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Тїркияда 2016-жылы 
16-июлга караган тїнї 
аскерлердин катышуусунда 
ишке ашпай калган 
тєўкєрїш аракетинин 
курмандыктары эскерилип 
жатат. Тїркиянын бир 
канча шаарларындагы 
кагылышууларда 251 киши 
каза болуп, эки миўден ашык 
киши жаракат алган. Мына 
ушул окуяга байланыштуу 
15-июль – Демократия жана 
улуттук биримдиктин кїнї 
катары белгиленет. 

ТЇРКИЯДАГЫ 
ТЄЎКЄРЇШ АРАКЕТИНИН 
КУРМАНДЫКТАРЫНА – 
5 ЖЫЛ 

МОСКВА – ТАМЧЫ – МОСКВА 
КАТТАМЫ АЧЫЛДЫ

Кечээ, 15-июлда «Ысык-Кєл» эл аралык аэропорту 
Россиянын «Аэрофлот» авиакомпаниясынын Москва 
–Тамчы–Москва жаўы каттамын тосуп алды. 
Москвадан Лихачев атындагы «Airbus A320» учагы 
менен 79 жїргїнчї учуп келди. Каттам жумасына їч 
ирет – дїйшємбї, бейшемби жана ишемби кїндєрї 
аткарылып турмакчы. 

19-июлдагы жумушчу кїн 24-июлдагы эс алуу 
кїнїнє которулду. Тийиштїї чечимге Кыргыз 
Республикасынын Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов кол койду. Мындай 
чечим дем алыш жана жумуш эмес майрам кїндєрїн 
сарамжалдуу пайдалануу максатында кабыл 
алынды. Кыргыз Республикасында 20-июлда 
Курман айт белгиленет. Жарандарыбыз 17-июлдан 
20-июлга чейин эс алышат. 

 ИШ КЇН ИШЕМБИГЕ ЖЫЛДЫ

ТОКИО ОЛИМПИАДАСЫНА 
17 СПОРТЧУБУЗ БАРАТ

2-БЕТТЕ

“КАРА ИЮЛЬ” КАЙТАЛАНБАСЫН
Азербайжан Кыргыз Республикасына гуманитардык 
жардам иретинде 40 миў доза AstraZeneca вакцинасын 
бєлїїнї пландап жатат. Учурда вакцинаны Бишкекке 
жеткирїї боюнча сїйлєшїїлєр жїрїп жаткандыгын 
КР Тышкы иштер министрлиги билдирди. 11-июлдан 
тарта республикабызда Кытайдын Sinopharm 
вакцинасы менен массалык эмдєє жїргїзїлїп жатат.

ЧҮЙДӨ СУУ 
САКТАГЫЧ ЖАНА 
КАНАЛДАР 
КУРУЛАТ 2-БЕТТЕ

ТООЛУУ АЙМАКТАРДА СЕЛ ЖҮРҮШҮ МҮМКҮН 

КӨК БӨРҮ ЖӨНҮНДӨ ДАРЕКТҮҮ 
ТАСМА ТАРТЫЛАТ

Окурмандардын эсине!

Гезиттин кийинки саны 23-июлда жарык кєрєт.

"Кєк бєрї" федерациясы 14-июлдан 
тарта даректїї тасма тартууга 
киришти. Тасманын негизги максаты – 
кєк бєрї оюнунун тарыхын сактоо, 
даўазалоо жана дїйнєлїк аренада 
жайылтуу.

15-19-июлда республиканын тоолуу жана тоо 
этектериндеги аймактарында аба ырайы єзгєрїп, 
нєшєрлєп жаан жаайт. Сел жїрїшї мїмкїн.
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Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек 
Марипов 13-июлда «Ала-
Арча» Мамлекеттик 
резиденциясында Кыргыз 
Республикасынын 
Олимпиадалык курама 
командасын кабыл алды.

«Биздин команданын То-
киодогу Олимпиада оюн-
дарына катышуусу єл-
кє їчїн сыймыктануу се-
зимин ойготуп, жаштарды 
патриоттуулукка тарбия-
лоонун бекем негизи бо-
луп бере алат. Бїткїл єлкє 
республикабыздын гимнин 

угууга їмїттєнїп, сиздерге 
жан-дили менен кїйєрман-
дык кылат», - деген Улукбек    
Марипов Кыргыз Республи-
касынын желегин Олимпиа-
далык курама команданын 
капитаны Атабек Азисбеков-
го тапшырды.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Кыргыз Республи-
касынын курама командасы-
нын спортчулары їчїн бай-
ге фондусу тїзїлгєндїгїн да 
кошумчалады. Атап айткан-
да, Токиодогу Олимпиадада 
жеўишке жеткен курама ко-
манданын спортчуларына – 
10 млн сомдон, кїмїш ме-
даль їчїн – 7 млн сом, ко-
ло медаль їчїн 5 млн сом ка-
ралган.

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 
Администрациясынын 
кызматкерлери коронавирус 
инфекциясына каршы вакцина 
алуу єнєктїгїнїн алкагында 
эмдєєдєн єтїшїїдє.

Анткени, буга чейин Прези-
дент Садыр Жапаров Прези-
денттин Администрациясынын, 

Министрлер Кабинетинин, ми-
нистрликтер менен ведомство-
лордун, Министрлер Кабине-
тинин облустардагы ыйгарым 
укуктуу єкїлчїлїктєрїнїн, ра-
йондук мамлекеттик админист-
рациялардын жана айыл єкмєт-
тєрїнїн жетекчилерине єз кыз-
маткерлерин эмдєєдєн єткє-
рїїнї камсыз кылууну тапшыр-
ган болчу.

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр 
Жапаров 13-июлда Кыргыз 
Республикасынын Министрлер 
Кабинетине Жалал-Абад 
шаарынын Аксы районундагы 
селдин кесепетин тез арада 
жоюу боюнча бардык зарыл 
чараларды кєрїїнї тапшырды 
жана табигый кырсыктан улам 
жабыркаган элге тийиштїї 
жардам кєрсєтїї милдетин 
койду.

Мамлекет башчысы Жалал-
Абад облусунун Аксы районунда 
жїргєн селдин кесепетинен улам 
каза болгондордун жана жабыр-
кагандардын їй-бїлєлєрїнє кє-
ўїл айтты.

Садыр Жапаров бїтїндєй єл-
кє жаратылыш кырсыгынан улам 
жакындарын жоготкон кыргыз-
стандыктардын оор кайгысын 

теў бєлїшїп жаткандыгын баса 
белгилеп, бардык жабыркаган-
дар тезирээк сакайып кетет деп 
їмїттєнєєрїн билдирди.

Кырсыктан жабыр тарткандар-
дын бардыгына мамлекет тара-
бынан колдон келген колдоо кєр-
сєтїлєєрї белгиленди.

МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН 
КОЛДОО КЄРСЄТЇЛЄТ

ЭМДЄЄДЄН ЄТЇШТЇ

ЫКЧАМ ЧАРАЛАР КЄРЇЛЇП, ЖАРДАМДАР БЕРИЛЕТ

КРЕДИТТЕРДИН КАЙТАРЫМДАРЫ КАНДАЙ?

ЖЕЛЕГИБИЗ ОЛИМПИАДАДА КЄТЄРЇЛЄТ

ЄЗ АРА ПАЙДАЛУУ 
КЫЗМАТТАШУУ
Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы Улукбек 
Марипов 14-июлда єлкєгє єз ара 
кызыкчылыкты жараткан келечектїї 
багыттарда мамлекеттик-жеке 
єнєктєштїк жана инвестициялык 
долбоорлорду ишке ашыруу боюнча 
мїмкїнчїлїктєрдї иликтєє їчїн 
Корея Республикасынан келген бизнес-
делегация єкїлдєрї менен жолугушуу 
єткєрдї.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы 
Корея Республикасы Кыргыз Республи-
касынын Азия-Тынч Океан аймагында-
гы негизги єнєктєштєрїнїн бири болуп 
саналаарын жана делегация єкїлї Пак 
Хё Риндин Бишкек шаарындагы «Ма-
нас» эл аралык аэропортунда ыкчам ре-
жимде ПЦР-тестирлєєнї єткєрїї їчїн 
заманбап лабораторияны ачуудагы єз-
гєчє ролун белгиледи.

Єз кезегинде кореялык компаниялар-
дын єкїлдєрї санариптештирїї, меди-
цина, билим берїї, туризм жана спорт 
жаатындагы долбоорлорду ишке ашы-
рууда єз ара пайдалуу эки тараптуу 
кызматташууну кеўейтїїгє даяр экен-
дигин белгилешти.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ

ТЄРАГА ДА 
КЄЎЇЛ АЙТТЫ
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин 
Тєрагасы Талант Мамытов 
да Жалал-Абад облусунун 
Аксы районунда жїргєн селдин 
кесепетинен каза 
болгондордун жана 
жабыркагандардын 
жакындарына кєўїл 
айтты. 

Анда: “Селден улам каза бол-
гондордун жакындарына жана 
жалпы кыргыз элине Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Ке-
ўешинин депутаттарынын жа-
на єзїмдїн атымдан тереў кай-
гыруу менен кєўїл айтып, аза 
кайгысын теў бєлїшєм. Ал эми 
кырсыктан жабыркагандардын 
тез арада сакайып кетїїсїн ти-
лейм”, - деп айтылат.

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 
13-июлда тийиштїї 
мамлекеттик органдарга 
Жалал-Абад облусунун 
Аксы районундагы сел 
ташкынына байланыштуу 
єзгєчє кырдаалды жоюу 
боюнча ыкчам чараларды 
кабыл алууну тапшырды.

Ал белгилегендей, єзгє-
чє кырдаалдын кесепетте-
рин жоюуга кємєк кєрсє-
тїї їчїн тийиштїї кїч жа-
на каражат тартылат. Кыр-
сык орун алган аймак-
та тийиштїї санитардык-
эпидемиологиялык чаралар 
ишке ашырылат. Курман 
болгон жана жабыркаган жа-
рандардын їй-бїлєсїнє мам-
лекет тараптан бардык зарыл 

жардамдар кєрсєтїлєт.
Эске салсак, Жалал-Абад 

облусунун Аксы районунда 
єзгєчє кырдаалдын кесепе-
тинен сел 8 жаранды алып 
кеткен, турак їйлєр да тал-
каланып, айрым жерлерде 
унаа жолу, кєпїрєлєр жана 
башка курулуштарга зыян 
келтирилген.

Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасы Баткен об-
лусунун Баткен районун-
дагы жана Нарын облусу-
нун Жумгал районундагы 
сел кырсыгына байланыш-
туу єзгєчє кырдаалдарды 
жоюу боюнча чараларды 
кабыл алуу зарылдыгын да 
кошумчалады. 

БАНК ИШИНДЕ 
ЖЫЛЫШТАР БАР
Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов 
13-июлда «РСК Банк» ачык акционердик 
коомунун башкармалыгынын тєрагасы 
Азизбек Оморкулов менен жолугушту. 

Азизбек Оморкулов «РСК банк» ААК 
учурда эт-сїт продукциясын, форел-
ди кластердик єнїктїрїї, COVID-19га 
каршы дары-дармек жана жеке корго-
нуу каражаттарын єндїрїїнї колдоого 
алуу, кичи жана орто бизнес, єлкєнїн 
агрардык секторун єнїктїрїї їчїн 
кредиттер сыяктуу бир нече багыттар 
боюнча иш алып барып жаткандыгын 
айтып берди.

Министрлер Кабинетинин башчы-
сы финансы-кредиттик институттар 
айыл чарба тармагындагы долбоор-
лорго єзгєчє кєўїл буруу менен бир-
ге калктын ишкердик субъекттерди 
колдоо, банк тутумун санариптешти-
рїї маселелерин єнїктїрїї жаатын-
дагы программаларга жана банктар-
дын аймактардагы онлайн кызматта-
рына жеткиликтїїлїгїн жогорулатуу 
зарылдыгын белгиледи.

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 
15-июлда «Айыл банк» 
ачык акционердик 
коомунун башкармалыгынын 
тєрагасы Улан Букабаевди 
кабыл алып, анда банк 
секторундагы абал, айыл 
чарба кредиттерин 
берїїнї єнїктїрїї жана 
2022-2023-жылдардагы 
банктын артыкчылыктуу 
пландары талкууланды.

Жыл сайын мамлекет та-
раптан «Айыл чарбасын 

каржылоо» долбоорун кол-
доо їчїн республикалык 

бюджеттен каржы булактары 
каралганы менен ал кредиттик 
каражаттар ар дайым эле мак-
саттуу жумшала бербей жат-
кандыгына токтолуп, «Айыл 
чарба єндїрїїчїлєрїнє 9 жыл-
дан бери насыялар берилип ке-
лет. Бирок, агрардык сектор-
дун єнїгїї динамикасы тємєн-
кї деўгээлде калууда. Кредит-
терди берїї механизмдерин 
кайрадан карап чыгуу зарыл», 
- деп белгиледи Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы.

СУУ МАСЕЛЕСИ 
ЧЕЧИЛЕТ
Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун басары 
Айбек Жунушалиев 15-июлда 
курулушу пландаштырылып 
жаткан Бурулдай суу сактагычынын 
жайгашуу орду жана Чїй облусундагы 
Чоў Чїй каналынын бїткєрїлє элек 
магистралдык каналдары менен 
таанышып чыкты.

Кєчмє жыйындын жїрїшїндє 
Бурулдай суу сактагычын, айлан-
ма экинчи Чїй каналын куруу жана 
Чыгыш Чоў Чїй каналынын єзєнїн 
кеўейтїї маселеси каралды.

Кеўешменин жыйынтыгы боюнча 
тезинен аткарылууга тийиш болгон 
ачык-айкын тапшырмалар берилди.
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Єлкєбїздє бийлик ал-
машкандан бери бир 
кыйла убакыт єтїп, 

кандай иштер аткарылып жат-
кандыгына баа бере турган учур 
дагы келип калды десек болот. 
Анткени, ар бир бийлик алмаш-
кан сайын эл да “булар кандай 
жол менен кетип, эмне деген єз-
гєрїїлєрдї жасоого барышаар 
экен” деп кїтїп калат эмеспи. 
Не дегенде, жаўыдан бийлик-
тин эки тизгин, бир чылбырын 
кармашкандар дароо эле кєп єз-
гєртїїлєрдї жасай тургандыгы-
на байма-бай убадаларды берип, 
бирок бара-бара ал айткандары-
нын єтєєсїнє чыга албай, эски 
нуктун агымы менен кете бериш-
кендиктен элде ошолордун ишке 
ашырылаарына кїмєн саноолор 
болуп келген. Бул жолу да ошол 
кєйгєй кайталанабы деп кїтїп 
калышкан. Анын їстїнє, эко-
номикабыз да єтє чоў кризис-
тин капшабына кабылып, элдин 
турмушун оўдогонго, социалдык-
экономикалык абалыбызды жак-
шыртууга жакшы эле мїмкїнчї-
лїктєр болуп келгендигине ка-
рабастан мурдагы бийликтеги-
лер аларды пайдаланууга эч бир 
кызыкдар болушпаган. Атап айт-
канда, биздин эў негизги бай-
лыгыбыз болгон тоо-кен єндї-
рїшїбїздїн мїмкїнчїлїктєрїн 
єлкєнїн, элдин кызыкчылыгы-
на буруу жаатында кыймылдап 
да коюшпаган. Алсак, “Кумтєр” 
маселесин убагында туура чечип 
койгондо саясий-экономикалык 
кєп маселелер оўунан чечилип 
калмак. Ошондуктан, мурдагы 
бийликтегилердин бул багыт-
тагы катачылыктарын кайтала-
боо максатында Президент Са-
дыр Жапаров башында турган 
жаўы бийлик чыныгы айкын-
дуулук саясатын колго алуу ме-
нен “Кумтєрдїн” элге кызмат 
кылуусуна жетишїї їчїн батыл 
аракеттерди жасоого єттї. Бул 
боюнча Акылбек Жапаров же-
тектеген Мамлекеттик комиссия 
жакшы иштеди, єткєн бийлик-
тердин буга байланышкан одо-
но кемчиликтеринин баарын чу-
куп чыкты. Натыйжада, бийлик-
тегилер алар менен жеў ичинен 
соодалашып, бєлїп-жешип, ан-
дан тїшчї пайданын баары єл-
кє бюджетине тїшпєй, бїткїл 
байлыгын “Камеко” компаниясы 
сыртка ташып кетип жатканды-
гы, ал тургай эл кызыкчылыгын 
коргойт деген депутаттарыбыз-
дын айрымдары алардан атайын 
стипендия дегендей сыйакылар-
ды алып турушкандыктары бел-
гилїї болду. Бардыгы теў кєрсє 
да кєрмєксєн, билсе да билмек-
сен болушкан. Єз кезегинде Са-
дыр Нургожоевич ушул маселе-
ни кєтєрсє аны уккандын орду-
на кайра єзїн абакка камап кой-
гондугу мурдагы бийликтин чоў 
кемчилиги, элибизге, мамлеке-
тибизге кылган кастыгы болгон-
дугу азыр ачык кєрїнїп калды. 
Эми, ошол катачылыктардын 
бардыгын эске алган жаўы бий-
лик мурдагы бийликтегилердей 
болуп алар менен астыртан ке-
лишїїчїлїккє барбай, єз пози-
циясында катуу туруп, “Кумтєр-
гє” тышкы башкарууну кирги-
зип, бул чоў кенибиздин бардык 
байлык-пайдаларын жалаў єзї-
бїздїн єлкєбїздїн кызыкчылык-
тарына бурууга жетише алган-
дыгы кубаттап-колдой турган, 

мааниси єтє зор олуттуу оў єз-
гєрїїлєрдїн биринен болуп кал-
ды десек туура болот.

Ошентип, корруп-
циянын єзєктєп кет-
кен тамырын жулууга 
багытталган ачык кї-
рєш жїргїзїї саяса-
ты да ушинтип єз же-
мишин берїїдє. Анын 
аркасында єз мезги-
линде бийлигинен, 
кызматынан пайда-
лануу менен кєп бай-
лыктарды, мїлктєр-
дї єздєрїнє ыйгарып, 
мыйзамсыз баюу жо-
луна тїшїп алышкан 
чоў кызматтагы жетек-
чилер да, ишкерлер да, 
башка кызмат адамдары 
да кармалып-камалып, 
кїнєєлєрї далилденип, ашык-
ча жеп-ичкендеринин баарысын 
ордуна коюп жатышкандыкта-
рына, демек, коррупцияга кар-
шы чыныгы, реалдуу кїрєш жї-
рїп жаткандыгына эл, коомчулук 
кїбє болуп жатабыз. Бул багыт-
тагы ушундай оў жылыштарды 
кєрбєй да, баалабай да коюуга 
эч бир мїмкїн эмес. Эў негиз-
гиси, бул башталган иштер ор-
то жолдон токтоп калбай, ыраат-
туу жїргїзїлє берет деген ына-
нымдабыз.

Єлкєнїн коомдук-саясий тур-
мушунда да абдан чоў єзгє-
рїїлєрдїн алдында турабыз. 
Убагында жаўы Конституция-
нын долбоору боюнча Консти-
туциялык кеўешме иштегенди-
ги, ага илимпоздордун, коомчу-
луктун єкїлдєрїнїн кеўири тар-
тылгандыгы, ошонун негизин-
де иштиктїї талкуулар жїрїп, 
жыйынтыгында референдумда 
кабыл алынгандыгы колдоого 
алуучу ырааттуу кадамдардын 
биринен болуп калды. Мына эми 
ошол кабыл алынган Конститу-
цияга ылайык Жогорку Кеўеш-
тин депутаттары 120дан 90го че-
йин азайтылып, эки тїрдїї жол 
менен шайлоо тартибинин кир-
гизилиши депутаттык корпусту 
бир топ жаўылайт деген їмїттї 
жаратып олтурат.

Кийинки мезгилде коомубуз-
да региондорго, єзгєчє тїндїк-
тїштїккє, атїгїл облус облуска 
бєлїнїї кїчєп бара жаткан эле. 
Андай бєлїнїїнїн терс жакта-
рын мен єзїм да башымдан єт-
кєрдїм. Ысык-Кєл мамлекет-
тик университетине ректор бо-
луп барганымда “Чїйдєн келген 
адам экен, эмне кєлдє илимдин 

докторлору жок калган бекен?” 
деп нааразы болгондорго да кї-
бє болдум. Мына ушул регионго 
бєлїнїїнїн єтє эле кїчєп кет-
кени да менин ал кызматта кыс-
ка мєєнєттє иштеп калышым-
дын негизги себептеринен бо-
луп калды. Ошондуктан, Садыр 
Нургожоевичтин аймак-аймакка 
бєлїнїїчїлїккє жол бербєєнїн 
бир жолу катары райакимдерди 
конкурстук тандоодон єткєрїї, 
Совет мезгилиндегидей тийиш-
тїї кадрларды, жетекчилерди 
орун которуштуруу, бир аймак-
тан башка аймакка жєнєтїї – 
ротация кылуу саясатын колго 
ала баштагандыгын туура деп 
эсептеймин. Бул кадам иштин 
илгерилешине, аймактарда жа-
шаган элдердин ынтымагына, 
экономиканын єнїгїшїнє оў 
таасирин тийгизип, жакшы на-

тыйжа берет деген ойдомун.
 Дагы бир баса белгилей ке-

тїїчї жагдайлардын бирине ток-
толбой кетїїгє болбойт. Жаўы 
бийлик келгенде эл арасында 
“Бул бийликти эл аралык коом-
чулук, айрыкча єнїккєн єлкєлєр 
тааныбайт” деген пикир да жа-
шап тургандыгын жашыра ал-
байбыз. Бирок, жаўы бийлик-
тин жасап жаткан жакшы иш-
терине жана кадамдарына туу-
ра баа берип-таанып жатканды-
гына Президент Садыр Жапа-
ровдун кыска убакыттын ичин-
де эле союздашыбыз Россия Фе-
дерациясына, коўшу єлкєлєрдєн 
болгон Казакстанга, Єзбекстан-
га, Тїркмєнстанга, Тажикстан-
га, ошондой эле Тїркияга расмий 
сапарлар менен барып келгенди-
ги ачык кїбєлєп турат. Бул мам-
лекеттердин жетекчилери жаўы 
Президентибизди жылуу кабыл 
алышып, мурдатан келе жаткан 
достук, кызматташтык мамиле-
лерди андан ары дагы жогорку 
деўгээлде тереўдетип єнїктї-
рє турган жаўы келишимдерге 
кол коюшту. Эми Кытай Эл Рес-
публикасына барууга даярдык-
тар кєрїлїп жатат. Мына ушу-
нун єзї эле эл аралык деўгээлде 
да єлкєбїздїн кадыр-баркы кє-
тєрїлїп бара жаткандыгын, де-
мек тышкы саясатыбыз да туура 
жолго, жакшы нукка тїшкєндї-
гїн айгинелеп турат. 

Айтор, єлкє турмушунда бо-
луп жаткан оў єзгєрїїлєрдї да 
єз убагында айтып турганыбыз 
алга карай жылуубузга, ар та-
раптан єнїгїїбїзгє тїрткї берет. 
“Єзїн сыйлаган зор болоор, єз-
гєнї сыйлаган кор болоор” деген 
накыл кептин чындыгы да дал 
ушунда турат эмеспи.

Эл їнї

Єлкєбїздє болуп жаткан 
жакшы жышаандуу єз-
гєрїїлєрдїн бири ката-

рында Конституциялык рефор-
манын жїргїзїлїшїн айта кет-
сек болот. Эскиче башкаруудан 
баш тартуу менен Єкмєттїн да, 
бардык бийлик тутумдарынын да 
жоопкерчиликтерин кєтєрїїгє 
єзгєчє басым жасалып жаткан-
дыгы баарыбызды кубанды-
рууда. Анткени, мурда кемчилик-
катачылыктардын баарына жал-
гыз гана Єкмєт жоопкерчиликтїї 
болуп, жыл айландырбай эле отс-
тавкага кетире берїї адатка айла-
нып калган эле. Иштин жыйын-
тыгына эч ким жооп берчї эмес. 
Эми, Конституцияга ылайык Пре-
зидент Єкмєттїн башчысы бо-
луп саналат. Андыктан, єлкєнїн 
саясий, экономикалык, социал-
дык, маданий, ж.б. абалына же-
ке жоопкерчиликтїї болот. Ошол 
себептїї, Президент ийгилик-
жетишкендиктерге да, кетирил-
ген кемчиликтерге да єзїм жооп 
берем деп жатканы колдоого ала 
турган жакшы кадамдардын би-
ри деп эсептейбиз. Демек, мын-
дан ары баарын Єкмєткє шылтап 
коюуга болбойт. Эл да ушуну туу-
ра кєрїп, мамлекет башчысынын 
бул кадамдарынын ишке ашышы-
на кызыкдар болуп жатат.

Бул кадамдарды жїзєгє ашы-
руунун иш жїзїндєгї далилдери-
нин бири болуп “Кумтєр” алтын 
кенинин айланасындагы масе-
лелерди оўунан чечїїнїн жолун 
тапкандыгын айтсак болот. Се-
беби, буга чейин бийлик алмаш-
кан сайын эле “Кумтєр” маселеси 
кєтєрїлїп, мамлекеттин, элдин 
кызыкчылыгында иштетилїїсї-
нє жетишебиз деген кєп убада-
лар бериле берчї. Сєздєн нары 
практикалык ишке єтїїгє би-
ри да батына алышпады. Ал эми 
Президент Садыр Жапаров айт-
кан убада-сєзїндє бекем туруп, 
“Кумтєргє” сырттан башкарууну 
тайманбай, коркпой-їркпєй, “жа-
шылбайларга”, алтын кунуна ал-
данып кетпей, жеў ичинен кели-
шип кетїїчїлїккє барбай эле 
тез аранын ичинде мамлекет-
тин кызыкчылыгында иш алпа-
руусу їчїн чечкиндїї, батыл че-
чим чыгарып, анын бардык кар-
жы булактарын єлкєбїздїн бюд-
жетине бурууга жетише алды. Бул 
алтын кени биздин экономика-
быздын флагманы, алдыга жыл-
дыруучу стратегиялык маанилїї 
ишканалардын биринен болгон-
дуктан Президенттин бул жаса-
ган ишин элибиз эч качан унут-
пайт жана ыраазы болуп жаты-
шат. Буюрса, андагы башкаруу 
эффективдїї жїргїзїлїп аягы-
на дейре чыгарылса “Кумтєр” єл-
кєбїздїн бїт экономикасын кє-
тєрєт, тышкы карыздарыбыздан 
кутулууга чоў мїмкїнчїлїктєр-
дї тїзїп берет деп ойлойбуз. Ай-
тор, “Кумтєргє” тышкы башкаруу 
киргизилїї менен анын єзїбїзгє 
кайтарылышын эгемендїїлїккє 
жетишкенибизден берки баа жет-
кис эў чоў жеўиштерибиздин би-
ринен болуп калгандыгын сєзсїз 
белгилеп кетишибиз керек.

