
 Кыргыз Республикасынын кєз 
карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата 
логотип тандалды. Логотип сынактын 
негизинде тандалып алынганын  Маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар саясаты 
министрлиги билдирди. Авторлору: Кыргыз 
Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген 
ишмер, сїрєтчї Жаныш Жамурзаев, Сїрєтчїлєр 
союзунун мїчєлєрї Шакир Арыков жана Жеўиш 
Жанузаков.

Тасма Кыргыз 
Республикасынын 
эл жазуучусу Жалил 
Садыковдун "Манастын 
уулу Семетей" пьесасы 
жана "Семетей" 
эпосунун негизинде 
тартылат. Сценарийдин 
автору жана продюсери 
Ємїрзак Тєлєбеков, 
башкы оператору Айбек 
Жангазиев. Тасманын 
бюджети 1 млн 
долларды тїзєт.

"МАНАСТЫН УУЛУ СЕМЕТЕЙ" 
ТАСМАСЫ ТАРТЫЛА БАШТАДЫ

ЭГЕМЕНДИКТИН 
ЛОГОТИБИ ТАНДАЛДЫ

“КЫРГЫЗАЛТЫН ЮВЕЛИРПРОМ” 
ЗЕР БУЮМДАРЫН ЧЫГАРАТ

-БЕТТЕ-БЕТ-БЕТ2

-БЕТТЕ-БЕТ11
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6-августта Борбордук Азиянын єлкєлєрїнїн башчылары 
Тїркмєнстанга консультативдик жолугушууга барышат. Аймак 
лидерлеринин алгачкы жолугушуусу 2018-жылы Казакстанда, 
2019-жылы Єзбекстанда єткєн. 2020-жылы Бишкекте єтмєк, 
бирок пандемияга байланыштуу быйылкы жылга жылган болчу. 
Бул тууралуу Єзбекстандын президентинин маалымат кызматы 
кабарлады. 24-июль кїнї єзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен 
Тїркмєнстандын президенти Гурбангулы Бердымухамедов иш-
чарага даярдык боюнча сїйлєшкєн.

БОРБОР АЗИЯ ЄЛКЄЛЄРЇНЇН 
ПРЕЗИДЕНТТЕРИ 

ТЇРКМЄНСТАНДА ЖОЛУГУШАТ

ЖОЛ – ЄМЇР!
Соўку кїндєрї республикабызда їрєй учурган жол кырсыктары 
катталууда. Президент Садыр Жапаров бул маселени єзї колго 
алып, Ички иштер министрлигине рейддик чараларды кїчєтїїнї 
тапшырган. ИИМ башчысы автоинспекторлор їч нєємєттє 
иштєєгє єтєт деген менен кырдаал курч бойдон калууда. 
Бишкекте єткєн аптада 61, Чїй облусунда 19-25-июлга чейинки 
аралыкта эле 32 мас айдоочу кармалган.

-БЕТ-БЕТ1111
БИШКЕК – КАРА-БАЛТА ЖОЛУНУН 
КУРУЛУШУ КАЧАН АЯКТАЙТ?



КӨҢҮЛ АЙТТЫ
Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
24-июлда Бельгия Королу 
Филиппке Бельгиядагы адам 
ємїрїн алган суу каптоолорго 
байланыштуу кєўїл айтты.

«Бельгиянын айрым аймакта-
рын суу каптап, анын кесепети-
нен адамдар каза болуп, ири кый-
роолор болгондугу тууралуу суук 
кабарды тереў кайгыруу менен ка-
был алдым.

Кыргыз Республикасынын эли-
нин жана жеке єзїмдїн атымдан 
каза болгондордун жакындарына 
кєўїл айтып, аза кайгысын теў бє-
лїшєм. Жабыр тарткандардын те-
зирээк сакайып кетїїсїн каалайм», 
— деп айтылат кєўїл айтуу телег-
раммасында.
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ЭМДӨӨДӨН ӨТТҮ
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров 
23-июлда уулу менен коронавирус инфекциясына каршы 
эмдєєдєн єттї.

Мамлекет башчысы менен 
анын уулу коронавирус инфек-
циясына каршы вакцинанын би-
ринчи дозасын борбордогу мо-
билдїї эмдєє пункттарынын 
биринде алышты.

Садыр Жапаровго эмдєєдєн 
єткєндїгї тууралуу паспорт бе-
рилди.

Президент кыргызстандык-
тарга кайрылып, вакцина алуу 
чечими ар бир адамдын жеке 
иши экенин, эч ким эч кимди 
иммунизацияга мажбурлабас-
тыгын айтты.

Садыр Жапаров Кыргызстан 
бюджеттик каражаттын эсе-
бинен Кытайдын Синофарм 
(Sinopharm) вакцинасынан 1,1 
миллион доза сатып алгандыгы-
на кєўїл бурду. Буга чейин Кы-
тай бийлиги жалпысынан атал-
ган вакцинанын 300 миў доза-
сын Кыргызстанга кайтарымсыз 
берген, бул їчїн кыргыз тарап 
аларга ыраазычылыгын билди-
рет. Мындан тышкары, Россия 
Федерациясынан 120 миў доза 
вакцина сатылып алынган, ал 
эми 10 миў доза вакцина кайта-
рымсыз негизде берилген. Бул 

їчїн дагы кыргыз тарап ыраа-
зычылыгын билдирет.

Мамлекет башчысы жакын 
арада Синофарм вакцинасы-
нан 1 млн 250 миў доза кошум-
ча партия сатылып алынаарын 
баса белгиледи. Буга байла-
ныштуу ал кыргызстандыктар-
га кайрылып, эл арасында тарап 
жаткан ушак-айыўдар менен 
жалган маалыматтарга ишен-
бєєгє їндєп, жарандарды жа-
кындарынын жана жалпы коом-
дун саламаттыгын коргоо їчїн 
эмдєєдєн єтїїгє дагы бир жолу 
чакырды.

«КЫРГЫЗАЛТЫН ЮВЕЛИРПРОМ» 
БИРГЕЛЕШКЕН ИШКАНАСЫ ТҮЗҮЛДҮ

 Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров 26-июлда мамлекеттик-жеке 
єнєктєштїк механизминин алкагында «Алтын» кыргыз зергерчилик заводу» ишканасынын 
базасында тїзїлгєн „Кыргызалтын Ювелирпром“ жаўы ишканасына барды. Биргелешкен 
ишкана „Кыргызалтын“ ААКсы жана „Алтын“ кыргыз зергерчилик заводу“ ЖЧКсынын 
катышуусунда тїзїлгєн.

 Мамлекет башчысы техно-
логиялык процесс менен таа-
нышып, єндїрїш жайларын, 
ошондой эле чынжыр токуу, ме-
ханикалык куюучу жабдуулар 
менен зер буюмдардын моделде-
рин прототиптештирїї боюнча 
роботтоштурулган принтерди 
кєрїп чыкты.

Президентке жаўы ишкана ата 
мекендик зергерчилик єндїрї-
шїн калыбына келтирїїгє, єн-
дїрїш базасын модернизация-
лоого, иштеп жаткан зергерчи-
лик заводдорду жана сатуу тї-
йїндєрїн реконструкциялоого, 
ошондой эле бизнести єнїктї-
рїї їчїн жагымдуу шарттарды 
тїзїїгє багытталгандыгын маа-
лымдашты. Ал эми баалуу ме-
таллдардын казылып алынган 
кєлємї зер буюмдары тїрїндє 
сатылган учурда негизги салык-
тардын эсебинен бюджеттин ки-
решеси кыйла кєбєйєт.

 Мамлекет башчысы жаўы 
ишкананын жетекчилигинин ал-
дына 2022-жылдын 1-январы-
нан тарта азыркыдай казылып 
алынган чийки затты экспорт-

ко кошумча нарксыз тазаланган 
куйма тїрїндє чыгаруунун ор-
дуна, Кыргыз Республикасында 
иштетилген алтындын кєлємїн 
кєбєйтїї милдетин койду.

КОШУМЧА КҮЧТӨР 
ТАРТЫЛАТ

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
23-июлда єлкєнїн Ички иштер 
министрлигине мас абалында 
унаа айдап жїргєн айдоочуларды 
аныктоо боюнча рейддик чараларды 
кїчєтїї тапшырмасын берди...

 Мамлекет башчысы мас абалында унаа 
башкарган айдоочуларды аныктоо жана 
Ысык-Кєл облусунун аймагында, ошон-
дой эле аталган облуска бараткан же ке-
латкан жолдо алдын алуу иш-чараларын 
кїчєтїї їчїн кошумча кїчтєрдї тартууну, 
ошондой эле автожолдордогу кыймылга, 
жол кыймылынын эрежелерин жана жїр-
гїнчїлєрдї ташуу эрежелерин сактоого 
кєзємєлдї кїчєтїїнї тапшырды.

МАМЛЕКЕТТИК САПАР МЕНЕН КЕЛИП КЕТҮҮГӨ ЧАКЫРДЫ
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров 24-июлда Єзбекстан 
Республикасынын Президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу 
сїйлєштї.

Сїйлєшїїнїн жїрїшїндє Президент 
Садыр Жапаров Єзбекстандын Прези-
дентин туулган кїнї менен куттуктап, 
ага кїч-кубат, ошондой эле Єзбекстанды 
єнїктїрїїгє багытталган иштерине ий-
гиликтерди каалады.

Садыр Жапаров боордош Кыргызстан 
менен Єзбекстандын ортосундагы кыз-
матташтыктын мїмкїнчїлїктєрї жо-
гору экендигин канааттануу менен бел-
гилеп, мындан ары эки тараптуу байла-
ныштын бардык комплексин єркїндєтїї 
максатында Мамлекет башчысы Прези-
дент Шавкат Мирзиёевди ага ыўгайлуу 
болгон учурда Кыргыз Республикасына 
мамлекеттик сапар менен келип кетїїгє 
чакырды.

«ТЕҢДИК НУРУ» ӨЛКӨЛҮК ПРОГРАММАСЫ
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тєрагасынын орун басары Жылдыз 
Бакашова 23-июлда Кыргыз Республикасындагы БУУ тутумунун Туруктуу координатору 
Озонниа Ожиело жана Кыргыз Республикасындагы Европа биримдигинин элчиси Эдуард 
Аэур менен биргеликте «Теўдик нуру» демилгеси боюнча Єлкєлїк программанын улуттук 
жетекчилик комитетинин биринчи кеўешмесине катышты. 

«Теўдик нуру» єлкєлїк программасынын єз-
гєчєлїгї – аны иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
процессине бир эле учурда Министрлер Кабинети, 
кызыкдар мамлекеттик органдар, жарандык коом 
уюмдары, БУУ тутумунун, Европа биримдигинин 
агенттиктери жана башка эл аралык єнєктєштєр 
тартылгандыгында турат. 

Министрлер Кабинетинин тєрагасынын орун ба-
сары белгилегендей, долбоордун маанилїї демил-
гелеринин бири катары 2021-2023-жылдарга ген-
дердик теўчиликтин Улуттук стратегиясын жана 
Улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгуу бо-
луп саналат. Мындан ары ал бїткїл єлкє боюнча 
лидер аялдарды бириктирїї, гендердик теўчилик 
жана аялдардын укуктарын кеўейтїї маселелерин 
талкуулоо їчїн Аялдар Конгрессин уюштуруу жа-
на єткєрїї боюнча Министрлер Кабинетинин де-
милгесин колдоону єтїндї.

«COVID-19суз саякаттайм» 

Россия Федерациясынын 
Єкмєтїнїн 2021-жылдын 
20-июлундагы №1998-б буй-
ругу менен Россия Федера-
циясынын аймагына Евразия 
экономикалык бирлигине мї-
чє мамлекеттердин аймагы-
нан аба тїйїндєрї аркылуу 
кирген чет элдик жарандар 
жана жарандыгы жок жактар 
ПЧР-анализдин жыйынтыгын 
тиркеме аркылуу кєрсєтїї 
зарылдыгы тууралуу талап 
бекитилген. Анализ Россия 
Федерациясынын аймагына 
кирїїгє їч кїндєн эрте эмес 
мєєнєттє жїргїзїлїшї керек.

 2021-жылдын 1-сентяб-

рынан тартып Азербайжан 
Республикасынан, Арме-
ния Республикасынан, Бе-
ларусь Республикасынан, 
Казакстан Республикасы-
нан, Кыргыз Республикасы-
нан, Молдова Республикасы-
нан, Тажикстан Республика-
сынан, Тїркмєнстан Респуб-
ликасынан жана Єзбекстан 
Республикасынан Россия Фе-
дерациясына аба тїйїндєрї 
аркылуу кирген чет элдик 
жарандар жана жарандыгы 
жок жактар їчїн єтїїдє бул 
уюлдук тиркеме милдеттїї 
болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАБЫНАН ЧЕТ МАМЛЕКЕТТЕРГЕ ЭЛ АРАЛЫК 
ЧУКУЛ ЖАРДАМ КЄРСЄТЇЇ ТАРТИБИН ЖАНА ШАРТТАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 
ТОКТОМУ

"Ýë àðàëûê ÷óêóë æàðäàì æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèí èøêå àøûðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí ÷åò ìàìëåêåòòåðãå ýë àðàëûê ÷óêóë æàðäàì êºðñºò¿¿ òàðòèáè æàíà 
øàðòòàðû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Òºðàãà  Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-èþëó, ¹84
Даярдаган Таалайбек ТЕМИРОВ.

2021-жылдын 
25-июлунан 
тарта Кыргыз 
Республикасынын 
жарандары 
Россия 
Федерациясынын 
аймагына 
кирїїдє ПЧР-
анализдин 
жыйынтыгын 
«COVID-19суз 
саякаттайм» 
уюлдук 
тиркемеси 
аркылуу 
кєрсєтїїгє 
тийиш.



- Боке, эгемендїїлїк жыл-
дарында Президенттин Адми-
нистрациясынын маалымат-
тык саясат бєлїмїндє узак 
жылдар бою жооптуу кызмат-
тарда иштеп келдиў жана єл-
кєбїздїн мамлекеттик жана 
эркин басылмаларынын ка-
лыптануу, торолуу мезгилде-
рине кїбє болдуў. Ошондук-
тан, артка кылчая карап, ба-
сып єткєн жолубузга бир аз 
саресеп салып єтсєк кантет...

- Эгемендїїлїк – элибизге Жа-
раткан бизге ыроологон, асман-
дан тїшкєн чоў тартуу болду кє-
рїнєт. Анткени, турмушубузду 
тїп-тамырынан бери башка нукка 
бурууга даўгыр жол ачты. Анын 
шарапатын менимче биз азырын-
ча толук аўдап биле элекпиз. Ал-
сак, биз єз алдынча мамлекет ка-
тары тїтїн булатып калдык. Же-
ке менчикке кеўири жол ачылды. 
Элибизге менчикке жер таратыл-
ды. Жеке ишкердикке мїмкїнчї-
лїк берилди. Санай берсек шара-
паты абдан кєп. Бирок, мен басма 
сєз жаатында кеп кылайын. Эге-
мендїїлїктїн эў башкы жетиш-
кендиги эркиндик, анын ичинде 
басма сєз эркиндиги болуп кал-
ды десем жаўылышпайм. Басма 
сєз ушул жылдардын аралыгын-
да кєп баскычтардан єттї. Мур-
да колдонулбаган жаўы техно-
логиялар пайдаланылып, интер-
нет басма сєздїн кыйырын кеўей-
тип, мїмкїнчїлїгїн арттырды. 
Бул абдан жакшы кєрїнїш. Биз, 
кыргызстандыктар бул жагынан 
дїйнєлїк маалымат тармагынан 
пайдаланууга жакшы мїмкїн-
чїлїктєрдї алдык. Басма сєз эр-
киндиги жакшы кєрїнїш болгону 
менен мунун экинчи жагы да бар 
экен. Эркиндиктин экинчи жагы 
– жоопкерчилик, мамлекеттеги 
мыйзамдарды урматтоо. Ушул 
жагынан келгенде биз, чынын 
айтканда, кєп оош-кыйыштарды 
баштан єткєрїп жатабыз. Эркин-
дикти ээн ооздук менен чаташты-
рып алгандар арабыздан кєп чык-
ты. Экинчиден, басма сєздї, сєз 
эркиндигин жеке кызыкчылык-
тарга пайдалануу сыяктуу терс 
кєрїнїштєрдєн арыла албай жа-
табыз. Басма сєздї ур-токмок, 
кысым кєрсєтїї куралы ката-
ры пайдалангандар четтен чык-
падыбы. Бул менимче коомубуз-
дун жалпы єнїгїї деўгээлин кєр-
сєтїп турат. Анткени, журналист-
тер – коомубуздун бир бєлїгї. 
Коомубуз азыр кыйла кеселдер-
ге чалдыгып – мамлекетибизди 
коррупция туташ чырмап, бий-
лик жакшы жашоонун каражаты-
на айланып калганда чыгармачыл 
калемгерлер четте кала алмак бе-
ле. Басма сєз дагы барып-келип 
эле жем ыргыткан айрым топтун 
же айрым адамдын кызыкчылы-
гын коргоп калган жагдайлар аз 
эмес. Менимче, мындай кырдаал 
ар бир жаш мамлекеттин калып-
тануу мезгилине мїнєздїї кєрї-
нїш. “Кєч жїрє-жїрє тїзєлєт”, - 
демекчи, мындай заманды дагы 

басып єтїш керек окшойт. Азыр-
кы шартта – элибиздин турмушун 
жакшыртмайын, экономикабыз-
ды єнїктїрмєйїн руханий тар-
магыбызды келечектїї жолго са-
лышка чамабыз жете элек сыяк-
туу. Бирок, бул иш мамлекеттик 
деўгээлдеги маанилїї милдет 
деп ойлойм. Анткени, биз мате-
риалдык турмушубузду жакшыр-
табыз деп жатып, моралдык кєп 
баалуулуктардан кол жууп калы-
шыбыз ыктымал. Анда коомубуз-
дун моралдык ахвалы абдан ке-
йиштїї болуп калаары талашсыз. 
Мына ушул нерсе абдан кооптуу.

- Кєп эле Президенттер ме-
нен иштешип калгандыктан 
алардын ар биринин жалпы-
га маалымдоо каражаттарына 
жасаган мамилелери, кєз ка-
раштары кандай болгондугун 
жакшы билсеў керек...

- Абдан жакшы суроо берди-
ўиз. Албетте, ар бир мамлекет 
башчынын басма сєз боюнча єз 
кєз карашы болот, ошого жара-
ша мамилеси тїзїлєт экен. Аны 
майдалап айтып олтурсак, узак 
кеп болчудай. Бирок, менин кєп 
жылдык байкоо тажрыйбам кєр-
сєткєндєй, бийлик башына кел-
ген жетекчилерге мїнєздїї бир 
нерсе – басма сєздї кол бала-
сындай кабыл алганы. Айрыкча 
бийлигин чыўдап алгандан ки-
йин. Кайда багыттасам басма сєз 
ошол жакка бурулат деп тїшїнї-
шєт. Айрымдары аны єз бийли-
гин жїргїзїїгє кємєкчї катары 
кабыл алышат. Кээси болсо єзї-
нїн имиджин жакшыртууга, эл 
арасында кадыр-баркын сактап 
турууга пайдаланышат. Кандай 
болгон кїндє дагы эгемендїїлїк 
жылдары басма сєз коомубузда єз 
ордун ээлегенге жакшы аракет-
терди кєрдї. Айтор, басма сєздїн 
коомго кызмат кылаар мїмкїн-
чїлїгї али толук пайдаланыла 
элек. Бул абдан олуттуу маселе. 

Бул багытта мамлекеттик деў-
гээлде саясат жїргїзїї зарыл-
чылыгы бар деп ойлойм. Ант-
кени, мамлекет биринчи кезекте 
єзїнїн коопсуздугун, маалымат-
тык чєйрєдєгї коопсуздугун ой-
лонууга тийиш. Менимче, азыр-
кыга чейин бул багытта мамле-
кеттик деўгээлде ырааттуу иш-
тер жасала элек. Биз каалайбыз-
бы же каалабайбызбы, басма сєз 
коомубузду алдыга єнїктїрїїдє, 
мамлекеттик саясатты ишке ашы-
рууда жалаў эле оппозиция эмес, 
єнєктєш жана кємєктєш да экен-
дигин тїшїнїїчї мезгил бышып 
жетилди.

- ЖМКлар, журналисттер ме-
нен иштешїї жеўил болбосо 
керек. Єкмєттїк жана эркин 
же оппозициялык маанайда-
гы басылмалардын ортосун-
дагы айырмачылыктар эмне-
де турат деп ойлойсуў?

- Чындыгында журналисттер 
менен иштешїї абдан тїйшїктїї. 
Бирок, журналисттер менен алар-
дын тилинде сїйлєшє алсаўыз, 
иштешїї жеўил. Журналисттер 
негизи бийликке, бийлик єкїл-
дєрїнє оппозициядагы адамдар 
эмеспи. Алар їчїн эў негизги нер-
се – маалыматка жетїї мїмкїн-
чїлїгї. Эгерде сиз ошол мїмкїн-
чїлїктї ачып берсеўиз, алардын 
негизги талабын аткарган боло-
суз. Ал эми фактыларды кандай 
жагдайда тартуулоо – журна-
листтин жеке кєз карашына бай-
ланыштуу.

- Деги эле бїгїнкї кїндєгї 
сєз жана басма сєз эркиндиги-
не, анын оош-кыйыштарына, 
деўгээлине мурдагы аппарат-
чы катары кандай баа бере-
сиў?

- Чынын айтсам, азыркы учур-
да мамлекеттик жана эркин ба-
сылмалардын ортосунда олут-
туу деле айырмачылыктар жок 
болуп калгансыды. Себеби, 

мамлекеттик басылмаларда де-
ле оюн, кєз карашын эркин бил-
дирїїгє толук шарттар бар деп 
ойлойм. Мурдагыдай партиялык 
катуу кєзємєл калбады кєрїнєт. 
Азыр тескерисинче, оппозиция-
лык басылмалар єз кожоюнда-
рынын талабын канааттандыруу 
аракетинде чектєєгє кєбїрєєк ка-
былып жаткандай сезилет. Кыр-
гыз коомчулугунда чыныгы эр-
кин басылмалардын калыптануу 
доору али уланып жатат.

- Президенттик Администра-
цияда иштеп жїргєнїўдє ой-
го келбеген жагдайларга ту-
шуккан кездериў болду беле? 
Маселен, биз сенин синхрон-
дук котормо жагында да єзїў-
дї сынап кєргєн учурларыў 
болгонун угуп калып жїрє-
бїз. Ошондон кызыктуу жаг-
дайлар болсо ортого салып 
кєрбєйсїўбї?

- Кыргыздардын Бїткїл дїй-
нєлїк курултайында абдан кы-
зык жагдайга туш болгом. Курул-
тай Чолпон-Атада мамлекеттик 
резиденцияда єткєрїлгєн. Адат-
та мындай чоў иш-чараларда 
Президенттин басма сєз кызма-
ты Єкмєттїн аппаратынын бас-
ма сєз кызматынын кызматкер-
лерин уюштуруу иштерине кол 
кабыш кылууга тартышат. Ошол 
жагдайдан улам мен дагы курул-
тайды уюштуруу ишине каты-
шып калдым. Менин милдетим 
курултайдын катышуучуларын 
залга киргизип жайгаштырып, 
тартипти сактоого кємєктєшїї 
эле. Курултай жаўы эле баштал-
ганда Президенттин басма сєз 
кызматкерлери ары-бери чуркап 
калышты. Кєрсє, орусчага синх-
рондуу котормочу какап-чакап, 
которо албай калыптыр. Ал кез-
де премьер-министр Николай                                               
Тимофеевич Танаев болчу. Орус-
ча синхрондуу котормо жок, 
мамлекеттик катчы Осмонакун             
Ибраимов баш болуп чуру-чуу тї-
шїп калышты.

“Болот байке, тез арада котор-
мочу таппасаўыз болбой калды. 
Котормочубуз уят кылды”, - деп 
Бекжан Супатаев калдастап кал-
ды.

“Азыр котормочуну кайдан тап-
мак элем, єзїм эле которбосом, 
- десем, “которо аласызбы, анда 
кеттик”, - деп дагдаўдатып котор-
мочунун кабинкесине сїйрєп жє-
нєдї. Мен кєп жылдан бери синх-
рон которо элек элем, эми кандай 
болоор экен дегиче кабинкеге 
киргизе салышты. Мамлекеттик 
катчы баш болуп кабинкени кур-
чап калышты. Ансыз деле єзїм 
сїрдєп турам, котолобой нары 
турсаўар, бир мїнєт єзїмє кел-
гиче деп єтїндїм да, наушникти 
кулагыма илип баяндамачынын 
сїйлєє ыргагына ыўгайлашып, 
которо баштадым. Бир маалда 
карасам аппаратчылардын баа-
ры єз-єз иштерине тарап кетиш-
ти. Демек, синхрон которуу кєн-
дїмїн жоготпоптурмун деп ойлоп 
койдум ичимен. Ошентип, кыр-
гыздардын Бїткїл дїйнєлїк ку-
рултайында баштан аяк синхрон 
котормочу болгом. Тыныгууда 
уксам, премьер-министр Нико-
лай Тимофеевич синхрондук ко-
тормого ыраазы болуптур. Баа-
рынан кызыгы курултай аякта-
гандан кийин болду. Синхрондук 
котормочуга тєлєнчї сыйакы-
ны “Аппараттын баласы турбай-
бы”, - деп тєлєп бербей коюшту. 

“ЭРКИН БАСЫЛМАЛАРДЫН 
КАЛЫПТАНУУ ДООРУ УЛАНЫП ЖАТАТ”

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

Болотбек ЖУМАБАЕВ:

Белгилїї журналист, котормочу Болотбек 
Жумабаев да кыргыз журналистикасынын 
кєрїнїктїї єкїлдєрїнїн биринен болуп 
саналат. Ошондуктан, ага жолугуп, 
эгемендїїлїк жылдарындагы кыргыз басма 
сєзїнїн єнїгїп-єсїшї, басып єткєн жолу 
туурасында пикир алышып кайттык.

Бирок, мен анысына деле кейи-
геним жок...

Дагы бир кызык окуя эстен 
кетпейт. Бир кїнї тїн ортосунда 
уюлдук телефонум жанды кой-
бой чырылдап калды. Кызматта 
биз уюлдук телефонду кїнї-тїнї 
єчїргєнгє болчу эмес. Алсам, 
"Азаттыктан" Бекташ Шамшиев 
экен. “Боке, пресс-конференцияга 
келсем эч ким жок. Бюро-
пропусковдо дагы адам жок. Эм-
не, пресс-конференция болбой 
калдыбы?” - дейт. Кєрсє, чыгар-
мачыл Бекташ кїндїзгї саат бир-
де болчу пресс-конференцияны 
тїнкї бирде болот экен деп тїшї-
нїп, Ак їйгє келип алган экен...

- Аппаратта иштесеў да чы-
гармачылыгыўды таштабай, 
ыр, аўгеме, макала, китеп жа-
зып жїрдїўбї? Же ага кол тий-
бей калат бекен?

- Чындыгында мамлекеттик 
кызматта жїргєндє чыгармачы-
лык менен алектенїїгє убакыт 
жетпейт экен. Ошентсе дагы ара-
чолодо калем кармаганга кєнгєн 
адам адатын таштабайт экен. Буй-
руса ойдо кєп жаўы чыгармачы-
лык пландар бар.

- Котормо жагынан да єзїў-
дї сынап кєрдїў окшойт, бра-
зилиялык жазуучу Пауло 
Коэльонун бестселлерге ай-
ланган “Алхимик” романын 
кыргызча сїйлєткєнїўдї 
окурман журту кандай кабыл 
алды? Чыгармачылык жаа-
тында алдыга койгон дагы 
кандай пландарыў бар?

- Чыгармачылыкка окурман-
дар єздєрї баа берээр. Кантсе 
да окурман калыс болот эмеспи. 
Алардын талабына жооп берсек 
– биз, калемгерлер їчїн, албет-
те чоў ийгилик. Котормо боюн-
ча айтсам, союз кулагандан бе-
ри бул жаатында кєп маселелер 
келип чыкканы белгилїї. Кыр-
гыз окурмандары дїйнєлїк ада-
бияттын кєрїнїктїї єкїлдєрї-
нїн чыгармаларын эне тилинде 
системалуу окуу мїмкїнчїлїгї-
нєн ажырады. Албетте, орус тили 
бул кенемтени толтурууга жакшы 
кємєктєшїп жатат. Тилдин маа-
ниси мына ушундай шартта били-
нет экен. Улуттук маданият жа-
на адабият їчїн дїйнєлїк мык-
ты чыгармаларды кыргыз тили-
не которуу – єтє олуттуу маселе 
деп ойлойм. Анткени, элибиз дїй-
нєлїк маданияттын булагынан 
суу ичкенге муктаж. Бул жагдай 
элибиздин келечеги кеў болушу-
на жакшы жол ачат, дїйнє тааны-
мын кеўейтет эмеспи. Демек, бул 
жагынан котормонун єтєгєн мил-
дети зор. Буйруса мына ушул ба-
гытта бир катар чыгармачылык 
долбоорлорду колдон келишинче 
ишке ашырсам деген ойлор бар.

- Учурда кай жакта элге кыз-
мат єтєп жатасыў?

