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Шайлоолорду жана 
референдумдарды єткєрїї 

боюнча борбордук комиссиянын 
тєрагалыгына Шайлдабекова 
Нуржан Кармабековна жаўы 5 

жылдык мєєнєткє кайрадан 
шайланды. Ал БШКны 

2016-жылдан бери жетектеп 
келет.

КЕЛ-КЕЛИ
Жеўил атлетика боюнча 
Кыргызстандын курама 
командасынын мїчєсї 
Нурсултан Кеўешбеков 
Токио олимпиадасына 
лицензия утуп 
алды. Ал 5 миў метр 
аралыкка чуркайт. 
Ошентип, олимпиадага 
катышуучуларыбыздын 
саны 18ге жетти.

ШАЙЛДАБЕКОВА 
ТИЗГИНДИ БЕК 

КАРМАДЫ

ЫСЫК-КЄЛ 
КОСМОСТОН 

ДА КООЗ

Акыйкат, чындык – башында, 
Алдыда баскан кошуунда
Кыргызстандын кїзгїсї – 
“Эркин-Тоо” бїгїн отузда!

COVID-19га каршы 
эмделгендердин саны боюнча 
Кыргыз Республикасы 
160-орунду ээледи деп 
билдирди британиялык The 
Sunday Times басылмасы. 
Маалыматтар боюнча биз 
азыр дїйнєлїк рейтингде 
Либерия жана Ирак менен бир 
катарда турабыз. Эске салсак, 
Женевада єткєн брифингде 
БСУнун башкы директору 
Тедрос Адхан Гебрейесус дїйнєдє 
коронавирус пандемиясы кїчєп 
жаткандыгын билдирди. 

11-июлда Молдовада парламенттик 
шайлоо єтєт жана анын жїрїшїнє КМШ 
Парламенттер аралык ассоциациясынын 
жїздєн ашык эл аралык байкоочулары да 
кєз салышат. Аларды Кишинёвго Жогорку 
Кеўештин депутаты Искендер Матраимов 
жетектеп барат. Эл аралык байкоочулар 
тобунун координаторлугуна ал КМШ ПАА 
кеўешинин тєрайымы Валентина Матвиенко 
тарабынан дайындалган. Молдовадагы 
парламенттик шайлоого 20 саясий партия, 
эки блок жана бир кєз карандысыз талапкер 
катышат.

Єткєн жума ичинде борбор калаабыз 
Бишкекте 5 миў 137 жол кыймыл эрежелерин 
бузуу катталды деп билдирди Милициянын 
кайгуул кызматы. Мас абалында унаа 
башкарган 66 айдоочу кармалган. 424 унаа 
айып аянтчасына киргизилген.

Бїгїн Бишкекте +39 градуска 
чейин ысык болот.

МАТВИЕНКО ИШЕНИМ 
АРТКАН МАТРАИМОВ

КООПТУУ ЖУМА: 66 АЙДООЧУ 
МАС АБАЛЫНДА БОЛГОН!
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Президент Садыр Жапаров їстїбїздєгї жылдын 
23-июнунда єткєн бизнес-коомчулук менен жолугушуунун 
жыйынтыгында Мамлекет башчысы тарабынан 
берилген тапшырмалардын аткарылышын камсыз кылуу 
максатында тиешелїї буйрукка кол койду.

Буйрукка ылайык, бул мил-
деттер министрликтер менен ве-
домстволордун жетекчилерине, 
Министрлер Кабинетинин ай-

мактардагы ыйгарым укуктуу 
єкїлдєрїнє, жергиликтїї мам-
лекеттик администрациялардын 
башчыларына тагылды. Алар-

ды талаптагыдай аткарбаган-
дар жоопкерчилик тартышат деп 
билдирди Мамлекет башчысы-
нын басма сєз кызматы. Садыр 
Жапаров буга чейин саботаж-
дык жана бюрократиялык ара-
кеттер їчїн чиновниктер катаал 
жазага кириптер болушу ыкты-
мал экендигин да эскерткен.

