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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ӨКМӨТТҮН ПЛАНЫ – 
АБСТРАКТУУ ДОКУМЕНТ ЭМЕС

Кытайдын коомдук коопсуздук 
министринин мурдагы орун басары, 
Интерполдун экс-директору Мэн 
Хунвэй жалпы суммасы 2 млн 
долларга жакын пара алгандыгы 
їчїн 13,5 жылга эркинен 
ажыратылып, 2 миллион юань 
айып салынды. Соттун чечимине 
макул болгон Хунвэй апелляциялык 
арыз жазуудан баш тартты.

МЭН ХУНВЭЙДИН 
ЖАЗАСЫ

Єзгєчє кырдаалдар 
министрлигин 
жетектеп келген 
Нурболот Мирзахмедов 
Єкмєттїн Жалал-Абад 
облусундагы 
жаўы єкїлї болуп 
дайындалды. 
23-январда аны 
облустун активине 
биринчи вице-
премьер-министр 
Кубатбек Боронов 
тааныштырып 
кайтты.
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Жети єлкєнїн, анын 
ичинде Кыргызстандын 

жарандары їчїн 
АКШга кирїїгє 

чектєє каралып 
жаткандыгы тууралуу 

кабар чагылгандай 
тарады. Бул тууралуу 

президент Дональд 
Трамп Давос форумунда 

билдирген. 23-январда 
Бишкектеги басма 

сєз жыйынында 
Тышкы иштер 

министри Чыўгыз 
Айдарбеков: “Айтылган 

маалыматты 
Кыргызстандын 

ТИМине чакырылган 
америкалык 

элчи Дональд Лу 
тастыктаган 

жок”, - деди. 

ДОНАЛЬДДАРДАН 
ЭМНЕ КЕП?

НУРБОЛОТ 
МИРЗАХМЕДОВ

Эл аралык Transparency International 
уюму 2019-жылдагы коррупция 
деўгээли боюнча рейтинг жарыялады. 
180 єлкєнїн арасында Кыргызстан 
126-орунга жайгашты.

КЫРГЫЗСТАНДЫН 
126-ОРУНУ

Бїгїн єлкєбїздїн тоолуу 
аймактарына кар тїшєт, 
дыйканчылык зоналарында 
жана Бишкекте жаан-чачын 
кїтїлбєйт. Кїндїз +7...+9 градуска 
чейин жылуу болот.

ЧЫМЫРКАН, ЧЫКЫРООН 
АЯКТААРЫНА АЗ КАЛДЫ

“Кыргызстандагы жашоо-шартка нааразы болгондорду 
Памирге жиберїї керек”, - деди 23-январда єткєн 

парламенттик жыйында Жогорку Кеўештин вице-
спикери Мирлан Бакиров. Ал Памирдеги кыргыздарга 

колдоо кєрсєтїї боюнча мамлекеттик программа 
иштеп чыгууну сунуштады.

ПАМИРДЕ 
ЖАШОО 

УШУНДАЙ...

2-БЕТТЕБЕТТЕ

Ал тїшїнїктїї жана айкын болушу, 
натыйжа бериши керек. Бул тууралуу 

Премьер-министр Мухаммедкалый 
Абылгазиев 2019-жылдагы 

иш пландардын аткарылышы 
талкууланган кеўешмеде билдирди. 



Вице-премьер-министрлер 
Жеўиш Разаков жана 
Замирбек Аскаров 
мамлекеттик чек 
аранын кыргыз-казак 
тилкесиндеги кырдаалы 
менен таанышып, жїк 
ташуучулар менен 
жолугушту.

Казак тараптын кошумча 
текшерїї боюнча бир тарап-
туу кабыл алган чараларынын 
жыйынтыгында Чїй облусунун 
Ысык-Ата районундагы «Ак-Ти-
лек автожол» єткєрїї жайыны-
нын жанында оор жїк ташуучу 
автоунаалар топтолуп калууда. 

«Ушул жылдын башында «Ак-
Тилек» кєзємєл-єткєрїї жайы 
аркылуу товарларды жана жїк-
тєрдї ташып єтїїдєгї кырдаал 
татаалдашты. Биз кырдаалды 
єзгєчє кєзємєлдєп жатабыз. 
Жылдын суук мезгилинде чек 
арада убактылуу чектєє аба-
лы тїзїлгєнїнє байланыштуу 
жїк ташуучуларга шарт тїзїї 
їчїн чатырлар тигилип, акысыз 
ысык чай берилїїдє. Мамлекет-
тик органдардын Казакстандын 
тийиштїї органдары менен сїй-
лєшїї процесси уланууда», - 
деди вице-премьер-министр 
Жеўиш Разаков. 

Жїк ташуучулар менен жолу-
гушуунун жыйынтыгында тар-
мактык мамлекеттик органдар-
га кыргыз-казак чек арасынан 
єтїїдє туш болгон кыйынчы-
лыктардын кесепеттерин азай-
туу, жаралган маселелерди че-
чїї жана кєзємєл-єткєрїї жа-
йы аркылуу єтїїдєгї бардык 
шарттарды тїзїї тапшырмасы 
берилди жана кыска мєєнєт-

тїн ичинде сервистик пункт-
тун материалдык-техникалык 
базасын жабдуу, видеокєзємєл 
камераларын орнотуу, сервис-
тик пункттун ишинин тарти-
бин, регламентин бекитїї жа-
на бул тууралуу жїк ташуучу-
ларга маалымдоо тапшырмасы 
берилди. 

Даярдаган 
Асел БАРЫКТАБАСОВА
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22-январда Президент Сооронбай Жээнбеков Эмгек жана 
социалдык єнїктїрїї министри Улукбек Кочкоровду 
кабыл алды. 

Жолугушууда 2020-жылды 
Региондорду єнїктїрїї, єлкєнї 
санариптештирїї жана балдар-
ды колдоо жылы деп жарыялоо 
жєнїндє Жарлыкты ишке ашы-
руу боюнча чаралар талкуулан-
ды. Президент Жарлыкты ишке 
ашыруунун алкагында артык-
чылыктуу тартипте эки багыт-
ка — социалдык кызматтарды 
кєрсєтїї ишин автоматташты-
рууга жана їй-бїлє институтун 
колдоого багытталган балдарды 
жана балалыкты социалдык жак-
тан натыйжалуу коргоону кам-
сыздоого кєўїл бурулушу керек-
тигин єзгєчє белгиледи.

Мамлекет башчысы социалдык 

жактан коргоого алынбаган ка-
тегориядагы жарандарды, татаал 
турмуштук жагдайга кабылган 
балдарды жана ден соолугунун 
мїмкїнчїлїгї чектелгендерди 
колдоонун жаўы механизмде-
рин жана ыкмаларын иштеп чы-
гуунун зарылдыгына кєўїл бур-
ду. Кєрсєтїлїп жаткан кызмат-
тардын сапатын жакшыртуунун 
жана балдарды асыроонун эў эле 
ачыктыгын камсыз кылуунун 
маанисин белгиледи.

Эмгек жана социалдык єнїктї-
рїї министри Улукбек Кочкоров 
калкты жана эмгек тармагын со-
циалдык коргоо системасын са-
нариптештирїї, балдарды, анын 

ичинде коомдун социалдык-аяр-
луу катмарларын колдоо боюнча 
жїргїзїлїп жаткан иштер туура-
луу айтып берди. Бїгїнкї кїндє 
эки автоматташтырылган база 
— «Социалдык жардамдын кор-
поративдик маалыматтык систе-
масы» жана «Эмгек рыногунун 
маалыматтык системасы» толук 
кандуу иштеп жатат.

Министрликте бала тєрєлгєн-
дє бир жолку «Балага сїйїнчї» 
жєлєкпулун берїї жол-жобосу 
жеўилдетилип, толугу менен ав-
томатташтырылган. Жєлєкпул-
дун мындай тїрї «бирдиктїї те-
резе» принциби менен берилїїдє 
— бала тєрєлгєндє электрондук 
арыз толтурулуп, эки иш кїндїн 
ичинде «Балага сїйїнчї» тєлє-
нїп берилет.

ЭКИ ИШ КҮНДҮН ИЧИНДЕ “БАЛАГА 
СҮЙҮНЧҮ” ЖӨЛӨКПУЛУ ТӨЛӨНӨТ

21-январда Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук 
статистика комитетинин тєрагасы Акылбек 
Султановду кабыл алды. 

Жолугушууда Акылбек Султанов 
ошондой эле КМШ мамлекет баш-
чыларынын Кеўешинин «КМШ 
мамлекеттеринде 2020-жылдын 
раундунун калкты каттоону жїр-
гїзїї жєнїндє» чечиминин алка-
гында калкты каттоого даярдык-
тар жєнїндє айтып берди. 

Улуттук статистика комитети-
нин тєрагасы калкты каттоо то-
лугу менен электрондук формат-
та мобилдик тиркеменин жарда-

мы менен єткєрїлїп, Дїйнєлїк банк тарабынан иштелип чыккан 
«Survey Solutions» программасы колдонуларын кошумчалады.

Жаз айында калк каттоого 25 миўге жакын адам тартылып, 
Кыргызстандын аймагында 500дєн ашуун каттоо бєлїмдєрї жа-
на 4 миўге жакын инструктордук участкалар ачылат.

Президент Сооронбай Жээнбеков калк жєнїндє маалымат-
тарды жыйноо жана алынган маалыматтарды иштеп чыгууну 
сапаттуу жїргїзїї зарылдыгын баса белгиледи. Калкты каттоо 
єлкєнїн жарандарынын социалдык-экономикалык чыныгы аба-
лын кєрїїгє, ар кандай багыттарда мамлекеттик саясатты ишке 
ашырууга баа берип, кемчиликтерди аныктоо мїмкїнчїлїгїн 
берээрин белгиледи.

Президент Сооронбай Жээнбеков статистикалык маалыматтар-
ды чогултууну жана иштеп чыгууну толугу менен электрондук 
форматка єткєрїїнї камсыз кылуу зарылдыгына дагы бир жолу 
токтолду. Ошондой эле єлкєнїн аймактарынын социалдык-эко-
номикалык абалы боюнча актуалдуу статистикалык маалымат-
тарды тїзїї иштерин кїчєтїї керектигин баса белгиледи.

ӨЛКӨНҮН КАЛКЫН КАТТОО 
ЭЛЕКТРОНДУК ФОРМАТТА ӨТКӨРҮЛӨТ

ЭКИ ӨЛКӨНҮН ТОПОГРАФИЯЛЫК ЖУМУШЧУ 
ТОПТОРУ ЖОЛУГУШУУЛАРДЫ ӨТКӨРӨТ

Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык 
жумушчу топтору биргелешкен жолугушууларды 
єткєрєт. Бул максатта Тажикстандын делегациясы 
иш сапар менен Бишкекке келди.

Белгилей кетсек, эки єлкєнїн топографиялык топторуна 
2020-жылдын 1-мартына чейинки мєєнєттє Кыргызстандын 
Баткен облусундагы Баткен району менен Тажикстандын Ис-
фара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана 
аянты бирдей тилкелерди єз ара алмашуу боюнча макулда-
шылган варианттарды иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. 

23-январда Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 
2019-жылы министрликтердин жана ведомстволордун иш 
планын аткаруунун жыйынтыгын чыгаруу боюнча кеўешмеде 
бир катар багыттар боюнча иштин жакшыруусуна 
карабастан, министрликтердин жана ведомстволордун иш 
планында жана мамлекеттик органдардын жетекчилеринин 
жеке пландарында кєрсєтїлгєн милдеттерди аткаруу 
жетишсиз деўгээлде экендигин белгиледи. 

Єкмєт башчысынын пикиринде, планды бекитїїдєн мурда тапшыр-
ма кандай аткарылып, кандай конкреттїї натыйжаларга жетишїїгє 
шарт тїзєєрїн тереў талдоо кажет. Ыкчам тїрдє ар бир мамлекеттик 
орган їчїн эки же їч конкреттїї жана практикалык милдеттер ме-
нен Єкмєттїн артыкчылыктуу милдеттерин аткарууну тапшырды. 

«2018-жылдан бери жїргїзгєн системалуу ишибиздин жыйынты-
гын мамлекеттин экономикасында жана кирешесинде кєрсєтїшїбїз 
керек. Буга байланыштуу биз коюлган максаттарга жетишїї їчїн ишти 
мїмкїн болушунча мобилизациялоого тийишпиз. Тигил же бул же-
текчини жазалоо максат эмес, биз анын ишинин конкреттїї жыйын-
тыгын алышыбыз абзел. Салыктык жол-жоболорду фискалдаштыруу 
принциптерин киргизїїдєн жана мамлекеттик органдардын ишинин 
ачык-айкындуулугун жогорулатуудан жакшы натыйжага жетишебиз 
деп турабыз. Муну менен бирге балдарды коргоо иштери кїчєтїлїп, 
аймактарды єнїктїрїї жана санариптештирїї иш-чаралары уланты-
лат», - деди Мухаммедкалый Абылгазиев. 

БАЛДАРДЫ КОРГОО КҮЧӨТҮЛҮП, 
АЙМАКТАРДЫ ӨНҮКТҮРҮҮ УЛАНТЫЛАТ

ЧЕК АРАДАГЫ КЫЙЫНЧЫЛЫКТАРДЫ 
АЗАЙТУУ ТАПШЫРМАСЫ БЕРИЛДИ



Жыйын

АТ-БАШЫГА САЛЫНЧУ ЛОГИСТИКАЛЫК 
БОРБОРДУН КАЙТАРЫМЫ КЄП БОЛОТ
"Ат-Башыга логистикалык-
индустриалдык борбор курулат" 
дегенден бери жергиликтїї 
тургундар ортосунда кайчы 
пикирлер жаралды. Айрымдары 
"салынсын" деп кубаттаса, кээ 
бири борбордун келечегинен 
кїмєн санап, Ат-Башы 
экологиялык жактан зыян 
тартып калаарын айтышууда.
Жергиликтїї бийлик єкїлдєрї 
тоолуу аймакта тїшїндїрїї 
иштери жїрїп жатканын 
буга чейин айтышкан, бирок 
соцтармак тынчый элек. 
Мындан улам Нарындын мурдагы 
губернаторлору баштаган 
аткаминер, ишкерлери чогулуп 
жыйын єткєрїштї.
Эске салсак, 2019-жылдын 
этегинде єкмєт башчысы 
Мухаммедкалый Абылгазиев 
Ат-Башы районуна барып 
индустриалдык-соода-
логистикалык борбордун 
пайдубалына капсула салып 
келген. Борбор Ат-Башы 
районунан 40 чакырым, Нарын 
облусунун борборунан 85 
чакырым алыстыктагы аймакка 
курулганы жатат.

ИНВЕСТОРЛОР 
ТУУРАЛУУ

Борборду кура турчу инвес-
тор — "Ат-Башы Кыргыз-Кытай 
эркин соода аймагы" ЖЧКсы. 
Анын негиздєєчїлєрїнїн бири 
"Нур Строй Монтаж" компания-
сынын жетекчиси Эмилбек Аб-
дыкадыров, ал эми кытай тарап-
тан One Lead One (HK) Trading 
Limited компаниясынын жетек-
чиси Лю Инь.

Долбоордун сметалык баасы 
280 миллион АКШ долларын 
тїзєт. Логистикалык борборду 

курууга "Нарын" эркин экономи-
калык аймагы инвесторлорго 176 
гектар жерди 49 жылга ижара-
га берген. Азыркы тапта инвес-
торлор ижара акысынын 43 мил-
лионго чукул сомун тєлєгєн.

"Нур Строй Монтаж" компа-
ниясынын жетекчиси Эмилбек 
Абдыкадыровдун айтымын-
да, One Lead One (HK) Trading 
Limited компаниясынын жетек-
чиси Лю Индин Кытайда бир топ 
бизнеси бар.

"Кытай инвестору Лю Инь жа-
кында эле Кыргызстанга кагаз 
чыгара турган 3 миллион дол-
ларга завод куруп бїттї. Ал бу-
га чейин єкмєт єкїлдєрї ме-
нен сїйлєшїї болгондо "Ло-
гистикалык борборду салыш 
їчїн эч кандай насыя албайм, 
280 миллион долларды єз чєн-
тєгїмєн чыгарам" деп айткан. 
Кытай инвесторунун максаты 
— Орто Азиядагы логистика-
лык борборлорго окшош эмес, 
жогорку-технологиядагы завод-
фабрикаларды куруу болуп жа-
тат", — деди "Нур Строй Мон-
таж" компаниясынын жетекчи-
си Эмилбек Абдыкадыров.

Инвесторлордун долбоорун 
атбашылык ишкер Аскар 

Салымбеков колдойт. Анын 
айтымында, буга чейин да Ат-
Башыга терминал курууга ара-
кеттер болуп, бирок ишке аш-
пай калган.

" И н д ус т р и а л д ы к- с о од а-
логистикалык борборду чыл-
гый эле кытайлар курбайт. Ал 
жакка Германия, Франция, Бе-
лоруссиядан бир нече компания 
завод-фабрика салууга кызык-
дар болуп жатыптыр. Убагында 
губернатор болуп турганда На-
рында бир топ инвест-форумдар 
єттї. Анда да бул маселе кєтє-
рїлїп, Ат-Башыга логистика-
лык борбор сыяктуу терминал 
куруу сунушталган, бирок ою-
буз ишке ашпай калган. Дайы-
ма эле инвесторду качыра бер-
бей аларга мїмкїнчїлїк берип 
кєрєлї", — деди ишкер Аскар          
Салымбеков.

Нарын облусунун биринчи гу-
бернатору Кемел Ашыралиев жер 
кытай тарапка сатылбаганын ай-
тып, алар жєн гана тїз инвести-
ция кылып жатканын тїшїндї-
рїп берди.

"Кытайлар кирип, кай-
ра чыкпай калчудай коопто-
нуунун кереги жок. Эў башкы-
сы — жер сатылган жок, жер 

Кыргызстандыкы. Кокус инвес-
торлор мыйзамды буза турган 
болсо, аларга чоў сїйлєй алабыз. 
Анткени жер биздики. Алар жєн 
гана тїз инвестиция салып жа-
тат. Болгону бул маселеде юри-
дикалык жактарын жакшылап 
караш керек. Биз деле кол куу-
шуруп жєн отурган жокпуз, ара-
кет кылып жатабыз. Юридика-
лык маселелерин карап чыгуу 
їчїн атайын жумушчу топ тїз-
дїк", — деди К.Ашыралиев.

"Баары мыйзамдын чегин-
де болушу керек. Бирок биздин 
мыйзамдар чийки. Алар бири-
бирине карама-каршы келет. 
Ошондуктан келишимди жак-
шылап карап, эл аралык деў-
гээлдеги юристтерди бул иш-
ке тартуу зарыл. Мисалы, жер 
49 жылга ижарага берилип жа-
тат. 49 жылды 5, 10 кылып бє-
лїп алып, 5 жылдын ичинде эм-
не куруп, элди кандай жумуш ме-
нен камсыз кыла турганын так-
тап алган оў. Инвесторлордун 
азыркы айтып жаткандары иш-
ке ашса, баары жакшы болот. Эл 
єкмєт, расмий єкїлдєргє кєбї-
рєєк ишенет. Ошондуктан єк-
мєттїн кепилдиги болбосо да-
гы, бул боюнча бийлик кєбїрєєк 

маалымат айтып турушу керек. 
Инвестор тууралуу маалымат 
ачык болсо, элде кїмєн ойлор 
жаралбайт болчу", — деди юри-
дикалык илимдердин доктору 
Чолпонкул Арабаев.

Жергиликтїї тургундарды 
тїйшєлткєн дагы бир маселе — 
экология. Инвесторлор бул ма-
селени да чечип койгонун ай-
тышты.

"Жарыкты биз кїн батареяла-
рынан алабыз. Ал эми канали-
зациянын сууларын чыпкалоого 
заманбап суу фильтрлери кою-
лат. Эл завод-фабрика салын-
са, андан илгеркидей тїтїн чы-
гат деп ойлоп жатат. Бирок бул 
соода-индустриалдык борборго 
жогорку технологияларды єн-
дїргєн ишканалар салынганы 
жатат. Мурдагыдай тїтїн чык-
кан завод эмес, жогорку техно-
логиядагы фабрикалар салынат.

ЛОГИСТИКАЛЫК 
БОРБОР ЭМНЕ 
СЕБЕПТЕН АТ-БАШЫ 
АЙМАГЫНА 
КУРУЛУП ЖАТАТ 

"Биринчиден, Ат-Башы району 
"эркин экономикалык аймагы" 
деген статуска ээ. Бажы кодек-
синин 245-беренесине ылайык, 
мындай аймактан чыккан про-
дукцияны ЕАЭБ єлкєлєрїнє ба-
жы тєлємїн кошпой сата алабыз. 
Экинчиден, 2015-жылы Кыргыз-
стан менен Кытай мамлекеттери-
нин ортосунда чек арадагы суук, 
бийик тоолуу райондорду єнїк-
тїрїї боюнча сєз болгон. Ошол 
критерий да эске алынып, логис-
тикалык борбор Ат-Башыга ку-
рулуп жатат", — деп тїшїндїрдї 
Абдыкадыров.

Инвесторлор курулуш иши 
2020-жылдын апрель айында 
башталаарын айтты. План боюн-
ча логистикалык борбор сегиз 
жылдын ичинде курулуп бїтєт.

Карбалас БАКИРОВ

Эмилбек Абдыкадыров Аскар Салымбеков Чолпонкул Арабаев

Кечээ Тышкы иштер 
министри Чыўгыз Айдарбеков 
журналисттер їчїн пресс-
конференция уюштуруп, 
былтыркы жылдын 
жыйынтыгын чыгарды. 

“Кыргыз Республикасы праг-
матикалык кєп векторлуу єлкє, 
андыктан теў салмактуу тышкы 
саясатын жїргїзїї принцип-
терин карманабыз. Президент-
тин Жарлыгы менен 2019-жылы 
тышкы саясат боюнча жаўы кон-
цепция кабыл алынган. Бирин-
чи жолу 12 жылдан бери чет єл-
кєлєрдєгї дипломатиялык кыз-
маткерлер менен кеўешме єт-
кєрдїк. Анын максаты – улут-
тук кызыкчылыктарды алдыга 
жылдыруу. Элчиликтердин Кыр-
гызстанга инвестицияларды тар-
туу, экспорттун кєлємїн кєбєй-
тїї, туризмди єнїктїрїї, соода-
экономикалык ишмердїїлїк 
багыттары эске алынат. Тыш-
кы иштер министрлигинде эко-
номикалык дипломатия боюн-
ча жаўы департамент тїзїлдї. 
Мында Кыргызстанга каражат 
тартуу багыты кєбїрєєк эске 

алынат. Былтыркы жыл Кыргыз-
стандын тышкы иштери боюнча 
їзїрлїї, жемиштїї жылы болду. 
Кєптєгєн маанилїї иш-чаралар 
єткєрїлдї. Президенттин ар бир 
тышка чыккан сапарлары боюн-
ча иш-пландар тїзїлїп, аткары-
лат, аны Тышкы иштер министр-
лиги кєзємєлдєйт. 2019-жылы 
Президенттин катышуусу менен 
эл аралык сапарлардын саны 138 
болду, ал эми 2018-жылы ал 83 
болгон. Быйылкы мерчемделген 
сапарлардын саны былтыркыдан 
да кєбїрєєк болот. 