- Єзїмє тааныш тармакта эле 
кызмат кылып жатам. Эл аралык 
Кувейт университетинде коомчу-
лук менен байланыш жана басма 
сєз тармагын тейлейм. Айтмакчы, 
биздин окуу жай – республика-
бызда араб тилин їйрєтїї боюн-
ча бирден бир университет. Жур-
налистика кафедрабыз Кыргыз эл 
акыны Эсенгул Ибраевдин ысы-
мын алып жїрєт. Ал тургай ка-
федрада белгилїї акындын му-
зейи дагы бар.

- Кайсы гезит-журналдарды 
кєбїрєєк алып окуйсуў? Же 
соцтармактарга кирїї, ошол 
жактардан кїндєлїк жаўылык-
тар менен таанышуу эле же-
тиштїї болуп калып жатабы?

- Азыр жаўылыктардын була-
гы интернет менен телеберїїлєр 
болуп калбадыбы. Дїйнєлїк, рес-
публикалык жаўылыктарды кє-
бїнесе интернеттен алам. Адат 
болуп калган єўдєнєт, ансыз тур-
мушубузду элестете албай кал-
дык окшойт.

Таалайбек ТЕМИРОВ

2021-жылдын  27-июлу 3
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  27-июлу4
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САНАРИПТИК ТРАНСФОРМАЦИЯЛООСУНУН 
МЫНДАН АРКЫ ЧАРАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòåøòèð¿¿ áîþí÷à àð-
òûê÷ûëûêòóó áàãûòòàðûí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà, ìûéçàìäûê 
æºíãº ñàëóóãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿ-
ñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñà-
íàðèïòåøòèð¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à áàéêîî÷ó êå¢åø (ìûí-
äàí àðû -Áàéêîî÷ó êå¢åø) ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Áåêèòèëñèí:
- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êóðàìû 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Áàéêîî÷ó êå¢åø æºí¿íäº æîáî 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí èíâåñòèöèÿ-

ëàðäû òàðòóó ìàñåëåñè áîþí÷à êîîìäóê áàøòàëûøòàãû êå-
¢åø÷èñè Õðèïóíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷ Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí 
êàò÷ûñû áîëóï äàéûíäàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
2021-æûëäûí 29-èþëóíà ÷åéèíêè ìººíºòòº Áàéêîî÷ó êå¢åø-
òèí àòêàðóó÷ó îðãàíû êàòàðû Äîëáîîðäóê îôèñòè óþøòóðñóí: 

òºìºíê¿ íåãèçãè ìèëäåòòåðè ìåíåí:
- àòàéûí ìûéçàìäàðäûí òàëàïòàðûí ñàêòîî ìåíåí Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî, êîîì-
äóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóóäà èííîâàöèÿëûê ûêìàëàðäû 
êîëäîíóó, áàøêàðóóäà æàíà êèáåðêîîïñóçäóêòó êàìñûç êû-
ëóóäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû êå-
¢èðè êîëäîíóó ¿÷¿í æàãûìäóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ áîþí÷à ñó-
íóøòàðäû êèðãèç¿¿;

- ñàíàðèïòåøòèð¿¿ ïðîöåññòåðèí áèðäèêò¿¿ áàøêàðóóíó 
ðåôîðìàëîî æàíà ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í áºë¿í¿¿÷¿ 
ýë àðàëûê æàðäàìäû êîîðäèíàöèÿëîî áîþí÷à ñóíóøòàð-
äû êèðãèç¿¿;

- ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ïðîãðàììàëàðäû æàíà óëóò-
òóê äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóóäà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí 
âåäîìñòâîëîð àðàëûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿í ò¿ç¿¿ áîþí÷à 
ñóíóøòàðäû êèðãèç¿¿;

òºìºíê¿ íåãèçãè ôóíêöèÿëàðû áîþí÷à:
- èøòè ºðê¿íäºò¿¿ áîþí÷à àíäàí àðêû ñóíóøòàðäû äàÿð-

äîî ìåíåí ïðîãðàììàëàðäûí æàíà óëóòòóê äîëáîîðëîðäóí 
ìàêñàòòàðûíà æåòèø¿¿ãº æàíà àëàðäû èøêå àøûðóóíóí æ¿-
ð¿ø¿íº òàëäîî æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áààëîî;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðûí äàÿðäîî, Áàéêîî÷ó 
êå¢åøòèí ñóíóøòàìàëàðûí æàíà ñóíóøòàðûí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå ÷åéèí æåòêèð¿¿;

- Áàéêîî÷ó êå¢åø ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ñàíàðèï-
òèê òðàíñôîðìàöèÿëîî, êîîìäóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóóäà 
èííîâàöèÿëûê ûêìàëàðäû êîëäîíóó, áàøêàðóóäà æàíà êèáåð-
êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóóäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê 
òåõíîëîãèÿëàðäû êå¢èðè êîëäîíóó ¿÷¿í æàãûìäóó øàðòòàðäû 
ò¿ç¿¿ áîþí÷à ñóíóøòàðäû æàíà ñóíóøòàìàëàðäû äàÿðäîî;

- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê èø-
êàíàëàðäûí æàíà ìàìëåêåòòèí ¿ë¿ø¿ êàòûøêàí àêöèîíåð-
äèê êîîìäîðäóí ÌÒ-áþäæåòòåðèí êîíñîëèäàöèÿëîî, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîîñó æààòûí-
äàãû äîëáîîðëîðäóí ò¿ç¿ì¿ æàíà àðòûê÷ûëûãû áîþí÷à ñó-
íóøòàðäû äàÿðäîî;

- æåòêèðå èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à àíäàí àðêû ñóíóøòàðäû 
Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàðîîñóíà êèðãèçèï, ñòðàòåãèÿëûê ïëàí-
äîîíóí êîëäîíóóäàãû äîêóìåíòòåðèí àêòóàëäàøòûðóó æàíà 
÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû ñàíàðèïòåøòèð¿¿, ñàíàðèïòèê 
òðàíñôîðìàöèÿëîî, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèðäèêò¿¿ ñà-
íàðèïòèê ïëàòôîðìàñûí ò¿ç¿¿ áºë¿ã¿íäº ºðê¿íäºò¿¿ áîþí-
÷à òàëäîî æ¿ðã¿ç¿¿ãº êàòûøóó;

- òºìºíê¿ëºð áîþí÷à ñóíóøòàðäû êèðãèç¿¿:
òèåøåë¿¿ ñóíóøòàìàëàðäû èøòåï ÷ûãûï, Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí ñàíàðèïòèê ê¿í òàðòèáè, íàòûéæàëàðãà æåòèø¿¿í¿í 
èíäèêàòîðëîðóí èøòåï ÷ûãóó, Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ÷å÷èìäåðèíèí 
àòêàðûëûøûíà ìîíèòîðèíã (àíûí è÷èíäå îíëàéí-èíñòðóìåíò-
òåð ìåíåí) æ¿ðã¿ç¿¿, ïàéäà áîëãîí ïðîáëåìàëàðäû òàáóóäà æà-
íà îïåðàòèâä¿¿ ÷å÷¿¿äº òèåøåë¿¿ ÷ºéðºäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà êîëäîî êºðñºò¿¿ áîþí÷à èø-÷àðà-
ëàðäû æ¿çºãº àøûðóóíóí íåãèçãè ìàêñàòòóó êºðñºòê¿÷òºð¿;

Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàðîîñóíà àíäàí àðû êèðãèçèï, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê èøèí æ¿ðã¿ç¿¿í¿í 
ºçãº÷º (àòàéûí) ðåæèìè áàð êðåàòèâä¿¿ ýêîíîìèêàíûí èííî-
âàöèÿëûê ïàðêòàðûí - ºçãº÷º èííîâàöèÿëûê ýêîíîìèêàëûê 
çîíàëàðäû, òåõíîïàðêòàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿, îøîí-
äîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìà-
öèÿëîîñóíóí äîëáîîðëîðóí, àíûí è÷èíäå æºíãº ñàëóó÷ó êóì 
ñààòòàðûíûí òèáè áîþí÷à èøêå àøûðóó;

Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ûéãàðûì óêóêòàðûíà òààíäûê ìàñåëå-
ëåðäè ÷å÷¿¿ ¿÷¿í æóìóø÷ó îðãàíäàðäûí êóðàìû;

òºìºíê¿ íåãèçãè óêóêòàðû ìåíåí:
- ìàìëåêåòòèê æàíà ìûéçàì ìåíåí êîðãîëóó÷ó áàøêà ñûðäû 

êàìòûãàí ìààëûìàòòàðäû êîøïîãîíäî, àãà æ¿êòºëãºí ôóíê-
öèÿëàðäû àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìààëûìàòòàðäû ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðäàí æàíà óþìäàðäàí áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå ñóðîî æàíà àëóó;

- Äîëáîîðäóê îôèñòèí èøòººñ¿ ¿÷¿í àíûí ìèëäåòòåðèíå 
æàíà ôóíêöèÿëàðûíà ûëàéûê àð êàíäàé ôîðìàäàãû, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñàëûíáàãàí àð êàí-
äàé áóëàêòàðäàí ôèíàíñû ðåñóðñòàðûí òàðòóó;

- Äîëáîîðäóê îôèñòèí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ìàñåëåëåð 
áîþí÷à Áàéêîî÷ó êå¢åøêå ñóíóøòàðäû êèðãèç¿¿;

- Äîëáîîðäóê îôèñòèí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ìàñåëå-
ëåð áîþí÷à òàëäîî÷óëóê, ìààëûìäàìà æàíà áàøêà ìàòå-
ðèàëäàðäû äàÿðäîî;

- êîíôåðåíöèÿëàðäû, ñåìèíàðëàðäû, êºðãºçìºëºðä¿, ïðå-
çåíòàöèÿëàðäû ºòêºð¿¿, èçèëäººëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿, ýë àðàëûê 
ìààëûìàòòûê àëìàøóóãà êàòûøóó;

- Äîëáîîðäóê îôèñòèí ìèëäåòòåðèíå æàíà ôóíêöèÿëàðû-
íà ûëàéûê êàäðëàðäû îêóòóóíó, òàæðûéáàëàðäû àëìàøóóíó, 
ñòàæèðîâêàëàðäû, òåìàòèêàñû áîþí÷à àäèñòåðäèí êâàëèôè-
êàöèÿñûí æîãîðóëàòóó êóðñòàðûí óþøòóðóó;

- ñàíàðèïòèê äîëáîîðëîðäó òàëêóóëîî, èëãåðèëåò¿¿ æàíà 
èøêå àøûðóó ¿÷¿í äîíîðëîð, ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ºíºêòºøòºð, 
æàðàíäûê, ýêñïåðòòèê æàíà áèçíåñ-êîîì÷óëóêòóí ºê¿ëäºð¿ 
ìåíåí æîëóãóøóóëàðäû äåìèëãåëºº æàíà ºòêºð¿¿.

5. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàò÷ûñû Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàðîîñó-
íà êèðãèçñèí:

- 2021-æûëäûí 16-àâãóñòóíà ÷åéèíêè ìººíºòòº "Äàñòàí" 
ÒÓÊòóí æàíà "Êûðãûçòåëåêîì" ÀÀÊòûí áàçàñûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 2 ðåñïóáëèêàëûê ìààëûìàòòàðäû èøòåï 
÷ûãóó áîðáîðóí ò¿ç¿¿ áîþí÷à ñóíóøòó;

- 2021-æûëäûí 31-àâãóñòóíà ÷åéèíêè ìººíºòòº îò÷åòòó æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Ýë àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññî-
öèàöèÿñûíûí (Ä¿éíºë¿ê áàíê) îðòîñóíäàãû Êàðæûëîî æºí¿í-
äº ìàêóëäàøóóíóí íåãèçèíäå èøòåãåí “Digital CASA - Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñû” äîëáîîðóí àòêàðóóíó êå÷èêòèð¿¿í¿í ñåáåïòå-
ðèí æîþó æºí¿íäº ñóíóøòàìàëàðäû;

- 2021-æûëäûí 31-îêòÿáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìè-
òåòè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãè ìåíåí áèðãåëèêòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîìïëåêñò¿¿ ñàíàðèïòèê ýêîñèñòåìàñûíûí (ñàíà-
ðèïòèê ïëàòôîðìàíûí) àëêàãûíäà ìàìëåêåòòèê ìààëû-
ìàòòàðäûí êèáåðêîîïñóçäóãóíóí ÷àêàí ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿ 
áîþí÷à ñóíóøòàðäû.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 
4-èþíóíäàãû ¹134 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íå êàðàøòóó Ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî ìàñåëåëåðè 
áîþí÷à ýêñïåðòòèê êå¢åø æºí¿íäº" Æàðëûãû ê¿÷¿í æîãîò-
òó äåï òàáûëñûí.

7. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òèåøå-
ë¿¿ áºë¿ìäºð¿íº æ¿êòºëñ¿í.

8. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿-
íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 21-èþëó, ÏÆ ¹305

1. Æàëïû æîáîëîð

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ñà-
íàðèïòåøòèð¿¿ ìàñåëåëåðè áîþí÷à áàéêîî÷ó êå¢åø (ìûíäàí 
àðû -Áàéêîî÷ó êå¢åø) ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî ÷ºéðº-
ñ¿í ºí¿êò¿ð¿¿, ñàíàðèïòåøòèð¿¿ áîþí÷à ïðîãðàììàëàðäû æàíà 
óëóòòóê äîëáîîðëîðäó èøêå àøûðóóäà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð-
äûí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿í êàìñûç êûëóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
ñàÿñàòòûí íåãèçãè áàãûòòàðû áîþí÷à ñóíóøòàðäû æàíà ñóíóø-
òàìàëàðäû èøòåï ÷ûãóóíó êàìñûç êûëóó÷ó, òóðóêòóó èøòºº÷¿ 
êîíñóëüòàòèâäèê-êå¢åøìå îðãàí áîëóï ýñåïòåëåò.

2. Áàéêîî÷ó êå¢åø ºç èøèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñ-
òèòóöèÿñûí, ìûéçàìäàðûí æàíà áàøêà ÷åíåìäèê óêóêòóê àê-
òûëàðûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøóó÷ó áîëóï ñàíàëãàí, 
ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êå-
ëèøèìäåðäè, îøîíäîé ýëå óøóë Æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëàò.

3. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿ àíûí èøèíå êîîìäóê áàøòà-
ëûøòà êàòûøàò, áóãà Äîëáîîðäóê îôèñòèí æåòåê÷èñè êèðáåéò.

4. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ìèëäåòòåðèí æàíà ôóíêöèÿëàðûí êàì-
ñûç êûëóó ¿÷¿í òóðóêòóó æå óáàêòûëóó íåãèçäå æóìóø÷ó îðãàí-
äàð/òîïòîð ò¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í. Òèåøåë¿¿ æóìóø÷ó îðãàíäàðäû/
òîïòîðäó ò¿ç¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäè Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëº-
ð¿ êàáûë àëàò.

5. Äîëáîîðäóê îôèñòèí èøèíèí àð æûëäûê àóäèòèí ìûéçàìäà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òûøêû àóäèòîð æ¿ðã¿çºò.

2. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ìàêñàòû, 
ìèëäåòòåðè æàíà óêóêòàðû

6. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ìàêñàòû áîëóï ñàíàðèïòåøòèð¿¿ ÷ºé-
ðºñ¿í ºí¿êò¿ð¿¿, ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà ñàíàðèïòèê ýêîíîìèêàíû êóðóó, ºòìº ñàíàðèï-
òèê ïðîöåññòåðäè ò¿ç¿¿ æàíà òóðìóøòóí áàðäûê ÷ºéðºëºð¿í-
äº æà¢û òåõíîëîãèÿëûê òàðòèïêå ºò¿¿í¿ æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à òó-
ðóêòóó ìåõàíèçìäè ò¿ç¿¿ ýñåïòåëåò.

7. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ìèëäåòòåðè áîëóï òºìºíê¿ëºð ýñåï-
òåëåò:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî, 
êîîìäóê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóóäà èííîâàöèÿëûê ûêìàëàð-
äû êîëäîíóó, áàøêàðóóäà æàíà êèáåðêîîïñóçäóêòó êàìñûç êû-
ëóóäà ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàðäû êå¢è-
ðè êîëäîíóó ¿÷¿í æàãûìäóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ áîþí÷à ñóíóø-
òàìàëàðäû æàíà ñóíóøòàðäû èøòåï ÷ûãóó æàíà èëãåðèëåò¿¿;

- ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ìàñåëå-
ëåðèíäå ºëêºí¿í ñàíàðèïòèê ê¿í òàðòèáèíèí àðòûê÷ûëûêòà-
ðûí àíûêòîî;

- òºìºíê¿ëºð áîþí÷à ñóíóøòàðäû èøòåï ÷ûãóó: 
ñàíàðèïòåøòèð¿¿ ïðîöåññòåðèí áèðäèêò¿¿ áàøêàðóóíó ðå-

ôîðìàëîî æàíà ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í áºë¿í¿¿÷¿ ýë àðà-
ëûê æàðäàìäû êîîðäèíàöèÿëîî;

ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ïðîãðàììàëàðûí æàíà óëóòòóê äîë-
áîîðëîðäó èøêå àøûðóóäà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí âåäîìñò-
âîëîð àðàëûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿;

- ïðîãðàììàëàðäûí æàíà óëóòòóê äîëáîîðëîðäóí ìàêñàòòà-
ðûíà æåò¿¿ãº æàíà àëàðäû èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿íº òàëäîî 
æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà áààëîî, òèåøåë¿¿ ÷ºéðºëºðäºã¿ èøòåðäè ºð-
ê¿íäºò¿¿, ñòðàòåãèÿëûê ïëàíäîîíóí êîëäîíóóäàãû äîêóìåíò-
òåðèí àêòóàëäàøòûðóó, ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í æàíà ñàíà-
ðèïòèê ýêîíîìèêàíûí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèðäèêò¿¿ 
ñàíàðèïòèê ïëàòôîðìàñûíûí ìàñåëåëåðèíå òèåøåë¿¿ áîë-
ãîí çàðûë ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à 
ñóíóøòàðäû äàÿðäîî.

8. Áàéêîî÷ó êå¢åø òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäàí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-

êàðóó îðãàíäàðûíàí, êîîìäóê áèðèêìåëåðäåí, èëèìèé, ýêñ-
ïåðòòèê æàíà áàøêà óþìäàðäàí, êûçìàò àäàìäàðûíàí çà-
ðûë áîëãîí ìàòåðèàëäàðäû áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ñóðîîãî 
æàíà àëóóãà;

- ºç¿í¿í æûéíàëûøòàðûíäà ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿, ñàíàðèï-
òèê òðàíñôîðìàöèÿëîî, ñàíàðèïòèê ýêîíîìèêàíûí íåãèçäåðèí 
ò¿ç¿¿ áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíûí êûçìàò àäàìäàðûí, êîîìäóê áèðèêìåëåðäèí, 
ýêñïåðòòèê, èëèìèé æàíà áàøêà óþìäàðäûí ºê¿ëäºð¿í óãóóãà;

- æóìóø÷ó îðãàíäàðäû, òîïòîðäó ò¿ç¿¿ãº, ñàíàðèïòèê ºí¿ê-
ò¿ð¿¿í¿í òèåøåë¿¿ æààòòàðûíäàãû ýêñïåðòòåðäè, àäèñòåðäè 
èøêå òàðòóóãà;

- ñàíàðèïòåøòèð¿¿, ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà ñàíàðèïòèê 
ýêîíîìèêà ÷ºéðºñ¿íäº áàøêà ñóíóøòàìàëàðäû áåð¿¿ãº;

- ºç¿í¿í èø-÷àðàëàðûí èøêå àøûðóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñàëûíáàãàí áàðäûê áóëàê-
òàðäàí ôèíàíñû êàðàæàòòàðûí òàðòóóãà.

3. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøèí óþøòóðóó
 æàíà àíûí òàðòèáè

9. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøèí Äîëáîîðäóê îôèñ êàìñûç êû-
ëàò, àë Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òóðóêòóó èøòåãåí àòêàðóó÷ó îðãà-
íû áîëóï ýñåïòåëåò.

10. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàò÷ûñû Äîëáîîðäóê îôèñòèí æåòåê-
÷èñè áîëóï ýñåïòåëåò.

11. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðû çàðûëäûãûíà æàðàøà 
Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãàñûíûí ÷å÷èìè áîþí÷à, áèðîê êâàð-
òàëûíà êåìèíäå áèð æîëó ºòêºð¿ëºò.

12. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøûí Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí 
òºðàãàñû ºòêºðºò. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãàñû æîê áîëãîíäî 

àíûí òàïøûðìàñû áîþí÷à Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû æûéíàëûøòû ºòêºðºò.

13. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøû ýãåðäå àãà àíûí êóðàìû-
íûí êåìèíäå 2/3 êàòûøñà óêóêòóó áîëóï ýñåïòåëåò.

14. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøûíûí ê¿í òàðòèáèí æàíà 
àíäà ìàñåëåëåðäè êàðîîíóí òàðòèáèí Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàò-
÷ûñûíûí ñóíóøó áîþí÷à Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãàñû áåêèòåò.

15. Êàðàëûï æàòêàí ìàñåëåëåð áîþí÷à ÷å÷èìäåð Áàéêîî÷ó 
êå¢åøòèí êàòûøêàí ì¿÷ºëºð¿í¿í æàëïû ñàíûíûí æºíºêºé êºï-
÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí êàáûë àëûíàò.

16. Æûéíàëûøòà êàáûë àëûíãàí Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ÷å÷èì-
äåðè ïðîòîêîëäîð ìåíåí òàðèçäåëåò.

17. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ÷å÷èìäåðèí èøêå àøûðóó ¿÷¿í Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí àêòûëàðû ÷ûãàðûëû-
øû ì¿ìê¿í.

4. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿í¿í 
óêóêòàðû æàíà ìèëäåòòåðè

18. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿ òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðûíà êàòûøóóãà, òàëêóóëàí-

ãàí ìàñåëåëåðäèí ìà¢ûçû áîþí÷à ñóíóøòàðäû, ñûí-ïèêèðëåð-
äè æàíà ò¿çºò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ãº, ýêñïåðòòåðäèí òàëàïêåðëè-
ãèí ñóíóø êûëóóãà, ìààëûìêàòòàðäû áåð¿¿ãº;

-Áàéêîî÷ó êå¢åø èøòåï ÷ûãóó÷ó ñóíóøòàìàëàðäû äàÿðäîîãî 
æàíà èøêå àøûðóóãà êàòûøóóãà;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºñ¿í¿í ìèëäåòòåðèí àòêàðóó ¿÷¿í 
çàðûë áîëãîí áàðäûê ìààëûìàòòàðäû àëóóãà æàíà òààíûøóóãà;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ìàñåëåëåðäè 
òàëêóóëîîäî Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æóìóø÷ó îðãàíäàðûíûí æûé-
íàëûøòàðûíà êàòûøóóãà;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí áàðäûê ìàñåëåëåðè áîþí÷à ºç¿í¿í ïè-
êèðèí ýðêèí áèëäèð¿¿ãº;

- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíäàðûíà êàéðûëóóãà æàíà Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøè 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìààëûìàòòû ñóðîîãî.

19. Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿ òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿: 
-Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èøèíå, àíûí æóìóø÷ó îðãàíäàðûíûí 

èøèíå æàíà Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí èø ïëàíûíà ûëàéûê èø-÷à-
ðàëàðãà æåêå êàòûøóóãà;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí æûéíàëûøòàðûíà êàòûøóóãà, æ¿éºë¿¿ 
ñåáåïòåðñèç êàòûøïàé êàëóóíó áîëòóðáîîãî;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí áàøêà ì¿÷ºëºð¿íº Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí 
èø ïëàíûíà ûëàéûê ºç¿í¿í èøèíèí æ¿ð¿ø¿ æàíà íàòûéæàëà-
ðû æºí¿íäº òîëóê ìààëûìàò áåð¿¿ãº;

- Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ÷å÷èìäåðèí æàíà ñóíóøòàìàëàðûí èø-
êå àøûðóóãà êºìºê êºðñºò¿¿ãº.

1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Санариптештирїї маселелери боюнча байкоочу кеўештин

КУРАМЫ

2-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Санариптештирїї 

маселелери боюнча байкоочу кеўеш жєнїндє
жобо

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè - Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãàñû;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû -Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí òºðàãà-

ñûíûí îðóí áàñàðû;

Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí ì¿÷ºëºð¿ (êûçìàò îðäó áîþí÷à):
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà 

æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ñàíàðèïòèê 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðè;
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñû; 
Áàéêîî÷ó êå¢åøòèí êàò÷ûñû.
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-Депутаттарды шайлоо ма-
селесинде парламент 

азыр эки позицияда болуп кал-
ды. Бир тарабы колдосо, экинчи 
тарап бир мандаттуу округ болсо 
ызы-чууга алып келет, эл бєлї-
нїп калат деген позицияда болуп 
жатышат. Мыйзамды Президент 
сунуштап жаткандан кийин де-
путаттар тарабынан Президент 
менен бетме-бет жолугуп, оюн 
угалы, бизди да уксун, анан бир 
чечимге келели деген сунуш бол-
ду. Жолугушууда Президент єз 
позициясын айтты, биз да пи-
кирлерибизди айттык. Депутат-
тар партиялык система кылып, 
партияны тандоо менен талап-
керлердин фамилиясына добуш 
берїїнї да айтышты. Президент 
єзїўєр кеўешип чечим кабыл ал-
гыла деди. Аялдар менен жаш-
тардын да парламентке кели-
шине шарт тїзїї максатында 35 
мандат бир мандаттуу округдан, 
55 мандат партиялык тизме ме-
нен шайлоо принциби кала тур-
ган болду. Менимче депутаттар 
Президент менен тїзмє-тїз жо-
лугушуп, тїзмє-тїз ойлорун ай-
та алышты.

- Сиз активдїї жаран, иш-
кер катары экономиканы кє-
тєрїї, мамлекетти єнїктїрїї 
боюнча ойлорду айтып жї-
рєсїз. Эми депутат болдуўуз, 
жаўы бийлик келди. Азыр 
сиздин пикириўизде эконо-
миканы кєтєрїї боюнча кан-
дай мїмкїнчїлїктєр тїзїлїп 
жатат?

- Эў негизги нерсе 30 жыл-
дан бери алтыныбыз тышка та-
шылып кетип жаткан “Кумтєр-
дї” єзїбїзгє алдык. Муну бир 
да Президент кыла алган эмес. 
Садыр Жапаров ишке ашырды. 
Мына жакында Нью-Йорк сотун-
да биринчи жеўишке жеттик деп 
эсептейм. Сот иштери бир топко 
чейин созулушу мїмкїн. Бирок, 
єз алтыныбызды єзїбїз кол-
го алууга батыл кадам жасага-
ныбыз кубандырат. Єткєн айда 
“Кумтєрдєн” 40 млн доллар та-
за киреше тїштї. Кийинчерээк 
айына 60-70 млн доллар киреше 
тїшєт деп жатышат. Бул жылына 
500-700 млн доллар болуп жат-
пайбы. Эми ошол акчанын пай-
дасын эл кєргєндєй иштетип ке-
тиш биздин колубуздагы иш.

- “Кумтєрдї” єзїбїзгє алга-
ныбыз инвесторлордун кели-
шине терс таасирин берет де-
генге кандай карайсыз?

- Инвестор эч нерсени бекер 
бербейт. 1 сом берип, 100 сом 
чыгарып алайын дейт. Аны биз 
тїшїнїшїбїз керек. Ошондук-
тан биринчи орунда биз єзїбїз-
дїн жарандарыбыздын ички ин-
вестициясын тартышыбыз, алар-
га шарт тїзїшїбїз керек. Ички 
инвесторлордун эў чоў катмары 
- Россияда иштеп жїргєн кыр-

гыз жарандары. Ар бирєєсї їй 
алайын, оокат кылайын, бизнес 
жасайын деп жок дегенде айына 
500 доллар чогултат. Ошол 500 
долларды 1 миллионго кєбєйт-
сєўєр бул айына 500 млн, жы-
лына 6 млрд доллар. Бул биздин 
єзїбїздїн акчабыз. Эми ошол 
акчаны мамлекет тартып келип, 
шарт тїзїїбїз керек. Анын ык-
маларынын бири - фондулук ры-
нокту єнїктїрїї. Бул Єкмєт кы-
ла турган иш. Ички инвесторду 
чаржайыт кылбай уюштуруп, ар 
кайсы долбоорлорду сунуштасак 
неге болбойт. Мисалы, “Камбар-
Ата” ГЭСтерин куруу керек, ал 
жакка 3-4 млрд доллар керек. 
Ошол 3-4 млрд долларды ички 
инвестициядан чогултса болот. 
Бирок, мен азырынча Єкмєттєн 
инвестиция тартуу аракетин кє-
рє элекмин. Президент инвести-
ция боюнча атайын мамлекеттик 
агенттик тїздї. Негизинен жак-
шы ниет бар. Эми анын жыйын-
тыгын убакыт кєрсєтєт.

- Сиз ишкерчилик боюнча 
кєп сунуштарды айтып жїрє-
сїз. Мен “Кыргызстанга инвес-
тирлейм” деген стартап фести-
валдарын єткєрїп жїрдїўїз. 
Азыр мамлекет тарабынан 
экономикабызга, ишкерлерге 
реалдуу натыйжа бере турган 
иш-аракеттер болуп жатабы?

