дарыканалардан 
башка бардык коомдук жайлар, 
ишканалар менен мекемелер, 
окуу жайлар ишин токтотууда. 
“COVID-19 вирусунун жайылышы бїт 
дїйнєнїн соодасына терс таасирин 
тийгизип, компаниялары Кытай 
менен тыгыз байланышта иштеген 
АКШ жана Европа єлкєлєрї єзгєчє 
жабыр тартууда. Анткени, немец 
жана япон компаниялары чыгарган 
автомобилдердин айрым запастык 
тетиктери, Кошмо Штаттарда 
жасалуучу смартфондор їчїн 
деталдар Кытайда єндїрїлєт”, - деп 
айтылат БУУнун соода жана єнїгїї 
боюнча Конференциясы (ЮНКТАД) 
жарыялаган жаўы докладда. 
Їстїбїздєгї жылы дїйнєлїк 
экономиканын жоготуулары 2 
триллион долларды тїзїшї мїмкїн.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2010-ЖЫЛДЫН 8-ДЕКАБРЫНДАГЫ №319 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМДАН 

КЕЛИП ЧЫГУУЧУ АКТЫЛАРЫН УКУКТУК, УКУК КОРГОО, ГЕНДЕРДИК, ЭКОЛОГИЯЛЫК, АНТИКОРРУПЦИЯЛЫК ЭКСПЕРТИЗАДАН 
ЄТКЄРЇЇ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ НУСКАМАНЫ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ” ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
ТОКТОМУ 

Èøòåëèï ÷ûêêàí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí äîëáîîðëîðóíóí ñàïàòûí æîãîðóëàòóó 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 29-ìàðòûíäàãû ¹141 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 2018-æûë-
äûí 20-àïðåëèíäåãè ¹2377-VI òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í èøèíèí ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í 2019-2023-æûëäàðãà ïëàíûíûí 117.3-ïóíêòóí ýñêå àëûï, “Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
20-áåðåíåñèíå, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 8-äåêàáðûíäàãû ¹319 “Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàí êåëèï ÷ûãóó÷ó àêòûëàðûí óêóêòóê, óêóê êîðãîî, ãåíäåðäèê, 
ýêîëîãèÿëûê, àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçàäàí ºòêºð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû 
áåêèò¿¿ òóóðàëóó” òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàí êåëèï 
÷ûãóó÷ó àêòûëàðûí óêóêòóê, óêóê êîðãîî, ãåíäåðäèê, ýêîëîãèÿëûê, àíòèêîððóïöèÿëûê 
ýêñïåðòèçàäàí ºòêºð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàäà:

- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
“18. Àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçà
Àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçà äîëáîîðäîãó êîððóïöèÿëûê ôàêòîðëîðäó àíûêòîî, 

àëàðäûí êîððóïöèÿëûê äàðàæàñûí áààëîî æàíà àëàðäû æîþóãà æå ÷åêòººãº áàãûòòàëãàí 
ñóíóøòàðäû èøòåï ÷ûãóó ìàêñàòûíäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçàíûí ìèëäåòòåðè:
- äîëáîîðäîãó êîððóïöèÿëûê óêóê áóçóóëàðäû æàñîîãî ì¿ìê¿íä¿ê ò¿ç¿¿÷¿ êîððóïöèÿëûê 

ôàêòîðëîðäó àíûêòîî;
- êîððóïöèÿëûê óêóê áóçóó ì¿ìê¿íä¿ã¿ áîþí÷à äîëáîîðäó êàáûë àëóóíóí êåñåïåòòåðèí 

æàëïû áààëîî;
- ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû êîëäîíóó ïðîöåññèíäåãè êîððóïöèÿëûê ì¿íºçäºã¿ 

òîáîêåëäèêòåðäèí êåëèï ÷ûãóó ì¿ìê¿íä¿ã¿í áîëæîëäîî;
- äîëáîîðäî àíûêòàëãàí êîððóïöèÿëûê ôàêòîðëîðäó æîþóãà áàãûòòàëãàí ñóíóøòàðäû 

èøòåï ÷ûãóó æàíà ÷àðàëàðäû êºð¿¿.
Àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíà, “Êîððóïöèÿãà 

êàðøû àðàêåòòåí¿¿ æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû 
æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà, áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðãà 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷óñó áîëóï ñàíàëãàí ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðãå ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Äîëáîîðëîðãî àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçà òºìºíê¿ ýòàïòàðäàí òóðãàí æîë-æîáîëîðäó 
êàìòûéò:

- äàÿðäûê êºð¿¿ ýòàáû;
- àíòèêîððóïöèÿëûê òàëäîî;
- àòàéûí-óêóêòóê òàëäîî;
- êîðóòóíäóíó äàÿðäîî æàíà òàðèçäºº. Äàÿðäûê êºð¿¿ ýòàáû òºìºíê¿ëºðäºí òóðàò:
- äîëáîîðäóí æºíãº ñàëóó÷ó ïðåäìåòèí àíûêòîî;
- äîëáîîðäó àíòèêîððóïöèÿëûê áààëîîíóí çàðûëäûãûí æàíà àíû äåòàëäàøòûðóó 

äàðàæàñûí àíûêòîî;
- äîëáîîðäóí ÷å÷¿¿ãº áàãûòòàëãàí ìàñåëåñèí æàíà óøóë ìàñåëåíè óêóêòóê æºíãº 

ñàëóóíóí çàðûëäûãûí àíûêòîî;
- ó÷óðäàãû êûðäààëäû, îøîíäîé ýëå êîððóïöèÿãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ æààòûíäàãû Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîãðàììàëûê æàíà ñòðàòåãèÿëûê äîêóìåíòòåðèíèí àðòûê÷ûëûêòàðûí 
àëûï êàðàãàíäà äîëáîîðäóí íåãèçä¿¿ë¿ã¿í áààëîî.

Àíòèêîððóïöèÿëûê òàëäîî äîëáîîðäóí êîððóïöèÿãà êàðøû àðàêåòòåí¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
ìûéçàìäàðãà øàéêåø ýêåíäèãèíå æ¿ðã¿ç¿ëºò æàíà áààëîîíó êàìòûéò, àíûí ìàêñàòû 
òºìºíê¿ëºð áîëóï ñàíàëàò:

- òîëóê òèçìåãèí áåëãèëåáåñòåí æàíà îðãàíäûí æå êûçìàò àäàìûíûí àäìèíèñòðàòèâäèê 
êàðîîñóí ÷åêòåáåñòåí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíûí, êûçìàò àäàìäàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí “óêóêòóó” ôîðìóëàñû áîþí÷à 
àíûêòîî.

Ìèñàë:
Ýìãåê ñòàæûí áåëãèëºº áîþí÷à êîìèññèÿ ºçãº÷º ó÷óðëàðäà êºï æûëäûê êûçìàòûíà 

¿ñòºê àêû ýñåïòºº ¿÷¿í êåñèáè áîþí÷à èøòåãåí ìåçãèëèí èø ñòàæûíà êèðãèç¿¿ æºí¿íäº 
÷å÷èì êàáûë àëóóãà óêóêòóó.

 ;
- àäìèíèñòðàòèâäèê æîë-æîáîëîðäóí æîêòóãó æå òîëóê ýìåñòèãè -ìàìëåêåòòèê 

îðãàíäàð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû, êûçìàò àäàìäàðû òàðàáûíàí 
áåëãèë¿¿ àðàêåòòåðäè æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáèíèí æîêòóãó æàíà (æå) ÷å÷èì êàáûë àëóó 
òàðòèáèíèí æîêòóãó.

Ìèñàë:
Òàëàïêåðäè êàäðëàðäûí è÷êè ðåçåðâèíå êèðãèç¿¿ òàðòèáèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð 

ºç¿í¿í ûêòûÿðû áîþí÷à àíûêòàéò.

 ;
- êûçìàò àäàìûíûí êå¢èðè äèñêðåöèÿëûê ûéãàðûì óêóãóíóí áîëóøó - ÷å÷èì êàáûë 

àëóóãà æå àðàêåòòåðäè æàñîîãî ìººíºòòºðä¿í, øàðòòàðäûí æå íåãèçäåðäèí æîêòóãó æå 
áåëãèñèçäèãè, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäà-
ðûíûí, êûçìàò àäàìäàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí êàéòàëàíûøû.

Ìèñàë:
À÷ûê òîîðóêêà, àóêöèîíãî, êîíêóðñêà êàòûøóóãà æàíà ëèöåíçèÿ áåð¿¿ãº òºìºíê¿ 

ó÷óðëàðäà áàø òàðòûëûøû ì¿ìê¿í:
- àðûçäûí æàíà àãà òèðêåëãåí äîêóìåíòòåðäèí òóóðà ýìåñ òàðèçäåëèøè;
- óøóë Æîáîíóí 13-ïóíêòóíà ûëàéûê òàëàï êûëûíãàí áàðäûê äîêóìåíòòåð áåðèëáåñå 

æå àëàðäà êºðñºò¿ëãºí ìààëûìàòòàð òóóðà ýìåñ áîëñî. Àòàëãàí ñûí-ïèêèðëåðäè æîþóäà 
àðûç êàðàëàò æàíà êîíêóðñòàðãà, à÷ûê òîîðóêòàðãà, àóêöèîíäîðãî êàòûøóó æå áàø 
òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì êîìèññèÿíûí êàðîîñó áîþí÷à êàáûë àëûíàò.

 ;
- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû, êûçìàò àäàì-

äàðû ¿÷¿í òûþó ñàëóóëàðäûí æàíà ÷åêòººëºðä¿í æîêòóãó.

Ìèñàë:
Ðåçåðâäåãè àäàì êàäðëàðäûí è÷êè ðåçåðâèíèí êóðàìûíûí ìººíºò¿ àÿêòàãàíãà ÷åéèí 

òºìºíê¿ ó÷óðäà ÷ûãàðûëàò:
- æåêå àðûçû áåðèëãåíäå;
- ñîòòóí àéûïòîî ºê¿ì¿ ìåíåí êûçìàòêåð êàòàðûíäà èøòººãº æå ìàìëåêåòòèê æàíà 

ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàðäàãû áåëãèë¿¿ êûçìàòòàðäû ýýëººãº òûþó ñàëûíãàíäà;
- ñîòòóí ìûéçàìäóó ê¿÷¿íº êèðãåí àéûïòîî ºê¿ì¿íº ûëàéûê êûçìàòêåðãå èøòåãåí 

êûçìàòûí òîêòîòóó æºí¿íäº æàçà äàéûíäàëãàíäà. 
Ýñêåðò¿¿: 
Áóë ìèñàë ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòêåðëåðãå òûþóëàðäûí 

æàíà ÷åêòººëºðä¿í áàð ýêåíäèãèí êºðñºò¿ï òóðàò.

 ;

- áåëãèëåíãåí òûþó ñàëóóëàðäû æàíà ÷åêòººëºðä¿ ñàêòàáàãàíäûãû ¿÷¿í êûçìàò àäàì-
äàðûíûí òàê æîîïêåð÷èëèãèíèí æîêòóãó.

Ìèñàë:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðûíûí æåòåê÷èëåðè áàë-

äàðäû àñûðàï àëóó ìàñåëåñè áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí ñàêòà-
áàãàíäûãû ¿÷¿í àäìèíèñòðàòèâäèê æîîïêåð÷èëèê òàðòûøàò.

Ýñêåðò¿¿:
Æîãîðóäà àòàëãàí áóçóó áîþí÷à àäìèíèñòðàòèâäèê æîîïêåð÷èëèêòè áåëãèëºº÷¿ òèå-

øåë¿¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòû æîê áîëãîí ó÷óðäà ñóíóøòàëûï æàòêàí æîáî ïîòåíöèàëäóó 
êîððóïöèÿëûê áîëóï ñàíàëàò.

 ;
- àäìèíèñòðàòèâäèê òîñêîîëäóêòàðäûí - æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êà-

ðàòà áåëãèñèç, àòêàðóóãà îîð æàíà (æå) ò¿éø¿êò¿¿, àíûí íàòûéæàñûíäà êîððóïöèÿëûê 
øàðòòàðäû ïàéäà êûëóó÷ó òàëàïòàðäûí áîëóøó.

Ìèñàë:
Àäâîêàòòûê èøòè æ¿ðã¿ç¿¿ óêóãóíà ëèöåíçèÿ àëóó ¿÷¿í òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð áåðèëåò:
1) áåëãèëåíãåí ôîðìàäàãû àðûç;
2) êèì ýêåíäèãèí ê¿áºëºíä¿ðãºí äîêóìåíò;
3) æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìèí ûðàñòàãàí äèïëîìäóí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿;
4) áèð æûëäàí êåì ýìåñ þðèäèêàëûê ñòàæûí ûðàñòàãàí ýìãåê êèòåï÷åñèíèí ê¿áº-

ëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿;
5) íèêåñè òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿ (ýãåð íèêåäå òóðñà);
6) áàëäàðûíûí òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êòºð¿í¿í êº÷¿ðìºëºð¿ (áàëäàðû áîëñî).

 ;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíäà æàíà ìûéçàìäàðûíäà êàðàëáàãàí ó÷óð-

ëàðäà æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèêòåðèí ÷åêòºº÷¿ òûþóëàð æàíà ÷åêòººëºð, 
àíûí è÷èíäå:

à) àðûç ýýñèíèí òàê ðåãëàìåíòòåëãåí óêóêòàðûíûí æîêòóãóíà äîëáîîðäóí æîáîëîðóí 
áààëîî;

á) ëèíãâèñòèêàëûê êîððóïöèÿíûí áîëóøóíà äîëáîîðäóí æîáîëîðóí áààëîî;
â) äîëáîîðäîãó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 

îðãàíäàðûíà áåëãèëåíãåí êîìïåòåíöèÿäàí êåëèï ÷ûêïîî÷ó ìûéçàì àêòûëàðûí êàáûë 
àëóóãà ì¿ìê¿íä¿ê áåðãåí æîáîëîðäóí áîëóøóí òàëäîî.

Ìèñàë:
Ëèöåíçèÿ àëóó ¿÷¿í àðûç ýýñè ëèöåíçèàðãà òºìºíê¿ëºðä¿ òàïøûðàò
1) óøóë Æîáîíóí 1 æàíà 2-òèðêåìåëåðèíå ûëàéûê ôîðìà áîþí÷à ëèöåíçèÿ áåð¿¿ 

æºí¿íäº àðûç;
2) àðûçäû êàðîî æàíà ëèöåíçèÿ áåð¿¿ ¿÷¿í àêû òºëºíãºíä¿ã¿í ûðàñòîî÷ó äîêóìåíò;
3) ìàìëåêåòòèê êàòòîî òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí îðãàíäàðûíäà - þðèäèêàëûê 

æàêòàð ¿÷¿í;
- ìàìëåêåòòèê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðûíäà - æåêå æàêòàð ¿÷¿í;
- òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòå - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà þðèäèêàëûê æàê æå æåêå èøêåð 

êàòàðû êàòòàëáàãàí ÷åò ºëêºë¿ê æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàð ¿÷¿í;
4) àðûç ýýñèíå ñàëûê òºëºº÷¿í¿í æàíà êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿í òºëºº÷¿í¿í 

èäåíòèôèêàöèÿëûê ñàëûê íîìåðè ûéãàðûëãàíäûãûí ûðàñòàãàí äîêóìåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿.
Çàðûë ó÷óðäà ëèöåíçèàð àðûç ýýñèíåí æîãîðóäà àòàëãàí òèçìåäå êàðàëáàãàí êîøóì÷à 

äîêóìåíòòåðäè òàëàï êûëóóãà óêóêòóó.

 ;
- áèð íå÷å ñóáúåêò òàëàïêåð áîëãîí óêóêòàðäû áåð¿¿äº êîíêóðñòóê æå àóêöèîíäóê 

æîë-æîáîëîðäóí æîêòóãó;
- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà, êûçìàò 

àäàìäàðûíà êàðàòà ìààëûìàòòû ïàéäàëàíóó æàíà à÷óó æîë-æîáîëîðóíóí, êîîìäóê 
êîíòðîëäîî ìåõàíèçìäåðèíèí æîêòóãó.

Ìèñàë:
Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêêº èæàðà êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ óêóãóíà àóêöèîí ºòêºð¿¿ æºí¿íäº ìàà-

ëûìàòòûê áèëäèð¿¿ àóêöèîí ºòêºð¿ëãºí ê¿íãº ÷åéèí 30 ê¿íäºí êå÷èêòèðáåé àóêöèîíäóí 
óþøòóðóó÷ó áåëãèëåãåí æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà æàðûÿëàíàò.

Ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿ ôîðìàñûíäà ìèëäåòò¿¿ æàðûÿëîîãî òèéèø áîëãîí ìàà-
ëûìàòòàðäûí òîëóê òèçìåñèí ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí áåêèòåò. 

Àóêöèîíäóí êàòûøóó÷óëàðû èæàðà îáúåêòè æºí¿íäº áàøêà ìààëûìàòòàð ìåíåí 
ìààëûìàòòûê áèëäèð¿¿äº êºðñºò¿ëãºí æåðäå òààíûøóóãà óêóêòóó.

 ;
- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíäà, êûçìàò 

àäàìäàðûíäà “êûçûê÷ûëûêòàðäûí êàãûëûøóóñó” æàíà àëàðäû æîþó áîþí÷à æîë-æî-
áîëîðäóí æîêòóãó.

Ìèñàë:
Êûçìàòêåðãå êàðàòà òàðòèïòèê æàçàíû êîëäîíóó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí 

æåòåê÷èñèíèí ÷å÷èìè îøîë ìàìëåêåòòèê îðãàíäà äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.
Ýñêåðò¿¿:
- Áóë ó÷óðäà òàðòèïòèê æàçàíû êîëäîíóó æºí¿íäº ÷å÷èìäè êûçìàòêåð "Ìàìëåêåòòèê 

æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 35-áåðåíåñèíäå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå äàòòàíà àëàò.

1. Òàðòèïòèê æàçàíû êîëäîíóó æºí¿íäº ÷å÷èìäè êûçìàòêåð ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëå-
êåòòèê îðãàíäà, àë ýìè ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ÷å÷èìè ìåíåí ìàêóë 
áîëáîãîí ó÷óðäà - ñîòòî, ÷å÷èì ìåíåí òààíûøêàí ê¿íäºí òàðòûï ýêè àéäûí è÷èíäå 
äàòòàíà àëàò.

2. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíûíûí òàðòèïòèê 
æàçàíû êîëäîíóó æºí¿íäº ÷å÷èìèíèí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿ êûçìàòêåðãå ÷å÷èì 
êàáûë àëûíãàí ê¿íäºí òàðòûï 3 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå áåðèëåò.