 Учурда “Кумтєргє” байланыш-
кан коррупциялык иштер боюн-
ча катуу чаралар кєрїлїп, ага 

тиешеси барлардын бардыгы теў 
сиўирген эмгектерине, кызмат-
тык абалдарына карабастан сот 
жоопкерчилигине тартылуунун 
алдында турушат. Биз кичине-
кей мамлекет болгондуктан ким 
эмне менен оокат кылып жаткан-
дыгы кїзгїдєй эле кєрїнїп турат. 
Ошондуктан, буга чейин мый-
замсыз байып келгендер, эл бай-
лыгына кол салып жеп-ичкендер 
да жоопкерчиликке тартылы-
шып, кїнєєлєрїн моюндарына 
алышып, тийиштїї єлчємдєгї 
акчаларын тєлєп берип жаткан-
дыгын да туура деп эсептейбиз. 
Анткени, эл байлыгы кайра эле 
элге, бюджетке кайтарылышы ке-
рек деген саясатты да жамы журт 
колдоп жатат.

 Єлкєбїздїн экономикасын 
кєтєрїї їчїн тыштан инвестор-
лорду кєбїрєєк тартышыбыз та-
лап кылынат. Алардын ишеним-
дїїлїк менен келиши, каражат-
тарын экономиканын тиешелїї 
тармактарына салып, жаўы ишка-
наларды ачып иштетїїлєрї їчїн 
жагымдуу шарттарды тїзїп бери-
шибиз керек. Себеби, алар єлкєгє 
келээрден мурда биринчи иретте 
ошол жерде сот бийлиги кєз ка-
рандыбы же кєз каранды эмес-
пи деген суроого жооп издешет. 
Сот кєз карандысыз болсо алар 
тааныш издеп олтурбай эле да-
роо келишет, сунуштарын айты-
шат. Албетте, соттордун кєз ка-
рандысыздыгына жетишїї да чет 
элдик инвесторлорду кєбїрєєк 
тартуунун бирден-бир, эў не-
гизги кєрсєткїчтєрїнїн бири-
нен болуп саналаарын эстен чы-
гарбашыбыз абзел. Ошондуктан, 
Президент Садыр Жапаровдун 
“сот тармагында реформа жїр-
гїзєбїз, соттор кєз карандысыз 
болот, мурункудай маселелер-
ди чечїїдєгї “телефондон кєр-
сєтмє берїї укугу” дегенге жол 
берилбейт, ошондой фактылар 
болуп калса мага чалгыла, айт-
кыла” деген билдирїїлєрї баа-
рыбызда ишеним отун жанды-
рып жатат. Эгерде ушуга жети-
ше алсак анда бул нагыз демок-
ратиялык жеўиштерибиздин да-
гы биринен болуп калат. Эл да 
сот реформасынын эртерээк баш-
талышын кїтїп жаткан кези. Бул 
кадам экономикабыздын єнїгїп-
єсїшїнє, инвестициялык климат-
тын жакшырышына, турмушубуз-
дун жакшы жагына оошуна чоў 
тїрткї берет.Бетти даярдаган 
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Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл-Àéòû¢ûç÷û, ýãåìåíä¿¿ë¿ê 
áèçãå ýìíå áåðäè?

- ×ûíäûãûíäà, ýãåìåíä¿¿ë¿êò¿í 
ºòêººë ìåçãèëè óçàêêà ñîçóëóï 
êåòòè. Áèëèíáåé ýëå 30 æûë ºò-
ò¿. Áóë æûëäàðäà ºíºð æàéû äà, 
àéûë ÷àðáàñû äà, àéòîð áàðäûê 
òàðìàêòàð òàëêàëàíãàí áèð ó÷óðó 
áîëäó. Îøîëîð ñûÿêòóó òåëåðà-
äèî äà áàøûíàí êºïòºãºí êûéûí-
÷ûëûêòàðäû ºòêºðä¿. Áóë æåðäå 
ïàðòèÿëûê óþì àÿáàé ê¿÷ò¿¿ 
áîëóï òóðãàíäûêòàí êîììóíèñò-
òåð ìåíåí äåìîêðàòòàðäûí êàòóó 
òèðåøè áîëäó. Ýôèðäè òàëàøóó 
æ¿ðä¿. Ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèî 
áåð¿¿ëºð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êî-
ìèòåò òåëåðàäèî êîìïàíèÿ áîëóï 
ºçãºðò¿ë¿ï ò¿ç¿ëä¿. Ñàòûáàëäû 
Æýýíáåêîâ àíûí äèðåêòîðó áîëäó, 
àë ìåíè «îðóí áàñàð áîëîñó¢» äåï 
àëûï êåòòè. Îøîíäî Ñàòûáàëäû 
Æýýíáåêîâ, Ò¿ãºëáàé Êàçàêîâ, 
Êåðèì Îðîçàëèåâ, Êàëåí Ñûäû-
êîâà æàíà ìåí ºç¿ì áèð êîìàíäà 
áîëóï ÷îãóó èøòåäèê. Áóë æåðäå 
áèðè-áèðèí êàéòàëàãàí ò¿ç¿ìäºð 
êºï ýëå, îøîëîðäó êûñêàðòóóëàð, 
áèðèêòèð¿¿ëºð æ¿ðä¿. Àéëà æîê 
óøóë æîëãî áàðäûê. Àíñûç òåëå-
ðàäèîíó äåìîêðàòèÿëûê êîîìäóí 
òàëàïòàðûíà øàéêåø êåëòèð¿¿ 
ì¿ìê¿í ýìåñ ýëå. Àÿáàé êºï æàø-
òàðäû ý÷ áèð òààíûøû, àêå-æóêå-
ñè æîê ýëå êûçìàòêà àëäûê, àëàð 
èøòè àëäûãà æûëäûðûï êåòèøòè. 
À áèç áîëñî îðóñ÷à îéëîíóï, 
êûðãûç÷à êîòîðóï ñ¿éëºãºí ìóóí 
áîëãîíäóêòàí êûðãûç÷à òàê, òàçà, 
øûð ñ¿éëºãºí áàëäàð, êûçäàðûáûç 
êºï ýêåíäèãèíå êóáàíäûê. “Ìàìëå-
êåòòèê òèë æºí¿íäºã¿” ìûéçàìãà 
ûëàéûê òåëåêºðñºò¿¿ëºðä¿í æàíà 
ðàäèî óêòóðóóëàðäûí 70%û êûð-
ãûç òèëèíäå áîëóøóíà æåòèøòèê. 
Àíòêåíè, àë êåçäå êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
75%û îðóñ÷à, 25%û ýëå êûðãûç÷à 
áîë÷ó. Àíäàí ñûðòêàðû, êºï òàð-
ìàêòóó èíæåíåðäèê-òåõíèêàëûê 
êûçìàòêåðëåðäèí óëóòòóê êàäðëà-
ðûí ºñò¿ð¿ï ÷ûãàðäûê. Ìóðäà áóë 
êàòåãîðèÿäàãûëàðäûí àðàñûíàí 
áèð-ýêè êûðãûçäûí áàøû êºð¿í¿ï 
êàëñà ñ¿é¿í¿ï êåò÷¿á¿ç. Àçûð 
áîëñî íåãèçèíåí óëóòòóê êàäðëàð 
ýìãåêòåíèøåò.

- Ýãåìåíä¿¿ë¿ê æûëäàðûí-
äà ÊÒÐÊäà êàíäàé ºçãºð¿¿ëºð 
áîëäó?

- Áèç 6 êàíàëäóó áîëóï ºçãºðä¿ê, 
÷î¢ òåëå ¿é-á¿ëºãº àéëàíäûê. Áóãà 
îøîë ýëå èøòåï æàòêàí êèøèëå-
ðèáèç, îøîë ýëå áàçàáûç ìåíåí 
æåòèøòèê. Àçûð ìàòåðèàëäûê 
áàçà, àéëûê àêû æàãûíàí áèð àç 
êûéíàëûï æàòàáûç. Áèðîê, ýãåìåí-
ä¿¿ë¿ê æûëäàðûáûçäûí è÷èíäåãè 
÷î¢ óòóøòàðûáûçäûí áèðè óøóë 
áîëäó äåñåê áîëîò. Ýìè, ýëèáèç 
áèð ýëå êàíàëäû êàðàï îëòóðáàé, 
ñàÿñàòòàí ÷àð÷àñà “Ìàäàíèÿòòû”, 
ûð óêêóñó êåëñå “Ìóçûêàíû”, áîë-
áîñî “Ñïîðòòó” æå ¿é-á¿ëºñ¿ ìåíåí 
áàëäàð êàíàëû “ Áàëàñòàíäû” æ.á. 
êºð¿ï, ºç¿í¿í òàáèòèí êàíààòòàí-
äûðà àëûøàò.

 - 12 æûë ÊÒÐÊíûí ðàäèî æà-
ãûí òåéëåãåí îðóí áàñàðû áîëóï 
èøòåãåí æûëäàðû¢ûçäà êàíäàé 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàñàãàíãà æåòè-
øå àëäû¢ûç?

- Óøóë æûëäàð àðàëûãûíäà 
ýëèáèçãå ïàéäàëóó èøòåðäè àòêà-
ðûï êàëóóãà êºï àðàêåò æàñàäûê. 
Áèðèí÷èäåí, ðàäèî áåð¿¿ëºðä¿í 
ñàïàòûí æàíà êûçûêòóóëóãóí àðò-
òûðóóãà óìòóëäóê. Àíäàí ñûðò-
êàðû, ê¿íäºë¿ê æóìóøòàðûáûç 
ìåíåí êàòàð ýëå ðàäèîíóí àëòûí 
ôîíäóñóíóí ýëåêòðîíäóê êàòàëîãóí 
ò¿ç¿ï, òîëóê ñàíàðèïêå ºòêºðä¿ê. 
Òåõíèêàëûê áàçàñûí áåêåìäåäèê. 
Ðàäèîíóí òåëåäåí àéûðìàëàíãàí 
ºçãº÷ºë¿ã¿ – ýëãå æ¿ç¿¢ êºð¿íáº-
ñº äà ºç¿¢ òûíáàé ñàéðàï æàíà 
æàçûï òóðóøó¢ êåðåê. Ìûíà óøóë 
ºçãº÷ºë¿ã¿í ýñêå àëóó ìåíåí ðà-
äèîíóí ãîíîðàðûí – êàëåì àêûñûí 
êºáºéò¿¿ãº æåòèøå àëäûê. Óøóë 
óáàêêà ÷åéèí òåëåâèäåíèåíèí 
êûçìàòêåðëåðè, àíûí è÷èíäå ìåí 
äàãû ãîíîðàðäû àëàðäàí 2 ýñå 
àç àëàáûç. Àéëûê, øòàòòûê áèð-
äèê æ.á. áîþí÷à áèðäåé áîëãîíó 
ìåíåí ãîíîðàðãà êåëãåíäå àëàð 
êºï àëûøàò. Àíäàí ñûðòêàðû, áèç 
æåòåê÷èëèêòèí æàêøû ñàëòòàðûí 
îðíîòòóê. Îøîë ñàëò óøóë óáàêûò-
êà ÷åéèí èøòåï êåëå æàòàò.

Ìåí 12 æûëäàí êèéèí òåëåâè-
äåíèåãå êåëñåì, áóë æàê àáäàí 
ûçû-÷óóëóó ýêåí. ªç¿ì ìåíåí 
êîøî ðàäèîäîí êåëãåí áèð íå÷å 
êèøè ìåíåí áèðãå ðàäèîäîãó òýý 

àòà-áàáàäàí áåðè êåëå æàòêàí 
ñàëòòû – óëóóãà óðìàò, êè÷¿¿ãº 
ûçààò äåãåíäè òåëåâèäåíèåãå 
áåêåìäåäèê. Àéòòûê-äåäèê, æàê-
øû-æàìàí êºð¿íä¿ê. Àçûð ýìè áè-
ðè-áèðè ìåíåí êîðèäîðäî êàäèì-
êèäåé ó÷óðàøûï, óëóóëàð óëóóäàé, 
êè÷¿¿ëºð êè÷¿¿äºé áîëóï ºçäºð¿í 
òààëèì-òàðáèÿëóó àëûï æ¿ð¿øºò. 
Ñåáåáè, ñåí êàí÷àëûê ìûêòû 
æóðíàëèñò, àçûðêû òåõíîëîãèÿíû 
óêìóø ºçäºøò¿ðãºí àäàì áîëáî-
ãóí, ýãåðäå ñåíäå àäàìãåð÷èëèê 
ñàïàò, æàëïû óëóòòóê áààëóóëóê-
òàð áîëáîñî àíû¢äûí áààðû áèð 
òûéûíãà äà òàòûáàé êàëàò. Ýãåðäå 
ñåí êàáèíåòòå òàðòèïñèç áîëñî¢ 
îøîë òàðòèïñèçäèãè¢ ýôèðãå äà 
÷ûãàò. Àçûð äåëå ÊÒÐÊäà 1000äåí 
àøûê êèøè èøòåéò. Ìè¢äåí àøûê 
êèøèíèí ìè¢äåí àøûê îé-ïèêèðè 
áàð. Îøîëîðäó áèð ìàìëåêåòòèê 
ñàÿñàòêà àëûï êåëèï òàêàø, æàëïû 
äººëºòòºðä¿ ñè¢èðèø ºòº êûéûí 
èø. Áèðîê, àçûðêû äèðåêòîðóáóç-
äó øàéëàãàíäà æåòåê÷èëåð äà, 
Áàéêîî÷ó êå¢åø äà êîëëåêòèâäèí 
îé-ïèêèðè ìåíåí ýñåïòåøòè. Áóë 
äàãû áèç ¿÷¿í ÷î¢ æåòèøêåíäèê 
áîëóï êàëäû. Óøóí÷à æûë èøòåï 
æ¿ðãºí¿ìäºí áåðè ìûíäàé áîëãîí 
ýìåñ. Àê ¿é, Êºê ¿é ýìíå äåï àéòñà 
îøîë æàêòû êºçäºé îîï òóð÷óáóç. 
Ýìè êàäèìêèäåé áèð íóêêà ò¿ø¿ï 
êàëäûê.

- Æóìàñûíà áèð æîëó áåðè-
ë¿¿÷¿ “Äåìîêðàòèÿ ñàáàêòàðû” 
òåëå äîëáîîðó æ¿ðºã¿ìº, æàí-
ä¿éíºìº æàêûí äåï àéòêàíû¢ 
áàð. Àíû äàÿðäîî æå¢èëáè æå 
îîðáó?

- Ìóíó áèðèí÷è æîëó ðàäèîäî 
èøòåï æ¿ðãºí¿ìäº à÷êàíáûç. Àíû 
Áàêòûáåê Íûøàíîâ àëûï áàð÷ó. Àë 
óáàêòà äåìîêðàòèÿíûí òåîðèÿñûí 
áåð÷¿á¿ç. Àíäàí áåðè 20 æûë ºòò¿. 
Áóë æûëäàð àðàëûãûíäà äåìîêðà-
òèÿ áèçãå ýìíå áåðäè? 1985-æûëû 
“Èãðà â äåìîêðàòèþ” äåãåí áåð¿¿ 
äàÿðäàäûì ýëå. Îøîë ýñèìå 
êåëäè. Àíòêåíè, äåìîêðàòèÿíûí 
àòûí ñàòûï, îøîíó ìåíåí îéíî-
ãóñó êåëãåíäåð êºï áîëäó. Àë ýìè 
ýãåìåíä¿¿ë¿ê æûëäàðûíäà è÷êè, 
ñûðòêû ê¿÷òºð, ýë àðàëûê óþìäàð 
äà êîîìäóê ïèêèðãå ìàíèïóëÿöèÿ 
æàñîîãî ºò¿øò¿. Îøîíäóêòàí, 
2011-æûëäàí òàðòûï êºðñºò¿ëº 
áàøòàãàí “Äåìîêðàòèÿ ñàáàêòàðû” 
òåëåäîëáîîðó àòûíà çàòû òîëóê 

æîîï áåðãåí êûçûêòóó áåð¿¿ëºð-
ä¿í áèðèíåí áîëäó. Áèç àäåãåíäå 
ºç¿á¿çäºí ý÷ áèð ñºç êîøïîé 
æàëà¢ àðõèâäèê ìàòåðèàëäàðãà 
êàéðûëäûê. Áàðäûãû òå¢ ìóðäà 
÷îãóëóø-æûéûíäàðäà æ.á. èø-
÷àðàëàðäà àéòûëãàí, ñ¿éëºíãºí 
ñºçäºð ìåíåí êîøòîëäó. Êûçûãû, 
ìèñàëû, ó÷óðóíäà Àñêàð Àêàåâ-
äèí æàíûíäà æ¿ð¿ï, àë êàìåðàãà 
òàðòûëûï æàòêàíäà àíûí àðòûíäà 
òóðóï êºð¿í¿ï êàëóóãà æàíòàëàøûï 
àðàêåò êûëãàí àäàìäàð áîëäó. 
Ìûíà ìåí ïðåçèäåíòòèí æàíûíäà 
æ¿ðºì äåï òóóãàí-òóóøêàíäàðûíà, 
àéûëäàøòàðûíà, æåðäåøòåðèíå, 
äîñ-æîëäîøòîðóíà êàäûð-áàðêòóó 
êºð¿í¿¿ãº àðàêåòòåíèøòè. Êèéèí 
îøîë ýëå À.Àêàåâäèí àðû æàãûíà 
òóðóï êºð¿í¿ï-ò¿ø¿ï êàëóóãà àðà-
êåò êûëãàí êèøèëåð Áàêèåâäèí 
ó÷óðóíäà äà îøåíòèøòè. Àíàí 
Àêàåâ äà, Áàêèåâ äà æàìàí áîëóï 
òóðãàí ó÷óð êåëäè. Îøîíäî àëàð 
êîøî ò¿ø¿ï êàëãàí êºðñºò¿¿í¿ 
êºðñºòñº¢ êàòóó ÷û÷àëàøûï, 
ìåíè àëûï ñàëáàéò áåëå¢ äåé 
áàøòàøòû. Ýìè àë ðåòóø æàñàï, 
àëûï, º÷¿ð¿ï ñàëãûäàé ñ¿ðºò ýìåñ 
äà. Íàòûéæàäà, ìóðäàãû-êèéèíêè 
ïðåçèäåíòòåðäèí, æîãîðêó êûç-
ìàòòàãûëàðäûí êºá¿í¿í êóéðóãóí 
áàñòûê. Ìûíäàé àðàêåòòåðèíåí 
ìàéíàï ÷ûêïàãàíäàí êèéèí àëàð 
áóë êºðñºò¿¿í¿ æàáûø êåðåê äå-
ãåíãå ÷åéèí áàðûøòû, Æîãîðêó 
Êå¢åøòèí òðèáóíàñûíàí äà àéòûï 
÷ûãûøòû. Áóë áåð¿¿í¿í êàéñû 
æåðè êàíààòòàíäûðáàéò, ýìíå 
¿÷¿í æàáûø êåðåê äåï ñóðàñà¢ 
àéòà àëûøïàéò. Áóëàð ìóðäàãû 
áèéëèêòåãèëåðäèí áààðûí æà-
ìàíäàï, êèéèíêè êåëãåí áèéëèêòèí 
è÷è-êîéíóíà êèðèï êåòåéèí äåãåí-
äåð áîë÷ó. À óáàêûòòûí ºò¿ø¿ 
ìåíåí àðõèâäèê ìàòåðèàëäàð 
æóóï-êåòèðå àëãûñ, º÷ïºé òóðãàí 
ê¿÷êº ýý áîëóï êàëàò ýêåí. Àíòêå-
íè, êîîìóáóçäóí áàñûï ºòêºí æîëó 
òàðûõ áîëóï êàëàò. Áèðîê, àíû ýñêå 
àëûøïàé, Ìàñàëèåâäèí òóøóíäà 
Óñóáàëèåâäè, Áàêèåâäèí òóøóíäà 
Àêàåâäè, êèéèí Áàêèåâäè, Àòàì-
áàåâäè êºðñºòïºã¿ëº, òèãèíèí êºç¿, 
ìóíóí áóòó êºð¿íáºñ¿í äåï òàëàï 
êîþøòó. À áèç áóë ìàòåðèàëäàð 
àðõèâ, òàðûõ äåï êàðøû áîëîáóç. 
Îøîíäóêòàí, êîîì äàãû òàðûõòû 
æºíäºí-æºí ýëå ÷èéèï ñàëãàíãà 
ì¿ìê¿í ýìåñ ýêåíäèãèí ò¿ø¿í¿¿ñ¿-

íº æåòèø¿¿á¿ç êåðåê. Àëñàê, Èñõàê 
Ðàççàêîâ êûçìàòòàí êåòêåíäåí êè-
éèíêè îøîë êåçäåãè ãàçåòàëàðäû 
áàðàêòàñà¢ òèì ýëå òºáº ÷à÷û¢ 
òèê òóðàò. Áèðîê, óáàêûò àê, êàðàíû 
ºç¿ èðãåéò ýêåí. Êèéèí îøîë ýëå 
ãàçåòàëàð È.Ðàççàêîâäó ìàêòàï-
êºêºëºò¿ï æàçûøòû. Äåìåê, êîîì 
äà, ýëèáèç äà æàêøûáû, æàìàíáû 
òóóðà êàáûëäàãàíãà êºí¿ø¿á¿ç 
êåðåê. “Äåìîêðàòèÿ ñàáàêòàðû” òå-
ëåáåð¿¿ñ¿ ºç¿í¿í óøóíäàé äåìîê-
ðàòèÿëóó êºç êàðàøòàãû áåð¿¿ëºð¿ 
àðêûëóó êîîì÷óëóêòóí êºç¿í à÷óóãà 
ºç ñàëûìûí êîøóï êåëãåíäèêòåí 
èíòåëëèãåíöèÿ ÷ºéðºñ¿ äà æàê-
øû êàáûë àëûï, êîëäîï òóðäó. 
Óíèâåðñèòåòòåðäèí ñîöèîëîãèÿ, 
ñàÿñàò òààíóó ôàêóëüòåòòåðè êº-
ð¿ï, ïàéäàëàíûøòû. Áóë áîþí÷à 
áèð íå÷å äèïëîìäóê, ìàãèñòðäèê 
èøòåð æàêòàëäû. Òàðûõ ôàêóëü-
òåòèíèí ìóãàëèìäåðè “Ñåíèí áóë 
êºðñºò¿¿¢ä¿ ëåêöèÿ ó÷óðóíäà äà 
ñòóäåíòòåð ìåíåí áèðãå òàëêóóëàï 
æàòàáûç” , - äåï àéòûï êåëèï æà-
òûøòû.

- Ðàäèîäîãó “Àëòûí êàçûíà” 
ôîíäóñó ñûÿêòóó òåëåäå äà 
îøîíäîé ôîíä ò¿ç¿¿ãº áîëîáó?

 - Ýãåìåíä¿¿ë¿ê æûëäàðûíàí áå-
ðè ýëå êèíîâèäåî ôîíäóí ò¿ç¿ø¿-
á¿ç êåðåê äåãåí ìàñåëåíè êºòºð¿ï 
êåëå æàòêàíáûç. Áóþðñà, ìûíäàé 
ôîíä ò¿ç¿ë¿ï, èøòåï æàòàò. Áèðîê, 
àãà ìèëëèîíäîãîí ñîì êàðàæàò 
òàëàï êûëûíàò. Áèç àçûðûí÷à 
ìàéäà-áàðàòòàðûí æàñàï æàòàáûç. 
ªê¿í¿÷ò¿¿ñ¿, 1984-1985-æûëäà-
ðû ìåí ºç¿ì äàÿðäàãàí ÷î¢ êºð-
ñºò¿¿ëºð¿ì àðõèâäå ñàêòàëáàé 
êàëãàí. Àëàð áèð êºðñºò¿ëãºí 
áîéäîí æîê áîëóï êåòòè. ªç¿á¿ç 
óøóë æåðäå èøòåï æ¿ð¿ï, îøîíó 
æàñàé àëáàãàíáûç. Áàðäûãû ÷î¢ 
êàðàæàòêà êåëèï òàêàëàò. Ó÷óðóíäà 
áèçäåãè ìûêòû êºðñºò¿¿ëºðä¿í 
áààðûí Ìîñêâàãà æºíºò÷¿á¿ç. Àë 
æàêòà óêìóø àðõèâäåðèáèç áàð 
áîëãîíó ìåíåí àëàðäûí áèðººñ¿í 
äà àëà àëáàéáûç. Àëàðäû àëûø 
¿÷¿í ÷î¢ àê÷à òºëºø êåðåê. Àëàð 
áààðûí ñàíàðèïêå ºòêºð¿ï àëûø-
êàí. Ýãåìåíä¿¿ë¿ê æûëäàðûíäà 
áîëãîíó ×û¢ãûç Àéòìàòîâ áîþí÷à 
ãàíà áèð àç ìàòåðèàë àëà àëäûê. 
Ìàìëåêåòòåð àðàëûê êåëèøèìäèí 
íåãèçèíäå Óëóó Àòà Ìåêåíäèê ñî-
ãóøòàãû êûðãûçäàð òóóðàëóó êè-
íîõðîíèêàëàðäû àëóóãà æåòèøòèê. 