- Президенттин алгачкы беш 
Жарлыгынын бири «Менчик-
ти коргоо жана ишкерлер менен 
инвесторлорду колдоо жєнїн-
дє» болду. Демек, биринчи кїн-
дєн бери эле ишкерлерге колдоо 
кєрсєтїї, аларды ашыкча текше-
рїїлєрдєн куткаруу жана башка 
багыттарда аракеттер жок эмес. 
Анан мен айтаар элем, ишкерлер-
ди ап-аптоо да керек болуп жа-
тат. Азыр аларда коркуу сезим-
дери бар. Анткени, камоолор бо-
луп жатат. Ишкерлердин духун 
кєтєрїп, коркпой иш кылышын 
шартташыбыз керек. Салык ко-
дексин карап чыгуу жана ага єз-
гєрїїлєрдї киргизїї зарыл. Биз-
де башынан эле байлар менен ке-
дейлердин ортосунда чоў айыр-
мачылык тенденциясы келатат. 
Ишкерлер реалдуу колдоо бол-
гондо байышат. Бирок, байыган-
да алар кєбїрєєк салык тєлєє-
гє милдеттїї. Ошондо калк їчїн 
соцпакетти ишке ашыруубузга 
шарт тїзїлєт. Таяктын эки учу 
бар дегендей бул ишти ченеп-єл-
чєп кылдаттык менен жасаш ке-
рек. Муну мындай кылып жибе-
ребиз, тигини тигиндей кылып 
салабыз деген оўой чечим жок.

- Сиз прокуратура, муни-
ципалдык кызматкерлерди 
калпты текшерїїдєн (детек-
тор лжи) єткєрїш керек деген 
сунуштарды айтып жатасыз?

- Албетте. Адамды жїзїнєн ка-
рап ким коррупционер, ким кор-
рупционер эмес деп биле албай-

сыў. Ал їчїн дїйнєдє иштелген 
ыкма бар. Бул жумушка аларда 
детектордон єткєрїї. Андан єт-
кєн адамдын калп айтканын же 
айтпаганын 92-98 пайыз тактык 
менен бїтїмїн чыгара алат. Би-
рок, мунун жыйынтыгы менен 
жумушка аласыў же албайсыў 
дегенди билдирбейт. Болгону 
жетекчилер їчїн таза кишилерди 
тандап алганга бир ыкма. Канча-
лык жакшы мыйзамдарды кабыл 
алба аны адамдар ишке ашырат. 
Эгер жегич болсо жакшы мый-
зам деле аны аныктай албайт да. 
Башкы прокурор, Жогорку Сот-
тун тєрагасынын тазаланайын 
деген ниети тїз экени кєрїнїп 
турат. Бирок, ылдый жактагы-
лардын баарын кєзємєлгє ала 
албайт. Бул Россияда, Европада 
практикалык ишке ашкан ыкма. 
Банктарда жооптуу позициядагы 
жетекчилерди милдеттїї тїрдє 
детектордон єткєрєт.

- Президент жаўы мамле-
кеттик кадр саясаты жєнїндє 
жарлыгын чыгарды. Ротация-
лоону ишке ашырды. Ушулар 
дагы кадрлардын тазалыгы-
на, жоопкерчиликтїї иштєє-
сїнє жетїїнї кєздєгєн аракет, 
шарттардын бири эмеспи?

- Ооба. Бирок, 30 жылдан бер-
ки кыйшыкты бир кїндє тїздєп 
кетїї кыйын. Азыр ошону тїз-
дєєнї башташыбыз керек. Муну 
аягына чейин ишке ашыруу їчїн 
5 -10 жыл керек. Акты ак, кара-
ны кара деп айтуу учуру келди. 
Министрлер Кабинети экономи-
каны эмне кылабыз, каякка бара-
быз деген маселенин їстїндє иш-
теши кажет. 10 пайыз саясат, 90 
пайыз экономика болушу керек. 
Бизде тескерисинче болуп жатат. 
Анан кадрларды ротациялоо бул 
да кадрлардын жоопкерчилик-
тїїлїгїнє, тазалыгына жетїїгє 
жасалган бир кадам. Бирок, мен 
“орун алмашуудан сумма єз-
гєрбєйт” деген принциптемин. 
Эгер ал кызматкер коррупционер 
болсо барган жеринде деле кєн-
гєн адатын кылат. Начар кадр-
ды канча алмаштыра берсеў де-
ле эч єзгєрїї болбойт. Биринчи 
таза адамдарды тандай билиши-
биз маанилїї.

- Учурдагы тышкы байла-
ныштарыбызга кандай баа 
бересиз?

- Садыр Жапаров Президент 
болуп шайланганда жана аны 
Россия, Казакстан, Єзбекстан, 
Тїркия кабыл алганда биз мамле-
кет катары сакталып калдык, ту-
руктуу бир нукка тїштїк деп кє-
ўїлїм бир жайланды. Анан Пре-
зидентти шайлап алгандан кийин 
эми бекерчиликтен чогула калып, 

ыгы келсе-келбесе да жамандай 
турган кишибизди шайлап ал-
дык деп ичимден бир кубандым. 
Бизге жагыш кыйын да, туурабы? 
Президентибизди шайлап алдык, 
туруктуу жолго тїштїк, Кыргыз 
Республикасын чет мамлекеттер 
тааныды, эми мындан кийин кай-
ра чыр-чатак болсо дїйнє жїзїнє 
кїлкї болобуз. Президентти дїй-
нє жїзїндєгї бїт лидерлер таа-
ныды. Єзїбїздє эле дїйнє таа-
ныбайт дегендер да болду. Эгер-
де тааныбаса анда биздин кыргыз 
мамлекетибизди да тааныбаганы 
болот да. Эми биз мыйзам эреже-
си менен оўолуу жолуна тїшїїбїз 
керек, анткени чаў-тополоў ме-
нен єзгєрїїлєр болбойт экенин 
кєрдїк. Андыктан бизде бир га-
на жол бар, ал – мыйзамдуу єнї-
гїї жолу.

- Сиз мындан мурдагы мез-
гилде чыгашалуу компания-
ны кирешелїї компанияга ай-
ландырган менеджерлер рей-
тингине кирген элеўиз. Бул 
эмне ишкана эле?

- Ишкерчиликти єнїктїрїї 
фонду мамлекеттик кредиттик 
компаниясы. 2014-жылды алар 
34 млн сом чыгаша менен жы-
йынтыктаптыр. Биз 1 жыл ичин-
де 34 млн чыгашадан 10 млн ки-
решеге чыгардык. Ошондо 36 
мамлекеттик компаниялардан 
мен “Эў эффективдїї мамлекет-
тик башкаруучу” номинациясын 
3 жыл катары менен алдым. Ал 
жакка тажрыйба алайын, мам-
лекетке салымымды кошоюн деп 
армияга баргандай эле 3 жыл 
иштеп бердим. Кандай кыйын-
чылык менен иштейт ичинен 
кєрдїм. Бирок, Маммїлктє, Єк-
мєттє ким жакшы иштейт, ким 
жаман иштейт рейтинг жок, ка-
ралбайт дагы экен. Рейтинг - ким 
эффективдїї иштеп жатат, ким 
иштеген жок, кирешеге чыгар-
дыбы же жокпу деп кєрсєткїчтєр 
менен салыштырып карап, бел-
гилїї критерийлер боюнча баа-
ланат. Кооз сєз менен эмес, сан-
дар менен далилдеш керек. Му-
ну азыр Єкмєт єзїнє киргизип, 
министрлери кандай иштеп жа-
тат, экономика єстїбї же жокпу 
рейтингин иштеп чыкса болот. 
Азыр деле ким кандай иштеп жа-
тат, так критерий жок.

- Кредиттик компания деди-
ўиз. Сиз ишкерлерге їстєк па-
йызсыз насыя берїї жєнїндє 
айтып келесиз.

- Ооба, мындай сунушум бар. 
Ишкерлерге пайызсыз кредит 
берсин, эгерде ошол ишкер 5 ки-
шини жумуш орду менен камсыз 
кылса. Мына, ишкер 1 млн сом 
пайызсыз кредит алат, бирок 
ошол акчага 5 адамды жумуш 
орду менен камсыз кылышы ке-
рек. 5 кишинин соцфонд, кире-
ше салыгы минимум санаганда 
жылына 280 миў сом чыгат да. 
Ошондо мамлекет пайызсыз кре-
дит берди, бирок салыктан утат, 
берген акчасын кєбїрєєк кайта-
рып алат. Ишкер пайызсыз акча 
алат. Эў ута турганы биздин жа-
рандар иш менен камсыз болот.

Ишкер ишкана ачышы мїмкїн, 
бирок расмий тїрдє эч кимди жу-
мушка албайт. Салыгын тєлєбєй 
эле канча киши иштейт. А тигин-
дей болгондо мамлекетке 5 ки-
шинин салыгын кєрсєтєт да. Мен 
муну Германиядан кєрїп келгем.

Кыргызстандын экономика-
сын єстїрїш їчїн илим-билим-
ге кєбїрєєк акча беришибиз ке-

рек. Азыр салыштырсак дїйнє-
дє эў кєп акча тапкан бул акыл 
менен иштеген мамлекеттер бо-
лууда. Акыл менен иштеген ки-
шилер бир заматта чыга калбайт. 
Демек, мектепте, университетте 
жакшы окутуш керек. Азыр эў 
жарды жашагандар мугалимдер. 
Университеттерибизде студент-
тер окуу акысын тєлєп коюп, 
окубайт. Илим-билим алам деген 
жаштарга каражатты аябай кар-
жылап, аларды єстїрїп келсек, 
10-15 жылдан кийин мємєсїн бе-
рет. Бирок, биз 10-15-жылга кїтє 
албайбыз. Мына ушул проблема. 
Каражат табыш керек. Бир ык-
масы - бекер окута албасак па-
йызсыз кредит берели. Дїйнє-
дєгї кайсы бир кїчтїї универ-
ситетке окуйм деген болсо, 10-15 
жылдык мєєнєткє кредит бериш 
керек. Мисалы, ипотекага кре-
дит берип жатпайбы. Ошондой 
эле окуйм дегенге да кредит бе-
рїїгє неге болбосун.

- Сиз алдыўкы кєз карашта-
гы адам катары жаўы нерсе-
лерди айтып жїрєсїз. Стар-
таптар фестивалын єткєр-
дїўїз. Айтыўызчы, жєнєкєй 
айтканда стартап деген эмне?

- Стартап - бул инновациялык 
негиз. Эгерде бирдеме жасай тур-
ган болсок, жаўы инновация-
лык ыкма болуш керек. Мисалы, 
шырдакты кол менен жасап жат-
пайбызбы. Ошонун машинкасын 
ойлоп тапсак, 10 келиндин тебе-
легенин 1 машинка жасайт. Бул 
стартап. Анткени, инновациялык 
негизи бар. Стартап - акыл менен 
кылган бизнес. Жаўы ыкма ме-
нен чыгарган бизнес десек болот.

- 100 долбоордон турган 
стартаптар фестивалыўыз 
эмне жыйынтык берди?

- Негизи жаштарды колдоо Єк-
мєттїн деўгээлинде ишке ашы-
рыла турган долбоор. Ошентсе 
да мен жана менин айланамдагы 
санаалаштар менен бул долбоор-
ду баштаганбыз. Колубуз жеткен 
жерде жаштарга жардам бере ал-
дык, жол кєргєздїк. Менден ошол 
жаш балдар эмне болду, канчасы 
банкрот болду, канчасы киреше 
тапты деп сурашат. Менин инвес-
тициям - ошол балдарга биринчи 
кадамын жасатып, жол кєргєзїї. 
Башында мїмкїн болушунча кї-
рєєсїз кредит бердик, кийинче-
рээк “Бакай” банк маркылуу 2 па-
йыз менен кїрєєсїз кредиттерди 
берїїгє жардам кєрсєттїк. Алар 
10-15 жылдан кийин мємє берет. 
Балдар бизнес жолунда єсїп, же-
тилет. Бир кїндє эле чыгаан биз-
несмен боло калбайт эмеспи.

- Ушул эле идеяларды азыр 
да колго алып, кайра кєтєрє-
йїн деген оюўуз барбы?

- Депутат болгондон кийин 
укуктарыў кєбїрєєк болот. Мур-
да єз ой-пикириўди айтсаў се-
ни эч ким укпайт, азыр трибунаў 
бар, элдин атынан сїйлєй ала-
сыў. Єкмєттєн талап кыла ала-
сыў. Эми Єкмєттє иштеген са-
наалаштар менен бирге Кыргыз-
стандын єнїгїї концепциясын 
иштеп чыгып, сунуштайлы деп 
жатам. Анан депутаттык ман-
даттын жардамы менен ошону 
ишке ашырганга болгон кїчїм-
дї жумшайын деген ниетим бар. 
Депутатта парламент трибунасын 
пайдаланып, ой-пикирин жетки-
рїї їчїн жетиштїї шарт бар деп 
ойлойм.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Чыўгыз МАКЕШОВ:

“ДҮЙНӨДӨ АКЫЛ ЭМГЕГИ 
МЕНЕН АКЧА ТАПКАНДАР 
АЛДЫГА ЧЫКТЫ”

Жогорку Кеўештин 
жаўы депутаттарынын 
бири Чыўгыз 
Макешовдон маек 
алуубуз депутаттардын 
Президент Садыр 
Жапаров менен 
жолугушуусунун 
эртесине туш 
келгендиктен, алгачкы 
сурообуз мына ошол 
жолугушуу туурасында 
болду.



I. Êèðèø¿¿
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ñóâåðåíä¿¿ ìàìëåêåò êàòàðû ºç¿í¿í 

ºí¿ã¿¿ æîëóíäà ýë áèéëèãè ïðèíöèïòåðèíå íåãèçäåëãåí êîîì-
äó êóðóóäà îëóòòóó ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê êûéûí÷ûëûêòàð-
ãà òóø áîëóóäà.

ÕÕ êûëûìäûí àÿãûíäà ìóðäàãû ÑÑÑÐ ðåñïóáëèêàëàðûíûí 
êºç êàðàíäûñûçäûêêà ýý áîëóøó æà¢û ñàÿñèé æàíà ñîöèàëäûê-
ýêîíîìèêàëûê ò¿ç¿ë¿øò¿ îðíîòóóãà, îøîíäîé ýëå àäàìäàðäûí 
à¢-ñåçèìèíèí æàíà àëàðäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóê-
òàðûíûí îëóòòóó ºçãºð¿¿ëºð¿íº àëûï êåëäè. 

Äèíàìèêàëóó ºí¿ã¿ï æàòêàí ãëîáàëäàøóó ìåçãèëèíäå êîîìäî-
ãó æàãûìäóó ºçãºð¿¿ëºð ìåíåí êàòàð àäàìäàðäûí êóëê-ì¿íºç¿í-
äº, à¢-ñåçèìèíäå, ðóõàíèé ä¿éíºñ¿íäº æàíà æ¿ð¿ì-òóðóìóíäà 
æàãûìñûç êºð¿í¿øòºð äà ïàéäà áîëäó.

Áààëóóëóêòóí áàãûòòàðûíûí àëìàøóóñó ýëäèí ñàëòòóó áàà-
ëóóëóêòàðûíûí ìààíèë¿¿ë¿ã¿í à¢äàï ò¿ø¿í¿¿, ìóóíäàí-ìóóíãà 
ºò¿ï êåëãåí ìóðàñòû ñàêòîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ çàðûëäûãûí øàðò-
òàäû.

Ìàìëåêåò ºç¿í¿í æàðàíäàðûíûí êåëå÷åê ìóóíäàðûí ñîöèàë-
äàøòûðóóäà óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðäûí 
áèðäèêò¿¿ë¿ã¿í æåòåê÷èëèêêå àëóóñó ìàêñàòêà ûëàéûê. Àäàì 
óêóãó, àíûí ýðêèíäèãè, ìèëäåòòåðè æàíà æîîïêåð÷èëèãè àð áèð 
êîîìäî æîãîðêó áààëóóëóêòàð áîëóï ýñåïòåëåò. Ìûíäà æåêå êû-
çûê÷ûëûêòûí ¿ñò¿íºí êîîìäóê æàíà ìàìëåêåòòèê êûçûê÷ûëûê, 
àëàðäûí êàðøû êîþëáàé òóðãàíäûãû àðòûê÷ûëûêòà òóðàò.

Ýëäèí ìààëûìäàð áîëóóñóíóí, ä¿éíº òààíóóñóíóí æàíà à¢-
ñåçèìèíèí òåç ºçãºð¿¿ñ¿í¿í øàðòûíäà ºëêºí¿í æàðàíäàðûí 
óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðäûí íåãèçèíäå 
òàðáèÿëîî, óëóòòóê æàíà æàðàíäûê áèðäåéëèêòè, æàðàíäûê ìà-
äàíèÿòòû ò¿ç¿¿ ìààíèë¿¿.

Ìàìëåêåò æàðàíäàðäû ýëäèí ñàëòòóó áààëóóëóêòàðûíà æàíà 
àëàðäûí ä¿éíºë¿ê èííîâàöèÿëàðãà óìòóëóóñóíà, Ìåêåíäè, ýë-
äè, êûðãûçäûí áààòûðäûê “Ìàíàñ” ýïîñóí æàíà áàøêà àäåï-àõ-
ëàêòûê áààëóóëóêòàðäû, êûëûìäàí êåëå æàòêàí êààäà-ñàëòòàð-
äû òåðå¢äåí òààíûï áèë¿¿ãº æàíà ñ¿é¿¿ãº ¿éðºò¿¿ãº ºçãº÷º êº-
¢¿ë áóðàò. Áàðäûê îêóó-òàðáèÿ áåð¿¿ ìåêåìåëåðè æàíà óþìäà-
ðû áóë áàãûòòà àêòèâä¿¿ èø æ¿ðã¿ç¿¿ãº òèéèø.

II. Êîíöåïöèÿäà êîëäîíóëóó÷ó ò¿ø¿í¿êòºð æàíà òåðìèíäåð
Áóë Êîíöåïöèÿäà òºìºíê¿äºé òåðìèíäåð êîëäîíóëàò:
æàðàíäûê ìàäàíèÿò – æàðàíäàðäûí æàðàíäûê ìèëäåòòè ò¿-

ø¿í¿¿ñ¿íäº, êîîìäóí ñàÿñèé ñèñòåìàñûíà, ñàÿñèé ëèäåðëåðãå 
áîëãîí ñûé ìàìèëåñèíäå æàíà áèð ýëå óáàêòà àëàðäàí êºç êàðàí-
äû ýìåñòèãèíäå êºð¿í¿ï òóðãàí ñàÿñèé ìàäàíèÿòûíûí äå¢ãýýëè;

æàðàíäûê áèðäåéëèê – æàðàíäûê æàëïûëûêòûí æàìààòòûê 
ñóáúåêò êàòàðû àðàêåòòåí¿¿ñ¿íº ì¿ìê¿íä¿ê áåð¿¿÷¿ ìàìëåêåò-
òèí æàðàíäàðûíûí æàëïûëûêêà òèåøåë¿¿ë¿ã¿í¿í æåêå ñåçèìè;

ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàð – àäàìäàðäûí áèðè-
áèðèíå, ¿é-á¿ëºãº æàíà êîîìãî áîëãîí ìàìèëåëåðèíäåãè ìýýðèì-
ä¿¿ë¿ê æàíà êàñòûê, æàëãàí æàíà ÷ûíäûê êðèòåðèéëåðèíå íåãèç-
äåëãåí íåãèç áîëóó÷ó ÷åíåìäåð æàíà ïðèíöèïòåð;

ìàòåðèàëäûê êûçûê÷ûëûê – áóþì ò¿ð¿íäºã¿ ïàéäàëàð-
ãà óìòóëóó;

ä¿éíºë¿ê ýêîëîãèÿëûê ìàäàíèÿò – æàëïû àäàìçàòòûê ìà-
äàíèÿòòûí áºë¿ã¿, àäàì ìåíåí æàðàòûëûøòûí ºç àðà ìàìèëå-
ëåðèíå òèåøåë¿¿ áîëãîí ñîöèàëäûê ìàìèëåëåðäèí, êîîìäóê 
æàíà æåêå ìîðàëäûê-ýòèêàëûê ÷åíåìäåðäèí, êºç êàðàøòàðäûí, 
êºðñºòìºëºðä¿í æàíà áààëóóëóêòàðäûí ñèñòåìàñû; àäàìçàò 
êîîìó ìåíåí ìåíåí êóð÷àï òóðãàí æàðàòûëûø ÷ºéðºñ¿í¿í áèð-
ãå áîëóóñóíóí ãàðìîíèÿëóóëóãó;

ä¿éíº òààíóó – æàðàòûëûøêà, ñîöèóìãà æàíà àäàìãà, êóð÷àï 
òóðãàí æàøîîãî æàíà àäàìäûí ºç¿í¿í óøóë ñèñòåìàäàãû îðäóíà 
áîëãîí êºç êàðàøòàðäûí ñèñòåìàñû. Ä¿éíº òààíóó áààëóóëóêòàð 
ñèñòåìàñû, êîíêðåòò¿¿ èíñàíäûí èäåàëäàðû æàíà áåëãèë¿¿ ñî-
öèàëäûê òîï àðêûëóó ò¿ø¿íä¿ð¿ëºò;

ýë (óëóò) – ìàìëåêåòòèí êàëêû, ºëêºí¿í òóðóêòóó æàøîî÷ó-
ëàðû;

óëóòòóê áèðäåéëèê – áåëãèë¿¿ áèð óëóòêà (ýë, ýòíîñòóê òîï) 
òèåøåë¿¿ áîëãîí àäàìäàðäûí àíûí èäåàëäàðûí, ìàäàíèé ÷å-
íåìäåðèí æàíà ñàëòòàðûí, îøîíäîé ýëå æàëïû êºï óëóòòóó ñî-
öèóìäàãû ºç¿í¿í óëóòóíóí àáàëûí à¢äàï ò¿ø¿í¿¿ñ¿;

óëóòòóê à¢-ñåçèì – óëóòòóí æå ýòíîñòóí ºê¿ëäºð¿í¿í îé æ¿-
ã¿ðò¿¿ëºð¿í¿í, ñàëòòàðûíûí æàíà ò¿ø¿í¿êòºð¿í¿í æûéûíäû-
ñû, àëàð àäàìäàðäûí áóë æàëïûëûãûí á¿ò¿í êàòàðû ýëåñòå-
ò¿¿ãº æàíà àð áèð èíäèâèääè áóë ñîöèàëäûê á¿ò¿íä¿êêº êîøóóãà 
ì¿ìê¿íä¿ê áåðåò;

óëóòòóê áààëóóëóêòàð – áåëãèë¿¿ áèð ýëäèí óëóòòóê ñàëòòà-
ðû, ¿ðï-àäàòòàðû, ìàäàíèÿòû æàíà èñêóññòâîñó;

æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàð – ñîöèàëäûê àáàëûíà, óëó-
òóíà, äèíãå áîëãîí èøåíèìèíå, áèëèìèíå æàíà êóðàãûíà, æûíû-
ñûíà æ.á. êàðàáàñòàí àäàìäàðäûí æàøîîñóíäà àðòûê÷ûëûêòóó 
ìààíèãå ýý áîëãîí èäåàëäàðäûí, ïðèíöèïòåðäèí, àäåï-àõëàêòûê 
÷åíåìäåðäèí, óêóêòàðäûí æûéûíäûñû; 

ñàëòòóó ìàäàíèÿò - ýëäèí ¿ðï-àäàòòàðûí, æàøîî îáðàçûí 
÷àãûëäûðãàí, îøîíäîé ýëå ýë óçàê óáàêûò áîþ ò¿ç¿ï êåëãåí æà-
íà ºòêºð¿ï áåðãåí ìàäàíèÿòòûí áåëãèë¿¿ ôîðìàñû;

ýòíîñ - àäàìäàðäûí òàðûõûé êàëûïòàíãàí, ñîöèàëäûê á¿ò¿í-
ä¿êêº æàíà æ¿ð¿ì-òóðóìäóí ºçãº÷º-æåêå ñòåðåîòèáèíå ýý áîë-
ãîí áèðäåéëèãè (ýë, óëóò).

III. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå 
òàðáèÿñû æºí¿íäº êîíöåïöèÿíûí íåãèçãè ïðèíöèïòåðè
Óøóë Êîíöåïöèÿíûí àëêàãûíäà àíûêòàëãàí áàãûòòàð áîþí÷à 

èøòåëèï ÷ûêêàí áàðäûê ïðîãðàììàëàð òºìºíê¿äºé ïðèíöèïòåð-
ãå øàéêåø êåëèøè êåðåê:

– ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîî ýëäèí ñàëòòóó áààëóóëóê-
òàðûíà, áèëèìèíå æàíà òàæðûéáàñûíà, îøîíäîé ýëå æàëïû 
àäàìçàòòûê áààëóóëóêòàðãà íåãèçäåëåò;

– áèðäåé ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà äåíå òàðáèÿëûê ºí¿ã¿¿;
– àð-íàìûñ æàíà àáðîé, Ìåêåíãå æàíà ýëãå êûçìàò êûëóó – ý¢ 

æîãîðêó áààëóóëóêòàð;
– ìàòåðèàëäûê êûçûê÷ûëûêòàðãà êàðàãàíäà ðóõàíèé-àäåï-àõ-

ëàêòûê áààëóóëóêòàðäûí àðòûê÷ûëûãû;
– ¿é-á¿ëº, òàòûêòóó òàðáèÿ æàíà ñàïàòòóó áèëèì áåð¿¿ – ðó-

õàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà äåíå òàðáèÿëûê ºí¿ã¿¿í¿í íåãèçè;
– áîîðóêåðäèê, êàéðûìäóóëóê, àéêºëä¿ê, àäèëåòò¿¿ë¿ê – èí-

ñàíäûí àäåï-àõëàêòóóëóãóíóí íåãèçè.

IV. Êîíöåïöèÿíûí ìàêñàòû, ìèëäåòòåðè 
æàíà áàãûòòàðû

Êîíöåïöèÿíûí ìàêñàòû – àð òàðàïòóó ºí¿êêºí, ºç ýëèíèí 
ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê æàíà ìàäàíèé áààëóóëóêòàðûí òåðå¢ 
ñè¢èðãåí, ýíå òèëèí íåãèçãè áààëóóëóê êàòàðû ñûéëàãàí, áè-
ëèìä¿¿, æîîïêåð÷èëèêò¿¿, äåíè ñàê, ìåêåí÷èë, òàòûêòóó èíñàí-
äû êàëûïòàíäûðóó.

Êîíöåïöèÿíûí ìèëäåòòåðè:
– Êûðãûçñòàíäûí ýëèí, àéðûê÷à ºñ¿ï êåëå æàòêàí ìóóíäó ìàì-

ëåêåòòèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîîãî æàíà ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòó 
êàìñûç êûëóóãà, óëóòòóê  äººëºòò¿, ñàëòòóó æàíà æàëïû àäàì-
çàòòûê ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäû ñàêòîîãî, ñåðãåê 
æàøîî ì¿íºç¿í æ¿ðã¿ç¿¿ãº, àê íèåò ýìãåêêå, óêóêòóê, ýêîëîãèÿ-
ëûê æàíà ýñòåòèêàëûê òàðáèÿ àëóóãà áàãûòòîî;

– ìàìëåêåòòèê æàíà ýíå òèëãå àÿð ìàìèëå êûëóó, æàðàíäûê 
êîîìäóí ºí¿êò¿ð¿¿ ïðîöåññèíå øàéêåø êåë¿¿ æàíà ìåêåí÷èë-
äèê ñûÿêòóó êîîìäóê æ¿ð¿ì-òóðóì ÷åíåìäåðèí ìûéçàì ÷åíåì-
ä¿¿ë¿êêº àéëàíäûðóó.

4.1 ¯é-á¿ëº – èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿-
í¿í ïàéäóáàëû

¯é-á¿ëºí¿í æàíà àòà-ýíåíèí æàø ìóóíäóí àëäûíäàãû íåãèçãè 
ìèëäåòè – òåðå¢ æàíà àð òàðàïòóó ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê íå-
ãèçäåðäè ò¿ïòºº æàíà àíûê ìåêåí÷èëäè òàðáèÿëîî.

Ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà ñàÿñèé êºéãºéëºðãº, æóìóø-
ñóçäóêêà, è÷êè æàíà òûøêû ìèãðàöèÿíûí ºñ¿ø¿íº æ.á. êàðàáàñ-
òàí, ¿é-á¿ëº, àòà-ýíå ºñ¿ï êåëå æàòêàí ìóóíãà ñåðãåê æàøîî ì¿-
íºç¿í æàíà ñàïàòòóó áèëèì àëóóíó êàìñûç êûëóóãà, áåêåì ðó-
õàíèé-àäåï-àõëàêòûê íåãèçäåðäè æàíà ýìãåê êºíä¿ìäºð¿í ò¿ï-
òººãº ìèëäåòò¿¿. Æàøòàðäûí êîîìäóí ºí¿ã¿ø¿íº ûëàéûê êåëãåí 
òåõíîëîãèÿëûê êºíä¿ìäºðä¿ ºçäºøò¿ð¿¿ñ¿, ðóõàíèé æàêòàí áàé, 
ýðêèí, àäåï-àõëàêòûê ìóóíäó êàëûïòàíäûðóó ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿-
ç¿¿. Æàðàíäûê æàíà ìåêåí÷èë à¢-ñåçèìäè êàëûïòàíäûðóó ¿÷¿í 
êîîì, ñàëòòóó ¿é-á¿ëº, àð áèð àòà-ýíå áàëäàðäû ºç¿í¿í ¿ëã¿ë¿¿ 
æ¿ð¿ì-òóðóìó, êàìêîðäóê êºð¿¿ñ¿ æàíà êº¢¿ë áóðóóñó ìåíåí òàð-
áèÿëîîñó ìààíèë¿¿.

