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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

88% 
РОССИЯ БАШКЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫК 
ӨНӨКТӨШ

27-февралда Москвада 
президенттер Сооронбай 
Жээнбеков менен Владимир 
Путиндин катышуусунда 
Кыргызстан жана Россиянын 
кайчылаш жылы салтанаттуу 
ачылат. Анын алкагында эки 
єлкєдє жыл ичинде маданий-
гуманитардык мїнєздєгї 221 
иш-чаралар уюштурулат.
Ал эми Эл аралык 
республикалык институттун 
сурамжылоолоруна таянсак, 
Кыргызстандын аймактарынан 
ага катышкандардын 
88%ы Россияны єлкєбїздїн 
экономикалык єнєктєшї деп 
жооп кайтарышкан.

Молдова 
Республикасынын 

Президенти 
Игорь Додон бїгїн, 

18-февралда 45 жашка 
толду. Ал Молдованы 

2016-жылдын 
декабрынан бери 

жетектеп жатат.

ДОДОНДУН 
45 ЖАШЫ

Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Дастанбек 
Жумабеков 
17-февралдан бери 
расмий сапар менен 
Сауд Арабиясында 
жїрєт. Парламенттик 
делегациянын 
курамында 
депутаттардан 
сырткары, Кыргызстан 
мусулмандарынын 
муфтийи Максатбек 
ажы Токтомушев да 
бар. 

ЖУМАБЕКОВДУН 
САПАРЫ
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Бишкектеги Улуттук 
энеликти жана балалыкты 

коргоо борборунда 
37 жаштагы айым 

єткєн жума кїнї їч 
эм ымыркайларды 

жарык дїйнєгє 
алып келди.

ТУКУМУҢ 
КӨБӨЙСҮН, 

КЫРГЫЗ!

16-17-февралда БАЭнин Дубай шаарында Бїткїл 
дїйнєлїк аялдар форуму GWFD 2020 єттї. Форумга 
дїйнєнїн 87 єлкєсїнєн 3000ден ашык делегат, 
алардын арасында 100дєн ашык аял лидерлер жана 
эксперттер катышты.

GWFD 2020

COVID-2019:

Ушул тапта Жер шарында 
жашаган калктын 92 пайызы 

белгиленген ченемден ашкан 
булганыч аба менен дем алат. Анын 

кесепетинен жыл сайын дїйнєдє 
4,2 миллион адам мезгилден 

эрте ємїр менен кош айтышат. 
Абу-Дабиде аяктаган Бїткїл 

дїйнєлїк шаарлар форумунун 
онунчу сессиясында дїйнєдєгї 

абанын сапаты жєнїндє эў ири 
маалымат банкы тїзїлгєндїгїн 

БУУнун жаўылыктар кызматы 
маалымдады.

Ушул тапта Жер шарында 

АБАЎАР  ТАЗАБЫ?

Бїгїн Кыргызстандын кєпчїлїк 
аймагында жана Бишкекте кар жаайт.

2-БЕТТЕ

3-БЕТТЕ

Вирус жуккандар – 
70 548, каза 
тапкандар – 1 770, 
айыккандары – 11 160. 
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31 жыл мурда, 1989-жылы 15-февралда 
Советтик аскерлер Афганистандан 
чыгарылып Мекенибизге кайтып 
келишкен. Президент Сооронбай 
Жээнбеков бул кїнгє карата Кайрылуу 
жасады.

«Урматтуу Афган согушунун арда-
герлери! Бїгїн Совет аскерлеринин 
Афганистандан чыгарылып, єз меке-
нине кайтканына 31 жыл толду. Аф-
ган согушуна жети миўден ашуун 

кыргызстандык жоокер катышкан, алар-
дын ичинен 233 адам курман болгон, 
1500 адам жаракат алган», - деп айты-
лат Кайрылууда. 

Мамлекет башчысы биздин жоокер-
лер катаал шарттарда єз милдеттерин 
абийирдїїлїк менен аткарышып, жо-
горку кесипкєйлїктї, баатырдыкты жа-
на кайраттуулукту кєрсєтїшкєнїн жана 
афган согушунун ардагерлери бїгїнкї 
кїндє да єлкєбїздїн турмушуна актив-
дїї катышып, кїжїрмєн боордоштуктун 

салтын сактап келатышканын белги-
леди. Президент Сиздердин атуулдук 
позицияўыздар, жигердїї ишмердиги-
ўиздер єлкєбїздїн єнїгїїсї їчїн ке-
рек деп белгилеп, жаштарга аскердик-
патриоттук тарбия берїїгє, аскердик 
салттарды жеткирїїгє жана респуб-
ликабыздын коопсуздугун бекемдєєгє 
мындан ары да жигердїї катышуула-
рына ишенимин билдирип, аларга ден 
соолук, бактылуу жашоо жана ийгилик-
терди каалады.

Президент Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ:

“СИЗДЕРДИН АТУУЛДУК ПОЗИЦИЯЎАР, 
ЖИГЕРДЇЇ ИШМЕРДИГИЎИЗДЕР 
ЄЛКЄБЇЗДЇН ЄНЇГЇЇСЇ ЇЧЇН КЕРЕК”

14-февралда Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
жумуш сапары менен Жалал-
Абад жана Ош облустарына 
барды.

Єкмєт башчысы Жалал-Абад 
облусундагы Єкмєттїн ыйга-
рым укуктуу єкїлчїлїгїнїн 
2019-жылы аткарган иштерин 
жана 2020-жылдагы милдетте-
рин талкуулаган кеўейтилген 
коллегиясына катышты. 

Ошондой эле Ош облусун-
дагы Єзгєн районунун Бостон 
айылындагы орто мектептин 
ачылышына барды. Мектеп 
275 окуучуга ылайыкталган. 
Анын курулушу 2014-жылы 
башталып, 88,5 млн сом жум-
шалган.

Єкмєт башчысынын билди-
рїїсї боюнча акыркы 2 жылда 
200дєн ашуун мектеп, 30га жа-
кын балдар бакчасы курулган. 
Биздин бардык саясатыбыз би-
лим берїїнїн деўгээлин жана 

сапатын кєтєрїїгє багыттал-
ган, анткени келечек билимдїї 
адамдын колунда, - деп белги-
леди Мухаммедкалый Абылга-
зиев. 

Єкмєт башчысы 2020-жылы 
билим берїї тармагына 38 млрд 
сом бєлїнгєнїн айтып, балдар-
дын билим деўгээли мугалим-
дерге байланыштуу, ошондук-
тан 2019-жылдын 1-октябры-
нан тарта мугалимдердин эм-
гек акысын 30%га жогорулатуу 
чечими кабыл алынган. Аларды 
шыктандыруу їчїн биз кимдин 

окуучусу республикалык жа-
на эл аралык олимпиадаларда 
байгелїї орун алса сыйлык бе-
рїїнї сунуштап жатабыз, - де-
ди Єкмєт башчысы. Ошондой 
эле мугалимдерди жеткиликтїї 
турак-жай менен камсыз кылуу 
иштерин айтып, бул маанилїї 
турмуштук стимул болоорун 
белгиледи. Социалдык маселе-
лердин баары мугалимдер бал-
дарга билим берїїдє санаарка-
бай, тынч иштєєсї їчїн чечи-
лїїдє», - деп белгиледи Єкмєт 
башчысы.

2 ЖЫЛДА 200ДЄН АШУУН МЕКТЕП КУРУЛДУ
14-февралда Премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
Бизнести жана инвестицияны 
єнїктїрїї боюнча кеўештин 
чечимине ылайык экономиканын 
тїрдїї тармактарында иш алып 
барган бир катар ишкерлерге 
сыйлыктарды берди. 

Алар коопсуздукту камсыз кы-
луу, сапат менеджментинде жогорку 
натыйжалуу ыкмаларды киргизїї 
чєйрєлєрїндє олуттуу натыйжалар-
га жетишкендиги їчїн, ошондой эле 
продукциянын сапаты боюнча сы-
нактарга активдїї катышканы жана 
олуттуу натыйжаларга жетишкен-
диги їчїн татыктуу болушту. 

Жыйында Єкмєт башчысы биз-
нес менен бийликтин ортосунда 
ачык жана ак ниеттїїлїк менен 
сїйлєшїї – экономикалык жетиш-
кендиктин кепилдиги, - деп белги-
леп, бизнес тарабынан кєтєрїлгєн 
бир катар маанилїї демилгелер-
дин жїзєгє ашырылышы боюнча 
маалымат берди. Єкмєт башчы-
сынын маалыматына ылайык кай-
ра иштетїїчї ишканалар їчїн ко-
шумча нарк салыгы боюнча 80% 
єлчємїндє жеўилдиктер берилди. 

Ошондой эле аймактардагы кайра-
дан ачылган ишканалар їчїн са-
лыктын 4 тїрї боюнча 5 жылга бо-
шотуу механизми, мамлекеттик са-
тып алууларда ата мекендик ком-
паниялардын їлїшїн 49%га чейин 
кєбєйтїїнї шарттаган мамлекет-
тик сатып алуулар жєнїндє мый-
замга єзгєртїїлєр киргизилди, - 
деди Мухаммедкалый Абылгазиев. 

Анын билдирїїсї боюнча андан 
кийин жеке менчиктин жана са-
лымдын кол тийбестигине кепил-
дик берген атайын чаралар кабыл 
алынат. Ишкерликти ачууда жана 
аны жїргїзїїдєгї бюрократиялык 
тоскоолдуктарды жоюшубуз керек. 
Бул жерде мамлекеттик-жеке єнєк-
тєштїктїн алкагындагы инвести-
циялык долбоорлорду ишке ашы-
руу їчїн айрым жер тилкелерин 
трансформациялоо тууралуу сєз 
болууда. Аймактардагы бизнести 
каржылоо булагын, анын ичинде 
аймактарды єнїктїрїї фондунун 
каражаттарын пайдаланууну ке-
ўейтїї маанилїї маселе болуп са-
налат, - деди Єкмєт башчысы.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

17-февралда Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Дастанбек Жумабеков 
баштаган парламенттик 
делегация Сауд Арабия 
Королдугуна расмий иш сапары 
менен барды.

Расмий иш-сапардын алкагында 
Сауд Арабиясынын Королу Сал-
ман бин Абдельазиз Аль Сауд, Аш-
Шура Мажлисинин Тєрагасы Аб-
дулла бин Мухаммад бин Ибрахим 
Аль Аш-Шейх жана Курчап турган 
чєйрє, суу жана айыл чарба минист-
ри Абдулрахман А. Альфадли менен 
жолугушууларды єткєрєт.

Кыргызстандын парламенттик 
делегациясы ошондой эле Соода 

палатасынын директорлор ке-
ўешинин тєрагасы Ажнан Аль-
Ажнан менен сїйлєшїїлєрдї єт-
кєрєт жана Сауд Арабия Корол-
дугундагы Кыргыз Республикасы-
нын элчилигинин жаўы имараты-
на барышат.

Тєрага баштаган парламенттик 
делегациянын курамында тєра-
ганын орун басары Мирлан Баки-
ров, депутаттар Айбек Алтынбе-
ков, Ємїрбек Бакиров, Акылбек 
Жапаров, Канатбек Исаев жана 
Абдимуктар Маматов бар. Ошон-
дой эле делегацияны Єкмєт єкїл-
дєрї менен Кыргызстан мусулман-
дарынын Муфтийи Максатбек ажы 
Токтомушев коштоп жїрєт.

ТЄРАГА БАШТАГАН ПАРЛАМЕНТТИК 
ДЕЛЕГАЦИЯ САУД АРАБИЯ 
ЄЛКЄСЇНЄ БАРДЫ

БИРДИКТЇЇ ЭСЕПКЕ АКЧА ТЇШЇРЇЇ 
ЖАРЫШКА АЙЛАНБАСЫН!

ЄКМЄТ ИШКЕРЧИЛИККЕ “ЖАШЫЛ 
ЖАРЫК” КЫЛГЫСЫ КЕЛЕТ

Кечээ,17-февралда Президент 
Сооронбай Жээнбеков Кыргыз 
Республикасынын Коопсуздук 
кеўешинин катчысы Дамир 
Сагынбаевди, башкы прокурор 
Єткїрбек Жамшитовду, ички 
иштер министри Кашкар 
Жунушалиевди жана Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнє 
караштуу Экономикалык 
кылмыштуулукка каршы 
кїрєшїї боюнча мамлекеттик 
кызматтын тєрагасы Бакир 
Таировду кабыл алды.

Президент Кыргыз Респуб-
ликасын Туруктуу єнїктїрїї 
боюнча улуттук Кеўешине ка-
раштуу Єнєр жайды жана иш-
кердикти єнїктїрїї боюн-
ча Комитетинин экинчи жы-
йынында ишкерлер єлкєнїн 

бизнес-чєйрєсїн тїйшєлткєн 
бир катар маселелерди кєтєргє-
нїнє токтолуп, укук коргоо жа-
на кєзємєл органдары ак ниет 
ишкерлерге колдоо кєрсєтїшї, 
мыйзамсыз текшерїїлєр боюн-
ча фактылар аныкталса, тиеше-
лїї чараларды кєрїїлєрї керек-
тигин эскертти. 

Укук коргоо органдары ме-
нен бизнес-тїзїмдєрїнїн єз 
ара мамилесин жакшыртуу ба-
гытында мыйзамдарга єзгєр-
тїїлєрдї киргизїїнїн маани-
лїї экендигин баса белгилеген 
Мамлекет башчысы укук кор-
гоо органдары коррупция жа-
на экономикалык кылмыштар 
менен кїрєшїїдєн тїшкєн акча 
каражаттары їчїн ачылган Бир-
диктїї депозиттик эсепке акча 
которууну єз ара жарышкансып, 

статистикалык кєрсєткїчтєрїн 
жакшыртуу максатында кєпчї-
лїк учурда бизнестин укукта-
рын бузууга барып жатышкан-
дары тууралуу кєптєгєн ишкер-
лерден арыздануулар тїшкєнїн 
айтып, буга жол берилбеши ке-
ректигине токтолду.

Мындан тышкары, Президент 
Сооронбай Жээнбеков Коопсуз-
дук кеўешинин катчылыгына 
укук коргоо органдары менен 
бирге экономикалык кылмыш-
тардан мамлекетке келтирилген 
материалдык чыгымдарды ор-
дуна келтирїїдєн тїшкєн кара-
жаттын эсебинен укук коргоо 
органдарынын ишмердїїлїгї-
нє дем берїї жєнїндє Жобонун 
ченемдерин колдонуунун мак-
сатка ылайыктуулугун карап, 
сунуш берїїнї тапшырды.
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Ташы салынып, колдор коюлуп, 
ал эмес ижара акысынан да (43 
миллион сом) алынып калган Ат-
Башыга курулчу Логистикалык 
борборго карата каршылыктар 
тынчыбай турат. Ат-
Башынын эли кечээ да митингге 
чогулуп, ири долбоор боюнча єз 
талаптарын коюшту.  

Нарын облусунан 85 чакы-
рым, Ат-Башы районунан 40 ча-
кырымга алыс аймакка курулга-
ны жаткан борбор 8 жылда то-
лук бїтїп, 15 миўдей адамды жу-
мушчу орду менен камсыздамак-
чы болгон. "Ат-Башы Кыргыз-
Кытай эркин соода аймагы" 
ЖЧКсынын негиздєєчїлєрїнїн 
бири "Нур Строй Монтаж" ком-
паниясынын жетекчиси Эмил-
бек Абдыкадыров, ал эми кы-
тай тараптан One Lead One (HK) 
Trading Limited компаниясынын 
жетекчиси Лю Инь инвестор ка-
тары чыгып жатышкан. Кытай-
лар мамлекеттен эч кандай ке-
лишим кепилдиги жок эле  280 
миллион АКШ долларын тїз ин-
вестиция кылабыз деп, Логис-
тикалык борборду курууга "На-
рын" эркин экономикалык ай-
магы аларга 176 гектар жерди 
49 жылга ижарага беребиз деген.

Бирок борбор курулат деген-
ден бери эле болуп келаткан кар-
шылык жыйындары кытайлык 

инвесторду чочуткан кєрїнєт, 
ири ишкана куруу ишинен баш 
тартып, артка кайткысы келип 
жатканы да айтыла баштады. 

ЭЛ ЭМНЕ ДЕЙТ?
Элдин эў биринчи эле кооп-

тонгону - жердин жарым кы-
лымга ижарага берилгени бо-
луп жатат. ”Элїї жылда ким бар, 
ким жок, эртеў жерибизди кай-
ра кайтара албай калабыз”, “кы-
тайлар каптап кетсе эмне кыла-
быз” деген кооптуу ойдо жїргєн-
дєр кєп. Нарын облусунун мур-
дагы губернатору Кемел Ашы-
ралиев: “Кытайлар кирип кайра 
чыкпай калчудай коркуунун ке-
реги жок. Эў башкысы- жер са-
тылган жок, жер – Кыргызстан-
дыкы. Кокус инвесторлор мый-
замды буза турган болсо аларга 
чоў сїйлєй алабыз, анткени жер 
биздики. Алар жєн гана тїз ин-
вестиция салып жатат. Болгону 
бул маселеде юридикалык жак-
тарын жакшылап караш керек”, 
– деген оюн билдирген.   

  “Ал жакта кытайлар кєп иш-
тейт экен” деген кептерге Эмил-
бек Абдыкадыров “Миграция 
мыйзамы боюнча, сырттан кел-
ген инвестордун єлкєсїнєн 20% 
гана жумушчу иштей алат. Кы-
тай инвестору «сырттан 5% гана 

жумушчу келээрин, ал жумуш-
чулар адистер болоорун» айт-
ты”, - дейт. 

ЭКОЛОГИЯ ЭМНЕ 
БОЛОТ?

“Атбашылыктар таза азык-
тардан кол жууйт, экология бу-
зулат» деген кептерге жооп кы-
лып Э.Абдыкадыров: “соода-
индустриялык деген аталышы 
айтып тургандай борбордо соо-
да эле эмес, заманбап єндїрїш 
ишканалары курулаарын, эко-
логияны бузбаган жаўы техно-
логиялык жол менен иштеген 
завод-фабрикалар салынаарын” 
айтып, “Жарыкты биз кїн бата-
реяларынан алабыз. Ал эми ка-
нализациянын сууларын чыпка-
лоого заманбап суу фильтрлери 
коюлат. Эл завод-фабрика салын-
са, андан илгеркидей тїтїн чы-
гат деп ойлоп жатат. Бирок бул 
соода-индустриялык борборго 

жогорку технологияларды єн-
дїргєн ишканалар салынганы 
жатат. Мурдагыдай тїтїн чыккан 
завод эмес, жогорку технологияда-
гы фабрикалар салынат", – деди.

Ал Белоруссияда болгонунда 
11 миў гектар аянтты ээлеп са-
лынган борбордо болгонун, тї-
тєп жаткан бир дагы заводду 
кєрбєгєнїн кошумчалайт. “Кы-
тай биз эле эмес, Беларусь, Ка-
закстан, Єзбекстан, Тажикстан 
менен ушундай борборлорду ку-
руп, биргелешип иштетип жат-
канына 10 жылдын жїзї болду. 
Биз ошол долбоорлордун баарын 
єз кєзїбїз менен кєрїп келдик”,- 
дейт.

ЭМНЕ ЇЧЇН 
АТ-БАШЫДА?

“Мындай борборду кичи шаар-
чаларда салбай эмнеге кытай ме-
нен чектешкен Ат-Башыга сал-
ганы жатышат, мында да бир 

мандем бар” дегендерге "бирин-
чиден, Ат-Башы району "эркин 
экономикалык аймагы" деген 
статуска ээ. Бажы кодексинин 
245-беренесине ылайык, мындай 
аймактан чыккан продукцияны 
ЕАЭБ єлкєлєрїнє бажы тєлємїн 
кошпой сата алабыз. Экинчиден, 
2015-жылы Кыргызстан менен 
Кытай мамлекеттеринин орто-
сунда чек арадагы суук, бийик 
тоолуу райондорду єнїктїрїї 
боюнча сєз болгон. Ошол кри-
терий да эске алынып, логисти-
калык борбор Ат-Башыга куру-
луп жатат", — деп тїшїндїрдї 
Абдыкадыров.

Кыргызстандыктардын ара-
сында борборго каршы чыгып 
жаткандарды колдогондор да, 
каршы чыккандарга каршы бол-
гондор да бар. Пикирлерди бай-
кап отурсаў кєпчїлїктун логис-
тикалык курулуш тууралуу то-
лук маалыматы жоктугун бай-
коого болот. Айрымдары “бол-
бойт” дегендерди ээрчип, алар 
айткан аргументтерге ишенип 
алып куру эле кыйкырык салып 
жїрїшєт. Берки тарап “эмнеге 
болбосун, ушинтип эле инвестор-
лорду качыра беребизби” маани-
синде кеп айтса ага да муюп баш 
ийкегендери бар. Ошондуктан ар 
кимдин пикири ар тараптуу маа-
лыматка  эгедер болуп бїтїм чы-
гарылган єзїнїн гана ою болууга 
тийиш. Єкмєт дагы элди ар кан-
дай тїкшїмєлдєєлєргє калтыр-
бай толук маалыматтарды кам-
тыган кагаздарды берип, айкын, 
жеткиликтїї сандарды кєргєзїп 
туруусун каалайт элек. 

Жаркынай ЭРГЕШБАЕВА

Єткєн жылдын акыркы 
кїндєрї Кытайда коронавирус 
оорусу аныкталып, эл аралык 
деўгээлдеги єзгєчє кырдаал 
деп жарыяланды. Єпкєнї 
сезгентїїчї бул 2019-nCoV 
жаўыча аталыш алган 
COVID-2019 аттуу вирус тездик 
менен жайылып, Кытайдын 
єзїндє эле 70 000ге жакын 
киши ооруга чалдыккандыгы 
айтылууда. Анын кесепетинен 
єлгєн адамдардын саны кїн 
санап кєбєйїїдє. 

Кытай менен коўшу болгон-
дуктан, адам ємїрїн бир замат-
та алып кеткен оорудан кооп-
тонгон Кыргызстан 23-январь 
кїнї чек арасын жаап, авиакат-
тамдарын токтоткон. Сактыкта 
кордук жок дегендей, оорунун 
алдын-алыш їчїн чаралар кє-
рїлїп, чек ара єткєрмє бекетте-
ринде санитардык-карантин кє-
зємєл кїчєтїлїп, ыкчам штаб 
тїзїлїп иштеп жатат. «Тору-
гарт» жана «Эркечтам» бекет-
тери Кытайдагы жаўы жылга 
байланыштуу жабылып, чектєє 
кїчєтїлгєн. Бул жерде адамдар-
дын кыймыл-аракети да, ар кан-
дай єндїрїм ташып келїї да ток-
тотулган.

Бирок, ишкерлер мындай коў-
шу єлкєнїн чек ара єтмєктєрї-
нє киргизилген чектєєлєрї-
нєн улам соода-сатык акырын-
дап солгундай баштагандыгын 
айтышууда. Эгерде Кытайдын 
коронавирус оорусу менен кї-
рєшїїсї кєп убакытка созулуп 

кетсе, мындай абал мамлекеттин 
социалдык-экономикалык єнї-
гїїсїнє залакасын толук тий-
гизиши мїмкїн экендигин тал-
доочулар кулак кагыш кылы-
шууда. Товарларга болгон тар-
тыштык кїн єткєн сайын бай-
калып баштады. Анын кесепе-
тинен баа да жогорулоодо. Кы-
тай экспорт боюнча дїйнє жїзї 
боюнча лидерлик орунда турат. 
Бул мамлекеттин товарлары бар-
дык єлкєгє жайылган. Алардын 
арзан товарларынын дїйнєлїк 
рынокто пайда болушу талап кы-
луучуларга бир топ пайда алып 
келет. Ошондуктан, коронавирус 
оорусунун пайда болушу Кыр-
гызстанга эле эмес, башка мам-
лекеттерге да терс таасирин тий-
гизїїдє.

“Бай элим компани” ЖЧКсы-
нын башкы директору Рысгїл 
Акимжанова: “Биздин ишканада 
кєп аппараттар иштейт. Кээ би-
рин Кытайдан, Тїркиядан, Рос-
сиядан алабыз. Кытайдан буюрт-
ма кылган тетиктерибиз акчасы 
тєлєнїп, бирок чек арада турат. 
Ошонун натыйжасында иш сол-
гундап, кедергисин тийгизїїдє”, 
- дейт.

Кытайдагы коронавирус илде-
ти базарларда соода-сатык менен 
оокат кылган соодагерлердин да 
айласын кетирїїдє. Алып кой-
гон товарлары азайып, сатаарга 
товар калбай бара жаткандыкта-
рын айтышууда.

“Ош” базарында чакан соода-
герлик менен алектенген Алым-
бай Кубатов: “Кытайдан келген 

идиш-аяктарды сатып иштейбиз. 
Кїндєн-кїнгє товарлар азайып, 
бизге дїўїнєн бергендердики тї-
гєнїп баштады. Ошондуктан, то-
варларды кымбаттатууга аргабыз 
калбай калды. Негизинен Кытай 
жылына жаўы жылына карата 
чек арасын бир айга жаап салы-
шат эмеспи. Ошол учурга ыла-
йыктап, декабрь айында эле бир-
эки айга жете тургандай кылып 
товарларды кєп-кєптєн алып ал-
чубуз. Азыр ошол запас тїгєнє 
элек. Бирок аз калды. Бир-эки 
жумадан кийин таптакыр тїгє-
нєт. Соодагерлер “ошондо эмне 
кылабыз?”- деген тїйшїктє тура-
быз”, - деп кабатырланууда.