Àçûð áèçäèí áåòêå êàðìàãàíûáûç 
ýëå “Ñîâåòñêàÿ Êèðãèçèÿ” êèíîõ-
ðîíèêàñû. Îøîíäóêòàí, áèç Ìîñê-
âàíûêûíäàé áîëáîñî äà îøîíóí 
÷åéðåê äå¢ãýýëèíäåãèäåé êèíîâè-
äåî àðõèâèí òîïòîï-æàñàøûáûç 
àáçåë. ªç¿ì äèðåêòîðó áîëóï 
èøòåï æàòêàí Òåëåïðîãðàììàëàð 
äèðåêöèÿñûíûí è÷èíäå êèíîâèäåî 
àðõèâäè ò¿çãºíãº êîëóáóçäàí êåëè-
øèí÷å àðàêåò êûëóóäàáûç. Ìóíó 
2021-æûëäûí áþäæåòèíå êèðãèç-
äèê. Ýìè 2022-æûëäûí áþäæåòèíå 
äà êèðèï æàòàò. Áèç áóë ìàñåëåíè 
Æîãîðêó Êå¢åøêå äà êîéäóê. Ïðå-
çèäåíò Ñ.Æàïàðîâãî äà àéòûï 
æàòàáûç. ªç¿á¿ç äà àðàêåòòåíèï, 
“Êóìòºð” êîìïàíèÿñû ìåíåí äà 
ñ¿éëºø¿¿ëºð æ¿ð¿ï æàòàò æàíà 
àëàðãà ºç ñóíóøóáóçäó áåðäèê.

- Àçûðêû ê¿íäº ìààëûìàò àé-
äû¢ûíäà ðåôîðìà æàñîî ìåíåí 
ºçãºð¿¿ëºðãº áàðûøûáûç êåðåê 
äåãåí äà ñºçäºð æ¿ð¿ï æàòïàé-
áû...

- Îîáà, ºçãºð¿¿ëºð áîëóøó êå-
ðåê. Áèðîê, ìåäèàõîëäèíã êûëàáûç 
äåãåíäåðãå ý÷ áèð ò¿ø¿íáºéì. 
Ûðàñ, Ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ-
äóí êàéðûëóóñóíäà òåëåâèäåíèåíè 
ðåôîðìàëîî òóóðàëóó äà àéòûë-
ãàí. Ó÷óðäà ÊÒÐÊ, êîîìäóê óþìäàð 
æàíà Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò 
æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëè-
ãè 3 êîíöåïöèÿ äàÿðäàï æàòûøàò. 
Ìàìëåêåò áàø÷ûñû äà ìûíà óøóë 
¿÷ òàðàïòóó êîíöåïöèÿíû êàðàï, 
òàëäàï ÷ûãûï, áèð òûÿíàêêà êåëåò 
äåãåí îéäîáóç.

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøèíå 
êàíäàé áàà áåðåñèç?

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøèíå 
êàðàòà àð êàíäàé êºç êàðàøòàð 
àéòûëûï êåëåò. ×ûíûíäà, ýãå-
ìåíä¿¿ë¿êò¿í àðêàñûíäà óëóòòóê 
òåëåðàäèî êîðïîðàöèÿñûíàí 
êîîìäóê êàíàëãà ºòêºíäºí êèéèí 
àíûí èøèíå Áàéêîî÷ó êå¢åø êºç 
ñàëûï òóðà òóðãàí áîëäó. Àíûí 
áèðèí÷è æàíà ýêèí÷è êóðàìûíäà 
áèçäè áàøêàðãûñû, ºçäºð¿í¿í 
êàäðëàðûí îðíîøòóðãóñó æàíà 
è÷êè òààðûíû÷òàðûíàí óëàì º÷ 
àëãûñû êåëãåíäåð äà áîëãîíäóãóí 
æàøûðà àëáàéáûç. Îøîíäîé ýëå 
àëàð áèçäè òûéûï-òåñêåï, Àê ¿é, 
Êºê ¿éä¿í ðîëóí àòêàðãûñû, òåê-
øåðèï-òåñêºº÷¿ îðãàí áîëãóñó äà 
êåëäè. Îøîí ¿÷¿í àëàð “÷àéêîî÷ó 
êå¢åø” äåãåí àòêà äà êîíóøòó. 
Ìûíäàé ìàìèëåãå ÷ûäàáàãàí 
êîëëåêòèâ êàéðà ýëå ìóðäàãûäàé 
óëóòòóê òåëåðàäèî êîðïîðàöèÿñû 
áîëóï àëáàéëûáû äåï äà ÷ûãûø-
òû. Áèç óëóòòóêòàí êîîìäóêêà ºòêº-
í¿á¿çäº àð êèìèáèç àéëûãûáûçäàí 
1000 ñîìãî ÷åéèí æîãîòêîíáóç. 
Îøåíòñå äà, êàéðà àðòêà êàéòóóíó 
òóóðà êºðáºä¿ê. Áèðîê, Áàéêîî÷ó 
êå¢åøòèí ¿÷¿í÷¿ êóðàìû êåëãåíäå 
áèç áèðè-áèðèáèçäè ò¿ø¿í¿ø¿ï 
êàëäûê.

 Êåïòèí ò¿ç¿í àéòñàê, áèçãå Áàé-
êîî÷ó êå¢åø êåðåê ýêåí. Áèçäå àð 
ò¿ðä¿¿ ìàñåëåëåð áîëîò. Àëàðäû 

Байма СУТЕНОВА:

“ЖАШООДОГУ, 
ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТАГЫ 
ӨЗ ОРДУМДУ ТАПТЫМ, 
ЭЛГЕ ТААНЫЛДЫМ”

Єз кезегинде Кыргыз телевидениесинин жїзї катары жалпы журтубузга 
кеўири таанымал болуп келген Сутенова Байма Жапаровнаны кимдер гана 
билбейт. Журналисттик айдыўдагы кєп кырдуу жана жемиштїї эмгеги жогору 
бааланып,  29 жашында Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер ардактуу наамын алууга татыктуу болгон. ”Даўк” орденин кєкїрєккє 
тагынып, “Алтын калем” сыйлыгын алган. Бїгїнкї кїндє Коомдук телерадио 
корпорациясынын Телепрограммалар дирекциясынын директору болуп кызмат 
єтєп келїїдє. Айтор, 30 жылга жакын убакыттан бери эгемендїїлїк менен кошо 
жарышып телевидениенин ысык-суугуна аралашып иштеп келе жаткан Байма 
Жапаровнанын ой-пикирин угуу биз їчїн да кызык болду.
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áèç Àê ¿éãº àéòûï, æàçûï, àë æàêêà 
æèáåðãåí êàòòàðûáûç æîãîëóï êå-
òèï æå àíûáûç êàéðà áàøêà÷à ò¿ð 
ìåíåí ºç¿á¿çãº êåëèï, àéëàìïàãà 
àéëàíûï êåò÷¿. À àçûð áîëñî 
àðûç-àðìàíûáûç, øàøûëûø ÷å-
÷å òóðãàí æå ìåíåäæåðëåð ìåíåí 
òàëàø ìàñåëåëåðèáèç áîëñî, 
ºç¿á¿çä¿í èìàðàòòûí 5-êàáàòûí-
äà æàéãàøêàí Áàéêîî÷ó êå¢åøêå 
÷óðêàï áàðà êàëàáûç, àëàð áààðûí 
äàðîî ÷å÷èï áåðèï òóðóøàò. Îøîë 
ýëå ó÷óðäà Áàéêîî÷ó êå¢åø áèçäèí 
áàðäûê êûçûê÷ûëûêòàðûáûçäû àð 
òàðàïòàí êîðãîï òóðóøàò. Íåãèçè, 
äåìîêðàòèÿëûê êîîìãî áàãûò àëãàí 
ìàìëåêåòòå òåëåâèäåíèå êîîìäóê 
ãàíà áîëóøó êåðåê. Áîëáîñî, èëãå-
ðè “Àñàáàíûí” áèð òàïàí áàëàñû 
àéòêàí “ÊÒÐäèí êºðñºò¿¿ëºð¿í¿í 
áààðû Àêàåâ ìåíåí áàøòàëûï, 
àÿãû àáà-ûðàéû ìåíåí á¿òºò” 
äåãåíäåé êåéèïêå ò¿ø¿ï êàëàáûç. 
×ûíûíäà ýëå ìóðäàãû êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿í áààðû æàëà¢ æåòåê÷è-
ëåðäè ìàêòîî ìåíåí áàøòàëûï, 
æåòåê÷èëåðäè ñ¿éëºò¿¿ ìåíåí ýëå 
á¿ò÷¿ ýìåñ áåëå.

- Êàíäàé÷à æóðíàëèñòòèê êå-
ñèïòè òàíäàï êàëäû¢ûç?

- Ìåêòåïòå îêóï æ¿ðãºí êåçèì-
äå âðà÷ áîëãóì êåë÷¿. Ñåáåáè, 
àòàêòóó õèðóðã Ìàìáåò Ìàìàêååâ 
àãàáûç áîëîò ýìåñïè. ×ûíûí àéò-
êàíäà, ìåíè ìåíåí îêóãàíäàðäûí 
êºï÷¿ë¿ã¿ âðà÷ áîëóøòó. Áèðîê, 
ìàòåìàòèêàäàí áèð àç ºêñ¿êò¿-
ã¿ì áàð áîë÷ó. Îøîë ñåáåïò¿¿ 
ìàòåìàòèêàñû æîê îêóóíó èçäå-
äèì. Óÿëáàé ýëå ìàòåìàòèêàäàí 
ýêçàìåí òàïøûðáàé òóðãàí êàéñû 
ôàêóëüòåò áàð äåï ñóðàäûì. Ôèë-
ôàê äåøòè, àíàí îøîãî òàïøûðûï 
ºò¿ï êåòòèì. Áèðîê, áóë òàíäîîìî 
ºê¿íáºéì¿í. Àíäàí êèéèí àäàáèé 
÷ºéðºãº àðàëàøûï êåòòèì.

- Áèð íå÷å ïîâåñòü, à¢ãåìå 
æàçäû¢ûç. Îíäîãîí äàðåêò¿¿ 
ôèëüìäåðäè æàðàòòû¢ûç...

- “Ìàìûðûëàð ã¿ëäºãºí æåðäå” 
äåãåí ïîâåñòèìäè ìåí 1978-æû-
ëû ÊÌÓíóí ôèëôàãûíäà 5-êóðñ-
òà îêóï æ¿ðãºí¿ìäº æàçäûì. Àë 
Íàðûí îáëóñóíäàãû “Ýäåëüâåéñ” 
êîìñîìîëäóê-æàøòàð áðèãàäàñûíà 
1-êóðñòàí òàðòûï áèð íå÷å æîëó 
áàðûï æ¿ð¿ï, àëàðäûí æàøòûê 
äåì-æàøîîñóíà àðíàëûï æàçûë-
ãàí ÷ûãàðìà ýëå. Îøîë æûëäàðû 
Êûðãûçñòàí Êîìïàðòèÿñûíûí 
Áîðáîðäóê Êîìèòåòèíèí æàøòàð-
äûí ÷ûãàðìà÷ûëûãûíà êàì êºð¿¿ 
òóóðàëóó òîêòîìó ÷ûêêàí. Àíû 
àòêàðóó ¿÷¿í “Àëà-Òîî” æóðíàëû-
íûí áèð ñàíûí æàëà¢ æàøòàð-
äûí ÷ûãàðìàëàðûíà àðíàøêàí. 
Îøîë ñàíãà ìåíèí äà ïîâåñòèì 
áàñûëûï ÷ûêòû. Îêóðìàí æóðòó, 
àäàáèé ÷ºéðº æàêøû êàáûë àëäû. 
Êèéèí Ààëû Òîêîìáàåâäèí àðõè-
âèíåí “Áóë êèì áîëäó ýêåí? Óøóë 
ïîâåñòòè áàø êºòºðáºé áèð äåì 
ìåíåí îêóï ÷ûêòûì. Áóë êûçäû 
òààï òààíûøûø êåðåê ýêåí” äåãåí 
æàçóó êàëòûðãàíûí òààï îêóï, 
àÿáàé ûðààçû áîëäóì. Êèéèí äà-
ãû ïîâåñòü, à¢ãåìåëåðèì æàðûê 
êºðä¿, êèòåï áîëóï ÷ûêòû. Îøîí 
¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
æàçóó÷óëàð ñîþçóíà ì¿÷º êûëûï 
êàáûë àëûøòû.

 Ñîâåò ìåçãèëèíäå ýìãåê æàíà 
ýìãåê àäàìäàðû äà¢êòàë÷ó ýëå. 
Êàí÷àëàãàí Ñîöèàëèñòòèê Ýìãåê-
òèí Áààòûðëàðû ÷ûêêàí. Ýãåìåí-
ä¿¿ë¿ê æûëäàðûíäà àëàðäûí áàà-
ðû êºç æàçäûìûíäà óíóòòà êàëà 
áåðèøòè. Óøóë êåíåìòåíè òîëòóðóó 
¿÷¿í äàðåêò¿¿ ôèëüìäåðäè äàÿð-
äîîíó ÷å÷èï, îíäîãîí äàðåêò¿¿ 
ôèëüìäåðäè äàÿðäàäûì. Ìåíèí 
áóë ýìãåêòåðèì êºð¿í¿êò¿¿ êèíî-
ðåæèññ¸ðëîðäóí, êèíî òàðìàãûíûí 
òàæðûéáàëóó ìûêòû àäèñòåðèíèí 
æàêøû áààñûí àëäû. Óøóë ìåíè 
êóáàíäûðäû, øûê, ò¿ðòê¿ áåðäè. 
Àíäàí ñûðòêàðû ìàìëåêåòòèê 
òàïøûðûê ìåíåí äà äàðåêò¿¿ 
ôèëüìäåðäè æàñàäûê.

 - Òåëåðàäèîäî èøòåï æ¿ð¿ï 
ýìíå òàïòû¢ûç?

- Îòóç æûëãà æàêûí Êûðãûç òå-
ëåðàäèîñóíäà ýìãåêòåíèï æ¿ð¿ï 
àÿáàé êºï àäàìäàð ìåíåí òàà-
íûøòûì, êºï òàæðûéáà òîïòîäóì. 
Êºïòºãºí æàêøû èíñàíäàð ìåíåí 
ìàìèëåëåø áîëäóì. Æàøîîäîãó, 
÷ûãàðìà÷ûëûêòàãû ºç îðäóìäó 
òàïòûì, ýëãå òààíûëäûì.

- Ýìíå æîãîòòó¢óç?
- ×ûãàðìà æàçáàé êàëäûì.

Ìàåêòåøêåí 
Òààëàéáåê ÒÅÌÈÐÎÂ

Айнуру АЛТЫБАЕВА, 
Жогорку Кеўештин депутаты:

- Эгемендїїлїгїбїздїн 30 жылдыгы – 
єзгєчє майрам. Эгемендїїлїккє жетиш-
кенибиздин єзї чоў бакыт. Орто Азияда 
демократиялык єлкє деп эсептелебиз, бул 
бааны эл аралык уюмдар єздєрї бериш-
кен. Демократиянын принциптери, сєз 
эркиндиги биздин чоў жетишкендигибиз. 
Экономикалык жактан артта калганы-
быз бир аз ойлонтот, бирок пандемиядан 
улам кєп єлкєлєр азыр кризисте турат. 
Кыргыз Республикасы демократиялык 
принциптерди, укуктук эркиндикти же-
текчиликке алганы чоў жетишкендик деп 
айтаар элем. Парламентаризмдин єнїгї-
шї боюнча жаштарга лекция окуганда да 
єтє курч жаштарды кєрєм. Алар балким 
башка коўшу єлкєлєрдє депутаттар ме-
нен теўата минтип эркин сїйлєй алыш-
мак эмес. Бул єтє чоў жетишкендик. Биз 
кєз каранды болууну каалабаган, эркин-
дикти сїйгєн элбиз. Мен кєп жылдан бе-
ри байкаганым, биз єлкєнїн ичинде би-
ри-бирибизди сындай беребиз, бирок чет 
єлкєгє чыкканда єлкєбїздї сїйїп, эч бир 
жаман сєз тийгизбегенге аракет кылабыз. 
Анткени, анын баасын башкалар менен 
салыштырып билебиз.

Рыскелди МОМБЕКОВ, 
Жогорку Кеўештин депутаты:

- Эгемендиктин баасын эгемендикке жет-
пей жїргєн мамлекеттер аркылуу билсек 
болот. Демократияны туу туткан эл, эркин-
дигибиз бар єлкє болгонубуз менен тилекке 
каршы, кєп мїмкїнчїлїктєрдї пайдалана 
албай жатабыз. Эгемендиктин бекемди-
ги экономикалык негиздерге да таянат. 30 
жылдын ичинде кєп нерсеге жетиштик. Эр-
кин шайлоо, сєз эркиндиги, адамдардын 
укугун коргоо жаатында кєп иштер болду. 
Бирок, элибиз эркиндиктин баасын анча 
тїшїнбєй жатат. Канча деген улуттар эге-
мендикти эўсеп жїрїшєт, биз болсо эгемен-
дикти барктай албай жїрєбїз. Экономика-
лык жактан абдан єнїксє деле кєз каран-
ды болгон мамлекеттер абдан кєп. Алар єз 
алдынча мыйзам чыгара алышпайт, чечим 
кабыл ала алышпайт. Бизде болсо бардык 
мїмкїнчїлїктєр турат, ушуга кудайга шї-
гїр келтиришибиз керек.

Нургїл БАКИРОВА, 
Жогорку Соттун тєрайымы:

- 1991-жылдын 31-августунда союздун 
курамынан бєлїнїп чыгып, эгемендїїлї-
гїбїздї колго алдык. Эгемендїїлїк чоў тї-
шїнїк - єз аймагы, символикалары, бїтїн-
дїгї, тили, атрибуттары, эли бар єлкє. Эге-
мен єлкєнїн атынан башка мамлекеттерде 
сїйлєй аласыў. Ушул 30 жылдын ичинде 

биз єтє чоў окуяларга туш болуп, кыйын-
чылыктарды да баштан єткєрдїк. Союздук 
республикалар менен байланыштар їзїлдї, 
жумушсуздук кїчєдї. Саясатташуу абдан 
чыўалып, башка єлкєлєргє караганда алты 
жолу Президентти алмаштырдык. Бул та-
рых болуп калды. Єзїнїн оў жана терс жа-
гы менен эгемендїїлїктї колго алып, азыр 
Кыргыз Республикасы суверендїї, свет-
тик мамлекет катары эркин жашап жатат. 
Їч бийликтин бир бутагы болгон биздин 
сот системасында да абдан чоў єзгєрїїлєр 
болду. Эгемендикке ээ болгондон кийин-
ки алгачкы Конституциябыз 1993-жылы 
5-майда кабыл алынган. Андан бери ага кєп 
єзгєрїїлєр кирип, ушул жылдын апрель 
айында жаўы редакциядагы Конституцияга 
ээ болдук. Бул Баш мыйзамга 5-майда кол 
коюлган, ага ылайык бир топ жаўы редак-
циядагы мыйзамдар кабыл алынып жатат. 
Сот бийлигинде да реформалар жїрїп жа-
тат. Жашоо єзгєрїлїп, ааламдашуу орун 
алып, єнїгїп-єсїї болуп жатканда биздин 
єлкє дагы рыноктук-экономикалык абал-
га негизделип, єзгєрїїлєргє багыт алып 
баратат. Жакшы нерселерди кабыл алып, 
реформаларды токтотпой жїргїзє берїї 
керек. Эгемендїїлїктє жетишкенибиз – 
сєз эркиндиги, басма сєз эркиндиги жана 
адамдын укугун коргоо башка мамлекет-
терге салыштырмалуу жакшы жолго са-
лынган.

Шайлообек АТАЗОВ, 
Жогорку Кеўештин депутаты:

- Эў алгач, мамлекет катары калыптан-
дык. Єз алдынча мамлекет болуу їчїн эм-
не керек болсо, бїгїн бизде ошонун баары 
бар. Сырткы жана ички саясатты аныкта-
ган мыйзамдуу бийликке ээбиз. БУУ баш 
болгон бир топ эл аралык уюмдарга мї-
чєбїз. Мунун єзї эле эгемендїїлїгїбїздї 
жана єлкє катары калыптанганыбызды да-
лилдейт. Менимче, 30 жыл аралыгындагы 
жетишкендиктерибизди айтсак, тїгєнбєйт. 
Эў башкысы - тынчтык керек. Тынчтык ор-
ногон жерде сєзсїз єнїгїї болот.

Ñûìáàò ÌÀÊÑÓÒÎÂÀ

Миў жылга тете бир кїн

ЭРКИНДИГИБИЗ – ЭҢ ЧОҢ БАЙЛЫГЫБЫЗ
Эгемен єлкє болгонубузга 30 жыл 
толот. Бул башка бардык учурга 
караганда тєбєбїз кєккє жете 
сїйїнє турган єзгєчє майрам. 
Бизге кєз карандысыз мамлекет 
болуу бактысын тартуулаган 
кїн. Миў жылга тете бир кїн 
деген - так ушул кїн. Ушул кїндї 
утурлай айрым атка минерлерди 
сєзгє тартып, “Эгемендик бизге 
эмне берди?” деген суроого жооп  
алдык.

АЯНТТА НАМАЗ ОКУЛБАЙТ 

Курман айтка карата намаз бардык сани-
тардык эрежелерди сактоо менен мечиттер-
де гана окулат. Коронавирустан улам єлкє-
дєгї абалга байланыштуу ушундай чечим 
кабыл алынганын муфтияттан кабарлашты. 

“ТАЛИБАНДЫН” ТАЛАБЫ
“Талибан” радикалдуу кыймылынын єкї-

лї камактагы 7 миў адам бошотулса жана 
БУУ бул кыймылды “кара тизмеден” чыгар-
ган шартта 3 айга чейин ок атуу токтотула 
турганын айткан. Бул тууралуу ооган бий-
лигинин атынан сїйлєшїїгє катышкан На-
дер Надериге шилтеме кылып, жергиликтїї 
1TV News телеканалы билдирди. 

Белгилей кетсек, БУУ 2001-жылы “Тали-
бан” кыймылын террористтик уюм деп таа-

нуу боюнча резолюция кабыл алып, 100дєн 
ашык жогорку жана орто топтогу єкїлдє-
рїнє чектєє киргизилген. 

СЕЛ - ГЕРМАНИЯДА ДА СЕЛ
Германиянын батышында суу каптоодон 

6 адам каза болуп, 60 адам дайынсыз бо-
лууда. Бул туурасында бейшемби кїнї 
Deutsche Welle кабарлады. Нєшєрлєп жаа-
ган жамгырдан улам 6 їй кыйрап, дагы бир 
канча курулуштар кыйроо алдында турат. 
Жардамга муктаждарга жетїї кыйын бо-
луп, абадан сактоо операциялары план-
даштырылууда. Бийлик єзгєчє кырдаал 
жарыялады.

Бул жума ичи коркунуч сакталып, дарыя-
лар нугунан чыгышы мїмкїндїгї божо-
молдонууда. 

КАРАНТИНСИЗ 
КОРОНАВИРУСТУ ЖЕЎЕБИЗ 

Испаниянын Конституциялык соту ко-
ронавируска байланыштуу киргизилген їй 
карантинин мыйзамсыз деп тапты. 

Пандемия жаўы башталган 2020-жылы 
Педро Санчестин Єкмєтї карантин жа-
рыялап, єлкє жарандарына жїйєлїї се-
бепсиз їйдєн чыгууга тыюу салган. Конс-
титуциялык соттун чечимине ылайык эми 
ошол кезде їй карантинин бузганы їчїн 

салынган бардык айыптарды жокко чыга-
рууга мїмкїн.

Кошумчалай кетсек, кыргыз бийлиги ко-
ронавируска байланыштуу бул ирет каран-
тин жарыяланбай тургандыгын билдирген.

ООГАН КЫРГЫЗДАРЫ 
Талибдерден баш калкалап Тажикстанга 

кире качкан 347 оогандык кыргыздар Кыр-
гыз Республикасына алынып келет. Бул туу-
расында КР Тышкы иштер министрлиги 
билдирди. Аталган министрлик Тажикс-
тандын тышкы иштер министрлигине ооган 
кыргыздарын чек ара пунктуна чейин тос-
коолдуксуз жетїїгє жардам кєрсєтїї єтї-
нїчї жєнїндє нота менен кайрылды. 

Бул маселе Президенттин жана Министр-
лер Кабинетинин кєзємєлїнє алынып, мам-
лекеттик органдарга тиешелїї тапшырма-
лар берилди. 