Ìàìëåêåò àòà-ýíåëåðãå àð òàðàïòàí êîëäîî êºðñºò¿¿ãº æàíà 
¿é-á¿ëºí¿í á¿ò¿íä¿ã¿íº êàì êºð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

4.2 Òàòûêòóó òàðáèÿ æàíà ñàïàòòóó áèëèì áåð¿¿ – èíñàí-
äûí ºí¿ã¿¿ñ¿í¿í íåãèçè

Áèëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí áàðäûê äå¢ãýýëè, ýòíîïåäàãîãè-
êàíû  êîøóï àëãàíäà – èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿-
ã¿¿ñ¿í òàðáèÿëîîíóí íåãèçè. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê 
ºí¿ã¿¿ñ¿ áîþí÷à ïåäàãîãäîðäóí æàíà óñòàòòàðäûí èøè àê íèåò-
ò¿¿, æîîïêåð÷èëèêò¿¿ æàíà æîãîðêó êåñèïòèê äå¢ãýýëäå èøêå 
àøûðûëóóãà òèéèø. Àð áèð èíñàí  ºç¿í¿í ä¿éíº òààíûìûíà æà-
íà æåêå æºíäºìäºð¿íº ûëàéûê ºí¿ã¿¿ãº òèéèø.

4.3 Äåíå òàðáèÿ æàíà ñïîðò – äåí ñîîëóêòóí íåãèçè
Ìàìëåêåòòèí æàíà êîîìäóí ìààíèë¿¿ ìèëäåòè áîëóï àð áèð 

àäàìäûí æàíà á¿ò¿íäºé óëóòòóí ñàëàìàòòûãû æºí¿íäº êàì êº-
ð¿¿ ñàíàëàò.  Àðòûê÷ûëûêòóó áàãûòòàðäûí áèðè – àãàðòóó àðêû-
ëóó óëóòòóí ñàëàìàòòûãûí æàíà ãåíîôîíäóí áåêåìäºº.

Ê¿í¿ìä¿ê æàøîîíóí àæûðàãûñ áºë¿ã¿ êàòàðû ñïîðòêî òàðòóó 
ìåíåí áèðãå àäàìäàðäà ñåðãåê æàøîî ì¿íºç¿íº óìòóëóóíó êà-
ëûïòàíäûðóó çàðûë.

4.4 Ýìãåêêå òàðáèÿëîî
Êîîì æàíà ìàìëåêåò àê íèåò æàíà òàëûêïàãàí ýìãåê – áàêó-

áàòòûêòûí æàíà áàéëûêòûí áóëàãû ýêåíäèãèí àð áèð æàðàíäûí 
ò¿ø¿í¿¿ñ¿ æàíà ê¿í¿ìä¿ê æàøîîñóíäà àíû êàðìàíóóñó æºí¿íäº 
êàì êºð¿¿ãº òèéèø. Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿-
í¿í êûéìûëäàòêû÷ ê¿÷¿ áîëóï æàí äèëè ìåíåí èøòºº æàíà ºç¿-
í¿í è÷êè äàðàìåòèí à÷óó ýñåïòåëåò. Ý¢ êîðêóíó÷òóó, êîîìäó æà-
ìàí æîëãî ñàëãàí êºð¿í¿ø – æåêå êûçûê÷ûëûêòàðäû ãàíà êàíààò-
òàíäûðóóíó êºçäºãºí æàëêîîëóê, êîððóïöèÿ æàíà ºç¿ì÷¿ëä¿ê.

Áàðäûê êîîìäóê èíñòèòóòòàð, ºçãº÷º ¿é-á¿ëº, îøîíäîé ýëå 
òàðáèÿ áåð¿¿÷¿ æàíà áèëèì áåð¿¿÷¿ ìåêåìåëåð æàíà óþìäàð 
àçûðêû ä¿éíºë¿ê êîîì÷óëóêòóí IT-òåõíîëîãèÿëàðäû ºçäºøò¿-
ð¿¿ãº, èëèìèé-òåõíèêàëûê ñàáàêòàðäû æàíà êðåàòèâäèê èíäóñò-
ðèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿ãº êº¢¿ë òîïòîîñóí ýñêå àëóó ìåíåí ÷ûãàðìà-
÷ûëûê, æàðàòìàíäûê ýìãåêòè ºí¿êò¿ð¿¿ àðêûëóó ºñ¿ï êåëå æàò-
êàí ìóóíäó ìàòåðèàëäûê êºç êàðàíäûñûçäûêêà æåòèø¿¿ãº áà-
ãûòòîîãî æàíà îêóòóóãà òèéèø.

4.5 Ýñòåòèêàëûê òàðáèÿëîî
Ýñòåòèêàëûê òàðáèÿëîî – èíñàíäà ýñòåòèêàëûê à¢-ñåçèìäè, 

êºðêºì-ýñòåòèêàëûê ñåçèìäè, êóð÷àï òóðãàí æàðàòûëûøòàãû, ê¿-
í¿ìä¿ê òóðìóøòàãû, ìàäàíèÿòòàãû, èñêóññòâîäîãó àæàéûï êîîç-
äóêòó êàáûëäîî æàíà áààëîî æºíäºì¿í êàëûïòàíäûðóó;

Êå¢èðè êîîì÷óëóêòó ýëäèê êààäà-ñàëòòûí ýñòåòèêàñû æàíà ñó-
ëóóëóãó ìåíåí òààíûøòûðóó æàíà àëàðäû áààëàé áèë¿¿ãº òàð-
áèÿëîî – ó÷óðäóí òàëàáû. Îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèí æàíà êîîì-
äóí ê¿÷-àðàêåòèí ýëèáèçäèí ñàëòòóó áààëóóëóêòàðûí ÞÍÅÑÊÎ-
íóí ìàòåðèàëäûê ýìåñ ìàäàíèé ìóðàñòàðûíûí òèçìåñèíå êèð-
ãèç¿¿ãº áàãûòòîî çàðûë.

4.6 Óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê ðóõàíèé æàíà ìàäà-
íèé-àäåï-àõëàêòûê áààëóóëóêòàðäû æàêòîî äóõóíäà òàðáèÿëîî

Á¿òê¿ë êîîìäóí ðóõàíèé áàéëûãûíûí ÷åíåìè áîëóï ýëèáèçãå 
ì¿íºçä¿¿ áîëãîí ìåéìàíäîñòóê, îáúåêòèâä¿¿ë¿ê, ÷ûí÷ûëäûê, 
êàëûñòûê, àéêºëä¿ê, áåðåøåíäèê, ñàðà¢ ýìåñòèê, ÷ûäàìêàéëûê, 
êå÷èðèìä¿¿ë¿ê, ìýýðèìä¿¿ë¿ê, áîîðóêåðäèê, ïàòðèîòòóóëóê ñûÿê-
òóó áààëóó ñàïàòòàð ñàíàëàò.

Þðèäèêàëûê óêóêòóí ÷åíåìäåðèíå ûëàéûê æàíà äèí òóòóóíó 
ýñêå àëûï êîîìäóí ºí¿ã¿¿ñ¿í¿í çàìàíáàï øàðòòàðûíà êàðàòà 
ñîöèàëäûê ìàìèëåëåðäè æºíãº ñàëóóíóí ñàëòòóó ûêìàëàðû-
íûí ä¿éíºë¿ê òàæðûéáàñûíà òàÿíóó ìåíåí  àäàïòàöèÿ áîëóó – 
àçûðêû ó÷óðäóí òàëàáû.

Êººíºðáºñ ðóõàíèé ìóðàñ æàíà ýëäèí àäåï-àõëàêòûê áàà-
ëóóëóêòàðû òàðáèÿëîîíóí æàíà áèëèìäèí êàçûíàñû áîëóï ñà-
íàëàò. 

Àäàìçàòòûí ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í ìàäàíèÿòòûí êºï ò¿ðä¿¿ë¿ã¿ æà-
íà ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿ çàðûë. Èíñàíäûí äèíàìèêàëóó ºí¿-
ã¿¿ñ¿í¿í øàðòòàðû áîëóï æàø ìóóíäóí ä¿éíºë¿ê ìàäàíèÿòòûí 
àëäû¢êû òàæðûéáàëàðûí êàáûëäîîñó, æ¿ð¿ì-òóðóìäóí ýë àðà-
ëûê ÷åíåìäåðèí êîëäîíóóñó æàíà êîììóíèêàòèâäèê êºíä¿ìäºð-
ãº ýý áîëóóñó ñàíàëàò.

4.7 Òèëãå óðìàòòîî ìåíåí ìàìèëå êûëóó æàíà àíû ºí¿êò¿ð¿¿
Ýòíîñòóí àíûêòîî÷ó áåëãèñè ýíå òèë áîëóï ñàíàëàò.
Ìàìëåêåòòèê òèë – æàðàíäûê êîîìäó êóðóóíóí, ýòíîñòîð îðòî-

ñóíäàãû êûçìàòòàøòûêòû æàíà ìàìèëåëåðäè ºí¿êò¿ð¿¿í¿í êà-
ðàæàòû áîëóï ñàíàëàò.

Áàðäûê ýòíîñòîðäóí ºê¿ëäºð¿í¿í ìàìëåêåòòèê æàíà ýíå òèë-
äè áèë¿¿ñ¿, áóë òèëäåðäå ñàáàòòóó ñ¿éëºé æàíà æàçà áèë¿¿ñ¿ 
– àð áèð æàðàíäûí àòóóëäóê ìèëäåòè æàíà àíûí ìàäàíèÿòû-
íûí êºðñºòê¿÷¿.

Îøîíó ìåíåí áèðãå ðàñìèé æàíà ä¿éíºë¿ê òèëäåðäè îêóï-¿é-
ðºí¿¿, àëàðäû ê¿í¿ìä¿ê  òóðìóøòà êîëäîíóó àð áèð æàðàíäûí 
æàíà æàëïûñûíàí êîîìäóí ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í çàðûë.

4.8 Ýêîëîãèÿëûê òàðáèÿëîî
Æàðàòûëûøêà àÿð ìàìèëå êûëóó – ýëäèí êûëûìäàðäàí áåðè 

êåëå æàòêàí ñàëòû æàíà àäàìäûí àäåï-àõëàêòóóëóãóíóí áåëãè-
ëåðèíèí áèðè áîëóï ñàíàëàò. Àð áèð ìóóíäóí ìèëäåòè – àéëà-
íà-÷ºéðºãº çûÿí êåëòèðáåñòåí, æàðàòûëûø áàéëûêòàðûí ñà-
ðàìæàëäóó ïàéäàëàíóó æàíà êèéèíêè ìóóíãà ºòêºð¿ï áåð¿¿. Ýë-
äèí áàé òóðìóøòóê òàæðûéáàñûíà æàíà ä¿éíºë¿ê ýêîëîãèÿëûê 
ìàäàíèÿòêà æåò¿¿ãº òàÿíóó ìåíåí òàðáèÿëîî èøè – æàðàòûëûø 
ìåíåí ãàðìîíèÿäà æàøîîíóí êåïèëäèãè.

4.9. Óêóêòóê ìàäàíèÿòêà òàðáèÿëîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí íåãèçãè ÷åíåì-

äåðè æàðàíäûí óêóêòàðû, ýðêèíäèãè æàíà ìèëäåòòåðè áîëóï ñà-
íàëàò. Èíñàíäûí ýðêèíäèãè æàíà æîîïêåð÷èëèãè ý¢ æîãîðêó áàà-
ëóóëóê êàòàðû êîîìäóí êº¢¿ë ÷îðäîíóíäà áîëóóãà òèéèø. Àäàì-
äûí óêóêòàðû æàíà ýðêèíäèãè, àëàðäûí êåïèëäèêòåðè ìàìëåêåò-
òèí èøèíèí áàãûòòàðûí àíûêòàéò.

4.10 Æàðàíäûê ºí¿ã¿¿ æàíà ïàòðèîòòóóëóêêà òàðáèÿëîî
ªëêºí¿í àð áèð æàðàíûíûí óêóêòàðûí æàíà ýðêèíäèãèí êîð-

ãîî, ìûéçàìäû ñûéëîî, ¿ëã¿ë¿¿ æ¿ð¿ì-òóðóì, óëóòòóê ðóõêà øàé-
êåø êåëãåí æàëïû àäàìçàòòûê ìàäàíèÿòòûí ýëåìåíòòåðèí ºç-
äºøò¿ð¿¿, ºç¿í-ºç¿ ñûí êºç êàðàø ìåíåí êàðîî, èííîâàöèÿëàðãà 
óìòóëóó – ïàòðèîòòóê òàðáèÿëîîíóí æàíà æàðàíäûê ºí¿ã¿¿í¿í 
íåãèçãè áàãûòòàðû.

Ìàìëåêåòòèí êîîïñóçäóãóíóí, òóðóêòóóëóãóíóí æàíà áàêóáàò-
òóóëóãóíóí áóëàêòàðûíûí áèðè ºëêºäº ýòíîñòîð àðàëûê ûíòû-
ìàêêà, óêóêêà æàíà ìàäàíèÿòêà ºç àðà ñûé-óðìàò ìåíåí ìàìèëå 
êûëóóãà æåòèø¿¿ áîëóï ñàíàëàò.

4.11 Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîî
Êûðãûç ìàìëåêåòèíèí á¿ò¿íä¿ã¿í ñàêòîî, ýëäèí áèðèìäèãèí 

áåêåìäºº, Àòà ìåêåíäèí ýãåìåíäèãèí êîðãîî, “ýëäèí êûçûê÷û-
ëûãû áàðäûãûíàí æîãîðó” ïðèíöèáèí êàðìàíóó, ºç ýëèíèí òàðû-
õûíà æàíà ìàäàíèÿòûíà àÿð ìàìèëå êûëóó, áàáàëàðäûí áàñûï 
ºòêºí áààòûðäûê æîëóíà ïàòðèîòòóóëóê æàíà óëóòòóê ñûéìûêòà-
íóó ñåçèìèí òàðáèÿëîî – ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîíóí 
íåãèçãè ìàêñàòû áîëóï ñàíàëàò.

V. Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó æîëäîðó
5.1 Òàðáèÿëîî – á¿òê¿ë êîîìäóí ìèëäåòè
Èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ ¿÷¿í áóë èøêå 

êîîìäóê óþìäàðäû, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûí, èëèìèé-
èçèëäºº-ìåêåìåëåðèí òàðòóó ìåíåí Êîíöåïöèÿíûí íåãèçèíäå 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, áàðäûê îêóòóó-òàðáèÿëîî ìåêåìåëå-
ðèíèí èø-àðàêåòòåðèíèí áèðäèêò¿¿ ïëàíûí èøòåï ÷ûãóóãà æàíà 
èøêå àøûðóóãà æîîïòóó æàíà ÷ûãàðìà÷ûë ìàìèëå æàñîî çàðûë.  

5.2 Òàðáèÿëîîíóí ûêìàëàðû æàíà ôîðìàëàðû
Òàðáèÿëîî – áóë ÷ûãàðìà÷ûë æàíà ñàëòòóó ôîðìàëàðäàí æà-

íà ìåòîääîðäîí òóðãàí ìàêñàòêà áàãûòòàëãàí, æîîïòóó ïðîöåññ. 
Òàðáèÿëîî èøèíäå ìàêñàòòóó íàòûéæàëàðãà æåòèø¿¿ ¿÷¿í ä¿é-
íºë¿ê ïðàêòèêàäà àïðîáàöèÿëàíãàí òºìºíê¿äºé àð êàíäàé ôîð-
ìàëàðäû ïàéäàëàíóó çàðûë: ìàññàëûê, òîïòóê æàíà æåêå. 

5.3 Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóóíóí øàðòòàðû
Èíñàíäû òàðáèÿëîî ïðîöåññè êîîìäóê òóðìóøòóí áàðäûê 

÷ºéðºëºð¿íäº æ¿ðã¿ç¿ë¿¿ãº òèéèø. Èíñàíäû ðóõàíèé-àäåï-
àõëàêòûê æàêòàí òàðáèÿëîî ¿÷¿í ºáºëãºëºðä¿ ò¿ç¿¿ãº àäàì-
äàðãà êîîì òàðàáûíàí àëàðäûí ýìãåê÷èëäèãè, àê íèåòò¿¿ë¿ã¿, 
æîîïêåð÷èëèêò¿¿ë¿ã¿, ïàòðèîòòóóëóãó ¿÷¿í ñûéëîî, îøîíäîé 
ýëå ìûéçàìãà êàðøû èø-àðàêåòòåðè ¿÷¿í æàçàëîî ìèñàëäà-
ðû ì¿ìê¿íä¿ê ò¿çºò. 

Ìàìëåêåò èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê èéãèëèêò¿¿ ºí¿-
ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñû ¿÷¿í òèéèøò¿¿ øàðòòàðäû ò¿ç¿ø¿ êå-
ðåê. Òàðáèÿëîî ïðîöåññè çàðûë áîëãîí ìàòåðèàëäûê, ýêîíîìèêà-
ëûê ðåñóðñòàð, îêóó-ìåòîäèêàëûê êîìïëåêñòåð, ïåäàãîã-òàðáèÿ-
÷ûëàðäûí æàíà óñòàòòàðäûí ýìãåãèí ºáºëãºëºº ìåõàíèçìäåðè 
ìåíåí áåêåìäåëèøè çàðûë.

VI. Òàðáèÿëîîíóí íàòûéæàëàðû
Ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîíóí íàòûéæàñû áîëóï ìàì-

ëåêåòòèí á¿ò¿íä¿ã¿í æàíà àíûí êûçûê÷ûëûêòàðûí ºç¿í¿ê¿íºí 
æîãîðó êîéãîí, òåðå¢ áèëèìãå ýý, ºç ýëèíèí òàðûõû, àòà-áàáà-
ëàðäûí áàñûï ºòêºí áààòûðäûê æîëó ìåíåí ñûéìûêòàíãàí, ýë-
äèí áèðèìä¿¿ë¿ê æàíà ûíòûìàêòóóëóê èäåÿëàðûíà áåðèëãåí, 
ýíå òèëèí ñ¿éãºí, óëóòòóê æàíà æàëïû àäàìçàòòûê áààëóóëóê-
òàðäû êàäûðëîî÷ó àäàì ýñåïòåëåò. 

Áóë ìûéçàìäû, àäàìäûí óêóãóí æàíà ýðêèíäèãèí ñûéëîî÷ó, 
ä¿éíºë¿ê ìàäàíèÿòòûí ý¢ ìûêòû ¿ëã¿ëºð¿í ñè¢èðãåí, ºç¿íº ñûí 
êºç êàðàø ìåíåí êàðàãàí, èííîâàöèÿëàðãà óìòóëãàí, æîîïêåð÷è-
ëèêò¿¿ æàíà ñàëàìàòòûãû ÷û¢ àäàì. 

VII. Êàðæûëîî áóëàêòàðû
1. Ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò.
2. Æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòåð.
3. Àòàéûí êàðàæàòòàð.
4. Äåìººð÷¿ëºðä¿í êàðàæàòû.
5. Êîîìäóê ôîíääîðäóí ôèíàíñûñû.
6. Ãðàíòòûê êàðàæàò.
Áàðäûê äå¢ãýýëäåãè òàðáèÿëîî ïðîöåññè áîþí÷à îò÷åòòóóëóê-

òó òèåøåë¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà êîîìäóí êîíòðîëó 
àñòûíäà êàìñûçäîî çàðûë.

VIII. Êîðóòóíäó
Êîíöåïöèÿ èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äå-

íå òàðáèÿñû áîþí÷à ìàêñàòòàðäû æàíà ìèëäåòòåðäè èøêå àøû-
ðóó ïðîöåññèíå æàíà íàòûéæàñûíà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í 
äèñöèïëèíà àðàëûê èëèìèé íåãèçäå èøòåëèï ÷ûêòû. 

Îêóó-òàðáèÿëûê ïðîöåññòèí ìàêñàòòàðûíà æåò¿¿ á¿ò¿íäºé 
êîîìäó êàìòûãàíäà, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, èíñàíäûí ðóõà-
íèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñûíûí áèðäèê-
ò¿¿ èø-àðàêåòòåð ïëàíû áîþí÷à èøòåãåí áàðäûê áèëèì áåð¿¿ 
ìåêåìåëåðèíèí æàíà óþìäàðäûí ºç àðà òûãûç àðàêåòòåí¿¿ñ¿í-
äº ì¿ìê¿í áîëîò.
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Òèðêåìå
ИНСАНДЫН РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ЄНЇГЇЇСЇ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ КОНЦЕПЦИЯ

ИНСАНДЫН РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ЄНЇГЇЇСЇ ЖАНА ДЕНЕ 
ТАРБИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ КОНЦЕПЦИЯНЫ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Æàðàíäàðäû ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê òàðáèÿëîîíóí ñàïàòûí 
ìûíäàí àðû æàêøûðòóó, ýëäèê êààäà-ñàëòòàðäû êàéðà æàíäàí-
äûðóó, ðóõàíèé æàêòàí áàé æàíà àäåï-àõëàêòóó èíñàíäû êàëûï-
òàíäûðóó æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà æà-
íà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66 æàíà 71-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. 2021-2026-æûëäàðãà èíñàíäûí ðóõàíèé-àäåï-àõëàêòûê ºí¿-
ã¿¿ñ¿ æàíà äåíå òàðáèÿñû æºí¿íäº êîíöåïöèÿ (ìûíäàí àðû - Êîí-
öåïöèÿ) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:

- ¿÷ àéëûê ìººíºòòº Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-
÷àðàëàðäûí ïëàíûí èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí;

- Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëàíûí 
àòêàðóóíó ôèíàíñûëûê êàìñûç êûëóó áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í;

- æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû æàíà æàðàíäûê êîîìäóí 
èíñòèòóòòàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï, Êîíöåïöèÿíûí íåãèçãè 
æîáîëîðó æàíà àíû èøêå àøûðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàðàíäàð-
ãà, êîîìäóê æàíà áàøêà óþìäàðãà, ñïîðò æàíà äåíå òàðáèÿ ìåêå-
ìåëåðèíå êå¢èðè ìààëûìàò áåð¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí æàðàíäûê 
êîîìäóí èíñòèòóòòàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿, äèí èøòåðè 
æàíà ýòíîñòîð àðàëûê ìàìèëåëåð áîþí÷à áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í. 

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº 
êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 24-èþëó, ÏÆ ¹313
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«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИН ЖАНА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН 

ШАЙЛОО ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

2021-æûëäûí 3-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-

øèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2011-æ., ¹7, 971-ñò.) òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

41-áåðåíåíèí 16-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«4) øàéëîî æàðàêñûç äåï òààíûëãàí ó÷óðäà.».
2-áåðåíå
Óøóë êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2020-æûëäûí 3-èþëó-

íàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 15-èþëó, ¹84

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ МЫЙЗАМ АКТЫЛАРЫНА 
(КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК КОДЕКСИНЕ, 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК 
КОДЕКСИНЕ) ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 16-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-

íèí Æàð÷ûñû, 2017-æ., ¹2 (1), 79-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 314-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿ «àíûí èøèíå» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «êºíä¿ð¿¿, àçãûðûï æàë-

äîî æå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) Êîäåêñ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3151-áåðåíå ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
«3151-áåðåíå. Ýêñòðåìèñòòèê èøòè êàðæûëîî
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ýêñòðåìèñòòèê èøòè óþøòóðóóíó, äàÿðäîîíó æå 

æ¿çºãº àøûðóóíó êàðæûëîî ¿÷¿í êàðàæàòòàð òîëóê æå æàðûì-æàðòûëàé áàãûøòàëàò æå ïàé-
äàëàíûëàò äåãåí íèåòòåí¿¿ æå ñåçèï áèë¿¿ ìåíåí ò¿çäºí-ò¿ç æå êûéûð ò¿ðäº (¿÷¿í÷¿ æàê-
òàð àðêûëóó) êàðàæàòòàðäû áåð¿¿, êàðæûëûê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ æå êàíäàé ãàíà áîëáî-
ñóí óñóëäàð æå ûêìàëàð ìåíåí êàðàæàò æûéíîî -

II êàòåãîðèÿäàãû ýðêèíäèãèíåí àæûðàòóóãà æàçàëàíàò.
2. Òºìºíê¿äºé æàñàëãàí îøîë ýëå æîñóíäàð:
1) àëäûí àëà ñ¿éëºø¿¿ áîþí÷à àäàìäàðäûí òîáó òàðàáûíàí;
2) ºç¿í¿í êûçìàòòûê àáàëûí ïàéäàëàíóó ìåíåí àäàì òàðàáûíàí, -
III êàòåãîðèÿäàãû ýðêèíäèãèíåí àæûðàòóóãà æàçàëàíàò.
Ýñêåðò¿¿. Óøóë áåðåíåäå êàðàëãàí êûëìûøòû æàñàãàí àäàì, ýãåðäå àë ýêñòðåìèñòòèê 

èøòè êàðæûëîî æºí¿íäº ºç ûêòûÿðû ìåíåí áèëäèðñå æàíà (æå) êûëìûøòû à÷óóãà æàíà àë-
äûí àëóóãà êºìºê êºðñºòñº, ýãåðäå àíûí àðàêåòòåðèíäå êûëìûøòûí áàøêà êóðàìû æîê áîë-
ñî, æàçûê æîîïêåð÷èëèãèíåí áîøîòóëàò.

Óøóë áåðåíåäå ýêñòðåìèñòòèê ì¿íºçäºã¿ êûëìûøòû æàñîîãî äàÿðäàíûï æàòêàí æå æàñà-
ãàí àäàìäàðãà òèåøåë¿¿ êàðàæàòòàðäû æå ýêñòðåìèñòòèê óþìäóí êîíòðîëóíäàãû êàðàæàò-
òàðäû àëóó æàíà ñàêòîî, æå áîëáîñî ìûíäàé êàðàæàòòàð ìåíåí îïåðàöèÿëàðäû (á¿ò¿ìäºð-
ä¿) æàñîî æå àëàðäû áàøêàðóó êàðæûëûê êûçìàò êºðñºò¿¿ áîëóï òààíûëàò.».

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê-ïðîöåññòèê êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-

êó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2017-æ., ¹2 (1), 80-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
153-áåðåíåíèí 9-áºë¿ã¿ «313 - 315» äåãåí öèôðàëàðäàí êèéèí «3151» äåãåí öèôðàëàð ìå-

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 22-èþëó, ¹87

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ВЫБОРАХ 

ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ДЕПУТАТОВ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
3 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â êîíñòèòóöèîííûé Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûð-

ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» (Âåäîìîñòè Æî-
ãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2011 ã., ¹7, ñò. 971) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

÷àñòü 16 ñòàòüè 41 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«4) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ âûáîðîâ íåäåéñòâèòåëüíûìè.».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé êîíñòèòóöèîííûé Çàêîí ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è âñòóïàåò 

â ñèëó ñ 3 èþëÿ 2020 ãîäà.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáèêè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
ã.Áèøêåê, 15 èþëÿ 2021 ãîäà, ¹84

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ (В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ 

КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
16 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Óãîëîâíûé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè, 2017 ã., ¹2 (2), ñò. 79) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ÷àñòü 2 ñòàòüè 314 ïîñëå ñëîâ «à ðàâíî» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ñêëîíåíèå, âåðáîâêà èëè»;
2) Êîäåêñ äîïîëíèòü ñòàòüåé 3151 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«Ñòàòüÿ 3151. Ôèíàíñèðîâàíèå ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè
1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ, îêàçàíèå ôèíàíñîâûõ óñëóã èëè îñóùåñòâëåíèå ñáîðà ñðåäñòâ 

ëþáûìè ìåòîäàìè èëè ñïîñîáàìè, ïðÿìî èëè êîñâåííî (÷åðåç òðåòüèõ ëèö), ñ íàìåðåíèåì 
èëè îñîçíàíèåì òîãî, ÷òî ñðåäñòâà ïðåäíàçíà÷åíû èëè áóäóò èñïîëüçîâàíû ïîëíîñòüþ èëè 
÷àñòè÷íî äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè, ïîäãîòîâêè èëè îñóùåñòâëåíèÿ ýêñòðåìèñòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè - 

íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû II êàòåãîðèè.
2. Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå:
1) ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó;
2) ëèöîì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, -
íàêàçûâàþòñÿ ëèøåíèåì ñâîáîäû III êàòåãîðèè.
Ïðèìå÷àíèå. Ëèöî, ñîâåðøèâøåå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùåé ñòàòüåé, 

îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, åñëè îíî äîáðîâîëüíî ñîîáùèëî î ôèíàíñè-
ðîâàíèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè è (èëè) ñîäåéñòâîâàëî ðàñêðûòèþ è ïðåäîòâðàùåíèþ 
ïðåñòóïëåíèÿ, åñëè â åãî äåéñòâèÿõ íå ñîäåðæèòñÿ èíîãî ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ.

Ïîä ôèíàíñîâîé óñëóãîé â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðèçíàþòñÿ ïîëó÷åíèå è õðàíåíèå ñðåäñòâ, 
ïðèíàäëåæàùèõ ëèöàì, ãîòîâèâøèì èëè ñîâåðøèâøèì ïðåñòóïëåíèå ýêñòðåìèñòñêîãî õà-
ðàêòåðà, èëè ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä êîíòðîëåì ýêñòðåìèñòñêîé îðãàíèçàöèè, ëèáî ñî-
âåðøåíèå îïåðàöèé (ñäåëîê) èëè óïðàâëåíèå òàêèìè ñðåäñòâàìè.».

Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó 

Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2017 ã., ¹2 (2), ñò. 80) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
÷àñòü 9 ñòàòüè 153 ïîñëå ñëîâ «ñòàòüè 313 - 315» äîïîëíèòü öèôðàìè «,3151».
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáèêè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 22 èþëÿ 2021 ãîäà, ¹87

«АЙРЫМ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ЖАРАНДАРЫ ЇЧЇН 
60 КЇНГЄ ЧЕЙИНКИ МЄЄНЄТКЄ ВИЗАСЫЗ РЕЖИМ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 17-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Àéðûì ìàìëåêåòòåðäèí æàðàíäàðû ¿÷¿í 60 ê¿íãº ÷åéèíêè ìººíºòêº âèçàñûç ðåæèì êèð-

ãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2012-æ., ¹7, 2732-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) Ìûéçàì òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11 æàíà 12-áåðåíåëåð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«11-áåðåíå
×åò ìàìëåêåòòåðäèí æàðàíäàðû - Áèðèêêåí Óëóòòàð Óþìóíóí ïàñïîðòòîðóíóí ýýëåðè United 

Nations Laissez - Passer êûçûë ò¿ñòºã¿ ïàñïîðò) ¿÷¿í 60 ê¿íãº ÷åéèíêè ìººíºòêº áèð òàðàï-
òóó òàðòèïòå âèçàñûç ðåæèì êèðãèçèëñèí.

12-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó æàíà æàðàíäàðûíûí ñàëà-

ìàòòûãûí ñàêòîî ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè óëóòòóê êîîï-
ñóçäóê, ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî æààòûíäàãû æàíà òûøêû èøòåð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàñåëåëåðäè 
òåñêºº÷¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí ìàêóëäà-
øûëãàí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà âèçàñûç êèð¿¿ ðåæèìèíèí êîëäîíóëóøóí 
òîëóãó ìåíåí æå æàðûì-æàðòûëàé òîêòîòóï òóðóóãà óêóêòóó.»;

2)  Ìûéçàìäûí òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 53 - 61-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«53. Àëáàíèÿ Ðåñïóáëèêàñû
54. Áîëãàðèÿ Ðåñïóáëèêàñû
55. Âüåòíàì Ñîöèàëèñòòèê Ðåñïóáëèêàñû
56. Èçðàèëü Ìàìëåêåòè
57. Êèïð Ðåñïóáëèêàñû
58. Ò¿íä¿ê Ìàêåäîíèÿ Ðåñïóáëèêàñû
59. Ðóìûíèÿ Ðåñïóáëèêàñû
60. Òàèëàíä Êîðîëäóãó
61. Ìåêñèêà Êîøìî Øòàòòàðû».
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 21-èþëó, ¹85

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «О ВВЕДЕНИИ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ 
ГРАЖДАН НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ СРОКОМ ДО 60 ДНЕЙ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
17 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ââåäåíèè áåçâèçîâîãî ðåæèìà äëÿ ãðàæäàí íå-

êîòîðûõ ãîñóäàðñòâ ñðîêîì äî 60 äíåé» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè, 2012 ã., ¹7, ñò. 2732) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) Çàêîí äîïîëíèòü ñòàòüÿìè 11 è 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ñòàòüÿ 11

Ââåñòè â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå áåçâèçîâûé ðåæèì ñðîêîì äî 60 äíåé äëÿ ãðàæäàí              
èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ - âëàäåëüöåâ ïàñïîðòîâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ïàñ-
ïîðò êðàñíîãî öâåòà United Nations Laissez - Passer).

Ñòàòüÿ 12

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè âïðàâå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷-
íî ïðèîñòàíàâëèâàòü äåéñòâèå áåçâèçîâîãî ðåæèìà âúåçäà â Êûðãûçñêóþ Ðåñïóáëèêó ïî 
ñîãëàñîâàííîìó ïðåäëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, âåäàþùèõ âîïðîñàìè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
â ñôåðå èíîñòðàííûõ äåë.»;

2) ïðèëîæåíèå ê Çàêîíó äîïîëíèòü ïóíêòàìè 53-61 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«53. Ðåñïóáëèêà Àëáàíèÿ
54. Ðåñïóáëèêà Áîëãàðèÿ
55. Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Ðåñïóáëèêà Âüåòíàì
56. Ãîñóäàðñòâî Èçðàèëü
57. Ðåñïóáëèêà Êèïð
58. Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Ìàêåäîíèÿ
59. Ðåñïóáëèêà Ðóìûíèÿ
60. Êîðîëåâñòâî Òàèëàíä
61. Ìåêñèêàíñêèå Ñîåäèíåííûå Øòàòû».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáèêè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
ã.Áèøêåê, 21 èþëÿ 2021 ãîäà, ¹85



Учур маселеси

2021-жылдын 27-июлу8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

- Сатар Мусилинович, жетекчилик 
жооптуу кызматка келгенге чейин так-
шалуу, тажрыйба топтоо тепкичтеринен 
єттїўїз. Ошол алгачкы эмгек жолдору-
ўуздан эскерип кетсеўиз.

- 2002-жылы Каракол-Аксуу боюнча 
аталган мекеменин архивариусу болуп иш-
теп, оозго алындым. Ал эми 2006-жылдан 
2016-жылга чейин ушул эле тармакта Ысык-
Кєл районунда эмгектендим. 10 жыл ичинде 
такшалдым, тажрыйба топтоого айрыкча кє-
ўїл бурдум. Баарыбызга беш манжадай бел-
гилїї болгондой Ысык-Кєл районунда жер-
суу маселесинин тегерегинде талаш-тартыш-
тар арбын. Кєгїлтїр кєл жээгинде эс алуучу 
жайлар, санаториялар да жыш жайгашкан. 
Демек, аталган райондо єткєн 10 жылым 
текке кетпеди. Айталык, каттоо бєлїмїнїн 
башчысы болуп 5 жыл иштедим. Бєлїмдїн 
кїзгїсї болуучу архивин чыўдоого кєп кїч 
жумшалды. Архивдик иш кагаздарды ыраат-
тоо жана инвентаризациялоодон толук кан-
дуу єткєрїї аягына чыкты. Оўдоо иштери 
илгериледи. Мурда орун алып келген кемчи-
ликтер кыскарды. Тартипке салынды.

Азыркы жетекчилик жооптуу кызматка 
конкурстун жыйынтыгы менен бекидим. 
Тестирлєє баш болгон сыноо, аўгемеле-
шїїлєрдєн шыр єттїм. Даярдык, билим деў-
гээл, изденїї жемишин берет экен.

Эў башкы жаўылык, Каракол шаардык 
кеўешине талапкер болуп катышып, шай-
лоочулардын колдоосуна ээ болдум. Учур-
да шаардык кеўештин жер комиссиясынын 
тєрагасымын. Жер маселеси боюнча талаш-
тартыштарды эч токтоосуз чечїїгє зор мїм-
кїнчїлїк ачылды. Мыйзам чегинде эў би-
ринчи элди ыраазы кылсак, алардын бата-
сы гана тиет.

- Жетекчилик жооптуу кызматтын эки 
тизгин-бир чылбырын кармаганыўызга 
да аз гана убакыт болду. Ишти илгери-
летїї жеўил болбосо керек.

- Айтканыўызда калет жок. Район жетек-
чилери мамлекеттик администрациялардын 
башчылары, акимдери да ротацияланды. 
Ошол себептен жаўы акимибиз баш болуп 
биринчи кезекте айыл єкмєттєрї менен ке-
ўири таанышуу жыйындарын єткєрїп, эл-
журт менен бетме-бет жуурулушуп, эл їнїн 
жеринде угууга єзгєчє кєўїл бурдук.

Ак-Суу районунда 14 айыл єкмєтї бар. 
Ушул убакка чейин чечилбей келген кемчи-
ликтерди четтетїї оўой эмес. Район боюнча 
2009-жылга чейин трансформация єткєр-
бєстєн їй курууга бєлїнгєн жер тилкелерди 
бир категориядан башка категорияга транс-
формациялоо иштери жанданды. “Кадастр” 
ММ Каракол-Аксуу филиалы район боюнча 
696,64 гектар жер тилкени айыл чарба кате-
гориясынан калктуу конуш жерлери катего-
риясына которууга (трансформациялоого) 
иш кагаздарды даярдаган. Даярдалган иш 
кагаздарды Жер ресурстары боюнча агент-
тигинин жана Айыл, суу чарба жана аймак-
тарды єнїктїрїї министрлиги тарабынан 
жактырылышы їчїн аталган агенттиктин 
жана министрликтин кызматкерлери менен 
тыгыз иш алып барып, бардык тийиштїї 
иш кагаздары толукталды. Жыйынтыгында 
12 айыл аймагынын ичинен: 2 айыл айма-
гынын иш кагаздары Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министрлиги тара-
бынан жактырылып, Министрлер Кабинети-
нин кароосуна тапшырылды; 7 айыл айма-
гынын иш кагаздары Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министрлигинин ка-
роосунда жактырылып, башка министрлик-
тер менен макулдашылууда; 2 айыл аймагы-
нын иш кагаздары Жер ресурстары боюн-
ча мамлекеттик агенттигинин кароосунда; 

1 айыл аймагынын иш кагаздары жергилик-
тїї айыл аймагынын айыл єкмєтїнїн єз 
милдеттерин жетиштїї деўгээлде аткарба-
ган себептеринен Ак-Суу районунун жерги-
ликтїї комиссиясынын кароосунда турат.

Жыргалаў айыл аймагынын жашоочу-
ларынын кєбєйїшїнєн, турак жайларды 
курууга жер тилкелердин тартыштыгынан 
улам жерге болгон муктаждык тереўдеди. 
Ошондой эле туризмди єнїктїрїї учур тала-
бы. Ат арытып алыстан келген конокторду, 
туристтерди орноштурууга заманбап шарт-
тарды тїзїї, мейманканаларды куруу зарыл. 
Тилекке каршы, курууга ылайыктуу жер 
тилкелери кєздєн учат. Ошондуктан Жыр-
галаў айылынын аянтын кеўейтїї талабы 
курчууда. Ал їчїн токой чарбачылыгына 
тийиштїї жайыт жерлердин эсебинен калк-
туу конуш категориясындагы жерге которуп 
(трансформациялап), Жыргалаў айыл ай-
магынын административдик чегинин баян-
дамасын тїзїї жана бекитїї керек. Айыл, 
суу чарба жана аймактарды єнїктїрїї ми-
нистрлиги тарабынан бул иштин саатын чы-
гарууга басым жасалууда.

Жыргалаў айыл аймагынын айыл єкмєтї-
нїн демилгеси менен “Кадастр” мамлекеттик 
мекемесинин Каракол-Аксуу филиалынын 
жана ГИС бєлїмїнїн адистери Жыргалаў 
айылында аэрофотосъемкаларды жїргї-
зїштї. Жыйынтыгы менен аталган айыл ай-
магынын административдик чегинин баян-
дамасынын долбоору даярдалды. Жыргалаў 
айыл кеўешинин жана Жаратылыш ресурс-
тарын коргоо жана пайдалануу департамен-
тинин кароосуна сунушталды.

Долбоор боюнча токой чарбасына тийиш-
тїї 106,6 га жерин трансформациялоо кара-
лууда. Жыйынтыгында Жыргалаў айылы-
нын жалпы аянты 180 гектар болот.

Аталган айыл єкмєтїнє мыйзам чегинде 
жер тилке єткєрїлїп берилсе, туризм менен 
шугулданган ишкерлер ак єргєлєрїн кєтє-
рїшїп, туристтерди кабыл ала башташат. 
Туристтердин кызыкчылыгын кєздєгєн за-
манбап шарттар тїзїлєт. Ушул урунттуу ма-
селелерди жакын арада чечип алсак, албет-
те, пайдасын гана кєрєбїз. Табиятыбыздын 
кооздугун, сулуулугун даўазалоо ар бири-
биздин милдетибиз.

Учурда электр энергиясына болгон таў-
сыктык тынчыбызды алууда. Андыктан 
районубузда энергиянын кайра жаралуучу 
булактарын жандандыруу колго алынууда. 
“Кадастр” ММ Каракол-Аксуу филиалынын 

адистери Ак-Булуў айыл аймагындагы Тїр-
гєн суу фондусунун жерин чакан ГЭС ку-
рууга бєлїп берїї маселесин бышыктоодо. 
Иш кагаздары даярдалып, тийиштїї меке-
мелердин кароосуна єткєрїлїп берилди. Бул 
иш-чаралар филиал тараптан акы тєлєєсїз 
даярдалды. Даярдалган иш кагаздарды Ми-
нистрлер Кабинети жактырып, токтомун ка-
был алса райондо 2 мегаватт электр энергия-
сын берїїчї чакан ГЭС курулат.

Мындан сырткары “Кадастр” мамлекет-
тик мекемесинин ГИС бєлїмїнїн адисте-
ри районубузга иш сапары менен келген-
де кєп маселелерди чечїїгє аракеттендик. 
Челпек, Кара-Жал, Октябрь, Теплоключен-
ка, Бєрї-Баш айыл аймактарында айыл чар-
ба багытындагы такталбай калган, такта-
лууга тийиш болгон жерлерди дрон аркы-
луу тартуу жїргїзїлдї. Айыл аймактарын-
да жарандардын їлїшкє алган жерлеринин 
чектерин кєрсєтїї менен электрондук карта 
тїзїлїїдє. Картага ар бир їлїш жер тилке-
нин чеги “Кирг-06” координат системасын-
да тїшїрїлїїдє. Жер тилкелеринин чекте-
ри боюнча талаш-тартыш маселелери пайда 
болгон учурда аталган картадагы коорди-
наттары боюнча ар бир жер тилкенин чегин 
башка жарандардын жер тилкелерин чене-
бестен ордунан так орнотуу мїмкїн болот.

Замандын талаптарына ылайык бардык 
иш кагаздар кагаз бетинде эле болбостон, 
электрондук ташуучуларда болушу абзел. 
Алты айдын ичинде Кыргыз Республика-
сында жер реформасы єткєн учурдан так 
айтканда 1994-жылдан бери жарандарга 
жер їлїшїн берїї боюнча тїзїлгєн иш ка-
газдарды сканерлєє менен жер їлїштєрїн 
алган жарандардын электрондук тизмеси 
даярдалды. Долбоордо электрондук тизме-
ни жергиликтїї айыл аймактарынын айыл 
єкмєттєрїнє иш алып баруусун жеўилдетїї 
максатында єткєрїп берилет.

Каттоо бєлїмїндє дагы бир нече иштер 
аткарылды, алты айдын ичинде 2500 кый-
мылсыз мїлккє болгон каттоо иш кагаздары 
кайрадан сканерлєєдєн єткєрїлїп, автомат-
таштырылган каттоо системасына маалымат 
киргизилди. Ошону менен бирге 74889 кый-
мылсыз мїлккє болгон иш кагаздар кайра-
дан верификация (кагаздагы ташыгычтагы 
маалыматты электрондук ташыгычка єткє-
рїї) иш-чаралар єткєрїлдї.

- Айыл жерлериндей эле шаар жерин-
де да чечиле турган маселелер сейрек 
эмес. Облус борборунда козголуп жат-
кан жаўылыктарыўыздардын сааттары 
чыкчудайбы?

- Албетте, шаар мэриясы менен биргелик-
те жасай турган иштерибиз чекесинен ат-
карыла баштады. Шаардык кеўешинин де-
милгеси менен Каракол шаарынын муници-
палдык менчигиндеги жер тилкелер боюнча 
реестр тїзїїгє шарт тїздїк. Бул ишти атка-

рууга Кыргыз Республикасынын Айыл, суу 
чарба жана аймактарды єнїктїрїї министр-
лигинин алдындагы Жер ресурстары боюнча 
мамлекеттик агенттигинин “Кадастр” мам-
лекеттик мекемесинин ГИС бєлїмїнїн жар-
дамы менен Каракол шаарында пилотсуз уч-
кан дрон аркылуу сїрєткє тартуу жыйын-
тыгы менен электрондук картага ар бир жер 
тилкенин факт жїзїндєгї жана юридикалык 
чектери тїшїрїлдї. Ошону менен катар шаа-
рыбызда жеке жарандардын мыйзамдаштыр-
бастан колдонуусундагы муниципалдык мен-
чик жерлер аныкталды. Аткарылган иштер-
дин жыйынтыгы менен мындан ары Каракол 
шаарынын мэриясы менен бирге иш алып ба-
рууга “Karakolmep Kg” атайын интернет сайт 
тїзїлдї. Бул сайтка “Кадастр” ММ Каракол-
Аксуу филиалы ар бир жер тилкенин юри-
дикалык жана факт жїзїндєгї чектеринин 
єзгєрїїсїн тїшїрїп турат. Каракол шаары-
нын мэриясы болсо сайт аркылуу муници-
палдык мїлк реестрин тїзїп, мыйзамдаш-
тырбастан муниципалдык жер тилкелерди 
колдонуп жїргєн жарандар менен иш алып 
барышат. Тактап айтканда, єз билемдик ме-
нен жер тилкени пайдаланып жїргєн жаран-
дар мындан ары ижара келишимдерин тї-
зїшєт. Жер тилкени єз калыбына келтирїї 
шаардын бюджетин толтурууга салым кошот.

 Шаардагы кыймылсыз мїлктєрдїн элект-
рондук карталарын тїзїї аракеттерибиз їзї-
рїн берип жатат. Жарым жыл ичинде 1080 
жер участокторуна убактылуу пайдаланууга 
укук кїбєлїктєрї берилди.

- Кадр жагынан такшалуу, єсїї жагын 
чыўдап, жакшы жолго коюп жатыпсыз-
дар. Натыйжасы чыкчудайбы?

- Жалпы жамаатыбыз негизинен жаштар-
дан турат. Ар бир бєлїмдїн кызматкерле-
ринин иш-аракеттери кєз жаздымда кал-
тырылбайт. Жакшы иштегендерди кєтєрїї, 
бєлїмдєр арасында ротациялоо колго алын-
ган. Жакшы иштегендер 6 айда бир ротация-
ланып турат. Мындай стимул жакшы иш-
тєєгє тїрткї берїїдє. Ошондуктан кєптїн 
катарында эптеп иштеп кїн єткєрїї эч би-
ринин оюна келбейт.

Жалпы 42 кызматкер бар. Жумасына 2 
жолу спорттук оюндар менен ден соолук-
тарын чыўдап турушат. Жумасына бир жолу 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
киргизилген єзгєртїїлєр менен таанышты-
руу болуп турат. Адистерибиз мыйзамдар-
ды жакшы билишет. Билимдерин чыўдоого 
айрыкча кєўїл бєлїшєт. Адистердин мый-
замдарды билїї деўгээли текшерилип турат.

Иштин алдыга кетип жатканынын бир-
ден-бир далили эмгек тартиби катуу сак-
талган. Келип-кетїї журналына катталы-
шып, бардык иш маалындагы кыймылдары 
белгилїї. Себепсиз жїргєндєрдїн аягы ты-
йылган. Пандемиянын алдын алуу боюнча 
бардык санитардык-гигиеналык эрежелери 
сакталган.

- Сиздердин иштер чынында татаал. 
Жер демекчи кийинки кезде ага-ини 
тургай ата-бала, андан калса агайын 
туугандар жер талашып, кєйгєйїўїз-
дєр кєп. Мында жамаатыўыздын эмгек-
тери, мээнеттери ченемсиз.

- Айтканыўызда калет жок. Жамааттын 
эмгеги чоў. Сотко жеткиришпей чечїїгє 
чечкиндїї кадамдарды жасашып, жараш-
тыруу жолу менен оў жолго салган мисалдар 
четтен чыгат. Эгер чектен чыгып баратышса 
албетте, сот аркылуу чечїїгє туура келет.

Талаштуу маселелерди чечїїдє албетте ар 
бирибиздин кесипкєйлїгїбїз башкы ролду 
ойнойт. Бекеринен жумасына бир жолу мый-
замдар менен кеў-кесири таанышып жатка-
ныбыз жок. Орун басарым Улан Балпанов-
дун эмгектенгенине 20 жылдан ашып ба-
ратат. “Дарак бир жерден кєгєрєт” демекчи 
бир жерде эмгектенїї менен нечен кемчи-
ликтердин кыскарышына кызмат кылууда. 
Иштин їтїр, чекитине чейин билгендиктен 
кандай гана талаштуу маселелер болбосун 
тез арада єз ордуна коёт. Жаўылыштыктар 
сїрсїбєстєн четтетилет.

Бизде 2 бєлїм бар, каттоо бєлїмїн Арза-
мат Алымбаев жетектейт. Ал эми жер кадастр 
бєлїмїн Талант Мамбетов башкарат. Бєлїм 
иштери жакшы жолго коюлган. Кєп жылдан 
бери иштеген жер адиси Атыр Кендирбаева 
жана каттоо бєлїмїнїн адиси Дамира Ибрае-
ва эжелерибиз, Сапарбек уулу Мырзабек, ар 
тармакта эмгектенип келген юрист Марина 
Чолпонбаева башкаларга устат десек туура 
болот. Бекем тартип, туура багыттардан жаз-
бай, жакшы иштєєгє милдеттїїбїз.

6 айдын жыйынтыгы боюнча жїзїбїз жа-
рык. Жылдык планыбыз боюнча 18 млн сом-
дук иштерди аткарууга тийиш болсок, 6 ай-
дын ичинде иш жїзїндє 11 млн сомго жет-
кирип, 6 айлык планды 138 пайызга ашыгы 
менен аткардык. Жылды эў жакшы кєрсєт-
кїчтєр менен аяктарыбызга ишеним чоў.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин “Кадастр” мамлекеттик мекемесинин 
Каракол-Аксуу филиалынын жетекчиси Сатар ЖАРКЫМБАЕВ:

“ЖАРЫМ ЖЫЛДЫК ПЛАНДЫ АШЫГЫ МЕНЕН АТКАРДЫК”
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- Нуридин Султанович, сиз-
ге тааныш эмес райондун жаўы 
жетекчиси катары ишти эмне-
ден баштадыўыз? 

- Нарын районуна караштуу 15 
айыл аймактарынын иштери жана 
айылдардын географиялык абалы 
менен таанышып, райондун эко-
номикасынын негизин тїзгєн мал 
чарбачылыгындагы 7450 фермер, 
дыйкан чарбалар жана чакан иш-
каналардын аткарып жаткан иш-
терин кыдырып кєрдїм. Муну ме-
нен катар мамлекеттик деўгээл-
деги Нарын асыл тукум жылкы 
заводу, Тянь-Шань мамлекеттик 
асыл тукум мал чарбасы, кредит-
тик союздар, кїнєсканалар, айыл 
чарба продукцияларын иштетїїчї 
цехтер, соода тїйїндєрї, Ат-Башы 
РЭСи жана мал чарбачылыгында 
элге кызмат кєрсєтїп жаткан 22 
ветеринардык сервисти кєрїп, эл 
менен жолугушууларды єткєрїп, 
кєйгєйлєрїн угуп, орчундуу ма-
селелерди чечїїдє бир топ план-
дарды иштеп чыктык.

- Нарын районунун тїзїлгє-
нїнє 90 жыл болуп, мааракени 
єткєрїї вазийпасы сизге туу-
ра келиптир. Юбилейге кара-
та кандай иш - чаралар атка-
рылууда? 

- Нарын районунун 90 жылдык 
мааракесин утурлап, “90 жыл-
дыкка – 90 иш-чара” аттуу прог-
рамма кабыл алып, анда орчундуу 
социалдык объектилерди бїткє-
рїїгє ниеттенгенбиз. Айылдар-
дын инфратїзїмдєрїн жакшыр-
тууга карата аткарылган иштер-
ге токтолсок, Ак-Талаа айылын-
да араб єлкєсїнїн инвестору бол-
гон “Ассанабил” коомдук кайрым-
дуулук фондунун демєєрчїлїгїн-
дє 3 млн сом каражатка жаўы ку-
рулган фельдшердик-акушерлик 
пункту жаўы эмерек жабдыкта-
ры менен толук жасалгаланып, 
пайдаланууга берилди. Ошон-
дой эле Миў-Булак айыл єкмє-
тїнїн жергиликтїї бюджетинен 
3 млн 400 миў сом бєлїнїп, На-
рын районунун Єрнєк айылында 

фельдшердик-акушерлик пункт бї-
тїп, учурдун талабына ылайык за-
манбап жабдуулар менен камсыз-
далган имараттын ачылыш аземи 
болду. Айыл элинин жашоо турму-
шун жакшыртуу багытында жаўы 
инфратїзїмдєгї курулуштардын 
ачылып жатканын айыл тургундары 
ыраазы болуу менен кабыл алыш-
ты. Элеттиктер курулуш жетекчиле-
рине алакан жайып ак батасын бе-
рип, ылайым эле жакшы саамалык-
тардын арбын болуусун каалашты. 

Нарын районунун Кеўеш айы-
лындагы Абиров атындагы орто 
мектеп жана Эмгек-Талаа айылын-
да мектеп бїтїп, жаўы окуу жы-
лында пайдаланууга берилїїсї кї-
тїлїїдє. Мындан тышкары Жер-
Кєчкї, Дєбєлї айылдарындагы ба-
ла бакчалардын курулушу аяктап, 
1-сентябрь билим кїнїндє кичине-
кей наристелерди кабыл алуу ал-
дында турат. Ошондой эле 90 жыл-
дыкка белгиленген маданий спорт-
тук иш-чаралар жана спорттук 
оюндар эрте жаздан баштап єткє-
рїлїїдє. Жазында Нарын району-
нун жаштар арасында лыжа тебїї 
боюнча спорттук мелдештер єткє-
рїлдї. Дени сак улуттун келечегин 
тїзгєн жаш муундардын футбол 
менен машыгуусуна шарт тїзїїгє 
демилге кєтєргєн Жан-Булак айыл 
єкмєтї жана айылдык тургундар-
дын каржылык колдоосу астында 
жашыл шиберлїї килем тєшєлгєн 
футболдук аянтча курулуп, боло-
чок футболист жаштар сїйїнїч-
кє бєлєндї. 

“90 жылдыкка – 90 иш-чара “ 
аттуу программанын алкагында 
кыргыз элинин байыртадан келе 
жаткан кєчмєндєр жашоосунда-
гы жоокерлик каада-салтты бе-
кемдеген эр эўиш, жаа атуу, сал-
буурун, кыз куумай, эр сайыш, кєк 
бєрї сыяктуу улуттук ат оюндар 
ар убак элдин кызыгуусун артты-
рып, муундан-муунга улануу ме-
нен жаштардын патриоттук сези-
мин ойготуп, кыргыз жигиттери-
нин намысын коргоого їндєгєн 
маданий спорттук иш-чаралар 

єткєрїлїїдє. Райондор аралык 
кєк бєрї оюнуна катышкан На-
рын районунун “Тынымсейит-
Эмгекчил” командасы биринчи 
орунга коюлган автоунааны жеў-
се, экинчи орунду Ак-Талаа райо-
нунун Соў-Кєл командасы экин-
чи автоунаа коюлган сыйлыкты 
утуп алды. Їчїнчї орунду Нарын 
районунун Эмгек-Талаа команда-
сы багындырып, 30 миў сом, тєр-
тїнчї орундагы Он-Арча айылы-
нын “Аян” командасы 20 миў сом 
алды. Мындан сырткары "мыкты 
чабуулчу", "мыкты оюнчу" ж.б. но-
минацияларга 5 миў сомдон акча 
берилип, кєрєрмандардын жарпы 
жазылып, оюнга кызыккан жаш-
тардын шык-жєндємїн ойготту. 

Элдик оозеки чыгармаларда 
айтылган ордо оюнунун страте-
гиялык багыттары оюн ыкмала-
рындагы чыдамкайлык, чебер-
чилик, психологиялык жактан 
туруктуулук, байкагычтык, таа-
майлыкка їйрєткєн артыкчылы-
гы менен башка оюндардан айыр-
маланып келет. Акыркы кездер-
де улан-кыздардын эсинен чы-
гып, унутулуп бара жаткан ор-
донун кайрадан колго алынганы 
айыл арасындагы карым-катнашты 
чыўдап, жаштар арасындагы дос-
тук, ынтымак-ырашкерликти бе-
кемдеди десек болот. Февралда єт-
кєн Єрнєк айылындагы спорттун 

бул тїрїнє 10 команда катышып, 
биринчи орунду Єрнєк, экинчиге 
Ак-Кудук айылы, їчїнчї орунга 
8-Март айылы чыгып, баалуу сый-
лыктарга ээ болду. Ордо оюнунда-
гы коргонуу, чабуул коюу сыяктуу 
эрежелердин кынтыксыз тактыгы 
бул спортко кызыккан жаш муун-
дардын тарбиялык жактан жакшы 
калыптануусуна жол ачты.

90 жылдык мааракени жаўы 
ачылыштар менен белгилєєгє бел-
сенген Он-Арча айыл єкмєтїнє ка-
раштуу Эчки-Башы айылындагы 
маданият їйїнїн алдында элет 
элинин ден соолугун чыўдоого 
шарт тїзїї максатында жаўы фит-
нес машыгуу залы дагы жасалга-
сы менен ачылып, ага айылдын ар-
дактуу атуулу Аалиев Карыбектин 
ысымы ыйгарылды. Аты аталган 
айылдагы кош жаўылыктын би-
ри болгон Жумакан Тынымсейи-
това атындагы маданият їйїндє 
жайгашкан китепканага капитал-
дык ремонт иштери жїргїзїлдї. 
Китепканага окумуштуу педагог 
Гїлзура Жумакунованын ысымы 
берилип, салтанаттуу ачылыш азе-
ми айылдыктардын коштоосунда 
уланды. 90 жылдыкка белгиленген 
иш-чаранын бири катары Достук 
айылдык кеўсенин имараты толук 
ремонттолуп, оўдолуп бїткєрїлдї. 