ТАПШЫРМАЛАРДЫН ТАЛАБЫ БАР

ЛУКАШЕНКОНУ, БАЙДЕНДИ ЖАНА 
МЕДИКТЕРДИ КУТТУКТОО

Президент Садыр Жапаров 3-июлда Беларусь 
Республикасынын Президенти Александр Лукашенкону 
Беларусь Республикасынын Кєз карандысыздык жана єлкєнї 
Фашисттик баскынчылардан бошотуу кїнї, ал эми 4-июлда 
Америка Кошмо Штаттарынын Президенти Джо Байденди 
америкалыктардын улуттук майрамы - Эгемендїїлїк кїнї 
менен куттуктады. Ал Лукашенко менен Байденге чыў ден 
соолук, мамлекеттик жооптуу иштерине ийгиликтерди, ал 
эми эки єлкє элине тынчтыкта гїлдєп єнїгїїнї каалады. 
Жекшемби, 4-июлда республикабызда ак халатчандардын 
да кесиптик майрамы белгиленди жана ага карата да 
Президент Садыр Жапаров єзїнїн жылуу куттуктоосун 
жолдоду:

“Сиздердин кесибиўиздер - 
талыкпас эмгекти талап кы-
лып, адамды мээримге жа-
на камкордукка бєлєйт. Калк 
саламаттыгы єлкєбїздє мам-
лекеттик саясаттын артыкчы-
лыктуу багыты болуп саналат. 
Эл їчїн кылган ак кызматы-
ўар, чыдамкайлыгыўар, ке-
сиптик милдетиўерди так ат-
карганыўар, бейтаптарга жа-
саган жылуу мамилеўер жана 

мээримге толгон жїрєгїўєр їчїн ыраазычылык билдирем! Сиздер-
ге чын дилимден чыў ден соолук, бакубат турмуш жана їй-бїлєлїк 
бакыт каалайм!” – деп айтылат бул куттуктоодо.

ЭЛЧИЛЕР АЛМАШТЫ
Президент Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка ылайык, 

Бейшембиев Эрик Айдарканович Кыргыз Республикасынын Пакис-
тан Ислам Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Эл-
чиси кызматынан бошотулду. Башка бир жарлык менен анын ордуна 
Уланбек Тотуяев єлкєбїздїн Пакистандагы Атайын жана Ыйгарым 
укуктуу Элчиси болуп дайындалды.

МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ ӨНҮКПӨЙ ЖАТАБЫ?
Президент Садыр Жапаров 2-июлда КР Президентине 
караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук 
комиссиянын тєрагасы Сыртбай Мусаевди кабыл алды. 
Жолугушууда єлкєбїздє мамлекеттик тил саясатын ишке 
ашыруудагы кєйгєйлєр, ошондой эле Улуттук комиссиянын 
алдыга койгон пландары талкууланды.

Сыртбай Мусаев Улуттук ко-
миссиянын статусу тємєндєп, 
анын структурасы менен кар-
жылоосу да кыскартылгандык-
тан мамлекеттик тил саясатын 
ишке ашыруу кыйындаганды-
гын билдирди. Айтымында, бу-
лардан сырткары да башка бир 
топ кєйгєйлєр бар.

Мамлекет башчысы єлкє-
дє тил саясатын єркїндєтїї 
боюнча конкреттїї чараларды 
кєрїї зарылдыгын белгиледи, 
ошондой эле Президенттин Ад-
министрациясында, Министр-
лер Кабинетинде, Жогорку Ке-
ўеште жана бардык мамлекет-
тик органдарда иш кагаздары-

нын мамлекеттик тилде жїргї-
зїлїшїн текшерїї жана анын 
жыйынтыктарын коомчулукка 
билдирїї боюнча Улуттук ко-
миссиянын ишин кїчєтїї зарыл 
экендигин эскертти.

Президент Садыр Жапаров 2-июлда 
Европалык єнїктїрїї жана 
реконструкциялоо банкынын Президенти 
Одиль Рено-Бассо менен видеоконференция 
форматында аралыктан жолугушуп, анын 
жїрїшїндє эки тараптуу кызматташуу 
маселелери талкууланды. 

Садыр Жапаров биздин єлкєгє кєрсєтїп жат-
кан ар тараптуу колдоолор їчїн Европалык єнїк-
тїрїї жана реконструкциялоо банкына ыраазы-
чылык билдирди.