Áåãèì ÒÓÐÄÀËÈÅÂÀ

Жаўылыктар
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНА 
УБАКТЫЛУУ ТАРИФТИК ЖЕЎИЛДИКТИ 

КОЛДОНУУ МЕНЕН АК КАНТТЫ ЖАНА ИШТЕТИЛБЕГЕН 
КАМЫШ КАНТЫН ТАШЫП КЕЛЇЇНЇН КЄЛЄМЇН 

БЄЛЇШТЇРЇЇНЇН ЭРЕЖЕЛЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà óáàêòûëóó òàðèôòèê æå¢èë-

äèêòè êîëäîíóó ìåíåí àê êàíòòû æàíà èøòåòèëáåãåí êàìûø êàíòûí 
òàøûï êåë¿¿í¿í æîë-æîáîëîðóí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, Åâ-
ðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíûí Êå¢åøèíèí 2021-æûëäûí 23-àï-
ðåëèíäåãè ¹33 ÷å÷èìèíå, Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí óêóãóíà 
êèðãåí àéðûì ýë àðàëûê êåëèøèìäåðãå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà óáàêòûëóó òàðèôòèê æå¢èë-
äèêòè êîëäîíóó ìåíåí 40 ìè¢ òîííà êºëºì¿íäº òàøûï êåëèí¿¿÷¿ àê 
êàíòòû æàíà èøòåòèëáåãåí êàìûø êàíòûí áºë¿øò¿ð¿¿í¿í ýðåæåëå-
ðè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿ê-
ò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà òàðèôòèê æå¢èëäèêòè 
êîëäîíóó ìåíåí àê êàíòòû æàíà èøòåòèëáåãåí êàìûø êàíòûí òà-
øûï êåë¿¿ãº ¿÷¿í÷¿ ºëêºëºð ìåíåí êîíòðàêòòàðû áàð ºíä¿ð¿¿÷¿ 
èøêàíàëàðäûí, æåòêèðèï áåð¿¿÷¿ëºðä¿í æàíà òàøûï êåë¿¿í¿í 
áºë¿øò¿ð¿ëãºí êºëºì¿í¿í òèçìåñèí ìèíèñòðëèêòèí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàéãàøòûðñûí;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíà òºìºíê¿ëºðä¿ æè-
áåðñèí:

- òàøûï êåëèí¿¿÷¿ àê êàíòòû æàíà èøòåòèëáåãåí êàìûø êàíòûí 
ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóó æºí¿íäº þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàðäûí 
ìèëäåòòåíìåñèí;

- òàðèôòèê æå¢èëäèêòè êîëäîíóó ìåíåí àê êàíòòû æàíà èøòåòèë-
áåãåí êàíòòû òàøûï êåë¿¿í¿í áºë¿øò¿ð¿ëãºí êºëºì¿ æºí¿íäº êîðó-
òóíäóíóí êº÷¿ðìºñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-èþëó, ¹71

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2014-ЖЫЛДЫН 12-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №89 "КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН СОТТУК 
ЄКЇЛЧЇЛЇК БОРБОРУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" 

ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû 

¹114 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Æàð-
ëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 12-ôåâðàëûí-
äàãû ¹89 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Ñîòòóê ºê¿ë÷¿ë¿ê áîð-
áîðóí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) ïðåàìáóëàñûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí, "Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëà-
òàñûíäà" äåãåí ñºçäºð “Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

3) 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Ñîòòóê ºê¿ë-

÷¿ë¿ê áîðáîðó (ìûíäàí àðû - Áîðáîð) ò¿ç¿ëñ¿í.";
4) 2-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-

íèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí, "Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëàòà-
ñûíäà" äåãåí ñºçäºð "Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí, "Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëàòà-
ñûíäà" äåãåí ñºçäºð "Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëàòà-
ñûíäà" äåãåí ñºçäºð "Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

æåòèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí, "Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëà-
òàñûíäà" äåãåí ñºçäºð "Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

òîãóçóí÷ó àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

îíóí÷ó àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòû" äåãåí ñºçäºð "Ïðåçè-
äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

5) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áîðáîð æºí¿íäº æî-
áî óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

6) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áîðáîðäóí ìàìëåêåò-
òèê îðãàíäàð ìåíåí ºç àðà áàéëàíûøòà èøòåø¿¿ñ¿í¿í ðåãëàìåíòè óøóë 
òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

7) 8-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-

òèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-

òèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-

äºí êèéèï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹73

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2013-ЖЫЛДЫН 23-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №519 

ТОКТОМУ МЕНЕН БЕКИТИЛГЕН КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА АВТОУНАА ТРАНСПОРТУ 

МЕНЕН ЖЇРГЇНЧЇЛЄРДЇ ТАШУУЛАРДЫ 
УЮШТУРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИНИН 36-ПУНКТУНУН 

ЭКИНЧИ АБЗАЦЫНЫН КОЛДОНУЛУШУН 
УБАКТЫЛУУ ТОКТОТО ТУРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ïàíäåìèÿ (COVID-19) ìåçãèëèíäå àâòîòàøóó÷óëàðäû æàíà 

ñòàíöèÿëûê êóðóëìàëàðäû êîëäîî ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 9-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 
23-ñåíòÿáðûíäàãû ¹519 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà àâòîóíàà òðàíñïîðòó ìåíåí æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ 
òàøóóëàðäû óþøòóðóóíóí ýðåæåëåðèíèí 36-ïóíêòóíóí ýêèí-
÷è àáçàöûíûí êîëäîíóëóøó 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèí 
òîêòîòóëóï òóðñóí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹74

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2018-ЖЫЛДЫН 22-ЯНВАРЫНДАГЫ №41 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЕСИПТИК 
БАШТАЛГЫЧ БИЛИМ БЕРЇЇСЇНЇН 

МАМЛЕКЕТТИК СТАНДАРТЫНЫН МАКЕТИН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êåñèïòèê áàøòàëãû÷ áèëèì áåð¿¿ ïðîãðàììàëàðûí ò¿ç¿¿äº-

ã¿ áèðäèêò¿¿ ìàìèëåíè èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Áèëèì áå-
ð¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 5-áå-
ðåíåñèíå, "Êåñèïòèê áàøòàëãû÷ áèëèì áåð¿¿ æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 
22-ÿíâàðûíäàãû ¹41 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êåñèïòèê 
áàøòàëãû÷ áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í ìàìëåêåòòèê ñòàíäàðòûíûí 
ìàêåòèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí 
òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹72

АЗЫК-ТЇЛЇК ТОВАРЛАРЫНА РЫНОКТУК 
БААЛАРДЫ ТУРУКТАШТЫРУУ 

МАКСАТЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ 
КОШУМЧА НАРККА НЄЛ (0) ПАЙЫЗ 

СТАВКАСЫ БОЮНЧА САЛЫК 
САЛЫНУУЧУ ТОВАРЛАР ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Àçûê-ò¿ë¿ê òîâàðëàðûíà ðûíîêòóê áààëàðäû òóðóêòàø-

òûðóó, àéûë ÷àðáà ìàëäàðûí áàãóó÷ó ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ 
ñóáúåêòòåðãå êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 29-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ñàëûê àëûíóó÷ó æåòêèð¿¿ëºð æàíà ñàëûê àëûíóó÷ó èì-
ïîðò áîþí÷à êîøóì÷à íàðêêà íºë (0) ïàéûç ºë÷ºì¿íäº ñàëûê 
ñòàâêàñû 2021-æûëäûí 15-èþëóíàí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí: òà-
çàëàíáàãàí, ìàéäàëàíãàí æå ìàéäàëàíáàãàí, æàí÷ûëãàí æå 
æàí÷ûëáàãàí, ïðåññòåëãåí æå ãðàíóë ò¿ð¿íäºã¿ ñàìàí æàíà 
äàí ºñ¿ìä¿êòºð¿ (ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 1213000000), áðþêâà, æàë-
áûðàêòóó êûçûë÷à (ìàíãîëüä), òîþò òàìûð ºñ¿ìä¿êòºð¿, ÷ºï, 
áåäå, êàðà áåäå, ýñïàðöåò, òîþò êàïóñòàñû, áºð¿ áóóð÷àê, æåð 
áóóð÷àê æàíà óøóë ñûÿêòóó ãðàíóëäàøêàí æå ãðàíóëäàøïà-
ãàí òîþò àçûêòàðû (ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 1214), æ¿ãºð¿ (ÅÀÝÁ ÒÝÈ 
ÒÍ 1005), àðïà (ÅÀÝÁ ÒÝÈ ÒÍ 1003900000), ñóëó (ÅÀÝÁ ÒÝÈ 
ÒÍ 1004900000) ¿÷¿í áåëãèëåíñèí.

2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2021-æûë-
äûí 15-èþëóíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò. 

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-èþëó, ¹70

Кыргыз 
Республикасынын 
Президенти Садыр 

Нургожоевич 
ЖАПАРОВго

Лейлек районундагы 
Катраў айыл аймагында 

жашаган эмгек 
ардагерлеринин атынан

КАЙРЫЛУУ

Биз жашаган Катраў айыл 
аймагындагы Алмалуу тоо-
сунда Апрельский алтын ке-
ни табылган. Ал кенде чал-
гындоо иштерин жїргї-
зїї їчїн "Апрельский АZI” 
ЖЧКсы лицензия алып, 
ачыктан-ачык мыйзамга 
каршы келген иштерди жїр-
гїзїп келїїдє.

Аталган ишкана жерги-
ликтїї эл менен макулдаш-
пай туруп, чалгындоо иште-
рин шылтоолоп, ири єлчєм-
дєгї сырьёну ташып алып 
кеткен. Техникаларды жет-
киребиз деген шылтоо менен 
экологияга орду толгус зыян 
келтирди.

Мындай мыйзамсыз ишке 
каршы чыгышкан жергилик-
тїї жарандык активисттерди 
жаманатты кылуу максатын-
да аталган ЖЧКнын єкїлдє-
рї элди єз ара кайраштырып, 
ынтымакты бузууда.

Мындай мыйзамсыз иш-
тер элдин ден соолугуна ка-
туу зыян келтирип, айлана-
чєйрє ырайымсыздык менен 
талкаланууда.

Биздин тоолор 90 гра-
дус тик аскалуу болгондук-
тан, кенди иштетїїгє жум-
шалган коркунучтуу хими-
каттар тїздєн-тїз эл ичкен 
Козу-Баглан дарыясына кую-
луп, тирїї жандын, єсїмдїк-
тєрдїн баарына зыян келти-
рїїдє.

Козу-Баглан дарыясынан 
Катраў, Лейлек, Бешкент, 
Кулунду, Жаўы-Жер айыл 
аймактарынын жана Та-
жикстандын Чкаловск, Га-
фуров шаарларынын, кєп-
тєгєн айылдарынын эли суу 
ичишет.

Эгер кенди мыйзамсыз 
иштетїї улантылгыдай бол-
со, анда жогоруда аты атал-
ган айыл аймактарында 
жашаган 70 миўден ашуун 
лейлектиктер туулган жер-
лерин кошуна тажиктерге 
таштап, башка жакка кєчїп 
кетїїгє мажбур болот. Му-
ну алдын ала сезген жерги-
ликтїї калк чечкиндїї сая-
сий акцияларга кєтєрїлїїгє 
даяр. Бирок, урматтуу Пре-
зидент, биз Сизге чоў ише-
нич менен кайрылып жата-
быз.

Жогоруда аты аталган, 
лицензияны пара менен ал-
ган "Апрельский АZI” ЖЧК-
сы кайдагы 5-6 тонна алтын 
їчїн элди бейиштин суусун 
берген Козу-Баглан дарыя-
сынан ажыратканы турат.

Урматтуу Садыр 
Нургожоевич! 

Жогорудагы айтылгандар-
дан улам, аталган ЖЧКнын 
мыйзамсыз лицензиясын 
жокко чыгарып, кенди би-
ротоло жаап салсаўыз, эли-
биз їчїн кезектеги чоў жак-
шылыгыўызды кылган бо-
лор элеўиз.

Биз дайыма Сиз мененбиз. 
Чоў рахмат!

Жапар БЄРЇБАЕВ, 
эмгек ардагери, 

Катраў айыл аймагынын 
мурдагы башчысы. 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кыргыз эли советтик деп атал-
ган жаўыча жашоо ыўгайына 
туш келген кезде анын илим, ма-
даният жана адабият салааларын 
камтыган гуманитардык багы-
тында активдїї иштеп, кыргыз 
тил илимине негиз салып, про-
фессионал адабияттын алгачкы 
їлгїлєрїн жаратып, кєркєм ко-
тормонун да “тамырын тартып”, 
єз мезгили їчїн дээрлик жаўы-
чыл эмгектерди жараткан Ка-
сым Тыныстановдун феномени 
бїгїнкї кїндє да бийиктен кє-
рїнїп турат. Бул улуу инсандын 
чыгармачылыгы, ємїр-тагдыры 
тууралуу З.Бектенов, К.Асана-
лиев, К.Артыкбаев, С.Жигитов, 
А.Эркебаев, К.Даутов, О.Ибраи-
мов, А.Акматалиев, М.Кошуева 
ж.б. адабиятчы, сынчы-окумуш-
туулар єз пикирлерин айтып ке-
лишкен.

Буга чейин К.Тыныстанов-
дун чыгармачылыгына арнал-
ган 1991-жылы З.Бектенов ме-
нен А.Эркебаев тїзгєн «Касым 
Тыныстан уулу», 2004-жылы 
О.Сооронов тїзгєн «Капас-
тан чыккан ырлар» китептери, 
1991-жылы профессор К.Тыныс-
тан уулунун 90 жылдык жана 
2011-жылы 110 жылдык маара-
кесине арналган республикалык 
илимий-теориялык конферен-
циясында жасалган баяндама-
лар, Курбанжан Пайзуллаеванын 
“Литературное наследие К.Ты-
ныстанова” аталышындагы кан-
дидаттык диссертациясы, Данил 
Тыныстановдун “Тыныстановы” 
даректїї баяны, Самсак Стана-
лиевдин 2001-жылы чыккан «Ча-
гылгандын кєз жашы» романы, 
Абдумажит Мурзаевдин “Куу-
гунтук”, Чабалдай Жаныбеков-
дун “Касым Тыныстан уулу – ма-
даний курулуш жолбашчысы”, 
Майниса Кошуеванын “Касым 
Тыныстановдун лингвистика-
лык мурастары”, ушул эмгектин 
авторунун «Касым Тыныстанов 
– кыргыз илиминдеги жылдыз» 
аттуу китептери, “Касым Тыныс-
тановдун кєркєм дїйнєсї” кан-
дидаттык диссертациясы жана 
1988-жылдан бери басма сєз бет-
теринде їзгїлтїксїз жарыяла-
нып келаткан ал жєнїндєгї ма-
калалар менен эскерїї-эсселерди 
атасак болот.

К.Тыныстанов «Манасты» орус 
тилине єзї которгондон башка 
да, аны жогорку деўгээлде бїт-
кєрїї їчїн ошол учурда дїйнєгє 
таанымал, 16 тилде эркин сїй-
лєп, жазып, 20дай тилди тїшїн-
гєн тилчи-окумуштуу, профессор 
Е.Д.Поливановду, белгилїї эт-
нограф С.М.Абрамзонду чакы-
рып, музей уюштурууну, чыгаан 
тарыхчы В.В.Бартольдду чакы-
рып, кыргыз тарыхын жазып бе-
рїїсїн єтїнгєн. Этнограф-музы-
ка таануучу А.В.Затаевичти ча-
кырып, Кетмен-Тєбєдєн Токто-
гулду, Жолойду, Чоў-Кеминден 
Мураталы Кїрєўкеевди, Ысык-
Кєлдєн Кара Молдону алдырып, 
алардын комуз жана кыяк кїї-

лєрїн жаздыртат. «Манас» эпо-
сундагы «Манастын тєрєлїшї», 
«Кєкєтєйдїн ашы», «Чоў ка-
зат» бєлїмдєрїн орусчага кото-
руу їчїн Л.Пенковский, М.Тар-
ловский, С.Липкин, Ф.Ошкевич, 
Э.Беккер єўдїї мыкты котормо-
чуларды Кыргызстанга чакырып, 
эл-жер менен тааныштырып, иш-
тешине шарт тїзїп, єзї да алар 
менен ийиндеш иштешип, «биз 
бардыгынан кечигип жатабыз, 
тезирээк элдин сабатсыздыгы 
жоюлуп, китептер чыгып, та-
рых жазылып, музейлер ачылып, 
«Манас» башка тилдерге котору-
лушу керек»,- деп кєп иштин ал-
гачкы демилгечилеринен болгон. 
Касым Тыныстанов кыргыз ти-
линен сырткары араб, орус, ка-
зак, єзбек тилдеринде окуп, жаза 
билген, латын, уйгур, азербай-
жан, дунган тилдеринде эркин 
тїшїнїп, окуган. Адабий тилдин 
лексикалык казынасына жїздє-
гєн жаўы сєздєрдї таап киргиз-
ген. К.Тыныстанов сєз жасоо ма-
селесинде улуттук белгини ал-
дыўкы планга койгон. “Дїйнє, 
обоз, отор, сеп, сап, обон, кїї, 
чордон, томоо, дар, мїчє, чыт 
К.Тыныстановдун сєз жасоодо-
гу жеке табылгалары болуп са-
налат”, - дейт ОшМУнун доценти, 
Тыныстанов изилдєєчї Майниса 
Кошуева. К.Тыныстанов ХХ кы-
лымдын башында казак тилчиси 
Ахмет Байтурсуновдун лингвис-
тикалык китептеринен таалим 
алган. Адабиятчы Салижан Жи-
гитов К.Тыныстановдун акын-
дык єнєрїн жана сєз жасоодогу 
чеберчилигин ачып берген мык-
ты макалаларды жазган. Анын 
биринде: “тилчибиз улуттук 
грамматиканын терминология-
сын жана эрежелерин ойлоп чы-
гарууга келгенде чыгармачылык 

фантазиясы бай, сєз жасоо жа-
гынан эпчил, тилдик туюму єт-
кїр жан экенин кєрсєткєн. Ми-
салы, айрым грамматикалык ата-
малар: ээ, баяндооч, аныктооч, 
їтїр, илеп белгиси, чекит, їнсїз 
тыбыш ж.б. этиш, сїйлєм, ты-
быш, тамга, мїчє, ээ ж.б. атооч, 
жєндємє, байламта, сырдык сєз 
ж.б. тєл уўгуларыбыздын неги-
зинде элдик сєз жасоо ыкмала-
рынын їлгїсїндє жасалма жол 
менен чыгарылган. Ал кыргыз 
жазма тилине їч-тєрт эмес, бир 
короо жаўы сєз тартуулаган. 
Алардын баары эне тилине єзї-
нєн єзї жаралып калган тєл сєз-
дєрдєй кирип кетпедиби”, - деген 
С.Жигитов.

К.Тыныстанов тыным албай, 
кєп иштеген эмгекчилдиги ме-
нен ар тараптуу коомдук ишмер, 
кыргыз тил илимине негиз сал-
ган залкар окумуштуу, акын, про-
заик жана драматург катары кыс-
ка ємїрїндє ысымын тарыхтын 
кєєнєрбєс барактарында алтын 
тамга менен калтырып кетти.

Алгачкы кыргыз жазма ада-
бияты менен маданиятынын 
кєч башында єзїнчє їнї, жїзї, 
орду бар ар тараптуу инсан бол-
гондуктан, анын биздин кїнгє 
кыргыз, казак, орус тилдеринде 
келип жеткен чыгармачылыгы 
кыргыз элинин руханий, мада-
ний жактан єнїгїшїнє чоў таа-
сир берип, соолубас булак ката-
ры кызмат єтєп келе жатат.

 Єзїнїн талыкпаган эмгеги ме-
нен К.Тыныстанов адабий, ма-
даний, илимий ишмердиктерин 
ошол замандын бийик сересине 
кєтєрїп, 35 жашында кыргыздан 
чыккан биринчи профессор бол-
гон. Анын чыгармачылыгы кєп 
кырдуу багытта єнїгїп, жаўыдан 
кєз жарып келаткан жазма ада-

биятка їлгї болорлук чыгарма-
ларын жараткан. К.Тыныстанов 
адабий жана илимий эмгекте-
рин жаратуу менен гана чектел-
бестен, єзї жазган пьесаларды 
сахнага койдурганга їлгїргєн. 
Єзї коомдук иштерге да актив-
дїї аралашып, Кыргызстандын 
илиминин, маданиятынын пай-
дубалын тїптєгєндєрдїн кєч ба-
шында турган.

 Ал 1926-жылы кыргыз элин-
де бир да журнал жок экенин эс-
ке алып, каражаттын жоктугун 
шылтоолоп отура бербей, єзї 
акча чогултуп, журнал чыгаруу 
тууралуу демилге кєтєрїп, аны 
Тєрєкул Айтматов колдоп, экєє 
“Эркин Тоо” газетасынын 1926-
жыл, 7-апрель №113 санына ата-
йын чакырык менен кайрылуу 
жасап, єз каражатынан 10 сом-
дон акча чыгарышып, алардын 
артынан башкалар да акча чогул-
тушуп, 1928-жылдын май айын-
да “Жаўы маданият жолунда” 
деп аталган журналдын бирин-
чи саны жарык кєрєт. Жооптуу 
редактор К.Тыныстанов болуп, 
редколлегия мїчєлїгїнє Т.Жол-
дошев, Б.Исакеевдер кирет. Ки-
йин ал “Эл агартуу” журналы 
болду.

К.Тыныстанов аз жашаса да 
кєптї кєрїп билген, кєп иштер-
ге эрте аралашып жетилген, се-
зимтал, таланттуу инсан болгон. 
Анын таланты оргуп-ташып, кї-
чїнє толуп турган чакта, тилек-
ке каршы, чыгармачылыгы єтє 
опурталдуу, татаал мезгилге туш 
келген. Кыйчалыш турмушта 
акын, жазуучу, драматург жана 
илимий ишмер К.Тыныстанов 
канчалык оор кыйынчылыктарга 
туш болуп турса да, чыгармачы-
лыгы менен єз доорунун саясий, 
илимий, адабий, коомдук иште-

ринде, ар бир тармакта “майын 
чыгара” иштей билген.

 Акын єзїнїн чыгармачылы-
гын 14-15 жашынан баштаса да 
20-25 жашында негизги ырларын 
жазып, 36 жашка чейин ар тїр-
дїї жанрдагы чыгармаларын жа-
ратууга жетишкен. Ал єзї курдуу 
жолдошторунан айырмаланып 
кєп окуган, кєп изденген. К.Ты-
ныстанов єз ырларында башка 
акындардай эле пейзаждык мык-
ты ырлары менен бирге морал-
дык-этикалык, социалдык-фи-
лософиялык мазмундагы лири-
касы менен окурмандарга кеўири 
таанылган. Єзїнє таасир эткен 
турмуштук кєрїнїштєрдї катаал 
реализм принцибинде сїрєттєп 
бере алган.

 1926-жылы Баку шаарында 
тїрк тилдїї элдердин 1-съез-
ди єтєт. 1926-жылдын 26-фев-
ралынан 5-мартына чейин єт-
кєрїлгєн Тїркология съездин-
де Касым Тыныстанов латын 
алфавитине єтїїнїн зарылды-
гы тууралуу баяндап, тїрк тил-
дїї элдердин маданияты, ада-
бияты, илими карым-катышта 
бирдей єнїгїїсї їчїн чоў єбєл-
гє болооруна басым жасап, док-
лад окуйт. Баяндаманын тезиси 
менен єзбек, казак, азербайжан, 
татар эл агартуу ишмерлери таа-
нышып, ага катышкан ири оку-
муштуулар В.Бартольд, С.Оль-
денбург, Б.Чобанзаде, К.Юдахин, 
А.Самойлович, Л.Щерба, С.Ма-
ловдор жактырышат. Бакудан 
келгенден кийин Касым Тыныс-
танов ал жєнїндє кенен макала 
жазып, “Эркин Тоо” гезитинин 
1926-жылдын 8-апрелдеги саны-
на жарыялайт.

Тилчи-окумуштуунун тил 
илимине арналган “Хрестома-
тия”, “Окуу китептери”, “Эне 
тилибиз”, “Тил сабагы”, “Жаўы 
айыл”, “Терминдер”, “Кыргыз ти-
линин морфологиясы” (5-6-жыл 
їчїн тил сабактары), “Кыргыз 
адабий тилинин орфография-
сынын долбоору”, “Кыргыз ти-
линин синтаксиси” (6-7-8-жыл 
їчїн) окуу китептери 1924-жыл-
дан 1936-жылга чейин мектеп 
окуучулары їчїн тынбай чыгып 
турган. Жетекчи кызматтарда 
1925-жылдан баштап иштеген. 
Жашыраак кезинде журналист 
болуп гезит, журналдарда иште-
се, кийин акын-жазуучу, драма-
тург катары анын тарыхый дра-
малары, поэмалары жарык кєрїп, 
сахналарда аткарылып турган. 
Котормо ишинде да ийгиликтер-
ди жараткан. “Манас” эпосунун 
“Чоў казатын” орусчага которуп, 
ал томго єзї редактор болуп баш 
сєзїн жазат. Орус акындарынын 
бир топ ырларын кыргызчага ко-
торуп, “Єзгєрїш ырлары” деген 
котормо жыйнагын чыгарат.

1931-1932-жылдары “Академия 
кечелери” жана “Їч доор” тары-
хый драмаларын жазып, алар 
сахнага коюлган. Кийин или-
мий иштерге баш-оту менен ки-
ришкен.

Кандай гана атабайлы, Касым 
Тыныстанов кєп иштердин баа-
рын кыска убакыттын ичинде 
чуркап жїрїп жасаган. Анын 
ємїрї 37 жаш менен гана ток-
тойт. 1938-жылы 137 кишинин 
арасында атылып, сєєгї Ата-Бе-
йиттен эгемендик келгенден ки-
йин 1991-жылы табылган.

Ñûìáàò ÌÀÊÑÓÒÎÂÀ,
ôèëîëîãèÿ èëèìäåðèíèí 
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Фольклор менен жазма адабияттын карым-катыш 
проблемасын изилдєєдє кыргыз элинин адабиятчы 
окумуштуулары эмгектенип келишїїдє, бирок, їзїрлїї 
адабият илиминин бул олуттуу маселеси бїгїнкї 
кїндє да актуалдуулугун жоготпогондуктан, анын 
ички жана тышкы байланыштарынын диалектикасын 
тереўдетип изилдєє проблемасы келечекте 
артыкчылыктуу багыттардын бири болуп кала 
бермекчи.

СӨЗ ОЙЛОП ТАБУУЧУ ИЛИМПОЗ
КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – 

Улуу инсанга – 120 жыл
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Эл акыны 85 жашта

Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын, 
Бїткїл Союздук Ленин комсомолу сыйлыгынын 
лауреаты, интеллектуалдык менчиктин Бїткїл 
дїйнєлїк уюмунун алтын медалынын ээси, Кыргыз эл 
акыны Майрамкан АБЫЛКАСЫМОВА менен маек.

- Майрамкан эже, алгачкы сєздї 
сиздин балалык дооруўуздан баш-
тасак...

- Мен тоонун арасындагы айылда 
туулганмын. Беш жашка чыкканымда 
апам тєрєттєн каза болуп, чоў атамдын 
колунда чоўойгомун. Їйїбїз тоонун 
койнунда болгону менен мектепке жа-
кын эле, чоў атам “эл башы болгуча, суу 
башы бол”,- деп кєп айтчу. Анткени, 
айылыбызда "Бака булак", "Кїмїш 
булак", "Алтын булак" аттуу їч булак 
бар болучу. Мени ээрчитип алып бу-
лактарга сыйынып келет эле.