 “JIA – Бизнес Ассоциациясы-
нын” текстиль комитетинин тє-
рагасы Амир Закиров кєпчїлїк 
ишканалар жолун таап акырын-
дап иштеп жаткандыгын айтат.  
“Кытайдагы коронавирус илде-
тине  жана жаўы жылына бай-
ланыштуу эки єлкєнїн чек арасы 
убактылуу жабык болуп жатат. 
Бїгїнкї кїндє соода жана єндї-
рїш тармагында ар бир ишкер-
дин же ишкананын Кытай менен 
кызматташтыгы бар. Бирок, ти-
лекке каршы чек арадан эч кан-
дай продукция єтпєй жатат. Ага 
карабастан чоў єндїрїш ишка-
налар Тїркия, Пакистан сыяк-
туу мамлекеттер менен байла-
нышып, башка жолдорун издеп 
жатышат. Кытайдагы корона-
вирус єтїп кетсе экен деп тилеп, 
баарыбыз кїтїї учурунда тура-
быз”, - дейт. 

Жеўил єнєр жай ишканалар 

ассоциациясынын жетекчиси 
Сапарбек Асанов болсо, жеўил 
єнєр жай тармагында колдонуп 
жаткан кездемелер, чийки зат-
тар, жабдуулардын тетиктеринин 
70%ы Кытайдан келээрин айтып, 
“Кытайдын продуктуларынын 
арзандыгы Орто Азия мамлекет-
теринен жана Россиядан акыркы 
18-20 жылда ордубузду тапканга 
чоў шарттарды тїзгєн. Ошондук-
тан, бїгїнкї болуп жаткан нерсе 
тїздєн-тїз биздин тармакка терс 
таасирин тийгизет. Бїгїн эле 
бул кєйгєй кєтєрїлїп баштады. 
Жыл сайын жаўы жылына кара-
та Кытайдын чек арасы бир ай-
га жабылат. Алдын-ала продук-
цияларды алып келип коюшчу. 
Бирок, чек ара ачылганда кай-
ра келип баштачу. Эгерде, дагы 
1-2 айга ушундай кырдаал сак-
талып кала турган болсо, бир ай-
дан кийин таўкыстыкка дуушар 
болобуз. Башка мамлекеттерден 
алып келсе болот. Бирок, алар-
дын баасы кымбат. Ошого жара-
ша баасы да жогорулайт. Ошонун 
негизинде чыгарып жаткан про-
дукциябыздын кєлємї азайып, 

экспорттук мїмкїнчїлїктєрїбїз 
да тїшїп кетиши мїмкїн. Ошон-
дуктан, Кытайда болуп жаткан 
кырдаал терс таасирин тийги-
зет деген чоў коркунучта олту-
рабыз. Кытайдан кездемелерди 
ташыган кээ бир ишкерлер кам-
пасында турса да атайын жок деп 
баасын эки-їч эсе кєтєрїп жат-
кан учурлар да пайда болуп баш-
тады. Буга жол бербєє їчїн тие-
шелїї органдардын да жардамы 
керек, - дейт. 

“Сокурдун тилегени эки кєз” 
дегендей, ишкерлердин ишин 
солгундатып, кооптуу жагдай-
га себеп болгон коркунучтуу 
коронавирус дартынын дабасы 
табылаар деген їмїттє бїтїн-
дєй дїйнє коомчулугу Кытай-
ды карап турган учур. Антке-
ни, бул оору адамдардын ємї-
рїнє гана эмес, дїйнє жїзїн-
дєгї кєпчїлїк мамлекеттер-
дин социалдык-экономикалык 
абалына терс таасирин тийги-
зїї ыктымалдыгы жогору бо-
луп турат. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Чегирткеден корккон эгин экпейт
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Студент – билим менен толтура 
турган идиш эмес, ал заманбап 
билим алууга эгедер, жїрєгїндє 
атуулдук ыйык сапаттын оту 
жанган, ар-намысты ыйык туткан, 
билимдин артынан сая тїшїп, илим 
бийиктигине умтулган шам чырак. 
Анда кеп, башынан болсун. 

Эгемендїїлїктїн 29 жылы ичинде 
илим-билимге умтулган улан-кыздары-
быз єлкє ичиндеги ЖОЖдордо гана эмес, 
буга чейин їч уктаса тїштєрїнє кирбеген 
алыскы Америкада, Кореяда, Японияда 
окуп да, иштеп да жїрїшєт. Алар мамле-
кеттик  тилибиздей єздєрї окуган, иште-
ген єлкєлєрдїн тилдерин таза сїйлєшїп, 
жергиликтїї улуттагылардан кем калбай 
абройлуу окуу жайды эў жакшы гана бї-
тїрїшпєстєн, илим сересин багындырып 
окумуштуу даражасын алгандар да бар. 

Мисалы, Асел Сартбаева Аламїдїн ра-
йонундагы Лебединовка орто мектебин эў 
жакшы бїтїрїп, бир эле мезгилде єлкє-
дєгї жогорку окуу жайы Политехке, Кыр-
гыз-Славян университетиндеги, болгондо 
да мен деген эр-жигиттердин тиши сын-
ган, єтє татаал механикалык, материал-
дардын каршылык кєрсєтїїсї адистигине 
жеўил єтїп, окуусун аяктоого чейин эле 
КРСУда аспирантурада окуп, Алматыда 
жайгашкан Британ кеўешинде волонтер 
болуп иштеп жїргєндє кокусунан  New 
Scientist деген журналдан Кембридж уни-
верситетинде, болгондо да єзїнїн кесиби 
боюнча стажировкадан єтїї жєнїндєгї 
жарлыкты кєрєєрї менен эч ойлонбостон 
ал жакка кат жазат. Кєп єтпєй ємїр тар-
жымалыўызды салыўыз деген жооп алат. 
Арадан эки саат єтпєй Кембридж универ-
ситетинен бир профессор телефон чалат. 
Асел менен 1,5 сааттай англис тилинде 
сїйлєшкєн окумуштуу, анын єзгєчє  фи-
зика илиминдеги буга чейин бул илим-
де бузула элек дыўды буза турган тереў 
ойлору бар экендигин, эў кызыгы, про-
фессор Кыргызстан деген єлкєнї билбе-
генин, окуу жайда Аселдей стажировка-
дан єтїїнї каалашкан атаандаштары бар 
экендигин, аўгемелешїїнїн жыйынтыгын 
кийинчерээк кабарлай турганын айтат. 

Арадан эки жума єтїп-єтє элегинде 

маселе оўунан чечилип, Асел Сартбае-
ва Кыргызстандан алгачкылардан болуп 
дїйнєдєгї атактуу Кембридж университе-
тине чыйыр гана салбастан, окуу жайды 
гана эмес, аспирантураны да эў жакшы 
бїтїрїп, “Кремнийдин тїзїмдєрїндєгї 
иондордун диффузиясы” деген темада док-
торлук диссертациясын жактаган, Окс-
форд университетиндеги илимдин докто-
ру менен профессор-лектордун ортосунда-
гы абройлуу илимий стипендиянын жана 
ЮНЕСКО менен Orede компанияларынын 
биргелешкен кадыры бийик сыйлыгынын 
ээси, кырктын кырынан ашкан, дїйнєлїк 
окумуштуулардын катарында турган жер-
дешибиз Асел Сартбаева толук далил деп 
сыймыктана айтсак болот. Аселдей алыс-
кы єлкєлєрдє окуп, иштеген жаштарыбыз 
булактай ачылып, єлкєнїн алыс-жакынкы 
аймактарынан агып келип кошулса – да-
рыя деўизге айланып кыргыз элин, меке-
нин алыскы єлкєлєргє таанытып, аброю-
бузду бийиктете турган жаштарыбыздын 
учугу їзїлбєй, мындан да кєбєйєєрїнє эч 
кїмєнїбїз жок. Бул маселенин бир жагы. 

Єлкєдє билим берїїнїн деўгээли жо-
горулаганы менен негедир келечек муун-
дарыбыз “начар тарбия – кейиш, мыкты 
тарбия – жеўиш, тарбия – бардык сапат-

тардын атасы” экендигин, ал ар бир  уул-
кыздын келечек максатына жол ачаарын, 
талапсыз ємїр – эч нерсеге жарамсыз 
ємїр экендигин, келечек муундарыбыз 
чоў максат-талаптарга чымыркана эмгек-
тенїї гана жеткире турганын эстеринен 
чыгарышкандай. 

Себеби, кээ бир жаштардын ой-сезимин 
дуулдаган дискотекалар, колунан тїшїр-
бєгєн мобилдик телефондорундагы жїк-
тєлгєн батыштын зордук-зомбулук, мы-
каачылыктарды арбын кєрсєткєн “бое-
вик” сериалдарындагы каармандар кєбї-
рєєк ээлеп алгандай. Кээ бир ата-энелер 
балдарынын курсагын тойгузуп, кийимин 
бїтєє менен гана алекеттенип, алар бал-
дары тамак-ашка, кийимге эмес, ата-эне-
леринин мээримине, їй-бїлєлїк тарбияга, 
ыйман, адепке кєбїрєєк муктаж экендик-
терин унутта калтырышканын анча эти-
барга албай келет. 

А мїмкїн кээ бир улуу муундарыбыз-
дын жаштарды адеп, ыйман жолуна са-
луудагы кєўїл коштуктары улуулардан 
мурас калган улуттук  каада-салтыбыз-
дын бєксєргєнїн билгизеби? Же бїгїн-
кї жаштарыбыз гана эмес, кээ бир улуу 
муундар да руханий байлыкка караганда 
акча, дїнїйє-мїлккє тап коюп, бешиктен 

бели чыга электе эле тез байыгысы келип, 
даярга берилип жатышабы? 

Негедир кийинки мезгилдерде студент-
тердин арасындагы кєптєгєн маселелердин 
алкагында окуу оор деген кептерди угуп 
калчу болдук. Мындай абалга кээ бирєє-
лєр єздєрї эмес, а башка бирєєлєр, миса-
лы, ата-энелер, мугалимдер, мамлекеттин 
жетекчилери кїнєєлїї дешет. А чынында, 
кесипкєй адис болуу їчїн жан їрєп ара-
кеттенїїнїн ордуна кээ бир жаштарыбыз 
жан бакты сезимдин тузагына тїшкєндє-
рїн ойлоруна да алышпайт. 70-80-жыл-
дардагы студенттерге салыштырмалуу бї-
гїнкї студенттер материалдык жагдай-
га кєбїрєєк ооп кетишкени, ал эми совет  
мезгилинде жогорку окуу жайлардагы 
студсоветтер бїгїнкї кээ бир район, шаар 
башчыларына караганда алда канча жооп-
керчилик менен иштешкени ачуу чындык. 
Азыркы студенттердин аудиторияда каа-
лагандай басып (лекция учурунда) жїрїш-
кєндїктєрї, жатаканалардагы тєбє чачты 
тик тургузган (тазалык жок, кир) кєрї-
нїштєр кєўїлдї айнытат. Жаштар уюмда-
ры, студенттик курулуш отряддары, дегеле 
студенттик шаўдуу жигер дегендин жыты 
да, изи да жок. А мїмкїн ошол маанайды 
жандандырсак бїгїнкї жаштар арасында-
гы ар кандай жосунсуз жоруктардын саны 
кыскарып, ыйман, адеп, ар-намыстын шам 
чырагы жанаар... 

Учурда биздин улуу муундардын ор-
дун татыктуу басышкан, билимге тал-
пынган, руханий дїйнєсї бай, пейилде-
ри кенен, илим-билимдїї жаштарыбыз 
жок эмес. Албетте, мыкты окуган сту-
денттер эч кимге доомат артпай барды-
гын єзї гана ишке ашырып турат. Ант-
кени, алардын эрки кїчтїї, сєзгє бекем, 
туруктуу, ички маданияты да бийик. Эў 
башкысы, улуу муундардын ордун баскан 
бїгїнкї студенттерибизде билим, ыйман-
дуулук, ар-намыс, мекенчилдик сапаттар-
дын кєрєўгєсї бар, андыктан алар єздєрї-
нїн турмуш жолдорундагы бардык ашуу-
ларды кыйналбай аша алышат. Кандай 
болгон кїндє да кыйынчылыксыз мак-
сат-тилектерге жетїї мїмкїн эмес. Се-
беби, турмуштун мыйзамы ушундай. Эў 
негизгиси, бїгїнкї студенттердин зирек 
акылдарына алган билимдери канат бо-
луп, єзїн-єзї  камчылаган, заманыбыз-
дын келечегине їмїттїї караган, максат-
туу, кїнїмдїк эмес, тїбєлїктї ойлогон 
улуу муундардын чыныгы мураскорлору 
єсїп чыгаарында эч шегибиз жок. 

Бетти даярдаган
Бактыбек ИМАМАДИЕВ 

Бишкек шаардык сотунун 
имаратында Кыргыз 
Республикасынын Жогорку 
сотунун тєрайымы Гульбара  
Калиеванын жана Жогорку соттун 
тєрайымынын орун басары 
Н. Асанованын катышуусунда 
Бишкек шаарындагы жергиликтїї 
соттордун 2019-жылда жасаган 
иштери боюнча жыйыны єткєрїлїп, 
ага Бишкек шаарынын 70тен ашык 
судьялары, Бишкек шаардык сотунун 
тєрагасы А.Алыбаев жана анын 
орун басарлары, Бишкек шаарынын 
райондук сотторунун тєрагалары 
катышышты.

Жыйында сот адилеттїїлїгїн автомат-
таштыруу процесси активдїї жїрїп жат-
кандыгы, 2020-жылдын январь айынан 
тарта автоматташтырылган маалымат  сис-
темасы Бишкек шаарындагы экинчи инс-
танциялык сотторунда пилоттук режим-
де иштей баштагандыгы айтылды. Жаўы 
кылмыш-жаза мыйзамдары киргизилген-
дигине байланыштуу 2019-жылы Бишкек 
шаары боюнча жалпы 2436 кылмыш иши 
каралса, анын ичинен 1415 иш райондук 
соттор, ал эми 1021 кылмыш иши Бишкек 
шаардык соту тарабынан каралган.

Соттук — укуктук системанын жаўы 
институту катары киргизилген Бишкек 

шаарындагы тергєє сотторунда бир жыл-
дын ичинде 14 139 сотко чейинки єндї-
рїштєгї соттук материалдар каралган. 
Бул жалпы каралган соттук материалдар-
дын 52,13%ын тїзєт. Талдоонун жыйын-
тыгында каралган иштердин кєпчїлїгї 
Бишкек шаарынын Биринчи май район-
дук тергєє сотуна туура келээри айтылды.

Жыйында Жогорку сотунун тєрайы-
мы Г.Калиева соттордун иштерди кароодо 
процесстик мєєнєттєрдїн  тартибин  жана 
мыйзам ченемдерин сактоо, Кыргыз Рес-

публикасынын «Медиация» мыйзамына 
байланышкан маселеде калк арасында жа-
на сотко кайрылган жарандарга тїшїндї-
рїї боюнча иштерин жїргїзїї жана сот 
актыларынын аткарылышына кєзємєлдї  
кїчєтїї, їй-бїлєлїк талаш-тартыштарды 
чечїїгє байланышкан, тагыраак айтканда 
ажырашуу, ата- энелик укуктан ажыратуу 
сыяктуу соттук иштерди кылдат изилдєє 
зарыл экендиги, жергиликтїї соттордун 
судьялары иштерди кароодо келип чык-
кан кєйгєйлєрдї  чечїї їчїн жергиликтїї 

соттор менен Жогорку соттун  ортосунда-
гы илимий-эксперттик комиссиянын ал-
кагында кызматташуу болуп турушу, сот-
тордун кесиптик ишмердїїлїгїндє  жана 
жеке турмушта этикалык жїрїм-турум-
дарды  сактоо маселеси да кєз жаздымда 
калбашы керектигин белгиледи.

Кеўешмени жыйынтыктап жатып Жо-
горку соттун тєрайымы Г.Калиева Кыргыз 
Республикасынын Ар-намыс кодексинин 
талаптарын судьялар так сакташы керек 
экендигин  эскертти.

Жакшы адис – кєктєгї жылдыз 

ТАРБИЯ – БАРДЫК САПАТТАРДЫН АТАСЫ 

ЖЕРГИЛИКТҮҮ СОТТОРДУН 
ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ ЖОГОРУЛАЙТ 
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Айта турган сєзїм бар

Бир кезде Батышты кап-
таган массалык мада-
ният ылаўы эгемендик-

ке ээ болгон республикаларды 
топон суудай эле жапырып кир-
ди.  Биз аны супертехниканы 
аў-таў калып караган эселек-
тей эле кабылдадык.  Бул су-
луулукка суктанууну,  адамзат-
тык баалуулуктарды барктоону 
жана кєркєм табитти ойрондо-
гон капсалаў эч каршылыксыз 
єкїм сїрїп калды.  Атїгїл ал 
Батышка караганда мында ал-
да канча кеўири жайылганын 
океандын ары жагындагы идео-
логдор да белгилешїїдє.  Кїр-
кєлєрдї эротикапык басылма-
лар ээлеп, порнопродукция ке-
ўири тарап, экрандан зєєкїрлїк, 
кан ичерлик идеалдаштырылып 
кирди. Акыл-эси калыптана элек 
жаш муун дал ушул калабалуу 
баскынчылыктын туткуну бо-
луп, акыры адеп-ахлактан кол 
жууган нашакорго, кумарпозго 
жана маўкуртка айланууда.

Улуу державанын кыйра-
шы ойго да келбегендиктен ага 
даярдык да, тутунаар идеоло-
гиянын жоромолу да болгон 
эмес. Ушундан улам сокур туу-
рамчылык, белимчилик келип 
чыккан. Жашоо жолою кїтїїсїз 
кыйрагандыктан ар ким алды-
алдынан тал кармап, кара жанын 
багуунун камында болду. Медик, 
мугалим, маданият кызматкер-
лери жапайы рыноктун маласы-
на сїйрєлїп,  єз адистиги менен 
кош айтышууга аргасыз болду. 
Жумушсуз жана сабатсыз жаш-
тардын жаўы катмары жаралып,  
рухий жакырлануу жараяны кїч 
алды. Мындай учурда кара суу-
дан каймак калпып, ылайланган  
суудан алтын балык илген шы-
луундардын кїнї туубадыбы.

Поп-маданияттын кеўири 
чєйрєсї керектєєчїнїн рухий 
таламдарын гана кандырбас-
тан,  коммерциянын, рыноктун, 
рекламанын мыйзамдары менен 
да жашайт. Бул маданият адам-
га алаўгазарлыкты, пас табитти 
таўуулап, баналдуулукка кумар-
ланууну жаратат. Учурунда аёо-
луу, ыйык эсептелген бирєєнїн 
жеке турмушу азыр жайма ба-
зардагыдай жалпыга тартылат. 
Буга принцесса Маргарет менен 
Диананын,  Жаклин Кеннеди-
нин, Билл Клинтондун керт ба-
шына байланыштуу окуялардын 
дїйнєгє дїў  болуп, катардагы 
пенденин ооз суусун кургаткан 
уу-дууга айлангандыгы эле кї-
бє. Бардык жерде колдонулган 
коммерциянын принциби  «шы-
калоо» искусствосуна барып та-
калат.

Мындай дегенибиздин себеби 
- буржуазиялык цивилизация-
нын таш чытырманында адаш-
кан адам кєбїнесе ушундай жол 
менен єзїн таап, беймаза кылган 
ойлордон арылгысы келет. Анан 
калса поп-маданияттын мындай 
чыгармалары бизге да жат эмес, 
биз аларды кабылдайбыз жана 
туурайбыз. Массалык маданият 
деген єз керектєєчїлєрїн нан, 
суу менен гана бакпайт экен. Ал 
таттууларды да тартуулап, ан-
дан тышкары оюнга катышуу 

жана демократия иллюзиясын 
жаратат. Бир кезде биз кийимин 
алмаштырып,  элге аралашкан 
принцессаны жомоктон угуп, 
опереттадан гана кєрсєк, бїгїн 
аны маданияттын муктаждыгы 
їчїн жалдаса да болот. Єз учу-
рунда куунак кєўїл ачуунун їл-
гїсї саналгандар бїгїнкї тур-
муштун нормасы болуп калды.

Жашоо бир кєйгє келип, ка-
рын ток, кайгы жок,  коогалаў-
дан беймарал кезде (бул дєє-
лєттїї коомдун артыкчылыгы) 
турмуштун ритми адамдарга кы-
зыксыз кєрїнєт да алар кєўїл-
дї гана кєтєргєн ар кандай оюн- 
зоокторду, апсундуу тамашалар-
ды эўсеп калышат.  Дїйнєсї тї-
гєл пенде башкалардын бакты-
сыздыгы, алыстагы алаамат, 
апааттар жєнїндє баш оорутку-
су келбейт. Атїгїл телевидение 
аркылуу да кан тєгїї, мыкаачы-
лыгы болгону менен татаал эмес 
фильмдер гана кєрсєтїлїшї ке-
рек деп эсептешет.  Ашыккан, 
тоюнган жана беймаза цивили-
зациянын адамдары дїрт этип 
дїїлїктїргєн зоокту издешет.  
Анын канчалык ызы-чуусу кєп, 
апсуну арбын болсо, уюмдаш-
кан жумуш процессинде кабак 
ачпай, каш какпай иштеген жа-
ран ошончолук  ичтеги бук, буу-
сун чыгарып, каткыргысы келет.

Аларга телепрограммаларда-
гы, фильмдердеги жылаўач бий-
кечтердин ашыглык оюндары-
на берилишинен лаззет алып, 
єз тїйшїк, убайымын унутка-
руу баарынан артык.  Белгилїї 
себептерден улам мындай поп-
маданият єзїн жараткан ме-
ханизмдерден кутула албайт. 
Оюн-зооктор дагы стереотип-
терди колдонот: тїпкїлїгїндє 
бирдей їлгї менен бычылган 
сенсациянын, мыкаачылыктын 
жана сырдуулуктун шаблондо-
рун кайталайт. Мында инсан-
дын жекече ой жїгїртїїсї, каа-
лоосу жана арзуусу жеке иши 
болбостон, атїгїл эркиндигин 
жана табигыйлыгын да жого-
туп, оюн-зооктун ири масштаб-
дуу индустриясына оп тартылат. 
Ошентип,  XX кылымдын бур-
жуазиялык массалык маданияты 
“дос” да, “эл душманы” да эмес, 
єнєр жай жана соода системасы-
нын айныксыз продукциясына 
айланган.

Байыркы грек театрында кє-
рїїчїлєрдїн психикалык дїїлї-
гїїсїн басыш їчїн трагедиядан 
сон, фарс кєрсєтїшкєн.  Ал эми 
Батышта коомдук турмуштун 
єзї кєбїнесе трагедиялар ме-
нен їзїлїп турган фарсты элес-
тетип турганда поп-маданиятыў 
улам жаўы чаргуулардан илхам-
дем алып, кїн сайын жаўыланат. 
Бул маданияттын жеткен чеги - 
комикс экендигин эми танууга 
болбойт.  Ал адеп Америкада жа-
ралгандан бери туура бир кы-
лым єтїшї менен массалык ма-
данияттын таптакыр жаўы жа-
на жашагыч тїрї пайда болду. 
Комикстер дамайым тыйнак,  аз 
сєздїї юмор аралаштырылып, 
кєбїнчє кїтїїсїз чечилиши ме-
нен айырмаланган.

Европаныкындай бай 

фольклору, адабий мол кору бол-
богон Америка рухий жааттагы 
кенемтени (техпрогрессте кый-
ла озуп кеткен) ар кыл «табылга-
лар» менен толтурууга далалат-
танган.  Ал эми кинотасмага тар-
тылган алгачкы комикс амери-
калык «Супермен» болгон. Бул 
фильм гиганттык магнит сыўары 
кєрїїчїлєрдї оп тартып, анын 
бетачары 700 кинотеатрда кєр-
сєтїлгєн. Супермен тууралуу 8 
жаўы китеп жазылган, сан жет-
пеген комикс-брошюралар чыга-
рылып, пластинкалар, оюнчук-
тар, плакаттар, кєйнєктєр сатыл-
ган.  Мында боорукерликке їн-
дєгєн христиандык мораль  да 
жатканы менен башкысы - ру-
хий таўкыстыкты кандыруу ар-
касында пайда табуу.  Бул бур-
жуазиялык коомдун жашоосун-
дагы айныксыз принцип.  Феми-
нисттик кыймыл окурмандар-
дын жаўы катмарын жараткан. 
Эми супер эркектер менен катар 
супер аялдар да каарман болуп 
чыга келишкен.  Ошентип эман-
сипацияланган комикс - баары-
га бирдей микстура: секстин чак 
дозасы, аялдар теўдиги, азыраак 
илимий фантастика, детектив-
дїї сюжет, бир тамчы мистика 
- тїпкїлїгї ар балээден арылуу 
жєнїндєгї эски модалуу форму-
ланы модернизациялоо.

Кызыгы - табити мокок чоў-
дор гана эмес, єспїрїмдєрдїн 
басымдуу бєлїгї да китеп оку-
гандан кєрє комикстерге ар-
тыкчылык берээрин билдири-
шет. Арийне,  мунун натыйжа-
сында кийинки бир нече муун 
адамзаттын рухий асыл мурас-
тарына, гениалдуу таланттар-
дын шедеврлерине кайдигер ка-
рап же таптакыр кабарсыз болуп 
калууда. Башканы коёлу,  пре-
зиденттикке талапкерлердин 
таймашында Гимндин текстин 
ким жазган, музыкасы кимди-
ки, Гербдин автору ким сыяктуу 
суроолорго так жооп бере алыш-
паганы  алардын деўгээлин кєр-
сєтпєдїбї.