 ;
- ìàìëåêåòòèê (ìóíèöèïàëäûê) êûçìàòêåðãå êîëäîíóëóó÷ó æîáîíó ºç¿ òàíäîîãî ì¿ì-

ê¿íä¿ê áåðãåí àð ò¿ðä¿¿ óêóêòóê àêòûëàðäûí îðòîñóíäàãû êîëëèçèÿëàðäûí - êàðàìà-
êàðøûëûêòàðäûí áîëóøóí òàëäîî;

- ìûéçàì àêòûëàðûí êàáûë àëóó æîë-æîáîëîðóíóí áóçóëóøó;
- êûçûê÷ûëûêòàð áàëàíñûíûí áóçóëóøó - áèð òîïòóí (òîïòîðäóí) êûçûê÷ûëûêòàðûíà 

çûÿí êåëòèð¿¿ ìåíåí áàøêà (áèð íå÷å) òîïòóí êûçûê÷ûëûêòàðûíà àðòûê÷ûëûê áåð¿¿.
Àòàéûí-óêóêòóê òàëäîî òºìºíê¿ëºðäºí òóðàò:
- äîëáîîðäóí æîáîëîðóíóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí êîððóïöèÿãà 

êàðøû áàãûòòàëãàí ÷åíåìäåðèíå øàéêåøòèãèí áààëîî;
- äîëáîîðäóí æîáîëîðóíóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷óñó áîëóï ñàíàëãàí ìûé-

çàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí ÷åíåìäåðèíå, 
îøîíäîé ýëå êîððóïöèÿãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ýë àðàëûê óêóêòóí æàëïû òàà-
íûëãàí ïðèíöèïòåðèíå æàíà ÷åíåìäåðèíå øàéêåøòèãèí áààëîî;

- äîëáîîðãî òèåøåë¿¿ áîëãîí ÷ºéðºäºã¿ ÷åíåìäèê æºíãº ñàëóóíóí àáàëûí áààëîî;
- òèåøåë¿¿ ÷ºéðºäºã¿ ìûéçàìäàðäûí ñèñòåìàñûíäà 

(Óëàíäûñû 7-áåòòå)
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 

2010-ЖЫЛДЫН 8-ДЕКАБРЫНДАГЫ 
№319 “КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МЫЙЗАМДАН КЕЛИП ЧЫГУУЧУ 
АКТЫЛАРЫН УКУКТУК, УКУК 

КОРГОО, ГЕНДЕРДИК, ЭКОЛОГИЯЛЫК, 
АНТИКОРРУПЦИЯЛЫК ЭКСПЕРТИЗАДАН 

ЄТКЄРЇЇ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ НУСКАМАНЫ 
БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ” ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
ТОКТОМУ 

äîëáîîðäóí ïîòåíöèàëäóó 
îðäóí àíûêòîî.

Äîëáîîðäóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíà 
øàéêåøòèãèí áààëîîäî ýêñïåðò òºìºíê¿ëºðä¿ ýñêå àëóóñó 
êåðåê:

- îðãàíäàðäûí æàíà êûçìàò àäàìäàðûíûí êîìïåòåíöèÿ-
ñûí æàíà ûéãàðûì óêóêòàðûí ÷åêòºº áîþí÷à ÷åíåìäåðäè;

- îðãàíäàð æàíà êûçìàò àäàìäàðû ¿÷¿í áåëãèëåíãåí òûþó 
ñàëóóëàðäû æàíà ÷åêòººëºðä¿;

- îðãàíäàð æàíà êûçìàò àäàìäàðû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèê 
æºí¿íäº ïðèíöèïòåðäè æàíà æîáîëîðäó;

- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí à÷ûêòûãû æàíà àéêûíäóóëóãó 
æºí¿íäº ïðèíöèïòåðäè;

- æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí êîðãîî áîþí÷à æîáîëîðäó, 
àøûê÷à òàëàïòàðäû (àäìèíèñòðàòèâäèê òîñêîîëäóêòàðäû) 
ò¿ç¿¿ãº òûþó ñàëóóëàðäû.

Ýñêåðò¿¿:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñû:
3-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ìàìëåêåòòèê áèéëèê:
1) á¿òê¿ë ýë òàðàáûíàí øàéëàíãàí Æîãîðêó Êå¢åø 

æàíà Ïðåçèäåíò ºê¿ë áîëãîí æàíà êàìñûç êûëãàí ýëäèê 
áèéëèêòèí ¿ñòºìä¿ã¿í¿í;

2) ìàìëåêåòòèê áèéëèêòè áºë¿øò¿ð¿¿í¿í;
3) ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç 

àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ýë àëäûíäàãû æîîï-
êåð÷èëèãèíèí æàíà à÷ûêòûãûíûí, ºç ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ýëäèí êûçûê÷ûëûãûíäà æ¿çºãº àøûðóóñóíóí;

4) ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðûíûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí èø ìèëäåòòåðè ìå-
íåí ûéãàðûì óêóêòàðûí òàê àæûðàòóóíóí ïðèíöèïòåðèíå 
íåãèçäåíåò.

52-áåðåíå
5. Áàøêà æàðàíäûãû áàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

æàðàíäàðû ñàÿñèé ìàìëåêåòòèê êûçìàòòû æàíà ñîò-
òîðäóí êûçìàò îðäóí ýýëººãº óêóêñóç. Ìûíäàé ÷åêòºº 
áàøêà ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàð ¿÷¿í äà ìûéçàì ìåíåí 
áåëãèëåíèøè ì¿ìê¿í.

95-áåðåíå
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàðäûê ñîòòîðóíóí ñóäü-

ÿëàðû æ¿ð¿ì-òóðóìó êûíòûêñûç áîëóï òóðãàíäà êûçìàò 
îðóíäàðûí ýýëåï òóðàò æàíà ºç ûéãàðûì óêóêòàðûí ñàêòàï 
êàëàò. Ñóäüÿëàðäûí æ¿ð¿ì-òóðóìóíóí êûíòûêñûçäûãûíûí 
òàëàïòàðûí áóçóó êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàì ìåíåí àíûê-
òàëãàí òàðòèïòå ñóäüÿëàðäû æîîïêåð÷èëèêêå òàðòóó ¿÷¿í 
íåãèç áîëóï ýñåïòåëåò.

33-áåðåíå
3. Àð êèì ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðûíûí, æåðãèëèê-

ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí æàíà àëàðäûí 
êûçìàò àäàìäàðûíûí, ìàìëåêåòòèê áèéëèê îðãàíäàðû 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû êàòûø-
êàí þðèäèêàëûê æàêòàðäûí, îøîíäîé ýëå ðåñïóáëèêàëûê 
æàíà æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåðäåí êàðæûëàíãàí óþìäàðäûí 
èøòåðè òóóðàëóó ìààëûìàòòàðäû àëóóãà óêóêòóó.

16-áåðåíå
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ºç àéìàãûíûí ÷åãèíäå, ºç¿í¿í 

þðèñäèêöèÿñûíäà òóðãàí áàðäûê àäàìäàðäûí óêóêòàðû 
ìåíåí ýðêèíäèêòåðèí óðìàòòàéò æàíà êàìñûç êûëàò.

Ý÷ êèì æûíûñû, ðàñàñû, òèëè, ìàéûïòóóëóãó, ýòíîñ-
êî òààíäûêòûãû, òóòêàí äèíè, êóðàãû, ñàÿñèé æå áàøêà 
ûíàíûìäàðû, áèëèìè, òåãè, ì¿ëêò¿ê æå áàøêà àáàëû, 
îøîíäîé ýëå áàøêà æàãäàéëàðû áîþí÷à êîäóëîîãî àëû-
íûøû ì¿ìê¿í ýìåñ.

 ;
Äîëáîîðäóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷óñó áîëóï 

ñàíàëãàí ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ê¿÷¿íº êèðãåí 
ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäèí ÷åíåìäåðèíå, îøîíäîé ýëå 
êîððóïöèÿãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ýë àðàëûê óêóê-
òóí æàëïû òààíûëãàí ïðèíöèïòåðèíå æàíà ÷åíåìäåðèíå 
øàéêåøòèãèí áààëîîäî ýêñïåðò äîëáîîðäóí êîððóïöèÿãà 
êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ýë àðàëûê êåëèøèìäåðãå 
øàéêåø ýêåíäèãèí àíûêòîîñó çàðûë.

Àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçàíû ºòêºð¿¿äº äîëáîîðäóí 
àð áèð ÷åíåìèíå æå æîáîñóíà, îøîíäîé ýëå äîëáîîðäóí 
æîáîëîðóíóí àòàëãàí ÷ºéðºäºã¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàð-
ãà äàë êåë¿¿ äå¢ãýýëèíå òàëäîî æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Ýêñïåðòòèê êîðóòóíäóíó äàÿðäîî æàíà òàðèçäºº.”.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè:
1) óøóë òîêòîìäó æåòåê÷èëèêêå æàíà àòêàðóóãà àëñûí;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàí êåëèï ÷ûãóó÷ó 

àêòûëàðûí óêóêòóê, óêóê êîðãîî, ãåíäåðäèê, ýêîëîãèÿëûê, 
àíòèêîððóïöèÿëûê ýêñïåðòèçàäàí ºòêºð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº 
íóñêàìàíû êîëäîíóó áîþí÷à àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàí-
äàðûíûí þðèäèêàëûê êûçìàòòàðû ¿÷¿í îêóòóó èøòåðèí 
óþøòóðóó ÷àðàëàðûí êºðñ¿í.

3. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð  Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 20-ôåâðàëû, ¹96

(Áàøòàëûøû 6-áåòòå)

МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ЄНЄКТЄШТЇК ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 
АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
ТОКТОМУ

“Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñèíèí 7-áºë¿ã¿íº 
æàíà 28-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðó áîþí÷à 
òåíäåðäèê êîìèññèÿ æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê 
áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãè 
áèð àéëûê ìººíºòòº:

- èøêå àøûðûëûï æàòêàí æàíà ïîòåíöèàëäóó ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðó áîþí÷à à÷ûê 
ìààëûìàòòàð áàçàñûí ò¿çñ¿í æàíà àíû æ¿ðã¿ç¿¿í¿í 
ýðåæåëåðèí áåêèòñèí;

- ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí èø-
êå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº îò÷åòòóí ôîðìàñûí 
áåêèòñèí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû 
êºðñ¿í.

3. Äîëáîîðëîðó ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿êò¿í 
èøêå àøûðûëóó÷ó æàíà ïîòåíöèàëäóó äîëáîîðëîðóíóí 
ìààëûìàòòàð áàçàñûíà êèðãåí ìàìëåêåòòèê ºíºêòºøòºð, 
êâàðòàë ñàéûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà 
ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºê-
òºøò¿ê áîðáîðó» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíà ìàìëåêåòòèê-
æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóí èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ 
òóóðàëóó òèéèøò¿¿ ôîðìàäà îò÷åò áåðèï òóðóøñóí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 
14-ñåíòÿáðûíäàãû ¹616 «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºø-
ò¿ê ÷ºéðºñ¿íäº ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäû àíûêòîî 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- ïðåàìáóëàñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
«Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê æºí¿íäº» Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó, îøîíäîé 
ýëå ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿êò¿í ìåõàíèçìäåðèí 
íàòûéæàëóó æàéûëòóó æàíà èíñòèòóòòóê áàçàñûí ºí¿ê-
ò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òîêòîì êûëàò:».

5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 

28-ÿíâàðûíäàãû ¹39 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàñåëåëåð 
æºí¿íäº» òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
4-èþíóíäàãû ¹307 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ìàì-
ëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê äîëáîîðëîðóíóí ðååñòðèí 
æ¿ðã¿ç¿¿ ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 
2-äåêàáðûíäàãû ¹823 «Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿ê 
æºí¿íäº ìàêóëäàøóóíó èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà 
æåêå ºíºêòºðãº ìººíºòò¿¿ (óáàêòûëóó) ïàéäàëàíóó óêó-
ãóíäà æåð ó÷àñòîãóí áåð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó 
áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 
3-ôåâðàëûíäàãû ¹69 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîî 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó.

6. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð  Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 21-ôåâðàëû, ¹111

МАДАНИЙ, СПОРТТУК ЖАНА БАШКА МАССАЛЫК ИШ-ЧАРАЛАРДЫ 
ЄТКЄРЇЇГЄ УБАКТЫЛУУ ЧЕКТЄЄ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
ТОКТОМУ

Êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿíûí (COVID-19) ïàéäà áîëóó 
êîðêóíó÷óí àëäûí àëóó æàíà êàëêòûí ñàíèòàðäûê-ýïè-
äåìèîëîãèÿëûê äóðóñ àáàëûí êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, 
«Êîîìäóê ñàëàìàòòûê ñàêòîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿ (COVID-19) áîþí÷à ýïè-
äåìèîëîãèÿëûê êûðäààë æàêøûðãàíãà ÷åéèí ìàäàíèé, 
ñïîðòòóê æàíà áàøêà ìàññàëûê èø-÷àðàëàðäû ºòêºð¿¿ 
óáàêòûëóó ÷åêòåëñèí.

2. Æåêå æàêòàðãà æàíà ñîîäà, êûçìàò êºðñºò¿¿ æàíà 
êîîìäóê òàìàêòàíóó ÷ºéðºñ¿íäº èø ìåíåí àëåêòåíãåí 
ìåí÷èêòèí ò¿ð¿íº êàðàáàñòàí þðèäèêàëûê æàêòàðãà 
òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

- óáàêòûëóó ÷åêòºº àëûï ñàëûíãàíãà ÷åéèí óøóë 
òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí èø-÷àðàëàðäû 
ºòêºð¿¿äºí æàíà êàòûøóóäàí òûéûëóó;

- æàéëàðäà æàíà çàëäàðäà ñàíèòàéçåðëåðäè, àáà 
òàçàëàãû÷òàðäû îðíîòóó, êûçìàòêåðëåðäè æàíà êåë¿¿÷¿-
ëºðä¿ äåçèíôåêöèÿëîî÷ó êàðàæàòòàð ìåíåí êàìñûçäîî.

3. Ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåð, àäìè-
íèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, 
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåð-
ãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó 
áîþí÷à):

- êàëêêà ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàð-
äû êºðñºò¿¿÷¿ ìåêåìåëåðäè äåçèíôåêöèÿëîî÷ó êàðà-
æàòòàð ìåíåí êàìñûçäîî áîþí÷à òèåøåë¿¿ ÷àðàëàðäû 
êºð¿øñ¿í;

- óøóë òîêòîìäóí æîáîëîðóí ñàêòîî áîþí÷à êàëê 
àðàñûíäà êå¢èðè ìààëûìàòòûê-ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí 
æ¿ðã¿ç¿øñ¿í. 

4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí òèéèøò¿¿ 
áºë¿ìäºð¿íº æ¿êòºëñ¿í. 

5. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
ê¿÷¿íº êèðåò. 

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 12-ìàðòû, ¹146

14-мартта Коопсуздук Кеўеши коронавируска байланыштуу тїзїлгєн кырдаалды карады. 
Отурум Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбековдун тєрагалыгы 
астында мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, Єкмєттїн облустардагы ыйгарым 
укуктуу єкїлдєрїнїн жана Бишкек, Ош шаарларынын мэрлеринин катышуусунда єткєн. 
Сооронбай Жээнбеков коронавирус боюнча абалды жеке кєзємєлгє алганын белгиледи. 

Коронавируска байланыштуу тобокелчиликтер-
дин єлкєнїн экономикасына тийгизген таасирин 
азайтуу боюнча Єкмєт мїчєлєрї доклад жасашты. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика 
комитетинин тєрагасы Акылбек Султанов эл жа-
на турак жай каттоо иш-чарасы белгиленген убак-
та – 23-марттан 1-апрелге чейин, алыскы тоолуу 
аймактарда 20-марттан 29-апрелге чейин єтєєрїн 
билдирди. 

Мындан тышкары, эл жана турак жай каттоого 
карата даярдык иштери 90% аяктап калганын бел-

гилеп єттї. Азыркы тапта мамлекеттик статисти-
ка органдарынын аймактык бєлїмдєрї каттоочу-
ларды окутуу иштерин жїргїзїп, ал 20-мартта 
аяктайт. 

Коронавирустан улам тїзїлгєн кырдаалдын корку-
нучтуулугуна байланыштуу Улутстатком каттоочу-
ларды окутуу программасына коронавирустук ин-
фекциядан коргонуу їчїн негизги коопсуздук ча-
раларын да киргизди. 

Алмаз ЧЕРБЕКОВ 

Улуттук иш-чара

Акылбек СУЛТАНОВ: 

«КЫРГЫЗСТАНДА ЭЛ 
КАТТОО БЕЛГИЛЕНГЕН 
УБАКЫТТА ӨТӨТ»



2020-жыл – Аймактарды єнїктїрїї, єлкєнї санариптештирїї жана балдарды колдоо жылы

- Сиз, «Чыгышэлектро» ачык 
акционердик коомуна экинчи 
ирээт жетекчиликке дайын-
далып иштєєдєсїз. Мындай 
учур сейрек кездешет. Себе-
бин тїшїндїрїп бересизби?

- Быйыл энергетика тарма-
гында иштегениме 27 жыл то-
луп, аздыр-кєптїр эмгек си-
ўирдик. Ал эми 20 жылдан бе-
ри їзгїлтїксїз «Чыгышэлект-
родо» иштейм. Нарындагы фи-
лиалга да эки сапар директор 
болгом. Азыркы компания-
да 2013-2015-жылдары башкы 
директор болуп иштеп кеткем. 
Ушул мезгилдин аралыгында 
аткарылгандан да аткарылбай 
калган иштер кєп калды эле. 
Эми ошол максаттарымды ишке 
ашырайын деп аракеттенїїдє-
мїн. Эгер, ишкананын абалына 
саресеп салсак, финансылык жаг-
дайы начарлаган. Ачык айтсак, 
Нарында эмгек жамаатына ай-
лык маянаны тєлєп берїї эки-
эки жарым айга артта калып-
тыр. Ремонт иштеринин кышка 
даярдыгы 70-80 пайызды тїзїп-
тїр. Карыздарыбыз єтє кєбєй-
гєн. Мекемеге кайдыгер карабай 
аракеттенели, кудай буюрса иш-
тейин, бардык тармактарын жак-
шы билем деп чечкем. 

Кїзїндє келип калдык. Жан 
алакетке тїшїп, талапты коюп, 
жумуштардын баарын жасап, 
кышка жакшы даярдыктар ме-
нен кирдик. Буюрса, жакшы жы-
йынтыкталууда. Нарын филиа-
лындагылардын колдоруна ай-
лыктарын толук тийгиздик.

Бир жарым жылдын ичинде 
эле 50дєн ашык ашыкча штат 
ачылыптыр. Аларды талдап, 
оптимизацияладык. Буга бай-
ланыштуу 70-80 кызматкерди 
кыскарттык. Кыскартуудан 30 
млн сом їнємдєдїк. Бул компа-
нияны карыздан чыгаралы деген 
кадамыбыздын бири. 

Быйыл бир катар комплекс-
тїї иш-чараларды белгиледик. 
Анын ичинде электр энергия-
сындагы жоготууларды азайтуу, 

элге сапаттуу электр энергиясын 
берїї, кирешелїї тармакка ай-
ландырып, компанияны алдыў-
кы ишканалардын катарына ко-
шуу болуп эсептелет.

- Баса, элде ичинде «Чыгыш-
электро» Балыкчы шаарына 
кєчїп, Нарын филиалы жою-
лат экен деген сєз жїрдї эле. 
Бул сиздин демилгеўизби, 
же жогору жактын сунушта-
ры беле?