Мен кичинекей кыз экениме карабай, 
согуш маалындагы элдин азап-тозогу 
менден кайып єткєн жок. Чоў атама ал 
учурда “Курманбек”, "Жаныш-Байыш" 
кичи эпосторун кєп окуп берчїмїн. 
Кєзїнєн жаш кылгыртып унчукпай 
угуп отурар эле. Анткени, инилери, 
бир баласы армияда болучу. Мен 
мектептен келгенде карапага жарма 
даярдап, “жеўеўе алып бар”, - деп энем 
бир нан жасап берчї. Тызылдап чур-
кап барамын. Талаада иштеп жаткан 
келиндердин кїйєєлєрїнїн баары 
согушта, алардын ар бири їйлєрїнєн 
бир нерсе ала келишип, мен келгенде 
тїшкї тамакка отурушат. Кичине эс 
алышып, кат келдиби деп бири-бири-
нен сурашып, ыйлашып арман ырларын 
ырдашат. Алардын ырларынын баарын 
тез эле жаттап алчумун. Кечинде їйгє 
келгенимде мештин жанында отуруп 
алып сїйлєшєбїз. Чоў атам: 

- Жеўелериў эмне жєнїндє айтыш-
ты, - дейт. Тигиниси тигиндей, мунусу 
мындай деди деп баарын айтып бере-
мин. Бир жеўем аябай сыздап ырдачу. 
Кулагыма сиўип калыптыр:

Атаар бир атпас таў болсо, 
Антташкан жарыў бар болсо. 
Атпаган таўдын эркиби, 
Айтышсак аркы-беркини.

Сїрєєр бир сїрбєс таў болсо, 
Сїйлєшкєн жарыў бар болсо. 
Сїрбєгєн таўдын эркиби, 
Сїйлєшсєк аркы-беркини...

Сєздєрдїн сулуулугун, маданиятын 
карачы, мына азыркылар мен сага 
жолуксам, анан баса калып єпсєм деп 
жазышат. Мен жогорудагыдай ыр менен 
тарбияландым. 

Мен Аалы, Алыкулдан їлгї алып, чоў 
атамдын жомоктору менен тарбияла-
нып, ємїргє шерик эў жакшы адамды 
жолуктурдум. Сагын агаў (Сагын На-
матбаев) жетим єскєн маданияттуу 
мыкты адам эле. Ошондой кишиге жо-
луккан менден халтурщик чыкмак беле?

Мен аралашып жїргєн чєйрєм да 
мыкты болду. Маселен, Валентин 
Распутин, Василий Белов, Василий 
Шукшин, Олжас Сулейменов, Фариза 
Оўгарсынова ж.б. "Эстелик сїйлєйт" 
поэмам їчїн Орто Азия єлкєлєрї ичи-
нен Бїткїл Союздук Ленин комсомолу 
сыйлыгы мага гана ыйгарылгандыгын 
айта кетїїм абзел.

Жогоруда аталган акын-жазуучулар 
Бїткїл Союздук Ленин комсомолунун 
Борбордук Комитетинин мыкты ак-
тивисттери болчубуз. Сыйлык алган 
чыгармаларыбыз бардык социалисттик 
єлкєлєрдїн тилдерине шарт эле кото-
рулган. "Эстелик сїйлєйт" поэмамды 
мен 22 жашымда жазып баштап, 24 
жашымда бїттїм. 1964-жылы алгач 

"Ала-Тоо" журналына 
жарыяланды. 1965-жы-
лы "Быйыл жаздын 
гїлдєрї кєп" аттуу 
китебиме кирип, 
басмадан жарык 
кєрдї. Андан 
кийин орус ти-
лине которулду. 
1969-жылы Бїт-
кїл Союздук жаш 
жазуучулардын 
Москвада єтїїчї 
кеўешмесине ча-
кыруу кагазын 
алдым. Анын 
а л д ы н д а 
конку рска 
бирден ки-
тебибизди 
ж є н є т -
к є н б ї з . 
Конкурска 300 жаш жазуучу, акындар 
катышыптырбыз. Кыргызстандан 
Жолдошбай Абдыкалыков экєєбїз 
барганбыз. Ошол 300 кишинин ичинен 
сегиз автордун чыгармалары жогору 
бааланды. Алар мен, Олжас Сулейменов, 
Мумин Каноат, Валентин Распутин ж.б. 
эле. М.Ю.Лермонтов боюнча докторлу-
гун жактаган илимпоз бар эле, фами-
лиясын унутуп жатамын. Ошол киши: 
"ак ыр жазуу кєбєйїп, форма кууп, баш 
аламандык болуп жатканда, Майрамкан 
Абылкасымова эски традицияны, эпос-
тук манераны жоготпой, бирок ак ыр 
формасына салып, глобалдуу маселе-
ни, тїбєлїктїї теманы - Ата Мекенди 
сїйїїнї жазган”, - деп Бїткїл Союздук 
Ленин комсомолу сыйлыгына кєрсєттї. 
Анан ал сыйлыкты 1976-жылы комсо-
молдун Бїткїл Союздук XVI съездинде 
тапшырды. Чындыгында кєп сыйлык-
тарды алдым. Бирок, комсомол сыйлы-
гын алганда аябай бактылуу экенимди 
даана сезгенмин. Ошондо артымда тїпкї 
аталарымдын духтары тургансыды.

- Бїткїл Союздук Ленин комсо-
молу сыйлыгына канча гонорар 
алдыўыз?

- Медаль, анан 25 миў сом.
- Ал акчаны кантип жок кылды-

ўыз?
- Котормочу Юрий Смышляевге 

бердим. Он беш республикадан кел-
ген досторумду сыйладым. Акчанын 
баарын ошол жакта чачып тїгєттїм. 
Болот Миўжылкиев менен Кайыргїл 
Сартбаева чоў театрда стажировкада 
жїрїшкєн. Аларды жолдош-жоролору 
менен Москвадагы эў кымбат ресто-
рандарда сыйладым. Бул жакка болор-
болбос эле акча келген.

Негизи мен ємїрїмдє таланттуу 
досторду кїттїм. Маселен, Валентин 
Распутин: Майрамкан “Царица празд-
ника” деп чакырчу. Тегерегимдин баары 
гений, адабияттын бийиктиги болуп 
жатса, єзїмдє да кичине данек бар экен, 
алардан калбашка аракеттендим. Эми 
ошолордун кєбїнєн ажырап, мындай 
ыр жазгамын.

Кат жазгыла жан жолдоштор, досторум, 
Тирїї кезде бактылууга окшоюн. 
Єлїп калсам бардыгыўан ажырап, 
Ємїр эмес, мен силерди жоктоюн.

Талаа, суудан же кетпеди сур булут, 
Сыздайт сезим жолуккула, досторум. 
Жакшы кїндї жазып калдым ыр кылып, 
Жакшы кїндї жаштыгымдай жоктоюн.

Кат жазгыла мен капага батканда, 
Кїнїм, айым чыга тїшсїн асманга. 
Кат жазгыла мен єлїмдєн кор болуп, 
Жер кучактап, жер кучактап жатканда.

Достукту мен бийик кармайм. Ант-
кени, баары эле дос боло бербейт. 
Мустай Каримдин бир ыры бар. Ал Ата 
Мекендик согушка катышкан киши. 
Ырларын баалайм. Москвада жолук-
канда сырдашып да калчубуз. "Окууну 
бїтїп жатканымда бир классташ кызды 
бирге окуган кєп жигиттер талашып, 
бирок, мен алып кеткемин. Ошондо 
досторумдун жарымынан ажырадым. 
Ата Мекендик согушка катышып, 
жарымынын жарымынан ажырадым. 
Лениндик сыйлыкты алганын, Баа-
тыр болгонун эсепке албайт. Болгону 
жакшы ыр жазып коём деп бардыгынан 
ажырап доссуз калдым дейт. Анын 
сыўарындай мен дагы доссуз калдым. 
Эў мыктылары єлїп тынды. Мыкты 
эместер менен дос боло албаймын. 
Лермонтов айткандай "не кому руку 
подать" болуп турамын.

- Эже, кєп єкїнбєўїз, сиз мыкты 
чыгармаларды жазып, жаш кези-
ўизде бардык сыйлыктарды алып, 
жакшылыктар жаздагы канат-
туулардай эле учуп келип турган 
деп айтсак болот.

- Сагын байкеў комсомолдо 15 жыл 
лидер болду. 24 жашында Ош обком 
комсомолунун биринчи катчысы болуп 
шайланган. Ал менин чыгармачылы-
гым їчїн талыбас канат болду. Жанагы 
"Эстелик сїйлєйт" поэмамды Мария 
деген татарка машинисткага берсем, 
“ыйлап эле тере албай атамын”, - дейт. 
Кєрсє, бир туугандарынын кєбї согуш-
та курман болушуптур.

Расул Гамзатовдун "Ыр менен жазыл-
ган романдын авторуна" деген ыры бар:

Романыўды окудум дос,
Адамдар кєп катышкан. 
Анык болду экєєбїз теў, 
Кур калыппыз бакыттан.

Шумдуктуудай бир дал келїї, 
Ойго батып отурам. 
Сен бактысыз муну жазган, 
Мен бактысыз окуган.

Азыр чыккан китеп кєп. Ачсаў 
ушундай. Ырахаттана турган эки сап 
таппайсыў. Бїгїнкї кїндє чыгарма-
чылыкта, илим боюнча диссертация-
ларды жактоодо Расул Гамзатов айткан 
бактысыздык кєп. Булардын баарын 
жолго салуу чыныгы таланттардын 
гана колунда.

Êàðáàëàñ ÁÀÊÈÐÎÂ

КР Президенти 
С.Н.ЖАПАРОВго, 

Жалпы коомчулукка 

КАЙРЫЛУУ 

Урматтуу окурмандар, Сиздерге ушундай 
кайрылуу менен чыгууну туура кєрдїм. 
Кыргыз журтчулугунда жазуучу Чолпон-
бек Абыкеевдин чыгармаларын окубаган 
окурман жокко эсе болсо керек. Буга далил 
катары "Бриллиант жылан" романы 200 
миўден ашык нуска менен чыкса, Ютуб-
дагы укма тасмага жазылганын уккандар-
дын саны бир жылга жетпеген убакта 300 
миўден ашкан. Чолпонбек Абыкеевдин 
жазуучулук талантын жана эмгегин баа-
лаган Улуттук жазуучулар союзу дээрлик 
жети жылдан бери жыл сайын Президент-
ке Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу 
наамын берїїгє кєрсєтїп келатат. Бирок, 
жазуучубуздун саясаттагы кєз караштарын 
ачык чагылдырып, чындыкты айткандыгы 
їчїн ушул убакка чейин берилбей келди.

Учурунда Улуттук жазуучулар союзунун 
тєрагасы болуп турганда "Мен єзїм тєра-
га болуп туруп єзїмдї наамга кєрсєткє-
нїм туура эмес болот",- деп макул болбой 
койгон. Эми да кыйчалыш кырдаал тїзї-
лїп калды. Жакында Чолпонбек Абыкеев 
агайыбыз Президенттин Жарлыгы менен 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
катчысы болуп бекитилди. Мындайча 
айтканда мамлекеттик сыйлык наамдар-
ды берїїгє тїздєн-тїз тиешеси бар кызмат. 
Улуттук жазуучулар союзу быйыл апрель 
айында агайыбызды Кыргыз Республика-
сынын эл жазуучусу наамына кєрсєткєн-
бїз. Биздин сунуш Маданият жана маалы-
мат министрлигинен єтїп, Президенттин 
астындагы комиссияга тїшїп, ал жакта да 
колдоо тапканын билебиз. Мунун баары 
агайыбыз мамлекеттик катчы кызматы-
на бара электе болгон. Эми кандай болот?

Урматтуу Президентибиз Садыр Нур-
гожоевич! Чолпонбек Абыкеев агайыбыз 
эгер калыстык болгондо мындан он – он 
беш жыл мурда эле Кыргыз Республика-
сынын эл жазуучусу наамын алмак. Ти-
лекке каршы, калыстык болбогондуктан 
бїгїнкї кїнгє чейин кармалып, наам бе-
рилбей келди. Сиз ушул кемчиликти калыс 
карап оўдоп койсоўуз жалпы Кыргыз эли 
туура тїшїнєт.

Óðìàòòîî ìåíåí 
Æûëäûç ÀÊÀÅÂÀ, 

Óëóòòóê æàçóó÷óëàð ñîþçóíóí 
êàò÷ûñû, áàëäàð æàçóó÷óñó, 

Òîãîëîê Ìîëäî ñûéëûãûíûí ëàóðåàòû

"МЫКТЫ АДАМГА 
ЖОЛУГУП, 
БИЙИК УЧТУМ..."

"Манас", "Семетей", 
"Сейтек" деген сөздөр 
колдонулбасын

Алкоголдук ичимдиктердин аталышы-
на "Манас", "Семетей" жана "Сейтек" деген 
сєздєрдї колдонууга тыюу салууну коомчу-
лук кєп убакыттан бери социалдык тармак-
тарда талап кылып  келген. 2021-жылдын 
башында Жогорку Кеўештин 40 депута-
ты да "Манас" эпосу жєнїндє мыйзам дол-
боорун  карап, эпоско байланыштуу баа-
луулуктарды сактоо, жайылтуу, изилдєє 
жана Манас деген ысымды коммерциялык 
жана башка максаттарда пайдалануу иш-
аракеттерин тескєєнї максат кылып чы-
гышкан. Мына ушул мыйзам долбооруна 
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министрлиги алымча-кошумча 
киргизип, долбоор коомдук талкууга коюл-
ду. Алымча-кошумча  киргизїїдє алкоголь 
жана тамеки єндїрїмдєрїнїн аталышына 
"Манас", "Семетей" жана "Сейтек" деген 
сєздєрдї колдонууга тыюу салган норма  
жазылды.

Æàçã¿ë ÊÅÍÆÅÒÀÅÂÀ

Майрамкан АБЫЛКАСЫМОВА:
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- Ã¿ëáàð÷ûí Áåéìàíæà-
íîâíà, àëãà÷ æà¢û êûçìàò 
îðäó¢óçãà êèðèøêåíäåí 
áàøòàï êàíäàé ñààìàëûê-
òàðãà æàíà êºéãºéëºðãº 
òóø áîëäó¢óç?

- Íàðûí ðàéîíóíäà 34 
ìåêòåï, 34 áàëäàð áàê÷àñû 
èø àëûï áàðàò æàíà ìåêòåï-
òåðäå 1070 ìóãàëèì ýìãåê-
òåíñå, áàëäàð áàê÷àñûíäà 
150 òàðáèÿ÷û èøòåéò. Ìåí 
æà¢û èøòåï áàøòàãàíäàí 
áåðè æàëïû ýìãåê æàìààòû-
áûçäûí àðàêåòè ìåíåí áèð 
êàòàð èéãèëèêòåð æàðàëäû. 
«Ìàíàñ òààíóó» áîþí÷à 
ðåñïóáëèêàëûê òåëå ñû-
íàêòûí îáëóñòóê òóðóíäà 
1-2-3-4-îðóíäàðäûí áàð-
äûãûí áèçäèí ðàéîíäîãó 
ìåêòåïòåð áàãûíäûðûøòû. 
Àíäàí êèéèí ðåñïóáëèêàëûê 
òåëåñûíàêêà áàðûï êàòû-
øûøûï, 1-îðóíãà Àáèðîâ 
àòûíäàãû îðòî ìåêòåïòèí 
îêóó÷óëàðû, 3-îðóíãà Ò.Óñó-
ïåêîâ àòûíäàãû ìåêòåïòèí 
îêóó÷óëàðû ýý áîëóøòó. 
Êîíêóðñòàí òûøêàðêû òóðãà 
êàòûøêàí îêóó÷óëàðûáûçäàí 
Æåð-Êº÷ê¿ àéûëûíäàãû Êûÿ-
çîâ àòûíäàãû ìåêòåï 1-îðóí-
ãà òàòûêòóó áîëäó. Áûéûëêû 
îêóó æûëäûí æûéûíòûãû ìå-
íåí «Àëòûí òàìãà» áîþí÷à 
¿÷ îêóó÷óáóç òàòûêòóó áî-
ëóøñà, ÆÐÒíûí æûéûíòûãû 
ìåíåí æàëïû ðåñïóáëèêà 
áîþí÷à 110 áàëëãà ýý áî-
ëóï, áîñîãî áàëëäàí ºòêºí 
îêóó÷óëàðûáûç 57 ïàéûçäû 
ò¿çä¿. Àë ýìè 200äºí æîãîðó 
áàëë àëãàí 5 îêóó÷óáóç àë-
äûãà îçóï ÷ûãûøòû.

- Æûë ºòêºí ñàéûí áè-
ëèì áåð¿¿í¿í ñàïàòû ñîë-
ãóíäàäû, ìóãàëèìäåðäèí 
àáðîþ, áèëèì äå¢ãýýëäåðè 
äà áàøòàãûäàé áîëáîé òº-
ìºíäºä¿ äåãåí ïèêèðëåðãå 
êàíäàé êàðàéñûç?

- Ìûíäàé îéäîí àëûñ-
ìûí. Òåòèðèñèí÷å, æàëïû 
ðåñïóáëèêàëûê òåñòèðëºº-
í¿í æûéûíòûãû êºðñºò¿ï 
òóðãàíäàé, æîãîðêó áàëë 
àëãàíäàð æûë ºòêºí ñàéûí 
êºáºé¿ï, áèëèì áåð¿¿í¿í 
ñàïàòû äà æîãîðóëàï áà-
ðàòêàíû êàøêàéãàí ÷ûíäûê. 
Áèðîê, îøîë ýëå ó÷óðäà àòà-
ýíåëåðäèí äà ñàëûìû çîð 
áîëóóñó çàðûë. Ñåáåáè, áèð 
ãàíà ìóãàëèìäåðãå áàðäûãûí 
æ¿êòºï êîéãîíäî àëàðäûí 
ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ æåòèøïåéò. 
Àòà-ýíåíèí êûçûê÷ûëûãû, 
êºìºã¿, àðàêåòè áîëãîíäî 
ãàíà îéäîãóäàé èéãèëèêòåð 
æàðàëàò. Áèð ãàíà ìåêòåï-
òèí ýëå ïðîãðàììàñû ìåíåí 
ÆÐÒäàí æîãîðêó äå¢ãýýëäåãè 
áààëàðäû àëà àëáàéò. Áóãà 
êîøóì÷à ðåïåòèòîðëîðäó äà 
òàðòûï äàÿðäàíûø çàðûë áî-
ëîò. Îøîíäîé ýëå, ìåêòåïòèí 
ìóãàëèìäåðèíèí ê¿÷¿ ìåíåí 
æàêøû æåòèøêåíäèêòåð äà 
æàðàëóóäà. Ñîþçäóí ó÷óðóí-
äà ìóãàëèìäåðäèí àáðîþ 
àáäàí áèéèê ýëå. Áàëäàðãà 
áîëãîí ¿éäºã¿ òàðáèÿ äà ºç-
ãº÷º îðóíäà áîë÷ó. Ó÷óðäà 
àéðûì àòà-ýíåëåð ìóãàëèì-
äåðãå, æàäàãàëñà áàëäàðû-
íà äà òóóðà ýìåñ ìàìèëå 
æàñàãàíäûí êåñåïåòè òèéèï 
æàòàò. Ìèñàëû, ìóãàëèìäåð 
òàðàáûíàí êàòóóðàê òàëàï 

áîëñî ýëå, áàëàñûíà áîëó-
øóï ìóãàëèìäåðäè æàìàí-
äàãàí òåðñ àäàòòàð æàéûëûï 
êåòòè. Àéðûì àòà-ýíåëåð 
ìóãàëèìäåð ìåíåí áèðäèêòå 
÷îãóó êå¢åøèï, ò¿ø¿í¿ø¿ï 
èøòåãåí ó÷óðäà ÷î¢ èéãèëèê-
òåð æàðàëûï æàòêàíûíà äà 
ê¿áºá¿ç. Áàòêåí æåðãåñèíäå 
ñààìàëûê êàòàðû óþøòóðóë-
ãàí «Ýíåëåð ìåêòåáè» ºç 
ó÷óðóíäà æàéûëòûëûï, æàê-
øû íàòûéæàñûí áåðèï êåëåò. 
Íàðûí ðàéîíóíäà äà áóë 
èø-÷àðà æàêøû æîëãî êîþ-
ëóïòóð. «Ýíåëåð ìåêòåáè» 
æàø àòà-ýíåëåðãå æàêøû 
æàðäàìûí áåðå áàøòàãàíûí 
òóðìóø ºç¿ êºðñºò¿¿äº. Êýý 
áèð àòà-ýíåëåð: «Áàëàìäûí 
êóðñàãûí òîéãóçóï, êèéèìèí 
àëûï áåðèï, êåðåêò¿¿ ìóê-
òàæäûãûí æîþï êîéñîì ýëå 
áîëäó», - äåãåí òàð êºç êàðàø 
ìåíåí æ¿ð¿øºò. ×ûíäûãûí-
äà, êåï ìàòåðèàëäûê ýëå 
æàãûíäà ýìåñ, áèëèìèíå, 
òàðáèÿñûíà ÷î¢ êº¢¿ë áóðó-
øó àáçåë. Óøóíó ò¿ø¿íãºí 
àòà-ýíåëåðäèí áàëäàðû 
òóóðà æîëãî ò¿ø¿ï, æàêøû 
îêóï, èéãèëèêòåðãå æåòèøåò. 
Ìóãàëèìäåðäèí àáðîþíóí 
æîãîðóëàøûíà àéëûê-ìàÿíà-
ëàðäûí æîãîðó áîëóøó äà ºç 
òààñèðèí òèéãèçåò. Áóë àëàð-
ãà ÷î¢ ñòèìóë áåðèï, èøêå 
áîëãîí êûçûãóóñóí àðòòûðàò.

- Ó÷óðäà ìóãàëèìäèê 
êåñèïòè ÷ûí äèëè ìåíåí 
òàíäàãàí æàøòàðäûí ñà-
íû êàíäàé? Àéðûê÷à òàê 
èëèìäåð-ìàòåìàòèêà, 
ôèçèêà, õèìèÿ, àëãåáðà, 
áèîëîãèÿ æ.á. ñàáàêòàðû 

áîþí÷à îêóï áèëèì àëãàí 
êåñèïêºé ìóãàëèìäåð áàð-
áû?

- Êèéèíêè æàøòàðäûí ìó-
ãàëèìäèê êåñèïòè òàíäîîäî 
êûðãûç òèëè ìåíåí áàøòàë-
ãû÷ êëàññòûí ìóãàëèìäåðè 
êåñèáèíå ýý áîëãîíäîðó îãî 
ýëå êºï. Àë ýìè òàê èëèìäåð 
áîþí÷à êåñèïêå ýý áîëãîí 
æàøòàð äýýðëèê æîêêî ýñå, 
ºòº ýëå ñåéðåê. Òàê èëèì-
äåð áîþí÷à ñàáàêòàðäû 
óëóó ìóóíäàãû ìóãàëèìäåð 
ýëå áåðèï îêóòóï æàòûøàò. 
Îêóó÷óëàðûáûçäûí äà-
ðàìåòè æåòïåéò äåãåíäåí 
àëûñìûí. Òàê èëèìäåðäè 
ìûêòû áèëãåí îêóó÷óëàðû-
áûç ÷åò ºëêºëºðãº òóðìóø 
øàðòêà áàéëàíûøòóó ÷ûãûï 
êåò¿¿äº. Áóë êºéãºéä¿ ÷å÷¿¿ 
¿÷¿í ìàìëåêåòòèê äå¢ãýýë-
äå ïðîãðàììà èøòåï ÷ûãûï 
êîëãî àëáàñà, êå÷ áîëóï 
êàëóó êîðêóíó÷ó áàð. Ä¿éíº 
æ¿ç¿íäºã¿ ºí¿êêºí ºëêºëºð-
ä¿í òàæðûéáàñûíà òàÿíñàê: 
áèëèì áåð¿¿í¿í ôóíäàìåí-
òè ìåêòåïêå ÷åéèíêè áèëèì 
áåð¿¿, áàëäàð áàê÷àñûíàí 
áàøòàëûøû êåðåê ýêåí. Áèç-
äèí ìàìëåêåòòèí ñàÿñàòû äà 
óøóë º¢¿òêº áóðóëóï, áàëà 
áàê÷àëàðäûí ñàíûí æàíà 
ñàïàòûí êºáºéò¿¿ áîþí÷à 
èøòåð êûçóó æàíäàíà áàøòà-
äû. Áèçäèí Íàðûí ðàéîíóí-
äà äà áàëäàð áàê÷àñû ìåíåí 
êàìñûçäîî 48 ïàéûçäû ò¿-
ç¿ï, àë áàëà áàê÷àëàðäà ¿÷ 
ñààòòàí îêóòóó êèðãèçèëèï, 
íàòûéæàñûí áåðå áàøòàäû. 
Àëäûãà ìàêñàò êîþï, áóþð-
ñà 16 ìåêòåïêå æàíà áàëà 
áàê÷àëàðãà äîëáîîðëîðäó 
æàçûï ºòêºð¿¿äºá¿ç æàíà 
óøóíóí áàðäûãû èøêå àøàò 
äåãåí îéäîáóç.

- Íàðûí ðàéîíóíäàãû 
ìåêòåïòåðäèí, áàëäàð áàê-
÷àëàðûíûí àáàëû êàíäàé 
æàíà æà¢û êóðóëóï æàòêàí 
ïàéäàëàíóóãà áåðèë¿¿÷¿ 
îáúåêòèëåð áàðáû?