Былтыр Президент Германияга 

барып, анын алкагында биринчи 
жолу Бавария федералдык айма-
гында болуп, ири ишкана жетек-
чилери менен жолугушуп, инвес-
торлорду Кыргызстанга тартууга 
аракет кылды. Ал жерде жалпы-
сынан 1 млрд 90 млн евродон 
ашык инвестиция тартууга кол-
дор коюлган. Анын їзїрї ката-
ры быйыл Бавариядан ири ишка-
налардын жетекчилери, бизнес-
мендер, премьер-министринин 
орун басары чоў делегация ме-
нен Кыргызстанга келишет. 
Алардын айрым ишканалары, 
мисалы “Смит” корпорациясы 

Кыргызстанга келип, єз заводун 
ачып, кїн батареяларын чыга-
рып, экспортко чыгарат. Мын-
дан сырткары, 100 млн доллар-
лык долбоорлорду ишке ашырып 
жатабыз. Ага технопарк, сана-
риптик дата борбору жана айыл 
чарба продукцияларын кайра 
иштетїї иштери кирет. 

Андан кийин Президент Швей-
цария єлкєсїнє барып 9 дол-
боорго кол коюп келген. Алар 
Кыргызстанга 9 млн доллар бє-
лїп, медициналык борбор куруу 
ниетин билдиришкен. Андан ки-
йин Президент Азербайжанга ба-
рып, Тїрк кеўешинин жыйыны-
на катышты. Ал жерде биргелеш-
кен сейил бак жана мектеп куруу 
боюнча макулдашылган. Быйыл 
буюрса Азербайжан Республика-
сынын Президентинин Кыргыз-
станга расмий сапарынын алка-
гында сейил бактын жана мек-
тептин ачылышы болот. Тїрк 
кеўешине тєрагалыкты был-
тыр Кыргызстан жемиштїї ат-
карган.  Андан кийин Президент 
Тажикстан Республикасынын 
Президенти менен биринчи жо-
лу чек ара сызыгында - Исфарада 

жолугушуп, чек араларды так-
тоо боюнча келишимге келиш-
кен. Ушул тапта жерлерди алма-
шуу боюнча процесстер жїрїп 
жатат. Бул абдан чоў жылыш. 

Былтыр мамлекеттик сапар 
менен їч мамлекеттин башчы-
лары Кыргызстанга келип ке-
тишти. Россия Федерациясы-
нын Президенти В.Путин ке-
лип, региондор аралык, окуу 
жайлар жана бизнес форумдары 
болуп, бїгїнкї кїнї кєптєгєн 
иштер аткарылып жатат. Кытай 
Эл Республикасынын тєрагасы                                                  
Си Цзиньпин келип, биринчи 
жолу экспорт боюнча келишим-
дерге кол коюлган. Анын алка-
гында биз айыл чарба продук-
цияларынын 4 тїрїн Кытайга 
экспорттой баштадык. Казакстан 
Президенти Касым-Жомарт То-
каев келип, актуалдуу жана ке-
лечеги чоў келишимдерди тал-
куулашкан”, -деди тышкы иштер 
министри Чыўгыз Азаматович.  

Андан соў журналисттер ми-
нистрге суроолорду берип, жооп-
торун алышты. 

Сымбат МАКСУТОВА

Тышкы саясатта тыным жок

“ПРЕЗИДЕНТТИН БЫЛТЫРКЫ САПАРЛАРЫНЫН 
ЖЫЙЫНТЫГЫ БЫЙЫЛ ЖЇЗ БЕРЕТ”

Чыўгыз АЙДАРБЕКОВ:
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2019-ЖЫЛДЫН 13-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА 

ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ «ИСФАНА ШААРЫНДА СУУ 
МЕНЕН ЖАБДУУ СИСТЕМАСЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ 

БОЮНЧА КРЕДИТТИК МАКУЛДАШУУНУ ЖАНА 2019-ЖЫЛДЫН 
13-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА 
ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ «ИСФАНА ШААРЫНДАГЫ СУУ 

МЕНЕН ЖАБДУУ СИСТЕМАСЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУНА 
ЕВРОПА БИРЛИГИ ТАРАБЫНАН БЕРИЛЇЇЧЇ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ГРАНТ 
БОЮНЧА ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛOO ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 26-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2019-æûëäûí 13-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí 

Åâðîïà ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû «Èñôàíà øààðûíäà ñóó 
ìåíåí æàáäóó ñèñòåìàñûí ðåàáèëèòàöèÿëîî» äîëáîîðó áîþí÷à êðåäèòòèê ìàêóëäàøóó æàíà 
2019-æûëäûí 13-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí 
Åâðîïà ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû «Èñôàíà øààðûíäàãû 
ñóó ìåíåí æàáäóó ñèñòåìàñûí ðåàáèëèòàöèÿëîî» äîëáîîðóíà Åâðîïà áèðëèãè òàðàáûíàí 
áåðèë¿¿÷¿ èíâåñòèöèÿëûê ãðàíò áîþí÷à ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Åâðîïà ðåêîíñò-

ðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ìàêóëäàøóóëàðäûí ê¿÷¿íº 
êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí 
àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû, ¹ 11

«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЄ КАРАШТУУ 
МИЛДЕТТЇЇ МЕДИЦИНАЛЫК КАМСЫЗДАНДЫРУУ ФОНДУНУН 

2019-ЖЫЛГА БЮДЖЕТИ ЖАНА 2020-2021-ЖЫЛДАРГА 
БОЖОМОЛУ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 26-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäûðóó 

ôîíäóíóí 2019-æûëãà áþäæåòè æàíà 2020-2021-æûëäàðãà áîæîìîëó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 
2019-æ., ¹ 1,14-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-áåðåíåäå «15030944,1» äåãåí öèôðàëàð «15720544,3» äåãåí öèôðàëàðãà àëìàø-
òûðûëñûí;

2) 6-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòóíäà «10852341,7» äåãåí öèôðàëàð «11129175,1» äåãåí 
öèôðàëàðãà àëìàøòûðûëñûí;

3) «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìèëäåòò¿¿ ìåäèöèíàëûê êàìñûçäàíäû-
ðóó ôîíäóíóí 2019-æûëãà áþäæåòè æàíà 2020-2021-æûëäàðãà áîæîìîëó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà 1, 3, 4, 5 æàíà 6-òèðêåìåëåð óøóë Ìûéçàìäûí 1, 3, 4, 5 æàíà 
6-òèðêåìåëåðèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû ¹8

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О БЮДЖЕТЕ ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НА 2019 ГОД И ПРОГНОЗЕ НА 2020-2021 ГОДЫ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î áþäæåòå Ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 

ñòðàõîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 ãîä è ïðîãíîçå íà 2020-2021 
ãîäû» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2019 ã., ¹ 1, ñò. 14) ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1) â ñòàòüå 1 öèôðû «15030944,1» çàìåíèòü öèôðàìè «15720544,3»;
2) â ïóíêòå 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 6 öèôðû «10852341,7» çàìåíèòü öèôðàìè «11129175,1»;
3) ïðèëîæåíèÿ 1, 3, 4, 5 è 6 ê Çàêîíó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î áþäæåòå Ôîíäà îáÿçà-

òåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà 2019 
ãîä è ïðîãíîçå íà 2020-2021 ãîäû» èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 3,4, 5 è 
6 ê íàñòîÿùåìó Çàêîíó.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹8

2019-ЖЫЛДЫН 13-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА 

РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ 
«КЕРБЕН ШААРЫНДА СУУ МЕНЕН ЖАБДУУ ЖАНА КАНАЛИЗАЦИЯ 

СИСТЕМАСЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУ БОЮНЧА КРЕДИТТИК 
МАКУЛДАШУУНУ ЖАНА 2019-ЖЫЛДЫН 13-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК 

ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЕВРОПА 
РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ 

«КЕРБЕН ШААРЫНДА СУУ МЕНЕН ЖАБДУУ ЖАНА КАНАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМАСЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО» ДОЛБООРУНА ЕВРОПА БИРЛИГИ 

ТАРАБЫНАН БЕРИЛЇЇЧЇ ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ГРАНТ БОЮНЧА 
ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 26-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2019-æûëäûí 13-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí 

Åâðîïà ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû «Êåðáåí øààðûíäà ñóó 
ìåíåí æàáäóó æàíà êàíàëèçàöèÿ ñèñòåìàñûí ðåàáèëèòàöèÿëîî» äîëáîîðó áîþí÷à êðåäèòòèê 
ìàêóëäàøóó æàíà 2019-æûëäûí 13-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Åâðîïà ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí îðòîñóíäàãû 
«Êåðáåí øààðûíäà ñóó ìåíåí æàáäóó æàíà êàíàëèçàöèÿ ñèñòåìàñûí ðåàáèëèòàöèÿëîî» 
äîëáîîðóíà Åâðîïà áèðëèãè òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ èíâåñòèöèÿëûê ãðàíò áîþí÷à ãðàíòòûê 
ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Åâðîïà ðåêîíñò-

ðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ìàêóëäàøóóëàðäûí ê¿÷¿íº 
êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí 
àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû, ¹ 10 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПО ПРОЕКТУ «РЕАБИЛИТАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ КЕРБЕН», 
ПОДПИСАННОГО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК, И 

ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАНТА ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ПРОЕКТУ «РЕАБИЛИТАЦИЯ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ГОРОДЕ КЕРБЕН», 
ПОДПИСАННОГО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Åâðîïåéñêèì 

áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ ïî ïðîåêòó «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è 
êàíàëèçàöèè â ãîðîäå Êåðáåí», ïîäïèñàííîå 13 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê, è 
Ãðàíòîâîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Åâðîïåéñêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè 
è ðàçâèòèÿ îòíîñèòåëüíî èíâåñòèöèîííîãî ãðàíòà îò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, ïðåäîñòàâëÿå-
ìîãî ïî ïðîåêòó «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ è êàíàëèçàöèè â ãîðîäå Êåðáåí», 
ïîäïèñàííîå 13 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü 

Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé 
âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ 
ñîãëàøåíèé.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹10

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ ПО ПРОЕКТУ «РЕАБИЛИТАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ГОРОДЕ ИСФАНА», ПОДПИСАННОГО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В 
ГОРОДЕ БИШКЕК, И ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАНТА ОТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ПРОЕКТУ 

«РЕАБИЛИТАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ ИСФАНА», 
ПОДПИСАННОГО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Åâðîïåéñêèì 

áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ ïî ïðîåêòó «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â 
ãîðîäå Èñôàíà», ïîäïèñàííîå 13 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê, è Ãðàíòîâîå ñîãëà-
øåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Åâðîïåéñêèì áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ 
îòíîñèòåëüíî èíâåñòèöèîííîãî ãðàíòà îò Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ïî ïðîåêòó 
«Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ â ãîðîäå Èñôàíà», ïîäïèñàííîå 13 ñåíòÿáðÿ 2019 
ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü 

Åâðîïåéñêèé áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðè-
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ ñîãëàøåíèé.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹11



МААЛЫМАТ 
БОРБОР – 
САНАРИПТИК 
МЕЙКИНДИККЕ 
ЖОЛ

Єткєн жумада, КР Президенти 
Сооронбай Жээнбековдун каты-
шуусунда КР Улуттук банкы та-
рабынан санариптик кайра жара-
лууга жана тийиштїї маалымат-
тык инфраструктураны чогултуу, 
иштеп чыгуу, сактоо, маалымат-
тарды талдоо їчїн маанилїї ас-
пекти боло алган Маалыматтар-
ды иштеп чыгуу борбору (Дата-
борбору) ишке киргизилди.  

Маалыматтарды иштеп чы-
гуу борбору компьютердик жаб-
дууну жайгаштыруу жана анын 
иштеши їчїн дайындалган. Ал 
тєлєм жана соода системалары-
нын, мамлекеттер аралык тєлєм-
дєр жана эсептешїїлєр система-
ларынын ишин камсыз кылуу, 
банктык кєзємєл жїргїзїїнїн 
алкагында  банктык отчетторду 
алуу жана иштеп чыгуу, элект-
рондук документтерди жїргї-
зїї, “Тїндїк” ведомстволор ара-
лык єз ара иштешїї системасы 
аркылуу маалымат алмашууну 

уюштуруу, банктын ички опера-
циялык иши їчїн системаларды 
ж.б. камсыз кылуу сыяктуу Улут-
тук банктын негизги тапшырма-
ларын аткаруу їчїн колдонулат. 

Аталган борбор Орто Азияда-
гы мындай ишенимдїї жана їз-
гїлтїксїз иштєє (Tier III стан-
дарты) деўгээлине ээ бирин-
чи объект болуп саналат жана 
ал бїткїл дїйнєдє таанылган 
Uptime Institute эл аралык кєз 
карандысыз уюмунун сертифи-
каты менен тастыкталган.  

Улуттук банктын Маалы-
маттарды иштеп чыгуу борбо-
ру Кыргыз Республикасынын 
маалыматтык-санариптик мей-
киндигин куруунун маанилїї 
бєлїгї болуп калмакчы.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ 
КРЕДИТТЕРДИ 
ТЕЗ АЛУУГА 
КЄМЄКТЄШЄТ

Єлкєнїн коммерциялык банк-
тары жана тєлєм системасынын 
операторлору тарабынан сана-
риптик платформалардын жана 
инструменттердин негизинде фи-
нансылык технологиялар тарма-
гында жаўы продукттар колдо-
нулууда. Алар єлкєнїн аймак-
тарында банктык жана тєлєм 
кызматтарын колдонууну ке-
ўейтїїгє багытталган. Кредит-
тик продукттарды берїїдє ай-
рым коммерциялык банктар кар-
дардын катышуусун талап кыл-
баган аралыктык жана ыўгайлуу 
тейлєєгє багытталган жєнєкєй 
электрондук кол коюу боюнча 
процессти киргизишкен. Кре-
диттик тапшырыкты онлайн-
тариздєє мїмкїнчїлїгї аркы-
луу тез арада (экспресс) кредит-
тер берилет. Анын жардамы ме-
нен “ошол жерде, ошол замат” 
буйрутмасын тариздєєгє жана 
турмуш-тиричиликтик техни-
каларды, электрониканы жана 

эмеректерди сатып алуу їчїн ак-
ча каражатын алууга мїмкїн-
чїлїк берет. Интернет-банкинг, 
мобилдик банкинг, ошондой 
эле ар кыл мобилдик тиркеме-
лер аркылуу кредиттерди тын-
дыруу эсебине тєлємдєрдї ка-
был алуу боюнча каналдар жак-
шыртылган. 

АЙМАКТАРДА 
НАК ЭМЕС 
ТЄЛЄМДЄРДЇ 
ЖЇРГЇЗЇЇГЄ 
ШАРТТАР 
ТЇЗЇЛЇЇДЄ

Банктар тарабынан нак эмес 
тєлємдєрдїн їлїшїн жогорула-
туу їчїн банк инфраструктура-
сын єркїндєтїї боюнча актив-
дїї иштер жїргїзїлгєн. 

2020-жылдын 1-январына 
карата 1 712 банкомат, 11 114 
POS-терминал жана 1 827 тє-
лєм терминалы орнотулган. Бул 
2019-жылдын 1-январындагы 
маалыматтарга салыштырганда, 
банкоматтардын саны 129 даана-
га, POS-терминалдардын саны 1 
068 даанага жана тєлєм терми-
налдарынын саны 221 даанага 
кєбєйгєндїгїнєн кабар берет.  
Мындан тышкары, коммерция-
лык банктар 2020-жылдан баш-
тап 2022-жылга чейин 514 бан-
комат, 3 951 POS-терминал жа-
на 1 421 тєлєм терминалдарын 
алып келїїнї пландаштырууда. 
Ошондой эле банктарда жана тє-
лєм системаларынын оператор-
лорунда тєлємдєрдї кабыл алуу 
жана иштеп чыгуу боюнча про-
цессинг иш алып барат. Ал мо-
билдик тиркемелердин, тєлєм 
терминалдарынын, кассалардын, 
агенттик тармактардын, мобил-
дик жана интернет банкингдин 
жардамы менен кызмат берїїчї-
лєрдї интеграциялоого жол бе-
рет жана кардарлардын  кызмат-
тарды берїїчїлєргє тєлєп берїї 
мїмкїнчїлїгїн кєрсєтєт. Азыр-
кы учурда интернет-банкинг 
кызматтарын бардык коммер-
циялык банктар кєрсєтїїдє. 

НАКТАЛАЙ 
ЭМЕС ТЄЛЄЄ 
ИНСТРУМЕНТТЕРИ 
КЇЧЇНДЄ

Бїгїнкї кїндє электрондук ак-
ча эмитенттеринен болуп тогуз 

коммерциялык банк иш алып 
барат. 2019-жылдын башталы-
шынан тартып электрондук ак-
ча боюнча кєрсєткїчтєрдїн 
єсїшї уланууда. 2019-жылдын 
IV чейрегинин акырына карата 
абал боюнча электрондук кап-
чыктардын саны 2018-жылдын 
ушул эле мезгилине салыштыр-
ганда дээрлик 1,6 эсеге кєбєйїп, 
1,9 млн ашык капчыкты тїзгєн. 
Отчеттук мезгил ичинде товар-
лар жана кызмат кєрсєтїїлєр 
їчїн тєлєє операцияларынын 
кєлємї 2018-жылдын ушул эле 
мезгилине салыштырганда 1,4 
эсеге єсїї менен 1,8 млрд сом-
ду тїзгєн. 

Акча каражаттарын тез арада 
жана ишенимдїї которуу їчїн 
банктар тарабынан ыўгайлуу 
шарттар тїзїлїп жатат. Айт-
сак, кардарлар башка єлкєлєр-
гє аралыктан акча каражатта-
рын жєнєтїїгє, мобилдик тир-
кеменин жардамы менен кара-
жат которууга, башка єлкєнїн 
тєлєм уюмдары аркылуу биздин 
єлкєнїн банктарынын кардар-
ларынын эсептерине сом менен 
тєлємдєрдї жїргїзїїгє болот. 
Калктын мамлекеттик, муници-
палдык жана билим берїї, меди-
цина чєйрєсїндєгї кызмат кєр-
сєтїїлєрїнїн акыларын, ошон-
дой эле айып пулдарды тєлєє-
нїн жол-жоболорун жєнєкєй-
лєтїї максатында коммерция-
лык банктар накталай эмес тїр-
дє тєлєє їчїн инструменттерди 
сунушташууда. 

АЙМАКТАРДЫ 
ЄНЇКТЇРЇЇ 
АРАКЕТИ

Алыскы калктуу конуштар-
да кассалык тейлєєнї андан да 
кеўири жайылтуу їчїн коммер-
циялык банкттар Улуттук банк-
тын туунду ишканасы – «Кыр-
гыз инкассациясы» ЖАК менен 
биргеликте єлкєнїн алыскы ре-
гиондорунда жашаган калкты 
барып тейлєє їчїн кєчмє кас-
салар менен камсыздоо боюн-
ча пилоттук долбоор тємєн-
кї їч областта ишке ашырыл-
ган: 2019-жылдын май айы-
нын акырынан тартып Жалал-
Абад областында, июнь айынан 
тартып – Ош областында жана 
июль айынан тартып – Нарын 
областында. 

Бул долбоордун алкагында 127 
айылда банктын кассирлеринин 
катышуусунда кызмат кєрсєтї-
лїп, 30 64 570 сом єлчємїндє 
212 282 адам акча каражатын 
алган.

ЭЛИБИЗ “ЭЛКАРТ” 
УЛУТТУК 
КАРТТАРЫНЫН 
ЇЗЇРЇН КЄРЇЇДЄ

2020-жылдын 1-январына ка-
рата карттардын жалпы саны 3,0 
млн.го жакын кєрсєткїчкє же-
тип, анын ичинен «Элкарт» тєлєм 
карттарынын саны 1,6 млн даана-
ны тїзгєн. «Элкарт» тєлєм карт-
тарынын саны 2019-жылдын ушул 
эле мезгилиндеги кєрсєткїчїнє 
салыштырганда 33,3 пайызга, ал 
эми 2019-жылдын башталышынан 
тартып 368 328 даанага єскєн. 

«Элкарт» карты аркылуу нак 
эмес эсептешїїлєр кєлємїн арт-
тыруу максатында, 2018-жылдын 
31-майынан тартып, Ош шаарын-
да «Банктар аралык процессинг 
борбору» ЖАКтын Персонали-
зация борбору иштеп баштаган. 
Бул тїштїк регионуна карттарды 
жеткирїї жана аларды ээлерине 
тапшыруу мєєнєтїн алда канча 
кыскартууга єбєлгє тїзгєн.  

«Элкарт» улуттук тєлєм 
картына тємєнкїлєр 

которулган:
- дээрлик бардык бюджеттик 

мекемелердин эмгек акылары;
- социалдык тєлєєлєр – 175,9 

миў адам;
- пенсия акылары – 371 000 

адам (пенсионерлеринин жал-
пы санынан 55 пайызы);

- бюджеттик уюмдарда “бюд-
жеттик каражаттарды 
алуучу” карты колдонулат.

“Элкарт” улуттук карттын 
ээлери їчїн “Элкарт Мобайл” 
тиркемеси иштелип чыккан. 
Бул тиркеме мобилдик телефон-
дун балансын толтурууга, ком-
муналдык кызматтарды,  салык 
ж.б. тєлємдєрдї жїргїзїїгє, ба-
ланстын эсебин карап кєрїїгє, 
бир карттан экинчи картка акча 
которгонго, QR-кодун пайдалануу 
менен тєлємдєрдї жасоого мїм-
кїндїк берїїдє. “Элкарт” убакыт-
ты кыйла їнємдєйт. Анткени, бир 
нече секунддун ичинде мобилдик 
телефон боюнча бул сервис аркы-
луу дээрлик бардык операциялар-
ды жїргїзїїгє болот. Android же 
IOS базасындагы смартфонуна ээ 
болгон Элкарт картынын ар бир 
ээси телефонуна “Элкарт Мо-
байл” тиркемесин акысыз кир-
гизип алса болот. Бїгїнкї кїндє 
83 миўден ашуун пайдалануучу-
лар “Элкарт Мобайл” тиркемеси-
нин активдїї колдонуучулары 
болуп эсептелет. 

Абдимухтар АБИЛОВ

Єткєн жылга кылчайып...