Мамлекет башчысы Кыргызстан кызматташуу 
їчїн ар дайым ачык экендигин жана Европа єнїк-
тїрїї жана реконструкциялоо банкы менен єнєк-
тєштїктї єнїктїрїїгє єзгєчє маани берерин ба-
са белгиледи. 

Мындан сырткары, ал Европалык єнїктїрїї 
жана реконструкциялоо банкын єлкєбїздє энер-
гетика, тоо-кен жана жеўил єнєр жайы, айыл чар-
ба, туризм сыяктуу артыкчылыктуу тармактарда 
инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу 

їчїн инвестициялык ресурстарды активдешти-
рїїгє жана мобилизациялоого чакырды.

Садыр Жапаров коронавирус алып келген жал-
пы кризиске байланыштуу, Кыргыз Республика-
сында чакан жана орто бизнес ар тараптуу кол-
доого муктаж болуп жаткандыгын кошумчалады.

Єз кезегинде Одиль Рено-Бассо Кыргызстанга, 
єзгєчє банк тармагын, жеке секторду жана ту-
ризмди дайыма активдїї инвестициялап келге-
нин белгилеп, бул багыттарда дагы кєп пландары 
бар экенин кошумчалады. Ал Кыргыз Республи-
касында бизнести кємїскєдєн чыгаруу боюнча 
иш-аракеттерди кубаттады жана ЕБРР энерге-
тика тармагында жаўы жумуш орундарын кам-
сыз кыла турган долбоорлорду ишке ашырууга, 
текстиль жана туризм чєйрєлєрїндє, калкты суу 
менен камсыз кылуу маселелерине колдоо кєрсє-
тїїнї пландап жатканын белгиледи.

ОДИЛЬ РЕНО-БАССО МЕНЕН 
ОНЛАЙН ЖОЛУГУШУУ

ПАЛАУ МЕНЕН МАМИЛЕ ТҮЗҮЛӨТ
Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы менен 
Палау Республикасынын ортосунда дипломатиялык 
мамилелерди тїзїї жєнїндє биргелешкен коммюникенин 
долбоорун жактыруу жєнїндє буйрукка кол койду. 
Биргелешкен коммюникеге кол коюу укугу Кыргыз 
Республикасынын БУУдагы туруктуу єкїлїнє ыйгарылды.

Палау Республикасы 328 арал-
дан турган мамлекет. Филип-
пинден чыгыш жана Индонезия-
нын тїндїк тарабында 800 ча-
кырым алыстыкта Тынч океан-
да орун алган. Єлкє 16 штаттан 
турат. Калкынын саны - 18 000. 
Аткаруу бийлигинин башчысы – 
президент, мыйзам чыгаруу ор-
ганы - эки палаталуу парламент.

ГУМАНДУУ КЕСИП ЭЭЛЕРИ 
СЫЙ-УРМАТКА ТАТЫКТУУ

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов 
єлкєбїздїн медициналык кызматкерлерин кесиптик 
майрамы менен куттуктады.

“Медициналык кызматкердин 
кесиби – дїйнєдєгї эў гуман-
дуу кесиптердин бири жана сый-
мыктанууга жана сый-урматка 
татыктуу десек аша чапкандык 
болбойт”, - деген Улукбек Мари-
пов ден соолук сакчыларына узак 
жашоо жана їй-бїлєлїк бакыт, 
ошондой эле коронавируска кар-
шы кїрєшїїдє чаалыкпас кїч-ку-
бат каалады.

Даярдаган Атай АЛТЫМЫШЕВ



“Эркин-Тоого” – 30 жыл
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“Эркин-Тоо” гезити 1991-жылы 3-июлда Жогорку Кеўештин органы катары ошол кездеги спикер 
Медеткан Шеримкуловдун колу менен алгачкы номери жарыкка чыккан. Бул адамды арбап алуучу 
“Эркин-Тоо” деген сыйкыр атты 1924-жылы Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Сыдык 
Карачевдер кеўешип отуруп, 95%ы тоолордон турган жаш республикабыз эркин болсо экен деген 
тилек менен тунгуч гезиттин атын “Эркин-Тоо” деп коюшкан. Советтер Союзунун идеологиясына 
шайкеш келтирїї їчїн кийин бул атты “Советтик Кыргызстан” деп которушкан. 75 жыл бою 
“Советтик Кыргызстан” чоў нуска менен чыгып, Советтик Кыргызстандын негизги пропаганда, 
агитаторуна айланган. Союз урагандан кийин, ошол кездеги жетекчилери гезиттин тарыхый єз атын 
алышпай негедир “Кыргыз Туусу” деп аташкан. Бул гезит эки жылдан кийин 100 жашка толот.