- Ó÷óðäà áèçäèí ðàéîíäî 
Êå¢åø àéûëûíäàãû Àáè-
ðîâ àòûíäàãû ìåêòåï æàíà 
Ýìãåê-Òàëàà àéûëûíäàãû 
ìåêòåï ê¿ç àéëàðûíäà òî-
ëóê êóðóëóï á¿ò¿ï ïàéäà-
ëàíóóãà áåðèëåò. Îøîíäîé 
ýëå, Æåð-Êº÷ê¿ àéûëûíäàãû 
áàëà áàê÷àíûí æàíà Äºáºë¿ 
àéûëûíäàãû áàëà áàê÷àíûí 
êóðóëóøó àÿêòàï 1-ñåíòÿáð-
äà èøêå áåðèë¿¿ àëäûíäà 
òóðàò. Àë ýìè êºéãºéä¿ æà-
ðàòêàí Êàðà-×èé àéûëûí-
äàãû Èìàíàëèåâ àòûíäàãû 
ìåêòåïòèí êóðóëóøó 5 æûë-
äàí áåðè á¿òïºé, Àê-Êóäóê 
àéûëûíäàãû Îìîð óóëó 
Êîæîêå àòûíäàãû ìåêòåïòèí 
ôóíäàìåíòè ñàëûíûï, áåë-
ãèñèç ñåáåïòåðäåí êóðóëóø 
èøòåðè òîêòîï òóðàò. Îðòî-
Íóðà àéûëûíäàãû Áåêæàíîâ 
àòûíäàãû ìåêòåïòèí, Äºáº-
ë¿äºã¿ Òîêòîñóíîâ àòûí-
äàãû ìåêòåïòèí æûëûòóó 
ñèñòåìàëàðû èøòåí ÷ûãûï, 
áûéûëêû êûøòàí ÷ûãóóäà 
êûéûí÷ûëûê æàðàòóóäà. Ðå-
ìîíòòîí ºòêºð¿¿ãº òèåøåë¿¿ 
àê÷à êàðàæàòòàðû áºë¿íáºé 
êåëåò. Áàðäûê èíñòàíöèÿëàð-
ãà êàéðûëóó êàòòàðûí æºíºò-
êºíá¿ç, áèðîê, ý÷ æûéûíòûê 
áîëáîé êå÷å¢äåï æàòàò.

Êàäûðêóë ÁÓÃÓÁÀÅÂ, 
Íàðûí îáëóñó 

áîþí÷à ºç êàáàð÷û

Адамды бактылуулукка тарбиялоо
МЕКТЕПТЕН БАШТАЛАТ

«Жакшыдан башчы койсоў элди тїзєтєєр, 
жамандан башчы койсоў элди жїдєтєєр» 

дегендей, аталган билим берїї бєлїмїнїн башчы-
сы Гїлбарчын Исакованын бараандуу эмгек жолу 
туурасында: анын жалпы эмгек наамасы 36 жыл, 
мунун ичинен мамлекеттик кызматта 13 жыл, 
ал эми билим берїї тармагында їзїрлїї иштеп 
келатканына 23 жылга аяк басты. Айтканга оўой 
болгону менен єткєн мезгилде, тїмєн-тїйшїктїї 
эмгек жолунда кыйла кыйынчылыктарды артка 
калтырып, кызылдай мээнети менен бардыгына 
чыдап, жаратмандыкта алдыўкы сапта келатат. 
Г.Исакова 1964-жылы Жумгал районунун “Кы-
зыл-Туу” колхозу, азыркы Багышан айылында 
тєрєлгєн. Орто мектепти 1981-жылы бїтїп, Кыр-
гыз мамлекеттик университетинин механикалык-
математика факультетине тапшырып, ал окуу 
жайды эў жакшы деген баалар менен 1986-жылы 
ийгиликтїї аяктайт. Фрунзедеги электрондук 
эсептєє заводунда алгачкы эмгек жолун инже-
нер болуп иштеп баштайт. Бир жылдан кийин 
инженер-программист кызматына кєтєрїлєт да 
бул заводдо їч жыл иштеп такшалат. 1989-жылы 
Жумгал райондук билим берїї бєлїмїнє кадр-
лар боюнча адистик кызматка которулуп келип, 
Чаек айылындагы Т.Турсунбаева атындагы орто 
мектепке билимин айкалыштырып иштеп, ин-
форматика сабагы боюнча мугалимдик кесибин 
1999-жылга чейин улантат. 1999–2005-жылга 
чейин билим берїї бєлїмїндє башкы адис, ра-
йондук билим берїїнїн жетекчисинин жаштар 
саясаты боюнча орун басары болуп кызмат єтєйт. 
2008-жылы Ногойбаев атындагы мектепке ди-
ректор болот. 2012-жылы М.Алыбаев атындагы 
мектепке директор болуп которулат. 2015-жылдан 
баштап Жумгал райондук мамлекеттик адми-
нистрациясынын башчысынын орун басары 
кызматында иштейт. Айтмакчы, Жумгалдагы 
эки мектепте баш-аягы 7 жыл директор болуп 
иштеген мезгилде, ар бир жылда бирден долбоор 
єткєрїїгє жетишкен. Район боюнча интерактив-
дїї доска таўсык болуп табылбай турганда, алгач-
кылардан болуп алып келип жайылткан. АРИС 
аркылуу лингафондук кабинет ачууга жетишкен 
жана мектептин чатырын жаўыртып, мектептин 
ашканасына таза суу чыгартып, иштен чыккан 
жараксыз абалдагы канализацияны тїп орду 
менен жаўыртып салдырат. МерсиКо уюмунун 
долбоору менен суу тарттырып киргизип, кана-
лизациясынын бардыгын калыбына келтирген. 
Спорт залдын жылуулук системасын тїрткї 
берїїчї грантка долбоор жазып, 3 млн сомго ка-
питалдык ремонттон єткєргєн. Нарын райондук 
билим берїї бєлїмїнїн башчысы кызматына 
2021-жылы 9-апрелде конкурстун жыйынтыгы 
менен 19 талапкердин ичинен суурулуп чыгып, 
билими, мол тажрыйбасы менен алгылыктуу иш 
алып барууда.

Атасы Исаков Бейманжан да билимдїї, эл чарба 
жана билим берїї тармагында єўчєй жетекчилик 
кызматтарды аркалап, опол тоодой эмгек сиўир-
ген кадырлуу инсан болгон. Ата Мекендик согуш-
тун катышуучусу, 12 баланы ємїрлїк жубайы 
экєє татыктуу тарбиялап єстїрїп, камкор ата-эне, 
нуска кептїї нарктуу карыя, мыкты педагог-тар-
биячы да болуп, элдин эсинде калган. Гїлбарчын 
айым ушундай мыкты їй-бїлєдє, жакшы чєйрєдє 
єсїп чоўойгондуктан, анын ой чабытынын кенен-
диги, сабырдуулугу жана эл менен тил табышып 
иштей билїїсї атасынан калган таберик.

Бул жашоодо эў бир ыйык жана ардактуу кесиптердин ана башы болгон мугалимдик кесип. Ар бир кїнїн билим 
берїїгє арнап, окуучулардын аруу таза дїйнєсїнє билимдин, адептїїлїктїн, ыймандын їрєнїн сээп, келечегине 
билим бактысын ыроологон, чыныгы мугалим. Мындай бийик атка арзыган кесипкєй адамдардын жаўы мууну 
менен улуу мууну эриш-аркак тажрыйба алмашып иштеп жатышкан Нарын райондук билим берїї бєлїмїнїн 
карамагындагы мектептердин, балдар бакчаларынын алгылыктуу иштери жана кєйгєйлєрї туурасында Исакова 
Гїлбарчын Бейманжановна менен баарлаштык.
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äîëëàðîâ ÑØÀ

1 Ó÷àñòîê Ðàìçàí Êàìåííàÿ óãîëü ãåîëîãîðàçâåäêà Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí. Ïðåäëàãàåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò.
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Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19 àâãóñòà 2021 ãîäà â ã. Êåðáåí â çäàíèè ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Àêñûéñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðà-
öèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà  ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ. 

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 16 àâãóñòà 2021 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹221. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ ïî èíòåðíåò ñàéòó îðãàíèçàòîðà                                         
www.geology.kg èëè îáðàòèòñÿ ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (+1022), à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ, êàá. ¹210, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Отчёт ОАО «МФК «АБН» 
о выплате дохода по облигациям первого выпуска (рег.№КG 0201211511 от 23.12.2019 г.) за шестой процентный период, 

дата выплаты с 10 июля 2021 г.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà) 75

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 200 000,00

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 70

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 155 320,00

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 44 680,00

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 5

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ýêç.) 1 117

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðîì*

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. Âûïëàòà 
ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè â ÎÀÎ “ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Абалыў кандай, айылым? Кыўыр иш - кырк жылда

Иш илгерилєєдє

Биз билгенден 2014-жылы да, 
2017-жылы да єлкєдє тоюттун 
баасы кымбаттаган жана чєп 
таўкыстыгы пайда болгон. Ан-
да бир боо чєпкє болгон баа 100 
сомдон 200 сомго чейин жогору-
лаган. Быйыл да бул кєйгєй кай-
ра жїз берди. Бирок, бир таўгак 
чєп 300 сомго, беде 400 сомго 
чейин кымбаттады. Ал эми бир 
жїк ташуучу унаада дїўїнєн са-
тылган чєп 6 миў сомдон 18 миў 
сомго чейин кєтєрїлдї. Айыл-
дыктардын айтымында тоютка 
болгон баанын мындай жогору-
лашы эч качан болгон эмес. 

Монополияга каршы жєнгє 
салуу мамлекеттик агенттиги-
нин берген маалыматы боюн-
ча, 30-июнда бир таўгак чєп 255 
сом 71 тыйын болсо, 7-июлга ка-
рата анын баасы 302 сом 50 ты-
йынды тїзгєн. Ал эми самандын 
баасы 30-июнда 146 сом 67 ты-
йын болсо, 7-июлда 195 сом деп 
бааланган. Бул расмий маалы-
мат болгону менен тоюттун баа-
сы иш жїзїндє мындан бир топ 
кымбат болуп жатат. 

Статистикалык комитеттин 
берген маалыматына ылайык 
Кыргыз Республикасында айыл 
жергесинде калктын 65,6 пайы-
зы жашайт. Алардын дээрлик 90 
пайызы мал кармайт. Андыктан, 
тоюттун кымбатташы орчун-
дуу маселелердин бирине айла-
нууда. Тоют кымбат болгону ме-
нен учурда мал арзан. Бирок, эт-
тин баасы кымбат. Айылдыктар 
бул кєйгєйгє єкмєттїк деўгээл-
де жєнгє салынса жакшы бол-
мок деген пикирин билдирїїдє.

Аксы районунун 
тургуну Канжарбек 
НУРАЛИЕВ:

- Аксы районунда табигый 
чєптєрдїн бир таўгагы 200 сом-
го чейин, беденики 400 сомго 
чыкты. Былтыр табигый чєп-
тїн таўгагы 70 сом эле болчу. 
Баанын мындай кымбатташы 
чєп тартыштыгынан улам бо-
луп жатат. Кургакчылык болуп, 

беде сепкендер да жакшы тоют 
даярдаша албады. Базарга кел-
ген чєптї малы кєптєр ээлеп 
алып, “канча сом болсо да сатып 
алам”,- деп 400 сомго чейин кє-
тєрїп алышты. Баа кооптонуу 
менен атаандаштыктын неги-
зинде да кєтєрїлїп жатат. 

Монополияга каршы 
жєнгє салуу мамлекеттик 
агенттигинин Ош шаары 
жана Ош облусу боюнча 
бєлїмїнїн жетекчиси 
Руслан КАЗАКОВ: 

- Чєптїн баасы быйыл кым-
бат болууда. Муну кургакчылык 
болуп, чєп тартыштыгы жарал-
гандыгынан деп жатабыз. Быйыл 
1 гектар жерден 150-170 таўгак 
чєп алынууда. 2020-жылы 250-
260 таўгак чєп алынган. Андык-
тан, тоютту мол алуу їчїн дый-
кандар жерди кайра даярдоону 
колго алышы керек болуп турат.

“Кыргыз жайыты” жайыт 
пайдалануучулардын 
улуттук ассоциациясынын 
башчысы Абдималик 
ЭГЕМБЕРДИЕВ:

- Тоюттун кымбатташынын 

эки себеби бар деп ойлойм. Би-
ринчиси, быйыл ысык болгону-
нан тоют єсїмдїктєрїнїн тї-
шїмдїїлїгї єтє тємєн болду. 
Экинчиден, элибизде малдын 
саны кєбєйїп, тоютка талап кєп 
болууда. Дагы бир себеп азыр-
кы учурда бардык нерсе кым-
баттоодо, ошого байланыш-
туу тоют саткандар да кым-
баттатууга аргасыз болууда. 
Бул маселе кєп жылдан бери 
топтолуп келген кєйгєй. Эгер 
кєўїл бурбасак мындан ары 
мал багууда кыйынчылыктар 
жаралат.

 Мисалы, 10 кой кармаган 
адам кыштан чыгуу їчїн 150 
таўгак чєп сатып алышы ке-
рек. Бул жемден сырткар-
кы чыгым. 10 кой бир кїндє 
2 таўгакка чейин чєп жейт. 
Мындай чыгым мээнетти да 
актабайт. Ушул жылдын жаз 
айларында коўшу Казакстанда 
кєптєн бери жаан-чачын жаа-
бай, жайыттар кїйїп, тоют жок 
болуп жатканы айтылган. Ка-
закстандын Ветеринария ди-
рекциясы май айынын аягында 
Мангистау облусунда 1100 жыл-
кы ачкалыктан єлгєнїн кабар-
лаган. Бул кєйгєй коўшу єлкє-
дє дале уланууда. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ТОЮТТУН КЫМБАТТАШЫ 
ТОКТОЙБУ?

2021-жылдын 6 айында салык 
тєлєєчїлєр перифериялык 
тїзїмдєрдїн (тєлєм 
терминалы, мобилдик жана 
электрондук капчык, интернет-
банкинг, банкомат) жардамы 
менен бюджетке 147 млн 39 
миў сомго 157 миў 692 салык 
тєлємдєрїн жїргїзїшкєн.

Тєлємдєрдїн саны боюнча ар-
тыкчылыкка ээ болуп, калк ара-
сында кеўири колдонулганы бул 
– тєлєм терминалдары, алар ар-
кылуу 117 млн 415,2 миў сомго 
111 миў 158 тєлєм тєлєнгєн.

Єткєн жылдын ушул мез-
гилине салыштырмалуу 

интернет-банкингдин жардамы 
менен тєлєєнїн саны да єскєн-
дїгї байкалууда. Ал аркылуу 11 
млн 211,6 миў сомго 15 миў 635 
тєлєм, мобилдик банкинг аркы-
луу – 11 млн 741,9 миў сомго 24 
миў 512 тєлєм жїргїзїлгєн.

Салык тєлєєнїн башка инно-
вациялык ыкмалары дагы актив-
дїї колдонулууда. Мисалы, бан-
коматтар аркылуу 3,98 млн сомго 
2 миў 750 тєлєм, веб-кассалардан 
– 2 млн 638,9 миў сомго 3 миў 
598 тєлєм, электрондук капчык 
аркылуу – 44,9 миў сом сумма-
сында 39 тєлєм єткєн.

Жазгїл КАРБОСОВА

САЛЫКЧЫЛАР 43 КЫЗМАТКЕРИН 
ЖООПКО ТАРТТЫ

147 МЛН СОМДУК 
САЛЫК ТЄЛЄНДЇ

КРнын Мамлекеттик салык 
кызматына жыл башынан бери 
жарандардан 128 кайрылуу жана 
даттануу келип тїшкєн. Андан 
9 арыз ишкерлер тарабынан 
салык мыйзамдарынын 
сакталбагандыгы 
тууралуу маалыматтар, 
47 – салык органдарынын 
кызматкерлеринин укуксуз иш-
аракеттерине тийиштїї, 72 – 
ар тїрдїї маселелер боюнча 
болгон.

Бардык кайрылуулар КРнын 
мыйзамдарына ылайык белги-
ленген мєєнєттє каралып, са-
лык кызматкерлеринин мый-
замсыз иш-аракеттерине арыз-
дар боюнча кызматтык текше-
рїї жїрїп, 20 арызда фактылар 
тастыкталган эмес, 24 арыз тас-
тыкталып, дагы 3 кайрылуу – 
каралып жатат. Кабыл алынган 
чаралардын натыйжасында 43 
кызматкер жоопко тартылып, 
анын экєєсї ээлеген кызматы-
нан тємєндєтїлдї. 20 кызмат-
кер катуу эскертїї, 11и сєгїш, 
тєртєє эскертїї алды. Ал эми 
бир кызматкерге ээлеген кыз-
матына толук ылайык келбєє 
жарыяланды, 5 кызматкер ро-
тацияланды.

Текшерїїлєрдє салык тєлєє-
чїлєр тарабынан салык мыйза-
мын бузуулар тууралуу 9 билди-
рїї болгон. Анын 2 арызы фак-
тылар менен тастыкталды. 5 кай-
рылууда фактылар тастыкталган 
жок. Бир кайрылуу каралып жа-
тат, 1 арыз эске алынды.

Жыл башынан бери Мамлекет-
тик салык кызматынын жетек-
чилигинин кабыл алуусунда 46 
жаран болуп, алардын 21и жеке 
маселе боюнча, 24ї салык мый-
замдарындагы маселелер туура-
сында, бир жаран кадрдык масе-
ле менен кайрылган.

Салык кызматы жарандар-
дын, салык тєлєєчїлєрдїн кай-
рылууларын єз убагында ка-
роо максатында (0312) 61-31-89, 
(0779) 61-31-89 (Whatsapp) но-
мери, info@sti.gov.kg электрон-
дук дареги аркылуу иш алып 
барат. Жарандар кат жїзїндє, 
оозеки же электрондук тїрдє 
кайрылышат. Салык кызматы 
келип тїшкєн ар бир даттануу-
кайрылуулар боюнча КРнын 
мыйзамдарына ылайык тийиш-
тїї чараларды кєрїїгє кызмат-
тык иликтєєлєрдї, текшерїїлєр-
дї, рейддик салык контролун 
жана контролдук сатып алууну 
жїргїзєт.

Í-196
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУУ, КАТТАЛГАН ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ 

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ ЖАЙЫЛ, КЕМИН, БАКАЙ-АТА, 
АКСЫ, КАРА-КУЛЖА ЖАНА ЄЗГЄН АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãè-
ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå 
æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Æàéûë, Êåìèí, Áàêàé-Àòà, Àêñû, Êàðà-
Êóëæà æàíà ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì 
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó, êàòòàëãàí òàëàïêåð-
ëåðäèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåð-
ëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðå-
íåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíå æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-

ñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Æàéûë, Êåìèí, Áàêàé-Àòà, Àêñû, Êàðà-Êóëæà æàíà 
ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à 
÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

2. ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2-òèðêåìåäå 
êºðñºò¿ëãºí êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíåí ÷ûãà-
ðóó áîþí÷à ÷å÷èìè áåêèòèëñèí.

3. Æàéûë, Êåìèí, Áàêàé-Àòà, Àêñû, Êàðà-Êóëæà æàíà ªç-
ãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 3-òèðêåìåäå êºð-
ñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí 
äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æº-
í¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 

äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

5. Æàéûë, Êåìèí, Áàêàé-Àòà, Àêñû, Êàðà-Êóëæà æàíà 
ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 2-òèðêåìåäå êºð-
ñºò¿ëãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàò-
òàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áº-
ë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

6. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æº-
íºò¿ëñ¿í.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹624

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

2021-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹624  òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Ûéãàðûì 
óêóãóíóí 

òîêòîòóëóøóíóí 
ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû

×¿é îáëóñó

Æàéûë ðàéîíó

1 Êûçûë-Äûéêàí 
àéûëäûê

Ðûñïåêîâ Èëüÿñ 
Àñûëáåêîâè÷

Æåêå àðûçû ¹66,
28.06.2021-æ.

Êåìèí ðàéîíó

2 Èëüè÷
àéûëäûê

Æåòåíáàåâ Êàéðàò 
Ðàõûìáàåâè÷

Æåêå àðûçû ¹003,
28.06.2021-æ.

Òàëàñ îáëóñó

Áàêàé-Àòà ðàéîíó

3 Ìè¢-Áóëàê 
àéûëäûê

Æóìàêååâà Àéãóë 
Çàðûëûêîâíà

Àéûë áàø÷û 
áîëóï 

øàéëàíãàíäûãûíà 
áàéëàíûøòóó

¹24,
29.06.2021-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Àêñû ðàéîíó

4 Êàøêà-Ñóó  
àéûëäûê Êàì÷ûáåê óóëó Øåêåðáåê Æåêå àðûçû ¹63,

08.07.2021-æ.

5 Àê-Ñóó 
àéûëäûê

Àíàðáåêîâ Ìóðàòáåê 
Àíàðáåêîâè÷

Æåêå àðûçû ¹64,
11.07.2021-æ.

Îø îáëóñó

Êàðà-Êóëæà ðàéîíó

6 Àëàéêóó 
àéûëäûê

Ýðãåøáàåâ Áàêòûáåê 
Àáäûëäàåâè÷ 

Æåêå àðûçû ¹21,
09.07.2021-æ.

7 Êàï÷ûãàé 
àéûëäûê Àðçè óóëó Àçèçáåê Æåêå àðûçû ¹21,

09.07.2021 -æ.

8 Ûëàé-Òàëàà 
àéûëäûê

Æîëäîøîâ Íóðáåê 
Æàïàøîâè÷

Æåêå àðûçû ¹21,
09.07.2021 -æ.

ªçãºí ðàéîíó

9
Êàðîîë

àéûëäûê
Àìèðáåêîâ Àëìàçáåê 

Àìèðáåêîâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ .

10
Æûëàëäû 
àéûëäûê

Äæååíáàåâ Óëóêáåê 
Ðàõìàòèëëàåâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

11
Èéðè-Ñóó 
àéûëäûê Êóðìàíáåêîâ Ñåéòåê 

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

12

×àíãåò
àéûëäûê

Êàðàòàåâ Áàçàðàëè 
Òàãàåâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

13
Çàäàáàåâ Êóáàòáåê 

Ìàíàïáàåâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

14
Çåðãåð

àéûëäûê
Ìóñóðìàíêóëîâ Àáäðàêèì 

Õîäæàìîâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

15
Æàç

àéûëäûê
Æîëîåâ Àâàòáåê 

Èäèðèñîâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

16
Êûçûë-Òîî 
àéûëäûê

Àáäûêàäûðîâ Ñ¿é¿íòáåê 
Îñìîíîâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

17
Ìûðçà-Àêå 
àéûëäûê

Áàòàåâ Ä¿éøºáåê 
Ìàìàñàèòîâè÷ 

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

18
Áàø-Äºáº 
àéûëäûê

Çóëïóêàðîâ Òóìàðáåê 
Ðàèìæàíîâè÷

Æåêå àðûçû
¹92,

09.07.2021-æ.

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

2021-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹624 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí 
òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí 
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.
Íåãèç

Òèçìåäåí 
÷ûãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Îø îáëóñó

ªçãºí ðàéîíó

1 Çåðãåð àéûëäûê Àøûì óóëó Íîîðóçáåê Æåêå àðûçû ¹93,
09.07.2021-æ.

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

2021-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹624 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû äåï òààíûëãàí 
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí 

êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê ìàíäàòòû 

ûéãàðóó áîþí÷à 
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

×¿é îáëóñó
Æàéûë ðàéîíó

1 Êûçûë-Äûéêàí 
àéûëäûê

Äæåíèøáåêîâ Òèëåê 
Äæåíèøáåêîâè÷ ÐÓÂÕ ¹67,

28.06.2021-æ.
Êåìèí ðàéîíó

2 Èëüè÷
àéûëäûê

Àñàíêóëîâ Òàìåðëàí 
Àìàíêóëîâè÷

Äûéêàí ¹004,
28.06.2021-æ.

Òàëàñ îáëóñó
Áàêàé-Àòà ðàéîíó

3 Ìè¢-Áóëàê 
àéûëäûê

Ìàäÿðáåêîâà Ìèðà 
Àæèáåêîâíà

Áàëà áàê÷à ¹25,
29.06.2021-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Àêñû ðàéîíó

4 Êàøêà-Ñóó  
àéûëäûê

Ñàòûáàëäèåâ Àìàí 
Æàêûïáåêîâè÷

ÐÝÑ, ìàñòåð ¹63,
08.07.2021-æ.

5 Àê-Ñóó 
àéûëäûê

Àøûðáàåâ Øàêèðáåê 
Àøûðáåêîâè÷

Æåêå èøêåð ¹64,
11.07.2021-æ.

Îø îáëóñó
Êàðà-Êóëæà ðàéîíó

6 Àëàéêóó
àéûëäûê

Òóðãàíáàåâ Íóðëàí 
Òîêòîñóíîâè÷

Æåêå èøêåð ¹22,
09.07.2021-æ.

7 Êàï÷ûãàé
àéûëäûê

Èáðàèìîâ Äàñòàíáåê 
Àáäûãóëîâè÷ 

Æåêå èøêåð ¹22,
09.07.2021-æ.

8 Ûëàé-Òàëàà 
àéûëäûê

Òîîòàåâ Áàéûìáåò 
Àáäèìèòàëèïîâè÷

«ÀÐÈÑ»,
 àäèñ

¹22,
09.07.2021-æ.

ªçãºí ðàéîíó

9 Êàðîîë
àéûëäûê Òóðãóíáàé óóëó Óëóêáåê Æåêå èøêåð ¹93,

09.07.2021-æ.
10 Æûëàëäû 

àéûëäûê
Àáäðàèìîâ Êóáàòàëû 

Ìàìàòæàíîâè÷

ÃÓ ªçãºí 
ôèëèàëû 

«Êàäàñòð», àäèñ

¹93,
09.07.2021-æ.

11 Èéðè-Ñóó 
àéûëäûê

Àäèøîâ Çóëóìáåê 
Àáäûãóëîâè÷

Äûéêàí ÷àðáà ¹93,
09.07.2021-æ.

12
×àíãåò

àéûëäûê

Êóðî¢îâ Àëòûíáåê 
Æóíóñîâè÷

ªçãºí ÐÝÑ, 
êîíòðîëåð

¹93,
09.07.2021-æ.

13 Çóëïóêàðîâ Çàìèðáåê 
Àáäûæàïàðîâè÷

Äûéêàí ÷àðáà ¹93,
09.07.2021-æ.

14 Çåðãåð
àéûëäûê

Îðîçáàåâ Ìàìàòÿêóï 
Ýð÷èáàåâè÷

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò 

¹93,
09.07.2021-æ.