Грузиндерде кыз берген-
де анын себине кошуп, эў баа-
луу белек катары Ш. Руставели-
нин «Жолборс терисин жамын-
ган баатыр» дастанын да берїї 
салты бар.  Дїйнєлїк масштаб-
да теўдеши жок «Манас» менен 
акын Шотанын аталган поэма-
сын салыштырууга болобу! «Ма-
насты» таланты жагынан Шо-
тадан алда канча ашып тїшкєн 
акындардын нечен мууну айтып 
келген. Єкїнїчтїїсї - алардын 
варианттарынын жазылып кал-
багандыгы!  Бирок, Сагымбай 
менен Саякбайдын басылып 
чыккан томдорун ар бир кыр-
гыз курандай кастарлап, текче-
сине койдубу? Дїкєндє бир топ 
жыл чаў басып жаткан томдор-
ду акырында бекер бергенге че-
йин барышпады беле.  Ошондой 
оопайлыгыбыздан улуттук улуу 
мурасыбызды кытайлар єзїнї-
кї катары ЮНЕСКОго каттатып 
жатпайбы...

Єткєндє телекабарчы аял-
дамаларда турган улан-кыздар 
арасында сурамжылоо жїргїз-
гєнїнє кїбє болдук. – Бул кайсы 

кєчє? - деген суроого алар: - 
Акиева, Турусбекова, Бєкєнбае-
ва, Токтогула, Умєталиева, Иса-
нова кєчєсї деген жоопторду бе-
ришти. Ошол жогорку класстар-
дын окуучулары, ЖОЖдордун 
студенттери болгон жаш жаран-
дар аталган инсандарды аялга 
айлантканы аз келгенсип, ким 
экенин айта алышкан жок. Бул 
накта маўкуртка айланып ба-
ратканыбыздын кїбєсї эмеспи.?!

Кийинки жылдары маданият-
ты коммерциялаштыруу шар-
тында кєп сандаган театрал-
дык труппалар менен концерт-
тик коллективдер пайда болду.  
Концерттик аянтча жана кє-
рїїчї їчїн кырчылдашкан кї-
рєш жїрїїдє. Бирок, сунушта-
лып жаткан маданий товардын 
сапаты єтє чоў дооматтарды жа-
ратат. Модернге жамынган хал-
тура улам кєбїрєєк кездешїїдє. 
Профессионалдуулук жана атка-
руучулук маданияттын жармач-
тыгын сахнада карбаластап ой-
долоо,  жасалма пафос, кыйша-
лаўдоо  же  дененин жылаўач-
талган жерин бултаўдатуу менен 
компенсацияланат.  Дикция ме-
нен сїйлєє маданияты жєнїн-
дє кеп кылбай койсо деле болот.  
Єздєрїн «жылдыз» санап алыш-
кан кодура аткаруучулар эки 
сєздїн башын кошуп, образдуу 
ой айта албаган кокуй кїндєр.

Проблема попс кєчкїсїнїн 
таасири астында табитсиздик 
жана чеберчилик деўгээлинин 
їстємєндєшї менен аудитория-
нын деўгээлинин тємєндєшїн-
дє. Сын болсо, чанда бирин ал-
баганда рекламанын заказына 
баш ийип калган.  Ошондон улам 
кєрїїчї кєбїнесе сапаттуу пос-
тановканы жасалмадан айрый 
албай маў болуп калууда. Теат-
ралдык программага тигил  же 
бул сериалдан таанылып калган 
актёрду кошуўузчу - дїркїрєгєн 
кол чабуулар камсыз болду дей 
бериўиз! Мунун єзї тїбї келип, 
актёрго да залакасын тийгизбей 
койбойт.

Кєрїїчїлєрдєгї табиттин тє-
мєндєшї элита менен попстун 
єкїлдєрїнє коюлган талаптын 
тємєндєшїнє да алып келген.  
Тилекке каршы, биздин билим 
берїї жана маданият жаатын-
дагы аракеттердин айкын, так 
программасы жок, келечек жє-
нїндє эч ким ойлонбойт,  рухий 
башталыштарга кєўїл бєлбєйт, 
ал кандай натыйжаларга алып 
келээрин эч ким талдагысы кел-
бейт. Бул майда проблема эмес, 
ал азыркысына караганда алда 
канча олуттуу кырдаалды жа-
ратчу проблема...

Эми музыкалык компози-
цияларга тартылган клиптер 
тууралуу  да эки ооз сєз. Мын-
да да фантазиябыздын жармач-
тыгына карабай «Кыргыз кере-
метин» жаратчудай дымак бар. 
Натыйжада,  ал  эпсиз машака-
тыбыз майнапсыз калып, кїлкї 
гана жаратат. Боз адырда эшек-
чен мадырабаштардын кєрпєнї 
кєк бєрї кылып тартып жатка-
нын эстеўиз.

Кыргызда ошол таштак адыр-
дан башка кооз жер, эшектен 
башка мал жокпу?

Ырчы бийкеч “Бир келип кет-
чи Ош жакка”  деп муўканып 
жатат. Оштун Сулайман тоосу, 
Ак-Буурасы бар. Бирок, сєзсїз 
Ысык-Кєлдїн фонунда ырда-
шыбыз керек.  Мындай абсурд-
га биринен сала бирине кїбє бо-
ло беребиз.

Айтор, поп-музыкага да бой 
уруп, акыры тїркєйлїк чээнге 
баш батырып баратканыбыз та-
лашсыз болууда.

Ильгиз ТАЛИП,
публицист

ТЇРКЄЙЛЇК ЧЭЭНГЕ КАЙРЫЛУУ
БЇГЇНКЇ ТУРМУШУБУЗДА БИЗ АКЫЛГА СЫЯ БЕРБЕГЕН 
КЄПТЄГЄН КЄРЇНЇШТЄРДЇН КЇБЄСЇ БОЛУУДАБЫЗ

ЧЕК АРА ТЫНЧ БОЛСО 
– ЭЛДЕРИБИЗ ДА 
ТЫНЧ БОЛОТ!

13-февралда Тажикстандын айрым жал-
пыга маалымдоо каражаттарында жана 
Интернетте тараган маалыматтарда Та-
жикстандын Согдий облусунун ИИБсынын 
кайра дайындалган жетекчиси, милиция-
нын генерал-майору Абдулло Навжувонов 
“Баткен эч качан кыргыздын жери болгон 
эмес” деп жалган маалымат тараткан. Бул 
билдирїї боюнча Кыргызстандын Тыш-
кы иштер министрлиги єзїнїн позиция-
сын билдирди. Анда мындай чагымчыл 
аракеттер сындалган жана Тажикстандын 
Кыргызстандагы элчиси Назирмад Али-
зода чакыртылган. Министрлик тарыхты 
бурмалоо аракети жасалып жаткандыгын 
билдирген.

Ал ортодо Абдулло Навжувоновдун бил-
дирїїсї боюнча кыргызстандык активист-
тер да жыйын курушуп, кєпчїлїк СССР 
тарагандан кийин Минскиде, Алматыда 
жана башка єлкєлєрдїн ортосунда кели-
шим тїзїлгєндїгїн эскертишип, анын не-
гизинде чек ара кандай болсо, ошондой ка-
был алабыз деп єлкє башчылары чек арага 
байланыштуу документке кол койгондугун 
айтып чыгышты. Чек араларды ошол ке-
лишимдердин негизинде чечїї керекти-
гин белгилешти.

Бул билдирїїлєр тарагандан кийин биз 
Баткен районунун чек арада жайгашкан 
Ортобоз айылынын тургуну Гулиза ат-
туу айым менен баарлашып, айыл эли-
нин акыбалын сурадык. Гулизанын эки 
уулу бар. Жашаган їйї чек аранын так тї-
бїндє. Жашоо-тиричиликке жетип турсун 
деп чакан дїкєн иштетет. Андан кєбїнчє 
чек ара заставаларындагы солдаттар соо-
да кылышат экен. 

- Азыр биздин айыл тынч. Бийликте-
гилер маселени чечип жатат деп тынч эле 
отурабыз. Жакшы мамилелердин орно-
шуна сїйлєшїї жолдору гана алып барат 
деген ишенич бар. Биздин балдардын да 
азыр тїшїнїктєрї єзгєрїп калды. Ойнош-
со да чек арадагы чырларды театралдаш-
тырып ойношот. Сыртка чыгып ойногондо 
алыс кетишпей коркуп турушат. Андыктан 
тынч жол менен провокацияларга алдыр-
бай маселени чечишсе деп олтурабыз. Эми 
жер алмашуу боюнча иштер жїрїп жаткан 
убакта мындай билдирїїлєрдїн чыкка-
ны дурус эмес. Мындан тышкары чек ара-
ны бекемдєє боюнча биздин айылдын жа-
шоочуларынын суранычы бар. Элдин кї-
чї чептен да бек эмеспи. Элди бул аймак-
та кармап калуу їчїн пенсия, пособиеле-
рин кєбєйтїп беришсе жакшы болмок. До-
кументтерди бїткєрїї жол-жоболору жє-
нєкєйлєштїрїлсє деген сураныч бар. Ай-
рым їйлєрдїн документтерин толук бїтї-
рїп беришсе жакшы болмок эле. Анан да 
тынчтык болсун! Азыр айыл эли чагым-
чыл кїчтєргє алдырбайлы деп турушат. 
Бизге тынч жашоо керек. 

Эки уулду тарбиялап жаткан Гули-
за айым мындан бир ай мурда чек арада 
чыр чыкканда Бишкек шаарына тууганда-
рынын їйїнє келгендигин айтты. Бирок, 
ошентсе да эки апта араў чыдап кайра їйї-
нє, жашаган айылына кайткан. Анїчїн єз 
їйї, єлєў тєшєгї баарынан артык экен... 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Тарых бурмаланбасын!
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Чыўгыз Айтматовдон бир жолу за-
мандаштарыўыздан кимдерге жї-
рєгїўїз тартылат деп сурашкан-

да, “жїрєгїндє оту бар, сїйїїсї бар адам-
дарга” деп жооп бергени кєўїлгє келет. 

Ооба, бул бекеринен айтылган сєз эмес: 
жїрєгїндє от, сїйїїсї бар адам бир кел-
ген тирїїлїк ємїрдїн жарыгы болуп – 
сезимталдык жана ой жїгїртїїчїлїк ка-
сиети менен ар бир нерсени жанга жакын 
кабылдап, аны тагдыр аныктаар окуядай 
“Эмне їчїн?”, “Кандайча?” деген суроолор 
тїзгєн ички таразадан єткєрїп, деле аш-
кан санаакечтиги жана убайымчылдыгы 
менен кимди болсо да айран таў калты-
рып, бир сєз менен мїнєздєгєндє, пенде 
кубанычы менен кайгысы, дил-ой эргїїсї 
менен тїйшєлїїсї, андай єзгєчє сезимдер 
жана ирмемдер жараткан турмуштук сти-
хиянын кылт эткен кєрїнїшїнє эч кай-
дыгер карап тура албайт!  

Иним, тилектешим Кожогелдинин ин-
сандык парасаты жана чыгармачылыгы 
жєнїндє ой жїгїрткєндє, менин эсиме 
биринчи иретте дал ушундай кєўїл жар-
кыткан жандуу образ тїшєт. 

В.В.Маяковскийдин мындай ыр сапта-
ры бар эмеспи: 

Башкалардын жїрєгї кайсы жерде? 
Жїрєгїнїн тушунда, жакшы билем. 
Мага кезек жеткенде анатомия, 
Акылынан адашып кеткен белем – 
Жїрєк болуп дїкїлдєйт бїткїл денем! – де-

ген. 
Ой-кыял учкулдугун карабайсыўбы, 

бул саптар мага кыргыздын азыркы кез-
деги чоў таланттуу (!) акынынын бїткїл 
туруш-турпатын – пенделик табиятын ал-
да немедей таасын мїнєздєп тургандай 
сезиле берет. 

Тагдыр экен, жазган ырлары гана эмес, а 
“бїткїл денеси жїрєк болуп согуп турган-
дай” таасир калтырган Кожогелди менен 
кезинде мамлекеттик кызматта бирге иш-
теп, атїгїл бир бєлмєдє нечен ай бетме-
бет чогуу отурган унутулгус учурум болду. 

“Киши жакшысы кирип-чыкканча”, – де-
гендей, мїнєз-жоругун да, пейил-ниет, чы-
гармачылык дареметин да тїзїк эле билем 
десем болот. Сырдаш элек.  

Мындай бир окуясын айтайын. 
Анда 1995-жылдын 20-ноябры эле. Ай-

кїнїнє жеткен келинчегимди эртеў менен 
тєрєт їйїнє жеткирип, жаўы эле Кожо-
гелдиге катарлаш орунда кагаз карашты-
рып отурсам, телефон чырылдады. Труб-
каны алсам: “Байке, сїйїнчї! Уулдуу бол-
дуўуз!” – дейт їнї сїйкїмдїї жаш кыз. 
Тєрєт їйїнїн медсестрасы экен. 

Кожогелди угаары менен шак ордунан 
атып туруп, бек кучактап бетимден єптї. 
Жарык дїйнєнїн бул улуу кубанычы ме-
нен биринчи болуп АКЫН куттуктады! 

Анан, бир жумадан кийин дагы кызык 
окуя болду. Келинчегим менен уулумду 
тєрєт їйїнєн чыгарып коюп, эртеси кїнї 
– Кожогелди, дагы 5-6 кызматташ болуп 
Тїркияга учуп кеттик. Тїркиянын ТИКА 
деген эл аралык уюму уюштурган окуу-
га кеттик. 

Сабактан бош учурда Анкараны аралап 
жїрєбїз. Анда кыргыздардын кєбї кєрє 
элек дїкєндєрї, тейлєє жайлары бир ук-
муш. Їн-дабышы жок ылдам кєтєрїлгєн 
лифт менен бир супермаркетке кирсек, 
Кожогелди элден бєлїп колтуктап жєнєдї 
да, бир долларга... эў кооз упчу сатып бер-
ди. “Байке, ырым болсун! Уулуўуз эсен-
аман чоўоюп, ар-намыстуу, эне тилин, эл-
жерин барктаган жигит болуп єсїп, ушул 
биз кєргєн Анкарадай чоў-чоў шаарлар-
дын далайын кєрсїн!” – дейт. Кыргыз са-
нын кєбєйтїп ыўаалап тєрєлгєн наристе-
бизди алыс жергеде биринчи болуп эске 
алып, биринчи болуп АКЫН сатып берген 
упчу! Ємїр бою эстен чыкпас мындай се-
зимталдык, мындай азаматтык жїрєгїндє 
оту бар – канатын ичтен кайырган акыл-
дуу жигиттин гана колунан келет! Катуу 
толкундандым... 

Кожогелди упчу ыроологон ошол уулум 
– Каныбек мектептеги окуусун мыкты 
окуп, эне тилин, эл-жерин жандай сїйїп 

єсїп, Москвадагы Россиянын Элдердин 
достугу университетин бїтїп, юристтин 
кесибине ээ болуп, биз аралаган Анкара-
дай кєркєм-кооз чоў-чоў шаарлардын бир 
далайын кєрдї. Аман болсун! 

Ал эми, бул да тагдыр экен, Кожогел-
ди єзї, мына, кєп жылдан бери Анкара-
да жашап, Кыргызстандын ТЇРКСОЙ эл 
аралык уюмундагы жооптуу єкїлї болуп 
татыктуу иштеп жїрєт. 

“Шамалдагы їн” деген жыйнагына кир-
ген, 1986-жылы жазылган “Уулум Каар-
манбекке” деген анын бир татынакай 
ырындагы мына бул саптар ошондо акын 
колу менен Кичи Азияда гїлдєгєн тїрк 
борборунан упчу ыроологон менин уулу-
ма да арналгансып туюла берет: 

Кїнсїў нагыз, а биз болсо – кадимки
кїндї айланган планетпиз, оо, балам. 
Тынч уктасаў – бїт дїйнєдє бейпилдик, 
тынчыў кетсе – бїт дїйнєдє коогалаў. 
Жакшылыкты сага арналган кылаалап,
жашоого биз милдет алдык кошумча. 
Ый-кїлкїгє бирдей мартсыў – эр жетсеў 
ысык-суукту бирдей тартуу – озуйпа. 

Єчєшкєнсїп гєйгєйїнє турмуштун
єксїбєскє єкїм кылсын ыйманыў. 
Андан кєрє балалыкка шылтоолоп
азыр чындап ыйлап алгын, ыйлагын...

Не деген керемет саптар! 
“Менин ар бир ырым – окурмандарыма 

жазган катым”, – дейт Кожогелди бир ко-
жо сєзїндє. Ал катта – ал жанга ысык сыр 
ачуусунда акындын окурмандан катып-
жашырчу эч чындыгы калбай: карапайым 
элет жеринде єткєн балалыгынан тартып 
– бїт ємїр баяны, турмушта жеўген жа-
на жеўилген, кубанган жана кайгырган – 
бїт кєўїл-тагдыр ааламы “єз жїрєгїн єзї 
жеп” жараткан ырларынан алаканга сал-
гандай чагылганы окуган адамдын жїрє-
гїн дїк-дїк соктуруп, боз їйдє коломто 
тегеректеген чоў бїлєнїн бир мїчєсїндєй 
– акын жаккан ОТКО арбалта да, тартыл-
та да берээрин танууга болбос. 

Ооба, жашоо оош-кыйышын, ачуу-
таттуусун кан-жаны аркылуу єткєргєн 

чыныгы акындар андай жан-дїйнє тер-
меткен сабактуу окуяларды, жеке жана 
жалпы тагдыр-таржымалдарын єз тїр, 
єз чындыгы менен берем деп жатып, сєз 
кїчї эрк байлап – сыйкырлаганда, сєз-
дї – ой, ойду сєз коргошун-кыттай эрит-
кенде, булбулча кємєкєй бїлєп, булбулча 
шаўшып да жиберишет... 

Сєз жок, талаш жок, биздин Кожогел-
ди акындардын мына ушундай бїлєсї-
нє кирет. 

2002-жылы жарык кєргєн “Бал ууртам” 
деген жыйнагына жазган баш сєзїндє ака-
демик Аскар Какеев: “Жыйнакта махабат 
ырлары менен бирге, арман, єкїнїч сыяк-
туу сезимдерге арналган не бир укмуш ыр-
каттар бар”, – деп белгилегендей, мына-
кей, кезинде мен тагдырын єз оозунан 
угуп, мезгилсиз єлїмї жїрєгїнє айыкпас 
так салып кеткен Орозбї деген бир тууган 
эжесин жоктоп жазылган тємєнкї сапта-
рын, арадан канча бир жылдар єтсє да, 
дагы зээн кейите кайталап окуп отурам: 

Калган элеў жалбарып, єєп, коштошуп, 
калмак белеў бейит болуп жол тосуп? 
Боорукер да, кїйїмдїї да жан элеў, 
боздотуп не кеттиў мынча, боздотуп?!.

Жакшылыкка жара чыгып алгандай
жан-жагымдан жаным їркїп – шай калбай, 
жарыктыгын кєрбєй турам дїйнєнїн
жайыўа аны кошо кємїп салгандай... 

Онтоп ооруп жатканыўда, асылым,
олтурбадым башыў жєлєп акырын.
Окуп жаткан тамгамдын бир таягы
оо, кєзїмє сайылса эмне, аттигиў...

Бийик урмат кармансам да кєўїлдєн, 
бир чыны чай буюрбаптыр тєрїмдєн. 
Ошол чыны кємкєрїлїп, карарып, 
Єчєшкєндєй мїрзєў болуп кєрїнгєн...

Ойдун курчтугу, таасындыгы, дагы та-
гыраак айтканда, “чагылган” тїшкєндєй 
кїтїлбєстїгї, кайсы гана тема, кайсы га-
на идеяны кєтєрбєсїн, Кожогелдинин 
акындык почеркин жана стилин башка-
лардан ат чабым єзгєчєлєп турат. Окур-
маны катары мага жакканы да, ичтен 

60 жаштын сереси

ÎÒ Æ¯ÐªÊ ÆÀÍÄÛÍ ÇÀÒÛ ÓËÓÓ...
(Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин портретине штрихтер)

Кыргыз эл акыны, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер, Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси, Кыргыз Республикасынын 
ТЇРКСОЙдогу єкїлї Кожогелди Култегин бїгїн 60 жашка толду. Мааракесинин 
урматына Тїркиянын Анкара шаарынын Этимесгут району акындын кыргыз 
тилиндеги Чыгармаларынын 5 томдугун кыргыз окурмандарына белек катары 
жарыкка чыгарды. Тїрк тилиндеги экинчи китеби “Bursa Çınarı” деген ат менен 
Евразия жазуучулар бирлиги тарабынан басылды.  Тїрк дїйнєсїнїн 7 тилиндеги  
– азербайжан, тїрк, якут, єзбек, казак, кыргыз, башкырт тилдериндеги “Dünya 
Avucumda”аттуу ырлар жыйнагын жана  казак тилиндеги “Жїрек қоныс” аттуу 
китебин ТЇРКСОЙ жарыялады. 
Кожогелди Култегиндин 60 жаш мааракеси бїгїн Анкара шаарында Эл аралык 
деўгээлде белгиленет. Биз атактуу акыныбызды мааракеси менен ак дилден 
куттуктап, дагы-дагы чыгармачылык бийиктиктерди каалайбыз!
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ШАЙЛООБЕК ДЇЙШЕЕВ
Кыргыз эл акыны

КОЖОГЕЛДИге
Ак кар, кєк муз Ат-Башыда торолгон,
Ата ордуна аязына оронгон,
Айылда єскєн бир бала элем агезде
Ашуу ашып аттай элек Долондон.

Анан бир кїн ат тизгинин бурууга,
Асыл максат, ойду кайра курууга,
Ар кай жерден агып келип киргенбиз
Айылдыкты аптыктырчу КМУга.

Мезгил деген барагындай дептердин,
Мен кеч келдим, а сен ылдам, тез келдиў.
Ыргагында ага-инидей жол бастык
Ыр окуган ошол сонун кечтердин.

Чыдай албай чындык издеп жоголгон,
Чыгалек кез анда Кошой-Жолойдон.
Кєнєлек кез кєп жерине калаанын,
Кєрєлек кез кєчєлєрїн боёнгон.

Ат-Башыда, Алайкууда чоўойгон,
Аў-дєў элек аттан тїшпєй коройгон.
Качан, кайсыл кїн экени эсте жок,
Салам айтып кирип келдиў Жолондон.

Жолон анда биз издеген чындыктай,
Жогортодон кїйїп турчу жылдыздай.
Ага жаккан аккуу канат ырларды
Арабызга кошор элек жылгызбай.

Сезимиўди жер табалбай катаарга,
Сен тїз эле кирдиў биздин катарга.
Окшошо албай койдум кеўеш айтып саа,
Окшошууну кааласам да Бакайга.

Жок кез анда жаап-жашырмай сыр деген,
Жомок сындуу укмуш эле ыр деген.
Ишенчїбїз бирибизге бирибиз,
Ишибиз жок жалган менен чын менен.

Биз эсирсек ырыбызда эсирдик,
Биз эзилсек ырыбызда эзилдик.
Жарык кєрчї єлкєдєгї басма эмес,
Жалаў дубал гезиттерден жетилдик.

Жалганын да, чынын дагы кечирдик,
Жакшыга кєєп, жаманынан кетилдик.
Жакшы дагы, жаман дагы ыр жазып,
Жалаў ийрим-кечелерден жетилдик. 

Сен ыр жазсаў сезимдерди козготуп,
Селт дей тїшїп ыр жазгандар топтошуп,
Бирде сени Камбар аке Бобулов,
Бирде сени Алыкулга окшотуп.

Тулпар болот алыска деп таптачу,
Турар дагы, Жолон дагы мактачу.
Жакын санап кабыл алды їйїрїнє
Жалаў жакшы жазгандардын кастасы.

Табы сенин кїчтїї болду отуўун,
Талант деген тааныйт тура кошунун.
Р.Гамзатов, Ч.Айтматов окуган
Окуу жайды, сен да кирип окудуў.

Алайкуудан баскан элеў таш жолду,
Азыр сенин кара чачыў ак болду.
Баркы кымбат Эл акыны болдуў сен,
Багыў гїлдєп, башка дєєлєт, бак конду.

Кєктє кушка Жер кєрїнєт тердиктей,
Кєксєгєнїў кєз жетпеген кеўдиктер.
Бир карасаў биздин башты айлантчу
Бийиктикте турсуў бїгїн эрдиктей.

Тїштїў Кожош, дал єзїнє тїз жолдун,
Биз “орусбуз”, а сен даана “тїрк” болдуў.
Тєрдєгї ишти жасай албайт тємєндєр,
Тєраганын бири сенсиў “ТЇРКСОЙдун”.

Жайлоого жаайт жамгырлардын тазасы,
Жакшылардын болбойт такыр катасы.
Култегинге тийген эмес жєн жерден
Сооронбайдай алп акындын батасы.

Балбан ырдын баркын билген баяндаар,
Баалап турар бардык-бардык замандар.
Баатыр болот алтымышка келгендер,
Балбан болот бата тийген адамдар!..

кубанып-кубаттап, табигый єзєктє ти-
лектеш кылган сапаты да – ушул артык-
чылык! 

Маселен, Чыўгыз Айтматовго ким-
дер гана ыр арнап, кимдер гана мактап-
даўктап жазбады? А Кожогелди эч 
кандай мїлтїлдєтпєй, сєздї ыксыз 
шєкєттєп-кооздобой туруп, улуу ка-
лемгер жєнїндє оюндагыны как таш-
ты жара чапкандай тїз айтат. Мїнєздїї 
мисал катары бул ырын толук берели: 

Оо, сиз єўдїї ташбоор адам болбостур – 
окурмандын аяп койбой жїрєгїн, 
ошентип да жазасызбы кєйгєйдї?! 
Ой, токтоўуз... токтоўузчу... а кєрсє
жан кашайта жара тилип, жїрєктїн
жараларын чарт кесип, шарт ыргыткан – 
жан-жахандын дарыгери белемсиз! 
О-уу, сиздей инаятчыл жан болбос! 
О-уу, сиздей ибаратчыл жан болбос! 