90 жылдык салтанат-
ка ылайык Нарын районунун 

“90 жылдыкка – 90 иш-чара”

Нарын райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы–
аким Нуридин МАДИМАРОВ:

“АР БИР АЙЫЛДА ЖАЎЫ 
КУРУЛУШТАР КУРУЛУУСУН 
КААЛАЙБЫЗ”

Нарын облусунун тїндїк-чыгыш бєлїгїндє жайгашкан Нарын району 1930-жылы уюшулуп, 
ага андагы Куланак району кошулган. 1962-жылдан 1996-жылга чейин Тянь-Шань району деп 
аталган. Кийин Нарын району аталгандан бери 90 жылга тогошуп, борбору Нарын шаары 
болуп келїїдє. Административдик аймактагы Нарын району тїндїк-чыгыш тарабынан 
Ысык-Кєл облусундагы Жети-Єгїз, Тоў райондору, тїндїк жагынан Кочкор, тїштїгїнєн 
Ат-Башы, батышынан Ак-Талаа райондору менен чектешет. Жакында райондун 90 жылдык 
мааракесин белгилєєгє кам кєрїлїп жатат. Даярдыктар тууралуу аким Нуридин 
Мадимаровдун айтып берїїсїн єтїндїк.

социалдык-экономикалык єнїгї-
шїнє орчундуу салым кошкон єр-
нєктїї инсандардын сабын толук-
таган энциклопедия жазылып, фи-
зикалык жана географиялык кар-
талар менен коштолмокчу. Ошон-
дой эле айыл аймактары боюнча 
“Ата конушу” аттуу кино баян-
дын тартылуусу дагы кїтїлїїдє. 
Ал эми республикалык ири масш-
табда Орток айыл аймагында жай-
гашкан Нарын мамлекеттик кору-
гунда єткєрїлчї иш-чарада район-
дун социалдык-экономикалык, ма-
даний тарыхый єнїгїшї жєнїндє 
кєргєзмє уюштурулат. Анда айыл 
чарба продукцияларынын ассор-
тименттери, чебер уз колдон жа-
салган кол єнєрчїлєрдїн буюм-
тайымдары кєрсєтїлєт. Жаа атуу, 
куш агытуу ж.б. улуттук спорт 
оюндары кєрєрмандарга май-
рамдык маанай тартууламакчы. 
Ошону менен катар Т.Усубалиев 
атындагы борбордук аянтта май-
рамдык концерт єткєрїлїїсї мер-
чемделїїдє. 

- Райондун аймагында куру-
лушу башталып, токтоп калган 
Жогорку Нарын ГЭСтери менен 
ирригация системасынын иш-
тери кандай болуп жатат? 

- Кыргыз Республикасынын 
2017-жылга чейин туруктуу єнї-
гїї стратегиясына киргизилген 
улуттук долбоордун бири бол-
гон Жогорку Нарын гидроэлектр-
станцияларынын курулушун иш-
ке ашыруу максатында Дєбєлї, 
Орток, Чет-Нура айыл аймакта-
рынын айыл чарба багытына ка-
раштуу жерлердин эсебинен жал-
пы 1891,6 га жер аянты бєлїнїп 
берилген. Анын ичинен айдоо 
аянты 534,36 га жер болсо, сугат 
талаа жери 399,75 га, кайрак жер              
134,61 га жана 1339,37 га жайыт 
жерлеринен бєлїнїп берилген. Ке-
лечекте Жогорку Нарын ГЭСтери-
нин курулушу кєптєгєн айыл тур-
гундарын жумуш орундары менен 
камсыздап, заманбап єўїттє бї-
тєт, элге кызмат кылат деген їмїт-
тєбїз.

Райондун ирригация системасын 
жакшыртуу багытында да иштер 
колго алынууда. Учурда Чет-Нура 
айыл аймагында суунун тартыш-
тыгы кєйгєйлїї болуп келгендик-
тен, Нарын дарыясынан соруп чы-
гаруу аркылуу Тєш-Булак насос-
тук станциясын куруу долбоору 
демилгеленип, элдин єздїк салы-
мы менен трансформатор коюлат. 
Айыл єкмєттїн бюджетинен, ра-
йондун єнїктїрїї фондунан жана 
26,1 млн сом республикалык бюд-
жеттен бєлїнїп, курулуш жумуш-
тары жїрїїдє. Бул долбоор ишке 
ашырылса 250-300 га айдоо аян-
ты сугат суусу менен камсыз бо-
лот. Ошондой эле Эмгекчил айыл 
аймагында Ак-Марча–Эчки-Башы 
каналын реконструкциялоо жу-
муштары башталып, 2022-жылы 
пайдаланууга берилээри болжол-
донууда. Буюрса 800 гектардан 
ашык аянттагы мамлекеттик фон-
дунун жана дыйкандардын їлїш 
жерлери сугат суусу менен толук 
камсыз болот.

Райондо Швейцария мамлеке-
тинин єнєктєштїгї менен энер-
гетикалык кєз карандысыздыкты 
камсыз кылууга багытталган мам-
лекеттик маанидеги Ат-Башы ГЭ-
Син реконструкциялоо жумушта-
ры уланууда. Нарын дарыясынын 
ылдыйкы бєлїгїнє 100 МВт ку-
баттуулуктагы Куланак ГЭСин ку-
руу боюнча жер аянттары танда-
лып, уруксат берїїчї документте-
ри даярдалууда. Долбоор аркылуу 
райондогу 5 айыл аймактын жери-
не куруу болжолдонуп, айыл єк-
мєттєрї, айылдык кеўештер менен 
бирге курулушка берилїїчї жер-
лерди трансформациялоого карата 
документтер даярдалууда.

Климаты татаал, кышы узак, 
жайы кыска мал киндиктїї Нарын 
элинин ак босогосуна кут конуп, бе-
рекеси тєгїлгєн ооматтуу элдин 
мааракеси миўдеген жылдарга ула-
на берсин демекчибиз. 

Шайгїл УРМАТОВА
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Б
издин бактыбызга жа-
ралган, жылдызы жар-
кып жанган таланттуу 
хирургдарыбыздын ат-

тары алиге чейин эсибизден кет-
пей, алардын аты менен сыймык-
танып жїрєбїз. Элибиздин бел-
гилїї хирургдары Иса Коноевич 
Ахунбаевди, Рыскулова Какиш 
Рыскуловнаны, азыркы агайы-
быз Мамакеев Мамбет Мама-
кеевичти элестеткенде, канча-
лаган эмгек менен элге тааныл-
ган инсандардын элеси кєз ал-
дыбызга тартылат. Биздин Улут-
тук хирургиянын башатын баш-
тап берген атактуу хирург про-
фессор Анатолий Николаевич 
Кругловдун єзїн кєрбєсєк дагы 
атын уккан жайыбыз бар. Ушул 
биздин улуу муундун тажрый-
басын улантуучу болуп азыркы 
мезгилде жылдызы жанып, ко-
лу жеўил хирург аталып жїр-
гєн инсандарыбыз ошол жого-
руда аты аталган мугалимдери-
бизден окуган. Биз сєз кыла тур-
ган каарманыбыз ичеги-карын 
ооруларынын хирургиясы (аб-
доминальная хирургия) багы-
тында иштеген Оморов Рахат-
бектин аты республикабыздын 
элдерине кеўири белгилїї. Каяк-
та жїрбєсїн эл їчїн деп жїрє-
гї соккон, тїнкї уйкусун бузуп, 
учуру келсе оорулуу їчїн жанын 
аябай аракеттенген белгилїї хи-
рургдун иштєє убактысы таўкы 
саат 6.00дєн башталып, убакыт - 
саатына карабай кїїгїмгє чейин, 
бейтаптарга жардам берип, оору-
канадан кетпей жїргєнї-жїргєн.

Мен курсташ катарында, би-
ринчи курстан баштап бир бєл-
мєдє жашап калганыма байла-
ныштуу, Рахаттын сырын бє-
лєктєрдєн кєбїрєєк билем. 
Айылдан келген балдар, бир че-
ти шаардык эрежеге калыптана 
албай, же орусча тил билбей ба-
шында кєп кыйналып жїрдїк. 
Биз жашаган жатакананын бєл-
мєсїндє тєрт бала жашагандык-
тан, їчєєбїз байма-бай, Рахат 
райондук мектепте орусча окуп 
калганына байланыштуу, орус-
ча бул кандай болот, тиги кандай 
болот деп тажатма суроолорду 
ар тараптан бере берчїбїз. Єзї 
берилип окуп жатса дагы, кєпкє 
чейин жооп берип жатып, чар-
чап кеткенде єзїўєр окугулачы 
деп кыйкырып калаар эле.

Азыр ойлосом ошондо эле Ра-
хаттын чечкиндїї, бир ишти 
бат бїтїрє койгон далалаты бар 
экен. Буга мисал, їчєєбїз эртеў 
менен чай ичмейин сабакка шаш-
чу эмеспиз, Рахат болсо нанды 
суу менен бурдап алып, чурка-
ган бойдон сабакка жєнєп кетчї. 
Мединституттагы мугалимдер 
кечиккен студенттерди сабак-
ка киргизбегенине байланыш-
туу, башында кєпкє кєнє албай 
окуудан кыйналып жїрдїк. Би-
рок, айласыздан жагдайга ыўгай-
лашып, бара-бара айылдагы ык-
шоолукту таштап, биз дагы эрте 
турганга їйрєндїк. 

Кийин тєртїнчї курска кел-
генде хирург болчу балдар кеч-
кисин кружокторго катышып, 
ооруканадагы нєємєткє тура 
баштады. Хирургиялык тикмени 

їйрєнїп, колдоруна жип кармап, 
ар тїрдїї ыкмаларды жасай бе-
ришчї. Биз анда булардын бел-
гилїї хирург болорун кайдан 
билдик, ошондогу кылып жат-
кан аракеттерине анча деле кє-
ўїл бурбаптырбыз.

Рахатбек 1975-жылы мединс-
титутту ийгиликтїї аяктаган-
дан кийин, эмгек жолун Токмок 
шаардык ооруканасында врач- 
хирург болуп иштеп баштаган. 
Ал жерде 2 жылдын ичинде иши-
не кылган илбериўки мамилеси 
менен элге таанылып, кїн-тїн 
дебей нєємєттє болобу, ишинде 
болобу эл арасында єзгєчє сєзгє 
арзыганын угуп жїрдїк.

Рахат менен ошол жылдары 
чогуу интернатураны бирге єт-
кєн, саламаттык сактоонун ар-
дактуу кызматкери Акмолдоева 
Куляштын айтуусуна караганда, 
ал жумушуна берилгендиги ме-
нен айырмаланып, кайсыл опе-
рация болсо дагы жасоого аракет 
кыла берчї дейт. Врач интерн-
дер кезекке туруп операция жа-
саганга байланыштуу, бир жо-
лу катуу оору менен кыйналган 
абалда операцияга муктаж оору-
луу келип калганда, Куляштын 
айтымында, “сен коё турасыў-
бы” деп ошол татаал операция-
ны суранганын эскерип калат. 
Иштеген ишине дилгирленип, 
кезеги келип калса тїндїн бир 
оокумуна карабай операцияга ас-
систент болуп деле жїрє берчї 
дейт. Ушундай ишине абдан бе-
рилгендиги Бишкек шаарында 

иштеген айтылуу профессор                       
Какиш Рыскуловнага жеткен-
би, айтор 1977-жылы ал киши 
єзїнїн клиникасына чакырып, 
адегенде травматолог, уролог бо-
луп иштєєсїн сунуштайт. Кийин 
ишине кылган мамилесин байка-
ган атактуу профессор К.Рыску-
лова 1979-жылы Бишкек шаар-
дык №1 оорукананын бєлїм 
башчысы болуп иштєєсїнє ке-
ўеш берет. Шаардык оорукана-
нын бєлїм башчысынын жуму-
шу тїмєн-тїйшїктї талап кыл-
ган, таўдан кечке чейин иштей 
турган жумуш. 

Биздин аты аталган каарманы-
быз тазалыкты бекем сактоого, 
тартипти катуу кармоого кєнгєн 
инсан. Ошол он жылдын ичинде, 
їйрєнгєн адаты менен єзїнїн жу-
мушун так аткарып, кол астын-
да иштегендерге талапты катуу 
коюп, анын башкарган бєлїмї 
бир топ ийгиликтерге жетишет.

Мен єзїм мындай ийгилигин 
угуп, кээ бир кезде айылдан кел-
ген жердештеримдин кыйналып 
келип, айыгып кеткендерин кєп 
эле кєрїп жїрдїм. “Колу жеўил, 
алтын колдуу хирург экен, анын 
жасаган операциясынан кийин 
толук сакайдым” дегендердин са-
ны єтє эле арбын. Єзгєчє биздин 
элибиз мал-киндиктїї эл болго-
нуна байланыштуу койдон, жан-
жаныбарлардан жуккан эхино-
коккоз, альвеококкоз деген мите 
курттан пайда болчу ички орган-
дардын ооруларын, єзгєчє боо-
рунан эхинококкоз, альвеококкоз 

менен жабыркаган бейтаптар-
ды ийгиликтїї операция жасап, 
айыктырганы Рахат їчїн кадим-
ки кєрїнїш болуп калган. 

Кийин кандидаттык, доктор-
дук диссертациясын жактап, 
ошол эле шаардык №1 оорука-
нада жайгашкан факультеттик 
хирургиянын профессору болду. 
2003-жылдан баштап жогоруда 
айтылган кафедранын башчы-
сы болуп иши алгалай баштаган. 
Ушундай бийик ийгиликке Рахат 
Арсыбековичти эмне жеткирди 
деген суроого, биринчи кезекте 
анын билгичтиги, эмгекчилди-
ги, жакшы устаттардан їлгї ал-
гандыгы деп айтаар элем.

Таў азанда жумушка барып, ал 
жердеги ар бир бейтапка жооп-
кер болгон профессор Рахат-
бек Арсыбековичтин ал-абалын 
элестетип кєрїўїз. Биз студент-
тик мезгилде айтылуу академик 
Ахунбаев Иса Коноевичтин 5 мї-
нєттїк таўкы конференциясы-
на катышып калаар элек. Алар-
дын ар бир бейтаптын операция-
дан кийинки абалын талдаганы, 
операцияга чейинки диагности-
калык ыкмаларынын чечмеле-
ниши, ушул кїнгє чейин кєз ал-
дымда тартылып турат. 

Ошондуктан, биздин каарма-
ныбыздын ийгилигинин жара-
лышы тарыхый ченемдїїлїк бо-
луп, улуу адамдардын їлгїсї ме-
нен єзїнїн илимге болгон умту-
луусунан келип чыккан. Эмгеги-
нин акыбети акталып, жогоруда 
айтылган кыргыздан чыккан би-
ринчи профессор-хирург Какиш 
Рыскуловнанын їлгїлїї иш таж-
рыйбасы бекеринен кеткен жок. 

Керектїї мезгилде тїнкї нєє-
мєттєгї операцияга чакырып 
калса, тїн уйкусунун бузулганы-
на карабай, єзїнїн жеке турму-
шун алдыўкы орунга койбогон, 
канчалаган убакыт болсо дагы 
операция столунда чаалыктым-
чарчадым дебеген хирургдар-
дын жумуштары бир топ эле 
тїйшїктїї болуп, ошону менен 
катар ишинин ийгилиги дагы 
ошончолук канааттанууну жа-
ратаары анык. Мен билгенден 
Рахаттын колунун чеберчили-
ги анын диагностикалык ык-
маларынын ой-чабытына шай-
кеш келет. Бейтапты сєз менен 
алаксытпай, тез жардам берїїгє 
шашылып, ультра-їн аппараты 
аркылуу єз кєзї менен кєрбєсє 
ыраазы болбойт. Ошондой ий-
гилигинин аркасында илимдин 
жолуна сая тїшїп, 2007-жылы 
Кыргыз Республикасынын эм-
гек сиўирген врачы деген наам 
алган. 2010-жылдан баштап                                                          
Рахатбек Арсыбекович КР Улут-
тук илимдер академиясынын 
мїчє-корреспонденти болду.   
Рахаттын дагы бир єзгєчєлїгї 
иши менен илимдин чыйырында, 
ийне менен кудук казгандай, эм-
гектенип жїрєт. Талыкпай илим 
менен алектенип жїрїп, єт жолу-
нун ооруларын кїўгєй-тескейин 
тереў изилдеп, кєп эле илимий 
эмгек жазды.

Єзгєчє єзї кєўїл бурган, Кыр-
гыз Республикасындагы эхино-
коккоз, альвеококкоз оорулары-
нын жайылышын алдын алуу 

їчїн алыскы тоолуу райондор-
го, облустарга чейин барып, же-
ринде изилдєє ишин жїргїзїп 
келет. Рахаттын ошондой эмге-
ги бааланып, 2008-жылы Эл ара-
лык “Ата-Тїрк” фондунун “Алтын 
колдуу хирург” номинациясын-
дагы алтын медалын алды. Биш-
кек шаарынын ардактуу атуулу 
болду. 2019-жылы “Даўк” орде-
ни менен сыйланды.

Жаўы єсїп келе жаткан меди-
циналык багыттагы кесипкєй-
лєрдї тарбиялоодо анын ийги-
лиги жетишээрлик. 15 медици-
на илиминин кандидатын, 5 док-
торун даярдады. Анын талыкпай 
иштеген илимий ишинин натый-
жасы болуп, 10 монография, 135 
илимий эмгеги жарык кєрдї. Биз 
билгенден Рахатбек 4 ойлоп та-
буунун, 12 рационализатордук 
сунуштардын жаратуучусу бо-
луп эсептелет.

Рахаттын ийгилигин баалап, 
мен бир кезде жазган ырымдан 
їзїндї келтире кетейин: 

Профессор, ашып илим белесин,
Калкыбызга ден соолукту бересиў, 
Жаш кезиўде жаркылдаган студент,
Жаштар менен дагы эле иштеп 
   келесиў.

Рахат деп мурун билсек атыўды,
Эмгек менен даана багыў ачылды.
Аппак таўда талбай ишин баштаган,
Элиў билет Оморовдой баатырды!.. 
Ыр саптарында белгилегендей, 
эмгектене берсеў ошонун ийги-
лигин кєрєт экенсиў. 

COVID-19 оорусу башталган эки 
жылдын ичинде, санаасы санга 
бєлїнгєн профессор Оморовдун 
демилгеси аркылуу, коронавирус 
пандемиясы менен кїрєшїїдє ка-
за тапкан медиктерге арнап, мед 
академиянын алдына эстелик ор-
нотууга аракет кылып келет. Ра-
хаттын суроосу боюнча ошол эсте-
ликке жазыла турган “Светя дру-
гим, сгораю сам” деген латын ти-
линдеги макалга ылайыктап тєрт 
сап ыр жазып бербейсиўби деген 
єтїнїчїнєн улам: 

Адамзатка жарык чачып,
Єзїм єчїп баратам.
Єтсєм да бул дїйнєдєн,
Жакшылыкты жаратам... деп жаз-

ганым бар эле.

Сєз соўунда белгилїї хирург 
Рахатбек Оморовдун ден соолу-
гу чыў болуп, ишинин ийгилиги 
арта беришин тилеп, биз Биш-
кек шаарындагы коллегалары-
нын атынан Кыргыз Республи-
касынын Улуттук илимдер ака-
демиясынын академиги болу-
шун, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук илимдер академиясы-
нын жамааты колдоп беришин 
єтїнєт элек. Татыктуу адам ар 
дайым Єкмєт тарабынан, коом-
чулук тарабынан колдоого ээ бо-
луп турса, ишинин ийгилиги да 
арта берери анык.

Темирбек БЕКБОЕВ, 
Чыгыш медицинасы боюнча

белгилїї адис-дабагер, 
Саламаттык сактоонун 

ардактуу кызматкери

Илим чыйырындагы окумуштуу-хирург

ЭМГЕГИ МЕНЕН ЭЛГЕ ТААНЫЛГАН 
ДАРЫГЕР – РАХАТБЕК ОМОРОВ 
(КЫРГЫЗ ЭЛИНИН БЕЛГИЛЇЇ ХИРУРГ-ПРОФЕССОРУ РАХАТБЕК АРСЫБЕКОВИЧТИН БЕЙНЕСИНЕ СЇРТЇМДЄР)
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ê¿÷ºò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 18-îêòÿáðûíäàãû ¹568 
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðûíûí ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðû-
íà ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðû òóóðàëóó” òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 211 æàíà 
212- ïóíêòòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"

211. Øààðäûí, ðàéîíäóí ïðîêóðàòóðàëàðûíûí, àäèñòåøòèðèëãåí 
ïðîêóðàòóðàíûí óëóê òåðãºº÷¿ñ¿ 2,98 

212. Øààðäûí, ðàéîíäóí ïðîêóðàòóðàëàðûíûí, àäèñòåøòèðèëãåí 
ïðîêóðàòóðàíûí òåðãºº÷¿ñ¿ 2,93 

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí 

óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèð¿¿ ñóíóøòàëñûí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí 

ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 21-èþëó, ¹82

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН ЫСЫК-КЄЛ 
РАЙОНУНУН ТАМЧЫ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ 

"ТОКОЙ ФОНДУСУНУН ЖЕРЛЕРИ" КАТЕГОРИЯСЫНАН "ЄНЄР 
ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, 

КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" 
КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ûñûê-Êºë îáëóñóíà èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñó-
íóí Ûñûê-Êºë ðàéîíóíóí Òàì÷û àéûëäûê àéìàãûí-
äà ãîëüô-êóðîðòóí äîëáîîðëîî æàíà êóðóó ìàêñà-
òûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 
20-áåðåíåñèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñ-
ôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëå-
ðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë 
îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2020-æûë-
äûí 24-èþíóíäàãû êîðóòóíäóñóí, Ûñûê-Êºë ðàéîí-
äóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2019-æûë-
äûí 10-èþëóíäàãû ¹95 ÷å÷èìèí ýñêå àëóó ìåíåí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñó-
íóí Ûñûê-Êºë ðàéîíóíà êàðàøòóó Òàì÷û àéûëäûê 
àéìàãûíäà æàéãàøêàí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåí÷èê-
òå òóðãàí 92,25 ãà æåðëåð (77,4 ãà - æàéûò, 0,25 ãà - 
æîëäîð, 1,8 ãà - ñóó àñòûíäà, 12,80 ãà - áàøêà æåð-
ëåð) ãîëüô-êóðîðòòó äîëáîîðëîî æàíà êóðóó ¿÷¿í 

"Òîêîé ôîíäóñóíóí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð 
æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòè-
êàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòà-
ãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîð-
ìàöèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí 
Ûñûê-Êºë ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ-
ñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:

- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó÷ó äîêóìåíòòåðãå òèåøå-
ë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð-
ëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

- àéûë ÷àðáà æàíà òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æî-
ãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí îð-
äóí òîëòóðóóíóí íàðêûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
æåð ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê òºëººí¿.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-èþëó, ¹81

Азия Єнїктїрїї Банкы 
каржылаган долбоор то-
лугу менен ишке кирсе, 

аймактык байланыш бекемдеп, 
жол жээктеринин инфраструкту-
расы жакшырат. Кєчєлєрдї жа-
рыктандыруу, унаа токтотуучу 
жайлар, аялдамалар, карама-
каршы тилкени бєлгєн бетон 
парапеттер, тротуарлар жана 
коопсуздукту камсыз кылуучу 
жол белгилери, жєє адамдар 
єтїїчї сызыкчалар да бул дол-
боорго киргизилген. Жолду оў-
доо иштери толугу менен аякта-
са айдоочулардын автоунаа чы-
гымдары азайып, калктын жол-
го кеткен убактысы їнємдєлєт 
дешет жолчулар.

Бишкек – Кара-Балта жолунун 
негизги бєлїгї быйыл октябрь 
айында ишке берилет. Учурда 
жалпы 45 чакырымга созулган 
жолдун 72 пайызы аткарылды. 
Ал эми кошумча макулдашуу 
аркылуу башталган жол тилке-
лери кийинки жылы аяктайт. 
Аны куруу милдетин кытайлык 
компания алып, азыркы тапта 
жолду куруу уланууда. Учурда 
Бишкек – Кара-Балта жолунун 

Киркомстром тилкесинде оў-
доо иштери кызуу жїрїп жа-
тат. Бул жол негизги долбоорго 
камтылбагандыктан, кошумча 
макулдашуу менен 7 чакырым-
дан ашык жолдун курулушу жї-
рїїдє. Жол салуунун техноло-
гиясына ылайык органикалык 
минералдык аралашмага чейин-
ки тємєнкї катмары 600 метрге 
тєшєлїп, иштин 2 пайызы ат-
карылды. Бул жол тилкесин 
ишке киргизїї 2022-жыл-
дын октябрь айына бел-
гиленїїдє.

Єлкєнїн тїндїк-
тїштїгїн туташтырган 
жолду эл аралык талап-
ка жооп бергидей, заман-
бап куруу иштери 2017-жы-
лы колго алынган. Бирок, ар 
кандай себептер менен жол ку-
руу иштери кечеўдеген.  Мисал-
га алсак, кєпїрє куруу, жарык-
тандыруу, аялдамаларды, тро-
туарларды куруу иштери жайлап, 
кээде аба ырайынын туруксузду-
гу жолтоо кылган. Єткєн жылы 
COVID пандемиясынан улам кы-
тайлык жол салчу адистер кел-
бей калышкан. Жол курулушу-
нун кечиккенинин бир себеби 
да ошол.

Жаўы жол эки эсеге кеўейти-
лип, 4 жана 6 тилкелїї. Союз ке-
зинде салынган жол 10-15 тонна-
га гана ылайыкталган эле. Учур-
да эў чоў жїк ташуучу унаанын 
салмагына жараша курулууда. 
Ар бир унаанын дєўгєлєк огуна 
тїшкєн салмак кєтєрїмдїїлї-
гї 11 жарым тонна келип, жїгї 
менен 50 тоннанын тегерегинде 
салмакты кєтєрєт. Ага ылайык 
жол 5 катмардан турат. Минерал-
дык аралашма, асфальт тєшєє 
сыяктуу жумуштардын сапаты 

эл аралык “Temelsu International 
Engineering” компаниясынын 
єкїлдєрї тарабынан текшерилет. 
Айрым жол тилкелерине кооп-
суздук чийиндери тїшїрїлїїдє. 
Суюк термопластка айнек чаў-
чалары кошулуп чийилет. Себе-
би, тїнкїсїн жол чийиндери ай-
некке чагылышып, айдоочуларга 
жол кєрсєтїп турат.

Курулуп жаткан жол тууралуу 
адистер єз ой-пикирлерин 
айтып беришти. 

“Жолго тєшєлє турган 
минералдык-органикалык ара-
лашманын сапатын, ал тургай 
температурасынын жогорулу-
гун да текшерип турабыз. Тє-
шєлгєндєн кийин 120 градус-
тан 140 градуска чейин ысык 
болушу керек. Салынып жаткан 
жолдор толугу менен эл аралык 

стандарттарга жооп берет. Тї-
зїлгєн келишимдин негизинде 
компания жолго 1 жыл кепил-
дик берет. Бул аралык ичин-
де кемчиликтер кетип, жолдун 
кээ бир жерлери бузулса, жолду 
куруудагы жумуш жокко чыга-
рылат. Бирок, учурда салынып 
жаткан жол дїйнєлїк талаптар-
га жооп берип, кеминде 10 жыл 
жїргїнчїлєргє, айдоочуларга 
кызмат кылат”, - дейт “Temelsu 
International Engineering” компа-
ниясынын єкїлї Кенан Керсак. 

“Бишкек – Кара-Балта жолун 
Азия Єнїктїрїї Банкы каржы-
лап, тендерден Кытайдын Сhina 
Railway курулуш компания-
сы жеўип алган. Транспорт жа-
на коммуникациялар министр-
лиги менен кытайлык куру-
луш компаниясынын ортосун-
да тїзїлгєн келишимдин наркы 
70 миллион доллардан жогору. 

Экономиканын кїрєє тамыры – жолЭкономиканын кїрєє тамыры – жол

БИШКЕК – КАРА-БАЛТА 
ЖОЛУНУН КУРУЛУШУ КЕЛЕРКИ 
ЖЫЛЫ АЯКТАЙТ

Кыргыз Республикасынын 
Транспорт жана 
коммуникациялар 
министрлиги уюштурган 
пресс-турда тїндїк менен 
тїштїктї туташтырган 
жолдун Бишкек – Кара-
Балта тилкелеринде жїрїп 
жаткан оўдоо иштери 
менен тааныштык. Бул 
жол союз кезинде салынып, 
эскилиги жетип, автоунаа 
жїрїїгє жараксыз абалга 
келген. Учурда толугу менен 
оўдолуп жаткан трасса 
Чїй облусунун калк жыш 
жайгашкан аймактарын 
аралап єтєт. Анын  
узундугу – 52,1 километр. 
Борбор менен  Кара-Балта 
шаарын туташтырган 
магистралда кїнїнє 
40 000дей автоунаа 
каттайт.