- Бизге чейинки жетекчилер-
дин демилгеси экен. Бул пикир 
Улуттук энергохолдингге, Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтї-
нє айтылып калыптыр. Демил-
ге боюнча иш жїргїздїк. Мын-
да Нарын филиалын жоюп, Кара-
кол шаарындагы аппаратты Ба-
лыкчы шаарына кєчїрїп баруу 
болучу. Биз эл менен сїйлєшїп, 
Улуттук энергохолдингдин тєра-
гасы Назаров Айтмамат Кошое-
вич менен кеўештик. Эл туура 
тїшїнїшсє оптимизацияга ба-
ралы, бирок филиалды жойбой, 
штаттарды кыскарталы, ушул 
башкы ишкананы Караколдо 
эле калтыралы деген ойго кел-
дик. Биз тандаган жолду Улут-
тук энергохолдингдин тєрагасы 
туура тїшїндї жана жардамын 
аянбады. Сєзїбїзгє туруп, 70-
80 кишини кыскарттык. Маселе 

ушуну менен чечилди.
- Кыш жылуу кїтїлгєнї ме-

нен аба-ырайы айрым аймак-
тарда суук болду. Калк їйлєр-
дє электр жарыгы їлбїлдєп 
калууда деп даттанышкан 
жагдайлары кездешти…

- Ырас, биз 100 пайызга сапат-
туу тейлєє кєрсєтїп жатабыз деп 
кесе айтуудан алысмын. Себеби, 
азыркы кезде Нарын жана Ысык-
Кєл облустарында 204 жаўы ко-
нуш бар. Бул жаўы конуштардын 
инфратїзїмдєрїн жергиликтїї 
бюджет камсыздап берїїсї ке-
рек эле. Анын ордуна эл єздєрї 
эптеп шыргый менен электр ма-
мыларын тартып алып жатышат. 
Ошол жерлерде электр їлпїлдєп 
калуусу мїмкїн. Бизде єзїбїздєн 
берилген электр энергиясы ку-
баттуу, сапаттуу. Чанда интер-
неттерге чыга калышууда. Алар-
га ыкчам иш-чараларды кєрїїдє-
бїз. Кєпчїлїгї биз жаўылышып-
тырбыз дешип актанышат.

- Алмасбек Маамытович, 
бул жаўы конуштарга кєўїл 
бурбай коюуга болбойт да…

- Жергиликтїї бийликтегилер 
єзїлєрї карап, жергиликтїї бюд-
жеттен акча каражаттарын їлєш-
тїрїп, чечїїлєрї керек. Учурда 
сїйлєшїп жатабыз. Мамылар-
ды, зым, трансформатор алып 
беришсе, биз куруу жагын єзї-
бїздїн кїчїбїз менен жїргїз-
мєкбїз. Эми, ошол 204 конуш-
ка сапаттуу энергия берїї їчїн 
жумшалчу каражаттарды эсеп-
теп чыктык. Ага 226 миллион 
сом сарпталат экен. Андай бош 
акча бизде жок. Биздин акчабыз 
єзїбїздїн агымдагы жана план-
далган реконструкция, модерни-
зациялоо сыяктуу жумуштарына 
єп-чап жетип жатат. 

- Мамлекет башчыбыздын 
єлкєнї санариптештирїї жа-
на аймактарды єнїктїрїї жє-
нїндє жарлыктары бар. Жар-
лыкты жїзєгє ашырылышы 
жєнїндє кеп салып берсеўиз?

- Президентибиздин жарлык-
тары актуалдуу жана маанилїї. 
Бїгїнкї кїндє биздин Улуттук 
энергохолдинг биргелешип жак-
шы иш-чара жїргїзїїдє. 9 ком-
пания биригип, Бишкек шаа-
рында Кол - борбор уюштуруп 
жатабыз. Ал жерде ар бир кар-
дар їчїн куткаруучулар, жардам 

берїїчї кызматтар болот. Мын-
дан сырткары, єзїбїздїн прог-
раммалык камсыздоолорду жа-
ўыртып, эсеп-кысабыбызды 1-С 
программасына єткєрдїк. 

Ал эми аймактарды єнїктїрїї 
боюнча капиталдык курулуш жа-
гынан алсак, Нарын, Ысык-Кєл 
облустарында кошумча жаўы 
трансформаторлорду орнотууну 
киргиздик. Бардыгы 40ка чукул 
болот. Бул трансформаторду ор-
нотуу гана эмес ага аба чубалгы-
лары кошо курулат. Натыйжада 
кошумча электр энергиясынын 
кубаттуулугу жогорулайт. Жо-
горудагы жаўы конуштарды жер-
гиликтїї бийликтегилердин ара-
кеттерин кїтпєстєн, биздин кєз 
карашыбыздагы єтє кєйгєйлїї 
жерлерди планыбызга киргиз-
генбиз, куруп беребиз.

- Єндїрїш демекчи, электр-
монтёрлор, айдоочулар сыяк-
туу оор жумуштарды атка-
рышкан адистерге шарт тї-
зїп берїї жагы кандай?

- Компаниябызда эмгек шарт-
тары жакшы деўгээлде. Барды-
гы айлыктарын убагында алы-
шууда. Монтёрлорубуз жылуу 
жана атайы кийимдер, бут ки-
йимдер менен камсыз. Аларды 
маалында жаўыртып турабыз. 
Коргоо каражаттары, мамыларга 
чыгуу жабдыктары, электр мээ-
лейлери баары бар. Саламат-
тыктарына медициналык тек-
шерїїлєр убагында жїргїзїлєт.

- Кийинки кездерде электр 
тармактарында техникалык 
коопсуздук эрежелери сактал-
бай кызматкерлер кырсык-
ка учурагандар кездешїїдє. 
Коопсуздукту камсыз кылуу 
иштери кандай жїрїїдє.

- Бизде техникалык коопсуз-
дукту камсыздоо кызматы бар. 
Ар бир айдын экинчи жумасы-
нын шейшемби кїнї кызматкер-
лер менен иш алып баруу иш-
чаралары белгиленген. Ошон-
дой эле ар бир айдын їчїн-
чї кїнї техникалык коопсуз-
дук кїнїн єткєрєбїз. Шашы-
лыш билдирїїлєр боюнча иш-
чараларды кєрєбїз. Албетте, 
кырсык каш-кабактын орто-
сунда. Андай кырсык бизде да 
болгон. Бирок, кырсыктын ал-
дын алуу їчїн кєп аракеттерди 
кєрїїдєбїз. Техникалык кооп-
суздук эрежелерин сактасак эле 
кырсыктар болбойт.

Европа єнїгїї банкы менен 
сїйлєшкєнбїз. АСКУЭ эсепте-
гичтерин алалы деп олтурабыз. 
Быйыл 60 миўдей АСКУЭ эсеп-
тегичтери коюлат. Буларды жї-
зєгє ашыруу милдети турат. 
«Тїндїкэлектро» компаниясы 

ушундай эсептегичтерди орно-
тушуп, маселени оўунан чечип 
алышты. 6-7 айдын ичинде АС-
КУЭлерди Каракол, Нарын, Ба-
лыкчы, Кочкор шаарларына 
коюп алсак, кєп жоготууларыбыз 
кыскарат эле. Маанилїї жумуш-
ту жїзєгє ашырып алсак кєзє-
мєлдєєчїлєрїбїз тїтїнмє-тїтїн 
кыдырып, кєрсєткїчтєрдї алып, 
кайра кыдырып убара чегишпейт 
эле. Кыйналуудан, кєп чыгым-
дардан кутулат элек. 

- Єткєн жылы энергия жо-
готуулар тємєндєдїбї?..

- Башка компанияларга са-
лыштырмалуу Нарын жана 
Ысык-Кєл облусу тейлєє аянт 
жагынан Кыргызстандын 48 па-
йызын камтыйт. Алыскы участ-
каларда кардарлар бар. Ар бирин 
электр энергиясы менен камсыз 
кылуубуз керек. Буга жараша аба 
чубалгылары татаал жерлер ме-
нен тартылган. Мындан сыртка-
ры, 190 миўдей эсептегич жаб-
дуубуз бар. 2 пайызы АСКУЭ, 
калган 25 пайызы индукция-
лык эсептегичтер. Ушул эсеп-
тегичтердин єзї эле 2 пайыздай 
метрологиялык жоготууга дуу-
шар кылат. Ушундан улам биз-
дин жоготуубуз єткєн жылы 14,2 
пайызды тїздї.

- Адам їй-бїлєсї, кесиби, 
ошондой эле эмгегинен баар 
тапкан сыйлыктары менен 
сыймыктанат эмеспи…

- Биздин їлїшкє їй-бїлє ме-
нен электр тармагында иштєє 
буюрган окшойт. Атам, ини-
лерим энергетиктер болуш-
кандыктан татыктуу динас-
тия барына сыймыктанам. Ал 
эми адамды жетекчилик кыз-
мат сыйлыктардан оолак-
тат деген ойдо жїрєм. Антке-
ни, єз кызыкчылыгыўдан эл-
дин кызыкчылыгы жогору ту-
рат. Уят єлїмдєн катуу. Мен Ат-
Башынын Баш-Кайыўды айы-
лынанмын. Айылымдын кулу-
нунан мурда кулумун. Айыл-
дын Ардактуу атуулумун. На-
рын шаарында иштеген мезгил-
дерде швейцариялык долбоор-
ду бїтїрдїк. Ошондо шаардык-
тар эмгегимди баалашып, На-
рын шаарынын, ал эми Нарын 
облусунда 25 жыл эмгектенгени-
ме байланыштуу Нарын облусу-
нун Ардактуу атуулу наамдарын 
ыйгарышкан. Кыргыз Республи-
касынын мыкты энергетигимин, 
Нарын шаардык кеўешинин эки 
жолку депутатымын. Кєп грамо-
та, дипломдор менен сыйлангам.

- Демилгелїї иш-аракет-
териўиз жемиштїї болсун.

Канатбек АШЫМБАЕВ

"КАЛКЫБЫЗ ЖАРЫКСЫЗ 
КАЛБАСЫН"

«Чыгышэлектро» ачык акционердик коомунун 
башкы директору Алмасбек ЖУМАКАДЫРОВ:

Єткєн кыш айларындагы иш сыноосу «Чыгышэлектро» 
ачык акционердик коомунун эмгек жамаатынын 
эпкиндїї аракеттерин кєрсєттї. Алар Ысык-Кєл, 
Нарын жана Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районунун 
калкын, социалдык объектилерин электр энергиясы 
менен їзгїлтїксїз камсыздашууда. Бул Кыргызстандын 
аймагынын жарымы, же 48 пайызын тїзєт. Тагыраак 
айтканда, Ысык-Кєлдє - 7, Нарында - 6, Жалал-Абадда - 1 
тейлєє кызматтары кєрсєтїлєт. Карамактарында ар 
кандай чыўалуудагы 6 миў км 0,4. кВ., 10 миў км 10 кВ. 
3 миў км 0,35 кВ аба чубалгылары жана 65 даана 35 кВ, 
10,6 кВ жана 6000ден ашык 10,4 кВ кємєкчї чордондору 
бар. Ысык-Кєлдє 58, Нарында 60 айыл єкмєттєрї менен 
алакада. «Чыгышэлектро» ААКнын башкы директору 
ЖУМАКАДЫРОВ Алмасбек Маамытович менен учурдагы 
жана келечектеги иштер жєнїндє маектештик.
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Биринчи байлык – ден соолук

Балдар – биздин келечегибиз

Ордо калаабыз Бишкекте жеке 
менчик медициналык борборлордун 
жалпы саны учурда 100дєн ашат. 
Алар азыркы атаандаштык шартта 
медициналык тейлєєлєрдїн 
сапатын арттырууга єболгє 
тїзїїдє. Биздин бїгїнкї маегибиз 
“Кортекс” медициналык борборунун 
нур менен дарт аныктоо бєлїмїнїн 
башчысы ИБРАИМОВ Кубат 
Шарипканович менен болмокчу.

- Кубат Шарипканович, кепти "Кор-
текс" медициналык борборунун учур-
дагы ишмердиги тууралуу маалымат 
менен баштап берсеўиз...

- Кыргызстанда неврологиялык дарт-
тарды аныктоого жана дарылоого адис-
тешкен биринчи мекеме катары биздин 
медициналык борбордун ачылганы-
на быйыл март айында 10 жылга толду. 
2013-жылы биздин республикада бирин-
чи болуп "Кортексте" чыўалуу талаасы 
1,5 Тесланы тїзгєн магниттик-резонанс-
тык томограф аппараты (МРТ) орнотул-
ган. Тєрт жылдан кийин, тактап айтканда 
2017-жылы клиниканын мїмкїнчїлїктє-
рїн кеўейтїї максатында мультисрездик 
компьютердик томограф жана баш мээге 
спектроскопиялык жана трактографиялык 
изилдєє жїргїзє турган дагы бир МРТ 
орнотулду. Мурда биздин єлкєдє мындай 
изилдєєлєрдї жїргїзїї мїмкїн эмес эле.

2018-жылдын май айында биздин бор-
бор ушундай МРТ аппаратынын бирин 
Баткен шаарында орнотту. Єлкєбїздїн эў 
алыскы аймагы эсептелген Баткен облу-
сунун жашоочулары МРТдан текшерилїї 
їчїн жїздєгєн чакырым жол басып, убара 
тартып Ош шаарына же кошуна республи-
каларга барууга аргасыз эле.

Быйыл февраль айында биз магниттик-
резонанстык томографты Нарын шаары-
на да орноттук, натыйжада бийик тоолуу 
облустун жашоочулары їчїн дартты єз 
убагында заманбап ыкмалар менен так 
аныктоо абдан жеўилдеди.

- Магниттик-резонанстык томогра-
фиянын мааниси тууралуу да кошум-
чалай кетсеўиз...

- Магниттик-резонанстык томография 
дарт аныктоонун эў келечектїї ыкмала-
рынын бири болуп саналат. Ал саналуу 
секунддардын ичинде эле адамдын дене 
ткандарынын жана органдардын гистоло-
гиялык кесиндилердегидей эле сїрєттє-
рїн ар кандай єўїттєн так, даана алууга 
мїмкїндїк берет. Натыйжада, врачта ст-
руктуралык патологиялык єзгєрїїлєрдї 
кєрїї эле эмес, ар кандай органдардагы 
физико-химиялык жана патофизиология-
лык процесстерге баа берїї мїмкїнчїлїгї 
да пайда болот.

- Изилдєє жїргїзїїнїн мындай ык-
масы адам їчїн зыяндуу деген пикир-
лер айтылып жїрєт го, мунун канча-
лык чындыгы бар?

- Кєп жылдык тажрыйбаларга таянуу 
менен алынган илимий маалыматтарга 
ылайык, абдан кїчтїї делген магниттик 
талаалар адамга терс таасирин тийгизе 

албайт. МРТда иондошкон нурлануу кол-
донулбайт, ошондуктан учурда дарт анык-
тоонун бул ыкмасы зыянсыз деп эсеп-
телет. Деген менен МРТны колдонууда 
айрым чектєєлєр бар экендигин эскер-
те кетейин. Мисалы, кардиостимулятор, 
хирургиялык импланты (клипстер, жа-
салма муундар, ж.б.), ошондой эле дене-
ге жалгаштырылган металл жасалгалары 
менен жїргєн адамдарга МРТны колдо-
нууга болбойт.

Ал эми изилдєє жїргїзїї учурунда бей-
таптан кыймылсыз абалда жатып туруу 
гана талап кылынат. Бул сапаттуу сїрєт-
тєрдї алуу їчїн зарыл. Айрым учурлар-
да алдын ала кыска убакытка дем албай 
туруу керектиги эскертилет. Бейтап ата-
йын столго чалкасынан жаткырылат. Баш 
мээни тартуу учурунда бейтаптын башына 
атайын жаздыкча коюлат. Тартуу учурун-
да сїйлєєгє жана башты ары-бери оода-
рып кыймылдатууга болбойт. Изилдєє-
лєр эч кандай жагымсыз сезимдерди жа-
ратпайт.

МРТ мээнин шишиги, инсульт, сезге-
нїї процесстери, єнїгїїдєгї аномалиялар, 
омуртка кемирчектеринин чуўкурлары, 
сыныктар сыяктуу жана башка патоло-
гияларды аныктоонун эў маалыматтуу 
ыкмасы болуп саналат.

Компьютердик томография классика-
лык рентгенографиялык ыкма менен кє-
рїїгє мїмкїн болбогон боор, бєйрєк, кєк 
боор, калкан без сыяктуу органдар менен 
ткандарды, ошондой эле єпкєлєрдєгї, та-

кымдардагы жана сєєк системасындагы 
эў майда єзгєрїїлєрдї кєрїїгє мїмкїн-
дїк берет. КТнын дагы бир артыкчылы-
гы – кан тамырлардын абалын так кєр-
сєткєндїгїндє.

Компьютердик томографияда (КТ, 
МСКТ) адамдын дээрлик бардык ички 
органдарынын ткандарынын структура-
сын деталдуу визуалдаштыруу жана кат-
марлуу сїрєттєрїн алуу максатында рент-
ген нурлары пайдаланылат. Компьютер-
дик томография ыкмасы менен сїрєткє 
тартуу рентген нурлары єткєн органдар 
менен ткандардын калыўдыгына жара-
ша жїргїзїлєт. Изилдєє учурунда рент-
ген нурларынын ичке шооласынан турган 
рентген тїтїгї пациенттин тегерегинде 
айланат. Бир эле учурда кєп сандаган сен-
сорлор изилденїїчї объектиден чыгып 
жаткан бардык нурланууларды, кымын-
дай єзгєрїїлєрдї кєз жаздымында кал-
тырбай кабыл алат.

Сенсорлордогу маалыматтар кубаттуу 
компьютердин жардамы менен электенген 
соў, узун-тууралуу кезектешкен кесинди-
лер тїрїндє ("томография" - "сїрєттїн 
кесиндиси" дегенди тїшїндїрєт) мони-
тордон кєрїнєт. Кесинди канчалык жу-
ка болсо, дарттын себеби ошончолук так. 
Заманбап томографтар миллиметрден да 
кичине єлчємдєгї деталдарды кєрє алат – 
кєп учурларда бул ємїрдї сактап калууну 
билдирет. Ырас, жогоруда айтылгандай 
компьютердик томография рентгендик 
нурланууну пайдаланат, бирок бейтап ка-

димки рентгенографияга караганда кыйла 
аз нурлануу алат, ал эми КТнын маалы-
маты бир нече эсе жогору болот. Бул ык-
манын артыкчылыктуу жагы - кардиости-
муляторлор, жасалма жїрєк клапандары, 
металл клипстер менен жїргєн, б.а. МРТ 
колдонууга болбой турган бейтаптарды 
изилдєєгє мїмкїндїк берет.

- Сиздерге кайрылган бейтаптардын 
категориялары кандай?

- Биздин борбор чоўдор жана балдар 
їчїн да МРТ жана КТ изилдєєлєрїн жїр-
гїзєт. Балдарды изилдєєнїн єзгєчєлїгї 
- алардын медикаментоздук уйкуга кир-
гизилгендигинде, анткени алар изилдєє 
учурунда кєп убакыт кыймылсыз жатууга 
чыдай алышпайт.

Мындан сырткары, биздин борбор-
до боюнда бар аялдар їчїн тїйїлдїктє-
гї гидроцефалия сыяктуу тїрлїї пато-
логияларга, органдардын єнїгїїсїндєгї 
єзгєрїїлєрїнє изилдєєлєр жїргїзїлєт.

- Томографиядан єтїї кандайдыр 
бир даярдыкты талап кылабы?

- КТ жана МРТдан єтїї айрым учурлар-
да гана атайын даярданууну талап кылат. 
Мисалы, КТ контрастты колдонуу менен 
жїргїзїлгєндїктєн, врач аппаратка тар-
тылганга чейин бейтапка бир нече саат 
бою тамактанбоону эскертет. Кыймыл-
ды чектебеген кенен кийимчен келїї ке-
рек. Алдын ала тиш каптамаларын, угуу 
аппаратын, кєз айнек, зер жасалгаларын 
чєнтєктєрдєн металл буюмдарды чыгарып 
коюу зарыл. Эгерде бейтапта кайсыл бир 
препараттарга аллергиясы болсо, ал туу-
ралуу врачка маалымдоо талап кылынат. 
Контраст колдонулуучу КТ изилдєєсїнєн 
кийин организмден контрастуу заттарды 
тезирээк айдап чыгаруу їчїн суюктукту 
кєбїрєєк ичїї сунушталат.