Мындай жагдай жаралган соў, парла-
мент 1991-жылы єзїнїн мыйзам, ток-
томдорун чыгаруучу гезиттин атын ал-
гачкы кыргыз интеллигенттери койгон 
“Эркин-Тоо” деген аталыш менен басып 
чыгарышкан. Кийин гезит Єкмєттїк, ан-
дан соў Президенттик башкарууда бо-
луп, азыр Министрлер Кабинетине ка-
райт. 

Санариптешїї доору кїчєп, бардыгы 
электрондук шарт-ыўгайга ооп барат-
кан маалда эгемендиктин алгачкы жыл-
дарынан “Эркин-Тоо” менен їзєўгїлєш 
чыга калышкан жеке менчик гезиттин 
дээрлик баары жабылышты. Кийинки 
жылдары чыккан гезиттин айрымдары 
гана жашап жатат. Кийин кєбї интер-
нет сайт ачышты, сайттын дагы бакты-
сы соцтармактарсыз ачылбай калды. 
Ушундай шартта мамлекеттик расмий 
“Эркин-Тоо” гезити гїлдєгєндєн гїлдєп, 
єзїнїн алгачкы санынан бери жумасы-

на эки жолу чыгып, бийлик бутактары-
нын жїргїзгєн иш-чарасынан сырткары, 
журналисттер жазган ар кыл тематика-
дагы кызыктуу жаўылыктарды, Єкмєт-
тїн, Министрлер Кабинетинин, БШК-
нын токтомдорун, банк, акционердик 
коомдордун, сот системаларынын жана 
кєптєгєн мекеме-уюмдардын рекламала-
рын басып, чарбалык эсептешїї менен 
єз жанын єзї багып, ал тургай мамле-
кетке миллиондогон салыктарды, соц-
фонд тєлємдєрїн тєгїп келатат. 

“Эркин-Тоо” гезити мага тереў аккан 
дарыядай сезиле берет. Сыртынан тып-
тынч, ичинен боркулдап кайнап, жума-
сына эки, кээде їч-тєрт жолу басылып, 
бїтїндєй республика боюнча мекеме-
уюмдарга почта аркылуу таркатылат. 
“Эркин-Тоо” мамлекеттин расмий до-
кументтерин басып чыгарып, жер-жер-
лерге єз убагында жеткирїїчї негизги 
пропагандачысы. 

“Эркин-Тоодо” кыргыздын белгилїї 
инсандары иштеп кетишкен жана иш-
теп жатышат. Гезиттин салмагы оор, ба-
раткан багыты тїз. 30 жылдык тарыхый 
датасы менен куттуктап, мындан ары да 
мамлекет їчїн кызмат кылып, мамле-
кетти ички-тышкы душмандардан сак-
тоо вазийпасын жїз жылдар, андан ки-
йин да аткара берээрине ишенебиз. Ант-
кени, биз маалымат кылымында жашап 
жатабыз. Маалымат кїчтїї жана барат-
кан багыты тїз, бирдей болсо, єлкєнїн 
єзїн сактап, єнїктїрїїгє єбєлгє тїзїлєт.

Бар бол “Эркин-Тоо”! Жаштыгыбыз, 
эмгекке толгон жигердїї жылдарыбыз 
сени менен єттї. Мамлекеттин кызык-
чылыгы їчїн кїйїп-жанган ар бир жа-
ўы чыккан саныў кыргыздын желегин-
дей желбиреп, ар бир адамдын жїрєгї-
нєн тїнєк таба берсин! Биз сени сїйєбїз!