Келишим боюнча жолду їч жыл-
дын ичинде бїтїрїї каралган. 
Бирок, пандемияга байланыш-
туу курулуш иштери кечеўде-
ген. Быйыл ноябрь айына чейин 
жолдун 45 чакырымдан ашууну 
бїткєрїлєт”, - деди министрлик-
тин маалымат катчысы Кылыч                            
Досумбетов. 

“Бишкек – Кара-Балта жолу-
нун курулушу эки бєлїккє бєлїн-
гєн. Киркомстром тилкеси День-
Сяопин кєчєсїнєн башталып, ав-
тоунаа базарынан аяктайт. Ал эми 

биринчи тилкеде аз эле жу-
муш калды. Учурдан пайда-
ланып айдоочуларга кайры-
лып кетээр элем. Оўдоо иш-
тери жїрїп жаткандыгына 
байланыштуу жол тыгыны 
жаралат. Тїшїнїї менен ка-
был алыўыздар жана оўдоо 
иштери жїрїп жаткан жер-
лердеги жол белгилерине 
кєўїл буруўуздар.

Жалпысынан 14 см ка-
лыўдыктагы эки катмарлуу 
асфальт-бетон тєшєлмєсї 
тєшєлєт.  Мындан тышка-
ры, долбоордун алкагында 
7 кєпїрє, кичи курулмалар 

- 671, аялдамалар - 114, калктуу 
аймактарда тротуар жана 6  жер 
алдындагы єтмєктєрдї оўдоо 
камтылган”, -дейт Сhina Railway 
курулуш компаниясынын єкїлї 
Чжан Лян.

Беловодск айылында 10 жыл-
дан ашуун жашаган Татьяна Иса-
кова: “Тїндїк менен тїштїктї 
бириктирген ушул жолду жаса-
ганы абдан жакшы болду. Мур-
да эки катар автоунаа араў єтє 
турган жолду кеўейтишти. Эми 
жол эрежелерине ылайык бел-
гилер орнотулуп, жол чырак 
коюлса дейм. Анткени, жолдун 
ушул тушунда мектеп, бала бак-
ча жайгашкан. Сентябрь жакын-
дады окуучулар їчїн жол чырак 
коюлганы оў. Анткени, оўдол-
гонго чейин бул жолдо жол кыр-
сыктары кєп катталган”, - деди.

Асел БАРЫКТАБАСОВА

ки тємєнкї катмары 600 метрге 
тєшєлїп, иштин 2 пайызы ат-
карылды. Бул жол тилкесин 
ишке киргизїї 2022-жыл-
дын октябрь айына бел-

ка жооп бергидей, заман-
бап куруу иштери 2017-жы-
лы колго алынган. Бирок, ар 
кандай себептер менен жол ку- Кенан Керсак Чжан ЛянКылыч Досумбетов Татьяна Исакова
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НАСЫРКУЛ УРМАНБЕТОВ 
АТЫНДАГЫ «АРПА» АЧЫК 

АКЦИОНЕРДИК КООМУ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «АРПА» ИМЕНИ 
НАСЫРКУЛА УРМАНБЕТОВА

Отчёт ОАО  «АРПА» им.Н.Урманбетова 
за 2 квартал 2021 года  

1. Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî îòêðûòîãî òèïà «ÀÐÏÀ» èì.Í.Óðìàíáåòîâà

×àñòíîå ïðåäïðèÿòèå, ã.Áèøêåê. óë.Òîêòîãóëà, 256, òåë.: 64-12-53, ôàêñ: 65-02-76, 

Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïðîèçâîäñòâî ïèâà.

2. Êîë-âî âëàäåëüöåâ àêöèé - 161, êîë-âî ðàáîòíèêîâ -167.

3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ îáùåñòâî âëàäååò 5% è áîëåå óñòàâíîãî 
êàïèòàëà - íåò.

4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ – 12.04.2021 ã. Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ 
ÓÐÌÀÍÁÅÒÎÂÛÌ Ä.Í. áûëè ïîëó÷åíû àêöèè. Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå äî ïîëó÷åíèÿ 
ñîñòàâëÿëà 0,48% óñòàâíîãî êàïèòàëà, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîñòàâèëà 0,5% íåò. 

5. Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü îáùåñòâà.

Îò÷¸ò î ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè íà 30.06.2021 ã. â òûñ. ñîì

Êîä ñòðîê Àêòèâû Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 515808,1 533362,4

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû (ÎÑ) 336344,2 326027,7

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çà-
äîëæåííîñòü

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ 
çàäîëæåííîñòü

45978,2 62687,2

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 898130,5 922077,3

Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 118805,2 139502,3

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 77407,5 77273,7

(080) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 196212,7 216776,0

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë 701917,8 705301,3

1. Óñòàâíûé êàïèòàë 79908,1 79908,1

2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åí-
íûé êàïèòàë

3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 622009,7 625393,2

4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë

(100) Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñò-
âåííûé êàïèòàë (060+070+090)

898130,5 922077,3

Îò÷¸ò î ïðèáûëè èëè óáûòêå è ïðî÷åì ñîâîêóïíîì 
äîõîäå çà 2 êâàðòàë 2021 ãîäà â òûñ.ñîì

Êîä ñòðîê Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî ïåðèîäà 

(çà 2020 ãîä)

Íà êîíåö îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 83017,7 41483,1

(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïå-
ðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (äîõî-
äû-ðàñõîäû)

 10855,7 (1595,9)

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû (69564,4) (31252,6)

(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (010+020-030)

24309,0 8634,6

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íå îïåðà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè

(15384,7) (3173,5)

(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íà-
ëîãîâ (040+050)

8924,3 5461,1

(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü (1247,0) -

(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè (060-070)

7677,3 5461,1

(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíó-
ñîì íàëîãà íà ïðèáûëü

 - -

(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åò-
íîãî ïåðèîäà (080+090)

7677,3 5461,1

Îò÷¸ò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå íà 30.06.2021 ã. â òûñ.ñîì

Êîä ñòðîê Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî ïåðèîäà

Íà êîíåö îò÷¸òíîãî  
ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 01.01.2021 ãîäà 712312,1 701917,8

(020) Èçìåíåíèå â ó÷åòíîé ïîëèòè-
êå è èñïðàâëåíèå ñóùåñòâåí-
íûõ îøèáîê

(2729,2)

(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî 709582,9 701917,8

(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå 
ïðèçíàííûå â îò÷åòå î ïðèáû-
ëÿõ è óáûòêàõ

(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò-
÷åòíûé ïåðèîä

7677,3 5461,1

(060) Äèâèäåíäû (15342,4) (2077,6)

(070) Ýìèññèÿ àêöèé

(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñï-
ðåäåëåíèþ

(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà

(100) Ñàëüäî íà 30.06.2021 ãîäà 701917,8 705301,3

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ýìèññèè öåííûõ 
áóìàã – íåò.

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå â îò÷åòíîì êâàðòàëå –0 òûñ.ñîì.

8. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ çà îò÷åòíûé 
êâàðòàë – 0 òûñ.ñîì êðàòêîñðî÷íûõ âëîæåíèé, äîëãîñðî÷íûõ âëîæåíèé - íåò.

9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì – ñîãëàñíî ðåøåíèþ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ ñ 1 àâãóñòà 2021 ãîäà áóäåò íà÷àòà âûïëàòà äèâèäåíäîâ çà 2020 ãîä.

10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðå-
ñîâàííûìè â ñîâåðøåíèè ñäåëêè – íåò.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Ä. ÓÐÌÀÍÁÅÒÎÂ

Ãëàâíûé áóõãàëòåð Ò.ÃÓÁÀÐÅÂÀ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган 
уюмдарынын Директорлор кеўештерине 

талапкерлердин тышкы резервине киргизїї їчїн 
талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт.

Ачык тандоого катышуу боюнча кеўири маалымат менен 
Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтынын «Сынактар» 

бєлїгїнєн таанышууга болот.

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî 

îáùåñòâà «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ» 
(ðåøåíèå Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ïðîìûøëåííîñòè 

Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 23 èþëÿ 2021 ãîäà ¹5-Ð):

1. Áåðäèåâ Àñõàò Êàáûëîâè÷ îñâîáîæäåí ñ äîëæíîñòè Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâ-
ëåíèÿ – ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ 
êîìïàíèÿ», ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

È.î. Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ Æ.È. À×ÈÊÅÅÂ
Íà÷àëüíèê ÓÏÎèÊÂ Í.Ä. ÑÅÐÃÅÅÂÀ
Ýêñïåðò ÓÏÎèÊÂ Ì.Ä.×ÛÍÒÅÌÈÐÎÂ

“Кредиттик союздардын каржы 
компаниясы” ачык акционердик коому

акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 
2021-жылдын 20-августунда боло тургандыгы тууралуу маалымдайт, 

дареги: Бишкек ш., Фрунзе кєч., 429 Б 
(Ибраимов кєч. менен кесилишет, “Достук” мейманканасы). 

×îãóëóøòóí áàøòàëûøû: ñààò 10.00äº.
Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 9.00äºí 10.00ãº ÷åéèí.
Æàëïû ÷îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 

2021-æûëäûí 17-àâãóñòó.
ªòêºð¿¿ ûêìàñû – à÷ûê.

×ÎÃÓËÓØÒÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûí øàéëîî;
2. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºñ¿í øàéëîî.
Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êºç êàðàíäûñûç ì¿÷ºñ¿í¿í áèð áîø êûçìàò îðäóíà òàëàïêåðëåð 

äîêóìåíòòåðäè 2021-æûëäûí 13-àâãóñòóíäà ñààò 17.00ãº ÷åéèí www.fccu.kg ðàñìèé 
âåá-ñàéòûíäà æàðûÿëàíãàí òèçìåãå ûëàéûê òàïøûðûøû êåðåê.

Êåíåíèðýýê “ÊÑÔÊ” ÀÀÊíûí Êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñûíûí ìèëäåòèí àòêàðóó÷óäàí 
òààíûøóóãà áîëîò, Áèøêåê ø., ×¿é ïð., 219, 3-êàáàò äàðåãè áîþí÷à, òåë.: 61-46-03.

Ýñêåðò¿¿: þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ºê¿ëäºð¿íº òàëàïêà ûëàéûê òîëòóðóëãàí 
èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðò áîëóøó òàëàï êûëûíàò. Àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóëóøóíà 
æåêå ºç¿ êàòûøà òóðãàí æåòåê÷èëåð – ºç¿ëºð¿í êûçìàòêà äàéûíäîî æºí¿íäºã¿ 
Êîîìäóí ìººð¿ ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ïðîòîêîëó æå êº÷¿ðìºñ¿ æàíà ïàñïîðò 
òàëàï êûëûíàò.

Открытое акционерное общество 
«Финансовая компания кредитных союзов»

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 
которое состоится 20 августа 2021 года по адресу: 

г. Бишкек, ул. Фрунзе, 429 Б (пересекает ул. Ибраимова – гостиница «Достук»)

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00 ÷àñîâ.
Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: ñ 9.00 äî 10.00 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 

àêöèîíåðîâ – 17 àâãóñòà 2020 ãîäà. 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íîå. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß:

1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Èçáðàíèå ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Êàíäèäàòàì íà îäíó âàêàíòíóþ äîëæíîñòü íåçàâèñèìîãî ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 

íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû äî 17.00 ÷àñîâ 13 àâãóñòà 2021 ãîäà, ñîãëàñíî 
ïåðå÷íþ, ðàçìåùåííîìó íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.fccu.kg.

Áîëåå ïîäðîáíî ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè Êîðïîðàòèâíîãî 
ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà, ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 219, 3 ýòàæ, òåë.: 61-46-03. 

Ïðèìå÷àíèå: ïðåäñòàâèòåëÿì þðèäè÷åñêèõ ëèö èìåòü ïðàâèëüíî îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò. Ðóêîâîäèòåëÿì, êîòîðûå íåïîñðåäñòâåííî áóäóò ïðè-
ñóòñòâîâàòü íà ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, èìåòü ïðîòîêîë èëè âûïèñêó èç ðåøåíèÿ 
î íàçíà÷åíèè åãî â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëÿ, çàâåðåííûé ïå÷àòüþ Îáùåñòâà è 
ïàñïîðò.

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíà 
êàðàøòóó Àìàíáàåâ àéûë ºêìºò¿í¿í 

òóðãóíó Àéäàðàëèåâ Æûëäûçáåê 
Êîøîéáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ áîëãîí 

2000-æûëäûí 29-äåêàáðûíäà áåðèëãåí 
ñåðèÿñû ÒÊÀ ¹6-1104 æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-027

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹72019 îò 
27.06.2017 ã. íà èìÿ Îðîçáàåâà Àñûëáåêà 

Òîïîñîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-238 

Èøåíîâ  Ñîâåòáåêêå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû ×Û ¹71 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-239

Áåêòóðãàíîâà Ãóëüíàðà 
Àéáàøåâíàãà òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

ñåðèÿñû ×Æ VIII “Ê” ¹1095 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-237 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Шергазы Мамбетов

2021-жылдын 20-июлунда Кыргыз Респуб-
ликасынын билим берїїсїнїн эмгек сиўирген 
ишмери, техника илимдеринин доктору, про-
фессор, Кыргыз Республикасынын Инженердик 
академиясынын академиги Мамбетов Шергазы 
Асамбаевич 85 жаш курагында дїйнєдєн кайтты.

Шергазы Мамбетов 1936-жылдын 14-августун-
да Ысык-Кєл облусунун Жети-Єгїз районунун 
Дархан айылында тєрєлгєн.

1965-жылы Фрунзе политехникалык институ-
тунун тоо-геологиялык факультетин ийгиликтїї 
аяктап, Кыргыз ССР Илимдер академиясынын 
Физика жана тоо тектеринин механикасы инс-
титутунда кенже илимий кызматкерден тартып 
профилдик лаборатория башчысына чейинки 
жолду басып єткєн.

Шергазы Мамбетов Кєк-Жаўгак шахтасынын кен мастери, участоктун на-
чальнигинин орун басары, начальник, тоо-геология факультетинин доценти, 
профессору, кафедра башчысы, деканы, Фрунзе политехникалык институ-
тунун проректору, ректору болуп иштеген. Кыргыз ССРинин Коммунисттик 
партиясынын Борбордук Комитетинин мїчєсї, Фрунзе шаардык элдик конт-
ролдоо комитетинин тєрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын 
легендарлуу парламентинин депутаты, Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнє 
караштуу Минералдык-сырьелук ресурстарды комплекстїї пайдалануу боюн-
ча мамлекеттик комиссиянын тєрагасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
аттестациялык комиссиясынын геологиялык жана тоо-кен илимдери боюнча 
эксперттик кеўешинин тєрагасы болгон.

Мамбетов 1990 – 1994-жылдары єлкєнїн легендарлуу парламентинин депу-
таты болуп, ошол эле учурда Илим жана єнєр жай боюнча туруктуу комиссия-
нын тєрагасынын милдеттерин аткарып, эгемендїї Кыргызстандын демокра-
тиялык негиздерин тїптєєгє чоў салым кошкон.

Ошол эле учурда ал билим берїї чєйрєсї менен байланышын їзбєй, акыр-
кы кїндєрїнє чейин республиканын алдыўкы университеттеринде профессор 
болуп эмгектенип келген. Анын жетекчилиги астында 5 кандидаттык диссер-
тация корголгон, ал 120дан ашык илимий эмгектин, анын ичинде 4 моногра-
фиянын автору, эл агартуунун отличниги жана Кыргыз Республикасынын Ин-
женердик академиясынын анык мїчєсї болгон.

Ал СССРдин медалдары, Кыргыз ССРинин Жогорку Советинин Президиуму-
нун Ардак грамотасы, III даражадагы «Шахтёрлордун даўкы», «Эл агартуунун 
отличниги» ардак белгилери менен сыйланган, ага Кыргыз Республикасы-
нын билим берїїсїнїн эмгек сиўирген кызматкери ардак наамы ыйгарылган.

Шергазы Мамбетовдун жаркын элеси элибиздин эсинде тїбєлїк сакталат.
Маркумдун їй-бїлєсїнє жана жакындарына тереў кайгыруу менен кєўїл 

айтып, аза кайгысын теў бєлїшєбїз.

Ñ.Í. Æàïàðîâ, Ò.Ò. Ìàìûòîâ, Ó.À. Ìàðèïîâ, Ñ.Ñ. Êàñìàìáåòîâ, 
Í.Æ. Áàêèðîâà, Ð.È. Îòóíáàåâà, Ñ.Ø. Æýýíáåêîâ, À.Ê. Êàñûìàëèåâà, 

Í.ª. Ñûäûãàëèåâ, À.Æ. Äæóíóøàëèåâ, Æ.Ê. Áàêàøîâà, À.À. Êàñûìàëèåâ, 
Î.Ì. Áàêèðîâ, Æ.Ê. Òóðóñêóëîâ, Ì.Ê. Àëèìáåêîâ, Á.Ý. Òºðºáàåâ, 

À.Ò.Ñóëàéìàíîâ, Ø.È. Àáäûëäàåâ, Ê.Æ. Ðûñïàåâ, Ä.Æ. Áåêìóðçàåâ, 
Á.Ä. Êóïåøåâ, Ã.Æ. Áàéòåðåê, À.Î. Ìàðàëáàåâ, Ì.Ê. ×ûíûáàåâ, 

Ñ.Ò. Ñàðáàíîâ, Ì.Ê. Êîæîåâ, Ð.Ì. Ìåéìàòêóëîâ æ.á.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)

ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» (ППМС)
I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò 

êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïîçèöèþ 

«ЭКСПЕРТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩИН» 
(3 позиции для Баткенского района Баткенской области, Узгенского района 

Ошской области и Сузакского района Джалал-Абадской области) в рамках проекта 
«Поддержки местных сообществ» (ППМС). 

Êàíäèäàòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

 ´ Óñïåøíûé îïûò âûïîëíåíèÿ äîáðîñîâåñòíîé è îòâåòñòâåííîé ðàáîòû;
 ´ Âûñøåå îáðàçîâàíèå;
 ´ Ïîíèìàíèå ïðàâîâîé è èíñòèòóöèîíàëüíîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
 ´ Îïûò ðàáîòû ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
 ´ Çíàíèå ôèíàíñîâûõ ïðîöåäóð è ïðîöåäóð çàêóïîê ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé;
 ´ Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåííî è óñòíî);
 ´ Õîðîøåå çíàíèå ïàêåòà ïðîãðàìì Microsoft Office, Internet;
 ´ Õîðîøåå çíàíèå ïðèíöèïîâ ðàáîòû ñ ìåññåíäæåðîâ è ñîöèàëüíûõ ñåòåé (ôîð-

ìèðîâàíèå ãðóïï, ñïèñêîâ ðàññûëêè â Twitter, WhatsApp, Facebook è äðóãèõ, è 
ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì);

 ´ Çíàíèå ïðîãðàìì äëÿ îðãàíèçàöèè îíëàéí êîíñóëüòàöèé è îáó÷åíèé (âèäåî 
êîíôåðåíöèé, ñäà÷è òåñòîâ è äðóãèõ);

 ´ Çíàíèå ïðèíöèïîâ ïðîâåäåíèÿ îíëàéí ãîëîñîâàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ îíëàéí ïëàò-
ôîðìàõ;

 ´ Îïûò ðàáîòû â ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêèõ è äðóãèõ îò÷åòîâ;
 ´ Îïûò ðàáîòû ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ òðåíèíãîâ, êîíñóëüòàöèé, â òîì ÷èñ-

ëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;
 ´ Ãîòîâíîñòü è âîçìîæíîñòü ÷àñòûõ âûåçäîâ â êîìàíäèðîâêè, ïðîâîäÿ áîëü-

øóþ ÷àñòü âðåìåíè â ñåëüñêèõ ñîîáùåñòâàõ, óñòàíàâëèâàÿ äîâåðèòåëüíûå 
îòíîøåíèÿ ñ æèòåëÿìè, ëèäåðàìè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

 ´ Îïûò ðàáîòû ñ ñåëüñêèìè ñîîáùåñòâàìè, ñâÿçàííîé ñ ìîáèëèçàöèåé ñîîá-
ùåñòâ, ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà è îöåíêè, äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè 
ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷;

 ´ Îïûò ðàáîòû â íåïðàâèòåëüñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ ïðåäïî÷òèòåëåí.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòà-
íîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ 
Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.)».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ 
â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è 
ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 10 àâãóñòà 2021 ã.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò ðàññìîòðåíû. Íà 
ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТА «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» (ДФ ППМС)

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïîçèöèþ 

«ЭКСПЕРТ ПО ПОДДЕРЖКЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩИН» 
(для Узгенского района Ошской, для Базар-Коргонского района и Ноокенского района 
Джалал-Абадской области – 3 позиции) в рамках дополнительного финансирования 

проекта «Поддержки местных сообществ» (ДФ ППМС). 

Êàíäèäàòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

 ´ Äèïëîì áàêàëàâðà èëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ ñòåïåíü;
 ´ Îïûò ðàáîòû ñ ñåëüñêèìè ñîîáùåñòâàìè â ïðîöåññå ìîáèëèçàöèè ñîîáùå-

ñòâà; 
 ´ Îïûò è ìîòèâàöèÿ â èñïîëüçîâàíèè öèôðîâûõ ðåøåíèé/èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé â öåëÿõ ìîáèëèçàöèè ñîîáùåñòâà è ðàçâèòèÿ ñðåäñòâ ê 
ñóùåñòâîâàíèþ;

 ´ Ïðîäåìîíñòðèðîâàííîå ïîíèìàíèå ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ðûíêîâ è öå-
ïî÷åê ñòîèìîñòè (íàïðèìåð, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, ðåìåñ-
ëà èëè óñëóãè ÈÒ);

 ´ Ïðîäåìîíñòðèðîâàííûé èíòåðåñ è ïðèâåðæåííîñòü ïîâåñòêå ïî èçìåíå-
íèþ êëèìàòà;

 ´ Îïûò ïîñòðîåíèÿ äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ìåñòíûìè âëàñòÿìè è ëè-
äåðàìè ñîîáùåñòâà, è íåïðàâèòåëüñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè; 

 ´ Îïûò ðàáîòû ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ òðåíèíãîâ, êîíñóëüòàöèé, â òîì ÷èñ-
ëå ñ èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ;

 ´ Îïûò â îò÷åòíîñòè ïî ÌèÎ èëè ñáîðå öèôðîâûõ äàííûõ;
 ´ Îïûò ðàáîòû ñ ìåæäóíàðîäíûìè ïðîåêòàìè, áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
 ´ Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåííî è óñòíî);
 ´ Õîðîøåå çíàíèå Microsoft Office, Internet;
 ´ Õîðîøåå óìåíèå ðàáîòàòü ñ ìåññåíäæåðàìè è ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè (ñîçäà-

íèå ãðóïï, ðàññûëêà ñïèñêîâ ÷åðåç Twitter, WhatsApp, Facebook è ò.ä. è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå ññûëîê).

«Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå» íà äàííûå ïîçèöèè, ìîæíî ïîëó÷èòü äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ïî àäðåñó èëè ýëåêòðîííîé ïî÷òå óêàçàííûì íèæå. 

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòà-
íîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ 
Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.)».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ 
â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå 
â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è 
ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 10 àâãóñòà 2021 ã.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò ðàññìîòðåíû. Íà 
ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

ОАО «КЭРЦ» 
настоящим уведомляет о существенном факте: 

23 èþëÿ 2021 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà, 119, ñîñòîÿ-
ëîñü âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ, ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ, êâîðóì 
ñîáðàíèÿ – 100%. Íà ñîáðàíèè ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1.1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà Òóðäóêååâó Ã.Í. - ïðåäñòàâèòåëÿ 
íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð». 

2.1. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâà Ðàäæàáîâîé Ç.À. 
3.1. Èçáðàòü ñåêðåòàð¸ì Îáùåñòâà Àñàíêîæîåâó Í.Á.

Í-154

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î 
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ 

äîëþ ¹0081699 îò 18.06.2007 ã. íà 
èìÿ ×àëæàíîâà Êàäûðà Êóíóåâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-225

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ¹058377, 
äîãîâîðà äàðåíèÿ ¹201423127 è 

òåõ. ïàñïîðòà îò 09.02.2011 ã. íà 
èìÿ Óñìàíîâà Óìóðáåêà Ñàéôèåâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Í-233

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î 
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
×À ¹800046 íà èìÿ Øàóäèíîâîé 
Ìàâëþäû Øàóêåòîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-236

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
ïîëüçîâàíèÿ íà çåìåëüíóþ äîëþ 

¹0185 îò 23.05.2007 ã. íà èìÿ 
Ìàíàáàåâà Ýðæàíà Äæóñóïîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-234

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î 
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê × ¹990489 íà 
èìÿ Ëèõîòèíà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-235

Адивай кызы Нуризат 
жеке ишкердїїлїгїн 

токтоткондугун маалымдайт. 
Äîîìàòòàð áèð àéäûí è÷èíäå êàðàëàò. 

Äàðåãè: Íîîêàò 
ð/íó, Êàðà-Òàø àéûë àéìàãû. 

Òåë.: (0777) 34-25-20, ÎÊÏÎ 30940737, 
êàòòîî íîìåðè 27697059. 

Ï/Ï-156

Ìîìóíêóëîâ Ñàïàðáåê Àñûëáåêîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ 05.04.2012-æ. 

áåðèëãåí ìàì. àêò ×¹381350 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Æàíûáåêîâ Àáäèíàçàðäûí 
íààìûíäàãû ìàì. àêò ¹415380 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-160
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Àêòèâû Íà 30.06.2021 Íà 31.12.2020

Äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâèâàëåíòû 87 101 63 277

Äåïîçèò 2 400

Öåííûå áóìàãè, óäåðæèâàåìûå äî ïîãàøåíèÿ 13 630 13 380

Ïðîèçâîäíûé ôèíàíñîâûé àêòèâ 33 091 39 921

Êðåäèòû âûäàííûå 1 565 890 1 338 053

Îñíîâíûå ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû 14 169 15 590

Ïðî÷àÿ ñîáñòâåííîñòü áàíêà 3 124 1 293

Îòëîæåííîå íàëîãîâîå òðåáîâàíèå 2 685 2 685

Ïðî÷èå àêòèâû 40 357 5 777

Èòîãî àêòèâîâ 1 762 447 1 479 976

Îáÿçàòåëüñòâà

Êðåäèòû ïîëó÷åííûå 1 373 418 1 129 727

Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà 39 465 30 324

Èòîãî îáÿçàòåëüñòâ 1 412 883 1 160 051

Êàïèòàë

Ïðîñòûå àêöèè (ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûé óñòàâíûé êàïèòàë) 154 934 154 934

Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 194 630 164 991

Èòîãî êàïèòàëà 349 564 319 925

Èòîãî îáÿçàòåëüñòâ è êàïèòàëà 1 762 447 1 479 976

Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü Íà 30.06.2021 Íà 31.12.2020

Ïðîöåíòû ïîëó÷åííûå 242 550 386 248

Ïðîöåíòû óïëà÷åííûå  (92 074)  (151 297)

Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû  (83 414)  (140 081)

(Óâåëè÷åíèå)/ óìåíüøåíèå îïåðàöèîííûõ àêòèâîâ:

Êðåäèòû âûäàííûå  (1 061 454)  (1 680 730)

Êðåäèòû ïîãàøåííûå 814 075 1 436 319

Ïðî÷èå àêòèâû  (25 069)  (6 646)

Óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) îïåðàöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ:

Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà  (2 926)  (8 017)

×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äî óïëà-
òû íàëîãà íà ïðèáûëü

 (208 312)  (164 204)

Íàëîã íà ïðèáûëü óïëà÷åííûé  (4 680)  (7 071)

×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè -212 992 -171 275

Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ïîêóïêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ  (1 743)  (7 813)

Óâåëè÷åíèå äåïîçèòîâ â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ  (3 798)  (146 307)

Óìåíüøåíèå äåïîçèòîâ â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ 15 757 164 338

Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã 0 -13 109

Äîõîäû ïîëó÷åííûå ïî öåííûì áóìàãàì 485 485

×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  10 701  (2 406)

Ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ïîñòóïëåíèÿ îò êðåäèòîâ ïîëó÷åííûõ 522 325 409 412

Âûïëàòû ïî êðåäèòàì ïîëó÷åííûì  (295 757)  (264 491)

Ãðàíòû ïîëó÷åííûå 0 330

×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè 226 568 145 251

Óáûòîê îò êóðñîâîé ðàçíèöû ïî äåíåæíûì ñðåäñòâàì è èõ ýêâèâàëåíòàì  (453)  (643)

×èñòûé ïðèðîñò (óìåíüøåíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èõ ýêâèâàëåíòîâ  23 824 -29 073

Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà 63 277 92 350

Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà 87 101 63 277

Óñòàâíûé 
êàïèòàë

Íåðàñïðåäåëåííàÿ 
ïðèáûëü Èòîãî

Íà 31.12.2019 ã. 154 934 102 701 257 635

Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 
31.12.2020 ã.

- 62 290 62 290

Íà 31.12.2020 ã. 154 934 164 991 319 925

Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 
30.06.2021 ã.