Ал эми ич кєўдєй жана жамбаш чєл-
кємїндєгї органдарга МРТ изилдєєсїн 
жїргїзїї да атайын даярдыкты талап кы-
лат. Бейтаптар изилдєє алдында ич кєп-
тїрїїчї, жел пайда кылуучу азыктардан 
(жашылча жана жемиштер, кара нан, ж.б.) 
баш тарта туруусу керек. Тартылууга че-
йин бир нече саат мурда тамактанууну жа-
на суюктук ичїїнї токтотуу, желди азай-
туучу жана спазмдарды басуучу препа-
раттарды кабыл алуу керек. Ошондо гана 
врач кєргїсї келген картина алда канча 
таасын жана кеўири болот. Жамбаш чєл-
кємїндєгї органдарды тарттырууда табар-
сыктын толуп турганы жакшы.

Шайгїл УРМАТОВА

ДАРТ АНЫКТООНУН ЗАМАНБАП 
ЫКМА-ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ КОЛДОНУЛАТ

Адамдын, айрыкча жаш єспїрїмдєрдїн алдында татаал 
турмуш жолдору турат. Жолдун узун-кыскасынан 
мурда туурасын тандап, келечекке кадам шилтегендер 
максаттарына жетишээрин Ысык-Кєл областтык ички 
иштер башкармалыгында єткєн «Миў жолдон - туура жолду 
танда» акциясы айгиленеди.

- Мамлекет башчыбыздын 
2020-жылды – «Аймактарды 
єнїктїрїї, єлкєнї санариптеш-
тирїї жана балдарды колдоо 
деп жарыялаган жарлыгы биз-
дин башкармалыктын єздїк ку-
рамы тараптан кызуу кубаттоого 
алынды. Бул боюнча бир катар 
иш-чараларды жїзєгє ашырууну 
белгилегенбиз, - деди Ысык-Кєл 
облусунун ички иштер башкар-
малыгынын начальниги, мили-
циянын полковниги Улан Асан-

баев Каракол шаарынын мек-
тептеринин окуучуларына, му-
галимдерине кайрылып: - Биз 
ушул ирээт єспїрїмдєрдїн ара-
сында кездешїїчї тартип бу-
зуулардын, кылмыштуулуктун 
алдын алуу багытында «Миў 
жолдон - туура жолду танда» 
иш-чарасын мэриянын, «Инсан 
муун» коомдук бирикмесинин 
жана Ички иштер министрлиги-
нин колдоосунда єткєрїїдєбїз.

- Бїгїнкї кїндє Каракол шаа-

рынын мэриясы жаштардын тереў 
билимге каныгуусуна, эс алуула-
рына камкордуктар кєрїїдє. Єз-
гєчє, «Инсан муун» коомдук би-
рикмеси узак жылдардан бери єс-
пїрїмдєр арасында олуттуу иш-
чараларды уюштуруусу кубанды-
рууда, - деди Каракол шаарынын 
вице-мэри Гїлнар Орозова.

Ички иштер министрлигинин 
єкїлї Нуржан Адылова: - Єлкєдє 
2019-жылы єспїрїмдєр арасын-
да терс кєрїнїштєр 2018-жылга 
салыштырганда 700гє азайган. 
Бирок, жаштардын їстїнєн зор-
дук-зомбулук кєрсєтїї 35 пайызга 
єскєн. Ошондуктан, коомубуздун 
ар бир мекенчил атуулу балдар-
га, алардын жїрїм-турумдарына, 
мектептеги окууларына кєзємєл 

салууну туруктуу жїргїзїїбїз ке-
рек, - деди тынчсыздануусун жа-
шырбай.

Мектеп окуучулары, спорттун 
дзю -до боюнча 5 жолку чемпио-
ну Ажар Исаева, Евразиянын ара-
лаш жеке кїрєш чемпиону Тилек 
Жээнбеков, 20 жаштагы бизнес-
мен Жакшылык Бекназаров ак-
циянын катышуучуларына єзї-
лєрїнїн демилгелери, баалуу ой-
пикирлери жєнїндє кызыктуу жа-

на нускалуу баян куруп беришти.
«Инсан муун» коомдук би-

рикмесинин тєрайымы Гїлжан 
Бекенбаева, Бишкек шаарынын 
аялдар коомунун єкїлї Гїлнара 
Калкаманова, Каракол шаары-
нын №5 орто мектебинин окуу-
чусу Бакыткан Бактияр облус-
тун ички иштер башкармалыгы-
нын сыйлыктары менен сыйла-
нышты.

Канатбек АШЫМБАЕВ

ТҮМӨН ЖОЛДУН ТУУРАСЫН ТАНДА
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Ж
Жакын туугандар – жубайы, ата-энеси, 

балдары, асырап алуучулар, асырап алын-
гандар, ата-энеси бир жана ата-энесинин 
бирєє єгєй ага-инилер жана эже-сиўдилер, 
чоў ата-таяталар, чоў энелер-таенелер, не-
берелер.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 1-беренеси)

Жалпыга маалымдоо каражаты – мам-
лекеттик органдар, маалымат агентстволору, 
саясий, коомдук жана башка уюмдар, жеке 
адамдар тарабынан чыгарылуучу газеталар, 
журналдар, аларга тиркемелер, альманах-
тар, китептер, бюллетендер, калкка тара-
тууга арналган, туруктуу аталышы бар бир 
жолку басылмалар, ошондой эле телерадио-
каналдар, кино жана кєрсєтмє студиялар, 
мамлекеттик органдар, маалымат агентст-
волору, саясий, коомдук жана башка уюм-
дар жеке адамдар тарабынан чыгарылуучу 
уктурма жана кєрсєтмє жазылмалар менен 
программалар массалык маалымат каражат-
тарына таандык кылынат.

(«Массалык маалымат каражаттары жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 1-беренеси)

Жараксыз бюллетендер (референдум-
да) - референдумга катышуучунун єз эр-
кин билдирїїсїн аныктоо мїмкїн болбо-
гон добуш берїї їчїн бюллетендер, ошондой 
эле добуш берїї їчїн кєчмє їкєктєн алын-
ган добуш берїї їчїн жараксыз бюллетен-
дер (эгерде добуш берїї їчїн кєчмє їкєктє-
гї добуш берїї їчїн бюллетендердин саны 
алынган добуш берїї бюллетендердин саны 
жєнїндє белгиси бар референдумга каты-
шуучулардын арыздарынын санынан ашкан 
факты орун алган болсо) жараксыз деп са-
налат. Борбордук шайлоо комиссиясы тара-
бынан белгиленген коргоо белгилери коюл-
баган, участкалык шайлоо комиссиясынын 
мєєрї менен кїбєлєндїрїлбєгєн жана баш-
ка белгиленген белгилерди камтыбаган до-
буш берїї їчїн бюллетендер да жараксыз-
дардын санына кирет.

(«Кыргыз Республикасынын референдуму 
жєнїндє» Кыргыз Республикасынын конс-
титуциялык Мыйзамынын 35-беренесинин 
13-бєлїгї)

Жараксыз шайлоо бюллетендери – 
шайлоочунун эркин билдирїїсїн аныктоо 
мїмкїн болбогон шайлоо бюллетендери, 
ошондой эле добуш берїї їчїн кєчмє їкєк-
тєн алынган жараксыз шайлоо бюллетенде-
ри (эгерде добуш берїї їчїн кєчмє їкєктє-
гї шайлоо бюллетендеринин саны алынган 
шайлоо бюллетендеринин саны жєнїндє 
белги бар шайлоочулардын арыздарынын 
санынан ашкан факты орун алган болсо) жа-
раксыз болуп эсептелет. Борбордук шайлоо 
комиссиясы тарабынан белгилеген коргоо 
белгилери коюлбаган, участкалык шайлоо 
комиссиясынын мєєрї менен кїбєлєндїрїл-
бєгєн жана башка белгиленген белгилерди 
камтыбаган шайлоо бюллетендери да жа-
раксыздарга кирет;

- эгерде добуш берїї їчїн кєчмє їкєктє-
гї шайлоо бюллетендеринин саны, алынган 
шайлоо бюллетендеринин жана берилген 
чектердин саны жєнїндє белгиде камтыл-
ган шайлоочулардын арыздарынын саны-
нан кєп экени белгиленсе, добуш берїї їчїн 
ушул кєчмє їкєктєгї бардык шайлоо бюл-
летендери, участкалык шайлоо комиссиясы-
нын чечими менен жараксыз деп таанылат 

жана тємєнкї оў бурчун кесїї жолу менен 
керектен чыгарылат, бул жєнїндє єзїнчє 
акт тїзїлєт.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын Конституциялык 
Мыйзамынын 35-беренесинин 12-бєлїгї)

Жарандардын жигердїї шайлоо уку-
гу – Кыргыз Республикасынын жарандары-
нын мамлекеттик органдарын жана жерги-
ликтїї єз алдынча башкаруу органдарын, 
ошондой эле шайлануучу кызмат адамда-
рын шайлоо укугу.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 1-беренеси)

Жарандардын жыйыны – калктын жер-
гиликтїї маанидеги маселелер боюнча жер-
гиликтїї жамааттын уставына ылайык су-
нуштамаларды же чечимдерди кабыл алуу 
менен, бир кєчєнїн, бир кварталдын, ки-
чи райондун же айылдын аймагында жаша-
ган тургундардын чогулушунда аларды тал-
куулоо жолу менен ал маселелерди чечїїгє 
катышуусунун тикелей таризи.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси)

Жарандардын пассивдїї шайлоо уку-
гу – Кыргыз Республикасынын жарандары-
нын мамлекеттик бийлик органдарына жана 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органда-
рына шайлануу укугу.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 1-беренеси)

Жарандардын шайлоо укуктары – 
Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
мамлекеттик бийлик органдарына жана жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу органдары-
на шайлоого жана шайланууга, анын ичинде 
талапкерлерди кєрсєтїї, шайлоо алдында-
гы їгїт иштерин жїргїзїї, шайлоону єткє-
рїїгє байкоо жїргїзїї, добуш берїїнїн жы-
йынтыктарын белгилєєнї жана шайлоонун 
натыйжаларын аныктоону кошуп алганда, 
шайлоо комиссияларынын ишине байкоо 
жїргїзїї, ошондой эле башка шайлоо ара-
кеттерине катышуу укугу.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўе-
шинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» Кыр-
гыз Республикасынын конституциялык Мый-
замынын 1-беренеси, «Жергиликтїї кеўештер-
дин депутаттарын шайлоо жєнїндє» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 2-беренеси)

Жарандардын шайлоо укуктарынын 
кепилдиктери – Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын шайлоо укуктарын камсыз-
доонун уюштуруучулук, укуктук, маалымат-
тык жана башка каражаттары.

 («Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 1-беренеси)

Жарандык – адамдын мамлекет менен 
укуктук туруктуу байланышы, ал байла-
ныш экєєнїн ортусунда єз ара укуктар ме-
нен милдеттерди пайда кылат. 

Жарандык ценз – шайлоо мыйзамынын 
талабы, ага ылайык шайлануучу кызмат ор-
дуна талапкер ошол мамлекеттин жаранды-
гына ээ болууга тийиш.

Жаш курак цензи – жашы жеткенден ки-
йин шайлоо укугунун субъектисине шай-
лоого, референдумга катышууга же белгилїї 

бир кызмат ордун ээлєєгє мїмкїн болуучу 
жаш курак.

Жашыруун добуш берїї – жарандар-
дын єз эркин билдирїїлєрїн кандайдыр бир 
контролдоо мїмкїндїгїн болтурбаган, жа-
шыруун добуш берїїнїн тїрї. Добуш бе-
рїїнїн жашыруундуулугун бузуу Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында карал-
ган жоопкерчиликке алып келет.

(«Кыргыз Республикасынын Президентин 
жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарын шайлоо жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык 
Мыйзамынын 6-беренеси)

Жашыруун кайрымдуулук кылуучу – 
єзїнїн тємєнкї маалыматтарынын бирин: 
фамилиясын, атын, атасынын атын, жаша-
ган жеринин дарегин, паспорттук маалы-
маттарын кєрсєтпєгєн, ошондой эле єзї жє-
нїндє анык эмес маалыматтарды кєрсєт-
кєн жаран.

(«Кыргыз Республикасынын референдуму 
жєнїндє» Кыргыз Республикасынын конс-
титуциялык Мыйзамынын 43-беренесинин 
3-бєлїгїнїн 10-пункту, «Жергиликтїї ке-
ўештердин депутаттарын шайлоо жєнїн-
дє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
15-беренесинин 4-бєлїгїнїн 10-пункту)

Жергиликтїї жамаат – 
администрациялык-аймактык бирдиктин 
аймагында туруктуу жашаган, жергиликтїї 
єз алдынча башкаруунун єкїлчїлїктїї жа-
на аткаруу органдары аркылуу жергиликтїї 
маанидеги маселелерди єзїнїн жоопкерчи-
лигинде чечїї кызыкчылыктары менен би-
риккен Кыргыз Республикасынын жаран-
дарынын тобу

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренесинин 1-абзацы)

Жергиликтїї жамааттын курултайы – 
жалпы кызыкчылыктагы маселелерди тал-
куулоо максатында жергиликтїї жамаат-
тардын єкїлдєрїнїн чогулушу.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї жамааттын мїчєсї – 
администрациялык-аймактык бирдиктин 
аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Рес-
публикасынын жараны.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї жамааттын (шаардын, 
айыл аймагынын) уставы – жергилик-
тїї кеўештин ченемдик укуктук актысы ме-
нен бекитилїїчї жана тиешелїї аймакта 
калктын турмуш-тиричилигинин маселе-
лери боюнча жергиликтїї жамааттын орто-
сундагы жана жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдары менен єз ара мамилелери-
нин тартибин жєнгє салуучу акт.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї кеўеш – тиешелїї шаар-
дын (шаардык кеўеш), айылдык аймактын 
(айылдык кеўеш) жергиликтїї жамааты тара-
бынан тїздєн-тїз шайлануучу жергиликтїї єз 
алдынча башкаруунун єкїлчїлїктїї органы.

(«Жергиликтїї кеўештердин депутатта-
рын шайлоо жєнїндє» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 2-беренеси)

 Жергиликтїї кеўештердин депутат-
тарын шайлоо тутуму – шаардык кеўеш-
тердин депутаттарын шайлоо пропорциялуу 
тутум боюнча, ал эми айылдык кеўештердин 
депутаттарын шайлоо – мажоритардык ту-
тум боюнча жїргїзїлєт.

(«Жергиликтїї кеўештердин депутатта-
рын шайлоо жєнїндє» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамынын 47-беренеси)

Жергиликтїї кеўештин депутаты – 
жашыруун добуш берїїдє жалпы, теў жана 
тикелей шайлоо укугунун негизинде жер-
гиликтїї кеўешке шайлануусунун жыйын-
тыгында єз ыйгарым укуктарына ээ болгон 
Кыргыз Республикасынын жараны.

(«Жергиликтїї кеўештердин депутатта-
рынын статусу жєнїндє» Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамынын 2-беренеси)

Жергиликтїї маанидеги маселелер – 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу орган-
дары жана алардын кызмат адамдары та-
рабынан жарандардын тикелей эрк-ниетин 
билдирїї жолу менен чечилїїчї, тиешелїї 
аймактагы калктын турмуш-тиричилигин 
камсыз кылуу маселелери.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї мамлекеттик адми-
нистрация – райондун аймагында Кыр-
гыз Республикасынын министрликтеринин, 

мамлекеттик комитеттеринин, админист-
рациялык ведомстволорунун жана башка 
мамлекеттик органдарынын макулдашылган 
иштерин, алардын жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу органдары менен єз ара аракет-
терин камсыз кылуучу жана берилген иш-
милдеттер жана ыйгарым укуктар боюнча 
алардын иштерине мамлекеттик контрол-
ду жїзєгє ашыруучу аткаруу бийлигинин 
мамлекеттик органы.

(«Жергиликтїї мамлекеттик админист-
рация жєнїндє» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 2-беренесинин 2-бєлїгї).

Жергиликтїї єз алдынча башкаруу – 
жергиликтїї жамааттын жергиликтїї маа-
нидеги маселелерди чечїїгє багытталган єз 
кызыкчылыктарындагы жана єз жоопкерчи-
лигиндеги єз алдынча иш аракеттери. Жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруу жергилик-
тїї жамааттар тарабынан айылдык аймак-
тын жана шаардын єкїлчїлїктїї жана ат-
каруу органдары аркылуу, ошондой эле жа-
рандардын тїздєн-тїз катышуу жолу менен 
жїзєгє ашырылат.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 4-беренеси).

Жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
органы – тиешелїї администрациялык-
аймактык бирдиктин чек араларында єкїл-
чїлїктїї же аткаруу иш-милдеттерин жана 
ыйгарым укуктарын жїзєгє ашырууга, жер-
гиликтїї маанидеги маселелер боюнча атка-
руу їчїн милдеттїї чечимдерди кабыл алуу-
га, берилген мамлекеттик ыйгарым укук-
тарды аткарууга жана алардын ишке ашы-
рылышын камсыз кылууга ыйгарым укук-
туу, Конституцияга жана башка ченемдик 
укуктук актыларга ылайык туруктуу негиз-
де уюшулган, жергиликтїї бюджеттен кар-
жылануучу орган.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси)

Жергиликтїї єз алдынча башкаруунун 
аткаруучу органы (мэрия, айыл єкмєтї) – 
тиешелїїлїгїнє жараша шаардык кеўештин 
же айылдык кеўештин чечимдерин даярдоону 
жана аткарууну, ошондой эле мыйзамдар жа-
на жергиликтїї кеўештердин чечимдери ме-
нен белгиленген башка ыйгарым укуктарды 
жїзєгє ашыруу їчїн тїзїлгєн жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органы.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї єз алдынча башка-
руунун єкїлчїлїктїї органы – тиеше-
лїї администрациялык-аймактык бирдик-
тин калкы тарабынан тике шайлануучу жана 
жергиликтїї маанидеги маселелерди чечїї 
ыйгарым укуктары берилген жергиликтїї 
єз алдынча башкаруунун шайлануучу кол-
легиялуу органы. Айыл аймактарында жа-
на шаарларда жергиликтїї кеўештер жер-
гиликтїї єз алдынча башкаруунун єкїлчї-
лїктїї органдары болуп саналат.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси).

Жергиликтїї єз алдынча башка-
руунун шайланма кызмат адамы – калк 
же жергиликтїї кеўеш тарабынан тїздєн-
тїз шайланган жаран.

(«Жергиликтїї єз алдынча башкаруу жє-
нїндє» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы-
нын 2-беренеси)

Жогорку Кеўеш – Кыргыз Республика-
сынын парламенти – мыйзам чыгаруу бий-
лигин жана єз ыйгарым укуктарынын че-
гинде контролдук кылуу милдеттерин жї-
зєгє ашыруучу єкїлчїлїктїї жогорку орган.

(«Кыргыз Республикасынын Конституция-
сынын» 70 беренесинин 1-бєлїгї) 

Жогорку Кеўештин депутаты – Жогор-
ку Кеўештин депутаты Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарына ылайык партиялык 
тизмелер боюнча шайланган жана Конститу-
цияда, ушул Мыйзамда, Жогорку Кеўештин 
Регламентинде жана Кыргыз Республикасы-
нын башка ченемдик укуктук актыларында 
белгиленген мыйзам чыгаруу жана башка 
ыйгарым укуктарды Жогорку Кеўеште жї-
зєгє ашырууга ыйгарым укуктар берилген, 
21 жаш курагынан кем эмес Кыргыз Респуб-
ликасынын жараны болуп саналат. 