Чындык тургай, уламыш да сиз жазган – 
чычаладай кїйїп турат – канча бир
чындыктардан жыйырма эсе чын болуп! 
А єзїўїз баарынын кєз алдында 
абалкы бир жомоктогу каармандай
бир кылымдык ємїр сїрїп бир кїндє, 
бир кылымда бир кїн жашап жатасыз! 

Дїйнєнї сиз кыдырганда оболу
дїйнє сизди кыдыргандай туюлат, 
сиз дїйнєгє суктанганда оболу
сизге дїйнє жаткан окшойт суктанып,  
а сыздаса сай-сєєгїўїз дїйнєгє, 
аягансыйт ал да сизди “кечир!” деп, 
анткендиги, келатасыз дїйнєнїн
келечегин, кем-карчысын бїт ойлоп
кетирекей кенже уулуўуз сыўары!.. 

А акындын: башкалар байкабаганды 
– байкап, башкалар сезбегенди – сезип, 
мындайча айтканда, жїрєк кылдарын 
белгисиз тараптан черткилеген сїйїї 
лирикасы улуттук поэзиянын не деген 
асыл кенчи экенин бир айтабызбы да, 
эки айтабызбы?! Эгер ушул багытта экс-
курс жасасак, сєз устасына окурман ти-
зелеп таазим этиши турган иш: 

Чыдабай неге чалдым? “Келесоомун”. 
Чынында сенден уккан жеме сонун. 
Капыстан башка бирди(!) жеген иттей
каўшылап жатат колдо телефонум. 
......
Адеми заада, ай чырай, 
арзуумду айтам кантип-ай?! 
Єрїлгєн чачыў сунулуп, 
єлїмдєн тартып алчудай!
......
Бїттї бий. Колдон єбєм деп аткамын,
бїгїлсєм – бїтїн элеп-желеп жаным. 
Кєрдїм-ов – булдузордун калагындай
кєз-караш эрин-колго келатканын…
......
Жамгыр сымал, ой сымал
жан сергитет доошу улам.
Ит їрсє да чїрєккє – 
гїл атылат оозунан!..

......
Укта, сулуу, уктай турган орун бул,

учу барып тїшкє айлансын оюўдун.
Сулуу, сенин тїшїўє бир кириш да – 
ЦУМга кирген сыяктанып сонундур!
......
Эстесем – кєєнїм гїл кылган,
элде жок сендей кїлгїн жан!
Чєйчєктєп тамак ичирип,
чєнтєккє катып жїргїм бар.
......
Албырып, арзып сени кїткєн ємїр – 
алчудай бул жашоонун бїт мєрєйїн. 
Эх, минтип сезим ташып сїйїп турсаў – 
мен кантип жаман-жуман тїш кєрєйїн... 

– деп жазат Кожогелди. 
Уланта берсек – сєз кєп. 
Ушул жерде, замандаш агасы катары 

Кожогелдинин эки атуулдук азамат-
тыгын єзгєчє белгилеп кетким келет. 

Биринчиси, мен билгенден – Алыкул-
га башынан жан таштап кїйгєн жана 
ал їчїн сєз жїзїндє эмес,  иш жїзїн-
дє кєп кєўїл кубанткан иштерди жа-
саган ушул от жїрєк инибиз болгон. 
Конкреттїї токтолсок, Кыргызстан жа-
зуучулар союзунун чыгармачыл жаш-
тар менен иштєє секциясын башкарып 
турган кезде – 1990-жылы Алыкулдун 
75 жаш мааракесинин урматына жаш 
акындардын республикалык “Алыкул-
дун ак боз ат” деген фестивалын єткє-
рїїнїн демилгечиси да, уюштуруучусу! 
Ал фестивалга республиканын бардык 
бурчунан жаш акындар келип катыш-
кан. Ошол эле 1990-жылдын кїзїндє 
Алыкулдун мааракеси туулган айылы 
– Каптал-Арыкта мамлекеттик деўгээл-
деги чоў салтанат менен єткєн. Аталган 
мааракелик-салтанаттын театрлашты-
рылган сценарийин єзї жазып, фести-
валдан кийин бул сыяктуу иштер кыйла 
жанданган. Баарынан маанилїїсї, бул 
тарыхтагы Алыкулдун биринчи маа-
ракеси эле!

Экинчи азаматтыгы, ТЇРКСОЙдо 
иштеп турганда кыргыздын улуттук 
маданияты, тарыхы жана адабиятын 
мїлдє тїрк дїйнєсїнє таанытуу багы-
тында кєптєгєн орошон иштерди жаса-
ды. Ошондо да Алыкулдун 100 жылды-
гынын урматына анын тандалган ырла-
рын тїрк тилине котортуп, “Ben, Sairi 
Kirgizin...” деген ат менен тарыхта би-
ринчи жолу тїрк тилинде єзїнчє китеп 
кылып жарыкка чыгарган. Алыкулдун 
100 жылдык мааракесин жана китеби-
нин таанытымын Анкара, Амасия шаар-
ларында уюштурган. Иш-чарага эки єл-
кєнїн министрлери, элчилери баштап 
катышкандыгын билебиз. 

Ошондой эле Кыргызстан жазуучулар 
союзу менен бирдикте “Беш акын” де-
ген поэзия кечесин їзгїлтїксїз уюшту-
руп, анын жїрїшї телевидение, радио, 
басма сєз аркылуу чагылдырылып, рес-
публикадагы жалпы эл колдогон попу-
лярдуу иш-чара катары таанылганы эле 
эмнеге турат?! 

Кадимки азыр биз жыл сайын май-
рамдаган улуттук майрамыбыз, мак-
танычыбыз Ноорузду калыбына кел-
тирїїдєгї эмгегин кыргыз унутпашы 
керек. 30 жашка чыга элек кезинде 

Кыргызстанды тїрє кыдырып Нооруз 
материалдарын жыйнап, биринчи ма-
калаларды жазып, Нооруз эмне экен-
дигин орусташкан кыргыздарга (баа-
рыбызга) таанытып, биринчи майрам-
сценарийлерин жазып, Маданият ми-
нистрлигинин колу менен аларды жал-
пы єлкєбїзгє таратып, майрамдатып, 
биринчи кечелерди Бишкекте єзї уюш-
турган дагы – ушул Кожогелди Култе-
гин, мурдагы Кожогелди Кулуев деген 
каратору жигит эле.

Кожогелди 30 жаштын алдында-
гы ошол кїчїн 60 жаштын алдында 
да кєрсєттї! Ош шаары Тїрк дїйнєсї-
нїн маданий борбору болуп – кызыл-
жашыл нурларга, кырааты ашынган 
ыр-бийлерге, нарк-насилдїї сєздєргє 
бир жыл бою чулганып турду го! Бир 
жыл бою биримдиктин, бир туугандык-
тын шаары болуп шаттанды го! Эгемен-
дїї Кыргызстан учурундагы эсептелїї, 
бирден-бир салтанат! Сулайман-Тоодо 
миўдеген желектер желбиреди! Ошондо 
акындын РухЭшке берген бир маегин-
деги айткан сєзїн эстеп жїрдїм (таа-
сирдїї сєздєрдї дароо жазып алмай 
адатым бар): “Бїт-бардык жер – “баа-
тыркана”. Кыргыздын “отункана”, “ат-
кана” деген сєз айкаштары бар го. Ошол 
сыўары “баатыркана”. Фейсбугун кара-
саў деле – єзїнчє “баатыркана”, пар-
тияларын карасаў деле – єзїнчє “баа-
тыркана”, Парламентин карасаў деле – 
єзїнчє “баатыркана”, басма сєзїн кара-
саў деле – єзїнчє “баатыркана”. Бирок 
єзї  баатырлардын эмес, сєзї “баатыр-
лардын” каналары. Ооздорунан тиме-
ле ак ит кирип, кара ит чыгат! Ал эми 
чыныгы баатырлардын оозунан антип 
ак ит кирип, кара ит чыкпайт да. Алар 
баатырдыгын иш менен гана кєрсєтї-
шєт. Болду. Кыргыздын оозеки чыгарма-
ларын карасаўар деле какылдап сїйлє-
гєн, оозунан чаў чыккан баатырды кєр-
бєйсїў эч жерден...”

...Бул чакан очеркке “от жїрєк” деген 
сєздї бекеринен теманын аныктоочу 
бєлїгї кылбадык. 

Ооба, мен билгенден, чынында эле 
Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин 
сейрек феномендїї, адамгерчилиги да, 
атуулдук ар-намысы жана акындык та-
ланты да эч кимди кайдыгер каратпас 
от жїрєк замандаш. 

“Дїйнєдє сенин барыў эстей калсам, 
кєўїлдїн кєп капасы унут калат”, же: 
“жакшы адамдан жан-дїйнєў азыкта-
нып, кусалуу кєўїлдї кєкєлєтєт” деп 
белгилїї обондуу ырларда ырдалып 
жїргєндєй, Кожогелдидей сезимтал 
иниме замандаш да, тилектеш да бол-
гонума бактылуумун! 

Бар бол, кыргыздын от жїрєк акыны! 
60 жаш маараке куттуу болсун!

Мундузбек ТЕНТИМИШЕВ, 
Кыргыз Республикасынын 

маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер, Алыкул Осмонов 

атындагы сыйлыктын, Эл аралык 
ТЇРКСОЙ сыйлыгынын лауреаты

КААЛОО
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Êèòàéñêèé íàðîä ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñè Öçèíüïèíà íàïðàâèë âñå 
ñèëû äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
äàëüíåéøåãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïíåâìîíèè, 
âûçâàííîé êîðîíàâèðóñîì 
íîâîãî òèïà. Êèòàé ïðèíÿë 
âñåîáúåìëþùèå è ñòðîãèå 
ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå 
è êîíòðîëþ ýïèäåìèè, 
çàùèòèâ çäîðîâüå è 
æèçíü ñâîåãî íàðîäà, 
íî è âíåñ ñâîé âêëàä â 
ãëîáàëüíóþ áåçîïàñíîñòü 
îáùåñòâåííîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Êèòàé 
ïîëíîñòüþ óâåðåí è 
ñïîñîáåí îäåðæàòü 
ñêîðåéøóþ ïîáåäó íàä 
ýïèäåìèåé. Îá ýòîì çàÿâèë 
÷ëåí Ãîññîâåòà, ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë ÊÍÐ Âàí 
È 14 ôåâðàëÿ â èíòåðâüþ 
çàìåñòèòåëþ ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà àãåíòñòâà 
Ðåéòåð Àëåññàíäðå 
Ãàëëîíè â Áåðëèíå, 
ãäå ñîñòîÿëîñü 56-ÿ 
Ìþíõåíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
ïî áåçîïàñíîñòè.

Àëåññàíäðå Ãàëëîíè: Ïíåâ-
ìîíèÿ, âûçâàííàÿ êîðîíàâèðóñîì 
íîâîãî òèïà, ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé î÷åíü ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó 
äëÿ êèòàéñêîãî íàðîäà, ýïèäåìèÿ 
òàêæå ðàñïðîñòðàíèëàñü è â 
äðóãèå ÷àñòè ìèðà. Íåêîòîðûå 
ñòðàíû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ íà 
ïîåçäêè â Êèòàé. Îçíà÷àåò ëè 
ýòî, ÷òî Êèòàþ ãðîçèò êðèçèñ 
äîâåðèÿ?

Âàí È: Âíåçàïíàÿ âñïûøêà 
äàííîé ýïèäåìèè äåéñòâèòåëüíî 
áðîñèëà ñåðüåçíûé âûçîâ Êèòàþ 
è âñåìó ìèðó. Îäíàêî êèòàéñêîå 
ïðàâèòåëüñòâî è íàðîä ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ïðåäñåäàòåëÿ Ñè 
Öçèíüïèíà âûäåðæàëè èñïûòàíèå, 
ñâîèìè óñèëèÿìè è ñàìîïîæåðò-
âîâàíèåì çàâîåâàëè óâàæåíèå è 
ïðèçíàíèå ñî ñòîðîíû ìèðîâîãî 
ñîîáùåñòâà.

Ïîñëå âñïûøêè ýïèäåìèè êè-
òàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñîçäàëî îáùåãîñóäàðñò-
âåííóþ ñèñòåìó, ñêîíöåíòðèðîâà-
ëî íàöèîíàëüíûå ðåñóðñû è ïðè-
íÿëî âñåîáúåìëþùèå è ñòðîãèå 
ìåðû ïî ïðîôèëàêòèêå è êîíòðî-
ëþ ýïèäåìèè, ìíîãèå èç êîòîðûõ â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïðåâçîøëè 
ðåêîìåíäàöèè Âñåìèðíîé îðãàíè-
çàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ (ÂÎÇ) è 
ìåæäóíàðîäíûå ìåäèêî-ñàíèòàð-
íûå ïðàâèëà. Êèòàé êðóãëîñóòî÷íî 
ñïàñàåò æèçíü êàæäîãî ïàöèåíòà 
è èñïîëüçóåò íàöèîíàëüíûå ñèëû 
äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðåäîòâðàùåíèÿ 
äàëüíåéøåãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ýïèäåìèè.

Áëàãîäàðÿ íåóñòàííûì óñèëèÿì 
ýïèäåìèþ óäàëîñü âçÿòü ïîä 
êîíòðîëü. Êîëè÷åñòâî íîâûõ ïîäò-
âåðæäåííûõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ 
çà ïðåäåëàìè ïðîâèíöèè Õóáýé 
ñíèæàåòñÿ 11 äíåé ïîäðÿä, ïðî-
öåíò ñíèæåíèÿ äîñòèã 50 ïðîöåí-
òà. Ïðîöåíò âûçäîðîâåâøèõ òàêæå 
ñòðåìèòåëüíî ðàñòåò, áîëåå 7 òûñ. 
÷åëîâåê óæå áûëè âûïèñàíû èç 
áîëüíèö ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ, 
óðîâåíü ñìåðòíîñòè ïî âñåé ñòðà-
íå êîíòðîëèðóåòñÿ íà óðîâíå îêî-
ëî 2.2 ïðîöåíòà, à çà ïðåäåëàìè 
ïðîâèíöèè Õóáýé ñîñòàâëÿåò 0,49 
ïðîöåíòà. Ýòè äàííûå è ôàêòû â 
ïîëíîé ìåðå ñâèäåòåëüñòâóþò î 
òîì, ÷òî ïðèíÿòûå Êèòàåì ìåðû 
ïî ïðîôèëàêòèêå è êîíòðîëþ 
ýïèäåìèè ÿâëÿþòñÿ ïðàâèëüíû-
ìè è ýôôåêòèâíûìè, ýïèäåìèÿ â 
öåëîì ÿâëÿåòñÿ êîíòðîëèðóåìîé, 

à çàáîëåâàíèå èçëå÷èìî. Êàê îò-
ìåòèë ïðåäñåäàòåëü Ñè Öçèíüïèí, 
Êèòàé ïîëíîñòüþ óâåðåí è ñïîñî-
áåí îäåðæàòü ñêîðåéøóþ ïîáåäó 
íàä ýïèäåìèåé.

Êèòàé ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèäåð-
æèâàåòñÿ îòêðûòîé è ïðîçðà÷íîé 
ïîçèöèè, ñâîåâðåìåííî èíôîðìè-
ðóåò îá ýïèäåìèè è ðàçâåðòûâàåò 
ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, 
÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü ðàñïðîñòðà-
íåíèå ýïèäåìèè ïî âñåìó ìèðó. Ê 
íàñòîÿùåìó âðåìåíè çà ïðåäåëà-
ìè ÊÍÐ çàðåãèñòðèðîâàíî ìåíåå 
1 ïðîöåíòà âñåõ ïîäòâåðæäåííûõ 
ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ âèðóñîì. Êèòàé 
íå òîëüêî ïðèëîæèë ìàêñèìóì óñè-
ëèé äëÿ ñîõðàíåíèÿ áåçîïàñíîñòè 
æèçíè è çäîðîâüÿ ñâîåãî íàðîäà, íî 
è ýôôåêòèâíî îáóçäàë ðàñïðîñò-
ðàíåíèå ýïèäåìèè â ìèðå, âíåñÿ 
ñâîé âêëàä â ãëîáàëüíóþ áåçî-
ïàñíîñòü â ñôåðå îáùåñòâåííîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. ÂÎÇ íåîäíîê-
ðàòíî âûñîêî îöåíèâàëà îòâåòñò-
âåííûé ïîäõîä Êèòàÿ, â ïîëíîé 
ìåðå îäîáðÿÿ ðåøèòåëüíûå øàãè, 
ïðåäïðèíÿòûå êèòàéñêîé ñòîðîíîé, 
è âûðàçèëà óâåðåííîñòü â ïîáåäå 
ÊÍÐ íàä ýïèäåìèåé.

Âèðóñ íå èìååò ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàíèö, ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó 
íåîáõîäèìî ñîâìåñòíî ïðîòèâîñ-
òîÿòü ýòîìó. Ê íàñòîÿùåìó ìîìåí-
òó ðóêîâîäèòåëè áîëåå 160 ñòðàí 
è ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé 
íàïðàâèëè Êèòàþ ïîñëàíèÿ ñ 
âûðàæåíèåì ïîääåðæêè, ïðàâè-
òåëüñòâà è íàðîäû äåñÿòêîâ ñòðàí 
ïðîòÿíóëè ðóêó ïîìîùè ÊÍÐ. Ìû 
âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà ýòè 
äîáðûå íàìåðåíèÿ.

Íåêîòîðûå ñòðàíû ïðèíÿëè ìå-
ðû ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî 

õàðàêòåðà, ÷òî âõîäèò â ðàìêè 
ðàöèîíàëüíîñòè. Îäíàêî åñòü 
ñòðàíû, êîòîðûå ñëèøêîì îñòðî 
ðåàãèðóþò, âûçûâàÿ íåíóæíóþ 
ïàíèêó, è èãíîðèðóþò ðåêîìåíäà-
öèè ÂÎÇ. ß íàäåþñü, ÷òî ïî ìåðå 
äàëüíåéøåãî êîíòðîëÿ íàä ýïèäå-
ìèåé ýòè ñòðàíû çàäóìàþòñÿ îá 
îñëàáëåíèè ÷ðåçìåðíûõ îãðàíè-
÷èòåëüíûõ ìåð â îòíîøåíèè ÊÍÐ. 
Â êîíöå êîíöîâ ìåæäóíàðîäíîìó 
ñîîáùåñòâó íóæåí îáìåí èíôîð-
ìàöèåé è ñîòðóäíè÷åñòâî.

Êàê ãëàñèò êèòàéñêàÿ ïîãîâîð-
êà, «îãîíü çàêàëÿåò çîëîòî». Ìû 
âåðèì, ïðîéäÿ èñïûòàíèå ýòîé 
ýïèäåìèè, êèòàéñêèé íàðîä ñòàíåò 
åùå áîëåå ñèëüíûì è ñïëî÷åí-
íûì, êèòàéñêàÿ ýêîíîìèêà ñòàíåò 
áîëåå ñòàáèëüíîé è óñòîé÷èâîé, 
à êèòàéñêèé íàðîä áóäåò åùå 
áîëåå òâåðäûìè øàãàìè èäòè ê 
âñåñòîðîííåìó ñòðîèòåëüñòâó 
ñðåäíåçàæèòî÷íîãî îáùåñòâà è 
ìîäåðíèçàöèè ñòðàíû.  Ãîâîðÿò, 
÷òî äðóã ïîçíàåòñÿ â áåäå, äðóæáà 
è âçàèìîäîâåðèå ìåæäó Êèòàåì 
è äðóãèìè ñòðàíàìè óêðåïÿòñÿ â 
ñîâìåñòíîé áîðüáå ñ ýïèäåìèåé. 
Âñå ñòðàíû ïîéìóò, ÷òî ìû íà-
õîäèìñÿ â îäíîé ãëîáàëüíîé äå-
ðåâíå, ãäå ñóäüáû âñåõ ãîñóäàðñòâ 
òåñíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé.

Àëåññàíäðå Ãàëëîíè: Äëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ Ñè Öçèíüïèíà 
ýïèäåìèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì 
âûçîâîì. Êàê êèòàéñêîå ïðàâè-
òåëüñòâî ðåàãèðóåò íà ýòî?

Âàí È: Áîðüáà ñ ýïèäåìèåé 
- ýòî òîòàëüíàÿ âîéíà, êîòîðàÿ 
çàòðàãèâàåò âåñü íàðîä. Êàæ-
äûé äîëæåí ïðèëîæèòü óñèëèÿ è 
âíåñòè ñâîé âêëàä. Ïîä ëè÷íûì 
ðóêîâîäñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ 

Ñè Öçèíüïèíà êèòàéñêîå ïðà-
âèòåëüñòâî ñîçäàëî ìåõàíèçì 
êîíòðîëÿ è ïðîôèëàêòèêè, îõâà-
òûâàþùèé âñþ ñòðàíó. Ðàçâåðíóòü 
ïðîôèëàêòèêó è êîíòðîëü íàä ýïè-
äåìèåé íà òåððèòîðèè 9,6 ìëí. êâ. 
êèëîìåòðîâ, ñïëîòèòü âîåäèíî 1.4 
ìèëëèàðäà ëþäåé è ñäåëàòü ýòî 
íàñòîëüêî òùàòåëüíî è âñåñòîðîí-
íå ÿâëÿåòñÿ áåñïðåöåäåíòíûì è 
íåâîîáðàçèìûì ÿâëåíèåì âî 
ìíîãèõ ñòðàíàõ, íî Êèòàé ñäåëàë 
ýòî. Âîçìîæíî, åñòü åùå ëþäè, êî-
òîðûå ïîäâåðãàþò ñîìíåíèþ ýòîò 
âîïðîñ, íî áîëüøèíñòâî ñòðàí 
âûñîêî îöåíèëè ýòî. Áëàãîäàðÿ 
ðóêîâîäñòâó ïðåäñåäàòåëÿ Ñè 
Öçèíüïèíà ìû ñìîãëè ýôôåêòèâ-
íî âçÿòü ïîä êîíòðîëü ýïèäåìèþ, 
âñïûøêà êîòîðîé îêàçàëîñü âíå-
çàïíîé, êîòîðàÿ ê òîìó æå áûñòðî 
íà÷àëà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ. Êèòàé 
íå òîëüêî ñìîã çàùèòèòü çäî-
ðîâüå è æèçíü ñâîåãî íàðîäà, íî 
è ïðåäîòâðàòèë ðàñïðîñòðàíåíèå 
ýïèäåìèè â ìèðå.

Ïðèâåäó ïðèìåð. Ïðàçäíèê 
Âåñíû ÿâëÿåòñÿ ñàìûì âàæíûì 
ïðàçäíèêîì â

Êèòàå. Ïðåäñåäàòåëü Ñè Öçèíü-
ïèí â ïåðâûé æå äåíü êèòàéñêîãî 
Íîâîãî ãîäà ëè÷íî ïðåäñåäà-
òåëüñòâîâàë íà çàñåäàíèè Ïîñ-
òîÿííîãî êîìèòåòà Ïîëèòáþðî ÖÊ 
ÊÏÊ è âûäâèíóë òðåáîâàíèÿ î ðà-
áîòå ïî ïðîôèëàêòèêå è êîíòðîëþ 
çà ðàñïðîñòðàíåíèåì ïíåâìîíèè, 
âûçâàííîé êîðîíàâèðóñîì íîâîãî 
òèïà. Â èñòîðèè Êèòàÿ íå áûëî ïî-
äîáíîãî ñëó÷àÿ. Âñå ýòî ãîâîðèò 
î ïðîíèöàòåëüíîñòè è ïðåâîñõîä-
íîì ðóêîâîäñòâå ïðåäñåäàòåëÿ Ñè 
Öçèíüïèíà è ñâèäåòåëüñòâóåò î 
áûñòðîé ìîáèëèçàöèè íàöèîíàëü-
íîé ñèëû â ýòîé ýïèäåìè÷åñêîé 
ñèòóàöèè.

Àëåññàíäðå Ãàëëîíè: Ñëåäóþ-
ùèé âîïðîñ î òîðãîâëå, êîòîðàÿ 
òàêæå çàòðàãèâàåò âîïðîñ è î 
ïíåâìîíèè, âûçâàííîé êîðîíàâè-
ðóñîì íîâîãî òèïà. Èñïûòûâàåò 
ëè Êèòàé òðóäíîñòè ñ âûïîë-
íåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïåðâîé 
ôàçû òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîãëàøåíèÿ îá èìïîðòå áîëüøå-
ãî êîëè÷åñòâà òîâàðîâ è óñëóã 
èç ÑØÀ?

Âàí È: Êèòàé ÿâëÿåòñÿ ñòðàíîé, 
êîòîðàÿ óâàæàåò âçÿòûå íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà è òâåðäî äåðæèò 
ñëîâî. Ìû íåïðåìåííî ñäåëàåì 
òî, ÷òî ïîîáåùàëè. Ïåðâàÿ ôàçà 
êèòàéñêî-àìåðèêàíñêîé òîðãî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîé ñäåëêè áûëà 
äîñòèãíóòà íà îñíîâå ðàâåíñòâà è 
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, è êèòàéñêàÿ 
ñòîðîíà óæå ãîòîâà åå âûïîëíèòü, 
÷òîáû ñîãëàøåíèå ïðèíåñëî 
ðåàëüíóþ ïîëüçó íå òîëüêî ÊÍÐ 
è ÑØÀ, íî è âñåìó ìèðó.