Быйылкы 2020-жылды 
Кыргыз Республикасынын 
Президенти Сооронбай 
Жээнбековдун Жарлыгы менен 
“Аймактарды єнїктїрїї, 
єлкєнїї санариптештирїї 
жана балдарды коргоо жылы” 
– деп жарыялоо менен їчїнчї 
жыл катары менен єлкєнї 
санариптештирїїгє кєўїл 
бєлїнїїдє. Бул кокустук 
эмес. Анткени, єлкєнїн 
коомдук турмушунун 
бардык чєйрєлєрїн 
ыўгайлаштырууда 
жана иреттештирїїдє 
санариптештирїїнїн ролу 
эбегейсиз. Бирок, ал кыска 
мєєнєттє бїткєрїлє койчу 
жумуш эмес, андыктан 
санариптештирїїгє 
тынымсыз кєўїл буруу 
зарылдыгынын себеби ушул 
болушу керек. Анткени менен 
саналуу жылдар аралыгында 
санариптештирїїнїн 
ыўгайлуулугун, жемишин 
калкыбыз байкай баштады 
десек жаўылышпайбыз. Буга 
Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын єткєн 
жылдары санариптештирїї 
багытында аткарган 
иштери жана учурдагы 
жетишкендиктери далил боло 
алат.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ ЖАГЫНАН УЛУТТУК 
БАНКТЫН ИШИ АЛГЫЛЫКТУУ

2020-жылдын  24-январы 5
мамлекеттик расмий гезити
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2019-ЖЫЛДЫН 10-СЕНТЯБРЫНДА БИШКЕК ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН САУД 

ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУНУН ОРТОСУНДАГЫ «АЙЫЛДЫК 
РАЙОНДОРДО СУУ МЕНЕН ЖАБДУУ ЖАНА САНИТАРИЯ 

СИСТЕМАЛАРЫН ЄНЇКТЇРЇЇ» ДОЛБООРУ БОЮНЧА КРЕДИТТИК 
МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 26-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2019-æûëäûí 10-ñåíòÿáðûíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 

ìåíåí Ñàóä ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäóíóí îðòîñóíäàãû «Àéûëäûê ðàéîíäîðäî ñóó ìåíåí æàáäóó 
æàíà ñàíèòàðèÿ ñèñòåìàëàðûí ºí¿êò¿ð¿¿» äîëáîîðó áîþí÷à êðåäèòòèê ìàêóëäàøóó ðàòè-
ôèêàöèÿëàíñûí.

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

ôîíäóíà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåò-
òèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû, ¹12

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ КРЕДИТНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И САУДОВСКИМ 
ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ПО ПРОЕКТУ 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И САНИТАРИИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ», 

ПОДПИСАННОГО 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
26 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Ñàóäîâñêèì 

ôîíäîì ðàçâèòèÿ ïî ïðîåêòó «Ðàçâèòèå ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè â ñåëüñêèõ 
ðàéîíàõ», ïîäïèñàííîå 10 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâåäîìèòü 

Ñàóäîâñêèé ôîíä ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííîãî Ñîãëàøåíèÿ.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹12

2018-ЖЫЛДЫН 8-НОЯБРЫНДА АСТАНА ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
2002-ЖЫЛДЫН 7-ОКТЯБРЫНДАГЫ ЖАМААТТЫК КООПСУЗДУК 
ЖЄНЇНДЄ КЕЛИШИМ УЮМУНУН УКУКТУК СТАТУСУ ЖЄНЇНДЄ 

МАКУЛДАШУУГА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ 
ЭКИНЧИ ПРОТОКОЛДУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 12-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2018-æûëäûí 8-íîÿáðûíäà Àñòàíà øààðûíäà êîë êîþëãàí 2002-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû 

Æàìààòòûê êîîïñóçäóê æºí¿íäº êåëèøèì óþìóíóí óêóêòóê ñòàòóñó æºí¿íäº ìàêóëäàøóóãà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó Ýêèí÷è ïðîòîêîë ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Æàìààòòûê êîîïñóçäóê æºí¿íäº 

êåëèøèì óþìóíóí êàò÷ûëûãûíà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ýêèí÷è ïðîòîêîë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 
òàðàáûíàí ðàòèôèêàöèÿëàíãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû, ¹13

2018-ЖЫЛДЫН 28-СЕНТЯБРЫНДА ДЇЙШЄМБЇ ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЄЗ КАРАНДЫСЫЗ МАМЛЕКЕТТЕР 

ШЕРИКТЕШТИГИНЕ КАТЫШУУЧУ-МАМЛЕКЕТТЕРДИН 
МААЛЫМАТТЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 

КЫЛМЫШТАРГА КАРШЫ КЇРЄШЇЇДЄГЇ КЫЗМАТТАШТЫГЫ 
ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2019-æûëäûí 12-äåêàáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2018-æûëäûí 28-ñåíòÿáðûíäà Ä¿éøºìá¿ øààðûíäà êîë êîþëãàí Êºç êàðàíäûñûç 

Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíå êàòûøóó÷ó-ìàìëåêåòòåðäèí ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿äºã¿ êûçìàòòàøòûãû æºí¿íäº ìàêóëäàøóó 
ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð 

Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êè-
ðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí 
àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðû, ¹14

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ВТОРОГО ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СОГЛАШЕНИЕ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА 
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2002 ГОДА, 

ПОДПИСАННОГО 8 НОЯБРЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ АСТАНА

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
12 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Âòîðîé ïðîòîêîë î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñîãëàøåíèå î ïðàâîâîì ñòàòóñå 

Îðãàíèçàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè îò 7 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà, ïîäïèñàííûé 
8 íîÿáðÿ 2018 ãîäà â ãîðîäå Àñòàíà.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Ñåêðåòàðèàò Îðãà-

íèçàöèè Äîãîâîðà î êîëëåêòèâíîé áåçîïàñíîñòè î ðàòèôèêàöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé 
âûøåóêàçàííîãî Âòîðîãî ïðîòîêîëà.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹13

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОДПИСАННОГО 

28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
12 äåêàáðÿ 2019 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà 

Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ â áîðüáå ñ ïðåñòóïëåíèÿìè â ñôåðå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, 
ïîäïèñàííîå 28 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà â ãîðîäå Äóøàíáå.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Èñïîëíèòåëüíûé 

êîìèòåò Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé 
âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííîãî 
Ñîãëàøåíèÿ.

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

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ. ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

ã. Áèøêåê, 21 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ¹ 14

Кїндєр єтїп барган сайын алыстап,
Кєўїл чаппай, бутум барат чалыштап.
Бул турмуштун кайда барат багыты,
Оо жараткан єзїў айтчы калыстап.

Кєп адамдар тїштї байлык артынан,
Кыргызымдын аттап алар салтынан. 

Бул кєрїнїш жакшы жолго їндєбєйт,
Суранамын андай кылба жалпыўдан.

Кайда калган ток пейилдїї калкыбыз,
Барган сайын кетип барат баркыбыз.
Орун алып боор їшїтєєр бир топ иш,
Башка элдерге чыгып барат даўкыбыз. 

Учурунда эсибизди жыялы,
Жаман ишке баргандарды тыялы.
Кыргызымдын аты чыксын дїйнєгє,
Мезгил єзї келип калган сыягы. 

КЫРГЫЗЫМДЫН  АТЫ  ЧЫКСЫН  ДҮЙНӨГӨ

Мезгил єзї келип калган сыягы. 

Жетиген БАКИРОВ, 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
кызматына эмгек сиўирген кызматкер



КАРАКОЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫН ЖАНА РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7, 19-áåðåíåëåðèíå, 
“Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíå, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàá-
ðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí “Øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº” Æîáîñóíà, 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèíå êåëèï 
ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí 
2020-æûëäûí 21-ÿíâàðûíäàãû ÷å÷èìèíå ûëàéûê, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí æàðàíäàðãà, ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàðãà, êîîìäóê áèðèêìåëåðãå æàíà æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà 
(æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå) 2019-æûëäûí 12-íîÿáðûíäàãû 

êàéðûëóóñóíóí, Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí êóðàìûíà òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ æºí¿íäº Êàðàêîë 
øààðäûê êå¢åøèíèí òîêòîìóíóí, ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí 
ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà 
ñàíû àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû áîþí÷à ì¿÷ºëºð¿í¿í 
ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí ñàíûíàí àøïàãàí ñàÿñèé ïàðòèÿ-
ëàðäûí òàëàïêåðëåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê êèðãèçèëñèí.

2. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ 
îðãàíäàðûíûí òàëàïêåðëåðèíåí 2-òèðêåìåãå ûëàéûê 
ðåçåðâ ò¿ç¿ëñ¿í.

3. Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèíå 
êåëèï ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó 
òîïòóí 2020-æûëäûí 21-ÿíâàðûíäàãû ÷å÷èìèíå ûëàéûê 

ðåçåðâäåí Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
êóðàìûíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿-
ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíûí òàëàïêåðëåðè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê 
êèðãèçèëñèí.

4. Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû-
íûí ì¿÷ºëºð¿ 4-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

5. Áóë òîêòîì Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
êóðàìûí, ðåçåðâèí æàíà äàðåãèí «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

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

ÒªÐÀÃÀ  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 22-ÿíâàðû, ¹9

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

2020-æûëäûí 22-ÿíâàðäàãû ¹9 òîêòîìóíà 1-òèðêåìå

Ысык-Кєл облусу

Каракол шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын 
курамына чїчїкулак єткєрїлбєй киргизилген 

саясий партиялардын єкїлдєрї 

¹ Ôàìèëèÿñû.Àòû.Àòàñûíûí àòû Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1 Ýñåíòóðîâ Ûðûñáåê Ìàðàòáåêîâè÷ “Ìåêåíèì Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

2 Àìàíáàåâ Òåìèðêóë Ñàáûðîâè÷ “Ìåêåí Ûíòûìàãû” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

3 Æóìàíàëèåâ Òèëåê Êóðìàíáåêîâè÷ “Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

4 Îìîêååâà Òîêòîêàí “Á¿ò¿í Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

5 Àáäóëëàåâà Èíàáàä Àëûìæàíîâíà “Çàìàíäàø” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

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

2020-æûëäûí 22-ÿíâàðäàãû ¹9 òîêòîìóíà 2-òèðêåìå

Ысык-Кєл

Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын резервине 
киргизилген жергиликтїї єз алдынча башкаруунун 

єкїлчїлїктїї органынын єкїлдєрї

¹ Ôàìèëèÿñû.Àòû.Àòàñûíûí àòû Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1 Àìàíáàåâ Òåìèðêóë Ñàáûðîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

2 Àìàíòóðîâà ×èíàðà Êûäûêáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

3 Àðñàðîâà Ìàéðàì æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

4 Àñàíàëèåâà Âåíåðà Àéûë÷èåâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

5 Àñàíáåêîâà Òûíàðà Êåðåçîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

6 Àòàíòàåâà Æûïàðê¿ë Èäèðèñîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

7 Áàéìóðàòîâ Çàðûëáåê Èñàêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

8 Äþøååâ Òàøòàíáåê Èøåíáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

9 Èìàíãàçèåâà Ýëüâèðà Èìàíãàçèåâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

10 Èñàåâ Òîêòîáåê Èñàåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

11 Êàäûðàêóí óóëó Êàëûñáåê æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

12 Êàñìàëèåâ Àñàíáåê ×îòîåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

13 Íóðäèíîâ Àðñëàí Íóðäèíîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

14 Îìóðàêóíîâ Ìàðàò Êàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

15 Îðîçàêóíîâà Áàêòûãóëü Êåíåøîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

16 Ñàðòîâà Àéñóëóó Îðîçáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

17 Ñàòûáàëäèåâà Äæàìèëÿ Óñóïîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

18 Óñåíîâ Ñóëàéìàí Óñåíîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

¹ Ôàìèëèÿñû.Àòû.Àòàñûíûí àòû Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

19 ×ûìûðîâ Ýðìåê Óðêàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

20 Øàäûìàíîâà Àéçàäà Ìóðàòáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

21 Øîðóêîâ Íóðäèí Çàìèðîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

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

2020-æûëäûí 22-ÿíâàðäàãû ¹9 òîêòîìóíà 3-òèðêåìå

Ысык-Кєл

Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын курамына 
киргизилген жергиликтїї єз алдынча башкаруунун 

єкїлчїлїктїї органынын єкїлдєрї

¹ Ôàìèëèÿñû.Àòû.Àòàñûíûí àòû Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1 Àìàíòóðîâà ×èíàðà Êûäûêáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

2 Àñàíàëèåâà Âåíåðà Àéûë÷èåâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

3 Àòàíòàåâà Æûïàðê¿ë Èäèðèñîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

4 Áàéìóðàòîâ Çàðûëáåê Èñàêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

5 Èñàåâ Òîêòîáåê Èñàåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

6 Îìóðàêóíîâ Ìàðàò Êàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

7 ×ûìûðîâ Ýðìåê Óðêàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

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

2020-æûëäûí 22-ÿíâàðäàãû ¹9 òîêòîìóíà 4-òèðêåìå

Ысык-Кєл облусу

Каракол аймактык шайлоо комиссиясынын 
курамына киргизилген талапкерлер

Дареги: Каракол ш., Тыныстанова кєчєсї, 21, тел: 0 (3922) 52710

¹ Ôàìèëèÿñû.Àòû.Àòàñûíûí àòû Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1 Àìàíòóðîâà ×èíàðà Êûäûêáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

2 Àñàíàëèåâà Âåíåðà Àéûë÷èåâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

3 Àòàíòàåâà Æûïàðê¿ë Èäèðèñîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

4 Áàéìóðàòîâ Çàðûëáåê Èñàêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

5 Èñàåâ Òîêòîáåê Èñàåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

6 Îìóðàêóíîâ Ìàðàò Êàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

7 ×ûìûðîâ Ýðìåê Óðêàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë-
÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

8 Ýñåíòóðîâ Ûðûñáåê Ìàðàòáåêîâè÷ “Ìåêåíèì Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

9 Àìàíáàåâ Òåìèðêóë Ñàáûðîâè÷ “Ìåêåí Ûíòûìàãû” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

10 Æóìàíàëèåâ Òèëåê Êóðìàíáåêîâè÷ “Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

11 Îìîêååâà Òîêòîêàí “Á¿ò¿í Êûðãûçñòàí” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

12 Àáäóëëàåâà Èíàáàä Àëûìæàíîâíà “Çàìàíäàø” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

2020-жылдын 24-январы
мамлекеттик расмий гезити
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Суу – ємїр булагы

- Кыдыкбек Каниметович, 
суу чарба тармагында Дїйнє-
лїк банк буга чейин да бир не-
че долбоорлордун ишке ашы-
рылышын колго алып келген. 
Мына ошол долбоорлордун ал-
кагында кандай иштер жасал-
ганы тууралуу кыскача маалы-
мат бере кетсеўиз? 

- Єзїўїздєргє белгилїї бол-
гондой, Кыргызстанда агрардык 
жер реформасы жїргєндєн кийин 
союз учурундагы колхоз, совхоз 
деген чарбалык тїзїлїштєр жою-
луп, анын ордуна дыйкан чарба-
лар тїзїлїп, мурунку колхоз, сов-
хоздордун менчигинде турган ич-
ки сугат тармактары ээсиз кал-
ган. Мына ушул ээсиз калган ич-
ки чарбалык деўгээлдеги канал-
дар 1997-жылдан баштап респуб-
ликабызда жаўы тїзїлє баштаган 
Суу пайдалануучулар ассоциация-
ларына (СПА) єткєрїлїп бериле 
баштаган. Буга чейин мындай би-
рикмелер болгон эмес, ал коом-
дук бирикме болуп, сууну баш-
карууда ар бир суу пайдалануучу 
бирикменин ишине ачык-айкын 
катышууга мїмкїндїк алган. Суу 
пайдалануучулар ассоциацияла-
ры жєнїндє мыйзам 2001-жылы 
кабыл алынгандан тартып, мый-
замдын негизинде суу пайдала-
нуучулардын ишине шарт тїзїп, 
колдоо кєрсєтїї максатында Дїй-
нєлїк банк єлкєбїздїн суу чарба 
тармагына 2001-жылдан баштап 
биринчи жолу “Ички чарбалык су-
гат” долбооруна 28 млн АКШ дол-
лар эсебинде каражат бєлгєн. Бє-
лїнгєн каражаттарга 63 суу пай-
далануучулар ассоциациялары-
нын ички чарбалык ирригация-
лык инфраструктурасын толук 
кєлємдє оўдоп, калыбына келти-
рип, долбоорду 2007-жылы аяк-
таганбыз.

Андан кийин, 20,55 млн АКШ 
долларын тїзгєн экинчи "Ич-
ки чарбалык сугат" долбоору 

2007-жылы башталып, 2013-жы-
лы аяктаган. Жыйынтыгында 30 
СПАнын ички чарбалык каналда-
ры калыбына келтирилген. 

Бул долбоордон кийин 15 млн 
АКШ долларын тїзгєн экинчи 
"Ички чарбалык сугат долбоору-
на кошумча каржылоо" долбоору 
2011-жылдан тартып 2016-жыл-
дын декабрь айына чейин ишке 
ашырылган. Жыйынтыгында, 18 
СПАнын сугат тармактары оўдо-
луп берилди.  

Ал эми СПАлардын институ-
ционалдык дараметин жогору-
латуу максатында 7,75 млн АКШ 
долларын тїзгєн гранттык кара-
жаттар “Улуттук суу ресурстарын 
башкаруу” долбоорунун 1-фа-
засын ишке ашырууга бєлїнїп, 
2014-жылдын 29-апрелинен тар-
тып 2019-жылдын 30-июнуна че-
йин иштеген.

Жыйынтыгында, Кыргыз Рес-
публикасынын суу чарба комп-
лекстерин жана суу ресурстарын 
башкарууну жакшыртуу макса-
тында, ошондой эле бирдиктїї 
суу саясатын жїргїзїї жана Суу 
кодексин ишке ашыруу максатын-
да долбоордун алкагында Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн ток-
тому менен Кыргыз Республика-
сынын Єкмєтїнє караштуу Суу 
ресурстары мамлекеттик агент-
тиги тїзїлгєн; 270 СПАнын ички 
чарбалык ирригациялык тїйїн-
дєрї инвентаризацияланган; суу 
боюнча маалыматтык системасы 
тїзїлгєн, суу боюнча маалымат-
тык системасынын 5 онлайн ба-
засы жана Кыргызстандын 5 не-
гизги дарыялык бассейндеринин 

модели иштелип чыккан, ошон-
дой эле СПАлардын, облустук жа-
на райондук СПАларды колдоо 
бєлїмдєрїнїн адистери 10 тема 
боюнча окутулган. 

- Бїгїн биз сєз кыла турган 
негизги долбоордун максаты-
на жана ишмердїїлїгїнє, ат-
карылган иштерине, жетиш-
кендиктерине кеўири токтол-
соўуз?

- Биздин “Айыл чарбасынын єн-
дїрїмдїїлїгїн жана тамак-ашты 
жакшыртуу” долбоору 2016-жыл-
дын 14-сентябрынан тартып ишке 
ашырыла баштаган. Жалпы нар-
кы 38 млн АКШ долларды тїзїп, 
айыл чарбасынын єндїрїмдїїлї-
гїн, азык-тїлїк коопсуздугун жо-
горулатуу жана єлкєнїн айрым 
аймактарындагы айыл жеринде 
жашаган калктын толук кандуу 
тамактануусун жакшыртууга ба-
гытталган.

Долбоордун максаты сугат тар-
магындагы кызматтарды кєрсєтїї 
процессин жакшыртуу; ички чар-
балык деўгээлде ирригациялык 
жана дренаждык инфраструктура-
ны калыбына келтирїї; суу пай-
далануучулар ассоциацияларынын 
жана дыйкандардын суу ресурста-
рын башкаруусун андан ары єнїк-
тїрїї; айыл чарба тармагында ке-
ўеш берїї кызматтарын кєрсєтїї; 
тамак-аш тармагындагы негизги 
иш-чараларды єркїндєтїї болуп 
саналат. 

Долбоор 3 негизги компонент-
ти ишке ашыруу аркылуу макса-
тына жетет. 

1-компонент: Ирригациялык жа-
на дренаждык инфраструктураны 

калыбына келтирїї жана модер-
низациялоо.

2-компонент: Айыл чарбалык 
кеўеш берїї кызматтары.

3-компонент: Азыктануунун са-
патын жогорулатуу боюнча чара-
лар.

4-компонент: Долбоорду баш-
каруу.

Жогоруда айтып єткєн “Иррига-
циялык жана дренаждык инфраст-
руктураны калыбына келтирїї 
жана модернизациялоо” компо-
нентинин алкагында 30 СПАнын 
башкаруусунда турган, 60 миў гек-
тардай сугат аянтын учурда тей-
леген ирригациялык жана дре-
наждык системаларды калыбына 
келтирїї жана модернизациялоо 
боюнча курулуш иштерин жїргї-
зїї; СПАларга жана СПА Бирлик-
терине техникалык кызмат кєр-
сєтїї їчїн негизги жабдууларды 
берїї; райондук суу чарба баш-
кармалыктарынын кєзємєлїндє 
турган 6 пилоттук чарба аралык 
каналда чектелген мїнєздєгї ка-
лыбына келтирїї иштери жїргї-
зїї каралган.

Учурда 30 СПАнын ичинен 3 
СПАда (Талас облусуна караштуу 
Манас районундагы “Береке-С” 
(1161 га), Жалал-Абад облусуна 
караштуу Ала-Бука районунда-
гы “Сулайман-Суу” (2442 га) жа-
на Ноокен районундагы “Таймєн-
кї” (1317 га) СПАларында калы-
бына келтирїї иштери толугу ме-
нен аяктап, колдонууга берилсе, 
азыркы кезде жалпы тейленїїчї 
аянты 30 448 гектарды тїзгєн 12 
СПАнын ички чарбалык иррига-
циялык жана дренаждык тїйїн-
дєрїндє калыбына келтирїї иш-
тери кызуу жїрїп жаткан учур. Ал 
эми 3 СПАда курулушту уюшту-
руу иштери жїрїп жатса, калган 
12 СПА боюнча техникалык до-
кументтер даярдалууда. 

Ал эми келишимдердин наркы 
24,17 млн сомду тїзгєн чектелген 
мїнєздєгї калыбына келтирїї 
иштери 3 пилоттук чарба аралык 
ирригациялык тїйїндєрїндє (Чїй 
облусунун “Совхозный” каналы, 
Талас облусунун “Чоў Талас” ка-
налы жана Ысык-Кєл облусунун 
“Комсомол” каналы) аяктаса, кал-
ган 3 пилоттук чарба аралык ка-
налдарында (Жалал-Абад облусу-
нун “Левая Магистраль”, Ош об-
лусунун “Араван-Акбуура” жана 
Баткен облусунун “Кожо-Кайыр” 
каналдары) кєзємєлдєп-єлчєєчї 
жана сууну берїїнїн эсебин алуу-
чу жабдууларды орнотуу боюнча 
калыбына келтирїї иштери жїр-
гїзїлїїдє. 

Мындан сырткары, кредит-
тик негизде 30 СПА жана 2 СПА 
Бирликтери їчїн жалпы сумма-
сы 86,56 млн сомду тїзгєн жер ка-
зуучу техника-экскаваторлор са-
тылып алынып, СПАларга жана 
СПА Бирликтерине жеткирилип 
берилди. 

Ал эми “Айыл чарбалык кеўеш 
берїї” компонентинин алкагында 
сугат жерлердин єндїрїмдїїлїгїн 
жогорулатуу жана базарга жетки-
ликтїїлїктї кеўейтїї максатын-
да тандалып алынган 60 айылдык 
аймакта СПАлардын мїчєлєрїнє 
айыл чарбалык кеўештер берилет.