- 29 639 29 639

Íà 30.06.2021 ã. 154 934 194 630 349 564

ЗАО МФК "ЭЛЕТ-КАПИТАЛ"

Ïðîöåíòíûå äîõîäû 237 298 407 071

Ïðîöåíòíûé äîõîä ïî öåííûì áóìàãàì 720 740

Ïðîöåíòíûå ðàñõîäû (107 837) (174 808)

×èñòûé ïðîöåíòíûé äîõîä äî âû÷åòà óáûòêà îò îáåñöåíåíèÿ ïî ïðî-
öåíòíûì àêòèâàì

130 181 233 003

Óáûòîê îò îáåñöåíåíèÿ ïî ïðîöåíòíûì àêòèâàì (13 244) (5 058)

×èñòûé ïðîöåíòíûé äîõîä 116 937 227 945

Ïðî÷èå äîõîäû 222 1 120

Îáùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû (83 722) (159 074)

Äîõîä îò îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé (453) (643)

Ïðèáûëü äî íàëîãà íà ïðèáûëü 32 984 69 348

Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü (3 345) (7 058)

×èñòàÿ ïðèáûëü è èòîãî ñîâîêóïíîãî äîõîäà çà ïåðèîä 29 639 62 290

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ-Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÊÀÌ×ÛÁÅÊÎÂ Ý.Ñ.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð: ÒÀÇÀÁÅÊÎÂÀ Í.×.

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 30 июня 2021 г.(включительно)

2021-жылдын 22-июлунда 82 
жаш курагында Кыргыз Респуб-
ликасынын дипломатиялык кыз-
матынын ардагери, Кыргыз Рес-
публикасынын Атайын жана ый-
гарым укуктуу элчиси, профессор 
Кемелбаев Нурказы Кемелбаевич 
дїйнєдєн кайтты.

Нурказы Кемелбаев 1939-жыл-
дын 25-декабрында Ысык-Кєл 
облусунун Тоў районунун Аксай 
айылында туулган.

Ал Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин жана СССР Тышкы 
иштер министрлигинин Диплома-
тиялык академиясынын чет тил-
дер факультетин аяктаган.

Эмгек жолун англис тилин оку-
туучу, орто мектептин мугалими 
жана райондук партия комитетинин инструктору болуп башта-
ган. Андан кийин 1974-жылы СССРдин дипломатиялык кызмат 
органдарынын системасында Индиянын Калькутта шаарын-
дагы Башкы консулдугунун вице-консулу болуп эмгектенген.

1978–1995-жылдары Кыргыз ССРинин Тышкы иштер ми-
нистрлигинин башкы кеўешчиси, Кыргыз Республикасынын 
Тышкы иштер министрлигинин эл аралык уюмдар, пландоо 
жана тышкы саясаттын экспертиза бєлїмїнїн башчысынын 
орун басары, Кыргыз Республикасынын Тїркиядагы Элчили-
гинин кеўешчиси, КМШ башкармалыгынын жана маалымат 
бєлїмїнїн кеўешчиси болуп иштеген.

Кемелбаев Нурказы 2001-жылы Кыргыз Республикасынын 
Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык академиясын 
жетектеп, улуттук дипломатия мектебин єркїндєтїп, кєптєгєн 
келечектїї адистерди даярдаган.

Мамлекетке жасаган єзгєчє эмгеги бааланып, ал «Даўк» ме-
далы, Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн Ардак грамотасы, 
Россия Федерациясынын биринчи даражадагы Горчаков ордени 
менен сыйланган, ага «Кыргыз Республикасынын Атайын жана 
ыйгарым укуктуу элчиси» дипломатиялык рангы, ошондой эле 
республика їчїн дипломатиялык кадрларды їзїрлїї даярдаган-
дыгы їчїн «Кыргыз Республикасынын билим берїїсїнє эмгек 
сиўирген кызматкери» ардак наамы ыйгарылган.

Нурказы Кемелбаев єз ємїрїн татыктуу жашап єттї. Ал аб-
дан чынчыл, боорукер жана кесиптештеринин урмат-сыйына 
татыган, єз муунунун мыкты єкїлї болгон. Анын ємїрї жана 
чыгармачылыгы – элге жана Мекенге адал кызмат єтєгєн ак 
эмгектин їлгїсї.

Кыргызстандын татыктуу уулу жана эў мыкты инсаны Нур-
казы Кемелбаевдин жаркын элеси элибиздин эсинде тїбєлїк 
сакталат.

Маркумдун їй-бїлєсїнє жана жакындарына тереў кайгыруу 
менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бєлїшєбїз.

Ñ.Í. Æàïàðîâ, Ò.Ò. Ìàìûòîâ, Ó.À. Ìàðèïîâ, 
Ñ.Ñ. Êàñìàìáåòîâ, Í.Æ. Áàêèðîâà, Ð.È. Îòóíáàåâà, 

Ñ.Ø. Æýýíáåêîâ, À.Ê. Êàñûìàëèåâà, Í.ª. Ñûäûãàëèåâ, 
À.Äæ. Äæóíóøàëèåâ, Æ.Ê. Áàêàøîâà, À.À. Êàñûìàëèåâ, 

Ò.È. Èêðàìîâ, Ð.À. Êàçàêáàåâ, Ä.Ñ. Äþøåêååâ, 
À.À. Àéäàðáåêîâ, Ã.Äæ. Áàéòåðåê, ×.Ó. Àäàìêóëîâà, 
Æ.Ò. Òóìåíáàåâà, Ì.Ñ. Èìàíàëèåâ, Ì.Ó. Ñàðàëèíîâ, 

Æ.Ñ. Ñààäàíáåêîâ, Ë.À. Èìàíàëèåâà, Äæ.À. Àòàáåêîâ, 
È.À. Îðîëáàåâà Ì.Ì. Ìàìàêååâ, Ò.À. Àêìàòîâ, 

Ò.×. ×ûíãûøîâ, Ý.Ñ. Êàïòàãàåâ, Ì.Ê. Êîæîåâ, 
Á.Ê. Àñòàíàêóëîâ.

Нурказы КЕМЕЛБАЕВ
ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2021 г. (включительно)

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 30 июня 2021 г. (включительно)

ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 30 июня 2021 г. (включительно)

*ед. изм: тыс.сом

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ 
äîëþ ¹0081699 îò 18.06.2007 

ã. íà èìÿ ×àëæàíîâà 
Êàäûðà Êóíóåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-225

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹0031728 îò 25.05.2004 ã. 

íà èìÿ Àíäðþùåíêî Ëþáîâü 
Êóçüìèíè÷íû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-232

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ñåðèè ×ÃÐ 
5615 îò 16.01.2002 ã., ÎÊÏÎ 

22899745, ÈÍÍ 22201195300250 
íà èìÿ ÈÏ Òîêàðåâà 

Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-231

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷ 
×¹915857 îò 27.03.2020 ã. 
íà èìÿ Îñìîíîâà Çàáèòà 

Ãîãóøîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-229

Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèè ÈÊ-ÀÑ ¹1000804 

îò 28.12.1994 ã. âûäàííîå 
íà èìÿ Áîçóìáàåâà Áåêåíà 
èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 

2-01-12-0003-0493 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-230

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ¹712 îò 21.05.1999 ã. 
íà èìÿ Àéòèêååâà Êå¢åøáåêà 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-228

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè ¹0022466 îò 
29.09.2003 ã. íà èìÿ Àëêàíîâîé 

Ãóëõàí Àáèòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-227

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëþ) ¹0017600 îò 17.03.1997 ã. íà 

èìÿ Àáàõàíîâà Àäèëÿ ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-226
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Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

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 пози-
циясын билдирбейт.

"Учкун" ААК
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹725. Íóñêàñû 4000     

Áàñóóãà 26.07.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума

кїндєрї чыгат.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

ГП «ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 
обращается к Вам с целью установления владельца 

прицепа к Автовозу «Рено» - трал KASSBOHRER, 
номер шасси «*VAK65400005142993*», 1998 г. выпуска, 

находящегося в зоне таможенного контроля 
«МТО Автомобильный -2» - по адресу: Чуйская область, 

с. Нижняя Ала-Арча, пер. Курманалиева, 1-А.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Àâòîâîç «Ðåíî» è åãî ïðèöåï òðàë 
KASSBOHRER, íîìåð øàññè «*VAK65400005142993*», 1998 ã.
âûïóñêà, â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà âðåìåíè (ñ 2015 ã.) 
íàõîäèòñÿ íà õðàíåíèè ÃÏ «Òàìîæåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà» áåç 
òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ, â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêîâ âðåìåí-
íîãî õðàíåíèÿ, âëàäåëüöó äàííîãî Àâòîâîçà è ïðèöåïà ê íåìó 
íåîáõîäèìî ñ ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèìè äîêóìåíòàìè îáðàòèòü-
ñÿ â ÃÏ «Òàìîæåííàÿ èíôðàñòðóêòóðà» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
óë. ×îêàíà Âàëèõàíîâà, 2-À, îòäåë þðèäè÷åñêîé ðàáîòû, 
òåë.: (0704) 46-40-59, (0555) 608-301.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâÿòñÿ äîêóìåíòû äëÿ ïîäà÷è â 
ñóä î ïðèçíàíèè ïðèöåïà òðàë KASSBOHRER, íîìåð øàññè 
«*VAK65400005142993*», 1998 ã. âûïóñêà -áåñõîçÿéíûì è îáðà-
ùåíèþ â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü.

Ñ/Î-155

ОАО «КЫРГЫЗТРАНСАВТО»
Отрасль (вид деятельности): грузовые перевозки

Форма собственности: частная
Адрес: г. Балыкчы, ул.Ж.Аманбаева, 210 

1) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2021 ãîäà

Êîä 
ñòðîê  

Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà 

Íàêîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà 

1. Àêòèâû   

1.1. Äîëãîñðî÷íûå àêòèâû 15709,3 15709,3 

1.2. Êðàòêîñðî÷íûå àêòèâû 2359,4 2403,0 

1.3. Èòîãî àêòèâîâ 18068,7 18112,3 

2. Êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà   

2.1. Âûïóùåííûé àêöèîíåðíûé êàïèòàë 6391,8 6391,8 

2.2. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 0 0 

2.3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü +61,5 +369,5 

 Èòîãî êàïèòàë 6453,3 6761,3 

2.4. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà  11615,4 11615,4 

2.5. Èòîãî êàïèòàë è îáÿçàòåëüñòâà 18068,7 18376,7 

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ íà 01.07.2021 ã.

 
Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà 

Íà êîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà 

1. Îñíîâíîé äîõîä îò ðåàëèçàöèè à/óñëóã 0 0 

2. Ñåáåñòîèìîñòü àâòîïåðåâîçîê 0 0 

3. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-) +61,5 -369,5 

4. Ïðî÷èå äîõîäû îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0 0 

5. Ïðî÷èå ðàñõîäû îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 0 0 

6. Ïðèáûëü (+) óáûòîê (-)                                              0 0 

7. Íå îïåðàöèîííûå äîõîäû (-) ðàñõîäû (-) 0 0 

8. Áàëàíñîâàÿ ïðèáûëü (+) è óáûòîê (-) +61,5 +369,5 

ОсОО "Памир Строй" 
óâåäîìëÿåò î òîì, ÷òî ãîñ. àêò î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñò-

âåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè ×¹780976 
âûä. 27.06.2018 ã. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-240

Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå 

çåìåëüíîé äîëåé ñåðèÿ 
×Æ VIII «Ê» ¹0299 íà èìÿ 

Êèñëÿêîâà Âëàäèìèðà 
Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-241

Ìîãîëáàåâà Àòûðãóë 
Ìàõìóäæàíîâíàãà òààíäûê æåêå 

èøêåðä¿¿ë¿ê ê¿áºë¿ê ÎÊÏÎ 
23925663, ÈÍÍ 10104198400107 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-690

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíóíóí Ã¿ëèñòàí àéûë 
àéìàãûíûí òóðãóíó Ýðãåøîâà 
Ìóêàäàñõîí Àáäóñàëàìîâíàãà 
òààíäûê èäåí. ¹5-05-03-1001-
3059  ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-892  Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåì. 
ó÷àñòîê ¹941947 è äîãîâîð 

äàðåíèÿ ×¹30471 îò 
07.08.2017 ã. âûäàííûå íà 
èìÿ Ïàâëîâà Ñòàíèñëàâà 
Âÿ÷åñëàâîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè.               
Í-242

  КЫРГЫЗСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАНАС» 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

Êûðãûçñêî-Òóðåöêèé óíèâåðñèòåò «Ìàíàñ» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 
îòêðûòîãî òåíäåðà íà çàêóïêó êîìïüþòåðîâ è îáîðóäîâàíèÿ 

äëÿ ëàáîðàòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8. «Èíñòðóêöèè ïî 
ïðîâåäåíèþ çàêóïîê è òåíäåðîâ» Êûðãûçñêî-Òóðåöêîãî óíèâåðñèòåòà 

«Ìàíàñ». Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î òåíäåðå ïðåäñòàâëåíà íèæå. 

1. Èíôîðìàöèÿ î Çàêàç÷èêå

a) Àäðåñ Êûðãûçñòàí, ã. Áèøêåê, ïð-ò ×. Àéòìàòîâà, 56

b) Íîìåð òåëåôîíà è ôàêñà (0312) 49278688, (0312) 541935

c) Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ihale@manas.edu.kg

d) Àäðåñ ñàéòà, íà êîòîðîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé

ihale.manas.edu.kg

2. Èíôîðìàöèÿ îá óñëóãàõ

a) Õàðàêòåð, âèä è êîëè÷åñòâî Êîìïüþòåðû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ëàáîðàòîðèè ñîãëàñ-
íî, ïðèëîæåííûì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì.

b) Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ã. Áèøêåê, ìêðí. Äæàë, 30-42, ñòóäåí÷åñêèé ãîðîäîê èì. 
×. Àéòìàòîâà Êûðãûçñêî-Òóðåöêîãî óíèâåðñèòåòà «Ìà-
íàñ», çäàíèå ðåêòîðàòà, çàë ó÷åíîãî ñîâåòà.

c) Ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã Òîâàð äîëæåí áûòü äîñòàâëåí â òå÷åíèè 6 íåäåëü ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà

3. Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà 07/09/2021 10.00

4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è êðèòåðèè ñîñòîÿòåëüíîñòè 
ïðåòåíäåíòîâ:

4.1. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:  
4.1.1. Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè â òîðãîâîé è/èëè ïðîìûøëåííîé èëè ñîîòâåòñò-

âóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïàëàòå, ïîëó÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì:

4.1.1.1. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè â òîðãîâîé è/èëè ïðîìûø-
ëåííîé èëè ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïàëàòå, ïîëó÷åííîå â ãîä ïóáëèêàöèè 
ïåðâîãî îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè òåíäåðà èëè â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà;  

4.1.1.2. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â 
òîðãîâîé è/èëè ïðîìûøëåííîé ïàëàòå, ïîëó÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì â ãîä ïóáëèêàöèè ïåðâîãî îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè òåíäåðà èëè â ïåðèîä 
ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà.

4.1.2. Îáðàçöû ïîäïèñåé èëè öèðêóëÿð ïîäïèñåé, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîìî÷íîñòü 
ïîäà÷è òåíäåðíîãî ïðåäëîæåíèÿ:

4.1.2.1. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå îáðàçöû ïîäïèñåé;
4.1.2.2. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – âûïèñêà èç ãàçåòû Òîðãîâîãî Ðååñòðà, óäîñòîâåðÿþùàÿ 

òåêóùèå ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ïàðòíåðîâ, ÷ëåíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ó÷ðåäèòåëÿõ è ïîä÷èíåí-
íûõ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à â ñëó÷àå åñëè äàííûå ñâåäåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â íåñêîëüêèõ 
ãàçåòàõ Òîðãîâîãî Ðååñòðà – âûïèñêè èç ñîîòâåòñòâóþùèõ ãàçåò Òîðãîâîãî Ðååñòðà èëè 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå äàííûå ñâåäåíèÿ, à òàêæå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé öèðêóëÿð 
ïîäïèñåé þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

4.1.3. Òåíäåðíîå ïðåäëîæåíèå (ôîðìà è ñîäåðæàíèå ïðåäñòàâëåíû â Ñïåöèàëüíûõ 
óñëîâèÿõ Çàêàç÷èêà).

4.1.4. Ïðèâëå÷åíèå ñóáïîäðÿä÷èêîâ äëÿ îêàçàíèÿ îïðåäåëåííîé ÷àñòè èëè âñåãî îáúåìà 
óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî òåíäåðà, íå äîïóñêàåòñÿ. 

5. Ñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì è êà÷åñòâó ñ÷èòàþòñÿ íåöåíîâûì ýëå-
ìåíòîì.

6. Ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â òåíäåðå ìîãóò êàê ìåñòíûå, òàê è èíîñòðàííûå ïðåòåíäåíòû. 
7. Îçíàêîìëåíèå è ïðèîáðåòåíèå òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé: 
7.1. Ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðèîáðåñòè ó Çàêàç÷èêà.
8. Òåíäåðíûå ïðåäëîæåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü íàðî÷íî èëè îòïðàâèòü çàêàçíûì 

ïèñüìîì äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ìðí.Äæàë, 30-42, îòäåë ñíàá-
æåíèÿ Êûðãûçñêî-Òóðåöêîãî óíèâåðñèòåòà «Ìàíàñ». Òåíäåðíûå ïðåäëîæåíèÿ, ïîäàííûå 
ïîñëå íà÷àëà òîðãîâ, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæàò.

9. Ïðåòåíäåíòû âíîñÿò òåíäåðíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ôèêñèðîâàííîé öåíû 
çà åäèíèöó óñëóã. Ïî èòîãàì òåíäåðà ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð ñ ôèêñèðî-
âàííîé öåíîé çà åäèíèöó óñëóã, îáùàÿ ñóììà êîòîðîãî âû÷èñëÿåòñÿ ïóò¸ì óìíîæåíèÿ 
êîëè÷åñòâà êàæäîãî âèäà óñëóã íà ôèêñèðîâàííóþ öåíó, ïðåäëîæåííóþ çà åäèíèöó 
äàííîãî âèäà óñëóã.  

10. Ñðîê äåéñòâèÿ òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé ñîñòàâëÿåò 60 (øåñòüäåñÿò) êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà. 

11. Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ãàðàíòèéíîãî çàëîãà â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî òåíäåðà 
íå òðåáóåòñÿ.  

12. Êîíñîðöèóìû è/èëè ïàðòíåðñòâà ê ó÷àñòèþ â òåíäåðå íå äîïóñêàþòñÿ.

«Æà¢û Îðäî» ãåçèòèíèí ýìãåê æàìààòû àêûí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿòûíà ýìãåê 
ñè¢èðãåí èøìåð Ôàòèìà Àáäàëîâàãà 

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

«Ýðêèí-Òîî» ãåçèòèíèí ýìãåê æàìààòû àêûí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàäàíèÿòûíà ýìãåê 
ñè¢èðãåí èøìåð Ôàòèìà Àáäàëîâàãà 

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



2021-жылдын 27-июлу16
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Єлкєбїздє минералдык жана арашан суулар кыргыз 
элибиздин саламаттыгын чыўдаш їчїн кеўири 
пайдаланылып келет. Ысык-Кєл жер астынан чыккан 
минералдык жана арашан сууларга бай аймак. Бул аймакта 
учурда 25тен ашуун булактардын чыккан жери белгилїї. 
Кєпчїлїгї Ысык-Кєлдїн чыгыш тарабында жайгашкан. 
Алардын катарында Ысык-Кєл районунун Чоў-Єрїктї 
айылындагы жер астынан чыккан жылуу сууну айтсак 
болот. Аталган айылда жайгашкан “Дельфин” эс алуу жайы 
учурда туристтер эў кєп барган жер. Бул эс алуу жайына 
кїнїнє тынбай жїздєгєн эс алуучулар кирип чыгат. Кєбїнчє 
чет єлкєдєн жана Кыргызстандын ар кайсыл аймагынан 
келгендер арбын. Мындан улам “Дельфин” эс алуу борборунун 
негиздєєчїлєрїнїн бири Гїлнара Шекербекованы кепке 
тарттык. 

- Гїлнара айым, “Дельфин” 
эс алуу жайын кайсы жылдан 
бери иштетип келесиздер?

- Бул жерди 2011-жылдан бе-
ри жолдошумдун Ибраев Омор-
бек аттуу досу агасы экєє иш-
тетип жїрїшчї экен. Кийин са-
тылаарын угуп, жолдошум до-
су Оморбек экєє сатып алып, 
2017-жылдан бери иштетип ке-
латабыз. Албетте, алгач оўдоо-
тїзєє иштерин колго алып, теге-
регин курчатып тостурдук. Жа-
ўы коттедждерди салып, єзгєр-
тїї киргиздик. Бирок, атын єз-
гєртпєстєн “Дельфин” боюнча 
калтырдык. Жалпысынан ушул 
айылдын онго жакын тургунун 
иш менен камсыздайбыз. Биз-
ге келип эс алгандардын аягы 
суюлбайт. Кандай мезгил бол-
босун буту, колу, мууну ооруган-
дар келип, жер алдынан 45 гра-
дус ысыкта чыккан сууга тїшї-
шєт. Былтыр бир апаны араў же-
телеп келишкен. Кїндє їч маал 
бутун жылуу сууга салып олтур-
гузуп жатышты. Їч кїндєн ки-

йин ал апанын єз алдынча ба-
сып кеткенине кїбє болуп бир 
жагынан кубанып, бир жагынан 
сыймыктандым. Бул жылуу суу 
ашказандын жарасына да да-
ба. Жакын туугандарыбыздан 
бирєє ушул суудан тосуп алып 
ичип жїрїп, ашказан дартынан 
айыкты.   

- “Дельфин” борборунан да-
гы кандай процедураларды 
алууга болот?

- Бизде жылуу суудан тышка-
ры балык массаж, жалпы мас-
саждар бар. Балык массаж - бул 
кадимки 1500гє жакын майда 
балыктар менен денеге укалоо 
жасамай. Єзгєчє бут, кол, муун 
ооруларына бул ыкма жакшы 
таасирин берет. Анткени, ооруп 
турган жерди балыктар єздєрї 
таап, изилдеп массаж жасашат. 
Мындай балыктар Польшадан 
алынып келинип, дарылоо ык-
масы їчїн атайын багылат. Би-
рок, мындай балыктар 3 жыл 
гана жашай алышат жана 10 
сантиметрге чейин эле єсїшєт. 
Ошондой эле, каалаган кардар-
лар їчїн укалоонун бир топ ык-
малары колдонулат. Ага кенен 
шарттар тїзїлгєн. Дарылоо кур-

су бїткїчє биздин жатаканалар-
га жайгашып, эс алууга да мїм-
кїнчїлїктєр бар.

- Сыр болбосо бааларына да 
токтоло кетсеўиз?

- Жылуу суу куюлган бассейн-
ге тїшїї їчїн кирїї беш жашка 
чейинки балдарга акысыз. Беш 
жаштан єйдє 100 сом. Чоў адам-
дарга 200 сомдон. Жалпы денеге 
балык массаж 1000 сом, ал эми 
бутка же колго балык массаж 
500 сом. Ал эми кадимки мас-
саж алуу тїрлєрїнє жараша, 450 
сомдон 1000 сомго чейин. Жата-
кана боюнча бир орундук, бир 
кишиге бир кїнгє 900 сом. Бул 
суммага жылуу суунун да баасы 
кирет. Ошондой эле бул жерде 
кафе, ашкана да бар. Ал жерден 
каалаган тамактарды кардарлар 
буйрутма менен алып тамакта-
нышат. Тамактардын баалары 
єтє кымбат эмес. Кардарлар-
дын чєнтєгїнє ылайыктуу баа 
коюлган.  

- Бассейндеги суу канча 
убакытта бир которулуп ту-
рат?

- Кїн сайын кечки саат сегиз-
де бассейндеги суулар тєгїлєт 
да, ичин хлорлоп тазалап жууп, 
кайрадан эртеў мененки саат 5ке 
чейин толтурабыз. Бул минерал-
дык суу атайын КРнын Геоло-
гия жана минералдык ресурс-
тар боюнча мамлекеттик агент-
тигинин лабораториясынан 
2005-жылы текшерилип, кєп-
тєгєн ооруларга даба экендиги 
аныкталган. Дарылык касиети 
бар жылуу суу 1697 метр тереў-
дикте ысык жана муздак болуп 
бєлїнїп, єз-єзїнчє чыгат. Єзгє-
чє жылуу сууга кышында кел-
гендер кєп. Себеби, ачык асман 
алдында, айланада аппак кар 
башкача сезим калтырат. Атал-
ган сууга тїшїїнїн да эрежеси 
бар. Анткени, бул минералдык 
суу болгондуктан 15-20 мїнєт 
гана тїшїї керектелет. Ал эми 
келген кардарларыбызга атайын 
кєрсєтмєлєрдї, кеўештерди бе-
рип, кєзємєлдєп турабыз. Эскер-
тїї плакаттар илинген. Мисалы, 
кан басымы жогоруларга мын-
дай сууга тїшїїгє болбойт. 

- Бул эс алуу жайы кєл-
гє, пляжга да жакын экен. 
Андыктан, жылуу сууга эле 
эмес, массаждарга, кєлгє тї-
шїп эс алуу їчїн келгендер 
да кєп болсо керек?

- Албетте, дарылануудан тыш-
кары жєн гана эс алуу їчїн кел-
ген конокторубуз да аз эмес. 
Жайкысын келгендердин саны 
абдан кєп, єзгєчє туристтер-
ге байбыз. Мисалы, бир келген 
чет элдик жаран кийинки жы-
лы сєзсїз башкаларды ээрчитип 
келет. Кышында “Каприз” лыжа 
базасына бараткан жана келат-
кан туристтер бул жерге кайры-
лып, сууга тїшїп денелерин жи-
битип кетишет.

Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасында 
100 миўден ашуун адам же 
калктын 1,6%ы гана толук 
эмделип, 400 миўден ашууну 
вакцинанын 1-дозасын алган. 
Эмдєєдє кытайлык «Sinopharm», 
англиялык-шведдик «AstraZeneca» 
жана орусиялык «Спутник V» 
вакциналары  колдонулуп жатат. 
Эмдєєнїн жай жїрїшї элдин 
басымдуу бєлїгїнїн вакцинага 
болгон ишениминин жоктугунан 
келип чыкты. Бул тууралуу эл 
эмне дейт? 

Маркиз Исмаилов, Бишкек шаа-
рынын тургуну: - Мен кытайлык 
«Sinopharm» вакцинасы менен толук 
эмделдим. Эч кандай терс таасири бай-
калган жок. Учурда ДССУ, БУУ тара-
бынан пандемияны жеўїїдє эмдєє за-
рылчылыгы тууралуу айтылып жатат. 
Бирок, интернетте ар кандай маалы-
маттардын таралышынан улам элдин 

коркуп жатканын тїшїнсє болот. Мен 
айрым мамлекеттик мекемелердин же-
текчилери кызматкерлерин милдеттїї 
тїрдє эмдєєдєн єтїїгє мажбурлоонун  
ордуна їгїт иштерин жакшыртса, туу-
ра болот деп ойлойм. 

Аселя Жолдошбек кызы, студент: 
- «AstraZeneca» вакцинасынын 2 доза-
сын теў алдым. 1-дозасын алгандан ки-
йин 3 кїн бою ооруп жаттым. Менимче, 
эмдєєдєн єтїї – ар бир жарандын жеке 
иши. Айрымдары колдойт, башкалары 
каршы болот. 

Айгерим Бактыбекова, прог-
раммист: - Мен бир туугандарым ме-
нен биргеликте кытайлык «Sinopharm» 
вакцинасын алдык. Интернет мейкин-
дигиндеги чындыкка дал келбеген жа-
ўылыктарды окуп алган ата-энебиз ал-
гач каршы болду. Бирок, баары жакшы. 
Мамлекет жарандарды вакцина алуу-
га туура жана эў негизгиси позитивдїї 
маалымат берїї аркылуу чакырык жа-
сашы керек деп ойлойм.

Гїлжан АБЫТОВА

ЇГЇТТЄЄ ИШТЕРИ ЇЗЇРЇН БЕРЕТ ИПОТЕКАЛЫК НАСЫЯ 4 ПАЙЫЗ 
МЕНЕН БЕРИЛЕ БАШТАЙТ

Кыргыз Республикасында 25-июлда мам-
лекеттик ипотека боюнча жаўы “Менин їйїм 
2021-2026» программасы расмий тїрдє баш-
талды.  Бул тууралуу Мамлекеттик ипотека-
лык компаниянын маалымат катчысы Жыл-
дыз Бекбаева  билдирди. Анын айтымында, 
“Менин їйїм 2021-2026» турак жай прог-
раммасынын негизинде насыя алуунун жол-
жоболору єзгєргєн.  Ага ылайык ипотекалык 
насыя 4 пайыз менен 25 жылга чейинки мєє-
нєткє бериле баштайт. Мурдагыдай дарыгер-
лер, мугалимдер жана башка социалдык жак-
тан аз камсыз болгон категориядагылар деген 
чектєє болбойт, арыздар каалоочулардын баа-
рынан кабыл алына берет. Мындан тышкары 
МИКтин єзїнїн турак жай фонду тїзїлїп, їй-
лєр кєп жылдык мєєнєткє ижарага, андан ары 
менчикке берилет. Баштапкы тєлєм деген та-
лап коюлбайт. Эске салсак буга  чейин  ипоте-
калык насыя жылдык їстєгї 6-8 пайыз менен 
15 жылга берилип келген.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

 “Дельфин” эс алуу комплексинин жетекчиси Гїлнара ШЕКЕРБЕКОВА:

“ЖЫЛУУ СУУ МУУН ООРУЛАРЫНА 
ЖАКШЫ ТААСИРИН БЕРЕТ”

Ден соолук 

Учур кєйгєйї Камкордук