(«Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутатынын статусу жєнїндє» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-бе-
ренеси)

Жыйналыштын протоколу – жыйна-
лыштын жїрїшїн башталышынан тартып 
аяктаганына чейин белгилєєчї документ.

(Уландысы бар)

Билип алыўыз! ШАЙЛОО 
УКУГУ 

БОЮНЧА 
СЄЗДЇК



ПССИ ЧАТКАЛЬСКОГО РАЙОНА 
объявляет вторичные публичные торги по реализации 

недвижимого заложенного имущества: 
Жилой дом расположенный по адресу: Жалал-Абадская область, 

Чаткальский район, с/у Каныш-Кыя, с. Айгыр-Жал, общей 
полезной площадью – 166,41 кв.м., жилой площадью – 105,15 кв.м. 

с земельным участком мерою – 6 715,5 кв.м. принадлежащий 
Мусабаеву Сатаркулу Аскаровичу на основании токтом №1181 

с/у Каныш-Кыя от 25.12.2004 г., гос. акт о праве частной 
собственности на земельный участок серии Ч №527037 от 

17.05.2010 года, идентификационный код №3-09-01-1002-0421. 
Начальная стартовая цена 552 000 

(пятьсот пятьдесят два тысяча) сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 20 àïðåëÿ 2020 ãîäà, ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî 
íà÷àëà òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé 
öåíû äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ×àòêàëüñêîãî ðàéîíà â «ÐÑÊ Áàíê». 
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé ïîñëå 
òîðãîâ âíåñòè ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå 
âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ 
ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé  âçíîñ 
ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè, íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, 
ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ÏÑÑÈ ×àòêàëüñêîãî ðàéîíà: 
Òåë.ðàá.: (03749) 3-00-76, ìîá.: (0778) 80-00-76., (0555) 10-78-66. 
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ПССИ АЛА-БУКИНСКОГО РАЙОНА 
объявляет публичные торги (аукцион) 

по реализации заложенного имущества: 
Жилой дом находящийся в селе Совет-Сай с/о 1 Мая, 

Ала-Букинского района общей полезной площадью - 121,96 кв.м., 
из них жилой площадью - 72,39 кв.м., земельный участок 
мерою - 4754,00 кв.м. за идент. кодом 3-01-06-1004-0077 

принадлежащий Пулатову Тынычбеку Нурмаматовичу. 
Стартовая цена – 480 000 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà â 10.00 ÷àñîâ 
20 àïðåëÿ 2020 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåï.ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêî-
ãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå 
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí íå 
áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, 
çà êîòîðóþ èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììû âíåñåííîé èì 
ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34,  (0770) 00-02-20. Ä-12

ПССИ АЛА-БУКИНСКОГО РАЙОНА
объявляет публичные торги (аукцион) 

по реализации заложенного имущества: 
Жилой дом находящийся  в участке КПОТ с/о Ала-Бука, 

Ала-Букинского района общей полезной площадью - 78,33 кв.м., 
из них жилой площадью - 31,17 кв.м., земельный участок мерою - 
2274,5 кв.м. принадлежащий Кочорову Расулбеку Шатмановичу. 

Стартовая цена – 360 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà â 13.00 ÷àñîâ 
20 àïðåëÿ 2020 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåï.ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêî-
ãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå 
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí íå 
áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâè âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, 
çà êîòîðóþ èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììû âíåñåííîé èì 
ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34,  (0770) 00-02-20. Ä-12

ПССИ АЛА-БУКИНСКОГО РАЙОНА
объявляет публичные торги (аукцион) 

по реализации заложенного имущества: 
Жилой дом находящийся  в селе Бирлешкен с/о Кок-Серек, 

Ала-Букинского района общей полезной площадью - 92,50 кв.м., 
из них жилой площадью - 64,38 кв.м., земельный участок мерою - 
6425 кв.м. принадлежащей Нурмановой Марапатхан Якуповны.

Стартовая цена – 240 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà â 15.00 ÷àñîâ 
20 àïðåëÿ 2020 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåï.ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêî-
ãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå 
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí íå 
áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, 
çà êîòîðóþ èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííîé èì 
ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àëà-Áóêèíñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34,  (0770) 00-02-20. Ä-12

АУКЦИОН “ӨКБ “ААЛАМ” ААК 
акционерлердин жылдык жалпы чогулушун 
єткєрє тургандыгы жєнїндє маалымдайт 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2019-æûëäàãû Áàøêàðìàëûêòûí îò÷¸òóí áå-

êèò¿¿.
3. 2019-æûëäàãû Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí îò÷¸òóí 

áåêèò¿¿.
4. 2019-æûëäàãû “Êûðãûçàóäèò” àóäèòîðäóê-êå-

¢åø áåð¿¿÷¿ ÆÀÊ ôèðìàñûíûí êîðóòóíäóñóí 
áåêèò¿¿.

5. 2019-æûëäàãû Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí êîðó-
òóíäóñóí áåêèò¿¿.

6. 2019-æûëäàãû èøìåðäèãèíèí æûéûíòûãû 
áîþí÷à êèðåøåëåðäè áºë¿øò¿ð¿¿, êèðåøåëåð-
äèí æàíà ÷ûãàøàëàðäûí ýñåáèí, áóõãàëòåðäèê 
áàëàíñòû, æûëäûê îò÷¸òòó áåêèò¿¿.

7. Óñòàâãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
8. Àóäèòîðäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ ºë÷ºì¿í æàíà 

èøêàíàíûí àóäèòîðóí øàéëîîíó áåêèò¿¿.
9. “Êîðïîðàòèâäèê áàøêàðóóíóí êîäåêñèíå” ºç-

ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
10. “Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäºã¿ æîáîëîðãî” 

ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
11. “Áàøêàðìàëûê æºí¿íäºã¿ æîáîëîðãî” ºçãºð-

ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿ áåêèò¿¿.
12. “ªÊÁ “Ààëàì” ÀÀÊíûí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿ æºí¿íäºã¿ 

æîáîëîðäó” áåêèò¿¿.
13. “ªÊÁ “Ààëàì” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòà-

ëóó÷ó ìààëûìàòòàðäû æàíà àóäèò ºòêºð¿¿í¿í 
òàðòèáè æºí¿íäºã¿ æîáîëîðäó” áåêèò¿¿.

14. 2019-æûëäàãû äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í òàðòè-
áè æàíà ºë÷ºì¿ æºí¿íäºã¿ ÷å÷èì êàáûë àëóó.

15. “ªÊÁ “Ààëàì” ÀÀÊíûí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàé-
ëîîíó áåêèò¿¿.

16. 2020-æûëãà êàðàòà æûëäûê áþäæåòòè áåêèò¿¿.
17. 2020-æûëãà êàðàòà Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 

ì¿÷ºëºð¿íº êîìïåíñàöèÿíû æàíà ñûé àêûëàð-
äûí ñìåòàñûí áåêèò¿¿.

18. 2020-æûëãà êàðàòà Òåêøåð¿¿÷¿ãº æàíà Òåêøå-
ð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿íº êîìïåíñàöèÿ-
ëàðäûí æàíà ñûé àêûëàðäûí ñìåòàñûí áåêèò¿¿.

×îãóëóø 2020-æûëäûí 9-àïðåëèíäå ñààò 
15.00äº Áèøêåê øààðû, Øîïîêîâ êº÷ºñ¿, 89 
äàðåãèíäå ºòºò.

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 14.00äº, êàòòîîíóí 
àÿêòàëûøû ñààò 15.00äº.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 8-àïðåëè. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: 48-62-91, 48-64- 69. 

Àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ÷îãóëóøòóí ìàòå-
ðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð “ªÊÁ “Ààëàì” ÀÀÊ-
äàí äàðåãè Áèøêåê øààðû, Øîïîêîâ êº÷ºñ¿, 89 
êàäðëàð áàø÷ûñûíûí áºëìºñ¿íºí 2020-æûëäûí 
20-ìàðòûíàí áàøòàï ñààò 10.00äºí ñààò 16.00ãº 
÷åéèí òààíûøñà áîëîò.

ОАО «ОКБ «ААЛАМ» 
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ïðàâëåíèÿ çà 2019 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà 

2019 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ ÇÀÎ àóäèòîðñêî-

êîíñóëüòàöèîííîé ôèðìû «Êûðãûçàóäèò» çà 
2019 ãîä.

5. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèÿ Ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè çà 2019 ãîä.

6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêî-
ãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ â 2019 
ãîäó,  ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ïî èòîãàì äåÿ-
òåëüíîñòè. 

7. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Óñòàâ.
8. Óòâåðæäåíèå èçáðàíèÿ àóäèòîðñêîé îðãàíèçà-

öèè è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà. 
9. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â «Êîäåêñ 

êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ».
10. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â «Ïîëîæå-

íèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ».
11. Óòâåðæäåíèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â «Ïîëîæå-

íèå î Ïðàâëåíèè».
12. Óòâåðæäåíèå «Ïîëîæåíèÿ î Ðåâèçîðå ÎÀÎ 

«ÎÊÁ «ÀÀËÀÌ».
13. Óòâåðæäåíèå «Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâå-

äåíèÿ àóäèòà è ïðåäñòàâëåíèè èíôîðìàöèè 
àêöèîíåðàì  â ÎÀÎ «ÎÊÁ «ÀÀËÀÌ».

14. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàçìåðå è ïîðÿäêå âûï-
ëàòû äèâèäåíäîâ çà 2019 ãîä.

15. Óòâåðæäåíèå èçáðàíèÿ Ðåâèçîðà ÎÀÎ «ÎÊÁ 
«ÀÀËÀÌ».

16. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà íà 2020 ãîä.
17. Óòâåðæäåíèå ñìåò âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåí-

ñàöèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íà 2020 ãîä.
18. Óòâåðæäåíèå ñìåò âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñà-

öèè ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è Ðåâèçîðó 
íà 2020 ãîä.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 9 àïðåëÿ 2020 ãîäà â 
15.00 ÷. ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Øîïîêîâà, 89.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ñ 14.00, îêîí÷àíèå ðåãèñòðà-
öèè â 15.00 ÷.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî  íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 
- 8 àïðåëÿ 2020 ã.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 48-62-91, 48-64-69.

Àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè 
ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ   àêöèîíåðîâ â ÎÀÎ 
«ÎÊÁ «ÀÀËÀÌ»   ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Øîïî-
êîâà, 89 â êàáèíåòå îòäåëà êàäðîâ  ñ 20 ìàðòà 
2020 ãîäà ñ 10.00 ÷. äî 16. 00 ÷.

Í-357

ОАО

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, 
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 10 àïðåëÿ 

2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ãîðîä Áèøêåê, óë.Èñàíîâà, 18. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Îò÷åò î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÎÀÎ «Àýðîäðîìäîðñòðîé» çà 
2019 ãîä, óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, 
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2019 ãîä.

3. Îò÷åò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà 2019 ãîä.

4. Îò÷åò ðåâèçîðà, çàêëþ÷åíèå àóäèòîðîâ.

5. Îá èçáðàíèè àóäèòîðà íà 2020 ãîä è óò-
âåðæäåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ.

6. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé 
÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

7. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Àýðîäðîìäîðñòðîé».

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: ñ 8.50 ÷. äî 9.50 ÷.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà 
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 9 àïðåëÿ 2020 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëå-
íèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ 
ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ìîæíî 
îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Àýðîäðîìäîðñòðîé» ïî 
àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, 
óë. Èñàíîâà, 18. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê ïî ñîçûâó è ïîäãîòîâêå 
ê ñîáðàíèþ: +996 (770) 111-236.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì ïðè ñåáå èìåòü 
ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñ-
ïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè. 

2020-æûëäûí 10-àïðåëèíäå ñààò 10.00äº 
Áèøêåê ø., Èñàíîâ êº÷., 18 äàðåãèíäå 

àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû 
÷îãóëóøóí ºòêºðº òóðãàíäûãû 

æºí¿íäº ìààëûìäàéò. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿. 
2 2019-æûë ¿÷¿í «Àýðîäðîìäîðñòðîé» ÀÀÊíûí 

ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøè æºí¿íäºã¿ îò÷åò, 
2019-æûë ¿÷¿í æûëäûê áàëàíñòû, ïàéäàëàð 
æàíà çûÿíäàð æºí¿íäºã¿ îò÷åòòîðäó áåêèò¿¿. 

3. 2019-æûë ¿÷¿í Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí îò÷åòó. 
4. Òåêøåð¿¿÷¿í¿í îò÷åòó, àóäèòîðäóí êîðóòóí-

äóñó. 
5. 2020-æûëãà àóäèòîðäó øàéëîî æºí¿íäº æàíà 

ñûéëûê àêûñûí áåêèò¿¿. 
6.  Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãà-

ðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 
æºí¿íäº. 

7. «Àýðîäðîìäîðñòðîé» ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð 
êå¢åøèí øàéëîî.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 8.50äºí ñààò 
9.50ãº ÷åéèí. 

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ –  2020-æûëäûí 9-àïðåëè. 

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê Æàëïû ÷îãóëóøóí 
ºòêºð¿¿ãº äàÿðäûê êºð¿¿ ó÷óðóíäà àêöèîíåðëåðãå 
êºðñºò¿¿ãº òààíäûê áîëãîí ìàòåðèàëäàð ìåíåí 
«Àýðîäðîìäîðñòðîé» ÀÀÊäàí òºìºíäºã¿äºé 
äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñû, Áèøêåê ø., Èñàíîâ êº÷., 18. 

×îãóëóøòóí ÷àêûðûëûøû æàíà ÷îãóëóøêà 
äàÿðäûê êºð¿ë¿ø¿ áîþí÷à ñóðàï-áèë¿¿ 

òåëåôîíó: +996 (0770) 111-236. 

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè 
àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
òàðèçäåëãåí èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø. 

«АЭРОДРОМДОРСТРОЙ»

Ñ-88

ААК
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 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ И ФИТОСАНИТАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé 
ñëóæáå» è Ïîëîæåíèåì «Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è 

ñëóæåáíîì ïðîäâèæåíèè ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå 
è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» óòâåðæäåííûì 

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÊÐ îò 29.12.2016 ãîäà ¹706,

объявляет конкурс на замещение 
следующих вакантных административных 

государственных должностей: 

I. Центральный аппарат
- главный специалист-внутренний аудит – 1 вакансия

Отдел международного сотрудничества 
и по работе с ЕАЭС

- главный специалист – 1 вакансия

II. Территориальные подразделения

ВВКП Сосновка
- Инспектор – 1 вакансия

ПВКП а/п Ош
- Старший инспектор – 1 вакансия

ПВКП Кызыл-Кыя
- Заведующий отделом – 1 вакансия
- инспектор – 1 вакансия

ПВКП Маданият
- Заведующий отделом – 1 вакансия
- Главный инспектор – 1 вакансия
- Инспектор – 1 вакансия.

Таласское районное управление по ветеринарной 
и фитосанитарной безопасности

- Начальник – 1 вакансия.

Кара-Бууринское районное управление по 
ветеринарной и фитосанитарной безопасности

- Начальник – 1 вакансия.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
 ´ ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì âàêàíñèè;
 ´ ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé;
 ´ ðåçþìå ñ êîíòàêòíûìè òåëåôîíàìè;
 ´ ðåêîìåíäàöèè (æåëàòåëüíî);
 ´ àâòîáèîãðàôèþ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî îò-

ñóòñòâèè ñóäèìîñòè);
 ´ êîïèþ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü 

(îðèãèíàë ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü 
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

 ´ ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ;
 ´ êîïèè òðóäîâîé êíèæêè, äîêóìåíòû îá îáðàçîâàíèè, î ïîâû-

øåíèè êâàëèôèêàöèè, ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî 
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ñëóæáàìè óïðàâëåíèÿ 
ïåðñîíàëîì ïî ìåñòó ðàáîòû.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû 
â ñêîðîñøèâàòåëå äî 17.30, 30 ìàðòà 2020 ãîäà â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ èíñïåêöèþ ïî âåòåðèíàðíîé è ôèòîñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè 
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî àäðåñó: 720040, 
ã. Áèøêåê, óë. Êèåâñêàÿ, 96 «á», 6 ýòàæ, êàáèíåò 610, òåëåôîí: 
66-02-23, 66-17-05.

Ðàñõîäû ïî ó÷àñòèþ â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèå, ïðîæèâàíèå, ïîëüçîâàíèå 
óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè âñåõ âèäîâ) ãðàæäàíå ïðîèçâîäÿò çà ñ÷åò 
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Äîïóùåííûå êàíäèäàòû áóäóò ïðèãëàøåíû íà êîíêóðñ.
Ãðàæäàíå, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, íå îòâå-

÷àþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå 
íå äîïóñêàþòñÿ.

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ: 
- www.mkk.gov.kg.
- www.gvfi.gov.kg.

Ñ-085

ПССИ г.ЖАЛАЛ-АБАД 
объявляет повторные публичные торги по реализации 

жилой дом находящиеся по адресу: г.Жалал-Абад, 
ул.Тешебаева, 27-3,4 общ. полезной площадью - 102,9 кв.м., 

жилая пл. - 64,5 кв.м. за иден. кодом 3-10-03-0014-0851 
принадлежащей Курбановой Мамлакатхон Юсупжановне. 

Начальное стартовая цена составляет 2 120 000 
(два миллиона сто двадцать тысяча) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20 àïðåëÿ  2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ âíîñÿò 
â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Æàëàë-Àáàä 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ îò 
ñòàðòîâîé öåíû ïåðåä íà÷àëîì òîðãà. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, 
âûèãðàâøåãî òîðãè çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû. Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèé òîðãè â 7-ìè äíåâíîé ñðîê äîëæåí âíåñòè ñóììó çà 
âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ ã.Æàëàë-Àáàä ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷åò 4408012100000241 «ÐÑÊ 
Áàíê» Æàëàë-Àáàäñêèé ôèëèàë. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàéòåñü â ÏÑÑÈ ã.Æàëàë-Àáàä, 
òåë.äëÿ ñïðàâîê:  (0770) 07-07-99. Ä-12

КАРА-КЄЛ ШААРДЫК СОТ АТКАРУУЧУЛАР 
КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ ТАРАБЫНАН 

Кара-Кєл шаарына караштуу Канат кєчєсїнїн 
№127, жалпы пайдалуу аянты 600,0 кв.м., 

2020-жылдын 14-февралындагы №64-р 
буйругунун негизинде Чарыкова Рыскул 

Эркинбековнага таандык болгон жер тилкеси 
биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 
Баштапкы (старттык) баасы 185 000 сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 20-àïðåëü ê¿í¿ ñààò 14.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó 
êààëàãàíäàð ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í 
áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Êàðà-Êºë 
øààðäûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï 
áåð¿¿ ìåíåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàì-
äûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-
ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê 
ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí 
ò¿ø¿íä¿ðºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-
ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í 
ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 
Êàðà-Êºë øààðäûê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê 
ýñåáè: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ áàíêà:440001, 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 4408102100000190 êîä ïëàòåæà: 14239400.

Áàéëàíûø òåëåôîíäîð: (03746) 5-13-28, (0773) 47-35-42. Ä-12

«ФИНКА БАНК» ЖАКтын КОЧКОР-АТА ФИЛИАЛЫ 

2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычынын 
кєлємї – 2970 см3, тїсї ак «Мицубиси-Делика» 

минивен їлгїсїндєгї кызматтык унааны 
сатууга тендер жарыялайт. 
Абалы канааттандырарлык. 