Учурда компонент 
тємєнкїлєрдї каржылоодо:

• ирригациялык жана дренаж-
дык тутумдарды калыбына 

келтирїї їчїн тандалып алын-
ган 30 СПАнын айыл чарбасын 
єнїктїрїї пландарын даярдоо 
жана башкаруу, ошондой эле 
пландарды ишке ашырууга ке-
рек болгон сатып алуулар жа-
раяны, кеўеш берїї кызматта-
рынын жана товарлардын ке-
лишимдерин тїзїї жана алар-
ды башкаруу максатында оку-
тууларды єткєрїї жана колдоо 
кєрсєтїї;

• калыбына келтирїї иште-
ри їчїн тандалып алынган 30 
СПАга 30 000 АКШ долларга че-
йинки кичи гранттарды берїї;

• пайда табуучулардын кеўири 
топтору їчїн билимди андан 
ары жайылтуу максатында ко-
шумча кеўеш берїї кызматта-
рын кєрсєтїї;

• 30 жанаша жайгашкан айыл 
аймактардагы СПАлардын 
мїчєлєрїнє айыл чарбасынын 
єндїрїмдїїлїгїн жакшыртуу, 
маркетинг жана агротехно-
логиялар боюнча окутууларды 
єткєрїї;

• суу ресурстарынын ички чарба-
лык башкаруу ыкмаларын кєр-
сєтїї.

2019-жылдын жыйынтыгы 
боюнча аталган 2-компоненттин 
иш-чараларынын ичинен айыл 
чарбасын єнїктїрїї боюнча СПА-
нын єзїнє микро-насыяларды, 
бюджеттерди, сатып алуулар 
пландарын, тендердик документ-
терди, жаўыртылып туруучу їрєн 
жана жер семирткичтерди, айыл 
чарба техникаларын жана жаб-
дууларды эксплуатациялоо, баш-
каруу жана техникалык тейлєє 
документтерин, катышуучулар-
дын тизмеси менен протоколдор-
ду камтыган 30 пландын ичинен 
16 планы иштелип чыккан. 

Алардын ичинен 15 гранттык 
келишимге кол коюлду. Жалпысы-
нан 6 СПА тендерлерди ийгилик-
тїї єткєрїп, келишимдерге кол 
коюшкан. Ал эми Нарын облусу-
на караштуу Жумгал районундагы 
«Токтомуш» СПАсы тендер єткє-
рїп, 30 миў АКШ долларлык кичи 
гранттын эсебинен єткєн жылдын 
ноябрь айынын аягында айыл чар-
ба техникаларын алышты. 

Ошондой эле, 2019-жылы ком-
поненттин алкагында окутуулар-
ды, кеўеш берїїлєрдї жана талаа 
кїндєрїн єткєрїї їчїн 36 кєргєз-
мє талаалары тандалып алынган. 
Жалпы 2018-2019-жылдары 65 
кєргєзмє талаасы тїзїлгєн. Алар 
їчїн 30 тамчылатып сугаруу, 209 
“Томсон” жана 113 “Чиполетти” 
суу ченеген жана 65 жер нымын 
ченеген жабдыктар 97 миў дол-
ларга сатылып алынып, тараты-
лып берилди. Мына ушул тїзїлгєн 
кєргєзмє талааларда агротехноло-
гия жана ирригация боюнча єткє-
рїлгєн окутууларга СПАнын 3418 
мїчєсї, алардын ичинен 843 аял 
катышты. Жалпысынан агроно-
мия боюнча 102 жана ирригация 
боюнча 51 талаа кїнї єткєрїлїп, 
пилоттук СПАлардын мїчєлєрї-
нє 183 кеўештер берилди. 

2019-жылдагы социалдык мо-
билизация боюнча жїргїзїлгєн 
иш-чаралардын натыйжасын-
да долбоордун 2-мерчеминде єл-
кє боюнча бардыгы болуп 3344 
фермер тартылып, анын ичинен 
2717 аял (81% ) катталды. Пи-
лоттук жана коўшу айылдарда 

Долбоордун жетечиси Бейшекеев Кыдыкбек 
Каниметович

СУУ ЧАРБА ТАРМАГЫНДАГЫ ДОЛБООР АЙЫЛ ЧАРБАСЫНА 
АЛГЫЛЫКТУУ САЛЫМ КОШУУДА 

Суу чарба тармагында 
ишмердїїлїгїн жїргїзїп жаткан 
Айыл чарба жана азык-тїлїк 
коопсуздугу боюнча Глобалдык 
программа тарабынан каржыланып, 
Дїйнєлїк банк тарабынан 
башкарылып жана Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнє 
караштуу Суу ресурстары 
мамлекеттик агенттиги 
тарабынан ишке ашырылып 
жаткан “Айыл чарбасынын 
єндїрїмдїїлїгїн жана тамак-
ашты жакшыртуу” долбоорунун 
жетекчиси, техника илимдеринин 
доктору Бейшекеев Кыдыкбек 
Каниметовичке жолугуп,  
аткарылып жаткан алгылыктуу 
иштер боюнча кеўири маалымат 
алдык.
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364 єз ара жардамдашуу топто-
ру (ЄЖТ) тїзїлгєн. Долбоордун 
1-2-мерчеминдеги ЄЖТнын мї-
чєлєрїнє колдоо кєрсєтїї мак-
сатында бєлїнгєн каражаттын 
эсебинен алардын жеке жер тил-
келерине айдоо жана себїї їчїн 
ЄЖТнын мїчєлєрїнїн талапта-
рына жараша сертификациялан-
ган жашылча жана тоют їрєндє-
рї таратылып берилди. 2019-жы-
лы 1-мерчемдин 344 ЄЖТ мїчє-
сї жеке чарба єндїрїмдїїлїгїн 
жакшыртуу їчїн долбоордон ки-
чи жабдууларды алышты. Аларды 
атап айтсак: кургаткыч шкафтар 
(85 даана), туннелдик парниктер 
(11 даана), кичи парниктер (1568 
даана) жана тамчылатып сугаруу 
(533 даана) системалары. 2-компо-
ненттин окутуу жана кеўеш берїї 
боюнча компаниялары 2019-жылы 
єлкє боюнча 16875 мїчє/кїн оку-
тууларды єткєргєн, анын ичинен 
14013ї аялдар. Ал эми 2019-жыл-
дын ноябрь айында єткєрїлгєн со-
циалдык мобилизациянын алка-
гында долбоордун 3-мерчемине 
2754 фермер тартылып 369 ЄЖТ 
тїзїлдї. Жалпысынан долбоор-
дун башталышынан тартып бар-
дыгы болуп 9000 мїчєнї камты-
ган 1077 ЄЖТ тїзїлгєн. 

- Кыдыкбек Каниметович, 
менин билишимче, сиздер иш-
ке ашырып жаткан долбоордун 
буга чейинки долбоорлордон 
айырмаланган багыты бар. Ал 
азык-тїлїк коопсуздугун жо-
горулатуу, ошондой эле калк-
тын азыктануусунун сапатын 
жогорулатууга, тамактануунун 
сапатын жакшыртууга жана аз 
кандуулукту алдын алууга ба-
гытталган. Долбоордун ошол 
уникалдуу багыты боюнча маа-
лымат бере кетсеўиз? 

- Туура белгиледиўиз. Биздин 
долбоордун суу чарба тармагын-
дагы буга чейинки башка долбоор-
лордон айырмачылыгы бул айыл 
чарбасына, азык-тїлїк коопсузду-
гуна жана тамактануунун сапаты-
нын жакшырышына багытталган-
дыгында турат.  

“Азыктануунун сапатын жогору-
латуу боюнча чаралар” компонен-
тинин максаты: азык-тїлїк кооп-
суздугун жогорулатуу, 60 айыл 

аймактардагы їй чарбаларынын 
максаттуу бенефициарларынын 
азыктануусунун сапатын, тамак-
тануу жана аз кандуулукту алдын 
алуу боюнча билимдерин жак-
шыртуу, азык-тїлїк коопсуздугу 
жана сапаттуу тамактануу боюнча 
иш-чараларды кєзємєлдєє.

Компоненттин бенефициарла-
ры болуп 5 жашка чейинки бал-
дар, 12ден 17 жашка чейинки єс-
пїрїм кыздар жана 18ден 49 жаш-
ка чейинки аялдар жана кош бой-
луулар эсептелет.

3-компоненттин алкагында тєрт 
кичи компонент катарлаш ишке 
ашырылууда. Алар: 

3.1 кичи компоненти. Толук 
кандуу азыктануу маселелерин 
окутуу аркылуу їй чарбаларынын 
деўгээлинде азыктануунун сапа-
тын жакшыртуу.

3.2 кичи компоненти. Микроэ-
лементтерди берїї.

3.3 кичи-компоненти. Менчик 
участоктордун эсебинен їй чар-
балардын азыктануусунун сапа-
тын жакшыртуу.

3.4 кичи-компоненти. Азык-
тїлїк коопсуздугун жана азыкта-
нууну камсыздоону улуттук деў-
гээлде башкарууну жакшыртуу.

3-компоненттин алкагында 60 
айыл аймактын жашоочуларынын 
ар тїрдїї тамактануусу боюнча 
маалымдуулугун жогорулатууга 
жана 6-24 айдагы балдарга те-
мир камтыган дарыны, кош бой-
луу аялдарга темир жана фолий 
кычкылын камтыган дарыны бе-
рїї боюнча иш-чаралар аткарылат. 
Ошондой эле, 60 айыл аймактын 
калкы жана саламаттыкты сактоо 
адистери толук баалуу тамакта-
нуу боюнча окутуу программала-
ры менен камсыз болушат. 

Ушул эле компоненттин алкагын-
да калкка тамактануу боюнча їгїт-
насаат иштери “Кыргызстан Aйыл-
дык ден соолук кoмитеттери” Ассо-
циациясы жана саламаттыкты сак-
тоо кызматкерлерин окутуу їчїн 
тренингдер "Їй-бїлєлїк дарыгер-
лер адистери” коомдук бирикмеси 
тарабынан жїзєгє ашырылат. 

Долбоорду ишке ашыруу бєлїмї 
жана Kыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо министрлиги 
менен биргеликте макулдашылган 

коомдук жїрїм-турум моделде-
рин єзгєртїї стратегиясы иште-
лип чыккан жана кабыл алын-
ган. Ал калкты маалымдоого, иш-
чараларды пландоого жана алар-
ды ишке ашырууга багытталган. 

Мындан сырткары, долбоордун 
талаа координаторлору жана ак-
тивисттери балдардын жана эне-
лердин толук баалуу тамактануусу 
жана аз кандуулукту алдын алуу 
маселелери боюнча тренингдер-
ден єтїп, андан ары долбоордун 
максаттуу айылдык аймактарында 
Айылдык ден соолук комиттери-
нин ыктыярчыларына маалымат 
берип, элге маалымат таратышат. 

2018-2019-жылдардын жыйын-
тыгы боюнча жогоруда аталып єт-
кєн темалар боюнча 2426 Айыл-
дык ден соолук комитеттеринин 
ыктыярчылары мобилизациялан-
ган жана окутулган. Ыктыярчылар 
долбоордун 18 пилоттук жана 18 
жанаша жайгашкан айыл аймакта-
рында жашаган айыл тургундары-
на маалымат таратышкан. 

2019-жылы, жыл сайын єткєрї-
лїїчї, эмчек эмизїїнї колдоого ба-
гытталган Эл аралык жумалыкка 
карата 9 максаттуу (Баткен, Жалал-
Абад, Ош, Ысык-Кєл, Нарын, Талас 
жана Чїй областтары) жана 9 жана-
ша жайгашкан АА акциялар жерги-
ликтїї элдин, єзїн-єзї башкаруу 
органдарынын жана саламаттык-
ты сактоо мекемелеринин єкїл-
дєрїнїн катышуусунда жана кол-
доосу аркасында єткєрїлгєн.  

Ошондой эле, долбоор тарабы-
нан буга чейин пилоттук жана жа-
наша жайгашкан айылдык аймак-
тардын медицина кызматкерлери 
окутулуп келсе, 2019-жылы Кыр-
гыз мамлекеттик медициналык 
академиясынын 40 клиникалык 
ординаторлору “Эрте курактагы 
балдардын тамактануусу”, “Єс-
пїрїм кыздардын жана тєрєт ку-
рагындагы аялдардын тамакта-
нуусу жана аз кандуулук маселе-
лери” боюнча окутулду. Жалпы-
сынан, “Эрте курактагы балдар-
дын тамактануусу” боюнча єткє-
рїлгєн 24 семинарда 448 медици-
налык кызматкер жана “Єспїрїм 
кыздардын жана тєрєт курагында-
гы аялдардын тамактануусу жана 
аз кандуулук маселелери” боюнча 
єткєрїлгєн 24 семинарда 442 ме-
дициналык кызматкер окутулду. 

Жыйынтыгында, окутуудан єт-
кєн медициналык кызматкерлер 
толук баалуу тамактануу жана аз 
кандуулукту алдын алуу боюнча 
кеўешме берип келишїїдє. 

Єзїўїздєр билгендей, саламат-
тыкты сактоо кызматкерлерин 
окутууда жана элге маалымат тар-
катууда маалыматтык билим бе-
рїїчї жана шыктандыруучу мате-
риалдар кеўири колдонулат. Биз-
дин долбоор дагы ушул багытта 
Саламаттык сактоо министрлиги, 
Республикалык ден соолукту чыў-
доо борбору, Кыргыз мамлекет-
тик медицина академиясы, Кыр-
гыз мамлекеттик медициналык 
кадрларды кайра даярдоо жана 
адистикти жогорулатуу институ-
ту, Эне жана баланы коргоо улут-
тук борбору, єнїктїрїї боюнча 
єнєктєштєр жана башка кызык-
тар тараптар менен биргеликте иш 
алып барууда. 

- Бул компоненттин алкагын-
да жакшы иш-чаралар жасал-
ган экен. Ушул иштердин жї-
рїшїндє кандай кєйгєйлєргє 
туш болдуўуздар?

- Албетте, бардык нерсе оўой-
олтоў ишке ашырылган жок. Ба-
са белгилеп кетїїчї нерсе, “Эрте 
курактагы балдарды (эки жашка 
чейинки) тамактандыруу” деген 
темадагы семинарларда тамакта-
нуу боюнча кийинки кєйгєйлєр 
аныкталган: 6 айга чейинки бал-
дарды жалаў гана эмчек эмизїї 
менен багуусунун тємєндїгї, ко-
шумча тамактанууну эрте же кеч 
берїї. Кээ бир учурда энелер 6 ай-
га чейинки балдарга кант кошул-
ган накта уйдун сїтїн бере баш-
ташат. Бутылканы эне сїтїнє ко-
шумча суюктук берїїдє жана ко-
шумча тамакты берїїдє колдонуу. 
Мындай учурда, биринчиден жу-
гуштуу оорулар кєбєйєт, экинчи-
ден балага кошумча тамак суюк 
тїрїндє берилсе, кубаттуулугу аз 
болуп калат. Ошондой эле, упчуну 
колдонуу жаактын, тиштин єнї-
гїїсїнїн бузулушуна, жугуштуу 
оорулардын єєрчїшїнє алып ке-
лет, мындай кєрїнїш дагы эле кез-
дешет. Кошумча тамактанууну кеч 
киргизїї - кеўири кездешкен та-
мактануу практикасы, келечек-
те баланын физикалык єнїгїїсї-
нє таасир этет жана кийин сал-
мактын жетишпестигине, аз кан-
дуулукка, кыска бойлуулукка жа-
на баланын ооруп калуусуна алып 
келет. Жалаў эле балдардын та-
мактануусунда гана эмес, їй-
бїлєнїн дагы тамактануусунда ар 
тїрдїїлїктїн жоктугу, єзгєчє ми-
нералдык заттарга, витаминдер-
ге бай, жашылча-жемиштердин, 
жашыл жалбырактуулардын пай-
далануусунун чектелгендиги бай-
калат. 

Натыйжада, балдардын жана 
башка їй-бїлє мїчєлєрїнїн са-
ламаттыгы жакшы кєрїнгєнї ме-
нен “жашыруун” ачкачылыкта бо-
луусу мїмкїн. Толук баалуу та-
мактанууда колду таза жуу эре-
желеринин маанилїїлїгїнє маа-
ни берилбегендиктен, биздин бал-
дарыбыздын гигиеналык жєндєм-
дєрї єєрчїтїлбєй калат. Єспїрїм 
кыздарга толук баалуу тамактануу 
боюнча кеўеш берген учурда, алар 
эртеў менен тамактанбайт, сабак 
учурунда “алгылыксыз” (туура 
эмес) шам-шум колдонушат (кон-
феттер, печенье, таттуу газдалган 
суусундуктар), трансмайлары кєп, 
бат єздєштїрїлїїчї углеводдору 
бар азыктарды колдонушат. Ошон-
дой эле, ата-энелер жактан толук 
баалуу тамактануу боюнча кол-
доо азыраак болууда. Кош бойлуу 
учурда кошумча бир жолку, эмчек 
эмизген учурда эки жолку тамак-
танууну киргизїї жєнїндє баары-
быз билишибиз жана колдонушу-
буз керек. 

Долбоор жогоруда белгилеп 
кеткен кєйгєйлєрдї алдын алуу 
їчїн видеороликтерди чыгарып, 
облустук жана жергиликтїї деў-
гээлде кабарларды жана маалы-
маттарды чагылдырып, маалымат-
тык порталдарында жайгашты-
рууда. Ошондой эле, долбоордун 
Facebook сыяктуу социалдык ба-
ракчасында материалдарды жай-
гаштыруу менен коомчулуктун кє-
ўїлїн тамактануу кєйгєйлєрїнє 

буруу иретинде иш-чараларды єт-
кєрдї. Улуттук КТРК каналында 
эне сїтї менен эмизїї, эки жашка 
чейинки балдардын тамактануусу, 
азыктарды їй шартында коопсуз 
сактоо жана башка темалар боюн-
ча роликтер кєрсєтїлдї. 

Ал эми компоненттин алкагын-
да єспїрїм кыздарга, кош бойлуу 
аялдарга аз кандуулукту алдын 
алуу їчїн темир фолий кычкы-
лын камтыган дарыны, 6-24 ай-
дагы балдарга темир камтыган 
витаминдик-минералдык комп-
лексти сатып алуу боюнча иш 
алып барылууда.

Кыргыз Республикасынын 
2019-2023-жылдардагы Азык-
тїлїк коопсуздугу жана тамак-
тануу боюнча мамлекеттик прог-
раммасы Кыргыз Республикасы-
нын Айыл чарба, тамак-аш єнєр жа-
йы жана мелиорация министрлиги 
тарабынан иштелип чыккан жана 
Кыргыз Республикасынын Єкмє-
тїнїн 2019-жылдын 27-июнундагы 
№320 токтому менен бекитилген. 

Долбоор Кыргыз Республикасы-
нын 2019-2023-жылдардагы Азык-
тїлїк коопсуздугу жана тамакта-
нуу боюнча мамлекеттик прог-
раммасын колдоо максатында Кыр-
гыз Республикасынын Айыл чарба, 
тамак-аш єнєр жайы жана мелио-
рация министрлиги менен бирге-
ликте “Кыргыз Республикасынын 
азык-тїлїк коопсуздугу” аттуу до-
кументалдуу тасмасын тартууга кє-
мєктєшкєн. Учурда министрлик до-
кументалдуу тасманы коомдук те-
леканал аркылуу кєргєзїї боюн-
ча иш алып барууда.

Андан сырткары, долбоордун 
алкагында Кыргыз Республикасы-
нын Азык-тїлїк коопсуздугу жа-
на тамактануу жана Кыргыз Рес-
публикасынын айыл чарба про-
дукциясын экспорттоо жана азык-
тїлїк коопсуздугу боюнча 2 фо-
рум єткєрїлдї.

Форумдун жыйынтыгында, Кыр-
гыз Республикасынын Айыл чарба, 
тамак-аш єнєр жайы жана мелио-
рация министрлиги менен Москва 
шаарындагы М.В.Ломоносов атын-
дагы Москва мамлекеттик универ-
ситетинин алдындагы Евразия-
лык азык-тїлїк коопсуздугу бор-
бору ортосунда биргелешип кыз-
матташуу тууралуу меморандумга 
кол коюлган.

- Кєп жакшы иштер жасалган 
экен. 2020-жылга кандай мак-
саттарды алдыга койдуўуздар?

- Мамлекет башчыбыз 
2020-жылды "Аймактарды єнїк-
тїрїї, єлкєнї санариптештирїї 
жана балдарды колдоо жылы" деп 
жарыялады. Ошого байланыштуу, 
долбоор єлкє боюнча 60 айылдык 
аймакта жергиликтїї деўгээлде ар 
тараптуу иш-чараларды уюшту-
руп, калктын, єзгєчє балдардын, 
єспїрїм кыздардын жана энелер-
дин ден соолугуна жана тамакта-
нуусуна кєўїл бурмакчы. Андан 
сырткары, долбоор максаттуу бе-
нефициарлары болгон суу пай-
далануучулар ассоциациялары-
фермерлер жана жергиликтїї 
єзїн-єзї башкаруу органдары ме-
нен тыгыз иш алып бармакчы.

- Маанилїї маегиўизге чоў 
ыракмат. Ишиўиздерге ийги-
лик каалайбыз!

Мамат ЄСЄРОВ

СУУ ЧАРБА ТАРМАГЫНДАГЫ ДОЛБООР АЙЫЛ ЧАРБАСЫНА 
АЛГЫЛЫКТУУ САЛЫМ КОШУУДА 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2012-ЖЫЛДЫН 23-ИЮЛУНДАГЫ №517 «КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИШ КАГАЗДАРЫН ЖЇРГЇЗЇЇ 
БОЮНЧА ТИПТЇЇ НУСКАМА ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 15-ôåâðàëûíäàãû ¹20-
á áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëãåí «Ñàíàðèïòèê Êûðãûçñòàí 2019-2023» ñàíàðèïòèê 
òðàíñôîðìàöèÿëîî êîíöåïöèÿñûí èøêå àøûðóó áîþí÷à «Æîë êàðòàíûí» 8-ïóíê-
òóíóí 8.2-ïóíêò÷àñûí àòêàðóó ¿÷¿í, «Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà æºí¿íäº» æàíà «Ýëåêò-
ðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, îøîíäîé ýëå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 23-èþëóíäàãû ¹517 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èø êàãàçäàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à òèïò¿¿ íóñêàìà 
æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èø 
êàãàçäàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à òèïò¿¿ íóñêàìàäà:

1) 3-ïóíêòóíäà:
- áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿ-

ëàðäûí» äåãåí ñºçäºð «ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò æ¿ã¿ðò¿¿í¿í áèðäèêò¿¿ ñèñ-
òåìàñûíûí (ìûíäàí àðû - ÝÄÆÁÑ) äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí»;

- ýêèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- ¿÷¿í÷¿ àáçàöû «àòàéûí íóñêàìàëàðãà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíà» äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

2) 13-ïóíêòóíäàãû «ñàíàðèïòèê» äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí;
3) 14-ïóíêòóíäà:
- 20-ïóíêò÷àñûíûí òºðò¿í÷¿ ñ¿éëºì¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Äîêóìåíòòåðãå îøîíäîé ýëå «Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí ÷åíåìäåðèíå ûëàéûê ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà êîþëàò.»;
- 21-ïóíêò÷àñûíûí àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «ñàíàðèïòèê» äåãåí ñºç àëûï ñà-

ëûíñûí;
4) 81-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«81. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåð ÝÄÆÁÑäà ò¿ç¿ëºò, èøòåëèï ÷ûãàò æàíà 

ñàêòàëàò. Ýñåïêå àëóó áèðäèãè áîëóï ÝÄÆÁÑäà êàòòàëãàí ýëåêòðîíäóê äî-
êóìåíò ñàíàëàò.»;

5) 82-ïóíêòóíóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
6) 83-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
7) 84-ïóíêòóíäà:
- áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «ñàíàðèïòèê» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- ýêèí÷è àáçàöûíäà:
«ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò æ¿ã¿ðò¿¿ ñèñòåìàñûíäà» äåãåí ñºçäºð «ÝÄÆÁÑ-

äà» äåãåí àááðåâèàòóðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí; «ñàíàðèïòèê» äåãåí ñºç 
àëûï ñàëûíñûí;

8) 85-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«85. Àòêàðûëãàí ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåð ÝÄÆÁÑ èøòåðèíèí áèðäèêò¿¿ òèï-

ò¿¿ íîìåíêëàòóðàñûíà ûëàéûê èøòåðãå ñèñòåìàëàøòûðûëàò. Èøòåðäèí íîìåíê-
ëàòóðàñûí ò¿ç¿¿äº àëàð ýëåêòðîíäóê ò¿ðäº ò¿ç¿ë¿ï æàòêàíäûãû áåëãèëåíåò.

Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåð àòêàðûëãàíäàí êèéèí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàãàç 
ò¿ð¿íäºã¿ óøóë ñûÿêòóó äîêóìåíòòåð ¿÷¿í êàðàëãàí ìººíºòò¿í è÷èíäå ñàêòà-
ëóóãà òèéèø. Ýëåêòðîíäóê èøòåðäè (ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðäè) ñàêòîî ¿÷¿í 
áåëãèëåíãåí ìººíºò àÿêòàãàíäàí êèéèí àëàðäû æîê êûëóó ¿÷¿í áºë¿¿ æºí¿íäº 
ìåêåìåíèí æåòåê÷èñè áåêèòêåí àêòûíûí íåãèçèíäå àòàëãàí ýëåêòðîíäóê èø-
òåð (ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåð) áàøêàðóó äîêóìåíòòåðèíèí ñàêòîî ìººíºòòºð¿ 
êºðñºò¿ëãºí òèçìåñèíå ûëàéûê àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå æîê êûëûíàò.»;

9) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 86-96-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«86. Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãàíû òåêøåð¿¿ (ìûíäàí àðû - ýëåêòðîíäóê êîë-

òàìãàíûí àíûêòûãûí òåêøåð¿¿í¿í î¢ íàòûéæàñû) æîë-æîáîëîðó ºòêºð¿ëãºí-
äºí êèéèí ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà êàðàæàòòàðûí ïàéäàëàíóó ìåíåí ýëåêòðîí-
äóê êîëòàìãàíûí òóóðàëûãûí ûðàñòîî (àíûêòîî) àëûíãàí ó÷óðäà ýëåêòðîí-
äóê äîêóìåíò àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå àëãà÷êû èøòåï ÷ûãóóãà æàòàò.

87. ÝÄÆÁÑäà ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòè àëãà÷êû èøòåï ÷ûãóó àâòîìàòòàø-
òûðûëãàí ðåæèìäå èøêå àøûðûëàò æàíà ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòèí áàðäûê 
ðåêâèçèòòåðèí òåêøåð¿¿í¿ êàìòûéò.

88. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòèí áàðäûê ðåêâèçèòòåðèí æàíà á¿ò¿íä¿ã¿í àâòî-
ìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå òåêøåð¿¿ àÿêòàãàíäàí êèéèí èø êàãàçäàðûí æ¿ð-
ã¿ç¿¿ êûçìàòûíûí êûçìàòêåðè ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòè êàòòàéò, àíäàí êèéèí 
ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòêå ÝÄÆÁÑäà àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå êèðèø êàò-
òîî íîìåðè ûéãàðûëàò.

89. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðäè ñèñòåìàëàøòûðóó æàíà ýñåïêå àëóó ¿÷¿í 
êèðèø êàòòîî íîìåðèí ûéãàðóóäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñ-
òèêà êîìèòåòè òàðàáûíàí áåêèòèëãåí Áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ìàìëåêåòòèê 
êëàññèôèêàòîðó ïàéäàëàíûëàò.

90. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòêå ÝÄÆÁÑäà êèðèø êàòòîî íîìåðè ûéãàðûëãàíäàí 
êèéèí àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòèí êèðèø êàòòîî 
íîìåðèí, êàòòîî äàòàñûí, ÷ûãûø êàòòîî íîìåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ìààëûìàò-
òû æèáåð¿¿÷¿ (àòêàðóó÷ó/ëàð æàíà ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòêå êîë êîéãîí àäàì) 
æºí¿íäº áåëãè êîþëàò.

91.Ýãåðäå ÝÄÆÁÑäå àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå óøóë Òèïò¿¿ íóñêàìà-
íûí 90-ïóíêòóíäà êàðàëãàí ìààëûìàòòàð êºðñºò¿ëáºñº ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò 
àëûíáàé êàëãàí áîëóï ýñåïòåëåò.

92. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòè æºíºò¿¿ àëäûíäà àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðå-
æèìäå àíûí òóóðà òàðèçäåëãåíäèãè (ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòå ìèëäåòò¿¿ ðåê-
âèçèòòåðäèí áîëóóñó) òåêøåðèëåò, àíûí è÷èíäå ýëåêòðîíäóê êîëòàìãàíû òåê-
øåð¿¿ æîë-æîáîëîðó æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Ýãåðäå àâòîìàòòûê ðåæèìäå òåêøåð¿¿ æîë-æîáîñóíóí æ¿ð¿ø¿íäº ýëåêòðîíäóê 
êîëòàìãàíûí äàë êåëáåñòèãè àíûêòàëñà, ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò æèáåðèëáåéò.

93. ÝÄÆÁÑäà ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðäè ýñåïêå àëóóíó æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà àò-
êàðóóíó êîíòðîëäîî òèéèøò¿¿ ò¿ñòºã¿ ìàðêàëîîñó ìåíåí àòêàðóó÷óëàðãà ýñ-
êåðò¿¿ æèáåð¿¿ àðêûëóó àâòîìàòòàøòûðûëãàí ðåæèìäå æ¿çºãº àøûðûëàò.

94. ÝÄÆÁÑäà ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðäè àòêàðóó ìººíºò¿ êàãàç æ¿ç¿íäº-
ã¿ äîêóìåíòòåðäè àòêàðóó ìººíºòòºð¿íº äàë êåëåò.

95. Óáàêòûëóó ñàêòîî ìººíºò¿íäºã¿ ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåð àëàð ò¿ç¿ë-
ãºí, æºíºò¿ëãºí æå àëûíãàí ôîðìàòòà (ñàëûíãàí ôàéëäàðãà òèéèøò¿¿), òèå-
øåë¿¿ ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðäåãè áèð óáàêòà ò¿ç¿ëãºí ýëåêòðîíäóê êîë-
òàìãàíû ñàêòîîíó êàìñûç êûëóó ìåíåí ñàêòàëàò.

Èøòåðäèí íîìåíêëàòóðàñûíäà 10 æûëäàí àøûê ñàêòîî ìººíºò¿ (àíûí è÷èí-
äå òóðóêòóó ñàêòîî ìººíºò¿) êàðàëãàí ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòåðãå êîë êîþó àë-
äûíäà ìàìëåêåòòèê àðõèâ ìåêåìåëåðè ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòèí æàëïû áº-
ë¿ã¿í (àíûí è÷èíäå áàðäûê òèðêåìåëåðäè) Portable Document Format (PDF/A 
1 æå PDF/A2) ôîðìàòûíà ºçãºðòºò.

96. Ýëåêòðîíäóê äîêóìåíòòè àòêàðóó äàòàñû áîëóï ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò-
êå ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà êîþëãàí ê¿í ýñåïòåëåò.»;

10) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èø êàãàçäàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à òèïò¿¿ íóñ-
êàìàíûí 3-òèðêåìåñèíäå:

- 20-ïóíêòóíäàãû «öèôðàëûê» äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí.
2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí 

êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 2019-æûëäûí 31-äåêàáðû, ¹743

ЭЛЕКТРОНДУК КОЛТАМГАНЫ ПАЙДАЛАНУУГА 
БАЙЛАНЫШКАН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

«Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèí èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãàíû òåêøåð¿¿ à÷êû÷ûíûí
êâàëèôèêàöèÿëàíãàí ñåðòèôèêàòòàðûíûí 

ðååñòðëåðèí æàíà áàøêà ìààëûìàòòû ò¿ç¿¿, æ¿ð-
ã¿ç¿¿ æàíà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà áåð¿¿, îøîí-
äîé ýëå ìûíäàé ðååñòðëåðäåí ìààëûìàòòàðäû 
áåð¿¿ òàðòèáè, 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

Ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ áîðáîðëîðäó àêêðåäèòòºº ýðå-
æåëåðè, 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê 
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð æàíà áàéëà-
íûø ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè àëòû àéëûê ìåºíºòòº 
òºìºíê¿ëºðä¿ èøòåï ÷ûãûøñûí æàíà áèðãåëåø-
êåí áóéðóê ìåíåí áåêèòèøñèí:

- êâàëèôèêàöèÿëàíãàí ñåðòèôèêàòòàðäûí ôîð-
ìàñûíà êàðàòà òàëàïòàð;

- ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà êàðàæàòòàðûíà æàíà 
ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ áîðáîðäóí êàðàæàòòàðûíà êà-
ðàòà òàëàïòàð;

- ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà êàðàæàòòàðûíûí æà-
íà ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ áîðáîðäóí êàðàæàòòàðûíûí 
«Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê áåëãèëåíãåí 
òàëàïòàðãà øàéêåøòèãèí ûðàñòîî òóóðàëóó æî-
áîíóí äîëáîîðó.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2016-æûëäûí 21-èþëóíäàãû ¹411 «Èøêåðäèê 

ñóáúåêòòåðèíå òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð 
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåñèí æàêòû-
ðóó æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Èø-
êåðäèê ñóáúåêòòåðèíå òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó 
áàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàðäûí òèçìåñè:

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 13-ïóíêò ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

«13. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìààëûìàòòûê 
òåõíîëîãèÿëàð æàíà áàéëàíûø ìàìëåêåòòèê êî-
ìèòåòè».

4. Óøóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíà æèáåðèëñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íèí 2016-æûëäûí 10-íîÿáðûíäàãû ¹1057- VI òîê-
òîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèíå 
òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóãó áàð ûéãàðûì óêóêòóó 
îðãàíäàðäûí òèçìåãèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 
æºí¿íäº ìàñåëåíè êàðîî ñóðàëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìààëûìàòòûê òåõ-
íîëîãèÿëàð æàíà áàéëàíûø ìàìëåêåòòèê êîìèòå-
òèíèí òºðàãàñû óøóë òîêòîìäóí 5-ïóíêòóíäà àòàë-
ãàí ìàñåëå êàðàëãàíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í ðàñìèé ºê¿ë¿ áîëóï äàéûíäàëñûí.

7. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðà-
òûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî áºë¿ì¿-
íº æ¿êòºëñ¿í.

8. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ

Áèøêåê ø., 2019-æûëäûí 31-äåêàáðû, ¹742

Кыргыз спорту чоў жого-
тууга дуушар болду. 

2020-жылдын 22-январын-
да 83 жаш курагында Кыргыз 
Республикасынын жеўил ат-
летика боюнча улуттук ку-
рама командасынын ага ма-
шыктыруучусу Виктор Бори-
сов кєз жумду. 

Виктор Борисов 1937-жы-
лы Кыргыз ССРинин Жалал-
Абад облусунун Караван ра-
йонунун Караван айылында 
тєрєлгєн. 

1956-жылы Фрунзе шаа-
рындагы №4 орто мектепти 
аяктаган. 1960-жылы Кыргыз 
мамлекеттик дене тарбия жана 
спорт институтун аяктагандан 
кийин Виктор Федорович эм-
гек жолун «Спартак» Респуб-
ликалык ЫСК Кеўешинин ага 
инструктору болуп баштаган. 

1963-1969-жылдары жеўил 
атлетика боюнча машыкты-
руучу, 1971-1976-жылдары 
жогорку чебер мектебинде 
жеўил атлетика боюнча Кыр-
гыз ССРинин курама коман-
дасынын ага машыктыруучу-
су болуп эмгектенген.

Бир нече жыл СССРдин 
Спорткомитетинин мара-
фон дистанциясында чур-
коо боюнча (эркектер, аял-
дар) башкы машыктыруучу 
катары Бїткїл союздук де-
не тарбия боюнча илимий-
изилдєє институту менен 
бирге Советтик спортчулар-
ды 1980-1984-жылдардагы 
Олимп оюндарына даярдоо 
программасын иштеп чы-
гууга катышкан. 

2001-жылдан 2005-жылга 
чейин Кыргыз Республика-
сынын жеўил атлетика феде-
рациясын жетектеген.

2005-жылдан бїгїнкї кїн-
гє чейин Кыргыз Республи-
касынын жеўил атлетика 
боюнча улуттук курама ко-
мандасынын ага машыкты-
руучусу болуп эмгектенген.

Машыктыруучу эмгек жо-
лунда 400 метр аралыкка 
4х400 эстафетага чуркоодо 
1972-жылы Мюнхен шаа-
рында (Германия) єткєн жай-
кы Олимпиада оюндарынын 
катышуучусу Валентина Чи-
чаеваны, 1980-жылы Москва 
шаарында єткєн XXII жай-
кы Олимпиада оюндарын-
да марафонго чуркоодо ко-
ло байгенин ээси Сатымкул 
Жуманазаровду, 1986-жы-
лы єткєн «Ак ниеттїїлїк» 
оюндарынын кїмїш байге-
синин, 1989-жылы Дуйсбург 
шаарында (Германия) єткєн 
бїткїл дїйнєлїк студент-
тик Универсиадасында ма-
рафонго чуркоодо жеўїїчї, 
їч (1996,2000,2004-ж.ж.) 
жайкы Олимпиада оюнда-
рынын катышуучусу Ирина 
Богачеваны, эки жолку Азия 
чемпионатынын жеўїїчї-
сї, Азия оюндарынын чем-
пиону, 2004-жылкы жайкы 
Олимпиада оюндарынын ка-
тышуучусу Татьяна Борисо-
ваны, Азия чемпионаттары-
нын бир нече жолку чемпио-
ну, 2017-жылдын бїткїл дїй-
нєлїк студенттик Универсиа-
дасынын, 2018-жылдын Азия 
оюндарынын жеўїїчїсї жа-
на кїмїш байгесинин ээси, 
2016-жылдын Олимпиадалык 
оюндарынын катышуучусу, 
эл аралык марафондордун 
жеўїїчїсї Дарья Маслованы, 
2016-жылдын Олимпиадалык 
оюндарынын катышуучусу, 

эл аралык мелдештердин же-
ўїїчїсї Виктория Полюди-
наны тарбиялаган.

Алардын арасында, Кыр-
гыз Республикасынын 3 эм-
гек сиўирген спорт чебери, 13 
эл аралык даражадагы спорт 
чебери, СССРдин жана Кыр-
гызстандын 20 спорт чебе-
ри бар.

1973-жылы Виктор Бо-
рисовго «Кыргыз ССРинин 
эмгек сиўирген машыкты-
руучусу» наамы ыйгарыл-
ган. Ошондой эле СССР жа-
на Кыргызстандагы спортту 
єнїктїрїїгє кошкон чоў са-
лымы їчїн «СССРдеги дене 
тарбия жана спортту єнїктї-
рїїгє кошкон салымы їчїн» 
Ардак грамотасы, Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин 
грамотасы менен сыйланып, 
1997-жылы ага «Кыргыз Рес-
публикасынын маданиятына 
эмгек сиўирген ишмер» ар-
дактуу наамы ыйгарылган. 
2017-жылы Виктор Борисов 
III даражадагы «Манас» ор-
дени менен сыйланган.

Виктор Борисовдун жар-
кын элеси дайыма биздин 
жїрєгїбїздє сакталып калат.

Маркумдун туугандарына 
жана жакындарына кєўїл ай-
тып, аза кайгысын теў бєлї-
шєбїз.

Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда 
2020-жылдын 24-январында саат 10.00дє єтєт. Маркумдун сєєгї Бишкек шаарынын 

Тїндїк кєрїстєнїнє коюлат. 

С.Ш.Жээнбеков, Д.А.Жумабеков, М.Д.Абылгазиев, Г.У.Калиева, М.И.Бакиров, 
А.К.Касымалиева, К.А.Боронов, Ж.П.Разаков, А.С.Ємїрбекова, З.М.Аскаров, 

Д.А.Эсеналиев, С.А.Кылжыев, С.К.Ибраев, Г.С.Молдобекова, М.Б.Эгембердиев, 
Т.И.Икрамов, У.Т.Кыдыралиев, Т.А.Масабиров, К.К.Исаев, А.Т.Абжалиев, 

К.С.Чолпонбаев, К.Б.Базарбаев, К.М.Аманкулов, Н.А.Бардинова, К.М.Арпачиев, 
А.Э.Суракматов, К.О.Осмоналиев, М.А.Акеров, И.З.Щербаков, В.И.Бубнова, 

Р.А.Алканов, Б.Кадыркулов.

Виктор Борисов
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мамлекеттик расмий гезити

Ош обл., Ноокат 
районунун Кара-Таш 

айыл єкмєтїнїн тургуну 
Имаралиев Нурмухаммад 

Нуриллоевич 
(ОКПО 30623135, 

ИНН 20208199700060) 

æåêå èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

áèëäèðåò.
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, 

Êàðà-Òàø àéûë 
ºêìºò¿ Ï/Ï-835

Ош областынын Алай райондук САКБ
кыймылсыз мїлккє эл алдында экинчи жолку 

ачык формада аукцион жарыялайт.

Ош областынын Алай райондук САКБсы, Ош областынын Алай 
районунун Жошолу айыл єкмєтїнїн Коммунизм айылында 

жайгашкан жалпы аянты 173,32 кв.м., жашоо аянты 132,92 
кв.м., 4394 ч.м. жер аянтына жайгашкан, Айдаров Азизбек 

Исмаиловичке таандык кїрєєгє коюлган кыймылсыз мїлккє эл 
алдында ачык формада аукцион жарыялайт. Идент. коду: 5-01-05-

1003-0166. 

Áàøòàïêû ñàòûê áààñûí 1 767 000 (áèð ìèëëèîí 
æåòè æ¿ç àëòûìûø æåòè ìè¢) ñîì.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð, êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æà-
íà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë 
êàò áåð¿¿ñ¿ êåðåê; (àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.) Îøîíäîé ýëå, àóê-
öèîíãî êàòûøóó÷óëàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷º-
ì¿íäº Àëàé ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äå-
ïîçèòòèê ýñåáèíå òºìºíäºã¿ ðåêâèçèòêå: ý/ñ÷åò 4407052100000124, 
ÈÍÍ: 00101199510034, ÁÈÊ: 440001, òºëºì êîäó: 14511900, Àëàé ÐÎÊ, 
øåðòïóë òºëººñ¿ êåðåê.

Ñîîäà-ñàòûê (àóêöèîí) êûéìûëñûç ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåê áîþí-
÷à, Îø îáëàñòûíûí Àëàé ðàéîíóíóí Æîøîëó àéûë ºêìºò¿í¿í Êîì-
ìóíèçì àéûëûíäà 2020-æûëäûí 2-ìàðò ê¿í¿ ñààò 14.00äº áîëóï 
ºò¿¿ñ¿ äàéûíäàëñûí.

Àóêöèîíäî óòóï àëãàí êàòûøóó÷ó æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí àóê-
öèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóëäóí ñóììàñûí êî-
øóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òîëóê òåëººãº ìèëäåòò¿¿.

Ñîîäà-ñàòûê (àóêöèîí) óþøòóðóó÷ó: ñîò àòêàðóó÷ó: Ûñìàéûë óóëó 
Ê. Áàðäûê ñóðîîëîð áîþí÷à: (03234) 5-11-56, (0773) 07-33-07, (0550) 
19-07-07 òåëåôîíäîðóíà æå òºìºíäºã¿ àäðåñ áîþí÷à: Îø îáëàñòû-
íûí Àëàé ðàéîíóíóí Ã¿ë÷º àéûëû, Àëûìáåê-Äàòêà êº÷ºñ¿ ¹1  
êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.

Ñ-669

Подразделение службы 
судебных исполнителей

объявляет публичные торги на 
-на недвижимое имущество:

находящийся по адресу: 
г.Токмок, ул.Дзержинского, 
42, жилой дом с земельным 

участком мерою - 595,0 кв.м., 
полезной площадью - 41,8 
кв.м., жилой площадью - 

35,9 кв. м., принадлежавшей 
Щербаевой Чинаре Конойевне. 

Ñòàðòîâàÿ ïðîäàæíàÿ 
öåíà 560 000 (ïÿòüñîò 

øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîìîâ. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26 ôåâðàëÿ 
2020 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñ-
òó ðàñïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æå-
ëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ 
çà 1 äåíü äî òîðãîâ íåîáõîäèìî 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò 
íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîê-
ìîê, «ÐÑÊ Áàíê» Òîêìîêñêèé Ôè-
ëèàë ÁÈÊ 129012, äåïîçèòíûé 
ñ÷åò 4403092100000155.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ 
ãîðîäà Òîêìîê. óë.Ëåíèíà, 
377, 11 êàá. (03131) 6-29-73, 

6-29-87 Ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü ×àëáàåâ ×.×.

Ñ-668

ПССИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ г.БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на кирпичи полублоки в количестве 3 320 (три тысячи 
триста двадцать) штук, принадлежащие ОсОО «Новострой 

Сервис», находящиеся на территории ЗАО «Альфа Телеком». 

Стартовая стоимость 15 140 
(пятнадцать тысяч сто сорок) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27.02.2020 ã. â 10.00 ÷àñîâ â ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñ-
êèì äåëàì ã.Áèøêåê ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, êàá.414.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñàðûìñàêîâ Ý.Ó.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 90-19-55, 90-19-56, 
(0552/700) 92-82-06.

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА МЭРИИ 

ГОРОДА БИШКЕК 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных административных 
муниципальных должностей

Ìëàäøàÿ äîëæíîñòü

1. Ñïåöèàëèñò îòäåëà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà – 1 åä.

ÎÁÙÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÅ:

1. ÇÍÀÍÈÅ:
- îáùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ ìëàäøèõ 

àäìèíèñòðàòèâíûõ ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé:
 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå», «Êîäåêñ ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ 
ñëóæàùèõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ñîâåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå îò 19 àâãóñòà 2016 ã. ¹43.

2. Âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé ãðàìîòíîñòüþ è îðãòåõíèêîé, íåîáõî-
äèìûìè ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè.

3. Âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì è îôèöèàëüíûì ÿçûêàìè â îáú-
åìå,  íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé. 

4. Íàâûêè ñîñòàâëåíèÿ àíàëèòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, àíàëèòè÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè.

5. Óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå, èíèöèàòèâíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü.

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ 
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:

1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì âàêàíñèé;
2. Ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ ñ ôîòîãðàôèåé;
3. Ðåçþìå;
4. Àâòîáèîãðàôèÿ;
5. Ðåêîìåíäàöèè (æåëàòåëüíî);
6. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå 

îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (êîïèþ òðóäîâîé 
êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâà-
ëèôèêàöèè, ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè è ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ñëóæáàìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì 
ïî ìåñòó ðàáîòû);

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

8. Ãðàæäàíå, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, íå îòâå÷àþ-
ùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äî-
ïóñêàþòñÿ.

Êîíêóðñàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû â îòäåë êàäðîâ Äå-
ïàðòàìåíòà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ìýðèè ãîðîäà Áèøêåê ñ 24 ÿíâàðÿ 
ïî 6 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ïî àäðåñó: óë.Áàéòèê Áààòûðà, 17 (çäà-
íèå Îêòÿáðüñêîé ðàéàäìèíèñòðàöèè) 2 ýòàæ, 22 êàá.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 51-16-98, 51-18-61.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ:
Äëÿ äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî 
òå ïðåòåíäåíòû, äîêóìåíòû êîòîðûõ ñîîòâåòñòâóþò ê ïðåäú-
ÿâëåííûì òðåáîâàíèÿì. Êîíòàêòíûå äàííûå è àäðåñ äîëæíû áûòü 
óêàçàíû òî÷íî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ: 
ìýðèè ã.Áèøêåê - http://meria.kg Ãîñóäàðñòâåííîé 

êàäðîâîé ñëóæáû ÊÐ - http://www.mkk.gov.kg
Ñ-665

Бишкекское городское управление Агентство автомобильного, 
водного транспорта и весогабаритного контроля при 

Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА МАРШРУТАХ:

¹ 
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå ìàðø-
ðóòà Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ Ìåñòî îòïðàâêè àâòîáóñîâ Ïîòðåáíîå êîëè-

÷åñòâî àâòîáóñîâ

I II III V VI VII

1 51 ¹587 «Áèøêåê – Òþï»
8.00, 9.40, 10.40, 14.00, 15.15, 17.40 ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»

8Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 
8.00, 9.40, 10.40, 14.00, 15.15, 17.40

Àâòîêàññà ÎñÎÎ «Òþï-Êàðêû-
ðà òàêñè»

2 52
¹566 «Áèøêåê – Áàçàð-Êîðãîí 

÷/ç ïåðåâàë Òºº-Àøóó 
(ñåçîííûé)»

9.00, 11.00 ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
4Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 8.00, 10.00 Àâòîáåêåò «Áàçàð-Êîðãîí»

3 53 ¹576 «Áèøêåê – Êûçûë-Æàð ÷/ç 
ïåðåâàë Òºº-Àøóó (ñåçîííûé)»

11.30 ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
2

Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 7.00 Àâòîêàññà «Êûçûë-Æàð»

4 54 ¹529 «Áèøêåê – Êºê-Ñàé (÷/ç 
Òàðàç)»

8.30 ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
2

Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 6.20 Àâòîêàññà «Êºê-Ñàé»

5 55 ¹587/À «Áèøêåê – Òþï»
13.00 ôèëèàë «×ûãûø àâòîáåêåòè»

2Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 11.40 Àâòîêàññà ÎñÎÎ «Òþï-Êàðêû-
ðà òàêñè»

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáûå þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè.

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ã.Áèøêåê, óë.×óéêîâà ¹149, òåë.: (0312) 
45-59-18.

Çàÿâêà è êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ïî 22 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà ã.Áèøêåê, óë. ×óéêîâà ¹149, ÁÃÓ ÀÀÂÒèÂÊ ÌÒÄ ÊÐ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 25 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà ã.Áèøêåê, óë.×óéêîâà ¹149, ÁÃÓ ÀÀÂ-
ÒèÂÊ ÌÒÄ ÊÐ.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
Ñ-667

«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК 
(соода белгиси MegaCom)

04.02.2020-ж. тарта, аракеттеги жана жаўы абоненттер їчїн 
«Бактылуу сааттар» тарифтик опциясына кошулуу жабыла 

тургандыгын маалымдайт.

Îø îáë., Íîîêàò 
ðàéîíóíóí Ìèðìàõìóäîâ 

àòûíäàãû àéûë àéìàãûíûí 
òóðãóíó Ñàéíàçàðîâ 

Õàáèáóëëî Ýðêèíæàíîâè÷òèí 
æåêå èøìåðä¿¿ë¿ê 

ê¿áºë¿ã¿ (ÎÊÏÎ 23109521, 
ÈÍÍ 21408197500597) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Äàðåãè: Íîîêàò ð-íó, 
Ìèðìàõìóäîâ à/à. Ï/Ï-568

Êåðáåí øààðûíûí 
òóðãóíó Ñåéäàëèåâ Áåêíóð 

Àëòûíáåêîâè÷êå òààíäûê × 
¹359217 ìàì. àêòû, òóðàê 

æàéäûí òåõ. ïàñïîðòó 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-770

«АЙЫЛ БАНК» ААКнын
финансылык-чарбалык 
ишмердигине тиешелїї 

олуттуу фактылар 
туурасындагы маалымат.
2020-æûëäûí 20-ÿíâàðûí-

äàãû 3/10 «Àéûë Áàíê» ÀÀÊ-
íûí äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 
òîêòîìóíóí íåãèçèíäå Áàéû-
ñîâ Àêûëáåê Êàéûðáåêîâè÷ 
2020-æûëäûí 22-ÿíâàðûíàí 
áàøòàï “Àéûë Áàíê” ÀÀÊíûí 
áàøêàðìàëûêòûí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû, áàøêàðìàëûê-
òûí ì¿÷ºñ¿ áîëóï øàéëàíäû.

Информация о существенном 
факте, затрагивающем 

финансово-хозяйственную 
деятельность.

ОАО «АЙЫЛ БАНК»
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-

íèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 
«Àéûë Áàíê» îò 20 ÿíâàðÿ 
2020 ãîäà ¹3/10 Áàéûñîâ 
Àêûëáåê Êàéûðáåêîâè÷ 
èçáðàí ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ, 
Çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Àéûë Áàíê» 
ñ 22 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà ñðîêîì 
íà 1 (îäèí) ãîä.

Ñ-670



2020-жылдын  24-январы12
мамлекеттик расмий гезити

Ош облусунун 
Ноокат районунун 
Жаўы-Ноокат а/о 

Шалдырама айылынын 
тургуну Курбоналиева 

Махмудахон 
Абдувахобовна
(ОКПО 28488233, 

ИНН 12402198000803)

æåêå èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

áèëäèðåò.
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, 

Æà¢û-Íîîêàò à/î.
Ï/Ï-652

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Íîîêàò ðàéîíóíà êàðàøòóó 
Ìèðìàõìóäîâ àòûíäàãû 

àéûë àéìàãûíûí òóðãóíó, 
æåêå èøêåð Àëèìæàíîâ 
Àáäóëàçèçãå òèåøåë¿¿ 

(ÈÍÍ 20701195000180, 
ÎÊÏÎ 24361852) ìàìëåêåòòèê 

êàòòîî æºí¿íäºã¿ 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-418

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòû òàðàáûíàí 

áåðèëãåí Æà¢û-Íîîêàò 
àéûë àéìàãûíûí æàøîî÷óñó 

Ñàòûáàëäûåâ Ñàïàðáåê 
Êóðáàíáàåâè÷êå òààíäûê 
¹132850 ìàìëåêåòòèê 

àêòûñû èäåí. ¹5-05-06-
1002-0003 æàíà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-779

Àëãà àéûë ºêìºò¿í¿í 
Øàê-Øàê àéûëûíäà 
æàéãàøêàí Êîçèáàåâ 

Þíóñàëèíèí 8-02-07-1002-
0003 èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó ìåíåí êàòòàëãàí 
òóðàê æàéûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æàíà æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûíûí ºç 
êîëóíäàãû ò¿ï íóñêàëàðû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-279

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé 
êíèæêè VT-I ¹000747 íà 
èìÿ Äæàëáèåâà Ìàðëåñà 
Îðîçáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-66

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øàìáàåâ 
Êàíûáåê Ñûðãàáåêîâè÷ (êîä 

ÎÊÏÎ 29817495) ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-68

Æóñóáàëèåâ Òàáûëäû 
Êóäàéáåðäèåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

(02.02.2011-æ.) ªçãºí 
ðàéîíäóê ñàëûê êûçìàòû 

òàðàáûíàí áåðèëãåí 
ÎÊÏÎ 27208987 ñàíäóó 

êàðòàñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-69

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî 
ëèöà çàíèìàþùåãîñÿ 

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ ñåðèè ×ÃÐ, 

ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
66806, êîä ÎÊÏÎ 23493152 
ÈÏ Èìàíàëèåâîé Äèíàðû 
Áåêáîñóíîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-67

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá 
àéûëûíûí Ãàôóðæàíîâ 

êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó Òóðñóíîâ 
Ðàèìæàíãà òààíäûê æåð 

¿ë¿ø¿í¿í ¹27780 ê¿áºë¿ã¿ 
(21.01.1999-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-884

ЖАРЫЯ!

КЫРГЫЗСТАН МУСУЛМАНДАР 
ДИН БАШКАРМАЛЫГЫ 

2020-жылдагы Сауд Араб Падышалыгына болгон 
ажылык сапарына ажыларды жеткирїї їчїн Кыргыз 

Республикасынын жана Сауд Араб Падышалыгынын улуттук 
авиакомпаниялары ортосунда єтїїчї конкурска тиешелїї иш 

кагаздарды кабыл алуу мєєнєтї 2020-жылдын 30-январы 
саат 17.00гє чейин узартылгандыгын жарыялайт. 

Êîíêóðñêà êàòûøà òóðãàí àâèàêîìïàíèÿëàðãà êîþëãàí òàëàïòàð 
òóóðàëóó êåíåíèðýýê ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í Ìóôòèÿòòûí òºìºíê¿ àä-
ðåñèíå êàéðûëñà áîëîò. 

Áèøêåê ø., Ãîãîë êº÷., 57 (Ìîñêâà êº÷ºñ¿í¿í êåñèëèøèíäå). 
óþëäóê òåë.: (0778) 90-06-01
òåë/ôàêñ: (0312) 48-61-67
ý-ïî÷òà: muftiyat.hajj@mail.ru

Êîíêóðñ ºòº òóðãàí ê¿í:   31-ÿíâàðü, 2020-æ. ñààò 11.00

Æàéû:    Ìóôòèÿòòûí æûéûíäàð çàëû.

Äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëóó:  2020-æûëäûí 30-ÿíâàðû 
    ñààò 17.00ãº ÷åéèí.

Æûéûíòûêòû æàðûÿëîî ê¿í¿:  01.02.2020

• Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ìººíºòòºí êå÷èêòèðèëãåí àðûçäàð êà-
áûë àëûíáàéò.

ÊÌÄÁíûí
Àæû-Óìðà æàíà Ýë àðàëûê áàéëàíûøòàð áºë¿ì¿

Í-64

ПССИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное имущество:

квартиру, общей площадью – 61,4 кв.м., жилой площадью 
– 40,9 кв.м., расположенный по адресу: г. Бишкек, 
улица Гоголя, д. 20, кв. 85, принадлежащий на праве 
собственности Юсопжон уулу Тынчтыкбеку.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííóþ çàëîæåííóþ êâàð-
òèðó ñîñòîÿòñÿ 28 ôåâðàëÿ 2020 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Áèø-
êåê, óëèöà Ãîãîëÿ, ä. 20, êâ. 85, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé 
öåíîé 2 554 308 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ-
÷è òðèñòà âîñåìü) ñîì 24 òûéûí.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 
5% îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà òîð-
ãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Öåíò-
ðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001, ð\ñ 
4402042100000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Ñ-664

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО:

- квартиру по адресу: г. Бишкек, мкр. Восток-5, дом 10/2, 
кв., 39 принадлежащего должнику Эргешовой Гульназ 
Эрмековне, (17.01.1976 г.р.) на праве собственности. 
Установлена начальная (стартовая) продажная стоимость в 
размере 1 914 920 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26.02.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã. Áèø-
êåê, ìêð. Âîñòîê-5, äîì 10/2, êâ., 39

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ 
4402042100000489, ÁÈÊ - 440001, Êîä ïëàòåæà - 14511900 è îáðàòèòü-
ñÿ ñ çàÿâëåíèåì Â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ñ-664

Подразделение службы судебных исполнителей
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на недвижимое имущество: квартира находящийся по 
адресу: г.Токмок, ул.Тоголок Молдо, дом 28 кв. 47, полезная 
площадь -48,5 кв.м., жилая - 30,0 кв.м., принадлежащее на 
праве собственности Хашековой Назгуль Абдиразаковне. 

Ñòàðòîâàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà 732 274, 0 (ñåìüñîò òðèäöàòü 
äâå òûñÿ÷à äâåñòè ñåìüäåñÿò ÷åòûðå) ñîì. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ðàñ-
ïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ çà 1 äåíü 
äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò íà÷àëüíîé 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê, «ÐÑÊ Áàíê» 
Òîêìîêñêèé Ôèëèàë ÁÈÊ 129012, äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403092100000155.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ ãîðîäà Òîêìîê. óë.Ëåíèíà, 377, 11 êàá. 
(03131) 6-29-73, 6-29-87 ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ×àëáàåâ ×.×. Í-73

Судебный исполнитель Подразделения 
службы судебных исполнителей (далее ПССИ) 
Ленинского района г.Бишкек Сабитова Л.М.

ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ

на 1\2 часть домостроения, расположенного по адресу: 
г.Бишкек ул.Гагарина д.144, идентификационный код 
1010500330021, принадлежащий на праве собственности 
Губанову Константину Сергеевичу - дом общей полезной 
площадью - 89,3 кв.м., на земельном участке мерою
- 752,0 кв.м.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 3 ìàðòà 2020 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâà.

Íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà 951 000 ñîì 
(äåâÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñîì).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé öåíû - 
47 550 ñîì - ãàðàíòèéíîãî âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ÎÀÎ «ÐÑÊ 
Áàíê» Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ÁÈÊ 440001, êîä 14238900, ëèöå-
âîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ð-íà ã.Áèøêåê 4402052100000877 (ïî àä-
ðåñó: ã.Áèøêåê, ïð-ò Ìîëîäîé Ãâàðäèè, 38 À).

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

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî 
ð-íà ã.Áèøêåê ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ, 

òåë.: (0312) 34-20-73, (0553) 09-12-67, (0505) 09-12-67. Í-65

ОАО ТД «МИН ТУРКУН»
Сообщает, что с 30 января 2020 г. производит выплаты 

доходов по именным процентным облигациям (19 октября 
2018 года Государственной службой регулирования и надзора 
за финансовым рынком при Правительстве КР внесена запись 
в Единой государственный реестр ценных бумаг в Кыргызской 

Республике о выпуске четвертой эмиссии облигаций,)

Âûïëàòà äîõîäîâ ïî èìåííûì ïðîöåíòíûì îáëèãàöèÿì áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â ïåðèîä ñ 30 ÿíâàðÿ 2020 ã. ïî 14 ôåâðàëÿ 2020 ã.
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó -17% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 27 ÿíâàðÿ 2020 ã;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã.Áèø-
êåê, ïð. ×óé ¹219, 9-é ýòàæ.

• Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå â îôèñå 
ÔÊ «ÑÅÍÒÈ» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé ¹219, 9-é ýòàæ.

Òåë.: (0559) 61-00-25, 61-45-89, www.senti.kg

ОсОО “Альфа Триумф”
îáúÿâëÿåò î ñâîåì çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: 
ñ.Ñîêóëóê óë.Ôðóíçå, 86, òåë.: (0553) 33-93-59 Í-70

Ñ-666

ПССИ Панфиловского района Чуйской области
объявляет публичные торги в форме открытого аукциона на 

следующее заложенное недвижимое имущество:

- нежилое помещение «Зерноток», расположенное на 
земельном участке мерою 1,3 га, идентификационный код 
7-07-06-0494-0001 находящегося по адресу: Панфиловский 
район, с. Панфиловское, ул. Зерноток принадлежащий на 
праве частной собственности залогодателю Чоконову Сасману 
Зоотбековичу на основании договора купли продажи №2011-
7089 т 07.12.2011 г., путем продажи с публичных торгов в 
форме открытого аукциона, со стартовой стоимости 2 093 400 
(два миллиона девяносто три тысячи четыреста) сомов. Для 
участия на аукционе необходимо внести гарантийный взнос в 
размере 5% от стартовой суммы до начала проведения торгов 
на депозитный счет ПССИ Панфиловского района: р/счет 
4403082100000171, Панфиловский РОК, ИНН 00405199510158, 
БИК 440001, Каиндинский филиал ОАО "РСК -Банк".

Ó÷àñòíèê àóêöèîíà äîëæåí â òå÷åíèå 5 äíåé âíåñòè ñóììó, çà êî-
òîðóþ èì êóïëåíî èìóùåñòâî, ñ çà÷åòîì ñóììû, âíåñåííîé èì ïåðåä 
íà÷àëîì àóêöèîíà. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 10.00 
÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ê Ñòàðøåìó ñóäåáíîìó 
èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ Ïàíôèëîâñêîãî ðàéîíà Êî÷åðáàåâó Í.Ä.                                           

ïî òåëåôîíó: (03137) 5-15-82, (0555) 10-76-18. Í-72

Ош шаардык САКБму ачык тоорук 
(открытый аукцион) жарыялайт

Ош шаарынын Достук к/ш №78 кєчєсїнїн №17 їйї, карызкор 
Карабаева Айсалкын Раевнанын наамында катталган єзїнє 

тиешелїї болгон турак їйї, код ЕНИ-5110500080524.

À÷ûê òîðóê Îø øààðûíûí Äîñòóê ê/ø ¹78 êº÷ºñ¿í¿í ¹17 ¿é äà-
ðåãè áîþí÷à 18-ôåâðàëü 2020-æûëû ñààò 10.00äº ºòºò.

Áàøòàëãû÷ áààñû 3 798 800 ñîì.

À÷ûê òîîðóêêà êàòûøóóãà êàëîî÷óëàð Îø øààðûíûí ÑÀÊÁíûí äå-
ïîçèòòèê ýñåáèíèí, ý/ñ÷åò 4407012100000188, ÈÍÍ 00101199510034, 
ÁÈÊ 440001, òºëºì êîäó 14511900, Îø ÐÎÊ Áàíê àëóó÷ó Îø øààðäûê 
ôèëèàëû ÀÀÊ «ÐÑÊ Áàíêûíà» áàøòàëãû÷ áààñûíûí 5% êåïèëäèê òº-
ã¿ì òºëººñ¿ çàðûë æàíà à÷ûê òîðóê äàéûíäàëãàí ê¿íãº, áèð ê¿í êàë-
ãàíãà ÷åéèí òºëºí¿ø¿ êåðåê.

Óòóï àëóó÷ó à÷ûê òîîðóê ºòêºð¿ëãºí ê¿íäºí áàøòàï 7 ê¿íäºí êå÷èê-
òèðáåñòåí ñàòûï àëûíãàí ì¿ëêò¿í ñóììàñûí òîëóê, êåïèëäèê ñóììà-
íû ýñåïêå àëóó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòòåíåò. Ýãåðäå à÷ûê òîî-
ðóêòó óòóï àëóó÷ó 7 ê¿íä¿í è÷èíäå òîëóãó ìåíåí òºêïºñº, 5% êåïèë-
äèê òºëºì¿ ìàìëåêåòòèí ïàéäàñûíà ÷åãåðèëåò.

Ýêèí÷è à÷ûê òîîðóê 2020-æûëäûí 18-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 10.00äº Îø 
øààðû Äîñòóê ê/ø ¹78 êº÷ºñ¿í¿í ¹17 ¿é äàðåãè áîþí÷à ºòêºç¿ëºò.

Òàê ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í Îø øààðäûê ÑÀÊÁíûí 
ñîò àòêàðóó÷óñó Ñàòûáàëäèåâ Àëìàç Ìóñàáåêîâè÷êå 

êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò òåë.: (03222) 2-01-66. Í-71



Ала-Бука райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

Жалал-Абад областынын райондор аралык сотунун 
19.01.2019-жылдагы аткаруу баракчасынын негизинде кїрєєгє 
коюучу Мураталиева  Венера Расулжановнага таандык Ала-Бука 

районунун Ала-Бука айыл єкмєтїнє караштуу Ала-Бука айылынын  
М.Мамырбеков кєчєсїндє жайгашкан жалпы пайдалануу аянты 
- 9,24 кв.м. болгон кыймылсыз мїлкї экинчи жолу ачык соода-

сатыкка коюлат. 

Баштапкы баасы 240 000 (эки жїз кырк миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 2-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðèíäå ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
êàòûøóóãà àðûç æàíà ñîîäà-ñàòûêêà àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîë-
äóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº; ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 
5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóììàíû Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê 
ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿. Ñîò àòêàðóó÷óíóí ñîîäà-ñàòûê-
êà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó ñîîäà-ñàòûê áàøòàëãàíãà ÷å-
éèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºëº-
ãºí øåðòïóë ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Ñîî-
äà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû òºëºãºí øåðòïóë ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò.  
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿í êå÷èê-
òèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóë-
äóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òî-
ëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 

Ñóðàï áèë¿¿ ¿÷¿í Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà (Àëà-Áóêà ðàéîíó, 
Àëà-Áóêà àéûëû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿, 37) êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03741) 5-03-07. Ä-02

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

Жалал-Абад областынын Ала-Бука районунун Т.Балбагулов айыл 
єкмєтїнїн Кашкалак айылында жайгашкан Рысбаева Дилбаркан 

Назановнага таандык жалпы пайдалануу аянты - 63,55 кв.м., 
жашоо аянты - 46,75 кв.м., жер участогунун аянты - 2171,85 кв.м. 

болгон турак жайы экинчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 

Кыймылсыз мїлктїн баштапкы баасы 600 000 (алты жїз миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 2-ìàðò  ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð êàòû-
øóóãà àðûç æàíà àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº 
òèë êàò áåð¿¿ãº; ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº Àëà-Áó-
êà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 
Àðûçäàðäû êàáûë àëóó ñîîäà-ñàòûê áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóð-
äà á¿òºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó 
áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû 
òºëºãºí øåðòïóë ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í 
è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò. Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí 
ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí ñîîäà-ñàòûêòûí áàøòàëû-
øûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí 
ì¿ëêò¿ ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.