15 Æàç
àéûëäûê

Èñðàèëîâ Ìèðëàí Êà-
ìûòæàíîâè÷

Ìèêðîêðåäèò 
êîìïàíèÿñûíûí 

äèðåêòîðó

¹93,
09.07.2021-æ.

16 Êûçûë-Òîî 
àéûëäûê Àêàíîâ Êóäàéáåðäè Äûéêàí ÷àðáà, 

äèðåêòîðó
¹93,

09.07.2021-æ..
17 Ìûðçà-Àêå 

àéûëäûê
Áîáåêîâ Àñûëáåê Ìàòó-

ðàèìîâè÷
ÐÓÂÕ ¹93,

09.07.2021-æ.
18 Áàø-Äºáº 

àéûëäûê
Ýøáàåâ Íàçàðàëè Êîð-

ãîíáàåâè÷
Æåêå èøêåð ¹93,

09.07.2021-æ.



2021-ЖЫЛДЫН 7-ИЮЛУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН БАТКЕН 
ОБЛУСУНУН БАТКЕН РАЙОНУНУН КАРА-БУЛАК АЙЫЛ 
ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН КАЙРА ШАЙЛООДО ДОБУШ 

БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАСЫ 
ЖЄНЇНДЄ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 7-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 

áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 23-èþíóíäàãû ¹556 òîêòîìó ìåíåí äà-
éûíäàëãàí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàðà-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
êàéðà øàéëîî áîëóï ºòò¿. 

Êàðà-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 2 òàëàïêåð – Áàéçàêîâ Äàðâèø 
Ýë÷èáåêîâè÷, Êàðà-Áóëàê àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí, Àáäûðàõìàíîâ Çàìèðáåê 
Ä¿éøºáàåâè÷, Áàòêåí ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàø÷ûñû - àêèìäåí 
ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí. 

Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êàðà-Áóëàê àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äå-
ïóòàòòûí 21 äåïóòàòû êàòûøûï, 1-òóðäà: Ä.Ý. Áàéçàêîâãî – 9 äîáóø, À.Ç. Ä¿éøºáàå-
âè÷êå – 3 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 9 äîáóø, 2-òóðäà: 
Ä.Ý.Áàéçàêîâãî – 13 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 8 äîáóø 
áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êàéðà øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Áàéçàêîâ Äàðâèø Ýë÷èáåêîâè÷ Êàðà-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí. 

• îáëóñóíóí ðàéîíóíóí Êàðà-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø 
áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê. 

2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êàðà-Áóëàê àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íà-
òûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 
6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí 
òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí 2021-æûëäûí 7-èþëóíäà ºòêºð¿ëãºí Êàðà-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí 
íàòûéæàñû òóóðàëóó Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 7-èþëóíäà-
ãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí. 

1.1. Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàðà-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà 
øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí. 

1.2. Áàéçàêîâ Äàðâèø Ýë÷èáåêîâè÷ Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí ðàéîíóíóí Êàðà-Áóëàê àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Áàòêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Êàðà-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷û-
ñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí. 

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû                   
Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 7-èþëó, ¹622

АЛАЙ ЖАНА КАРАКОЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА ЖАНА 

РЕЗЕРВДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Àëàé æàíà Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í øàéëîî êîìèñ-

ñèÿëàðûíûí êóðàìäàðûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí-
÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿-
ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí 
ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Àáäûêå-
ðèìîâà Íóðêûç Çóíäóåâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìîëäî-
áàåâ Ìàìûò ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æàíà ðåçåðâèíå òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Àìàíòó-
ðîâà ×èíàðà Êûäûêáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Áåéøåêîâ 
Àìàíòóð Áåêèøîâè÷ ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû                     
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹625

2021-ЖЫЛДЫН 7-ИЮЛУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН 
ЫСЫК-АТА РАЙОНУНУН БИРДИК АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН 
БАШЧЫСЫН КАЙРА ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН 
ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАСЫ 
ЖЄНЇНДЄ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 7-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-

êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 23-èþíóíäàãû ¹553 òîêòî-
ìó ìåíåí äàéûíäàëãàí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 2 òàëàïêåð – Êûäûðìàíî-
âà Àíàð Àëòìûøåâíà æàíà Êûðãûÿëèåâà Êóëæàêàí Êûäûðìàåâíà Áèðäèê àéûë-
äûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí.

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû 
æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Áèðäèê àéûëäûê êå-
¢åøèíäåãè 11 äåïóòàòòûí 11 äåïóòàòû êàòûøûï, À.À. Êûäûðìàíîâàãà – 7 äî-
áóø, Ê.Ê. Êûðãûÿëèåâàãà – 4 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿ-
ñûíà – 0 äîáóø. 

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäº-
ã¿ 2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êûäûðìàíîâà Àíàð Àëòìûøåâíà 
Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàé-
ëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, äàò-
òàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Áèðäèê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà 
øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíå-
ëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æº-
í¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí 2021-æûëäûí 7-èþëóíäà ºòêºð¿ëãºí Áèð-
äèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æà-
íà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí. 

1.1. ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàé-
ðà øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí. 

1.2. Êûäûðìàíîâà Àíàð Àëòìûøåâíà ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Áèð-
äèê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Áèðäèê àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí. 

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-èþëó, ¹623

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Третий проект сельских инвестиций (ПСИ-3 МАР)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:
 “Инженер технического надзора на капитальный 

ремонт системы водоснабжения в с. Жыргалан Ак-Суйского района 
Иссык-Кульской области”.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ 
â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ 
óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü 
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 30 èþëÿ 2021 ã.

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 720040, 
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11, òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-
05, ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ:

• îáùàÿ ïëîùàäü - íå ìåíåå 4336,9 ì2 è íå áîëåå 5622,8 ì2;
• ìåñòîïîëîæåíèå - â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ ã. Áèøêåêà, à èìåííî: ïðîñ-

ïåêò Æèáåê Æîëó - óë. À.Ñóþìáàåâà - óë. Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ - óë. Ì.Ãîðüêîãî;
• çàâåðøåííîå, îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå, ïîñòðîåííîå ïîñëå 2005 ã.;
• öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ è âîäîñíàáæåíèå;
• íàëè÷èå òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè, ïîäúåçäíûõ ïóòåé è ïàðêîâêè äëÿ ñëóæåá-

íûõ àâòîìîáèëåé.

Ñòîèìîñòü òåíäåðíîãî äîêóìåíòà - 5 000 ñîìîâ ñ ó÷åòîì âñåõ íàëîãîâ (ïî 
çàïðîñó).

Çàïðîñ íà ó÷àñòèå ìîæíî îòïðàâèòü íà ïî÷òó tender@keremetbank.kg. Êðàéíèé 
ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ 11.00 09.08.2021 ãîäà, êîíòàêò-öåíòð: (0312) 55-44-44.
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Третий проект сельских инвестиций (ПСИ-3 МАР)
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР ПО СЛЕДУЮЩИМ ЛОТАМ:

Лот №1: «Строительство ФАП в с.  Жар-Башы 
Интернациональный АО Ысык-Атинского района Чуйской 

области» и
Лот №2: «Строительство ФАП в с. Беш-Корук Александровского 

АО Московского района Чуйской области».

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîë-
íûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 15.00 ÷. 
6 àâãóñòà 2021 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).

Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 16.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 29 èþëÿ 2021 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå 
àäðåñó.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàí-
íûé îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 6 àâãóñòà 2021 ãîäà, 15.00 (ìåñò-
íîå âðåìÿ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äî-
êóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîá-
ùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: Êûðãûçñ-
êàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê.

Òåë: +996(312) 62-07-52, fax: +996(312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg, aberdigulov@aris.kg 

èëè íà ñàéòàõ www.aris.kg 

Настоящим Открытое 
акционерное 

общество 
«Оптима Банк» 

сообщает о том, что в 
соответствии с решением 

Совета директоров от 
15 июля 2021 года 

(Протокол №7), состав 
Правления Банка определен 

в количестве 5 (пяти) 
членов Правления».

По результатам проведенного конкурса Государственного 
комитета по экологии и климату  по отбору кандидатов на 

вакантные административные государственные должности 
приняты на работу и назначены нижеследующие работники: 

Ûðûñàëèåâà Í.Æ. - ñïåöèàëèñò îòäåëà âíåøíèõ ñâÿçåé ÓÏÊÂÑ; 
Íîãîåâ À.Ê. -  íà÷àëüíèê ÓÀÑÏ; Äæåðãàëáàåâà Í.Ê. - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò îòäåëà âíåøíèõ ñâÿçåé ÓÏÊÂÑ; Èñàåâà Â.Â. - íà÷àëüíèê 
óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè; Êóáàíû÷áåêîâà Ò.Ê. - ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà àòìîñôåðíîãî âîçäóõà; Áóçóðìàíîâ Á.Ì - íà÷àëüíèê îò-
äåëà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ; Êàíàåâ Ò.Ò. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà 
ïî ïðèâëå÷åíèþ è ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ÓÏÊÂÑ; Óâàéäàåâà Ñ.À. - 
íà÷àëüíèê ÓÝÔÓ; Êàäûðãàíîâà À.Ì. -  ñïåöèàëèñò ÓÊÐÄÎÖ; Èáðàè-
ìîâ Á.Ì - íà÷àëüíèê ÓÏÊÂÑ; Æîîêàåâà Í.Ý. - íà÷àëüíèê ÓÊÐÄÎÖ; 
Àéòèåâ Ò.Ò. - íà÷àëüíèê ÓÍÏÎ;  Óñóïîâà À.Ä. - ñïåöèàëèñò ÓÊÐÄÎÖ; 
Àøèìîâ Á. - íà÷àëüíèê ÎÒÓÝÊ; Óñìàíàëèåâ Ì.Ì. - ñïåöèàëèñò îò-
äåëà âíåøíèõ ñâÿçåé ÓÏÊÂÑ.

Сузак райондук сот аткаруучулар кызматынын 
бєлїмї тарабынан 

карызкор Азимов Ботирбек Хаитбоевичтен “Айыл банк” ААКнын 
пайдасына 4 887 777 (тєрт миллион сегиз жїз сексен жети миў жети 

жїз жетимиш жети) сом 84 тыйынды єндїрїї боюнча Азимов Ботирбек 
Хаитбоевичке таандык жер тилкелерине ачык соода-сатык жарыяланат. 

1. Сузак районунун Таш-Булак айыл єкмєтїнє караштуу Арал 
айылында жайгашкан аянты 560 чарчы метр болгон №3-05-12-

1002-0962 сыр белгиси менен катталган жер тилкеси. 
Баштапкы баасы – 613 007 (алты жїз он їч миў жети) 

сом 74 тыйын. 
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 17-àâãóñò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 

æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò.

2. Жалал-Абад шаарынын Р.Азимов кєчєсїндєгї №153а дарегинде 
жайгашкан аянты 610 чарчы метр болгон №3-10-01-0022-6820 

сыр белгиси менен катталган жер тилкеси. 
Баштапкы баасы – 667 746 (алты жїз алтымыш жети миў жети 

жїз кырк алты) сом 05 тыйын. 
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 17-àâãóñò ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê 

æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. 

À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð ñóãàò àéûë ÷àðáà áàãûòûí-
äàãû æåð òèëêåñèíèí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê ñîîäà-ñàòûê 
áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 
440001, ýñåïòèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) 
òºã¿¿ãº òèéèø. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèë-
äèê ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåï-
òåëèíåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òº-
ëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï 
áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-
ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàé-
äûí ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-25

Сузак райондук сот аткаруучулар кызмат 
бєлїмї тарабынан

карызкор Тарикчиев Нурлан Жумабаевичтен “Айыл Банк” ААКнын 
пайдасына жалпы 272 123 (эки жїз жетимиш эки миў бир жїз 
жыйырма їч) сом єндїрїї боюнча кїрєєгє коюлган Тарикчиев 
Нурлан Жумабаевичке тийиштїї Сузак районунун Кызыл-Туу 

айыл аймагынын Талаа-Булак айылынын Талаа-Булак кєчєсїндє 
жайгашкан жалпы пайдалануу аянты - 800,0 чарчы метр 

болгон №3-05-07-1016-0379 сандуу сыр белгиси менен №246 
участкасына экинчи ирет ачык аукцион жарыяланат. 

Баштапкы баасы – 342 000 (їч жїз кырк эки миў) сом. 

À÷ûê àóêöèîí 2021-æûëäûí 17-àâãóñò ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð 
¹246 ó÷àñòêàñûíûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê àóêöèîí áîëãîí-
ãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå ÁÈÊ 440001, 
ýñåïòèê ñ÷åòó ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900 òºã¿¿ãº òè-
éèø. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºíãºí 
øåðò ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåò. 
Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àëäûíäà òºê-
êºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí 
òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-25

Жалал-Абад областынын Чаткал районунун Каныш-Кыя айылынын 
тургуну Алибеков Кубанычбек Нармырзаевичке таандык болгон 1 
(бир) баш єўї тору жылкы, 13 (он їч) баш эчки жана 5 (беш) баш 

улактар биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 
1 баш жылкынын баштапкы (старттык) баасы – 76 250 сом. 1 баш 
эчкинин баштапкы (старттык) баасы – 6 500 сом. 1 баш улактын 

баштапкы (старттык) баасы – 4 100 сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 17-àâãóñò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ìàë-
äàð æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñû-
íàí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí ×àòêàë ðàéîíäóê ÑÀÊÁ-
íûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí ñà-
òûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê 
ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòû-
øóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿê-
òàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðè ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêòà 
óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóì-
ìàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó 
ìåíåí òºëººãº ìèëäåòò¿¿. ×àòêàë ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìà-
òûíûí áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå “ÐÑÊ Áàíê” àðêûëóó òºëºíºò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (03749) 3-00-76, 
(0778) 80-00-76, (0555) 10-78-66. Ä-25

Í-191

ОАО «ОПТИМА БАНК» 
объявляет о проведении повторных внесудебных публичных 

торгов (аукцион) на следующее заложенное имущество: 

Жилой дом, общей полезной площадью - 130,53 кв.м., жилой 
площадью - 93,69 кв.м., с земельным участком мерою - 

1856,48 кв.м., находящийся по адресу: Жалал-Абадская обл., 
г.Жалал-Абад, ул. Кызыл-Суу, д.13 (14), идентификационный 

код №3-10-05-1003-0293. 

Начальная (стартовая) продажная стоимость - 600 000 
(шестьсот тысяч) сом. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 àâãóñòà 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà, Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, ã.Æàëàë-Àáàä, 
óë.Êûçûë-Ñóó, ä.14. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ òîð-
ãàõ çà îäèí äåíü äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 
- 5% îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò â ÎÀÎ 
«Îïòèìà Áàíê» ¹1090222000020161. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóá-
ëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèè 5 (ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé âíåñòè 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ñóììó (ïîêóïíóþ ñóììó) çà 
âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ñàðòêîçóåâ Í.À., 
ã.Æàëàë-Àáàä, óë.Òîêòîãóëà, 29, ñïðàâêè ïî 

òåë.: (03722) 2-00-66, (0507) 55-75-57. Ä-25

ОАО «КЫРГЫЗТЕЛЕКОМ» 
ПОВТОРНО ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН 

на право заключения Договора купли-продажи 
телекоммуникационного оборудования, снятого с эксплуатации 

филиалов: 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 9 àâãóñòà 2021 ã. ïî àäðåñó: ã. Æà-
ëàë-Àáàä, óë. Á.Îñìîíîâà, 128 À. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 9.00 ÷.                                                                                                     
8 èþíÿ 2021 ã.

Ñòàðòîâàÿ öåíà â ñîìàõ:
1 ëîò
ÆÎÔ   855 493,50 ñîì  Òàáëèöà ¹6
ÎÔ  238 572,00 ñîì  Òàáëèöà ¹10
ÁÎÔ   46 614,75 ñîì  Òàáëèöà ¹4

Øàã àóêöèîíà è ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòîèìîñòè ëîòà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0777) 90-00-30; 
e-mail aisakov@kt.kg

Вниманию акционеров 
ОАО “МАЙЛУУ-СУЙСКАЯ 

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”!
9 августа 2021 года в 13.00 ч. состоится внеочередное общее 
собрание акционеров, по адресу: г. Майлуу-Суу, ул. Клубная, 8а.
Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ - 9 èþëÿ 2021 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î ïðåäîñòàâëåíèè àêòèâîâ ÎÀÎ “ÌÑ øâ. ôàáðèêà” äëÿ ÎñÎÎ 

“Àëûì-Àòà”, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ çàëîãà, îòêðûòèÿ êðåäèòíîé 
ëèíèè ïî áàíêîâñêîé ãàðàíòèè äëÿ îòêðûòèÿ êðåäèòíîé ëèíèè 
è ïîëó÷åíèÿ êðåäèòà â áàíêå.

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 12.00 ÷., àêöèîíåðàì ïðè ñåáå 
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èìåòü ïàñïîðòà èëè äîâåðåííîñòü, îôîðì-
ëåííóþ â íàäëåæàùåì ïîðÿäêå. Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïîäãîòîâêå ê 
îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèè Îáùåñòâà.

Ä-25

Жеке ишкер 
Диканбаев Ихтияр 
Джалалидинович 
(ОКПО коду 30849342, 
ИНН 21906198900922)

ºç èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó 
(ê¿áºë¿êò¿í ñåðèÿñû ÍÑ 
¹091646, êàòòîî íîìåðè 

39643775, 23.07.2020-æ.) 
æàáûëãàíäûãûí 

áèëäèðåò.
Ä-25

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Øàðàïîâ Íóðñóëòàí 
Ìóðòàçàåâè÷êå òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 
Òèëåê êè÷è ðàéîíóíäàãû 

Áàõîð êº÷ºñ¿í¿í ¹1, ä. 43 
äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹697760, 12.06.2017-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-10-
04-0019-3431) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-25

Äæàðêûíáàåâà ×îëïîí 
Áîëîòáåêîâíàãà 

òààíäûê Æàëàë-Àáàä 
øààðûíäàãû Ýðêèíäèê 

êº÷ºñ¿í¿í, 7/2 äàðåãèíäåãè 
òóðàê æàéûíûí æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 
× ¹432954, 22.03.2013-æ., 

èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó 3-10-04-0002-1353) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ä-25

Áàçàðèìáåòîâà 
Êóðìàíæàíãà òààíäûê 

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Áàçàð-Êîðãîí àéûë 

ºêìºò¿íº êàðàøòóó 
Æåòèêîøêîí àéûëûíäàãû 

òóðàê æàéûíûí æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹181578, 03.12.2008-æ.) 
æàíà òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-25

Êîøàëèåâ Ýðìåêáàé 
Òîðîáàåâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí
 Ñóçàê àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Áëàãîâåùåíêà 
àéûëûíäàãû æåð 

¿ë¿ø¿í¿í æåð ó÷àñòîãóíà 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ê¿áºë¿ã¿ (ñåðèÿñû 
¹0105342, 17.05.2018-æ., 

èäåíòèôèêàöèÿëûê 
êîäó  3-05-11-0027-0504) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-25

Ò¿ï ðàéîíóíóí 
×î¢-Òàø àéûëûíûí 

æàøîî÷óñó 
Ìàëàåâ Øàéëîáåêòèí 

íààìûíäàãû (25.03.1994-æûëû 
áåðèëãåí) æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû ÈÊ-ÒÏ 
301039 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-046

Ä-25
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Нарын облусунун Жумгал райондук САКБ
КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛККЄ АЧЫК СООДА-САТЫК ЖАРЫЯЛАЙТ.

Карызкор Молтоева Жайыл Кадыралиевнага тиешелїї 
Жумгал районунун Чаек айылынын Сапарбеков кєчєсї 
№100, жашоо аянты - 39 кв.м., жалпы аянты - 67,2 кв.м., 
жер аянты - 700 кв.м., башталгыч баасы 420 000 сом. 
Иден. код №4-03-10-1001-1428 турак їйїнїн 
эсебинен єндїрїї жєнїндєгї аткаруу барагы боюнча 
жогорудагы кєрсєтїлгєн турак жайы аукцион аркылуу  
19.08.2021-жылы саат 10.00дє мїлк жайгашкан жерде 
сатыларын жарыялайт. 

Баштапкы баасы – 420 000 сом. 

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 
êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñ-

êîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº (21 000 

ñîìäó) Æóìãàë ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ÈÍÍ ¹02612199710023, 
¹4405042100000240, ÁÈÊ 440504, (òºëºº êîäó 14511900) äåïîçèò-
òèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº.

Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.

Àóêöèîíäó óòóï àëãàí àäàì òºëºãºí øåðò ïóë ñàòûï àëóó áààñû-
íûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Òîîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû òºëº-
ãºí øåðò ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èí-
äå êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Àóêöèîí áàøòàëààðäûí àëäûíäà êàòûøóó÷óëàð ñîò àòêàðóó÷óãà 
øåðò ïóëäó òºëºãºí¿ æºí¿íäº äîêóìåíòòè, àäàìäûí èíñàíäûãûí ûðàñ-
òàãàí äîêóìåíòòåðäè, æåêå æàê ¿÷¿í æå áîëáîñî þðèäèêàëûê æàêòû 
êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿ æàíà ºê¿ëä¿í èøåíèì êàòûí êºðñºò¿øºò.

Êîøóì÷à ìààëûìàòòû Æóìãàë ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
æåòåê÷èñè Ç.Êóáàíû÷áåê óóëóíà êàéðûëñà¢ûçäàð 

áîëîò, (æóìóø òåëåôîíó: (03536) 2-32-69. Í-135

«НУР Телеком» ЖЧК
2021-жылдын 26-июлунан тартып 

«НУР Телеком» тармагынын бардык 
абоненттери їчїн роуминг кызмат 

кєрсєтїїсїнїн абоненттик тарифтери  
єзгєртїлєєрї тууралуу маалымдайт.

Ðîóìèíã êûçìàò êºðñºò¿¿ñ¿í êîëäîíóóíóí øàðò-
òàðû òóóðàëóó êå¢èðè ìààëûìàòòû Ñèç êîìïàíèÿ-
íûí www.o.kg ðàñìèé ñàéòûíàí æå Î! ò¿é¿í¿í¿í  
ñàòóó æàíà òåéëºº êå¢ñåëåðèíåí áèëñå¢èç áîëîò. 

ÊÐ ÌÒÁÌÊ àëäûíäàãû  ÌÁÀíûí ëèöåíçèÿëàðû: 
“ÍÓÐ Òåëåêîì” Æ×Ê: ¹16-0062, ¹16-0063-ÊÐ.

ООО «НУР Телеком» 
уведомляет об изменении 

абонентских тарифов на услуги роуминга 
для всех абонентов сети «НУР Телеком» 

с 26 июля 2021 года.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ óñëóãîé ðîóìèíãà Âû 
ìîæåòå óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè 
www.o.kg  èëè â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâà-
íèÿ Î!

Ëèöåíçèè ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ: ÎÎÎ 
«ÍÓÐ Òåëåêîì»: ¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ.

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

на заложенное имущество

 - земельный участок, Ч№661239 от 23.05.2016 года, 
расположенный по адресу: г. Бишкек, ул. Профсоюзная, 104, 
идентификационный код: 1-02-13-0065-0296, путем 
продажи с публичных торгов, установив ее начальную 
(стартовую) цену в размере 698 300 (шестьсот девяносто 
восемь тысяч триста) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòî-
âîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè 
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.08.2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
Áóðãàíîâ Á.Ì., ñïðàâêè ïî òåë.: (0555) 10-78-59. Ñ-337

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СООБЩЕСТВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Проект улучшения сельского водоснабжения и санитарии 
(ПУСВС), финансируемый Исламским Банком Развития

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ПОЗИЦИИ:
Старшего инженера по техническому надзору

для работы в Сузакском (2 позиции) районе Джалал-Абадской области

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ:

Îáðàçîâàíèå:
• Ñòåïåíü áàêàëàâðà â îáëàñòè èíæåíåðèè èëè ñòðîèòåëüñòâà. 

Êâàëèôèêàöèÿ è îïûò:
• Îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò;
• Ïðåäïî÷òèòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, ôèíàíñè-

ðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè;
• Îïûò â íàäçîðå çà âûïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðíûõ 

îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Îïûò â îáëàñòè íàäçîðà çà ñòðîèòåëüñòâîì ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè, 

î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, à òàêæå äðóãèõ èíôðàñòðóêòóðíûõ îáúåêòîâ íå ìåíåå 5 ëåò;
• Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ 

èíæåíåðíûõ óñëóã.

Ñïåöèàëüíûå íàâûêè:
• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè, 

à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì;
• Õîðîøåå çíàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë (ÑÍèÏ);
• Õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì AutoCad, Microsoft Office; 
• Íàâûêè îáùåíèÿ óñòíûå è ïèñüìåííûå íà êûðãûçñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñò-
âå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â äàííîì îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 30 èþëÿ 2021 ã.

Àãåíñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹1.
Òåë.: +996 (312) 62-07-52,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
СООБЩЕСТВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Проект улучшения сельского водоснабжения и санитарии 
(ПУСВС), финансируемый Исламским Банком Развития

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ПОЗИЦИИ:
Младшего инженера по техническому надзору

для работы в Токтогульском (2 позиции), Сузакском (2 позиции) 
районах Джалал-Абадской области

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß, ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ:

Îáðàçîâàíèå:
• Âûñøåå/ñðåäíå-òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå â ñôåðå èíæåíåðèè è ñòðîèòåëüñòâà.

Êâàëèôèêàöèÿ è îïûò:
• Îïûò ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò;
• Æåëàòåëüíî íàëè÷èå îïûòà ðàáîòû â èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ 

ìåæäóíàðîäíûìè äîíîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè;
• Âûïîëíåíèå àíàëîãè÷íûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ 

èíæåíåðíûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Îïûò â íàäçîðå çà âûïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ íà ñòðîèòåëüñòâî èíôðàñòðóêòóðíûõ 

îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Ñïåöèàëüíûå íàâûêè:
• Çíàíèå ìåñòíûõ òðåáîâàíèé è ïðîöåäóð ïî íàäçîðó çà ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè, 

à òàêæå ïðèíöèïîâ âåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äîêóìåíòàöèè ïî íèì; 
• Õîðîøåå çíàíèå ìåñòíûõ ñòðîèòåëüíûõ íîðì è ïðàâèë (ÑÍèÏ);
• Õîðîøèå íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì AutoCad, Microsoft Office.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñò-
âå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â äàííîì îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 30 èþëÿ 2021 ã.

Àãåíñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàá. ¹1.
Òåë.: +996 (312) 62-07-52,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg

ОАО «Группа К51» 
(г.Бишкек, ул. Чокана 

Валиханова, д.4) 

информирует о 
существенном факте:

14 июля 2021 года 
единственным акционером 
были приняты следующие 

решения: 

1. Óòâåðäèòü ñàìîñòîÿòåëü-
íî ðàçðàáîòàííûé Óñòàâ 
ÎÀÎ «Ãðóïïà Ê51» â íîâîé 
ðåäàêöèè, óïîëíîìî÷èòü 
Äèðåêòîðà Àáèëüïåèñî-
âà Êàíàøà Êåíæåõàíîâè-
÷à ïîäïèñàòü óòâåðæäåí-
íûé Óñòàâ.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá 
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ Îáùåñòâà.

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î 
Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îá-
ùåñòâà.

4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î 
Äèðåêòîðå – åäèíîëè÷-
íîì èñïîëíèòåëüíîì îð-
ãàíå Îáùåñòâà.

5. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î 
Ðåâèçîðå Îáùåñòâà.

6. Óòâåðäèòü Êîäåêñ êîðïî-
ðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ Îá-
ùåñòâà.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Сокулукского района Чуйской области 

Карымшакова Жазгул Масировна
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВА

– жилой дом, общей полезной площадью - 76,5 кв.м., 
жилой площадью - 48,4 кв.м., с земельным участком мерою 
- 800 кв.м. расположенное по адресу: Чуйская область, 
Сокулукский р-н, с. Гавриловка, ул. Забайкальский, 
дом №9, идентификационный код 7-08-06-1001-0489, 
принадлежащего Тостокову Нарынбеку Мамбетказиевичу и 
Райымкуловой Анархан Мырсакановне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 àâãóñòà 2021 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà æèëîãî äîìà - 1 876 820, 40 
(îäèí ìèëëèîí âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ 

âîñåìüñîò äâàäöàòü) ñîì 40 (ñîðîê) òûéûí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íóæíî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðà-
éîíà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
4403052100000122, ÁÈÊ 440305 (ÁÈÊ 440001), êîä ïëàòåæà 14238900, 
ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ 
èñïîëíèòåëåé ïî Ñîêóëóêñêîìó ðàéîíó.

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 Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ 
ê îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 

Êàðûìøàêîâà Æ.Ì., òåë. äëÿ ñïðàâîê (03134) 5-29-46                                                            
èëè (0312) 60-75-99, (0705) 41-94-20. Ñ-130

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà ÎÊÏÎ 
¹2219335  îò 16.04.1998 ãîäà è ïå÷àòè  ÎñÎÎ 

«Ñåðêîâ Òðýâåë ËÒÄ» ÈÍÍ 01604199910049 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-189

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
êîä ÎÊÏÎ 27055147, 
ÈÍÍ 22408198100556 
íà èìÿ ×Ï Íåôåäîâà 

Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-187

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹103457 îò 22.06.2007 ã. íà èìÿ 
Êåíåíáàåâà Êóáàòáåêà ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-188

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹619763 îò 
31.12.2015 ã. íà èìÿ Óñà÷åíêî Âëàäèìèðà 

Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-190

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

ñåðèÿ ×¹148978 
íà èìÿ Àëûáàåâà 
Ýðíèñà Óðáàåâè÷à 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-192
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Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.
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Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 
орун басары

КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77

Коммерциялык директор

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.:   (0705) 11-75-87
     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият бєлїмї – 62-18-64

Укук бєлїмї – 62-38-78

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.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹688. Íóñêàñû 4005

Áàñóóãà 15.07.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Открытое 
акционерное 

общество 
«ПРОМПРОЕКТ» 

сообщает о заключении 
12.07.2021 г. договора 

на выполнение 
проектных работ с ОО 

«Центрально-азиатский 
консультационный центр», 

юридический адрес: КР, 
г.Бишкек, пр. Чуй, 245/1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

EVIEWS ENTERPRISE EDITION ПРОГРАММАЛЫК 
КАМСЫЗДООНУ САТЫП АЛУУ БОЮНЧА КАЙРАДАН 

АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 17-августун-

да саат 17.30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2021-жылдын 6-августунда саат 14.00дє Бишкек шаа-
ры, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча  єт-
кєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор 
менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 20-августунда 
саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 20-августунда 
саат 15.00дє каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

СПАМГА ЖАНА ВИРУСКА КАРШЫ «KASPERSKY» 
КОРПОРАТИВДИК КОРГОО ЛИЦЕНЗИЯЛАРЫНЫН 
КОЛДООСУН САТЫП АЛУУ БОЮНЧА КАЙРАДАН 

РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ: 
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 3-августун-

да саат 17.30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg 
электрондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 28-ию-
лунда саат 15.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев кє-
чєсї, 101 дареги боюнча єткєрїлєт. Конференцияга ка-
тышуу боюнча суроолор менен техникалык координатор-
го кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168 
дареги боюнча 2021-жылдын 6-августунда саат 15.00дє 
кабыл алынат.

Белгиленген мєєнєттєн кийин тапшырылган сунуштар 
каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп 
берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган 
катышуучулардын сунуштары кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 6-августунда 
саат 15.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 
дарегинде каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-
91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук 
почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылса-
ўыздар болот.

Итоги проведения внеочередного общего собрания 
акционеров

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 13 èþëÿ 2021 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Áèøêåê, óë.Òîêòîãóëà, 228
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%

ОАО «Государственная Ипотечная Компания» 

сообщает о существенном факте, 13 июля 2021 года в 16.00 
часов состоялось Внеочередное общее собрание акционеров по 

адресу: г. Бишкек, ул.Токтогула, 228.

ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâè-

ñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà»
  Çà – 100%.
2. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ðåâèçîðà -  Êèðêèåâîé Äèíà-

ðû Êàäûðáåêîâíû 
  Çà – 100%.
3. Èçáðàòü Ðåâèçîðîì ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ èïîòå÷íàÿ êîìïà-

íèÿ» – Ìàêàìáàåâà Äàíèÿðà Àñûëáåêîâè÷à
  Çà – 100%.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 
êîä ÎÊÏÎ 26263122, 

ÈÍÍ 10402198000467 íà 
èìÿ ÈÏ Òåíöåð Îëüãà 
Èãîðüåâíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-182

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹0088643 

îò 22.11.2016 ã., âûäàííûé 
íà èìÿ Àáäûðàåâà Íóðáåêà 

Àìàíòóðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
× ¹866253 è äîãîâîðà êóïëè 
ïðîäàæè íà èìÿ Äæóðàåâîé 
Àèäû Êóäàÿðîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Í-180

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÈÏ Àáûëêàñûìîâîé 

Çóáàðæàò Ñàãûíáåêîâíû 
ÈÍÍ 11912198301031, êîä 
ÎÊÏÎ 27400348 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-179

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåì. äîëþ ¹051561 íà 
èìÿ Ñàïðûêèíà Ñåðãåÿ 

Âàëåíòèíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-181

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà çåìåëüíóþ 

äîëþ ×Æ-VIII-Í 1429 íà 
èìÿ ×èíàëèåâîé Ýëüìèðû 

Àðòåëîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-184Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ñåðèè ×¹807152, 

òåõ. ïàñïîðò ñ 
èäåíòèôèêàöèîííûì 

êîäîì 7-08-12-1001-0319 íà 
èìÿ Íàñèðîâîé Ãóëüìèðû 
Êàëûêêîæîåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-186

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹062805 îò 24.09.2010 ã. 
íà èìÿ Æóñóïîâà Óëàíáåêà 

Äîîðîíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-183

Ñ-087

БАТКЕН РАЙОНДУК СОТ АТКАРУУЧУЛАР КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ

2021-жылдын 13-август кїнї саат 14.00дє Баткен шаары, М.Жаныбаев 
кєчєсїндє жайгашкан коду 8-01-01-0003-0541 сандуу жалпы 

пайдалануу аянты - 87,24 кв.м., жашоо аянты - 61,58 кв.м., - 600,0 
кв.м., участкасында жайгашкан №26 їйгє буруу жолу менен єндїрїї, 
баштапкы баасы кїрєє келишиминде кєрсєтїлгєн 750 000 (жети жїз 
элїї миў) сомдон башталган баштапкы старттык) баада ачык соода-

сатык жарыяланат. 

Ñîîäà-ñàòûê Áàòêåí øààðû, Ì.Æàíûáàåâ êº÷ºñ¿íäº. 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí “Ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ñòàòóñó æºí¿íäºã¿ 

æàíà àòêàðóó ºíä¿ð¿ø¿” òóóðàëóó Ìûéçàìäûí 84-ñò., 4-á., êàðàëãàí-
äàé àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 
1. Êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà 

òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº. 
2. Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷óëàð-

äûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº. 
Êàòûøóó÷óëàðãà áèëäèð¿¿ àóêöèîíãî êàòûøóó÷óëàðäûí àðûçû êà-

áûë àëóó àóêöèîíãî áèð ê¿í êàëãàíäà á¿òºò. Àë ýìè àóêöèîíäî óòóï 
àëãàí àäàì òºëºãºí øåðòïóë ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðè-
ëåò æàíà òîîðóêòàðäûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðûíûí òºëºãºí øåðòïóë-
äàðû òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå êàéòàðû-
ëûï áåðèëåðè ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í áàéëàíûø æóìóø÷ó òåëåôîí: 
(03622) 5-07-76 æàíà ìîáèëäèê áàéëàíûø: +996 (777) 45-00-40. 

Áàòêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁ àòêàðóó÷óñó Ê.Ìàëàøîâãî êàéðûëñà¢ûçäàð 
áîëîò. Äàðåãè: Áàòêåí øààðû, Êîììóíèñò êº÷ºñ¿ ¹36.

Ñ-739

Судебный исполнитель ПССИ Лейлекского 
района, Баткенской области Абдурасулов 

Курбанбек Иманкулович
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ 

на недвижимые имущества - на жилой дом:

1) Общей площадью - 107,82 кв.м., жилой площадью - 
80,44 кв.м., расположено на земельном участке - 2274,0 
кв.м., находящееся по адресу: Баткенская область, 
Лейлекский район, с.Андарак, принадлежащего на праве 
собственности Садуллаеву Хасану Мурадбаевичу. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.08.2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâà. 

Ñòàðòîâàÿ öåíà æèëîãî äîìà 1 860 636 (îäèí 
ìèëëèîí âîñåìüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ 

øåñòüñîò òðèäöàòü øåñòü) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñ-
òè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà ça äåíü äî íà÷àëî òîðãîâ íà äåïîçèòíûé 
c÷åò ¹4409012100000189 ÏÑÑÈ Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÈÈ Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû-
÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Ïðè óêëîíåíèè îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè íåóïëàòû ïîêóïàòåëåì 
âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû â óñòàíîâëåííûé ñðîê, òà ñóììà 
çàäàòêà åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ ê îðãàíèçà-
òîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà                                   
Àáäóðàñóëîâó Êóðáàíáåêó Èìàíêóëîâè÷ó. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (03656) 5-04-40 èëè (0771) 33-83-10. Ñ-738

В связи с совпадением 
проведения общего 

собрание кредиторов 

ОАО КСК –БАНКРОТ 
ñ äíåì ïðàçäíîâàíèÿ 

Êóðìàí àéò, äàòà 
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî 

ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ 
ÎÀÎ ÊÑÊ – áàíêðîò, 

íàçíà÷åííîå íà 20.07.2021 
ãîäà ïåðåíîñèòüñÿ íà 

22.07.2021 ãîäà íà 13.00 
÷àñîâ. Âñå îñòàëüíûå 
âîïðîñû îñòàþòñÿ áåç 

èçìåíåíèÿ. Ïðèíîñèì ñâîè 
èçâèíåíèÿ è íàäååìñÿ 
íà âçàèìîïîíèìàíèå. 

Òåë.: (0770) 42-25-18. 

Ñ óâàæåíèåì, ñïåöèàëüíûé 
àäìèíèñòðàòîð 
Îñìîíîâ Ø.Á. Í-178

Жеке ишкер Топчубаев Гулжигит Нурбекович
(ÎÊÏÎ 30901781, ÈÍÍ 20909199600471)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í òîêòîòîò. 
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø îáë., 

ªçãºí ðàéîíó, Êóðøàá àéûëû, Æàïàðîâ êº÷ºñ¿ ¹17. 
Ï/Ï-684



Сен кайдасыў бул кїндє?..

ТАРЫХТЫН САКТАЛЫШЫ ЖАНА АРХИВ
Кыргыз жергесине совет бийлиги орногон мезгилден баштап кыргыз элинде жаўы 
жашоо этаптары башталган. Ошол кездеги Кыргыз автономдуу облусунун 
Аткаруу бийлиги 1926-жылы 30-августта «Кыргыз автономдуу облусунда архив 
ишин уюштуруу тууралуу» №59 токтомун кабыл алган. Ошол кїндї коомчулук 
архив ишинин тїптєлгєн кїнї катары белгилеп келе жатат. 1926-жылы 
Архив бюросу болуп уюшулганда болгону эки адам, 1927-жылы Борбордук архив 
башкармалыгы болуп тїзїлгєндє 6 кызматкер эмгектенген 1931-1937-жылдар 
аралыгында Кыргызстандагы мамлекеттик архив мекемелеринин саны 45ке 
жетип, кызматкерлердин саны да кєбєйгєн. Коомдун єнїгїшї менен архив 
тармагында да кєптєгєн єзгєрїїлєр болгон. Мамлекетибиз эгемендик алган 
1991-жылга чейин мамлекеттик архивдер административдик жактан Кыргыз 
ССР Министрлер Советинин, функциясы боюнча СССР Министрлер Советине 
караштуу Башкы архив башкармалыгынын кєзємєлїндє болгон. 1993-жылы 
26-октябрда Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн “Кыргыз Республикасынын 
Архивчилеринин кїнїн белгилєє жєнїндє” №519 токтомунун негизинде 
30-август Кыргыз Республикасынын архивчилеринин кесиптик кїнї болуп 
белгиленет.

Быйыл архив тармагынын 
уюшулганына 95 жыл болот. 
Учурда республиканын архив 
кызматы Кыргыз Республи-
касынын Санариптик єнїктї-
рїї министрлигине караштуу 
Мамлекеттик архив агенттиги-
нен турган борборлоштурулган 
тармакты тїзєт. Тармакка Бор-
бордук мамлекеттик 3 архив – 
Борбордук мамлекеттик архив, 
Борбордук мамлекеттик коом-
дук-саясий документтер архи-
ви, Борбордук мамлекеттик Ки-
нофотофоно документтер архи-
ви, Бишкек жана Ош шаардык 
мамлекеттик архивдери, 7 об-
лустук мамлекеттик архивдер, 
53 райондук, шаардык мамле-
кеттик архивдер кирет. Ушул 

архивдердин бири болгон Бор-
бордук мамлекеттик архивдин 
ээлеген орду жана жїргїзгєн 
иштери жєнїндє токтолуп ке-
тїїнї чечтим. 

Борбордук мамлекеттик архив 
Кыргызстандын эў ири архиви 
болуп саналат. Республиканын 
маанилїї маалыматтык була-
гына айланган. Мында XVIII 
кылымдын ортосунан берки 
Кыргызстандын тарыхын ча-
гылдырган документтерин кам-
тыган 1826 фонддо, 500 000ден 
(беш жїз миў) ашык кєктємє-
лєр топтолгон жана сактоодо 
турат. Архивдин фонддорун-
да Совет дооруна чейинки до-
кументтер жана башкаруунун 
эў жогорку жана жергиликтїї 

мамлекеттик бийлик органда-
рынын, сот, арбитраж, проку-
ратуралардын, єнєр жай, айыл 
чарба ишканаларынын, илим, 
билим, маданият мекемеле-
ринин, кесиптик союздардын, 
чыгармачыл жана кооператив 
уюмдарынын, мамлекеттик ак-
ционердик коомдордун, мам-
лекеттик концерн, корпорация, 
бирикмелеринин документтери 
сакталууда. 

Андан сырткары єздїк фонд-
дордун ичинде жазуучулар, 
акындар, артисттер, компози-
торлордун, илимпоздордун чы-
гармачылыгына байланышкан 
материалдарынын коллекция-
лары, Кыргызстанда Совет бий-
лигин калыптандырууда жигер-

дїї иштегендердин, социалист-
тик курулуш менен граждандык, 
Улуу Ата Мекендик согуштун 
катышуучуларынын документ-
тери топтолгон. Борбордук мам-
лекеттик архивде сакталган до-
кументтер кєп тїрдїїлїгї менен 
єзгєчєлєнєт. Азыркы мезгилде 
Борбордук мамлекеттик архи-
виндеги 8 бєлїмдїн ар биринин 
єздєрїнє тиешелїї аткара тур-
ган иш пландары бар. 

Ошол иш пландын негизин-
де иш жїргїзїшєт. 2015-жыл-
дын 23-декабрындагы Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн 
№126 тескемесинин негизинде 
Кыргызстандын жана кыргыз-
дардын тарыхына тиешелїї до-
кументтерди чет мамлекеттер-
дин архивдеринен алып келїї 
программасы кабыл алынган. 
Бул программа 10 жыл ичинде 
ишке ашырылат. Программанын 
негизинде 2016-жылдан баштап 
Россиянын Москва, Санкт-Пе-
тербург, Омск, Алматы мамле-
кеттик архивдеринен Кыргыз-
станга жана кыргыздардын та-
рыхына тиешелїї документтер 
алынып келинїїдє. Ушул доку-
менттердин арасында XVIII-XIX 
кылымдардагы орус-кыргыз ка-
рым-катнаштарынын башталы-
шы тууралуу уникалдуу доку-
менттер бар. 

Андан сырткары кыргыз же-
рине совет бийлигинин орношу 
менен ири административдик-

аймактык бєлїнїї жана коў-
шу мамлекеттер менен чек ара-
ларды тактоо жїргїзїлгєндї-
гї тууралуу документтер бар. 
Уникалдуу архивдик документ-
тердин арасында 30 жыл мурун 
кабыл алынган Кыргыз Рес-
публикасынын эгемендїїлїгї 
тууралуу да документтер бар. 
1990-жылдын 15-декабрында 
кабыл алынган “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик 
суверендїїлїгї жєнїндє дек-
ларация”, 1991-жылдын 31-ав-
густундагы Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Совети-
нин “Кыргыз Республикасы-
нын Мамлекеттик кєз каран-
дысыздыгы жєнїндє деклара-
ция” №577-XII токтому да сак-
талган. Кыргыз эли 30 жылдык 
эгемендїїлїктї белгилєєнїн 
алдында турат. Быйылкы жы-
лы кыргыз элинин чыгаан мам-
лекеттик, коомдук, саясий иш-
мери Жусуп Абдрахмановдун 
120 жылдык мааракесине ка-
рата “Жусуп Абдрахмановдун 
туулган кїнїнїн 120 жылды-
гын белгилєє жєнїндє” Прези-
денттин жарлыгын ишке ашы-
рууда Борбордук мамлекеттик 
архив Казакстан Республикасы-
нын Алматы шаарындагы Пре-
зиденттик жана Алматы облу-
сунун мамлекеттик архивдери-
нен Жусуп Абдрахмановго тие-
шелїї документтердин кєчїр-
мєлєрї алынып келинди. До-
кументтердин арасында єздїк 
делосу да бар. Азыр мамлеке-
тибизде документтерди сана-
риптештирїї иштери жїргїзї-
лїїдє. Борбордук мамлекеттик 
архивде да маалыматтык техно-
логияны киргизїї ишке ашы-
рылууда. Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеўеш тарабы-
нан кабыл алынган мыйзамдар, 
Кыргыз Республикасынын Єк-
мєтїнїн токтомдору, тескеме-
лери, Фрунзе шаардык Аткаруу 
комитетинин чечимдери жана 
башка архивдик документтер 
сканерден єткєрїлїп, санарип-
ке которуу иши жїргїзїлїїдє. 
Борбордук мамлекеттик архив 
да коомдун єнїгїшїнєн артта 
калбай 95 жылдык мааракеге 
бир топ жетишкендиктер менен 
келет деп ишенем.
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Архив кызматына – 95 жыл

КАЧАН, КАНДАЙ АТАЛГАН?
• 1991-жылы Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетине караштуу Башкы архив 
башкармалыгы;

• 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Єк-
мєтїнє караштуу Мамлекеттик архив агенттиги;

• 1998-жылы Билим жана илим маданият 
министрлигине караштуу Архив иши боюнча 
департамент;

• 2001-жылы ошол эле министрликке ка-
раштуу Архив иши боюнча башкармалык;

• 2003-жылы Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнє караштуу Архив кызматы;

• 2005-жылы Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнє караштуу Архив агенттиги;

• 2007-жылы Маданият жана маалымат 
министрлигине караштуу Мамлекеттик архив 
агенттиги;

• 2009-жылы Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнє караштуу Мамлекеттик каттоо кыз-
матынын алдындагы Архив агенттиги;

• 2021-жылы Кыргыз Республикасынын Са-
нариптик єнїктїрїї министрлигине караштуу 
Мамлекеттик архив агенттиги болуп, бїгїнкї 
кїндє ушул макамда.

Биз бїгїн сєз кылчу 
каарманыбыз Акылбек 
Жамангулов. Акылбек 

Жамангулов 2015-жылы партия-
лык тизме менен “Республика-
Ата-Журт” партиясынан Жогорку 
Кеўешке депутат болуп келген. 
Арадан 1 жыл єткєндє 2016-жы-
лы президенттик шайлоого ка-
рата “Республика-Ата-Журт” 
партиясынын лидери Ємїрбек 
Бабанов менен Сооронбай Жээн-
бековдун ортосунда саясий ке-
лишпєєчїлїк жаралганда, шай-
лоо убагында элге берген убада-
ларын унутуп, Сооронбай Жээн-

бековго ыктап, депутаттыгын 
таштап мамлекеттик кызматка 
єтїїгє киришкен. 

Сооронбай Жээнбеков 
2018-жылы Президент боло-
ру менен Акылбек Жамангулов 
Асылбек Жээнбековдун ишени-
мине кирип, “Альфа Телеком” 

ЖАКга - MegaСom мобилдик 
компаниясына директор болуп 
дайындалган. 2018–2020-жылдар 
аралыгында “Биримдик” саясий 

ЖАМАНГУЛОВ, БАБАНОВ, 
ЖЭЭНБЕКОВ...
Акыркы кездерде туруктуу позициясы жок, кїн тийген 
жердин кїкїгїнє айланган саясатчылардын армиясы 
тїзїлгєнї кимге жашыруун. Партиялык тизме менен 
парламентке кїтїїсїз депутат болуп келген айрым 
саясатчылардын азабынан Жогорку Кеўештин VI 
чакырылышы “Чимкирик парламент”- деген ылакапка 
калганы бир топ осол иш болду. Бир карын майды чириткен 
андай кумалактар эл арасында парламенттин кадырын 
тїшїрїп, сатиралык чыгармаларга даяр сценарий болуп 
беришип, Жогорку Кеўештин аброюна кара так тїшїргєнї да 
чындык.

партиясын Асылбек Жээнбе-
ков менен бирдикте тїптєп, 
2020-жылы 4-октябрда єткєн 
парламенттик шайлоого “Би-
римдик” саясий партиясынын 
тизмесинин баш сабында туруп 
шайлоого катышып, карапайым 
элдин нааразычылыгын жара-
тып, аягы элдик тєўкєрїшкє 
алып келген.

6-октябрдагы элдик тєўкє-
рїш болору менен бир тууган 
Жээнбековдорду таштай ка-
чып, 2021-жылы 10-январда єт-
кєн Президенттик шайлоодо кї-
тїїсїз Садыр Жапаровдун ко-
мандасына кирип, негизги кол-
доочулардын бири болуп чыга 
келгенин карапайым эл таў ка-
луу менен жакасын кармап ай-
тып жїрєт. Бирок, Акылбек 
Жамангуловдун ким экенин бил-
ген КР Президенти Садыр Жа-
паров аны - MegaСom мобилдик 
компаниясынын директорлук 
кызматынан бошотуп, ордуна эл 
їчїн, мамлекет їчїн иштей тур-
ган адисти дайындаганы жалпы-
га маалым.

Кечээ эле, 2020-жылы бир туу-
ган Жээнбековдордун “Бирим-
дик” саясий партиясынын баш 
сабында жїрїп, Жогорку Кеўеш-
ке депутат болууну эўсеп, чуркап 
жїргєн Акылбек Жамангулов ал-

дыдагы 2021-жылдын кїзїндє 
єтє турган парламенттик шай-
лоого катышууну кєздєп, єзї-
нє тымызын  ыўгайлуу жол из-
деп, карапайым элге жагынуунун 
жолун карап жїргєнїн кєргєн эл 
экинчи ирээт жакасын кармап, 
алешем мыйзамдарды кабыл ал-
ган Жогорку Кеўештин VI чакы-
рылышына келген эл єкїлї кайра 
келеби деп, тообо кылып отурат.

Кечээги партбосстору Ємїр-
бек Бабанов менен Асылбек 
Жээнбеков кайда да, Акылбек 
Жамангулов кайда?  “Досун сат-
кан, элин-жерин да сатат”- де-
ген сєз тєгїн жерден айтылган 
эмес. Принциби жок, достун, 
элдин, мамлекеттин тагдырын 
1 тыйынга баалабаган саясат-
чылардан эл эбак тажап бїтпє-
дї беле. Алдыда парламенттик 
шайлоо! Карапайым эл єзїнїн 
шайлоо укугунан пайдаланып, 
татыктуу улан-кыздарын шай-
лап алууга тийиш!  Бул жолу да 
адашып принциби жок, тїркєй 
“чимкириктерди” шайлап алсак, 
анда єз тагдырыбызга єзїбїз 
балта чапкан болобуз! Татыктуу 
уул-кыздарыўыздар араўыздар-
да жїрєт. Тандоо Сиздердин ко-
луўуздарда!
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