Òåíäåðãå êàòûøóó ¿÷¿í àðûçäû òåíäåðäèê äîêóìåíòòåðãå êàðà-
òà òàëàïòàðãà ûëàéûê, «Òåíäåð» áåëãèñèí êîþó ìåíåí ÷àïòàëãàí 
êîíâåðòòå 2020-æûëäûí 31-ìàðòûíà ÷åéèí ñààò 17.00äºí êå÷èê-
òèðáåñòåí Êî÷êîð-Àòà øààðûíûí Ãàãàðèí êº÷., 5/6 äàðåãèíäå 
æàéãàøêàí ÔÈÍÊÀ Áàíêòûí êå¢ñåñèíå òàïøûðóó êåðåê.  

Èø ê¿íäºð¿ ñààò 9.00äºí 17.00ãº ÷åéèí êºðñºò¿ëãºí äàðåê 
áîþí÷à áàíêòûí êå¢ñåñèíå êåëèï, óíààíû êºð¿¿ãº æàíà òåíäåðäèê 
äîêóìåíòòåðäè àëóóãà áîëîò. 

Ôàêñ æàíà e-mail àðêûëóó êåëãåí ñóíóøòàð êàðàëáàéò.  
Ä-12

“БОЭМЗ” ААК 
 2020-жылдын 13-апрелинде саат 10.00дє 

акционерлердин жылдык жалпы чогулушун єткєрєт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2018-æûëäàãû êèðåøåëåðäè áºë¿øò¿ð¿¿, êèðåøåëåðäèí æàíà 

÷ûãàøàëàð æºí¿íäºã¿ îò÷¸òóí, æûëäûê áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû,-
êîîìäóí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøìåðäèãè æºí¿íäºã¿ æûëäûê 
îò÷¸òóí áåêèò¿¿, 2019-æûëäàãû áþäæåòèí áåêèò¿¿.

3. 2019-æûëäàãû êèðåøåëåðäè áºë¿øò¿ð¿¿, 2020-æûëãà êàðàòà 
áþäæåòòè áåêèò¿¿.

4. Êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñóí æàíà òåêøåð¿¿ êî-
ìèññèÿñûíûí îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

5. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûí øàéëîî.
6. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíà æàíà Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëº-

ð¿íº òºëºí¿¿÷¿ ñûéàêûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.   

×îãóëóø òºìºíê¿ äàðåêòå ºòºò: Áèøêåê øààðû, ×ûãûø ºíºð 
æàé àéìàãû, ×îëïîí-Àòà êº÷ºñ¿, 2

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº äèðåêòîðäóí 
áºëìºñ¿íäº áàøòàëàò.

 Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 13-àïðåëè.
Áàðäûê àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0770) 800-701 êîîìäóí êàò÷ûñû.

ОАО «БОЭМЗ» 
проводит 13 апреля 2020 года в 10.00 часов 

общее годовое собрание акционеров.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà, ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, îò-
÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, ðàñïðàâëåíèå ïðèáûëè çà 2018 ã., 
óòâåðæäåíèå áþäæåòà íà 2019 ãîä.

3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2019 ãîä, óòâåðæäåíèå áþäæåòà íà 
2020 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è Çàêëþ÷åíèå íå-
çàâèñèìîãî àóäèòîðà. 

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

6. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà, âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, Âîñòî÷íàÿ Ïðîìçîíà, 
óë. ×îëïîí-Àòèíñêàÿ, 2. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ ñ 9.00 ÷àñîâ â êàáèíåòå äè-
ðåêòîðà. 

Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ - 13 àïðåëÿ 2020 ãîäà. 
Âñåì àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0770) 800-701 ñåêðåòàðü îáùåñòâà.

ОАО 
«ТОКМОК ПАТП» 

уведомляет о 
существенном факте: 

13 ìàðòà 2020 ãîäà 
ïî àäðåñó: ã.Òîêìîê, 

óë.Êèðîâà, 1  â 13.00 ÷. 
ñîñòîÿëîñü  ãîäîâîå 

îáùåå ñîáðàíèå 
àêöèîíåðîâ. 

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ î÷íàÿ, 
êâîðóì ñîáðàíèÿ – 78,01%. 

ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ 
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êî-
ìèññèþ â ñîñòàâå:1. Òóðäóêåå-
âà Ã.Í. – Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ 
«Ôîíäðåãèñòð», ïðåäñåäàòåëü 
ñ÷åòíîé êîìèññèè;  2.Êóâàòî-
âà Æ.Ä; 3.Ñóëòàíêóëîâ Í. Çà 
463154 ãîëîñà – 98,91%;

2. Óòâåðäèòü  îò÷åò  Ïðàâëå-
íèÿ çà 2019 ã. Çà 467881 ãîëîñ 
– 99,92%.

3. Óòâåðäèòü ãîäîâîé  áóõ-
ãàëòåðñêèé  áàëàíñ, îò÷åò  
ïðèáûëè  è óáûòêîâ  çà 2019 ã.  
Çà 465465 ãîëîñîâ – 99,41%.

4.1. Óòâåðäèòü îò÷åò  ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè çà 2019 ãîä.  
Çà 456843 ãîëîñà – 97,58%.

4.2. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå 
íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà î ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÎÀÎ «Òîêìîê ÏÀÒÏ» 
çà 2019 ãîä.   Çà 456843 ãîëîñà 
– 97,58%.

5. Óòâåðäèòü áþäæåò ÎÀÎ 
«Òîêìîê ÏÀÒÏ» íà 2020 ãîä.   
Çà 465465 ãîëîñîâ – 99,41%.

6. Óòâåðäèòü  àóäèòîðà íà 
2020 ãîä ÎñÎÎ «Ñûéíà Àóäèò», 
Äîëîòáàåâó Ñ.Ñ. è ðàçìåð 
âîçíàãðàæäåíèÿ 40000 (ñîðîê 
òûñÿ÷) ñîìîâ íà 2020 ãîä. Çà 
462654 ãîëîñà – 98,81%.

7. Óòâåðäèòü  ïðåäëîæåí-
íûé  ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ 
ïðèáûëè çà 2019 ãîä. Íàïðà-
âèòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ 
50% ÷èñòîé ïðèáûëè  â ñóììå 
944856 ñîìîâ, èç ðàñ÷åòà  
1,5742  ñîì  íà îäíó ïðîñòóþ 
àêöèþ. Îïðåäåëèòü äíåì 
îáúÿâëåíèÿ äèâèäåíäîâ – 13 
ìàðòà 2020 ã., äíåì ñïèñêà àê-
öèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà 
äèâèäåíäû – 10 ìàðòà 2020 ãî-
äà, äåíü íà÷àëà  âûïëàòû –  28 
àïðåëÿ  2020 ãîäà. Çà 411890 
ãîëîñîâ – 87,97%.

Èçâåùåíèå

Ðåøåíèåì ìåæðàéîííîãî ñóäà 
ã. Áèøêåê ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
è àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì 

îò 9 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 
äåëî ¹ ÝÄ-2003/14ìáñ7 

ОсОО «Skyline Travel» 
ïðèçíàíî áàíêðîòîì 

ñ íàçíà÷åíèåì 
ïðîöåäóð ñïåöèàëüíîãî 

àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
ìåòîäîì ëèêâèäàöèè.

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî 
äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñ-
òåðñòâå ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè îò 10 ìàðòà 2020 
ãîäà ¹38 ñïåöèàëüíûì àäìè-
íèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Skyline 
Travel»-áàíêðîò íàçíà÷åí 
Òîêòîãóë óóëó Àçàò (ëèöåíçèÿ 
¹0472 îò 04.02.2020 ã).

Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòî-
ðîâ ÎñÎÎ «Skyline Travel»-
áàíêðîò ñîñòîèòñÿ â 11.00 
÷àñîâ 2 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ë.Òîëñ-
òîãî, ¹100. Ïðåòåíçèè êðåäè-
òîðîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî 
ñ 9.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ 
ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ 
äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè 
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå 
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì 
ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: 
(0555) 21-21-24. Í-363

Ñ-92
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МЭРИЯ ГОРОДА БИШКЕК 
объявляет открытый конкурс на замещение 
следующих вакантных административных 

должностей муниципальной службы:

Структурное подразделение

Главная должность

Начальник Управления физической культуры и 
спорта мэрии города Бишкек (Г-А) – 1 единица

Общие квалификационные требования 
для всех должностей обязательны:

Äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé äîëææíîñòè êîíêóðñàíò äîëæåí 
ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1) ßâëÿòüñÿ ãðàæäàíèíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Áûòü íå ìîëîæå 18 ëåò;
3) Ñîîòâåòñòâîâàòü êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâ-

ëåííûì äëÿ îïðåäåëåííîé äîëæíîñòè çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáùèå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ ãëàâíûõ è ñòàðøèõ  

àäìèíèñòðàòèâíûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé:
- Êîíñòèòóöèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
- Çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-

êîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå», «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèé ãðàæäàí», «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;

- Êîäåêñ ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà 
ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå 
îò 19 àâãóñòà 2016 ã. ¹43.

Âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòüþ è îðãòåõíèêîé, íåîáõîäè-
ìûìè ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè.

Âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì è îôèöèàëüíûì ÿçûêàìè â îáúåìå, 
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, èíèöèàòèâíîñòü, êîíñòðóêòèâíîñòü, 
îòâåòñòâåííîñòü.

Íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, àíàëèòè÷åñêèå 
ñïîñîáíîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû îôîðìëåííûå â ñêîðîñøèâàòåëü (Äåëî ¹):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì âàêàíòíîé äîëæíîñòè;
- ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé;
- ðåçþìå;
- àâòîáèîãðàôèÿ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè 

ñóäèìîñòè);
- êîïèè äèïëîìà îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î 

ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ (êîïèÿ äèïëîìà äîëæíà 
áûòü çàâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè â îòäåëå-0 êàäðîâ ïî ìåñòó ðàáîòû);

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè äîëæíà áûòü 
çàâåðåíà íîòàðèàëüíî èëè â îòäåëå êàäðîâ ïî ìåñòó ðàáîòû);

- êîïèÿ ïàñïîðòà (îðèãèíàë ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, óäîñòîâå-
ðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ).

Ïðèìå÷àíèå:  Äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â îòêðûòîì êîíêóðñå 
áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî òå ïðåòåíäåíòû, äîêóìåíòû êîòîðûõ ñîîò-
âåòñòâóþò ê ïðåäúÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì. Êîíòàêòíûå äàííûå è 
àäðåñ ïðåòåíäåíòîâ äîëæíû áûòü óêàçàíû òî÷íî.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ  ñ 17 ïî 30 ìàðòà  2020 ãîäà  äî 
18.00 ÷. ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, ïð. ×óé, 166, Ìýðèÿ ãîðîäà 
Áèøêåê, îòäåë ïî Ó×Ð êàá.118,  òåë. äëÿ ñïðàâîê: 61-08-29.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ (êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è äîëæ-
íîñòíûå èíñòðóêöèè) î òðåáîâàíèÿõ ê êàíäèäàòàì íà ñàéòå ìýðèè 
ãîðîäà Áèøêåê: www.meria.kg.

Ñ-91

Открытое акционерное общество  
«КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ» 

настоящим уведомляет о существенном факте, 
12 марта 2020 года в 10.00 часов по адресу: Жалал-Абадская обл., 

г.Кочкор-Ата  в доме культуры «Нефтяник» состоялось годовое общее 
собрание акционеров. Форма проведения - очная, кворум собрания - 85,48%. 

НА СОБРАНИИ  РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ: 

1.  Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 
 1. Äæååí÷îðîåâà Í.Ñ. - Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü.
 2. Áàáåäèíîâà Ó.À.; 3. Àáèøåâ Ê.Ì.; 4. Íóðêóëîâ À.Ê.; 5. Äîðáàíîâ Ñ.Ý.; 6. Òîðîáàåâà Ê.È.; 7. Íóðìàìàò 

óóëó Òûí÷òûêáåê.; 8. Òóðêìåíîâ Á.À.; 9. Äæóðàáàåâà Ô.Ý. Çà - 99,92%.

2. Óòâåðäèòü îò÷åò Ïðàâëåíèÿ îá èòîãàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2019 
ãîä. Çà - 99,95%.

3. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà. Çà - 99,90%. 

4. Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè. Çà - 99,90%.

5.  Óòâåðäèòü èñïîëíåíèå Ñìåòû ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
çà 2019 ãîä. Çà - 99,94%.

6.  Óòâåðäèòü îò÷åò Ïðàâëåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Îáùåñòâà çà 2019 ãîä. Çà - 99,96%.

7. Óòâåðäèòü ãîäîâîé áàëàíñ, ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ Îáùåñòâà çà 2019 ãîä. Çà - 99,97%. 

8. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè çà 2019 ãîä. Íàïðàâèòü íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ  35% 
îò ÷èñòîé ïðèáûëè â ñóììå 329 699 018 ñîì èç ðàñ÷åòà 13,6224 ñîì íà îäíó ïðîñòóþ àêöèþ. Äåíü 
îáúÿâëåíèÿ äèâèäåíäîâ 12 ìàðòà 2020 ã., äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
äèâèäåíäîâ 11 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà, äåíü íà÷àëà âûïëàòû äèâèäåíäîâ  6 ìàÿ 2020 ãîäà. Â ðåçåðâíûé 
ôîíä 5%  â ñóììå 47 099 860 ñîì, îñòàâøèåñÿ ñðåäñòâà â ðàçìåðå 60% íàïðàâèòü íà ðàçâèòèå ÎÀÎ 
«Êûðãûçíåôòåãàç» â ñóììå 565 198 317 ñîì. Çà - 99,97%.

9. Óòâåðäèòü  îò÷åò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà î ñâîåé ðàáîòå çà 2019 ãîä. Çà - 99,95%.

10. Óòâåðäèòü èñïîëíåíèÿ êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè çà 2019 ãîä è âûïëàòà áîíóñà ïî ÷èñòîé 
ïðèáûëè Ñîâåòó äèðåêòîðîâ Çà - 99,95%.

11. Óòâåðäèòü ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2020 ãîä. Çà - 99,98%. 

12. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç», ïðîòèâ - 85,17%.

13. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ: Òóðãóíáàåâ Ì.Æ., Ñóëòàíàëèåâ Ê.Ò. 
Àëäîñîâ Ê.Ø., Ëûñåíêî Ê.Ø., Êàñûìîâ Í.Ê.

14. Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ: 
    1.Òóðãóíáàåâ Ì.Æ. Çà –  99,99%
           2.Àëäîñîâ Ê.Ø.Çà – 99,68%
           3.Êàñûìîâ Í.Ê. Çà – 99,67%
           4.Ëûñåíêî Ä.Â. Çà – 99,67%
           5.Ñóëòàíàëèåâ Ê.Ò. Çà – 99,70%

15. Óòâåðäèòü Ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ íà 2020 ãîä. Çà - 99,99%. 

16.  Óòâåðäèòü Ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè íà 2020 ãîä. Çà – 99,94%.

17. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè: 1.Èñðàèëîâ Ò.Ì.,2. Òîëîíáàåâ Ì.À., 
3. Áîæóáàåâ À. Çà - 99,94%.

18. Èçáðàòü  Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 
    1.Èñðàèëîâ Ò.Ì. – Çà -  99,69%
    2.Òîëîíáàåâ Ì.À. – Çà - 99,66%
    3.Áîæóáàåâ À  – Çà -99,69%

19. Óòâåðäèòü âíóòðåííèå íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû Îáùåñòâà. Çà - 99,94%.
Ñ-92

Èçâåùåíèå

Ðåøåíèåì ìåæðàéîííîãî ñóäà ×óéñêîé îáëàñòè 
ïî ýêîíîìè÷åñêèì è àäìèíèñòðàòèâíûì äåëàì îò 

23 èþëÿ 2019 ãîäà äåëî ¹ÝÄ-389/19-Ì×-Ñ2

ОсОО «Нузкет-Транс»
ïðèçíàíî áàíêðîòîì ñ íàçíà÷åíèåì 

ïðîöåäóð ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
ìåòîäîì ëèêâèäàöèè.

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè Ìèíèñòåðñò-
âå ýêîíîìèêè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 10 ìàðòà 2020 ãîäà ¹39 
ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðàòîðîì ÎñÎÎ «Íóçêåò-Òðàíñ»-áàíêðîò 
íàçíà÷åí Òîêòîãóë óóëó Àçàò (ëèöåíçèÿ ¹0472 îò 04.02.2020 ã.).

Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÎñÎÎ «Íóçêåò-Òðàíñ»-áàíêðîò 
ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 6 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
óë.Ë.Òîëñòîãî ¹100. Ïðåòåíçèè êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåä-
íåâíî ñ 9.00 ÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè íåîáõîäèìî 
èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü 
ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.:  (0555) 21-21-24. Í-362

“КАНТ ТИПОГРАФИЯСЫ” 
ачык акционердик коому
2020-жылдын 13-апрелинде 

саат 11.00дє Кант ш., Буслаев кєч., 1, 
дарегинде акционерлердин жылдык 

жалпы чогулушу єтєєрїн билдирет.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2019-æûë áîþí÷à “Êàíò òèïîãðàôèÿñû” ÀÀÊ-

íûí ôèíàíñû-÷àðáàëûê èøìåðä¿¿ë¿ã¿í¿í 
æûéûíòûãû áîþí÷à äèðåêòîðäóí îò÷¸òóí 
áåêèò¿¿.

3. 2019-æûë áîþí÷à êîîìäóí êèðåøå æàíà 
÷ûãàøàëàðûíûí ýñåáèí, æûëäûê áàëàíñûí 
áåêèò¿¿.

4. 2019-æûë áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí 
æàíà Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí êîðóòóíäóñóí 
áåêèò¿¿.

5. 2019-æûë áîþí÷à äèâèäåíääåðäè òºëººí¿í 
òàðòèáèí æàíà êèðåøåëåðäè áºë¿øò¿ð¿¿.

6. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
7. 2020-æûëãà êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäó æàíà 

àíûí ñûé àêûñûíûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.  

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 10.00äºí 11.00ãº 
÷åéèí. Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 
2020-æûëäûí 1-àïðåëè. 

Òåë.: (0773) 01-97-58, (03132) 5-15-65. 

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäîí 
òààíûøóóãà áîëîò. Àêöèîíåðëåðäèí æàíûíäà 
ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí 
ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäà èøåíèì 
êàò æàíà ïàñïîðò áîëóóñó êåðåê.

Открытое акционерное общество 
«КАНТСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»  

извещает, что 13 апреля 2020 года 
в 11.00 часов по адресу:  г. Кант, 
ул. Буслаева, 1 состоится годовое 

общее собрание акционеров.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà äèðåêòîðà îá èòîãàõ 
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ 
«Êàíòñêàÿ òèïîãðàôèÿ» çà 2019 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðè-
áûëåé è óáûòêîâ îáùåñòâà çà 2019 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèé Ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè è íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà çà 2019 ãîä.

5. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è ïîðÿäîê âûïëàòû 
äèâèäåíäîâ çà 2019 ãîä.

6. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.

7. Óòâåðæäåíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà è ðàç-
ìåðà åãî âîçíàãðàæäåíèÿ íà 2020 ãîä.  

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: c 10.00 äî 11.00 ÷à-
ñîâ. Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 1 àïðåëÿ 2020 
ãîäà.

Òåë.: (0773) 01-97-58, (03132) 5-15-65.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
â Îáùåñòâå. Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè 
ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è 
þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü 
è ïàñïîðò. 