Ñóðàï áèë¿¿ ¿÷¿í Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà (äàðåãè: Àëà-Áóêà 
ðàéîíó, Àëà-Áóêà àéûëû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿, 37) êàéðûëñà¢ûç-
äàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03741) 5-03-07. Ä-02

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

  Жалал-Абад областынын райондор аралык сотунун 
19.01.2019-жылдагы аткаруу баракчасынын негизинде кїрєєгє 

коюлуучу Токтобаев Закирджон Аширбаевичке таандык Ала-
Бука районунун Ала-Бука айыл єкмєтїнїн Ала-Бука айылындагы 
Автобазная кєчєсї №23 їйдїн №2 батиринде  жайгашкан жалпы 

пайдалануу аянты - 69,08 кв. м., жашоо аянты - 45,36 кв. м. 
болгон кыймылсыз мїлкї экинчи жолу ачык соода-сатыкка 

коюлат. 

Мїлктїн баштапкы баасы 450 000 (тєрт жїз элїї миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 2-ìàðò ê¿í¿ ñààò 16.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðäå ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð êàòû-
øóóãà àðûç æàíà àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº 
òèë êàò áåð¿¿ãº; ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº Àëà-Áó-
êà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 
Àðûçäàðäû êàáûë àëóó ñîîäà-ñàòûê áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóð-
äà á¿òºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó 
áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû 
òºëºãºí øåðòïóë ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í 
è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò. Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí 
ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí ñîîäà-ñàòûêòûí áàøòàëû-
øûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí 
ì¿ëêò¿ ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 

Ñóðàï áèë¿¿ ¿÷¿í Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà (äàðåãè: Àëà-Áóêà 
ðàéîíó, Àëà-Áóêà àéûëû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿, 37) êàéðûëñà¢ûç-
äàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03741) 5-03-07. Ä-02

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

«Æàëàëàáàò-Àóäèò» 
æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí 

êîîìóíóí óñòàâû, ê¿áºë¿ã¿, 
óþøòóðóó êåëèøèìè 
(ê¿áºë¿êò¿í ñåðèÿñû 

ÃÏÞ ¹0018447, êàòòîî 
íîìåðè 48018-3303-Æ×Ê, 

ÎÊÏÎ êîäó 22157653, 
ÈÍÍ 01610200010028) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-02

Àáäûðàõìàíîâà Êàëûñ 
ªì¿ðáåêîâíàãà òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Áàçàð-Êîðãîí àéûëûíäàãû 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû ×451141, 

áåðèëãåí ê¿í¿ 19.04.2013-
æ. ¹3666) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-02

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ Ñóäåáíîãî 

äåïàðòàìåíòà ïðè Âåðõîâíîì 
ñóäå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 

Ïîäðàçäåëåíèè ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé 

Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê 
¹232 íà èìÿ Ìàíàñ 

óóëó Áåêíàçàð ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï-Ï-002

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) ¹0054544  íà èìÿ 
Àáàñêàíîâîé Ðîçå ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-76

Áåêòàøîâ Áàêòûÿð 
Ìàìáåòêóëîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ¹865736 ìàì. àêò 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-74

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà  î ïðàâå 

÷àñòíé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
¹0081036 Áåëîâîäñê. à/î 
è ¹0030562 Ïåðâîìàéñê. 
à/î íà èìÿ Ëîìîâà Àíâàðà 

Èäðèñîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-78

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè ÎñÎÎ 
"Ýëåêòðî ÊåéÄæè" ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-77

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл 
мамлекеттик университети 

профессордук-окутуучулук курамдын тємєндєгї 
орундарын ээлєє їчїн конкурс жарыялайт: 

ÊÀÔÅÄÐÀ ÁÀØ×ÛËÛÃÛÍÀ: 
1. Áóõãàëòåðäèê ýñåï, òàëäîî æàíà àóäèò êàôåäðàñû 
2. Ýêîíîìèêà, êàðæû æàíà ñàëûê ñàëóó êàôåäðàñû 
3. Òàáèãûé èëèìäåð êàôåäðàñû 
4. Òàðûõ, ôèëîñîôèÿ æàíà ñîöèîëîãèÿ êàôåäðàñû
5. ×åò òèëäåð êàôåäðàñû 

Àðûçäàð æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí òàðòûï áèð àéäûí è÷èíäå êàáûë 
àëûíàò.

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103,                    
Ê.Òûíûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 237-áºëìº.

Òåëåôîí: 5-26-98.

Касым Тыныстанов атындагы 
Ысык-Кєл мамлекеттик 

университетинин
Физика-техникалык жана Экономика жана туризм 

факультеттеринин декандык кызмат ордуна 
КОНКУРСТУК ШАЙЛОО ЖАРЫЯЛАНАТ:

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 29-ìàéûíäà-
ãû ¹346 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æî-
ãîðêó îêóó æàéûíûí ôàêóëüòåòè æºí¿íäºã¿ æîáîäî» («Ïîëîæåíèå î 
ôàêóëüòåòå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè») 
áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà æîîï áåðãåí òàëàïêåðëåðäèí äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó 2020-æûëäûí 4-ôåâðàëûíûí ñààò 16.00ãº ÷å-
éèí æ¿ðã¿ç¿ëºò. 

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103,                 
Ê.Òûíûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, Óþøòóðóó êîìèòåòè, 237-áºëìºñ¿.

Òåëåôîí: 5-26-98.

Ñ/Î-12

Ñ/Î-12

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

Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé 
áàëàíñ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2020 ãîäà

Êîä 
ñòðîê  

Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà 

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà 

1. Àêòèâû   

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

1.2. Êðàòêîñðî÷íûå àêòèâû 4824,9 7195,8

1.3. Èòîãî àêòèâîâ 19516,0 21886,9

2. Êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà   

2.1. Âûïóùåííûé àêöèîíåðíûé êàïèòàë 6391,6 6391,8 

2.2 Ðåçåðâíûé êàïèòàë 0 0 

2.3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 0 0 

 Èòîãî êàïèòàë 6391,8 6391,8 

2.4. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 13124,2 15495,1

2.5. Èòîãî êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà 19516,0 21886,9

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷åò î 
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ía 01.01.2020 ã.

 Íà íà÷àëî 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà 

Íà êîíåö 
îò÷åòíîãî 
ïåðèîäà 

1. Îñíîâíîé äîõîä îò ðåàëèçàöèè à/óñëóã 0 0 

2. Ñåáåñòîèìîñòü àâòîïåðåâîçîê 0 

3. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) 0 0 

4. Ïðî÷èå äîõîäû îò îïåðàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè 

0 0 

5. Ïðî÷èå ðàñõîäû îò îïåðàöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè 

0 0 

6. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) 0 0 

7. Íå îïåðàöèîííûå äîõîäû (+) ðàñ-
õîäû (-) 

0 0 

8. Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (+) è óáûòîê (-) 0 0 

Ñ-672

ПССИ Жайылского района
объявляет первичные 

публичные торги на 
заложенное имущество:

жилой дом (земля и строение) 
с земельным участком, 

принадлежащий на праве 
собственности Джолдошбаеву 

Рустаму Осмоналиевичу, 
расположенный по адресу: 

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

ул.Железнодорожная, дом 
№109 со стартовой ценой 

1617556,93 сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.02.2020 
ãîäà â 13.30 ÷àñàì ïî ìåñòó 
íàõîæäåíèþ èìóùåñòâî.

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

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

Ïî âñåì âîïðîñàì 
îáðàùàéòåñü ÏÑÑÈ 

Æàéûëñêîãî ðàéîíà,
Òóðóñáåêîâó À.Ò. êàá ¹7, 

òåë.: (03133) 3-70-08. Í-75

ПССИ АЛАЙСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на недвижимое имущество жилой дом расположенный по 
адресу: Ошская область, Алайский район, а/а Сары-Могол, 
с.Сары-Могол, ул. Тунгуч д,195 общей полезной площадью 816 
кв.м., жилой площадью 55,0 кв.м., принадлежащий должнику 
Курмушуеву Эргешбаю Тойгонбайевичу, идент.кодом 5-01-14-
1001-0674. 

Начальная стартовая цена 375 000 
(триста семьдесят пять тысяч) сомов.

Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, îáÿçàíû äàòü çàÿâêó íà 
ó÷àñòèå (ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí 
äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà) è ïîäïèñêó î òîì, ÷òî íå èìååòñÿ ïðåïÿòñò-
âèé ê èõ ó÷àñòèþ â àóêöèîíå. À òàê æå âíîñÿò ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% 
îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû ïåðåä íà÷àëîì òîðãà, íà äåïîçèò-
íûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàéñêîãî ðàéîíà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ð/ñ÷åò 
4407052100000124, ÈÍÍ 00101199510034, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 
14511900 (ïðî÷èå íå íàëîãîâûå äîõîäû) Àëàéñêèé ÐÎÊ, áàíê ïîëó-
÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü 
ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Àóêöèîí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: Îøñêàÿ îáëàñòü, Àëàéñêèé 
ðàéîí, ñ. Ãóëü÷à, Àëûìáåêà Äàòêè, 1, 24 ôåâðàëÿ 2020 ã. â 11.00 ÷.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé àóêöèîí äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè 
ñóììó, çà ïðèîáðåòåííûé ïðåäìåò çàëîãà (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷å-
òîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ûñìàéûë óóëó Êàíûáåê. 

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (03234) 5-11-56, (0773) 07-33-07 èëè ïî 

àäðåñó: ñ.Ãóëü÷à, óë. Àëûìáåêà Äàòêè, 1. Ï/Ï-0080
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СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ» 
уведомляет, о существенном факте; что 20 января 2020 года 
решением Совета директоров ОАО «Электрические станции»: 

1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ 
«Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè»:

- Ñàðñåéèòîâà Èñëàíáåêà Çàéûðáåêîâè÷à – Ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì – 
÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè;

- Áåêòåíîâà Òàëàéáåêà Ýðêèíáåêîâè÷à – Çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó è èí-
âåñòèöèîííûì ïðîåêòàì - ÷ëåíà Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè.

2. Èçáðàí â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå 
ñòàíöèè»:

- Áåêòåíîâ Òàëàéáåê Ýðêèíáåêîâè÷ – Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì – ÷ëåíîì 
Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè.

Ñ-671

“КЕРЕМЕТ БАНК” 
АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ

2020-жылдын 26-февралында саат 11.00дє 
Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 720001, 

Т.Молдо к., 40/4-їй дарегинде акционерлердин 
кезексиз жалпы жыйыны єткєрїлєрїн 

маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈÍÄÅ:

1. “Êåðåìåò Áàíê” ÀÀÊ àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç 
æàëïû æûéûíûíûí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êó-
ðàìûí áåêèò¿¿.

2. Êûçûê÷ûëûãû áàð êåëèøèì ò¿ç¿¿ æºí¿íäº.

Æûéûíãà êàòûøóó÷ó àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí 
áàøòàëûøû – ñààò 10.00äº.

Êîøóì÷à ìààëûìàòòàð, êåçåêñèç æàëïû æûéûí-
äûí ìàòåðèàëäàðû æàíà äîêóìåíòòåðè ìåíåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Ò.Ìîëäî ê., 40/4-
¿é äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò. 

Òåë.: 31-31-73 (è÷êè.2015).

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû æûéûíûíà 
êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿-
ç¿¿ ê¿í¿ êàòàðû 2020-æûëäûí 28-ÿíâàðû àíûê-
òàëãàí.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «КЕРЕМЕТ БАНК»

сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоится 26 
февраля 2020 года в 11.00 часов по адресу: 
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 720001, 

ул.Тоголок Молдо, д. 40/4.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè 
âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ 
ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê».

2. Î çàêëþ÷åíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå ñ 
10.00 ÷àñîâ.

Ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, ìàòåðèàëàìè 
è äîêóìåíòàìè âíåî÷åðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ïî 
àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. 
Òîãîëîê-Ìîëäî, ä. 40/4.

Òåë.: 31-31-73 (âí. 2015).

Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåíî 28 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà.

Ñ-673

САЛЫК ТЄЛЄЄНЇ УНУТПА!
УРМАТТУУ САЛЫК ТЄЛЄЄЧЇЛЄР!

Мамлекеттик салык кызматы жеке жактар їчїн 
Бирдиктїї салык декларациясын тапшыруу 

мєєнєтї 1-апрелде аяктаарын эскертет.

Äåêëàðàöèÿíû òºìºíê¿ëºð 
òàïøûðóóãà ìèëäåòò¿¿:

- ìàìëåêåòòèê  æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò-
êåðëåð;

- æåêå èøêåðëåð, àíûí è÷èíåí ïàòåíò ìåíåí 
èøòåãåíäåð;

- ìåí÷èãèíäå êûéìûëäóó (òðàíñïîðò), êûéìûë-
ñûç (áàòèð æàíà ¿é) ì¿ëê¿ æàíà æåð ó÷àñòîãó 
(êîðîî-æàé ó÷àñòêàëàðûíàí áàøêà) áàð æåêå 
æàêòàð;

- þðèäèêàëûê æàêòû ò¿çáºñòºí èø æ¿ðã¿çãºí 
äûéêàí æàíà ôåðìåðäèê ÷àðáàëàð.

Äåêëàðàöèÿíû ºç óáàãûíäà òàïøûðáàãàíäàðãà  
àéûï ñàëûíàò.

Êå¢èðè ìààëûìàòòû 194 íîìåðè æå www.sti.gov.
kg ñàéòû àðêûëóó àëóóãà áîëîò.

НЕ ЗАБУДЬ, ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ!
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Государственная налоговая служба напоминает, 
что  1 апреля  истекает срок предоставления 

Единой налоговой декларации для физических 
лиц.

Äåêëàðàöèþ îáÿçàíû ïîäàòü:

- ãîñóäàðñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå;
- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, â òîì ÷èñ-

ëå ðàáîòàþùèå ïî ïàòåíòó;
- ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå â ñîáñòâåííîñ-

òè  äâèæèìîå (òðàíñïîðò), íåäâèæèìîå  èìó-
ùåñòâî  (êâàðòèðà è äîìà) è çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (êðîìå ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ);

- êðåñòüÿíñêèå è ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Çà íåñâîåâðåìåííóþ ñäà÷ó äåêëàðàöèè ïðåäóñ-
ìîòðåí àäìèíèñòðàòèâíûé øòðàô.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïî òåëåôîíó 1240 èëè íà ñàéòå: www.sti.gov.kg.

Нарын областынын Нарын райондук сот аткаруучулар кызмат бєлїмї

карызкор "Тянь-Шань" мамлекеттик асыл тукум заводуна тиешелїї кїрєєгє коюлган Нарын 
облусунун Нарын районунун Казан-Куйган айылында, турган "СК-5 МЭ-1" 2006-жылы єндїрїштєн 

чыккан, кыймылдаткычтын номери № М-19432, заводдон берилген номери № 185702, мамлекеттик 
номери №5977 TRKP, жашыл тїстєгї, дан жыйноочу комбайынга биринчи ачык тїрдєгї соода-сатык 

жарыялайт. 
"СК-5 МЭ-1" 2006-жылы єндїрїштєн чыккан дан жыйноочу комбайындын баштапкы баасы 517 600 сом.

À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàíäàð, àóêöèîí áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàø-
òàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Íàðûí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå 
4405042100000240, ÁÈÊ 44001, òºëºì êîäó 14238900 "ÐÑÊ Áàíê" ÀÀÊãà øåðòïóë (êåïèëäèê òºëºì) êàòàðû 
òºëºï áåð¿¿ ìåíåí àóêöèîíãî êàòûøà àëàò. À÷ûê àóêöèîíäî óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí ñóììàñû ñàòûï 
àëóó áààñûíà êîøóëàò. À÷ûê àóêöèîíäî æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììà-
ëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 24-ôåâðàëûíäà ñààò 11.00äº Íàðûí îáëóñóíóí Íàðûí ðàéîíóíóí Êàçàí-
Êóéãàí àéûëûíäàãû äàðåêòå áàøòàëàò.

Ñóðàï áèë¿¿ òåëåôîíó: (03522) 5-13-63, (0555) 10-73-89. Ñ-674

25 февраля 2020 года в 10.00 ч. в администрации 
Боролдойского айыл окмоту состоится аукцион на 

орошаемые земли ГФСУ, по следующим лотам:
Лот №1-4,9 га по контуру 1382/35,8;
Лот №2-1,4 га по контуру 1333/1,4;
Лот №3-1 га по контуру 1376/82,5;
Лот №4-4 га по контуру 1451/42,8;
Лот №5-1 га по контуру 1451/42,8;
Лот №6-1 га по контуру 1338/27,5;
Лот №7-20 га по контуру 1389/43,3;
Лот №8-25 га по контуру 1395/51,9.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî 20.02.2020 ãîäà.
Ñ/Î-013

2020-жылдын 13-январында 
катуу оорудан кийин белгилїї 
коомдук ишмер, Улуу Жибек 
Жолу темир жолунун негиздєє-
чїлєрїнїн бири, “ЕАЭС- Евра-
зиялык Транссибирь темир жол 
магистралы” ЖЧКсынын дирек-
тору Юсубалиев Абдрахман Ка-
парович 65 жаш курагында ка-
за болду. 

Юсубалиев Абдрахман Ка-
парович 1954-жылы 3-октяб-
рда Єзгєн районундагы Чым-
бай айылында туулган.

1973-1975-жылдары Со-
веттик Армиянын катарында 
кызмат єтєгєн. Ал єзїнїн эм-
гек жолун 1976-1977-жылда-
ры Фрунзе заводунда жумуш-
чу болуп иштєєдєн баштаган. 
1977-1982-жылдары КМУнун та-
рых факультетинде билим ал-
ган. 1982-1985-жылдары Ош пе-
дагогикалык институтунда или-
мий коммунизм сабагы боюн-
ча мугалим, 1985-1987-жылда-
ры Фрунзедеги авто-жол техни-
кумунда директордун орун баса-
ры, 1987-1989-жылдары Кыргыз 
филармониясында башкы адми-
нистратор болуп иштеген.

1989-1991-жылдары “Кыргы-
загроєнєржайкурулуштун” Ар-
мян ССРиндеги Иджеван шаа-
рындагы курулуш трестинин 
жетекчисинин орун басары бо-
луп иштеп, жер титирєєдєн кый-
раган шаарды калыбына кел-
тирїїгє активдїї катышкан. 
1992-1993-жылдары “Чїйагроє-
нєржайкурулуш” башкармалы-
гынын тєрагасынын орун баса-
ры, 1993-1995-жылдары Тїрк-
мєнстандагы Кыргыз элчилиги-
нин экинчи катчысы, 1995-жыл-
дан баштап Россиянын Екатерин-
бург шаарындагы Казакстандагы 
жана Кыргызстандын биргелеш-
кен “Град” холдинг компаниясы-
нын башкы директорунун орун 
басары болуп иштеген. 

1995-жылдан баштап Россия 
Федерациясынын “Уралвагон-
завод” єндїрїштїк бирикмеси-
нин Борбор Азия жана коўшу-
лаш мамлекеттердеги расмий 
єкїлї болуп ємїрїнїн акыры-
на чейин иштеди. 

Ошондой эле «ЕАЭС-
Евразиялык Транссибирь темир 
жол магистралы» ЖЧКсынын 

директору катары 1995-жыл-
дан бери Кыргызстан аркылуу 
єтїїчї Улуу Жибек темир жолун 
куруу максатында чоў долбоор-
лорду негиздеп, аны ишке ашу-
руунун їстїндє иштеп келди. 
Анын тїзгєн долбоору боюнча 
курула турган жаўы темир жолу 
Россиядан башталып, Казакстан, 
Кыргызстан, Кытай аркылуу Ин-
дия, Пакистанга чейин уланмак.

Абдрахман Юсубалиев кыр-
гыздын патриот атуулдарынын 
бири болгон. Ал кыргыз эли 
їчїн ак кызмат єтєгєн. Єзїнїн 
єлкєсїнїн єнїгїїсї їчїн єз ка-
ражатынын эсебинен 1991-жы-
лы Бишкектеги борбордук ме-
читтин курулушуна 2 миллион 
рубль акча каражатын, демєєр-
чї катары белек кылып бер-
ген. Муну менен катар эле ал 
1999-жылы орус элинин улуу 
акыны А.С.Пушкиндин туулган 
кїнїнїн 200 жылдыгына кара-
та Б.Ельцин атындагы Кыргыз-
Россия Славян университети-
нин алдына 20 000 АКШ доола-
ры єлчємїндєгї А.С.Пушкиндин 
эстелигин єз каражатынын эсе-
бинен курдуруп берген. 

1995-жылы Кыргыз Республи-
касы менен Свердлов облусунун 
ортосундагы достук мамилелер-
ди, экономикалык байланыш-
тарды чыўдоого кошкон їзїр-
лїї аракеттери їчїн Свердлов 
облустук єкмєтїнїн Ардак гра-
мотасы менен сыйланган.

Абдрахман Юсубалиев 3 кыз-
ды тарбиялап єстїргєн бакты-
луу ата болгон. 

Анын жасаган эмгектери эси-
бизде сакталат.

Їй-бїлєсї, туугандары, 
достору.

Юсубалиев Абдрахман Капарович
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Кичи футболдон кезектеги 
Азия биринчилиги 26-феврал-
дан 8-мартка чейин Ашхабадда 
єтєт. Биринчиликке 16 команда 
катышат. Алар тєрттєн 4 топко 
бєлїнїшкєн: 
- А тобу: Тїркмєнстан, Вьет-

нам, Тажикстан, Оман;
- B тобу: Япония, Ливан, Кыр-

гызстан, Кувейт;
- C тобу:  Єзбекстан, Бахрейн, 

Кытай, Индонезия;
- D тобу:  Иран, Таиланд, 

Тїштїк Корея, Сауд Арабия.
Єз топторунда 1-2-орундарды 

ээлеген командалар чейрек фи-
налга єтїшєт. Ашхабаддагы би-
ринчиликте алдыўкы 1-5 орун-
дарды ээлеген командалар бы-
йыл кїзїндє Литвада єтчї дїй-
нєлїк биринчиликке жолдомо 
алышат. 

Азия биринчилигине катыш-
чу 6 команда 2-8-февраль кїн-
дєрї Таиландда єтчї «SAT 
International Futsal Championship 
2020» турнирине катышат. Алар: 
Таиланд, Тїркмєнстан, Тажикс-
тан, Иран, Кувейт жана Малай-
зия. 

Тажикстан курама коман-
дасында башкы машыкты-
руучу алмашты. Азия бирин-
чилигине жолдомо алып бе-
рїїгє салым кошкон сербиялык 

машыктыруучу Деян Дедович ке-
лишим мєєнєтї аяктап мекени-
не кайтты. Жаўы башкы машык-
тыруучу болуп 44 жаштагы гру-
зиялык Александр Дзабирадзе 
дайындалды. Ал Россия, Азер-
байжан жана Грузиянын ар кай-
сы клубдарында ойногон. Грузия 
улуттук курамасы їчїн 65 оюн 
єткєргєн. 

Єзбекстан курамасы 19-январ-
да Бакуга аттанды. Даярдыкты 
улантуу менен Азербайжан ку-
рамасы менен эки жолу кїч сы-
нашып кайтат. Кыргызстан ку-
рамасы 26-январдан тарта Биш-
кекте даярдыкты баштайт. 3 жа-
на 5-февраль кїндєрї Даммам 
шаарында Сауд Арабия курама-
сы менен жолдоштук беттешїї 
єткєрєт. 