Êèòàé ïîëíîñòüþ ãîòîâ ê ýòîìó. 
Íàø ðûíîê äîñòàòî÷íî áîëüøîé, 
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ýïèäåìèÿ 
âðåìåííî íåãàòèâíî îòðàçèëàñü 
íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ÊÍÐ, 
îäíàêî ðàñïðîñòðàíåíèå âèðóñà 
çàâåðøèòñÿ, è ñóììàðíûé îáùåñò-
âåííûé ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ 
â Êèòàå áûñòðî âîññòàíîâèòñÿ. 
Êèòàéñêàÿ ýêîíîìèêà â ñèëó âíóò-
ðåííèõ ñòèìóëèðóþùèõ ôàêòîðîâ 
ïðîÿâèò ìîùü è âåðíåòñÿ ê ïðåæ-
íåìó ñîñòîÿíèþ. Ìàñøòàáû ðûíêà 
ÊÍÐ ïðîäîëæàò ðàñøèðÿòüñÿ. Ïî 
ìåðå äàëüíåéøåãî ïðîäâèæåíèÿ 
ðåôîðì è ðàñøèðåíèÿ îòêðûòîñ-

òè, êîòîðûå Êèòàé îñóùåñòâëÿåò 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáñòâåííûì 
ãðàôèêîì è äîðîæíîé êàðòîé, 
áóäóò ñîçäàíû åùå áîëåå áëàãîï-
ðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè 
äîñòèãíóòûõ äîãîâîðåííîñòåé.

Îäíàêî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ÑØÀ ââåëè âñåñòîðîííèå îãðà-
íè÷åíèÿ íà ìåæ÷åëîâå÷åñêèå 
îáìåíû ìåæäó äâóìÿ ñòðàíàìè, 
÷òî îáúåêòèâíî ïðåïÿòñòâóåò âû-
ïîëíåíèþ ñîãëàøåíèÿ. Íàäåþñü, 
Âàøèíãòîí ïðîÿâèò óâàæåíèå ê 
ïîçèöèè Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, áóäåò ñëåäî-
âàòü åå ðåêîìåíäàöèÿì, íå ñòàíåò 
ââîäèòü íåíóæíûå îãðàíè÷åíèÿ 
íà ïîåçäêè â Êèòàé è òîðãîâëþ ñ 
íàøåé ñòðàíîé â ñâÿçè ñî âñïûø-
êîé êîðîíàâèðóñà. Çà âûïîëíåíèå 
ñäåëêè îòâå÷àþò îáå ñòîðîíû. 
Êèòàé èñïîëíèò ïîëàãàþùèéñÿ 
äîëã, ÑØÀ òàêæå äîëæíû íà äåëå 
âûïîëíèòü îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä 
ÊÍÐ, âçÿòûå íà ñåáÿ â ðàìêàõ ïåð-
âîé ôàçû òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ñîãëàøåíèÿ.

Àëåññàíäðå Ãàëëîíè: Âîçâ-
ðàùàÿñü ê ïåðâîíà÷àëüíîìó 
âîïðîñó, êàêîé îïûò èëè óðîê 
èçâëåê Êèòàé â ïðîöåññå ïðîòè-
âîñòîÿíèÿ ýïèäåìèè?

Âàí È: ×åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî 
ïîñòîÿííî ðàçâèâàåòñÿ â ïðîöåñ-
ñå áîðüáû ñ ðàçëè÷íûìè çàáî-
ëåâàíèÿìè. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ 
áûëè ïîäîáíûå ñëó÷àè, è Êèòàé 
íå èñêëþ÷åíèå.

Ýïèäåìèÿ — ýòî îáùåñòâåí-
íûé âûçîâ äëÿ âñåõ. Îíà ìîæåò 
âîçíèêíóòü ñåãîäíÿ â îäíîé ñò-
ðàíå, à çàâòðà â äðóãîé, ïîýòîìó 
îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå 
è áåçîïàñíîñòü ÿâëÿþòñÿ îáùåé 
ïðîáëåìîé äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîîáùåñòâà. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî 
Êèòàé ïðîäåëàë õîðîøóþ ðàáîòó 
â ýòîì íàïðàâëåíèè. Êîíå÷íî æå, 
ïîñëå ïðåäîòâðàùåíèÿ ýïèäå-
ìèè Êèòàé ïîäûòîæèò ñâîé îïûò 
è ïðîäîëæèò óëó÷øàòü îáùåñò-
âåííîå çäðàâîîõðàíåíèå, âêëþ-
÷àÿ íàðàùèâàíèå ïîòåíöèàëà â 
ýòîé îáëàñòè. Â òî æå âðåìÿ ìû 
ïîìîæåì äðóãèì ñòðàíàì ìèðà ñî 
ñëàáîé ñèñòåìîé çäðàâîîõðàíå-
íèÿ óêðåïèòü èõ ïîòåíöèàë. Êèòàé 
è Àôðèêà îñóùåñòâëÿþò ïðîåêò 
ñîòðóäíè÷åñòâà «Âîñüìè êðóïíûõ 
èíèöèàòèâ», ñðåäè êîòîðûõ åñòü 
òàêæå ïðîåêòû ñîòðóäíè÷åñòâà â 
îáëàñòè îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Êèòàé áóäåò è âïðåäü 
îñóùåñòâëÿòü ñîòðóäíè÷åñòâî 
â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ 
àôðèêàíñêèìè ñòðàíàìè, òàê æå 
êàê ìû âûñòóïèëè, ÷òîáû ïîìî÷ü 
àôðèêàíñêèì ñòðàíàì â áîðüáå ñ 
ýïèäåìèåé Ýáîëû.

Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèëî è 
â äðóãèõ ñòðàíàõ. Â 2009 ãîäó 
âñïûøêà ãðèïïà A/H1N1 â ÑØÀ 
íàíåñëà áîëüøîé óùåðá, çàòðîíóâ 
214 ñòðàí è ðåãèîíîâ. Àìåðèêàíñ-
êîé ñòîðîíå òàêæå íå ïîìåøàåò 
òùàòåëüíî ïîäûòîæèòü îïûò è 
èçâëå÷ü óðîê. Îäíèì ñëîâîì, 
îáùåñòâåííîå çäðàâîîõðàíåíèå 
ÿâëÿåòñÿ îáùåé ïðîáëåìîé, 
ñòîÿùåé ïåðåä ìåæäóíàðîäíûì 
ñîîáùåñòâîì, êîòîðîå òðåáóåò îò 
ñòðàí óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà 
è ôîðìèðîâàíèÿ ñîâìåñòíûõ ñèë.

Èñòî÷íèê: Ìèíèñòåðñòâî 
èíîñòðàííûõ äåë ÊÍÐ

ВАН И: 

«КИТАЙ НЕ ТОЛЬКО ЗАЩИТИЛ ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ СВОЕГО НАРОДА, НО И 

ПРЕДОТВРАТИЛ ЭПИДЕМИЮ В МИРЕ»

Член Госсовета, министр 
иностранных дел КНР Ван И 
14 февраля дал интервью 
заместителю главного 
редактора агентства Рейтер 
Алессандре Галлони.
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20-январда грузиялык GeorgiaToday саясий гезитинде 
“Евразиялык экономикалык союздун (ЕАЭБ) 
2020-жылдагы динамикасы” деп аталган баш макала 
жарыяланды. Анда “Кремлдин 2020-жылдагы 
негизги максаты – Єзбекстанды ЕАЭБге расмий 
интеграциялаштыруу болуп саналат. Єткєн жыл 
ичинде бул боюнча активдїї сїйлєшїїлєр 
жїргїзїлдї” деп айтылат. 

Арийне, ушул эле кїнї Се-
наттын алгачкы жыйынында 
сєз сїйлєгєн президент Шавкат 
Мирзиёев Єзбекстандын ЕАЭБге 
кирїїсї боюнча єз пикирин ачык 
билдирип: “Интеграция жєнїн-
дє оюмду айтып коёюн. Бир нер-
сени эстен чыгарбагыла. Эч ким 
башка бирєєгє кєз карандысыз-
дыгын эч качан алдыргысы кел-
бейт. Ал эми кєз карандысыздык 
эл ишенип отурган президенттин 
колунда. Биз ЕАЭБге мїчє бол-
бойбуз”, - деди.

Эске салсак, андан бир аз мур-
дараак Россиянын Федерация 
Кеўешинин Эл аралык иштер 
боюнча комитетинин тєрагасы-
нын орун басары Фарит Муха-
метшин Єзбекстанга ЕАЭБдеги 
байкоочу єлкє статусун берїї 
маселеси 2020-жылы чечилип 
калышы мїмкїндїгїн билдир-
ген.

Шавкат Мирзиёев билдирїї 
боюнча “байкоочу – бул мїчє 
эместигин” белгилеп, “уюмдун 
плюс жана минус жактарын бай-

каштырып кєрєбїз, кандай че-
чим болсо дагы улуттук кызык-
чылыктарды эске алуу менен ка-
был алынат” деп жооп кайтарган.

Ал эми апта мурда Америка 
Кошмо Штаттарынын мамле-
кеттик катчысы Майкл Помпео 
постсоветтик мейкиндиктеги не-
гизги єлкєлєрдї кыдырганды-
гына, алардын арасында Єзбекс-
танга да келгендигине кїбє бол-
дук. Помпеонун сапары туура-
луу макала жарыялаган польша-
лык Tygodnik Solidarno�� журналы 
америкалык мамкатчы Москва-
нын пландарын бузду деп жазды. 

Басылма белгилегендей, Рос-
сия Федерациясы постсоветтик 
мейкиндикти єз кызыкчылыкта-
рынын чєйрєсї деп эсептейт. Ти-
лекке каршы, Каримов дїйнєдєн 
кайткандан кийин бийликке кел-
ген Шавкат Мирзиёев окчундоо 
саясатынан баш тартып, Кошмо 
Штаттар менен да активдїї, ай-
рыкча аскердик чєйрєдє жандуу 
кызматташа баштады. 

Єзбек президентинин 2018- 

жылдын май айындагы Ак їй-
гє сапарында аскердик кызмат-
ташуу боюнча 5 жылдык план-
га кол коюлган. Ушундан улам 
америкалыктар 2001-2005-жыл-
дарда Афганистандагы согуштук 
операциялар їчїн пайдаланган 
Карши-Ханабад базасына кай-
тып келиши мїмкїн деген ойлор 
Россияга тынчтык бербей жатат. 
Помпео Єзбекстанга жасаган са-
парында Ташкентте АКШ жана 
Борбор Азиялык мамлекеттер-
дин “5+1” форматындагы жолу-
гушуусун єткєрдї. Саммиттин 
жыйынтыгы Россия їчїн абдан 
эле жагымсыз болду.

Россиялык дипломатия акыр-
кы бир нече ай аралыгында 
Москва менен Ташкентти жа-
кындаштыруу боюнча активдїї 
аракеттерди жасап келген жа-
на Єзбекстандын ЕАЭБге кошу-
луусу чечилген маселе деп да ай-
тыла баштаган. Ал турсун єткєн 
жылдын октябрында Федерация 
Кеўешинин тєрагасы Валентина 
Матвиенконун Ташкентке сапа-
рынын учурунда Єзбекстандын 
президенти Россияга барууну 
пландап жатат деп маалымдал-
ган. Декабрда Мирзиёевдин са-
пары 2020-жылдын 5-февралына 
белгиленди деген билдирїїлєр 
пайда болгон. Ал эми азыр Мир-
зиёев Москвага барбай турган-
дыгы белгилїї болду, аны Рос-
сиянын Тышкы иштер министр-

лиги да тастыктады. Бул жаўы-
лыкты Помпеонун Ташкентке 
келиши менен байланыштырбай 
коюу мїмкїн эмес. Ошондой эле 
риториканын кескин єзгєрїїсї 
да кєўїл бурдурат. Эгерде єзбек 
ТИМинин башчысынын бирин-
чи орун басары Ильхом Нематов 
декабрь айында РИА “Новости” 
агенттигине экономикалык ин-
теграция боюнча сїйлєшїїлєр 
жакшы нукта жїрїп жатат жа-
на жакында тиешелїї келишим 
даяр болот деп айтса, апта мурда 
тышкы иштер министри Абдула-
зиз Камилов журналисттер ме-
нен жолугушууда Россия менен 
интеграциялашуунун максат-
ка ылайыктуулугу кїдїк маселе 
экендигин билдирип, “РФ – бул 
болгону Кытай, АКШ, Япония, 
Тїштїк Корея жана Европалык 
Союз сыяктуу эле болжолдуу ст-
ратегиялык єнєктєштєрдїн би-
ри” деди. 

Москва їчїн Єзбекстанды єз 
тарабына тартуу Крымды ко-
шуп алуудан кийинки Россия-
нын Борбор Азиядагы позиция-
сын чыўдаган эў чоў геосаясий 
жеўиш болмок. Арийне, бул мак-
сат ишке ашпай калды.

Январь айында парламентте 
сєз сїйлєгєн президент Мир-
зиёев депутаттарга єлкє єз суве-
ренитетин тобокелдикке салбайт 
деп жарыялады. Єзбекстандагы 
кырдаалга байкоо салган экс-

перттер позициянын алмашуусун 
америкалык мамкатчынын сапа-
ры менен байланыштырышууда. 
Мирзиёев Россия менен интегра-
циялашуу – бул келечекте эко-
номикалык кесепеттерге алып 
келїїчї кадам деп белгиледи. 
Ушул учурда америкалыктар єз 
сунушу менен Ташкентке кел-
ди. Байкоочулардын пикирин-
де, Кошмо Штаттар проамерика-
лык аймактык блок тїзїїгє ум-
тулбайт деле, алар їчїн Борбор 
Азия мамлекеттеринин Россия, 
ошондой эле Кытайга кєз ка-
рандысыздыгын сактап калышы 
жетиштїї. Вашигтондун пики-
ринде, бул жагдай єзїнє кас эки 
державанын эркин манёврларын 
кыйла чектейт.

Эми баяныбызды улант-
сак, 5-февралда Вашингтондо-
гу “Мурас” фондунда (Heritage 
Foundation) єткєн “АКШнын 
Борбор Азия їчїн стратегиясы: 
Суверенитетти жана гїлдєп-єнї-
гїїнї чыўдоо” деп аталган кон-
ференцияда сєз сїйлєгєн АКШ-
нын Улуттук коопсуздук кеўеши-
нин Тїштїк жана Борбор Азия 
бєлїмїнїн директору Лайза Кер-
тис АКШ Борбор Азия аймагы 
їчїн Россия менен атаандаша 
тургандыгын ачыктады. Ай-
тымында, Вашингтон Борбор 
Азия єлкєлєрїн колунан кели-
шинче коргоого алат. Стратегия 
2019-2025-жылдарга эсептелген.

Бул айтылгандарды тастыкта-
ма катары апта башында АКШ 
администрациясы 2021-финан-
сы жылынын бюджетине Рос-
сиянын таасирине каршы туруу 
їчїн Европа, Евразия жана Бор-
бор Азия мамлекеттерине 763,8 
миллион доллардан кем эмес ка-
ражат карап жаткандыгы белги-
лїї болду.

Каражаттардын бєлїгї россия-
лык аскердик жабдуулардан баш 
тартуу боюнча єнєктєштєрдїн 
аракеттерин колдоого, 24 мил-
лион доллары россиялык тескери 
маалыматтары менен їгїттєєлє-
рїнє каршы турууга жумшалат.

Баса, бул макала басууга даяр-
далып жатканда Єзбекстандын 
Президенти Шавкат Мирзиёев 
їстїбїздєгї жылдын июнь айы-
нын экинчи жарымында Россия-
га бара тургандыгы белгилїї 
болду. Бул тууралуу Єзбекстан-
дын тышкы иштер министринин 
биринчи орун басары Илхом Не-
матов єткєн жума кїнї билдир-
гендигин ТАСС агенттиги маа-
лымдады.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Маанилїї иш-чара Каракол 
шаарынын мэриясынын жы-
йындар залында уланды. 

Мэр А.Каниметов Ооган со-
гушунун катышуучуларын жа-
на кайтыш болгондордун їй-
бїлєлєрїн бул эскерїї кїнї 
менен куттуктады. 

- Биз Ооган согушунун ка-
тышуучуларын урматтап, сый-
лайбыз жана унутпайбыз. Бы-
йыл 200 миў сом бєлдїк. Сиз-
дерге анын 100 миў сому сый-
лык катары берилїїдє. Кал-
ган 100 миў сомду парктагы 
эстеликти оўдоп-тїзєє жу-

муштарына жумшайсыздар. 
Бул ишти єзїўїздєр бїткєрїп 
аласыздар деген ниеттемин, -  
деди мэр А.Каниметов. 

Ооган ардагерлер кеўе-
шинин тєрагасы Ж.Исабаев, 
шаардык ички иштер бєлїмї-
нїн начальнигинин орун ба-
сары, милициянын подпол-
ковниги Н.Молдобеков, єзгє-
чє кырдаалдардын областтык 
башкармалыгынын начальни-
гинин орун басары  К.Чукум-
баев, Ак-Суу – Каракол район-
шаар аралык аскер комиссары 
К.Кєкжалов, шаардык арда-
герлер кеўешинин тєрагасы 
М.Асаналиев жана башкалар  
жылуу куттуктоолорун бил-
диришип, баалуу сыйлыкта-
рын ыйгарышты. 

Канатбек АШЫМБАЕВ

 Эскерїї кїнї

ЭРДИКТЕРИ ЭЧ КАЧАН УНУТУЛБАЙТ
Мекеме-уюмдардын, 
ишканалардын єкїлдєрї, эмгек 
жамааттары  Каракол шаарынын 
А.Пушкин атындагы паркындагы 
Ооганда интернационалисттик  
милдеттерин аткарып жїрїшїп 
курман болгон советтик 
жоокерлердин эстелигине 
гїлдестелерди коюшту. Баатыр 
жоокерлердин арбагына тизе 
бїгїп таазим кылышты. Бир 
мїнєттїк эскерїї убактысын 
ичинде адамдарды алда кандай 
кїчтїї сезимдер бийлеп, жан 
дїйнєлєрїндєгї кєр оокаттын 
тїйшїктєрїнєн унуткартып, 
патриоттук  дух берип, мекенчил, 
боордоштук, бир туугандык 
касиеттер кїч алгандай. 
Алакандар жайылып, 
куран окулду. 

ГЕОСАЯСАТТА ЖАҢЫ 
ОЮНДАР БАШТАЛУУДА

Дєєлєрдїн 
атаандашуусу
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 Алыскы Америкада про-
фессионалдык бокста «Kid 
Diamond» (Бриллиант бала) 
деген атка ээ болгон мушкер 
Алмазбек Райымкулов бїгїн 
43 жашка толду (18.02.1977). 
Кыргызстандын кєп жолку 
чемпиону. 2000-жылы Сид-
ней олимпиадасында 4-орун-
ду ээлеген. 2001-жылы Аме-
рикага аттанып, профессио-
налдык бокска єткєн. 61 кг 
салмакта 2009-жылга чейин 
30 беттешїї єткєрїп, 27 же-
ўиши бар (15 нокаут менен). 
2 жолу жеўилїї ызасын тар-
тып, 1 ирет теў чыгуу каттал-
ган. NABF (Тїндїк Америка 

бокс федерациясынын) чем-
пиону.

 Футбол боюнча Россия ку-
рама командасынын мїчє-
сї Роман Нойштедтер да бї-
гїн 32 жашка чыкты. Азыр 
Москванын «Динамо» клу-
бунда ойноодо.  Ал 1988-жы-
лы 18-февралда Украинанын 
Днепропетровск шаарын-
да туулган. Романдын ата-
сы Петр Нейштетер (Нойш-
тедтер) 1966-жылы 16-фев-
ралда Кыргызстандын Кали-
нин районунда (азыркы Жа-
йыл) туулган. Ошол учурда 
Днепропетровск шаарынын 
«Днепр» клубунда атасы ой-
ноп жїргєн учурда туулган. 
Петр Нейштетер Кыргызстан 
жана СССР єспїрїмдєр кура-
масы їчїн ойногон. 1984-жы-
лы Россиянын «Зенит» клу-
бунун жаштар командасына 
чакырылган. 1985-жылы Ка-
закстандын «Кайрат» клубу-
на ойноого єткєн. 1991-жыл-
га чейин СССРдин ар кай-
сы клубдарында жїргєн. 
1991-жылы Германияга кєч-
кєн. Германияда да футбол-
ду таштаган эмес. 1996-жы-
лы Казакстан улуттук кура-
ма командасы їчїн 3 оюн єт-
кєрєт. 2005-жылы Германия-
дагы єзї ойногон клубда ма-
шыктыруучу болуп иштеген. 

Соўку жылдары кайрадан 
Казакстанга келип иштєєнї 
уланткан. Уулу Роман болсо 
Германиянын кїчтїї клубда-
рында ойноого їлгїрдї. Ал-
гач жаштар курамасына, ан-
дан кийин башкы команда-
га чакырылган. Бирок, Ро-
ман Россиянын жарандыгын 
алып, Россия курамасынын 
намысын коргоону чечкен. 
2016-жылы россиялыктар-
дын курамында Европа би-
ринчилигинде дебют жасага-
ны менен 2018-жылкы дїй-
нєлїк биринчиликте негизги 
курамга чакырылбай калды. 
Андан соў Тїркияга кеткен. 
Ал жакта бир жыл ойноп, 
былтыр «Динамо» (Москва) 
клубу менен бир жылга кели-
шим тїзгєн. Ємїр баянында 
балалыгы Бишкекте чоў ата-
сы менен чоў энесинин колун-
да єткєнї жазылган. СССРде 
алардын фамилиясы Нейште-
тер деп жазылган. Германияга 
барышканда немистер Нейш-
тетер эмес, туурасы Нойш-
тедтер болуп жазыларын эс-
кертип оўдошкон. 

 Москвада 1918-жылы мурда-
гы Брянск, азыркы Киев те-
мир жол вокзалынын ачылы-
шы болуп, жїргїнчїлєрдї та-
шуучу поезд алгачкы ирет са-
парга чыккан.

 1960-жылы АКШнын Ка-
лифорния штатынын Скво-
Вэлли шаарында VIII кышкы 
олимпиада оюндары баштал-
ган. Ачылыш аземине Аме-
риканын 36-вице-президенти 
Ричард Никсон катышкан. 
10 кїнгє созулган кышкы 
оюндарга 30 мамлекеттин 

єкїлдєрї катышып, 28-фев-
ралда жыйынтыкталган. Ко-
мандалык эсепте СССРдин 
командасы 1-орунду ээлеген.

 Гамбия Республикасы Аф-
риканын континенталдык 
бєлїгїндєгї эў кичинекей 
мамлекет катары эсептелет. 
1965-жылы 18-февралда Улуу 
Британиядан бєлїнїп чыгып 
кєз карандысыздыкка ээ бол-
гон. 2015-жылы 12-декабрда 
єлкє президенти Яйя Джамме 
Гамбия Ислам Республика-
сы деп жарыялаган. Кийин-
ки президент Адама Бэрроу 
2017-жылы 29-январда мур-
дагы Гамбия Республикасы 
деген аталышын кайтарган.

 Сахара чєлїндє 1979-жы-
лы алгачкы ирет кар жааган. 
Окумуштуулар бул кєрїнїш-
тї жер жїзїндєгї климаттын 
єзгєрїшї менен байланыш-
тырышкан. Соўку 40 жылдын 
ичинде Сахарага 5 жолу кар 
жааганы катталган. Кардын 
калыўдыгы айрым жерлерде 
40 см болгон.

 Футболдон Италиядагы эў 
атактуу оюнчулардын би-
ри, “Алтын топ” сыйлыгы-
нын ээси Роберто Баджо 53 
жашта (18.02.1967). Италия 
курамасы менен 3 ирет дїй-
нєлїк биринчиликке катыш-
кан. Футболдук карьерасын 
жыйынтыктаган соў  БУУнун 
Азык-тїлїк жана айыл чарба 
уюмунда (ФАО) ыктыярдуу 
элчи катары кызмат кылып 
келет.

 Хоккей боюнча СССР курама 
командасы менен 1988-жылы 
олимпиада, 1989-жылы дїйнє 
чемпиону болууга жетишкен 

Александр Могильный 51 
жашта (18.02.1969). “Ушун-
чалык атак-даўкым болгону 
менен їйїм жок, грамота ме-
нен медалдардын кимге ке-
реги бар”, - деп АКШда ка-
ла берген оюнчу ошол учур-
да катуу сынга кабылып, ай-
рым сыйлыктарынан ажыра-
тылган. СССР ыдыраган соў 
1994-жылы мекенине келїїгє 
уруксат берилген.

 Молдова Республикасы-
нын президенти Игорь До-
дон бїгїн 45 жашка толду 
(18.02.1975). 

 Россиянын баскетбол фе-
дерациясынын президенти 
Андрей Кириленко 39 жаш-
ка чыкты (18.02.1981). Бою – 
208 см. Салмагы – 105 кг бол-
гонуна карабай 15 жашында 
профессионалдардын ката-
рына кошулган. 20 жашын-
да АКШда таанылган оюнчу. 
2015-жылы карьерасын жы-
йынтыктаган.

 Бельгиялык фехтоваль-
щик, 1912-жылы Стокгольм 
(Швеция) шаарында єткєн 
жайкы V олимпиада оюнда-
рынын чемпиону, сїрєтчї 
Жак Мартен Ош туулган кїн 
(18.02.1883 – 03.04.1971).

 Америкалык ырчы, бийчи, 
актёр, сценарист жана про-
дюсер катары таанылган 
Жон Траволта 66 жашка кел-
ди (18.02.1954). 1970-жылда-
ры сахнага чыгып таанылган. 
1972-жылдан бери бїгїнкї 
кїнгє чейин їзбєй кинолорго 
тартылып келет. “Алтын гло-
бус”, ж.б. сыйлыктардын ээси.