Ñ-92

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëè ¹312 íà èìÿ Èñàåíêî 
Áîðèñà Ïîâëîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-359

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ìåðîþ 
1,7 è 015 ãà Ñåðèÿ «Â» ¹003267, 

çàðåãèñòðèðîâàííîãî 
25.09.2003 ãîäà çà ¹4998 
íà ÎñÎÎ Ìåæäóíàðîäíóþ 
òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ 

«ÕÀÍ-ÒÝÊ» - ïðèçíàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-360

Îø îáëóñóíóí Êàðà-Êóëæà 
ðàéîíóíóí Êàðà-Êóëæà  

àéûëûíûí òóðãóíó 
Áåëåêáàåâà Àéïåðè 

Áåëåêáàåâíàãà òààíäûê 
æåêå èøêåðäèêòè 

òàñòûêòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 10811198901371, 

ÎÊÏÎ 28785847 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-074 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯАЗИЯДА 7-ОРУНГА КЄТЄРЇЛДЇК 

Êè÷è ôóòáîëäîí ìàðò àéûíà êàðàòà êîìàíäàëàðäûí áåäåë-ðåéòèíãè 
æàðûÿëàíäû. 13-ìàðòòàãû futsalworldranking.be ñàéòûíûí ìààëû-
ìàòûíà ûëàéûê Êûðãûçñòàí êóðàìà êîìàíäàñû ä¿éíºë¿ê ðåéòèíãäå 
42-îðóíäà. Àçèÿäà áèð òåïêè÷êå ºéäºëºï, 7-îðóíãà êºòºð¿ëä¿ê. Ôåâðàëü 
àéûíäà 43-îðóíäà òóðãàíáûç. Àçèÿäàãû áèçäåí ºéäº òóðãàí àëäû¢êû 
6 ñàïêà òºìºíê¿ êîìàíäàëàð æàéãàøòû: Èðàí, ßïîíèÿ, Òàèëàíä, ªç-
áåêñòàí, Àâñòðàëèÿ æàíà Ëèâàí. Ä¿éíºë¿ê ðåéòèíãäå àëäû¢êû ¿÷ ñàïòà 
Áðàçèëèÿ, Èñïàíèÿ, Àðãåíòèíà òóðàò. Ðîññèÿ 4-îðóíãà ò¿ø¿ï êàëäû. 



КОНТРОЛДУК БААЛАРДЫН МИНИМАЛДЫК 
ДЕЎГЭЭЛИН БЕЛГИЛЕНЇЇЧЇ ТОВАРЛАРДЫН 

ТИЗМЕСИНЕ КОШУМЧА КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЄ 
КАРАШТУУ МОНОПОЛИЯГА КАРШЫ ЖЄНГЄ 

САЛУУ МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН
БУЙРУГУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû «Åâðàçèÿ ýêîíîìè-
êàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåðäåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà èìïîðòòîëóó÷ó 
òîâàðëàðãà êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëèí àíûêòîîíóí, êîëäîíóóíóí æàíà 
êîíòðîëäîîíóí òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» ¹537 òîêòîìóí îðóíäîî ìàêñàòûíäà, «Ñàíáåë» 
Æ×Êñûíûí æàíà «Ñàíêåéï» Æ×Êñûíûí, Æåòêèð¿¿÷¿ëºð àññîöèàöèÿñûíûí (ºíä¿ð¿¿÷¿ëºð 
æàíà äèñòðèáüþòîðëîð) àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, áóéðóê êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàìëå-
êåòòèê àãåíòòèãèíèí 2017-æûëäûí 30-íîÿáðûíäàãû ¹01 áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëãåí êîíòðîëäóê 
áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëèí áåëãèëåí¿¿÷¿ òîâàðëàðäûí òèçìåñè òºìºíê¿ òîâàðäûê 
ïîçèöèÿëàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

¹ Òîâàðäûí àòàëûøû ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÁ êîäó ÊÁÌÄ ºë÷ºì¿ 

12 Êëàññèêàëûê ãèãèåíàëûê àÿë-
äàð òºøºëìºñ¿ êàíàò÷àñûç òà¢-
ãàê 10 äààíà 

9619007101 49 ñîì

13 Êëàññèêàëûê êàíàò÷àñû ìåíåí ãè-
ãèåíàëûê àÿëäàð òºøºëìºñ¿ òà¢-
ãàê 10 äààíà 

9619007101 55 ñîì

14 Óëüòðàæóêà ãèãèåíàëûê àÿëäàð 
òºøºëìºñ¿ òà¢ãàê 10 äààíà

9619007101 63 ñîì

15 Êëàññèêàëûê ê¿íäºë¿ê êîëäîíó-
ëóó÷ó ãèãèåíàëûê àÿëäàð òºøºë-
ìºñ¿ òà¢ãàê 20 äààíà

9619007101 43 ñîì

16 Óëüòðàæóêà ê¿íäºë¿ê êîëäîíó-
ëóó÷ó ãèãèåíàëûê àÿëäàð òºøºë-
ìºñ¿ òà¢ãàê 20 äààíà

9619007101 45 ñîì

17 Êîñìåòèêàëûê ïàõòà æàçäûê÷àëà-
ðû òà¢ãàê 100 äààíà

5601211000 47 ñîì

18 Ïàõòà òàÿê÷àëàðû òà¢ãàê 100 äààíà 5601211000 29 ñîì

2. Áåðèëãåí ìààëûìàòòàðäûí àíûêòûãû ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèêòè ìààëûìàòòàðäû áåðãåí 
áèçíåñ-àññîöèàöèÿëàð, ñàëûê òºëºº÷¿ëºð æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàðû òàðòûøàò.

3. Æºíãº ñàëûíóó÷ó ÷ºéðºëºð áàøêàðìàëûãû (Êàçàêîâ):
- áóë áóéðóêòó êûçûêäàð òàðàïòàðãà ìààëûìäàñûí;
- áóë áóéðóê àðêûëóó êàáûë àëûíãàí ÷å÷èì æºí¿íäºã¿ ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí 
ðàñìèé ñàéòûíà æàíà «Ýðêèí Òîî» ãåçèòèíå æàéãàøòûðóó áîþí÷à èø-àðàêåòòåðäè æ¿ðã¿çñ¿í.

4. Áóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó 
Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí äèðåêòîðóíóí îðóí áàñàðû 
Ê.Ä.Òàéëàêîâãî æ¿êòºëñ¿í.

Äèðåêòîð Ø.ÑÀÁÈÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 11-ìàðòû, ¹8

ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ЦЕН
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá óòâåðæäåíèè 

Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ, ïðèìåíåíèÿ è êîíòðîëÿ ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ êîíòðîëüíûõ öåí 
íà òîâàðû, èìïîðòèðóåìûå íà òåððèòîðèþ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè èç ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ 
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà» îò 12 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ¹537, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèé 
ÎñÎÎ «Ñàíáåë» è ÎñÎÎ «Ñàíêåéï», îáðàùåíèÿ Àññîöèàöèè ïîñòàâùèêîâ (ïðîèçâîäèòåëåé 
è äèñòðèáüþòîðîâ) ïðèêàçûâàþ:

1. Äîïîëíèòü Ïåðå÷åíü òîâàðîâ, äëÿ êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèìàëüíûé óðîâåíü 
êîíòðîëüíûõ öåí, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ¹01, 
ñëåäóþùèìè òîâàðíûìè ïîçèöèÿìè:

¹ Íàèìåíîâàíèå òîâàðà Êîä ÒÍ ÂÝÄ ÅÀÝÑ Ðàçìåð ÌÓÊÖ

12 Ãèãèåíè÷åñêèå æåíñêèå ïðîêëàäêè 
êëàññè÷åñêèå áåç êðûëûøåê, óïà-
êîâêà 10 øò.

9619007101 49 ñîìîâ

13 Ãèãèåíè÷åñêèå æåíñêèå ïðîêëàäêè 
êëàññè÷åñêèå ñ êðûëûøêàìè, óïà-
êîâêà 10 øò.

9619007101 55 ñîìîâ

14 Ãèãèåíè÷åñêèå æåíñêèå ïðîêëàä-
êè óëüòðàòîíêèå, óïàêîâêà 10 øò.

9619007101 63 ñîìà

15 Ãèãèåíè÷åñêèå æåíñêèå ïðîêëàä-
êè åæåäíåâíûå êëàññè÷åñêèå, óïà-
êîâêà 20 øò.

9619007101 43 ñîìà

16 Ãèãèåíè÷åñêèå æåíñêèå ïðîêëàä-
êè åæåäíåâíûå óëüòðàòîíêèå, óïà-
êîâêà 20 øò.

9619007101 45 ñîìîâ

17 Âàòíûå ïîäóøå÷êè êîñìåòè÷åñêèå, 
óïàêîâêà 100 øò.

5601211000 47 ñîìîâ

18 Âàòíûå ïàëî÷êè, óïàêîâêà 100 øò. 5601211000 29 ñîìà

2. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè íåñóò ïðåäñòàâèâ-
øèå åå áèçíåñ-àññîöèàöèè, íàëîãîïëàòåëüùèêè è ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè.

3. Óïðàâëåíèþ ðåãóëèðóåìûõ ñôåð (Êàçàêîâ):
- äîâåñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí;
- ïðèíÿòü ìåðû ïî ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè î ðåøåíèè, ïðèíÿòîì íàñòîÿùèì ïðèêàçîì, 

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè 
Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è â ãàçåòå «Ýðêèí Òîî».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Òàéëàêîâà Ê.Ä., çàìåñòèòåëÿ 
äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî àãåíòñòâà àíòèìîíîïîëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Äèðåêòîð Ø.ÑÀÁÈÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 11 ìàðòà 2020 ãîäà, ¹8

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 
тємєнкї багыттар боюнча 

ачык сынак жарыялайт:
-  Тєлєм системалары башкармалыгынын 

Тєлєм системасынын методологиясы, 
анализдєє жана єнїктїрїї бєлїмїнїн 
башкы адиси бош турган кызмат ордуна 
талапкерлерди тандоо боюнча – 1 бирдик;

-  Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук 
башкармалыгынын Эсепке алуу жана финансылык 
отчет бєлїмїнїн адиси бош турган кызмат 
ордуна талапкерлерди тандоо їчїн – 1 бирдик;

-  Сатып алууларды уюштуруу жана мїлктї 
сатуу бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими 
боюнча иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн 
ачык сынак жарыялансын - 1 бирдик;

-  Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгынын 
Маалымат системаларын администрлєє 
бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими 
боюнча иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн 
ачык сынак жарыялансын - 2 бирдик.

Документтер 2020-жылдын 1-апрелинин саат 17.00їнє 
чейин кабыл алынат.

 Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, алар-
дын функционалдык милдеттери жана тиешелїї документтердин 
тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги боюнча сайтын-
да («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кызмат орундары») жай-
гаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

-  Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жай-
гашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып ба-
руу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, 
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу. Ñ-89

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 

аба муздатуу системаларын техникалык 
жактан тейлєє жана оўдоо кызматын сатып 
алуу боюнча тємєнкї їч лоттон турган ачык 
республикалык сынакка катышууга чакырат.

№1 лот.  Атайын кондиционерлерди техникалык 
жактан тейлєє жана оўдоо 

№2 лот.  Тиричилик аба муздаткычтарын 
техникалык жактан тейлєє жана оўдоо 

№3 лот.  Абаны зона боюнча муздатуу 
системаларын техникалык 
жактан тейлєє жана оўдоо. 

Сынакка катышуу їчїн документтер 2020-жылдын 10-ап-
релинде саат 17.00гє чейин Бишкек шаары, Т. Їмєталиев 
атындагы кєчє, 101 дареги боюнча берилет. 

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 2020-жыл-
дын 31-мартында саат 14.00дє Бишкек шаары, Т. Їмєталиев 
атындагы кєчє, 101 дареги боюнча єткєрїлєт. Конференция-
га катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго 
кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 15-апрелинде саат 
15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги 
боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуштар ка-
был алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 15-апрелинде саат 
15.00дє каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 
телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 

техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Ñ-086

ЖАРНАМА  РЕКЛАМАТел.: 62-19-06

Ñ-95

 Футбол 
 «ДОРДОЙ» - 

«ИЛБИРС» 6:1 
Ôóòáîëäîí Êûðãûçñòàíäûí áû-

éûëêû æûëêû áèðèí÷èëèãè ðàñ-
ìèé ò¿ðäº 14-ìàðòòà ñòàðò àëäû. 
Ìóðäà áåëãèëåíãåíäåé áûéûë 9 
êîìàíäà îéíîîäî. 14-ìàðò ê¿í¿ 
Êàíò øààðûíûí «Àáäûø-Àòà» 
êëóáó ºç òàëààñûíäà «Êàðà-
Áàëòà» êëóáóí êàáûë àëûï, 2:0 
ýñåáèíäå æå¢èøêå æåòèøòè. Îø 
øààðûíäàãû æà¢ûäàí óþøòóðóë-
ãàí «Êàãàíàò» - «Àëãà» (Áèøêåê) 
áåòòåø¿¿ñ¿íäº ýñåï à÷ûëãàí 
æîê – 0:0. 15-ìàðòòàãû Ûñûê-
Êºëä¿í «Ëèäåð» æàíà Êî÷êîð-
Àòàíûí «Íåôò÷è» òàéìàøûíäà 
êîíîêòîð óòóï êåòòè – 0-1. Áèø-
êåêòèí «Äîðäîé» æàíà «Èëáèðñ» 
êîìàíäàëàðûíûí îðòîñóíäàãû 
îþíäà «Äîðäîé» èðè ýñåïòå - 6:1 
ìåíåí æå¢èï, êº÷ áàøûíäà êåëåò. 
Áèðèí÷è òóðäà «Àëàé» (Îø) ýñ 
àëäû. Ýêèí÷è òóðäàãû îþíäàð 
20-21-ìàðòòà ºòºò. 

ТЇРКМЄН 
ФУТБОЛУНДАГЫ 

ТАЙМ-АУТ 
Áûëòûð ìàðò àéûíäà Ò¿ðê-

ìºíñòàíäûí êè÷è æàíà ÷î¢ 
ôóòáîë êóðàìà êîìàíäàëàðûíà 
áàøêû ìàøûêòûðóó÷óëàð Õîð-
âàòèÿäàí ÷àêûðûëãàí. Àëàðäûí 
êåëèøèìè áèð æûëãà ò¿ç¿ëãºí 
áîë÷ó. Êè÷è ôóòáîëäîí 45 æàø-
òàãû Ðîáåðò Ãðîäâè÷ æàëãûç èø-
òåäè. ×î¢ ôóòáîëäó 52 æàøòàãû 
Àíòå Ìèøå ìåíåí æàðäàì÷ûñû 
Ñàíäðî Òîìè÷ ýêºº áàøêàðäû. 
Ä¿éíºäºã¿ êîðîíàâèðóñ ïàíäå-
ìèÿñûíà áàéëàíûøòóó ñïîðòòîãó 
ýë àðàëûê ìåëäåøòåð òîêòîòóë-
ãàíäûãûíà æàíà êåëèøèìäåðè 
ñî¢óíà ÷ûêêàíäûãûíà áàéëà-
íûøòóó õîðâàòèÿëûê àäèñòåð 
¿éëºð¿íº êàéòûøòû. Àçûð àëàð 
ìåíåí êåëèøèì æà¢ûðòûëàáû 
æå æîêïó ñ¿éëºø¿¿ëºð æ¿ð¿¿äº. 

Àñàí ÆÓÍÓÑÎÂ

2020-жылдын  17-марты
мамлекеттик расмий гезити
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

R

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

Башкы редактор
КЕРИМБАЕВ

Дыйканбек
Качкынбаевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
ЧЕРБЕКОВ Алмаз – 62-38-77

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

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс

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

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

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

 – рекламалык материалдар

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" АКсынын
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹371. Íóñêàñû 5500

Áàñóóãà 16.03.2020-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

2020-жылдын  17-марты
мамлекеттик расмий гезити

15

ПССИ ИССЫК-АТИНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
объявляет публичные торги на / заложенное имущество 

- на жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область, 
Иссык-Атинский район, город Кант, ул. Иваныцина, д.5, 

идентификационный код 7-04-02-0003-0018, 
принадлежащий на праве частной собственности 

Масиркулову Атаю Жандиралиевичу, путем продажи с 
публичных торгов, с начальной стартовой стоимостью  
984 000 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи) сом.

Ðàçìåð ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5%, êîòîðûé âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 
15 àïðåëÿ 2020 ãîäà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêî-
ãî ðàéîííà ¹4403022100000170, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÈÍ 
00303199910207, Ïîêóïàòåëü îáÿçàí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ïîñëå 
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îïëàòèòü ïîëíîñòüþ ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü 
èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîé èì ïåðåä íà÷àëîì 
àóêöèîíà.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16 àïðåëÿ 2020 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
ã.Êàíò, óë. Èâàíûöèíà, ä. 5.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà 
ã.Êàíò, óë. Ëåíèíà, 41.

Òåëåôîíû: (03132) 5-20-14, 5-09-07. Ñ-78

Открытое акционерное
общество

ачык акционердик 
коому

15 àïðåëÿ 2020 ãîäà ïðîâîäèò ãîäîâîå 
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ â 10.00 ÷àñ. 

ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê. óë. Ôó÷èêà, 9.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - î÷íàÿ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà Äèðåêòîðà 

îá èòîãàõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2019 ãîä. 

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, îò÷åò î 
ïðèáûëè è óáûòêàõ çà 2019 ã.

4. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
çà 2019 ã.

5. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà íåçàâèñèìîãî àóäè-
òîðà çà 2019 ã.

6. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïðèáûëè, î ðàçìåðå è âûïëàòå 
äèâèäåíòîâ çà 2019ã. 

7. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà îáùåñòâà 
íà 2020 ãîä.

8. Óòâåðæäåíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà è 
ðàçìåðû îïëàòû åãî óñëóã íà 2019ã.

9. Óòâåðæäåíèå èçáðàíèÿ ñîñòàâà ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè. 

10. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âûïëà÷èâàåìîãî 
âîçíàãðàæäåíèÿ ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè. 

11. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ 
÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ÎÀÎ «ÓÑÒÀ» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê 
óë. Ôó÷èêà, 9. 

Òåë.: 34-66-99. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.00 ÷àñ. Ïðè ñåáå 
èìåòü ïàñïîðò. Äîâåðåííûì ëèöàì äîâåðåí-
íîñòü – çàâåðåííóþ ïî ôîðìå.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà 
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè - 14 àïðåëÿ 2020 ãîäà. 

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÓÑÒÀ»

2020-æûëäûí 15-àïðåëèíäå 
ñààò 10.00äº Áèøêåê ø., Ôó÷èê ê., 9 

äàðåãèíäå àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê 
æàëïû æûéûíûí ºòêºðºò.

ªòêºð¿¿ ûêìàñû – à÷ûê.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí 2019-æûëäàãû ôèíàíñû-÷àðáàëûê 

èøìåðäèãèíèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº Äè-
ðåêòîðäóí æûëäûê îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

3. Æûëäûê áàëàíñòû, 2019-æûëäàãû êèðåøåëåð 
æàíà ÷ûãàøàëàð æºí¿íäºã¿ îò÷¸òòó áåêèò¿¿.

4. 2019-æûë áîþí÷à Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí 
îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

5. 2019-æûë áîþí÷à êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí 
îò÷¸òóí áåêèò¿¿.

6. 2019-æûëäûí êèðåøåëåðèí áºë¿øò¿ð¿¿, äè-
âèäåíääåðäèí ºë÷ºì¿ æàíà òºëººí¿í òàðòèáè 
æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëóó.