Асан ЖУНУСОВ

Кичи футбол

КИМ, КАНДАЙ ДАЯРДАНУУДА?
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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.
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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 бє-
лїмї – 62-38-78
Сот-укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

 – рекламалык материалдар

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"ММК колдоо борбору" коомдук 
фондунун басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹87. Íóñêàñû 5292

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

 «Улуттук банктын Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 дареги 
боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон 

єткєрїї» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо, 
тышкы агынды тїтїктєрїн, суу тїтїктєрїн жана 

тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон єткєрїї) 
объектиси боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын 

сатып алуу боюнча тємєнкї лоттордон турган 
РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:

- №1 лот. «Улуттук банктын Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 дареги 
боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонттон єт-
кєрїї» (кубаттуу электр щиттерин модернизациялоо) объ-
екти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып алуу;

- №2 лот. «Улуттук банктын Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 да-
реги боюнча жайгашкан имаратын капиталдык ремонт-
тон єткєрїї» (тышкы агынды тїтїктєрїн, суу тїтїктєрїн 
жана тосмо дубалдарын капиталдык ремонттон єткєрїї) 
объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын сатып 
алуу.

Сынак боюнча документтер Бишкек ш., Т.Їмєталиев кє-
чєсї, 101 дареги же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу сынак боюнча документтерди кабыл алуу-єткєрїп 
берїї актысынын негизинде 2020-жылдын 17-февралын-
да саат 17.00гє чейин берилет.

Сынакка чейинки конференция 2020-жылдын 7-фев-
ралында Бишкек шаары, Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 да-
реги боюнча саат 15.00дє єткєрїлєт. Конференцияга ка-
тышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кай-
рылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштарды кабыл алуу 2020-жылдын 
21-февралында саат 14.00дє аяктайт, дареги: Бишкек 
шаары, Чїй пр., 168.

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуш-
тар кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сунуштар салынган конверттер 2020-жылдын 21-фев-
ралында саат 14.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 те-
лефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

МААЛЫМДОО

«КАНТ ЦЕМЕНТ ЗАВОДУ» 
ачык акционердик коому 

2020-жылдын 14-февралында саат 14.00дє  
дареги: Кант шаары, чыгыш єнєр жай 

аймагы ,”КЦЗ” ААК,  катышуучуларды саат 
13.00дєн саат 14.00гє чейин каттоо менен 
акционерлердин жалпы кезексиз єткєрїлє 
турган  чогулушу жєнїндє маалымдайт. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Àêöèîíåðëåðäèí äîáóøóí ýñåïòºº ¿÷¿í ýñåï-
òºº êîìèññèÿñûí øàéëîî òóóðàñûíäà.

2. Ó÷óðäà èøòåï æàòêàí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 
êóðàìûíûí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîê-
òîòóó æºí¿íäº.

3. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êóðàìûíûí ñàíäûê êó-
ðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

4. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí æà¢û êóðàìûí øàé-
ëîî òóóðàñûíäà. 

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2020-æûëäûí 13-ôåâðàëû.

×îãóëóøêà äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí 
“ÊÖÇ” ÀÀÊíûí þðèäèêàëûê áºë¿ì¿íºí æóìóø÷ó 
ê¿íäºð¿ òààíûøóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: + (3132) 5-78-46.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîð-
òó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº - ïàñïîðò 
æàíà èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество 
«КАНТСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» 

извещает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров, которое 

откроется 14 февраля 2020 года в 14.00 ч. 
по адресу: г. Кант, Восточная промзона, ОАО 

«КЦЗ», с регистрацией его участников с 13.00 ч. 
до 14.00 ч.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá èçáðàíèè ñ÷åòíîé êîìèññèè äëÿ ïîäñ÷åòà 
ãîëîñîâ àêöèîíåðîâ;

2. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåéñò-
âóþùåãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;

3. Îá óòâåðæäåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ;

4. Îá èçáðàíèè íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 13 ôåâðàëÿ 2020 ãî-
äà.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â þðèäè÷åñêîì îòäåëå 
ÎÀÎ «ÊÖÇ» â ðàáî÷èå äíè. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: + (3132) 5-78-46.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíå-
ðîâ – ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü.

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

объявляет повторный аукцион с методом понижения начальной 
цены на заложенное недвижимое имущество

- жилой дом, общей площадью - 95,59 кв.м., жилой 
площадью - 50,80 кв.м., с земельным участком мерою - 
854,0 кв.м., расположенный по адресу: Чуйская область, 
Аламудунский район, с. Лебединовка, ул. Комсомольская, 
дом 78, идентификационный код 7-01-09-1001-1057, 
принадлежащей Кунтубаевой Мире Калысбековне на 
праве собственности, на основании Свидетельства о праве 
частной собственности реестр №24 от 22.01.2014 года 
и Соглашения о добровольном разделе наследственного 
имущества реестр №26 от 22.01.2014 года., путем продажи 
с публичных торгов.

Установив его начальную (стартовую) продажную 
цену в размере 1 780 374,03 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â ïîäðàçäå-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

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

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

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 60-31-34, ñ.Ëåáåäèíîâêà 
óë. Øêîëüíàÿ, 7, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà. Ñ-661

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО:

- квартиру, полезной площадью - 61,3 кв.м. жилой площадью - 
40,4 кв.м. расположенную по адресу: г. Бишкек ул. Боконбаева 
д. 59 кв. 27, идентификационный код №1-03-07-0040-0040-
01-027, принадлежащую Алмамбетовой Гуле Идиновне, 
(она же Алмамбетова Гульнара Идиновна), путем продажи с 
публичных торгов в форме открытого аукциона. Определить 
начальную (стартовую) продажную цену квартиры, 
расположенной по адресу: г. Бишкек ул.Боконбаева д. 59 кв. 27 
в размере 2 782 125 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28.02.2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã. Áèø-
êåê, ìêð. Âîñòîê-5, äîì 10/2, êâ.39.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ 
4402042100000489, ÁÈÊ 440001, Êîä ïëàòåæà 14511900 è îáðàòèòüñÿ 
ñ çàÿâëåíèåì â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Í-61

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Ìàñàëèåâ 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Àëûø àéûëûíäàãû Ìàñàëèåâ 
êº÷ºñ¿ ¹134 ªì¿ðçàêîâ 
Àëìàçáåê Çèÿäèíîâè÷êå 

òààíäûê òóðàê ¿éä¿í 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó ¹8-02-
09-1005-0028 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-149

Òàëàñ îáëóñóíóí 
Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíà 
êàðàøòóó ×îëïîíáàé 

àéûë ºêìºò¿í¿í 
àéìàãûíäà æàéãàøêàí 

×îíòîåâà Àéäàéêàí 
Øàðøåíáåêîâíàíûí æàíà 

àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº 
òèåøåë¿¿ æåð òèëêåñèíå 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
¹0082761 ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-033

Íîîêàò ðàéîíäóê 
Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòû òàðàáûíàí 

áåðèëãåí Êºê-Æàð àéûë 
àéìàãûíûí æàøîî÷óñó 

Àáäèæàëèë óóëó 
Àëòûíáåêêå òààíäûê 
× 453757 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû, òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó èäåí. ¹5-05-11-
1003-1010 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-812

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó 
Èáðàãèìàõóíîâ Àëèøåð 

Òîõòàðæàíîâè÷êå 
ðàéñòàòòàí æåêå 

èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í (ÎÊÏÎ 24795518 

ÈÍÍ 21303198301102) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-826

Óòåðÿí äîêóìåíò 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ïî 
ÍÄÑ ¹005385 Èçäàòåëüñêèé 

öåíòð "Òåêíèê" ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-59

Îø øààðûíûí òóðãóíó Êàíûáåêîâà 
Ìûðçàéûì Êàíûáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 

(04.11.2013-æ.) Àðàâàí òðàêò, 7 
êì. Áåðèëãåí æåð ó÷àñòîêòóí 

(ìàìëåêåòòèê êàòòîî íîìåðè 2013-
48093) ìàì. àêòûñû (444353) æîãîëóï 

êåòêåíäèãèíå áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-20

Áåêòàøîâ Êàíñàðáåêêå òèåøåë¿¿ 
æåð ó÷àñòîãóíà æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ê¿áºë¿ê (êîä -3-8-3-01) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-58

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹187870 îò 
02.03.2009 ã. è äîãîâîð 
äàðåíèÿ íåäâèæèìîãî 

èìóùåñòâà  îò 
16.08.2014 ã. èäåí. êîä 

7-10-08-00-47-0014 íà èìÿ 
Èáðàãèìîâà Ôàõðóäèíà 

Êàõðàìàíîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-60

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèÿ 
íà ïðàâî âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â 
¹055622 îò 30.10.2012 ã. è äîã/
êóïëè ïðîäàæè 2012/132828 îò 
30.10.2012 ã. íà èìÿ Ñàôàðîâà 

Àçàìàòà Ìàäàìèíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Àäðåñ: ã.Áèøêåê, 7 ìêðí. 
óë.Þíóñàëèåâà äîì, 40/2. 

Í-63

Ñ-662

Ош облусунун 
Ноокат районунун 

Кєк-Жар а.є. Борбаш 
айылынын тургуну 

Боркошев Кутманбек 
Маматисманович 

(ОКПО 30274597, 
ИНН 21103198700111)

Æåêå èøìåðä¿¿ë¿¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

áèëäèðåò.

Äàðåãè: Íîîêàò 
ðàéîíó, Êºê-Æàð à/º.

Ï/Ï-972
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Элїїнчї форум

Кїттїрбєй келген кеселден сакта! Баракелде!

Бул ирет форумга АКШ-
нын президенти Дональд 
Трамп, Франциянын 

президенти Эмманюэль Макрон, 
Германиянын канцлери Ангела 
Меркель, Украинанын президен-
ти Владимир Зеленский, Эква-
дордун президенти Ленин Мо-
рено, Монголиянын Президенти 
Халтмаагийн Баттулга БУУнун 
башкы катчысы Антониу Гутер-
риш, Эл аралык валюта фондусу-
нун директору Кристалина Геор-
гиева, Европалык комиссиянын 
тєрагасы Урсула фон-дер Ляйен 
жана башкалар катышууда, ал 
эми Улуу Британиянын премьер-
министри Борис Джонсон Давос-
ко келген жок жана министрле-
рине да форумга барууга тыюу 

салганы белгилїї 
болду.

Негизделген-
ден бери 50-ирет 
єтїп жаткан Бїт-
кїл дїйнєлїк эко-
номикалык форум-
дун башкы темалары-
нын бири – бул глобал-
дык жылымыкка себепчи 
болуп жаткан дїйнєдєгї эко-
логиялык кырдаал жана климат-
тык єзгєрїїлєргє арналды. Фо-
румдун расмий бєлїгїнїн баш-
кы каарманы болуп калган шве-
циялык экоактивист Грета Тун-
берг ишкер программаны баш-
тап берїї учурунда дїйнєдє кє-
мїр кычкыл газын абага чыгаруу 
кыскарбай жаткандыгын дагы 

бир жолу 
кайталады.
Ал эми 

Грета Тунберг-
дин позициясына 

каршы форумда єз пи-
кирин билдирген АКШ прези-
денти Дональд Трамп адамзат 
“тукум курут болот” деп жатыш-
кан кєзї ачыктарды сынга алды 
жана АКШ планетада 1 трил-
лион тїп дарак отургузуу боюн-
ча глобалдык демилгеге кошу-
ла тургандыгын билдирди. Эс-
ке салсак, бул демилге БУУнун 

айлана-чєйрєнї коргоо Прог-
раммасы (ЮНЕП) тарабынан 
2006-жылы жарыяланган. Трамп 
азыр экология эле эмес экономи-
ка да артыкчылыктуу экендигин 
баса белгиледи. Анткени, бы-
йылкы форумдун башкы тема-
сы stakeholder capitalism - бардык 
кызыкдар тараптар їчїн капи-
тализмди калыптандырууга ар-
налды. Эксперттердин баамында, 
капитализм азыркы турпатында 
коомдун туруктуу єнїгїїсї їчїн 
коркунуч туудурууда. Кошум-
чаласак, дїйнєдєгї жардылык 

менен кїрєшїїгє адистешкен 
Oxfam компаниясы жарыялаган 
жаўы изилдєєлєрдє бїт дїйнє 
боюнча 2153 миллиардер пла-
нетада жашаган 4,6 млрд жарды 
адамдарга караганда эў кєп сум-
мадагы акча ресурстарына ээлик 
кылаары айтылат.

Давос форумунун коопсузду-
гун камсыздоого быйыл 45 мил-
лион швейцариялык франк ка-
ралган, анын анча-мынча гана 
бєлїгїн БЭФ тєлєсє, калганы 
Швейцария федерациясынын 
кантондорунун моюнуна жїк-
тєлдї. БЭФ учурда рекорддук 
310 миллион франк єлчємїндєгї 
каржылык ресурстары бар экен-
дигине карабастан, коопсуздук 
їчїн жыл сайын єз бюджетинен 
2,25 млн франк гана бєлїп келет. 
Форум башталгандан бери Да-
востун аймагын Швейцариянын 
аскер-аба кїчтєрїнїн вертолёт-
тору абадан туруктуу кєзємєл-
дєєдє. Єлкє парламентинин че-
чими менен коопсуздук чарала-
рына 5 миўден ашык аскер тар-
тылды жана ар кайсыл кантон-
дордон келген полицейлер да ка-
тышууда.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо уюму (БСУ) Кытайдан 
тарап жаткан жаўы коронавируска 
байланыштуу анын эл аралык 
масштабда канчалык коркунуч 
жаратаарын аныктоо максатында, 
22-январда Женевада єзгєчє 
кырдаалдар комитетинин чукул 
жыйынын єткєрдї. Ал эми 
Кытайдын тєрагасы Си Цзиньпин 
жаўы коронавирустун эпидемиясына 
жол бербєєнї талап кылууда. Анын 
пикиринде, адамдардын ємїрїн жана 
ден соолугун биринчи орунга коюу 
керек.

Єткєн жылдын декабрь айы-
нын соўунда кытайлык 
бийликтер Хубэй провин-

циясындагы 11 миллион калкы бар 
Ухань шаарында теги белгисиз пнев-
мония оорусу пайда болгондугун жа-
рыялаган. Эксперттер бул оорунун 
козгогучу коронавирустун - 2019-nCoV 
деп аталган жаўы тїрї экендигин ал-
дын ала аныкташты. Учурда вирус 
Кытайдан сырткары таркай баштады 
жана аны жуктурган учурлар Тїштїк 
Кореяда, Японияда, Тиландда жа-
на АКШда да катталды. Сингапур-
да, Гонконгдо жана Австралияда да 
вирустун жугушу боюнча шек санат-
кан учурлар бар. Аталган єлкєлєрдє 

Кытайдан келгендерди кєзємєлгє алуу 
кїчєтїлдї. Вирустун Россияга да та-
рашы мїмкїн экендигин бул єлкєнїн 
Россельхознадзор мекемеси жарандар-
га эскертїїдє, анткени жыл сайын 1,5 
миллиондон ашык кытай жарандары 
Россияга, ошочолук эле сандагы рос-
сиялыктар Кытайга кирип-чыгып ту-
рушат. Ошондуктан, россиялык аэро-
порттордо Кытайдан келген жїргїнчї-
лєрдї тепловизордун жардамы менен 
текшерїї башталды. Кыргызстан-
га вирустун келиши мїмкїнбї? Ага 
эч ким кепилдик бере албайт. Эс-
ке салсак, бїгїн, 24-январдан тарта 
кыргыз-кытай чек арасы Кытайдагы 
Жаўы жыл – жаз майрамына байла-
ныштуу 7 кїнгє жабылды. 

Эртеў Кытайда ай календары 
боюнча Жаўы жылды майрамдоо 
башталат, чет єлкєлєрдє жїргєн кы-
тайлыктардын кєбї їйлєрїнє алдын 
ала кайтып келишти. Ошондуктан, 
эксперттер эпидемиянын таркашы 
улантылат деп чочулашууда. Ал эми 
эпидемия тууралуу улам жаўыланып 
жаткан маалыматтар кытайлык юан-
дын курсун 0,6%га чейин арзандат-
ты, Кытайда медициналык беткаптар 
менен колдор їчїн антисептик кара-
жаттар таўкыс боло баштады.

Коронавирустар – эки топко бєлїн-
гєн вирустардын 39 тїрлїї їй-бїлєсї 
жана алар алгач ирет 1965-жылы бел-
гилїї болгон. Адамдарга їй жаныбар-
ларынан: ири мїйїздїї малдан, чочко-
лордон жана канаттуулардан, алардын 

ичинен жаўысын кошкондо жетєє-
сї адамдан-адамга жугат. Коронави-
рус дем алуу, ичеги-карын жолдорун, 
нерв системасын жабыркатат. Бирок, 
БСУ ухань пневмониясын абдан деле 
жугуштуу эмес жана адамдан-адамга 
жукпайт деп боолголоп жаткан. Азыр 
болсо Кытай аталган вирус адамдан-
адамга жугат деп расмий тастыктады. 
Бул жаўы вирустун ДНК анализдери 
2000-жылдардын башталышында он-
догон єлкєлєрдї, негизинен Азияны 
кучагына алган SARS вирусунун эпи-
демиясын эске салууда. Аталган ко-
ронавирустун кесепетинен 2002-жы-
лы Кытайда 8098 адам єзгєчє тип-
теги єпкє кагыны менен ооруп, 774 
адам кєз жумган.

Жаўы коронавирустун башкы кор-
кунучу – ал адамга аба аркылуу жа-
на жакын катнаш болгон учурларда 
жугат. Анын башкы белгилери – де-
не тап кєтєрїлїп, шилекейлїї жєтєл 
пайда болот. Лондондогу Империя-
лык колледждин алдындагы Жугуш-
туу ооруларды глобалдык анализдєє 
борборунун илимпоздору бул вирус-
ту жуктургандардын жалпы саны 1,5 
миў адамга жетиши мїмкїн экенди-
гин айтышууда.

Соўку маалыматтар боюнча Кы-
тайдын єзїндє коронавирустан каза 
тапкандардын саны 17 адамга жетти, 
вирус жуктурган 473 учур катталды 
деп ушул шаршембиде КЭРдин гигие-
на жана ден соолук маселелери боюн-
ча мамлекеттик комитетинин тєрага-
сынын орун басары Ли Бинь билдир-
гендигин РИА Новости маалымдады. 
Дарыгерлердин арасында да бул ви-
русту жуктуруп алгандар бар. 

Жаўы коронавирус чек араларды 
билбейт, андыктан Бїткїл дїйнєлїк 
саламаттыкты сактоо уюму дїйнє єл-
кєлєрїнїн ооруканаларын бейтап-
тарды кабыл алууга даяр турууну эс-
кертїїдє. Бул ооруну дарылоого ка-
димки эле пневмонияны дарылоого 
керектїї каражаттар колдонулат. 

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Єткєн аптада Чолпон-
Ата шаарынын жа-
на Ысык-Кєл району-
нун коомчулугу жана жа-
шоочулары єлкєнїн кал-
кынын саламаттыгын 
єзїнїн жыргалчылыгы-
нан жогору баалаган ме-
кенчил атуул Мирлан Иса-
галиев тартуулаган гемо-
диализ борборун ачуу сал-
танатына кїбє болушту. 
Бул баалуу 5 жабдуу Гер-
мания єндїрїшїнєн жа-
салып, адамдардагы бєй-
рєктїн курч, єнєкєт жана 
кемтик илдеттерин дары-
лоого чоў кємєк кєрсєтєт. 
Ал эми бїгїнкї кїндє ра-
йондун аймагында гемо-
диализ жабдуусунун кыз-
матына єтє зарыккан бей-
таптардын саны кыйлага 
кєп. Бир гана шаарда жы-
йырмадан ашуун.

- Учурда єлкєбїздє бєй-
рєк оорусунун ар кандай 
илдеттерине чалдыккан-
дар кєбєйїїдє. Айрык-
ча, оорулуулардын ичин-
де канды бєйрєк аркылуу 
чыпкалап тазалатуунун 
абалы оорлоп жаткан. 
Буга тереў маани берген 
ишкер Мирлан Исагалиев 
агабызга абдан ыраазы-
быз. Гемодиализ жаб-
дууларын жайгаштыруучу 
имаратта да капиталдык 
оўдоп-тїзєє жумушта-
рын жїргїзїп, чолпон-
аталык дагы бир мекенчил 

атуулубуз Нурлан Насер-
диновго єткєрїп берди, - 
деди Ысык-Кєл районунун 
мамлекеттик администра-
циясынын башчысы-аким 
Д.Иманалиев салтанаттын 
катышуучуларына кайры-
лып.

- Облустук ооруканада-
гы гемодиализ борбору-
на мурдагыдан сырткары 
кошумча 4 аппарат алып 
бергенбиз. Алар дагы же-
тишсиз болуп жаткан. Бул 
жолу Мирлан Исагалие-
вичтин демилгеси баары-
бызды кубантып койду. 
Бул эрдикке тете иш, - деп 
баалады Єкмєттїн Ысык-
Кєл облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлїнїн орун ба-
сары Э.Їсєнова.

Калыстык їчїн белги-
лесек, буга чейин М.Иса-
галиев Балыкчы шаары-
нын калкынын ден соолу-
гу їчїн 10 миллион сом-
го Япония єндїрїшїнєн 
жасалган ушундай жаб-
дууларды алып келип бе-
рип, борбор ачкан. Алыс-
кы Тогуз-Торо районунун 
аймактык ооруканасына, 
Нарындын медициналык 
їй-бїлєлїк дарыгерлер 
борборуна, Ысык-Кєл об-
лусунун бириккен оорука-
насына «Тез жардам» ав-
тоунааларын акысыз тап-
шырган. 

Канатбек АШЫМБАЕВ

КЫШКЫ ДАВОС: ЭКОЛОГИЯБЫ ЖЕ ЭКОНОМИКАБЫ?
Бїгїн, 24-январда Швейцариянын Давос курортунда 21-январдан 
бери єтїп жаткан Бїткїл дїйнєлїк экономикалык форум єз ишин 
жыйынтыктайт. Быйыл форумга дїйнєнїн 117 єлкєсїнєн їч миўден 
ашык чиновниктер, алардын арасында 53 мамлекет жана єкмєт 
башчылары келишти. Булардан тышкары, Forbes журналынын 
рейтингинен тїшпєгєн 119 миллиардер 1,7 миўге чукул бай 
бизнесмендер, таасири кїчтїї коомдук ишмерлер, белгилїї 
эксперттер жана журналисттер катышууда. 1971-жылы 
негизделген форум эл аралык сооданы, жумушчу кїчтєрдїн 
эркин кыймылын колдоп, экология кєйгєйлєрїнє кєп кєўїл 
буруп келет, бирок аны дїйнєлїк байлардын элиталык 
чайлашуу орду деп эсептегендер да жок эмес. 

ДЇЙНЄГЄ ЖАЎЫ КОРОНАВИРУС 
КОРКУНУЧ ЖАРАТУУДА

ЧОЛПОН-АТА ШААРЫНДА 
ГЕМОДИАЛИЗ БОРБОРУ АЧЫЛДЫ