Асан ЖУНУСОВ

-ФЕВРАЛЬ ТАРЫХ 
БАРАКТАРЫНДА 

САНДАР 
СЇЙЛЄЙТ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИНИН 
МАМЛЕКЕТТИК АДИСТЕШТИРИЛГЕН КЇЗЄТ КЫЗМАТЫНЫН БАШКЫ 

БАШКАРМАЛЫГЫН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР 
МИНИСТРЛИГИНИН КЇЗЄТ КЫЗМАТЫ ДЕП ЄЗГЄРТЇП АТОО ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ìààíèë¿¿ ðåæèìäèê îáúåêòòåðäèí, 
æàøîîíó æàíà òèðè÷èëèêòè êàìñûçäîî îáúåêòòåðèíèí êîîïñóçäó-
ãóí æàíà ê¿çºò¿í êàìñûçäîî áîþí÷à è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí 
èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìàì-
ëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìà-
ëûãû" ìåêåìåñè "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãèíèí Ê¿çºò êûçìàòû" ìåêåìåñè äåï ºçãºðò¿ï àòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ê¿çºò 
êûçìàòû æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 20-ÿíâà-
ðûíäàãû ¹21 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëè-
ãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû 
áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí Âåäîìñòâîëóê ê¿çºòò¿ èíñïåêöèÿëîî 
òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòè-
ðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìàëûãû" äåãåí ñºçäºð "Ê¿-
çºò êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòè-
ðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí Âå-
äîìñòâîëóê ê¿çºòò¿ èíñïåêöèÿëîî òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàäà:

- àòàëûøûíäàãû "Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìà-
òûíûí áàøêû áàøêàðìàëûãû" äåãåí ñºçäºð "Ê¿çºò êûçìàòû" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

1-ïóíêòóíäàãû:
"Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàø-

êàðìàëûãû" äåãåí ñºçäºð "Ê¿çºò êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

"Êîðãîî ìèíèñòðëèãèíèí" äåãåí ñºçäºð "Êîðãîî èøòåðè áîþí÷à 
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 3-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûë-
äûí 20-èþëóíäàãû ¹538 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñ-
òåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìàëûãû æºí¿íäº 
æîáîãî" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìè-
íèñòðëèãèíèí Ê¿çºò êûçìàòûíûí ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó óêóê-
òóê-÷åíåìäèê àêòûëàðãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

4-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû 
áàøêàðìàëûãû (ìûíäàí àðû - Ê¿çºò áàøêû áàøêàðìàëûãû)" äå-
ãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè-
íèí Ê¿çºò êûçìàòû (ìûíäàí àðû - Ê¿çºò êûçìàòû)" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 7-ïóíêòóíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºäºã¿ "Ê¿çºò áàøêû áàøêàðìà-
ëûãû" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºäºã¿ "Ê¿çºò êûçìàòû" äå-
ãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Íóñêàìàíûí òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí 2-òèð-
êåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû 
¹303 "Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà  
âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàê-
òàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí 
áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàð, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìå-
ëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàì-
ëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

1-ãëàâàñûíûí VIII áºë¿ã¿íäº:
- 2-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-

ëèãèíèí ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû 
áàøêàðìàëûãû (ìûíäàí àðû - ÊÐ ÈÈÌäèí ÌÀÊÊÁÁ æàíà àíûí áº-
ë¿í¿øòºð¿)" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð 
ìèíèñòðëèãèíèí Ê¿çºò êûçìàòû (ìûíäàí àðû - ÈÈÌäèí Ê¿çºò êûç-
ìàòû)" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 4-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûë-
äûí 20-èþëóíäàãû ¹538 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð 
ìèíèñòðëèãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí 
áàøêû áàøêàðìàëûãû æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó" 
äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëè-
ãèíèí Ê¿çºò êûçìàòûíûí ìàñåëåëåðèí æºíãº ñàëóó÷ó óêóêòóê-÷å-
íåìäèê àêòûëàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 8, 9, 10, 12 æàíà 17-ïóíêòòàðûíäàãû "ÊÐ ÈÈÌäèí ÌÀÊÊÁÁ" äå-
ãåí àááðåâèàòóðà "ÊÐ ÈÈÌäèí ÊÊ" äåãåí àááðåâèàòóðà ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 15-ïóíêòóíäàãû "dgusso_mvd_kr@mail.ru" äåãåí ñºçäºð "so_
mvd_ kr@mail.ru" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

5. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûëäûí 20-èþëóí-

äàãû ¹538 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 
Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàð-
ìàëûãû æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2009-æûëäûí 19-ÿíâà-
ðûíäàãû ¹24 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëè-
ãèíèí Ìàìëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòû äåïàðòàìåí-
òèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìàì-
ëåêåòòèê àäèñòåøòèðèëãåí ê¿çºò êûçìàòûíûí áàøêû áàøêàðìà-
ëûãûíà ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè:
- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàé-

ðà êàòòîî æîë-æîáîëîðóí æ¿ðã¿çñ¿í;
- ºç ÷å÷èìäåðèí àëòû àéëûê ìººíºòòº óøóë òîêòîìãî ûëàéûê 

êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
7. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí êîðãîî, óêóêòóê òàðòèï æàíà ºç-
ãº÷º êûðäààëäàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

8. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 10-ôåâðàëû, ¹75

Коомдук талкуу

Єткєн жылы, мурдагы билим берїї жана илим 
министри Гїлмира Кудайбердиеванын тушунда ки-
тептердеги каталардын маселеси кєтєрїлїп чыгып, 
анїчїн жоопкерлер аныкталбай кала берген жаг-
дай болгон. Мына ушул маселе боюнча жакында 
жаўы жобо бекитилгени турат. Аты аталган ми-
нистрлик бул жободо китептердеги каталар їчїн 
жоопкер тарапты аныктап, аларды текшерїї сис-
темасын жолго койгон.  Тактап айтсак, жаўы муун-
дагы сапаттуу окуу китептерин даярдоо жана ба-
сып чыгаруу максатында Билим берїї жана илим 
министрлиги "Кыргыз Республикасындагы жалпы 
билим берїїчї мекемелер їчїн окуу китептерин 
(окуу методикалык комплекстер) тандоо" боюн-
ча жаўы жобону иштеп чыгып, анын долбоорун 
коомдук талкууга койду. Окуу китептерин чыгаруу 
боюнча жаўы жобонун негизги айырмасы – окуу-
методикалык комплекстерди (ОМК) даярдап, ба-
сып чыгаруучу тарапты аныктап жана анын жооп-
керчилигин кїчєтїї болуп саналат. Мындан сырт-
кары тандоо жол-жоболорунун ачык-айкындуулугу 
камсыздалат. ОМКны тандоонун жїрїшїн  тескєє 
Билим берїї жана илим министрлигинин алдын-
дагы "Окуу китеби" мамлекеттик мекемесине жїк-
тєлєт. Жободо китепти милдеттїї тєрт эксперти-
задан єткєрїї сунушталууда - илимий, илимий-
педагогикалык, практикалык-педагогикалык (ап-
робация), дискриминацияга каршы жана гендердик 
экспертизалар.  Китепке "Билим берїї жана илим 
министрлиги сунуштайт" деген гриф берїї чечими 
ушул экспертизалардын жыйынтыгына негизделип, 
Министрликтин коллегиясы тарабынан кабыл алы-
нат. Мындан сырткары жобо долбоорунда алгач 
ирет окуу китептерин иштеп чыгуу жана даярдоо 
этаптары так аныкталып, "Баалоо инструменттери-
нин" элегинен єткєрїї сунушталып жатат. "Баалоо 
инструменттери" авторлор їчїн да жол кєрсєтєт, 
себеби мындагы талаптарга шейкеш келген окуу 
китептеринде гана министрликтин грифин алуу 
мїмкїндїгї бар.  Андан тышкары Билим берїї 
жана илим министрлиги китептерди басып чыга-
руу боюнча Тематикалык планды даярдайт жана 
ар беш жылда жаўылап турат. Басмаканалар жа-
на авторлор ошол планга карап, жаўы ОМКлардын 
їстїндє ырааттуу иш алып барышы керек», - дейт 
Билим берїї жана илим министрлиги. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ОКУУ КИТЕПТЕРИНДЕГИ 
КАТАЛАРГА ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ
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Информация 
по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО "НЭС КЫРГЫЗСТАНА" 
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 13 ôåâðàëÿ 2020  ãîäà.
Âèä ñîáðàíèÿ  -  âíåî÷åðåäíîå. 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –  Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.Æèáåê Æîëó, 326 (àêòîâûé çàë 

ÎÀÎ "ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà")
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé -  965 237 234 ýêç.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,94%. Ïðèñóòñòâîâàëè – 54 (ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) àêöèîíåðà ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì 

ãîëîñîâ  906 779 590 (äåâÿòüñîò øåñòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äåâÿíîñòî), 
÷òî ñîñòàâëÿåò 93,94% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé.

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ: 

«Çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Ñ÷åòíîé 
êîìèññèè.

99,72% Óòâåðäèòü Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ âíåî÷å-
ðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
â ñîñòàâå:
Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà – ïðåäñòà-
âèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäà-
òåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè;
Ìèëüêî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà; 
Ìóðçàêóëîâà Àéñàëêûí Àáûòîâíà; 
Íîãîåâà Æûëäûç Èáðàåâíà; 
Øâà÷åâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
Ñàðûãóëîâà ×ûíàð Èñìàíîâíà.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò 
ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» íà 2019 ãîä.

 99,69% Óòâåðäèòü áþäæåò ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûç-
ñòàíà» íà 2019 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ 
èçìåíåíèé.

3. Îá óòâåðæäåíèè íåçàâèñèìîãî 
àóäèòîðà ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» 
íà 2019, 2020, 2021 ãîäû è ðàçìåðà 
îïëàòû åãî óñëóã.

99,69% Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûç-
ñòàíà» íà 2019-2021 ãîäû – Ernst & Young 
Audit LLC (Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà)(ÎÎÎ 
«Ýðíñò ýíä ßíã Àóäèò)  è ðàçìåð îïëàòû 
åãî óñëóã íà ñóììó 201,6 òûñ.äîëëàðîâ  
ÑØÀ ñ ó÷åòîì íàëîãîâ.

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»

93,66% Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ÎÀÎ «ÍÝÑ 
Êûðãûçñòàíà».

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå «Î 
Ñîâåòå äèðåêòîðîâ» ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûð-
ãûçñòàíà».

99,70% Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå «Î Ñîâå-
òå äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

6. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî-
÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» Àéòàëèåâà Ò.À., Àê-
ìàòàëèåâîé Í.Ì.

99,71% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëå-
íîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÍÝÑ 
Êûðãûçñòàíà»:
1.Àéòàëèåâ Òèëåê Àíàðêóëîâè÷;
2.Àêìàòàëèåâà Íóðçàäà Ìûêòûáåêîâíà.

7. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êî-
ìèññèè ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

99,70%

Èçáðàòü  â ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»:
1. Õàñåíîâà Ãóëüíàðà Èäðèñîâíà;
2. Àëòûíáåêîâà Çàðåìà Àëòûíáåêîâíà.

8. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé 
äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».

99,71% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëå-
íîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûð-
ãûçñòàíà»:
1.Åñåíáàåâà Áàêûò Óñåíáåêîâíà;
2. Áàéäûëäàåâ Àêûëáåê Êóðìàíáåêîâè÷.

9. Îá èçáðàíèè ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà».
. 99,69%

99,75%
99,69%
99,69%

Èçáðàòü ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»:
1.Àéòàëèåâ Òèëåê Àíàðêóëîâè÷;
2. Èñðàèëîâ Àáäûëäà Íóðãàçèåâè÷;
3. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷;
4. Äàâûäîâ Èëüÿñ Àáäóëëîâè÷;
5. Áàéäûëäàåâ Àêûëáåê Êóðìàíáåêîâè÷

*Àêöèîíåðû ÎÀÎ "ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà"  ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ  èçìåíåíèÿìè  â Óñòàâå ÎÀÎ "ÍÝÑ 
Êûðãûçñòàíà" è èçìåíåíèÿìè â ïîëîæåíèè «Î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ» ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»  íà 
ñàéòå êîìïàíèè.  

“Антибиотик” 
ачык акционердик коому

2020-жылдын 11-мартында саат 10.00дє 
Бишкек ш., Анкара кєч., 13, дарегинде акционерлердин 

кезексиз жалпы чогулушу єтєєрїн билдирет.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.

2. 2019-æûë ¿÷¿í êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäó æàíà àãà òºëºí¿¿÷¿ 
ñûé àêûíûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 9.00äºí  10.00ãº ÷åéèí. ×îãóëóøêà 
êàòûøóóãà óêóãó áàð áîëãîí àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿  – 
2020-æûëäûí 10-ìàðòû. 

Òåë.: (0555) 444-202. 

×îãóëóøòóí èøèíå êàòûøóóãà ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿¢¿ç áîëáîñî, ñèç 
äîáóøó¢óçäó ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿¢¿çãº ÊÐ ìûéçàìäàðûíûí 
òàëàïòàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí èøåíèì êàò áîþí÷à áåðå àëàñûç. 
×îãóëóøêà òèéèøò¿¿ ìàòåðèàëäàð ìåíåí êîîìäîí Áèøêåê ø., ×û-
ãûø ïðîìçîíà, Àíêàðà êº÷., 13, äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò. 
Àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº 
æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäà èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà 
òèéèø.

Открытое акционерное общество 
«Антибиотики» 

извещает Вас, что 11 марта 2020 года в 10.00 часов 
по адресу: г. Бишкек, ул. Анкара, 13 состоится 

внеочередное общее собрание акционеров. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà è ðàçìåðà åãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ çà 2019 ãîä.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ c 9.00 äî 10.00 ÷àñîâ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ 
ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 10 ìàðòà 
2020 ãîäà.

Òåë.: (0555) 444-202. 

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè Âàøåãî ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ñîáðàíèÿ Âû 
ìîæåòå ïåðåäàòü ãîëîñà ñâîåìó óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè 
çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ. Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â îáùåñòâå ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà, 
óë.Àíêàðà, 13. Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, 
à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò. 

ÆÀÐÛß 

Урматтуу Аксы районуна караштуу Кербен 
шаарынын мэрине, айыл єкмєт башчыларына 
долбоор жана бизнес-долбоор жазган ээлерине 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 10-íîÿáðûíäàãû 
¹633 “Ðåãèîíäîðäó ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíääîðóí ò¿ç¿¿í¿í òàðòèáè 

æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó” òîêòîìóíà ûëàéûê, 

Àêñû ðàéîíóíóí ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóñóíà òàïøûðûëãàí äîëáîîð 
æàíà áèçíåñ-äîëáîîðëîðäóí äîêóìåíòòåðè Àêñû ðàéîíóíóí 
ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóñóíóí áàøêàðìàëûãûíûí êóðàìûíûí êàðîîñó-
íà 2020-æûëäûí 28-ôåâðàëûíäà àðòûê÷ûëûêòóó äîëáîîðëîðäó 
æàíà áèçíåñ-äîëáîîðëîðäó òàíäîî æàíà òàðèçäºº æ¿ðã¿ç¿ëºò. 

Ñ/Î-39 

Êàðèìîâ Îéáåê Êàðèìîâè÷êå òààíäûê «Øåëêîâûé ïóòü$ ÊÎ” æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí 
êîîìóíäàãû æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ñåðèÿñû × ¹747284 

ìàìëåêåòòèê àêò, ¹11239 ñàòóó æàíà ñàòûï àëóó êåëèøèìè (20.04.2018-æ., èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-05-11-1001-3942) æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ä-05

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÎñÎÎ «ÎÐÒ Ãðóïï» ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-194

ЖАРНАМА
Тел.: 62-19-06

РЕКЛАМА

 Маалыматтык база
МАЛДЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛОО 

ИШТЕРИ  АЯКТАДЫ
Бул тууралуу Ветеринардык жана фитосани-

тардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспек-
циянын директору Калысбек Жумаканов бил-
дирди. Анын айтымында бодо малга, чочколорго 
биркалар басылып, маалыматтык базага кирги-
зилди. Ал эми асыл тукум жылкыларды чиптєє, 
канаттууларды, балыктарды жана аарыларды 
идентификациялоо 2020-жылдын 4-кварталы-
на чейин аткарылмакчы. 

 Кыш бїтєєр алдында 
“КАРА АЛТЫНДЫН” 
БААСЫ ТӨМӨНДӨДҮ

 Алып-сатарлар 
кємїргє болгон че-
кене баа орто эсеп 
менен 50 пайыз-
га арзандаганды-
гын айтышса, ста-
тистикалык коми-
тетет 114,53 сомго 
же 2,5%га арзан-
даганын билдирди.  
Маалыматка ылайык, эў жогорку баалар Ноокат 
шаарында тоннасына - 7 миў 436,59 сомдон  бо-
лууда. Ал эми тємєнкї баалар мурдагыдай эле 
Балыкчы шаарында (тоннасына – 3 694,59 сом), 
Нарын шаарында (тоннасына – 3 500 сом) жана 
Чаек айылында (2500 сом) байкалган. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

 Кызматташтык
ЛАТВИЯГА КРда БИР КАТАР ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 
ДОЛБООРЛОРДУ ИШКЕ АШЫРУУ СУНУШТАЛДЫ

КР тышкы иштер министри 
Чыўгыз Айдарбеков Латвиянын 
тышкы иштер министри Эдгар 
Ринкевич менен жолугушту. 
Бул тууралуу Тышкы иштер 
министрлигинин басма сєз 
кызматынан билдиришти.

Маалыматка ылайык, жолугушуу 
2020-жылдын 15-февралында єткєн. 
Латвия тарабын 2020-жылы жайын-
да Бишкекте єтє турган ЕБ-БА Би-
ринчи экономикалык форумга чакы-
руу – жолугушуунун негизги макса-
ты болду.

Латвия тарабына эки тараптуу кызматташтыкты олуттуу бе-
кемдей турган энергетика, транспорт, жаўы технологиялар, айыл 
чарбасы тармактарында Кыргызстанда бир катар инвестиция-
лык долбоорлорду ишке ашыруу сунушу берилди.



Расценки на размещение 
рекламно-информационных материалов
на 2020 г. для политических партий

Áàííåð è ðàñïîëîæåíèå Ðàçìåð, px Ñòîèìîñòü 
â ñîìàõ/ìåñ.

1/5 áàííåðà À (íàä øàïêîé ñàéòà + áðåíäèðîâàíèå) 1000*200 40 000

1/3 áàííåðà B (âåðòèêàëüíûé áàííåð ñïðàâà) 225*300 30 000

1/3 áàííåðà B1 (âåðòèêàëüíûé áàííåð ñïðàâà) 225*300 24 000

1/3 áàííåðà Ñ (ïî ñåðåäèíå ðàçäåëà íîâîñòè) 960*200 18 000

1/5 áàííåðà M (âñïëûâàþùèé ñíèçó â ìîáèëüíîé âåðñèè ñàéòà) 320*100 32 000

Èçãîòîâëåíèå áàííåðà 5 000 çà åä.

Pre-Roll – âèäåî ïåðåä ðîëèêîì, äëèòåëüíîñòü äî 5 ñåêóíä. 30 000 

Wow-Roll – àíèìàöèÿ, âîñïðîèçâîäèìàÿ âî âðåìÿ âèäåî. 36 000

PR-СТАТЬИ

Ðàçìåùàþòñÿ íà âèäíîì ìåñòå

Ïðîôåññèîíàëüíûé êîïèðàéòèíã 

Âîçìîæíîñòü äåðæàòü ìàòåðèàë â «Íîâîñòÿõ» íåñêîëüêî äíåé

Ðàçìåùåíèå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Íàèìåíîâàíèå óñëóã Ñòîèìîñòü â ñîìàõ

Íîâîñòü â ëåíòå íîâîñòåé 12 000

Ïîäíÿòèå ìàòåðèàëà íà âåðõ íîâîñòíîé ëåíòû 2 600 / ïîäíÿòèå

Â ðàçäåëå íîâîñòåé â òå÷åíèè 1 äíÿ 25 000 åä.

Ïðîäëåíèå â ðàçäåëå íîâîñòåé 9 000 / äåíü

Ðàçìåùåíèå àíîíñà âî âñåõ ñîö. ñåòÿõ (facebook, twitter, Îäíîêëàññíèêè,
ÂÊîíòàêòå)

11 000

Ðàçìåùåíèå àíîíñà â facebook 3 000

Ðàçìåùåíèå àíîíñà â Instagram 5 000

Öåíû óêàçàíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ
Í-201

Кыргыз Республикасынын 
эл мугалими 

Жибек ОЗУБЕКОВА

ªëêºá¿çä¿í áèëèì áåð¿¿ òàðìàãû 
îðäó òîëãóñ ÷î¢ æîãîòóóãà ó÷óðàäû.
2020-æûëäûí 15-ôåâðàëûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë ìóãàëèìè, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì 
áåð¿¿ñ¿íº ýìãåê ñè¢èðãåí êûçìàòêåð, 
Áèëèì áåð¿¿í¿í ìûêòûñû 
ÎÇÓÁÅÊÎÂÀ Æèáåê Ðàèìáåêîâíà 71 æàø êóðàãûíäà 
ä¿éíºäºí ìåçãèëñèç êàéòòû.

Æèáåê Îçóáåêîâà 1948-æûëû 28-èþëäà Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí 
Àê-Ñóó ðàéîíóíóí Òîêòîãóë àéûëûíäà òºðºëãºí. 1970-æûëû àë 
Ïðæåâàëüñê øààðûíäàãû Ïåäàãîãèêàëûê èíñòèòóòòóí ìàòåìàòèêà 
ôàêóëüòåòèí á¿ò¿ðãºí. 1970-1988-æûëäàðû óøóë ýëå èíñòèòóòòóí 
æîãîðêó ìàòåìàòèêà êàôåäðàñûíûí îêóòóó÷óñó áîëóï ýìãåêòåíãåí.

1988-1991-æûëäàðû Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíäàãû 
Òîêòîãóë àòûíäàãû îðòî ìåêòåïòå äèðåêòîðäóí îêóó-òàðáèÿ èøòåðè 
áîþí÷à îðóí áàñàðû áîëóï èøòåãåí.

1991-æûëäàí 2000-æûëãà ÷åéèí Êàðàêîë øààðûíäàãû Ûñûê-
Êºë îáëóñòóê Ò.Ñàòûëãàíîâ àòûíäàãû ìåêòåï-ëèöåé-èíòåðíà-
òûíäà äèðåêòîðäóí èëèìèé-óñóëäóê èøòåð áîþí÷à îðóí áàñàðû, 
2000-2010-æûëäàðû ìåêòåïòèí äèðåêòîðó, àë ýìè 2010-æûëäàí 
áàøòàï óøóë ýëå ìåêòåïòå ìàòåìàòèêà æàíà ëîãèêà ìóãàëèìè áîëóï 
ýìãåêòåíãåí.

Æèáåê Îçóáåêîâàíûí ïåäàãîãèêàëûê ñòàæû 49 æûëäû ò¿çãºí. 40êà 
æàêûí èëèìèé-óñóëäóê ìàêàëàñû æàíà «Ëèöåé – áèëèì óÿñû» àòòóó 
êèòåáè æàðûê êºðãºí. Èøåíàëû Àðàáàåâ æàíà Êàñûì Òûíûñòàíîâ 
àòûíäàãû ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòòåðäèí àðäàêòóó ïðîôåññîðó 
áîëãîí.

Àãà 1992-æûëû «Ýëãå áèëèì áåð¿¿í¿í ìûêòûñû», 1994-æûëû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí 
Àðäàê ãðàìîòàñû, 1998-æûëû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì 
áåð¿¿ñ¿íº ýìãåê ñè¢èðãåí êûçìàòêåð», 2007-æûëû «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ýë ìóãàëèìè» äåãåí æîãîðêó íààìäàð ûéãàðûëãàí.

Îçóáåêîâà Æèáåê Ðàèìáåêîâíàíûí æàðêûí ýëåñè æàêûíäàðûíûí, 
êåñèïòåøòåðèíèí æàíà îêóó÷óëàðûíûí ýñèíäå ò¿áºë¿êêº êàëàò. 
Ìàðêóìäóí òóóãàíäàðûíà æàíà æàêûíäàðûíà òåðå¢ êº¢¿ë àéòûï, 
àçàñûí òå¢ áºë¿øºá¿ç.

Ñ.Ø.Æýýíáåêîâ, Ä.À.Æóìàáåêîâ, Ì.Ä.Àáûëãàçèåâ, 
Ã.Ó.Êàëèåâà, À.Ñ.ªì¿ðáåêîâà, Ä.À.Ýñåíàëèåâ, 
Ñ.À.Êûëæûåâ, Ã.Ñ.Ìîëäîáåêîâà, Ê.À.Èñàêîâ, 

Ê.Ñ.×îëïîíáàåâ, À.Ê.Æàìàíêóëîâ, Ó.Ò.Êî÷êîðîâ, 
Ê.Æ.Ñàäûêîâ, À.È.Ìóñàåâ, Ê.Ê.Àáäûëäàåâ, 

Ò.À.Àáäûðàõìàíîâ, Ò.È.Ïåðøèíà, Å.Á.Åôèì, 
È.Áåêáîåâ, À.Æàéíàêîâ, Ê.Èñàåâ, Í.Îðóíòàåâ, 

Ñ.Ì.Àáäðàõìàíîâà, Á.Á.Áàçàðêóëîâ, À.Í.Çûðÿíîâà, 
Ø.Êóëóåâ, À.Ñìàíáàåâ, Ñ.Á.Èñàêîâ, Æ.Á.Æàíóçàêîâ, 

Ò.Ñ.Ñàÿêáàåâ, À.Ø.Îñìîíàëèåâ, À.Æ.Êàíèìåòîâ.