7. 2020-æûëãà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèí áå-
êèò¿¿.

8. 2020-æûëãà êºç àðàíäûñûç àóäèòîðäó æàíà 
àíûí êûçìàò àêûñûíûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.

9. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí øàéëàíãàí ì¿÷º-
ëºð¿í áåêèò¿¿.

10. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿íº òºëº-
í¿¿÷¿ ñûéàêûíûí ºë÷ºìäºð¿í áåêèò¿¿.

11. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº ñûéà-
êûëàðäûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿. 

Çàðûë äîêóìåíòòåð ìåíåí “ÓÑÒÀ” ÀÀÊäàí Áèø-
êåê ø., Ôó÷èê ê., 9 äàðåãè áîþí÷à òààíûøóóãà 
áîëîò. 

Òåë.: 34-66-99. 

Êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.00äº. Æûéûíãà 
ïàñïîðò, èøåíèìä¿¿ ºê¿ëäºð – ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí 
èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðò ìåíåí êåë¿¿ êåðåê. 

Æûéûíãà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2020-æûëäûí 14-àïðåëè. 

“ÓÑÒÀ” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè.

«УСТА»

Ñ-064

ÎÀÎ Áàíê «Áàé-Òóøóì» 
ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêò î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

¹003048 (îò 29.12.2000 ã.) 
íà êîøàðó ðàñïîëîæåííóþ 

ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, à/à Ñàç, 
ñ. Êîíóø, ó÷. Êîøàðà, ä. á/í, 

ïðèíàäëåæàùàÿ 
Ìàìûðêàíîâîé Íóðáóáó 
Êàñûìîâíû, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-356

СУЛАЙМАНКУЛОВ 
Арзымат Жапарович

Êûðãûçñòàí ýëè îðäó òîëãóñ 
îîð æîãîòóóãà ó÷óðàäû. 
Êîîìäóê æàíà ìàìëåêåòòèê 
èøìåð Ñóëàéìàíêóëîâ 
Àðçûìàò 68 æàø êóðàãûíäà 
ä¿éíºäºí êàéòòû.

Ñóëàéìàíêóëîâ Àðçûìàò Æàïàðî-
âè÷ 1952-æûëû ×¿é îáëóñóíóí Êàíò 
ðàéîíóíäàãû Æàðáàøû àéûëûíäà 
òóóëãàí. 

1969-1975-æûëäàðû Ìîñêâà øàà-
ðûíäàãû Í.Ý.Áàóìàí àòûíäàãû æîãîðêó òåõíèêàëûê îêóó æàéûíäà 
ªíä¿ð¿øò¿ê ïðîöåññòåðäè àâòîìàòòàøòûðóó æàíà ìåõàíèçàöèÿ-
ëàøòûðóó ôàêóëüòåòèíäå áèëèì àëãàí. Àíäàí êèéèí 1988-æû-
ëû Àëìà-Àòà øààðûíäàãû Æîãîðêó ïàðòèÿëûê ìåêòåïòè îêóï 
á¿ò¿ðãºí. 

Ýìãåê æîëóí 1975-æûëû Ôðóíçå øààðûíäàãû Â.È. Ëåíèí 
àòûíäàãû çàâîääî èíæåíåð-òåõíîëîã, öåõòèí íà÷àëüíèãèíèí 
îðóí áàñàðû, ïðîôêîìäóí òºðàãàñû êûçìàòòàðûí èøòºº ìåíåí 
áàøòàãàí. 

1981-1983-æûëäàðû êîìñîìîëäóí Êûðãûçñòàí ËÊÆÑ Ôðóíçå 
øààðäûê êîìèòåòèíèí áèðèí÷è ñåêðåòàðû; 1983-1985-æûëäàðû 
Ôðóíçå øààðûíûí ïàðòèÿíûí Îêòÿáðü ðàéîíäóê êîìèòåòèíèí 
ýêèí÷è ñåêðåòàðû; 1985-1988-æûëäàðû Â.È.Ëåíèí àòûíäàãû 
ñòàíîê êóðóó çàâîäóíäà ïàðòêîìäóí ñåêðåòàðû; 1988-1991-æûë-
äàðû Ôðóíçå øààðûíûí ïàðòèÿíûí Ëåíèí ðàéîíäóê êîìèòåòèíèí 
áèðèí÷è ñåêðåòàðû; 1991-æûëû Êûðãûçñòàí êîìïàðòèÿñûíûí 
Áîðáîðäóê êîìèòåòèíèí ýêèí÷è ñåêðåòàðû; 1991-1992-æûëäàðû 
“Èíâåðñ” èëèìèé òåõíèêàëûê áîðáîðóíóí èëèìèé êå¢åø÷èñè; 
1992-1994-æûëäàðû “Ðîòîð” àâòîìàòòûê ëèíèÿëàðûíûí êîíñò-
ðóêòîðäóê áþðîñóíóí äèðåêòîðó; 1994-2000-æûëäàðû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªíºð æàé æàíà ñîîäà ìèíèñòðèíèí áèðèí÷è 
îðóí áàñàðû áîëóï èøòåãåí. 

2000-2002-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªíºð æàé 
æàíà ñîîäà ìèíèñòðè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
âèöå-ïðåìüåðè, 2003-2008-æûëäàðû Òîêìîê øààðûíûí ìýðè 
êûçìàòòàðûíäà èøòåãåí. 

1991-1994-æûëäàðû ëåãåíäàðëóó ïàðëàìåíòòèí äåïóòàòû 
êàòàðû ìàìëåêåòèáèçäèí òàðûõûé ÷å÷èìäåðèíèí êàáûë àëû-
íûøûíà êàòûøêàí.

Ñóëàéìàíêóëîâ Àðçûìàò Æàïàðîâè÷ êàíäàé ãàíà èøòè àð-
êàëàáàñûí èøòè èéèíå æåòêèðå àòêàðûï, áàøêàëàðäàí äà ºç 
ìèëäåòòåðèí òàê àòêàðóóíó òàëàï êûëà áèëãåí. Óëóóãà óëóóäàé, 
êè÷¿¿ãº êè÷¿¿äºé æàñàãàí ìàìèëåñè àðêûëóó ýë àðàñûíäà êà-
äûð-áàðêêà æåòèøêåí.

Àðçûìàò àãàáûçäûí ºòºëãºë¿¿ ºì¿ð æîëó, æàðêûí ýëåñè äà-
éûìà ýñèáèçäå áîëîò. 

Àðçûìàò Æàïàðîâè÷ ä¿éíºäºí êàéòêàíäûãûíà áàéëàíûøòóó 
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿í¿í æàíà æàêûíäàðûíûí àçà êàéãûñûí òå¢ áº-
ë¿ø¿ï, òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë àéòàáûç.

Æýýíáåêîâ Ñ.Ø., Æóìàáåêîâ Ä.À., Àáûëãàçèåâ Ì.Ä., 
Áîðîíîâ Ê.À., Ìàäóìàðîâ À.Ê., Àñðàíäèåâ Ý.Ø., 

ªì¿ðáåêîâà À.Ñ., Ìàðèïîâ Ó.À., Êûëæûåâ Ñ.À, 
Àéäàðáåêîâ ×.À., Æóíóøàëèåâ Ê.À., Æàìàíêóëîâ Ì.Ò.,

 Æååíáàåâà Á.Æ., ×îäóåâ Ý.Ê., Àñêàðîâ Ç.Ì., 
Áåéøåíîâ Æ.Ñ., ×îëïîíáàåâ Ê.Ñ., Æàìàíêóëîâ À.Ê., 
Òåðäèêáàåâ Ý.Ê.,  Îñìîíáåòîâ Ý.Ê., Áåéøåíîâ Æ.Ñ., 

Èñàêîâ Ê.À., Îïóìáàåâ Î.Í., Àáäûëäàåâ Ì.Þ., 
Æåòèãåíîâ Á. Æ., Èñàåâ Ê.Ê., Ñàìàåâ Ó.Î., 

Æóìàãóëîâ À.Æ., Øåðèìêóëîâ Ì.Ø., Êåðèìêóëîâ Ì., 
Êàêååâ À.×., Ïîëèøåâ Â. È., Óñåíáàåâ Ó.Ý., Èáðàãèìîâ À.Ð., 

Òåíòèøåâ Ý.Ñ., Êóäàéáåðãåíîâ Á.Æ., ×ûíûáàåâ À.×., 
Êåíåíáàåâ Á.Î., Øàðøåíîâ Î.Ø., Àëûìêóëîâ Ê.À., 

Íàìàçàëèåâ À.À., Àìàíãåëüäèåâ Ä.Æ. 

Êåíåáàåâ Òàëàíòáåê 
Áåéøåêååâãå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿ æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 

èäåí.êîä 4-05-10-1005-0646 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-354 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâî ÈÏ Áåêáàåâ Òóðóñáåê Áåêáàåâè÷ 
èäåí. êîä ¹20401196500244 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-355

Êûçûë-Êûÿ øààðûíûí 
Àê-Áóëàê àéûëûíûí 

Ìåõàíèçàðòîðñêàÿ êº÷ºñ¿í¿í 
¹151 ¿é¿í¿í òóðãóíó 

Èáðàãèìîâà Ìîîíóñêàí 
Òåøåáàåâíàãà òààíäûê 

áîëãîí (12.06.2007-æûëû 
áåðèëãåí) ×¹0096383 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-036

«Êûðãûç ýíåðãåòèêàëûê ýñåï áîðáîðó» ÀÀÊíûí îðóí áàñàðû Ñó-
ëàéìàíêóëîâ Àêûëáåê Àðçûìàòîâè÷òèí àòàñû 

ÑÓËÀÉÌÀÍÊÓËÎÂ Àðçûìàò Æàïàðîâè÷òèí 

ä¿éíºäºí êàéòêàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë 
àéòûï, àçà êàéãûñûí òå¢ áºë¿øºò. 

Óëóòòóê ýíåðãîõîëäèíãäèí æàìààòû. 

“Êûðãûç ýíåðãåòèêàëûê ýñåï áîðáîðó” ÀÀÊíûí áàøêû äèðåêòî-
ðóíóí îðóí áàñàðû Àêûëáåê Àðçûìàòîâè÷êå àòàñû 

Àðçûìàò Æàïàðîâè÷ ÑÓËÀÉÌÀÍÊÓËÎÂäóí 

ä¿éíºäºí ìåçãèëñèç êàéòêàíäûãûíà áàéëàíûøòóó “Êûðãûç ýíåð-
ãåòèêàëûê ýñåï áîðáîðó” ÀÀÊíûí ýìãåê æàìààòû òåðå¢ êàéãûðóó 
ìåíåí êº¢¿ë àéòûï, àçà êàéãûñûí òå¢ áºë¿øºò. Ñ-87

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Ã¿ëèñòàí àéûëûíûí òóðãóíó, 

æåêå èøêåð Àòàíàçàðîâ 
Õàáèáíàçàðãà òèåøåë¿¿ 

áîëãîí (ÈÍÍ 22503195000305, 
ÎÊÏÎ 23661164) ìàìëåêåòòèê 

êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-232

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Êàøêàëäàê àéûëûíûí òóðãóíó, 

æåêå èøêåð Àïòûêàäûðîâ 
Àáèáèëëàãà òèåøåë¿¿ 

áîëãîí (ÈÍÍ 20510194900091, 
ÎÊÏÎ 23472872) ìàìëåêåòòèê 

êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-977

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Ñ-90
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Социалдык тармактарда «Коронавирусту алдын алабыз. Ынтымак, 
Ишеним жана Тартип!» деген ураан алдында флешмоб башталды.

Акциянын демилгечилеринин бири Табылды 
Муратбековдун айтымында, бул ураанда коро-
навируска каршы биргеликте кїрєшїї идеоло-
гиясы чагылдырылган.

“Эмне їчїн ынтымак, ишеним жана тартип? Би-
ринчиден, мындай кырдаалда ызы-чууга тїшпєс-
тєн бири-бирибизге жок дегенде моралдык кол-
доо кєрсєтїп, ниет-тилектерибиздин бир экен-
дигин кєрсєтїшїбїз керек. 

Мисалы, карантин їчїн кошумча орун керек 
болуп калса, санаторийде эс алып жаткандар 
орундарын пациенттерге бошотуп беришсин. Же 
кєчєдєгї эле бирєєдєн оорунун белгилерин бай-
касаў, кош кєўїл болуп кетип калбай, тез жар-
дамга чал, ж.б.у.с. 

Єзїбїздїн дарыгерлерге ИШЕНЕЛИ. Эў чоў 
жоопкерчилик жана психологиялык оор жїк да-
рыгерлерибизде. 

Эў башкысы мамлекетибиз белгилеген эреже-
лерди жана ченемдерди ТАРТИП менен так ат-
каралы. Бул чаралардын баары биринчи кезек-
те биздин – жарандардын саламаттыгын сактоо 
їчїн кєрїлїп жатат эмеспи”, - деди ал.

Табылды Муратбеков: “Бул чакырык менен кї-
рєшїї мамлекеттик бийликтин институттары-
нын эле эмес, ар бирибиздин милдетибиз”, - деп 
кошумчалап, кыргызстандыктарды флешмобду 
колдоого чакырды.

Самара КАПАРОВА 

Акция 

СОЦИАЛДЫК 
ТАРМАКТАРДАГЫ 
ФЛЕШМОБДУ 
КОЛДООГО 
АЛАЛЫ

СООРОНБАЕВ Асылбек Чолпонбекович 
1971-жылдын 29-декабрында 
туулган. 1989-жылы Аксы районунун 
Ак-Суу айылындагы Арстаналы 
Осмонбеков атындагы орто мектебин 
аяктап, 1989-1994-жылдары Ош 
мамлекеттик университетинде 
билим алган. 1995-жылдан бери 
аталган мектепте мугалимдик 
кесипти аркалап келет. Бир топ жыл 
ошол эле мектепте уюштуруучу 
кызматын аткарды. Тажрыйбалуу, 
дасыккан, алдыўкы мугалим катары 
райондук жана областтык деўгээлдеги 
мактоо грамоталарына татыктуу 
болгон. Їзїрлїї эмгек жолунда “Жылдын мыкты мугалими” 
сынактарына катышып, алдыўкы орундарга ээ болуу 
менен 2010-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берїї 
жана илим министрлиги тарабынан Асылбек Сооронбаев 
министрликтин Ардак грамотасы менен сыйланган. Жан-
дїйнєсї ырга, музыкага жакын агай кээде илхам келгенде ыр 
жаза коймой адаты да бар. Анын “Баарынан сулуу балалык” 
жана “Мугалим” деген ырларын жарыялайбыз.

БААРЫНАН СУЛУУ 
БАЛАЛЫК

Кїн чыгыш таўы агарып,
Кылымга бир кїн жаралып.
Каткырык чыгып їйїмдєн,
Кагылып сенден балалык.

Кїн нуру кїлїп таралып,
Жер жїзї сулуу таранып.
Жакшына жаўы кийинген,
Жїзїўдєн сенин балалык.

Жыйылган балдар саналып, 
Жїргїлє тоого баралык.
Тоо суусун кечип ойногон,
Гїл жыттуу жапжаш балалык.

Тоо кечи барат карарып,
Асманга айды жагалык.
Койнуна каткан жылдызды,
Баарынан сулуу балалык.

Супсулуу болуп жасанып,
Сїрєткє тїшїп алалык.
Чоў атам кєрїп сїйїнсїн,
Чыт курсак сулуу балалык,
Чоў энем кєрїп суктансын,
Чыбык ат минген балалык!

МУГАЛИМ

Ажарлуу жїзїўєр,
Албырып кубансын.
Бїгїнкї кїнїўєр,
Бїтпєсїн улансын.
Ак пейил баарыўар,
Асманда кїн болуп.
Тєшїмє кадалган,
Тїбєлїк тумарсыў.
Майрамга майрамыў,
Бїтпєсїн улансын.
Эртеўки кїнїўєр,
Бир ємїр узарсын.
Ак пейил баарыўар,
Асманда ай болуп.
Шактарыў мємєлєп,
Жайылган чынарсыў.
Кайырма:
Мугалим, мугалим,
Жайылган чынарсыў.
Мугалим, мугалим,
Тїбєлїк тумарсыў.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

МУГАЛИМДЕН ЫР ДЕСТЕ

Нооруз майрамына карата 

СҮРӨТ КӨРГӨЗМӨСҮ АЧЫЛАТ  Ушак-айыўга негиз жок

КӨЛДӨ АЗЫК-ТҮЛҮК БААЛАРЫ 
КӨТӨРҮЛГӨН ЖОК

Єткєн аптанын соўунда Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтїнїн 
Ысык-Кєл облусундагы єкїлчїлї-
гї жергиликтїї єзїн-єзї башкаруу 
органдарынын, монополияга каршы 
саясат агенттигинин облустук бєлї-
мїнїн  єкїлдєрї менен  биргелешип 
аймактарда жана Каракол шаары-
нын базарларында, ири соода бор-
борлорунда  азык-тїлїктєрдїн баа-
ларынын негизсиз кєтєрїлїїсїнє 
байланыштуу  текшерїїлєрдї жїр-
гїзїїдє. Базарлар  жана соода жай-
ларынын ээлерине  жасалма жол ме-
нен биринчи керектелїїчї товарларга баа кєтєрїїчїлєр кылмыш 
жоопкерчиликтерине, айыпка тартылаары эскертилди. Айрым-
дары менен тїшїндїрїї иштери жїргїзїлдї. 

Бїгїнкї кїндє калктын тынчсызданууларына негиз жок. Соода- 
сатык жайларында, базарларда биринчи керектелїїчї тамак-аш 
азык-тїлїктєрїнїн бааларынын жогорулагандыгы байкалбаган.  

- Калаабызда сатып  алуучулардын азык-тїлїктєргє карата 
болгон єтє муктаждыктары байкалган жок. Бирин-экин гана 
адамдардын той, аштарга даярданууларын эске албаганда чай, 
суу май, кїрїч сыяктуу тамак - аш азыктарын  арбын  камдоолору 
сезилбеди, - деди «Той»  соода борборунун ээси Ишен Осмонов. 

Ал эми коронавируска каршы алдын алуу максаттарында Кєл 
аймагындагы калк кєп каттоочу коомдук жайларды, балдар бак-
чаларын, каттамдардагы жїргїнчїлєрдї  ташуучу автоунаалар-
ды атайын медсанкаражат менен  тазалоо сыяктуу иш-чаралар 
кєрїлїїдє.

Канатбек АШЫМБАЕВ

19-мартта Т.Садыков атындагы Улуттук сїрєт академия-
сынын илимий-методикалык музейинде “Нооруз” майра-
мына карата кезектеги сїрєт кєргєзмє ачылат. Кєргєзмє-
гє академиянын алдындагы Бишкек, Чолпон-Ата, Баткен, 
Жалал-Абад, Ноокаттагы мектептердин окуучуларынын 
200дєй чыгармалары коюлат. Аталган мектептердин окуу-
чулары республикалык жана эл аралык Москва, Вашингтон, 
Берлин, Пекин, Кашгар, Тегеран, Алматы, Баку, Бишкек 
шаарларында єткєн эл аралык кєргєзмєлєргє катышып, 
сыйлуу байгелерди алып келишкен. Кєргєзмєнїн негиз-
ги максаты жаш сїрєтчїлєрдїн талантын кєрїїчїлєргє 
тааныштыруу жана жаш балдарга дем-кїч берїї болуп 
саналат. 

Айнура ШАЙКЕЕВА 