Информация 
по итогам проведения Внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 13 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà. 
Âèä ñîáðàíèÿ  -  âíåî÷åðåäíîå. 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –  Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò  Æèáåê Æîëó, 326 

(àêòîâûé çàë ÎÀÎ «ÍÝÑÊ»)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé -  965 237 234  ýêç. 
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,69%. Ïðèñóòñòâîâàëè 63 (øåñòüäåñÿò òðè) àêöèîíåðà, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî-

÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè 8 (âîñüìè) àêöèîíåðîâ, ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ – 904 334 844 (äåâÿòüñîò 
÷åòûðå ìèëëèîíà òðèñòà òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñîðîê ÷åòûðå), ÷òî ñîñòàâëÿåò  93,69%  îò 
îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé. 

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ: 

«çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà 
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

100% Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè â ñëåäóþùåì 
ñîñòàâå:
1.Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà - Ïðåäñåäàòåëü ñ÷åò-
íîé êîìèññèè - Ïðåäñòàâèòåëü íåçàâèñèìîãî ðååñò-
ðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð»;
×ëåíàìè êîìèññèè:
2.Àêûåâà Àéíóðà Àðçûáåêîâíà;
3.Íóñóáàëèåâ Ñàíæàð Òàëàíòáåêîâè÷;
4.Ìóñàåâ Æàìàëèäèí Íóðëàíîâè÷;
5.Ñàäûêîâà Ñàëòàíàò Àéòáåêîâíà;
6.Àëèåâ Ýëäèÿð Èáðàãèìîâè÷;
7.Òóëåáåðäèåâ Ìåäåò Îìóðáåêîâè÷.

2. Îá óòâåðæäåíèè 
íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà 
ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå 
ñòàíöèè» íà 2019-2021 ãã. 
è ðàçìåðà îïëàòû åãî óñëóã

99,98% Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì «Baker Tilly Bishkek 
LLC» íà 2019-2021 ãã. ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì çàêëþ÷åííûì ìåæäó Ãî-
ñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ïðîìûøëåííîñòè, ýíåð-
ãåòèêè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
è àóäèòîðñêîé êîìïàíèåé «Baker Tilly Bishkek LLC» 
îò 8 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Ðåàáèëèòàöèè Òîêòîãóëüñêîé ÃÝÑ. Ôàçà 3», ôèíàí-
ñèðóåìîãî Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ.

3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè»

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî äåéñòâóþùèé ñîñòàâ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè»: 1. Èñ-
ðàèëîâ Àáäûëäà Íóðãàçèåâè÷; 2. Àéòàëèåâ Òèëåê 
Àíàðêóëîâè÷; 3. À÷èêååâ Æîëäîøáåê Èøåíáàåâè÷.

4. Îá èçáðàíèè ñîñòàâà Ñîâå-
òà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêò-
ðè÷åñêèå ñòàíöèè» 99,99%

99,97%
100,02%
99,98%
99,97%

Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêò-
ðè÷åñêèå ñòàíöèè»:
      1.Èñðàèëîâ Àáäûëäà Íóðãàçèåâè÷;
      2.Àéòàëèåâ Òèëåê Àíàðêóëîâè÷;
      3. Ñóåðêóëîâ Ýðêèí Ñóëåéìàíîâè÷
      4.Èìàíàëèåâ Áîëîòáåê Èìàíàëèåâè÷
      5.Ñóëàéìàíîâ Ìàêñàòáåê Æîëäîøáåêîâè÷

Ñ-945

«КыргызВНИПИЭнергопром» ААК
2020-æûëäûí 5-ìàðòûíäà ñààò 10.00äº 

ÊÐ, Áèøêåê ø., Ìåäåðîâ êº÷., 42, 1-êàáàò äàðåãèíäå 
àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøó 

ºòêºð¿ëº òóðãàíäûãû æºí¿íäº ìààëûìäàéò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: 56-31-60. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

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

ëûê-÷àðáàëûê èøè, æûëäûê áóõãàëòåðäèê áàëàíñû æºí¿íäºã¿ 
îò÷åòòîðóí áåêèò¿¿. 

3. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûí øàéëîî. 
4. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí îò÷åòóí, àóäèòîðëîðäóí êîðóòóíäóñóí 

áåêèò¿¿. 
5. 2020-æûëãà àóäèòîðäóê êûçìàòòûí àêûñûí áåêèò¿¿. 
6. 2019-æûë ¿÷¿í ïàéäàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 9.00äº áàøòàëàò. Àêöèîíåðëåðäèí 
æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìàòåðèàëäàð ìåíåí òºìºíäºã¿äºé äà-
ðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., 
Ìåäåðîâ êº÷., 42, 1-êàáàò. 

ОАО «КыргызВНИПИЭнергопром» 
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò 5 ìàðòà 2020 ãîäà â 10.00 ÷. 
ïî àäðåñó: ÊÐ, ã. Áèøêåê, óë. Ìåäåðîâà, 42, 1 ýòàæ. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 56-31-60.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè. 
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, 

ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ÎÀÎ «ÊûðãûçÂÍÈÏÈÝíåðãîï-
ðîì» çà 2019 ã. 

3. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè. 
4. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, çàêëþ÷åíèÿ àóäè-

òîðîâ. 
5. Óòâåðæäåíèå îïëàòû óñëóãó àóäèòîðà íà 2020 ã. 
6. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2019 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 9.00 ÷. Ñ ìàòåðèàëàìè ê 
îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Ìåäåðîâà, 42, 1 ýòàæ.

ÑÎ-40

2020-жылдын  18-февралы
мамлекеттик расмий гезити
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2020-жылдын  18-февралы
мамлекеттик расмий гезити

13

НООКЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «РСК БАНК»
объявляет вторичные торги для реализации 

служебного автотранспорта в рабочем состоянии.

Стартовая цена  вторичного торга 
«Нива Шевроле» 2009 г. в., пробег 162 310 км., 

свет –«светло-серебристый» составляет 112 800 сом. 

Àâòîìàøèíà áóäåò ïðîäàíà ïîêóïàòåëþ, ïðåäëîæèâøåìó íàè-
áîëüøóþ ñóììó. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå äî 10 ÷àñîâ 2 ìàðòà 
2020 ãîäà. Ïðåäîñòàâèòü ïî àäðåñó: Íîîêåíñêèé ðàéîí, ñ. Ìàñû, 
óë. Òîêòîãóëà, 4. 

Òåë.: (0704) 00-00-98, (03734) 5-00-55. 

Îñìîòð â ðàáî÷èå äíè ñ 8.30 äî 16.30 ÷. 
Ä-05

Открытое акционерное общество 
«КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 

сообщает:
14 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, 

Ûñûê-Àòèíñêèé ðàéîí, ã. Êàíò, Âîñòî÷íàÿ ïðîìçîíà, 
ÎÀÎ «ÊÖÇ»  ñîñòîÿëîñü âíåî÷åðåäíîå îáùåå 

ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «Êàíòñêèé öåìåíòíûé çàâîä». 

ÏÐÈÍßÒÛÅ ÐÅØÅÍÈß:

1. Èçáðàòü Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 1) Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé 
êîìèññèè: Ìîëòîåâà Çàðèíà Ýðêåáàåâíà –  ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ  
«Registrum» («Ðåãèñòðóì»). ×ëåíû Ñ÷åòíîé êîìèññèè: 2) Þð÷àê 
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà; 3) Ãóíèíà Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà.

2. Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî 
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàíòñêèé öåìåíòíûé çàâîä» â ñîñòàâå: 
1) Òóëåíäèáàåâà Ìàõôèðàò Àëèÿðîâíà; 2) Êàëèáåêîâ Åðãàëè 
Èáàäóëëàåâè÷; 3) Ëåéíîâ Ìàêñèì Ëüâîâè÷.

3. Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ðàâíûé 
òðåì ÷ëåíàì.

4. Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Êàíòñêèé öåìåíòíûé çàâîä» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: 1) Èñìàòîâ 
Èñìàèë Øàðèôîâè÷; 2) Àõìåäîâ Àéáåê Øóõðàòîâè÷; 3) Þëäàøåâ 
Êàõðàìîí Èñêàíäàðîâè÷.

Îïóáëèêîâàíî â ïîðÿäêå ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñóùåñòâåííûõ 
ôàêòàõ, çàòðàãèâàþùèõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü 
ýìèòåíòà: î ðåøåíèÿõ îáùèõ ñîáðàíèé; îá èçìåíåíèÿõ â ñïèñêå 
ëèö, âõîäÿùèõ â îðãàíû óïðàâëåíèÿ ýìèòåíòà.

Ñ-941

Информация 
по итогам проведения Внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 14 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà. 
Âèä ñîáðàíèÿ  –  âíåî÷åðåäíîå. 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –  Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Ëåíèíà, 159 (àêòîâûé 

çàë ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî»)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé –  965 237 234  ýêç. 
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,65%. Ïðèñóòñòâîâàëè 22 (äâàäöàòü äâà) àêöèîíåðà, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî-

÷åííûå ïðåäñòàâèëè 2 (äâóõ)  àêöèîíåðîâ, ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ – 903 928 609 (äåâÿòüñîò òðè 
ìèëëèîíà äåâÿòüñîò äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò äåâÿòü), ÷òî ñîñòàâëÿåò  93,65%  îò îáùåãî ÷èñëà 
ãîëîñóþùèõ àêöèé. 

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ: 

«çà» - %

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì 
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà 
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

100% Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè â ñëåäóþùåì 
ñîñòàâå:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåèòáåêîâíà - Ïðåäñåäà-
òåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè - Ïðåäñòàâèòåëü íåçàâèñèìî-
ãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð»;
×ëåíàìè êîìèññèè:
2. Êàìàëîâà ×ûíàðà Ëàòèïîâíà;
3. Àáäûðàõìàíîâà Àèäà Àáäûðàõìàíîâíà;
4. Àáäóæàááàðîâà Àéêàí Ñàëèæàíîâíà;
5. Èñàêîâà Æóìàãóëü Àïñàòàðîâíà;
6. Àáäóâàëèåâà Øàêèðà Ðàâøàíáåêîâíà;
7. Àáäóëëàåâà Àëüôèÿ Òóðñóíîâíà.

2. Îá óòâåðæäåíèè 
íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà 
ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» 
íà 2019-2021 ãã. è ðàçìåðà 
îïëàòû åãî óñëóã

99,99% Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì «Baker Tilly Bishkek 
LLC» íà 2019-2021 ãã. ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäåíèÿ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì çàêëþ÷åííûì ìåæäó Ãî-
ñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ïðîìûøëåííîñòè, ýíåð-
ãåòèêè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
è àóäèòîðñêîé êîìïàíèåé «Baker Tilly Bishkek LLC» 
îò 8 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Ðåàáèëèòàöèè Òîêòîãóëüñêîé ÃÝÑ. Ôàçà 3», ôèíàí-
ñèðóåìîãî Àçèàòñêèì áàíêîì ðàçâèòèÿ.

3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè 
ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè 
ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» 
Áàéñûìàêîâà Ì.Ì.

99,99% Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà 
Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî» 
Áàéñûìàêîâà Ì.Ì.

Специальный администратор ОсОО 
«Кара-Балтинский опытно-экспериментальный 

завод» - банкрот 
Проводит открытый аукцион по 

продаже активов должника
На аукцион выставляется:

Ëîò ¹1  Êèñëîðîäíûå áàëëîíû â êîëè÷åñòâå 200 øòóê, 
ñ ïîíèæåíèåì ñòàðòîâîé öåíû íà 25%, 525 000 
(ïÿòüñîò äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ 
(áàëëîíû ïðîäàþòñÿ åäèíûì ëîòîì);

Ëîò ¹2  100% äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎñÎÎ 
«Êàðàáàëòèíñêèé ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé 
çàâîä», íà÷àëüíàÿ öåíà - 73 841 400 
(ñåìüäåñÿò òðè ìèëëèîíà âîñåìüñîò 
ñîðîê îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà) ñîì

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, êîòîðîå ïðåäëîæèëî 
íàèáîëüøóþ öåíó.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàðà-Áàëòà, óë.Êîæîìáåðäèåâà, 1 à (þæíàÿ ïðîìçîíà). 

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ íà àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ äî 10.00 ÷àñîâ 
17 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó. Íà àóêöèîí 
äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå ãàðàíòèéíûé âçíîñå ðàçìåðå 10% îò 
ñòàðòîâîé öåíû ëîòà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0550) 77-88-52. Í-195

Государственный комитет промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики

объявляет о проведении аукциона по представлению лицензии на право пользования недрами по следующим объектам 

¹ Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

Âèä 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
îáúåêòà Êðàòêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ñòàðòîâàÿ 

öåíà îáúåêòà

1 Íèæíåòþïñêàÿ 
ïëîùàäü Ñâèíåö è öèíê

Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Èññûê-Êóëüñêàÿ 
îáëàñòü, 

Òþïñêèé ðàéîí

Ïî ïëîùàäè Íèæíåòþïñêîå ïî ðåçóëüòàòàì ïîèñêîâûõ ðàáîò ïðîèç-
âåäåíà ïðîãíîçíàÿ îöåíêà çàïàñîâ ñâèíöà. Ïî ðóäíûì çîíàì I-IV 
ïðîãíîçíûå çàïàñû íå ïðåâûøàþò 5 òûñ. ò. è äëÿ V çîíû - îöåíåíû â 
15 òûñ. òîíí ñâèíöà.
Ïî ïëîùàäè Òàøòþáå ïîäñ÷èòàííûå çàïàñû ñâèíöà ïî êàòåãîðèè 
Ñ1-9,9 òûñ.òîíí, à Ñ2 - 2,5 òûñ.òîíí. (Ïðîòîêîë ¹1 ÍÒÑ Êèðãèç. ÃÓ îò 
01.04.1956 ã.)
Ïðîãíîçíûå ðåñóðñû ìîãóò áûòü óâåëè÷åíû çà ñ÷åò ëåâîáåðåæíûå 
áîðòó ð. Òþï èìåþòñÿ ïåðñïåêòèâíûå ó÷àñòîê. Ïðîãíîçíûå ðåñóðñû 
ìîæíî óâåëè÷èò îò 40 äî 50 ò.ò. ñâèíöà.

3535 (òðè 
òûñÿ÷è ïÿòüñîò 
òðèäöàòü ïÿòü) 
äîëëàðîâ ÑØÀ.

2 ×ààðêóäóêñêàÿ 
ïëîùàäü Ñâèíåö è öèíê

Äâå ðóäíûå çàëåæè, ñ íåþ ñâÿçàííûå, ïðîñëåæåíû íà 1560 ì. Ìîù-
íîñòü çàëåæåé 0,89 è 0,90 ì, ñðåäíåå ñîäåðæàíèå ñâèíöà 3,55 è 
2,65%. Â ñðåäíåì áëîêå âûäåëåíî òðè ðóäíûõ çàëåæè, îíè ïðîñëåæå-
íû íà 1400 ì. Ñðåäíèå ìîùíîñòè ñîîòâåòñòâåííî ðàâíû - 0,55, 0,78 è 
0,64 ì, à ñîäåðæàíèå ñâèíöà 3,40; 3,35 è 4,03%. Ñåâåðíàÿ ðóäíàÿ çà-
ëåæü ïðîñëåæåíà íà 400 ìåòðîâ ïðè ñðåäíåé ìîùíîñòè çàëåæè 0,69 
ì è ñðåäíèì ñîäåðæàíèåì - 3,09%.

1229 (îäíà 
òûñÿ÷à äâåñòè 

äâàäöàòü äåâÿòü) 
äîëëàðîâ ÑØÀ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 8 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ñåëå Òþï â çäàíèè Òþïñêîé ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ 
àóêöèîíà  ñ 11.30 äî 11.50 ÷àñîâ.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 2 àïðåëÿ 2020 ãîäà â ÃÊÏÝÍ ÊÐ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹225. 

Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå  www.gêpån.kg, ïî 
òåëåôîíó: 90-40-40+1021, à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè ÃÊÏÝÍ ÊÐ, êàá. ¹206, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Ñ-943

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹161451 (îò 28.10.2008 ã.) 
íà èìÿ Êàíûáåêîâà Ýðëàíà 

Êàíûáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-198

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
¹11705198900112 

ÈÏ Äîñìàòîâà 
Äèíàðà Ðóñòàìîâíà 

(êîä ÎÊÏÎ 29980172) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-197

Àéäàðêåí øààðûíûí Êóðìàíæàí Äàòêà êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí 
Àëìàçáåê óóëó Ìàäàëèõàíãà òààíäûê 8-02-04-0001-0121-01-045 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó ìåíåí êàòòàëãàí ¹31/45 áàòèðèíèí 

òåõíèêàëûê ïàñïîðòóíóí ºç êîëóíäàãû ò¿ï íóñêàñû 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-0069

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ
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ОАО ПРОМПРОЕКТ
Ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 

19 ìàðòà 2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00 ÷àñîâ 

ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
ïðîñïåêò ×óé, 219 (8 ýòàæ).

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷¸òà, áóõãàëòåðñêîãî 

áàëàíñà, ñ÷¸òà ïðèáûëåé è óáûòêîâ îáùåñò-
âà, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2019 ãîä. 
Çàêëþ÷åíèå ðåâèçîðà. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû 
äèâèäåíäîâ.

4. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà àêöèîíåðíîãî îáùåñò-
âà íà 2020 ãîä.

5. Íàçíà÷åíèå àóäèòîðà è íàçíà÷åíèå åìó âîç-
íàãðàæäåíèÿ.

6. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ðåâè-
çîðà

7. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
8. Ñîâåðøåíèå êðóïíûõ ñäåëîê.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 1 ìàðòà 2020 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ 
«Ïðîìïðîåêò» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåêå, ïðîñïåêò 
×óé, 219 (8 ýòàæ). 

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 61-45-99, 61-46-05.

«ПРОМПРОЕКТ» ААК 
2020-æûëäûí 19-ìàðòûíäà ñààò 14.00äº 

àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøó 
ºòººð¿ æºí¿íäº ìààëûìäàéò. 

Êàòòîî ñààò 13.00äº áàøòàëàò. 
Äàðåãè: Áèøêåê ø., 

×¿é ïðîñïåêòèñè, 219, (8-êàáàò)

 Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Æûëäûê îò÷¸òòó, áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû, 

êîîìäóí 2019-æûëäàãû êèðåøå æàíà ÷ûãà-
øàëàð ýñåáèí áåêèò¿¿ æàíà êèðåøåëåðäè 
áºë¿øò¿ð¿¿. Òåêøåð¿¿÷¿í¿í êîðóòóíäóñó. 
Àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñó.

3. Äèâèäåíääåðäèí ºë÷ºì¿í æàíà òºëºº òàðòè-
áèí áåêèò¿¿.

4. 2020-æûëãà àêöèîíåðäèê êîîìäóí áþäæåòèí 
áåêèò¿¿.

5. Àóäèòîðäó æàíà àãà áåðèë¿¿÷¿ ñûé àêûíû 
áåêèò¿¿.

6. Òåêøåð¿¿÷¿í¿í óêóãóí ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó.

7. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
8. Èðè á¿ò¿ì ÷ûãàðóó.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 1-ìàðòû.

 ×îãóëóøêà òèéèøò¿¿ ìàòåðèàëäàð ìåíåí 
“Ïðîìïðîåêò” ÀÀÊäàí Áèøêåê ø., ×¿é ïðîñïåê-
òèñè, 219 (8-êàáàò) äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.

Áàéëàíûø òåë.: 61-46-05, 61-45-99. Ñ-936

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
объявляет вторичные публичные торги по реализации 

недвижимое заложенное имущества: 
Жил.дом расположенный по адресу: Аксыйский район, 
город Кербен, ул. Нооруз №5 (идентификацонный код 

3-03-01-1001-2480) принадлежащий залогодателю 
Кудретжанову Илясбеку Кудретжановичу. 

Начальная стартовая цена – 1 239 000 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ  19 ìàðòà 2020 ãîäà, ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî 
íà÷àëî òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé 
öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ áàíê". 
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè 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 â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, ìîá. òåë.: (0773) 69-45-99.

Ä-05

Àëèáàåâ Èáðàãèì 
Áîðèáàåâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Êàðà-Àëìà 
àéûë ºêìºò¿íº  êàðàøòóó 

Ñàääà ó÷àñòêàñûíäàãû 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
× ¹579454 ìàìëåêåòòèê àêò 
(êàòòàëãàí ê¿í¿ 11.02.2015-æ., 

èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-05-03-0009-0025) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-05

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Óòåðÿí ãîñ. àêò î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê Ñåðèÿ × ¹386211 îò 11.07.2012 ã. ïðèíàäëåæàùåìó 
ÎÀÎ "ÊûðãûçÂÍÈÏÈÝíåðãîïðîì" íàõîäÿùåìó ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Ìåäåðîâà, 42 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

На размещение политической рекламы 
в эфире «Ош Пирим»

¹ Âðåìÿ âåùàíèÿ è âèäû óñëóã Åäèíèöà 
èçìåðåíèÿ

Ñòîèìîñòü 
ýôèðà

Ðåêëàìíûå ðîëèêè

1  Ïðîêàò ðîëèêîâ ñ 07:00 ïî 13:30 (off time) 1 ìèíóòà 3500 ñîì

2  Ïðîêàò ðîëèêîâ ñ 13:00 ïî 18:00 (off time) 1 ìèíóòà 3000 ñîì

3  Ïðîêàò ðîëèêîâ ñ 18:00 ïî 01:00 (prime time)  1 ìèíóòà 7500 ñîì

Òåëåïåðåäà÷è

5 Çàêàçíûå è ñïåöèàëüíûå ïåðåäà÷è 1 ìèíóòà 3000 ñîì

6 PR ñþæåò â íîâîñòÿõ (3 ðàçà â äåíü) äî 3 ìèíóò 35 000 ñîì

7 Ïðîãðàììû è ïðÿìîé ýôèð 1 ìèíóòà 1000 ñîì

Áàííåðíàÿ ðåêëàìà

8 Òåëåáàííåð ( 26 âûõîäîâ â äåíü êàæäîì ðåê-
ëàìíîì áëîêå ïî 10 ñåê.)

1 ìåñÿö 30 000 ñîì

9 Òåëåïëàøêà (20 ïîêàçîâ â äåíü ïî 10 ñåêóíä) 1 ìåñÿö 30 000 ñîì

10 Ðåêëàìíàÿ øàïêà (â êàæäîì ðåêëàìíîì áëîêå) 1 ìåñÿö 60 000 ñîì

Äîñêà îáúÿâëåíèé

11 ñ 07:00 ïî 18:00 (off time - 30 ñåê.) 1 âûõîä 500 ñîì

12 ñ 18:00 ïî 01:00 (prime time - 30 ñåê.) 1 âûõîä 1000 ñîì

 Áåãóùàÿ ñòðîêà

13 Áåãóùàÿ ñòðîêà (35-40 âûõîäîâ â äåíü) 1 ñèìâîë 
(áóêâà/öèôðà)

6 ñîì

 Ïîçäðàâèòåëüíàÿ ïðîãðàììà

14 Òèòð èëè ôîòî äî 1 ìèíóòû
(ñ ó÷åòîì 

âèäåîêëèïà)

800 ñîì

15 Âèäåî 1200 ñîì

Ñïîíñîðñòâî 

16 Ñïîíñîðñòâî ïðîãíîçà ïîãîäû (3 ðàçà â äåíü) 1 ìåñÿö 60000

17 Ñïîíñîðñòâî àâòîðñêèõ ïðîãðàìì, òåëåïåðå-
äà÷, ôèëüìîâ, òåëåñåðèàëû è ò.ä.

äîãîâîðíàÿ äîãîâîðíàÿ

18 Ñúåìêà êîíöåðòíûõ è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé 1 ÷àñ äîãîâîðíàÿ

17 Èçãîòîâëåíèå (Òåëåáàííåð è Òåëåïëàøêà) 15 ñåêóíä 2000 ñîì

18 Èçãîòîâëåíèå ðåêëàìíûõ âèäåðîëèêîâ 30 ñåêóíä îò 8000

19 Èçãîòîâëåíèå àíèìàöèîííûõ ðåêëàìíûõ 
âèäåîðîëèêîâ ( 2 D - 3 D)

 30 ñåêóíä 15000 - 
35000 ñîì

Ïðèìå÷àíèå: 
 ´ Öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì âñåõ âèäîâ íàëîãîâ. 
 ´ Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé íåñåò ðåê-
ëàìîäàòåëü.

 ´ Ïðè ðàçìåùåíèè ñîöèàëüíîé ðåêëàìû – ñêèäêà äî 50%.
 ´ Çà ðàçìåùåíèå 2-õ ðåêëàìîäàòåëåé â îäíîì ðîëèêå íàöåíêà + 50%.
 ´ Íàöåíêà çà ïîçèöèîíèðîâàíèå ïåðâûìè èëè ïîñëåäíèìè â ðåê-
ëàìíîì áëîêå + 15%.

 ´ Ïðàéñ-ëèñò äåéñòâèòåëåí äî 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. 

Àäðåñ: ã. Áèøêåê, óë. Àáàÿ, 7à / ã.Îø, óë.Ëåíèíà, 287 
(îðèåíòèð «Äîëáîîð», 3-é ýòàæ). 

E-mail:oshpirimreklama@gmail.com

Òåë.: (03222) 4-77-00, (03222) 7-70-00, (0777) 34-77-00, (0553) 34-77-00
Í-200

Информация по итогам проведения 
Внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ОШЭЛЕКТРО»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà 15.00 ÷àñîâ
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íàÿ ôîðìà).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:   Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Îø, óë. È.Ðàççàêîâà, 19 À.  

 (â àêòîâîì çàëå ÎÀÎ «Îøýëåêòðî»
Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé – 965 237 234 ýêç.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ  – 93,65%.
Ïðèñóòñòâîâàëè 26 (äâàäöàòü øåñòü) àêöèîíåðîâ, â òîì ÷èñëå, óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè 2 (äâóõ) 

àêöèîíåðîâ, ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ – 903 946 156 (äåâÿòüñîò òðè ìèëëèîíà äåâÿòüñîò ñîðîê øåñòü 
òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü), ÷òî ñîñòàâëÿåò 93,65% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé.

Ñîáðàíèå ïðèçíàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè 
ãîëîñîâàíèÿ:

«ÇÀ» %.

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Âíåî÷åðåäíûì 
îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1. Îá óòâåðæäåíèè 
ñîñòàâà ñ÷åòíîé 
êîìèññèè.

99,99 Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ ÂÎÑÀ â ñîñòàâå:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíà;
2. Òîêòîñóíîâà Æûïàðà Àïàíîâíà;
3. Íóðëàí êûçû Ãóëæàìàë;
4.Òóðäàëèåâà Ýëèçà Ìèéçàìáåêîâíà;
5.Ýðãåøîâà Àéêàíûø Êóáàíû÷áåêîâíà;
6. Ìàòèñàêîâà Àèäà Õàëèëîâíà;
7. Øàèìêóëîâà Ãóëìèðà Èñàìèäèíîâíà.

2. Îá óòâåðæäåíèè 
íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà 
ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» 
íà 2019-2021 ã.ã., è 
ðàçìåðà îïëàòû åãî 
óñëóã.

99,99  - Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì «Baker Tilly 
Bishkek LLC» íà 2019-2021 ãã. ñ âûïëàòîé âîçíàãðàæäå-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êîíòðàêòîì, çàêëþ÷åííûì ìåæäó 
Ãîñóäàðñòâåííûì êîìèòåòîì ïðîìûøëåííîñòè, ýíåð-
ãåòèêè è íåäðîïîëüçîâàíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
è àóäèòîðñêîé êîìïàíèåé «Baker Tilly Bishkek LLC» 
îò 8 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà 
«Ðåàáèëèòàöèè Òîêòîãóëüñêîé ÃÝÑ, Ôàçà 3», ôèíàí-
ñèðóåìîãî Àçèàòñêèì Áàíêîì ðàçâèòèÿ.

Ñ-944

ТОКТОГУЛ РАЙОНУНУН СОТ АТКАРУУЧУЛАР 
КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ ТАРАБЫНАН 

карызкор Кенжекулова Урулкандын жана Кенжекулов 
Адилеталынын карызынын эсебинен кїрєєгє коюлган 

Кенжекулов Адилеталы Курулушовичке тиешелїї 
болгон Токтогул районунун Токтогул шаарындагы 

Топбаза участкасында жайгашкан турак жайынын 
жалпы жер аянты - 14500,0 кв.м., пайдалуу аянты - 

28,29 кв.м., жашоо аянты - 14,1 кв.м. болгон 
кыймылсыз мїлкї ачык соода-сатыкка коюлат. 

Баштапкы баасы – 600 000 сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 19-ìàðò ê¿í¿ ñààò 14.00äº òóðàê 
æàé æàéãàøêàí äàðåê áîþí÷à ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó 
êààëàãàíäàð ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî ÷åéèí òóðàê æàéäûí áàøòàïêû 
áààñûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº ñóììàíû àâàíñ êàòàðû òºã¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 
Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí ñóììàñû ñàòûï àëóó 
áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíà àë-
äûí àëà òºëºíãºí ñóììàëàð ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí äàðîî 
êàéòàðûëûï áåðèëåò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03747) 5-00-80, (0772) 80-47-00. Ä-05

Èçâåùåíèå

Îïðåäåëåíèåì Ìåæðàéîííîãî ñóäà ã. Áèøêåê 
îò 28.04.2016 ãîäà ïî äåëó ¹ÝÄ-647/13ìáñ7 

утвержден план реабилитации 

ГП «Управление строительства, 
инвестиций и торговли».

Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà îò 06.02.2020 ãîäà 
¹22 âíåøíèì óïðàâëÿþùèì ÃÏ «Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà, èíâåñòè-
öèé è òîðãîâëè» íàçíà÷åí Àéòûìáåòîâ Àéáåê Ýñåíáåêîâè÷ (ëèöåíçèÿ 
¹0377 îò 26.07.2007 ã). Ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ñîñòîèòñÿ 06.03.2020 ãî-
äà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êàëûê Àêèåâà, 66, êàá. 49à.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ 
íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0704) 80-29-80. Í-199

Îðîçáåêîâ àéûë ºêìºò¿í¿í 
Îðîçáåêîâ àéûëûíûí Ó÷êóí 

ó÷àñòêàñûíäà æàéãàøêàí 
Ìàíàòîâ Íàæèìèäèí 

Àáäûêààðîâè÷òèí 
àòûíà 8-02-13-1001-0603 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 
ìåíåí êàòòàëãàí òóðàê 
æàéûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòóíóí ºç êîëóíäàãû 
ò¿ï íóñêàñû æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-0097Ñ/Î-40
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Жумасына эки ирет:
шейшемби,

жума кїндєрї чыгат.

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.

"ММК колдоо борбору" коомдук 
фондунун басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹248. Íóñêàñû 5405

Открытое акционерное общество 
«ПРОМПРОЕКТ» 

сообщает о заключении 14.02.2020 г. 
договора на выполнение проектных работ 

с Национальным банком Кыргызской Республики, 
юридический адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 168, 

фактический (почтовый адрес): г. Бишкек, пр. Чуй, 168
Ñ-936

«Транс-Союз-Азия» ААК
2020-æûëäûí 11-ìàðòûíäà ñààò 10.00äº 

Áèøêåê øààðû, Ñàäûãàëèåâ êº÷ºñ¿, 5 äàðåãèíäå 
àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóí 
ºòêºðº òóðãàíäûãû æºí¿íäº ìààëûìäàéò. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈÍÄÅ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿. 
2. 2019-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à “Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ” ÀÀÊíûí 

ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøìåðäèãè æºí¿íäºã¿ áàøêû äèðåêòîð-
äóí îò÷åòó.

3. 2019-æûëäàãû êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàðäûí æàíà æûëäûê 
áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû áåêèò¿¿.

4. Òåêøåð¿¿÷¿í¿í îò÷åòó. 
5. Àóäèòîðäóí îò÷åòó.
6. 2020-æûëãà êàðàòà “Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ” ÀÀÊíûí æûëäûê áþä-

æåòèí áåêèò¿¿.
7. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í êóðàìûí áåêèò¿¿.
8. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
9. Àëûíãàí òåõíèêàëûê íàñûÿëàð áîþí÷à êàðûçäàðäû æàáóó ¿÷¿í 

êîîìãî òààíäûê áîëãîí æåð ó÷àñòêàëàðûí, êóðóëóø èìàðàòòàðûí 
ñàòóó æºí¿íäº.

10. Àóäèòîðãî êûçìàò êºðñºò¿¿ ºë÷ºì¿ æàíà àóäèòîðäóê óþìäó 
áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

×îãóëóøêà êåëãåí àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 
9.00äº, êàòòîîíóí àÿêòàëûøû ñààò 10.00äº.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð òºìºíäºã¿ äà-
ðåêòåí òààíûøñà áîëîò: Áèøêåê øààðû, Ñàäûãàëèåâ êº÷ºñ¿, 5, 
òåë: 35-75-19.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 
ê¿í¿ – 2020-æûëäûí 10-ìàðòû. 

ОАО «Транс-Союз-Азия» 
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè Îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 11 ìàðòà 2020 ãîäà â 
10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ñàäûãàëèåâà, 5. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé 

äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» ïî èòîãàì 2019 ãîäà.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ñ÷åòà ïðèáûëåé 

è óáûòêîâ çà 2019 ãîä.
4. Îò÷åò ðåâèçîðà.
5. Îò÷åò àóäèòîðà.
6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» íà 

2020 ãîä.
7. Âûáîðû ÷ëåíîâ â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
8 Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
9. Î ðåàëèçàöèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè-

íàäëåæàùèõ îáùåñòâó äëÿ ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî òåõ-
íè÷åñêèì êðåäèòàì.

10. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è ðàçìåðà îïëàòû 
óñëóã Àóäèòîðà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå 9.00 ÷àñîâ, îêîí-
÷àíèå ðåãèñòðàöèè 10.00 ÷àñîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ñàäûãàëèåâà, 5, òåë.: 35-75-19.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 
10 ìàðòà 2020 ãîäà. 

Í-192

“Ýðêèí Òîî” ãåçèòèíèí æàìààòû “Êûðãûç Òóóñó” ãåçèòèíèí àðäàãåð-
æóðíàëèñòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿòûíà ýìãåê ñè¢èðãåí 
èøìåð 

ªÑÊªÍÎÂ Òîêòîìóøòóí 
ä¿éíºäºí ìåçãèëñèç ºòêºíä¿ã¿íº áàéëàíûøòóó æàêûíäàðûíà òåðå¢ 
êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë àéòàò æàíà àçàñûí òå¢ áºë¿øºò. 

Æàòêàí æåðè æàéëóó, òîïóðàãû òîðêî áîëñóí. 

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 
тємєнкї багыт боюнча ачык 

сынак жарыялайт:
-  Банк ишин автоматташтыруу 

башкармалыгынын Техникалык колдоо 
бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими боюнча 
ишке тартылган кызматкер – 1 бирдик.

Документтер 2020-жылдын 4-мартынын саат 17.00їнє че-
йин 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 баруу бє-
лїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21 телефону 
аркылуу. Ñ-939

Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкы 

таўуу материалдарын сатып алуу боюнча 
тємєнкї беш лоттон турган 

республикалык ачык сынак єткєрєт:
- №1 лот.  Вакуумдук таўуу їчїн баштыктарды, 

полипропилен жана бандеролдук 
ленталарды сатып алуу;

- №2 лот.  Бир жолу колдонулуучу индикатордук 
пластик жана коргошун 
пломбаларын сатып алуу;

- №3 лот.  Банкноттордун пачкаларын 
тїзїї їчїн накладка кагаздарын 
даярдоо кызматын сатып алуу;

- №4 лот.  Банкноттордун кесиктерин чогултуу 
їчїн полипропилен каптарды сатып алуу;

- №5 лот.  Тыйындарды таўуу їчїн каптарды 
тигїї кызматын сатып алуу.

Сынак боюнча документтер 2020-жылдын 6-мартында саат 
17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп берїї 
актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу берилет.

Сынак алдындагы конференция 2020-жылдын 28-февра-
лында Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 
дареги боюнча саат 15.00дє єткєрїлєт. Конференцияга каты-
шуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байла-
нышуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 даре-
ги боюнча 2020-жылдын 12-мартында саат 15.00гє чейин 
кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл 
алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 
12-мартында саат 15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 
телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук 

почтасы аркылуу техникалык координаторго 
кайрылсаўыздар болот. Ñ-940

ОАО "КОШОЙ" 
сообщает 

об изменении доли 
владельцев 5 и 

более процентов 
ценных бумаг.

13 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà  
ÎñÎÎ «Àãðî Õîëäèíã Ãðóïï» 
ïðèîáðåëî 372 ïðîñòûõ èìåí-
íûõ àêöèé, ÷òî ñîñòàâëÿåò  
0,06% îò Óñòàâíîãî êàïèòàëà 
(â äåíåæíîì âûðàæåíèè ïî 
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè 600 
ñîì).

Íà 13 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà  
ÎñÎÎ «Àãðî Õîëäèíã Ãðóïï» 
âëàäååò 204 684 ïðîñòûìè 
èìåííûìè àêöèÿìè, ÷òî 
ñîñòàâëÿåò 35,3% îò Óñòàâ-
íîãî êàïèòàëà (â äåíåæíîì 
âûðàæåíèè ïî íîìèíàëüíîé 
ñòîèìîñòè 330 135 ñîì).

Ñ-935

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè íà 

èìÿ Òàëàíòáåêîâà Äàëåðà 
Òàëàíòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-188

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äîïîëíèòåëüíîé ïå÷àòè 

ÎñÎÎ «Áîëüøîé ñàä» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-189

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
êîä ÎÊÏÎ 29915915, 

ÈÍÍ 23004198200343, 
ðåã. íîìåð 10205615 

ÈÏ Ýãåìáåðäèåâà Ýðêèíáåêà 
Ýñåìáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-190

Áåêêóëèåâ Ìèðáåê 
Äººëºòáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

×¹465308 ìàì. àêò 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-191

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Ã¿ëèñòàí àéûëûíûí òóðãóíó, 

æåêå èøêåð Ìàìàäàäèåâ 
ßêóáæîí Êàðèìæîíîâè÷êå 

(ÈÍÍ 22207198200073, 
ÎÊÏÎ 29301351) òèåøåë¿¿ 

ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-878

Îñìîíîâ Æóìàëûãà òèåøåë¿¿ 
(04.11.2009-æ. áåðèëãåí) 

æåð ó÷àñòîãóíà æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ¹0084798 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-193

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè çàíèìàþùåãîñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 

äåÿòåëüíîñòè ñåðèÿ ÁÃÐ ðåã. íîìåð 503880, 
êîä ÎÊÏÎ 28083424 ÈÍÍ 20407197010023 ÈÏ Àõìåòãàðååâà 

Ðàâèëÿ Ðàçèòîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-196

Îø îáëóñóíóí Êàðà-Êóëæà 
ðàéîíóíóí Áèðèí÷è-Ìàé 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Ïàçûëîâ Àáäûðàìàíãà 
(ÈÍÍ 20204195600712, 

ÎÊÏÎ 28039943) òààíäûê æåêå 
èøêåðäèêòè òàñòûêòîî÷ó 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-0060



- Бакыт байке, сиз 
Чолпон-Атада Алыкул Ос-
монов басып жїргєн жээк-
те, ал жашаган їйдє кєп 
иштерди жасап келатасыз. 
Ушул иштердин юридика-
лык жагы кандай болду?

- Бул жер балдардын кур-
гак учук ооруканасынын же-
ри болгондуктан Саламаттык-
ты сактоо министрлигине ка-
райт. Ошол кездеги минист-
ри Шайлообек Ниязов муну 
Алыкулдун їй-музейи кы-
лууга чечимин чыгарып бер-
ген. Музей болсо Памир Ка-
зыбаев жетектеген “Алыкул 
їй борбору” коомунун алдын-
да болуп калды. Бирок мен 
жалгыз эле милдеттїї тїрдє 
ушул їй-музейди карап, бак-
дарактарды тигип, тазалап ке-
латам. 2015-жылы Алыкулдун 
100 жылдыгы болгондо мам-
лекеттик комиссия тїзїлгєн, 

ошонун негизинде єз ара-
кетибиз менен їйїнїн жа-
нына Алыкул аллеясын жа-
сап, 100 карагай, арчаларды 
тигип чыктык. Мунун баа-
рын єзїм сугарып карап кел-
дим да 2018-жылы аллеянын 
кєрктєндїрїї жагын Чолпон-
Ата мэриясына єткєрїп бер-
дим. Алыкулдун 100 жылды-
гында моўолдор уруусу чогу-
луп, акча чогулта калышып, 
Алыкул Осмоновдун эў со-
нун айкелин орнотушту. Му-
ну Чолпон-Атанын тургуну, 
белгилїї скульптор Мирлан 
Осмоналиев жасады. Ал жи-
гит Касым Тыныстановдун, 
Садыр акенин, Алымбек баа-
тырдын айкелдерин жасаган. 

- Ысык-Кєлдє эў чоў 
“Алыкул” кемеси сїзє баш-
тады. Аны ким жасаган?

- Ал кеме Балыкчыда ток-
топ турган эски жїк ташы-
ган баржа экен. Аны бир иш-
кер оўдотуп, ичинин баа-
рын заманбап жасатып кой-
ду эле жайкысын туристтер-
ди ташыйт, кышкысын їйлє-
нїї їлпєт тойлору єтєт. Анын 
атын Алыкул деп ошол ишкер 
єзї койгон. Ичине 500дєй ки-
ши батат. Аны менен да ты-
гыз кызматташабыз. Жакын-
да, 21-мартта ошол "Алыкул" 
кемеге акын-жазуучулар ке-
лишип, кєл ортосуна чейин 
барышып, ырларын окушат.

- Бакыт байке, Алыкул 
Осмонов десе ичкен ашы-
ўызды жерге коёсуз. Бул 
иштен эмне таптыўыз?

- Улуу инсан їчїн жакшы 
иштерди жасаганыма сый-
мыктанам. Мен аны эч кимге 
колко кылбайм. Ушул ишке 
аралашканы кєптєгєн акын-
жазуучулар, изилдєєчїлєр, 
мыкты инсандар менен таа-
ныштым. Ысык-Кєл облус-
тук мамадминистрациясы-
нан, Маданият, маалымат 
жана туризм министрли-
гинен, Алыкул борборунан 

ыраазычылык каттарын ал-
дым. Мунун баары мага дем-
кїч берди. Ушул жылы Алы-
кул басып жїргєн жээкти єз-
дєштїрсємбї деген оюм бар. 
Жайкысын ар кандай адамдар 
келип, машина менен жээкке 
кирип, таштандыларды ыргы-
тып, булгап кетишїїдє. Азыр 
Президенттик Администра-
цияга, Єкмєткє кайрылып 
жатам, ушул жээкти менчик-
ке чыгарбай, коомдук кы-
лып, Алыкулдун жээги кылып, 
“Алыкул ордо – этно-маданий 
борборун” тїзїї идеясы менен 
чуркап жїрєм. Буга азыр де-
мєєрчї болом деген ишкер-
лер чыгып жатат. Ушул че-
чимди Єкмєттєн чыгарып бе-
ришсе, чыгармачыл адамдар 
їчїн кєлдїн жээгинде баар-
лашуу, поэзия кечелерин єт-
кєрїї аянтчасы болуп калмак. 
Жайкысын акын-жазуучулар 
келип, чогуу отуруп, маселе 
чечип, ырларын окушуп, кєл-
гє тїшїп эс алып кетишсе де-
ген тилегим бар. 

- Сиз 20 жашыўыздан 
бери фото сїрєт тарта-
сыз. Жашоо-турмушуўузду 
ушул жолго бурганыўызга 
єкїнбєйсїзбї?

- Жок, бул бараткан жо-
лумдан бакыт таптым. Улуу 
устатым Эрнис Мусаев жа-
кында эле дїйнє салып кет-
ти. Ошол киши мени кєп нер-
сеге їйрєттї. Мен жанында 
туруп жазуучулар Тїгєлбай 
Сыдыкбековду, Чыўгыз Айт-
матовду, киноактёр Сїймєн-
кул Чокморовду, дагы кєптє-
гєн инсандарды тартып кал-
дым. Эгер мен сїрєт тартпа-
сам мындай инсандар менен 
аралашпай калмакмын. Ме-
ни сїрєтчї деп эле айтышат, 
бирок мен журналистика ке-
сибин БГУдан, юридикалык 
билимди Юридикалык акаде-
миядан бїтїргєм. Бирок бул 
кесиптерди аркалабай, фото-
чыгармачылыкка биротоло 
кирип кеттим. Жаратылыш-
тын кооз жерлерин, кайта-
лангыс кєз ирмемдерди, чы-
гаан инсандарды тартып ке-
латам.

- Жеке фото-кєргєз-
мєўїздї уюштургансызбы?

- Ооба, мындан 2 жыл мур-
да чыгармачылыгымдын 30, 
туулган кїнїмдїн 50 жыл-
дыгын єткєргєм. Ага кєптє-
гєн акын-жазуучулар келип, 
фото-кєргєзмємдї кєрїп, ба-
таларын берип кетишкен.

Сымбат МАКСУТОВА

"Алыкул жээк" акындарды чакырат Интернеттен эмес, “Эркин Тоодон” биринчи окуўуз!

Бактыбек АСАНБАЕВ:

“АЛЫКУЛ ОРДО – ЭТНО-МАДАНИЙ 
БОРБОРУН” ТЇЗЇЇ ИДЕЯСЫ 
МЕНЕН ЧУРКАП ЖЇРЄМ”
Бактыбек Асанбаев 
фотосїрєтчї катары кыргыз 
элине аттын кашкасындай 
таанымал. 1980-жылдардан 
бери колунан фотоаппараты 
тїшпєй, 30 жылдан ашык 
тынбай єлкєбїздєгї саясий, 
экологиялык, маданий, 
социалдык иш-чараларга 
дайыма катышып, урунттуу 
окуяларды, белгилїї 
инсандарды тынбай тартып 
келатат. Кайда чакырса дароо 
барып, тарыхты таасын 
кармайт. Бактыбек байке 
бирок минтип эле сїрєт 
тартуу менен чектелген 
жок. Келечекти кєрє билип, 
Чолпон-Атадагы классик акын 
Алыкул Осмонов жашап, кийин 
такыр кароосуз калган їйдї 
єз кїчї менен ремонттоп, 
мындан 10 жыл мурда акын-
жазуучуларды чакырып, єз 
кїчї менен жасап-тїзєгєн 
їйдїн музей катары 
ачылышын жасаган эле. 
Музейдин лентасын Алыкул 
акынды кєргєн чолпон-
аталык карыя Ишеналы 
Мусапыров кескен. Ошол 
музейге быйыл 10 жыл толуп 
олтурат. Мындан беш жыл 
мурда, Алыкул Осмоновдун 
100 жылдыгы болгондо 
тегерегине 100 карагай тигип 
чыкты. Ушундай баатырдык 
иштерди єзїнєн-єзї эле жасап 
жїргєн Бактыбек Асанбаевди 
кепке тарттык. Анткени, 
жакында, 21-мартта Алыкул 
Осмоновдун 105 жылдыгы, 
музейдин 10 жылдыгы 
белгиленет.

Кээ бир жаўылыктарды укканда 
кубанбай коё албайсыў. Жакында 
Акинай Ботбаеванын тарткан сїрєтї 
Россияда болуп єткєн эл аралык кєр-
гєзмєдє экинчи байгелїї орунду же-
ўип алганы мени таў калтырбай кой-
гон жок. Себеби, Акинай кесипкєй 
сїрєтчї эмес. Сїрєттї да кїтїлбєгєн 
жерден тарта баштаган. Мындан їч 
жылдай мурун агасы їйлєнїп калат. 
Жаш жубайларга эмне белек берсем 
экен деп ойлонот. Ошондо ага сїрєт 
тартып берїї идеясы келет. Батман, 
боёкторду даярдап алып сїрєт тарта 
баштайт. Караса сїрєт тарта ала тур-
гандай, улам тарткан сайын кызы-
гуусу артып отурат. Ошентип, жаўы-
дан баш кошуп жаткан агасы менен 
жеўесине арнаган биринчи сїрєтї 
жаралат. Ошондон тартып Акинай-
дын сїрєт тартууга болгон далалаты 

кїчєп, бош убактысын кєр-
кєм сїрєт тартууга арнай 
баштайт. Ал сїрєт тар-
туунун техникасын їйрєнїї 
їчїн Бишкектеги балдарды 
сїрєт тартууга їйрєтїїчї 
“Эклектика” билим берїї 
борборуна барып, анын же-
текчиси Нина Валентинов-
на Дубронинадан сїрєт тар-
туунун эрежелерин їйрєнєт. 
Борбордун жетекчиси Аки-
найдын жєндємї бар эке-
нин баалап, ага колдоо кєр-
сєтїп, кеп-кеўешин аябайт.  
Сїрєт дїйнєсїнїн сырларын 
їйрєтєт. Аўгыча дээринде 
бар Акинай бир нече аква-
рель, май боёк сїрєттєрїн 
тартууга їлгїрєт. Алардын 
арасынан Япониянын пей-
зажы, гїлдєгєн сакурасы ча-
гылдырылган “Кєлмє жээги-
нин пейзажы” аттуу сїрєтї 
профессионалдык деўгээли 
менен єзгєчєлєнєт. Ошон-
дуктан бул сїрєттї Россия-
да ЮНЕСКО уюмунун кол-

доосу менен “Кїн чыгыш єлкєсї” деп 
аталган кєптєгєн єлкєлєрдїн каты-
шуусунда єтїп жаткан эл аралык сї-
рєт кєргєзмєсїнє жєнєтїшєт. Кєп 
узабай Акинай Ботбаеванын тарткан 
сїрєтї  экинчи байгелїї орунду же-
ўип алгандыгы тууралуу кабар келет. 
Чынында кенен масштабдуу кесип-
кєй сїрєтчїлєрдїн эл аралык кєр-
гєзмєсїндє сїрєтчїлїк єнєрдї окуу 
жайдан эмес, єз жєндємї менен єз-
дєштїргєн жаш сїрєтчї Акинай Бот-
баеванын байгелїї орунду жеўип ал-
ганы кимди болбосун таў калтырбай 
койбойт. Ичиўден ыраазы болуп, ага 
мындан ары да сїрєтчїлїк чыгар-
мачылык жолуў ары байсалдуу, ары 
байманалуу болсун, деген каалооў-
ду билдиргиў келет.

Абдимухтар АБИЛОВ

ЭЛ АРАЛЫК КЄРГЄЗМЄДЄГЇ 
БАЙГЕЛЇЇ 2-ОРУН

2020-жылдын  18-февралы16
мамлекеттик расмий гезити

ЭКИ ТЕЛЕКАНАЛГА 20 МЛН 
СОМДОН БЄЛЇНЇП БЕРИЛЕТ

Жогорку Кеўештин Бюджет жана финансы боюнча комитети Маданият 
жана маалымат министрлигинин «Пирамида» менен «Бешинчи канал» те-
леканалдарына 40 млн сом бєлїп берїї єтїнїчїн канааттандырды.

Каржы министринин орун басары Алмаз Азимов былтыркы жылдын 
бюджетинен ашып калган каражаттын эсебинен эки телеканалга 20 млн 
сомдон бєлїнїп бериле турганын билдирди. 

Жогорку Кеўештин 
Басма сєз кызматы

ЖК комитетинде