Сымбат МАКСУТОВА

ªòêºí èøåìáè, 3-èþëäà 
òàëèáäåðäèí êûñûìûíà 
òóðóøòóê áåðå àëáàãàí 300äºí 
àøûê, 4-èþëäóí êå÷èíäå äàãû 
94 àôãàíäûê àñêåð êàéðàäàí 
Òàæèêñòàíäûí àéìàãûíà 
÷åãèíäè. Àë ýìè 5-èþëãà 
êàðàãàí ò¿í¿ òàæèê ÷åê 
àðà÷ûëàðû àëàðäàí ñûðòêàðû, 
1037 àôãàí ñîëäàòòàðûí ºç 
àéìàãûíà ºòêºð¿¿ãº àðãàñûç 
áîëäó. Ó÷óðäà ÷åê àðàäà àáàë 
àáäàí êóð÷ äåï áèëäèðäè 
Òàæèêñòàíäûí Óëóòòóê 
êîîïñóçäóê êûçìàòû. 

Êîîãàëà¢äóó îêóÿëàð àêûðêû ê¿í-
äºð¿ àìåðèêàëûêòàð Àôãàíèñòàíäà-
ãû ý¢ èðè àâèàáàçàñûí ºëêº áèéëè-
ãèíå êàëòûðûï êåòêåíäåí êèéèí îðóí 
àëóóäà. ÀÊØ æàíà ÍÀÒÎ ºëêºëºð¿ 
ºç àñêåðëåðèí ÷ûãàðóóíó 1-ìàéäà 
áàøòàãàí. Áóë ïðîöåññ 11-ñåíòÿáðäà 
æûéûíòûêòàëûøû êåðåê.

УТУШУ ЖОК УЗАК СОГУШ 
Áûéûë ÀÊØ æàíà àíûí ñîþçäàø-

òàðû Àôãàíèñòàíäûí àéìàãûíäà 
àñêåðäèê îïåðàöèÿëàðäû áàøòàãàí-
äûãûíà 20 æûë òîëîò. 

“Òàëèáàí” êûéìûëûíà êàðøû àñ-
êåðäèê îïåðàöèÿëàð 2001-æûëäûí 
7-îêòÿáðûíûí êå÷èíäå áàøòàëûï, àãà 
40òàí àøûê ñîãóøòóê ñàìîë¸òòîð êà-
òûøêàí, àìåðèêàëûê æàíà áðèòàíèÿ-
ëûê êåìåëåðäåí 50ãº æàêûí êàíàòòóó 
ðàêåòàëàð êî¸ áåðèëãåí. Áèð àéëûê 
áîìáàëîîäîí êèéèí òàëèáàí÷ûëàð-
äûí ñîãóøóó æºíäºì¿ êûéëà ñîëãóí-
äàï, á¿òê¿ë àâèàöèÿñûíàí êîë æóóãàí. 
13-íîÿáðäà òàëèáäåð 1996-æûëäàí 
áåðè êàðìàï òóðãàí Êàáóëäó êàðøû-
ëûêñûç êàëòûðûï êåò¿¿ãº àðãàñûç 
áîëóøêàí. Àë ýìè 7-äåêàáðäà “Òà-
ëèáàí” êûéìûëûíûí áåøèãè áîëãîí 
Êàíäàãàð øààðûí áàñûï àëóó ìåíåí 
ñîãóøòóê àðàêåòòåðäèí íåãèçãè ýòàáû 
àÿêòàãàí. Òàëèáäåðäèí áèð äààðû 
Ïàêèñòàíãà, àéðûì áºë¿ã¿ òîî àðà-

ëàðûíà áàø êàëêàëàøêàí. Áèðîê, 
ýë àðàëûê êîàëèöèÿ ìåíåí òèêåëåé 
êàãûëûøòàðäàí êà÷êàí òàëèáàíäàð 
ïàðòèçàíäûê ñîãóø ûêìàñûíà ºò¿ï, 
àíäàí áåðè ºç ê¿÷¿í êàéðàäàí êûéëà 
÷û¢äîîãî æåòèøå àëäû.

ЭБЕГЕЙСИЗ 
КАРАЖАТТАРДЫН ЭСЕБИ

Àìåðèêà ¿÷¿í áóë ñîãóøòóí ðåàë-
äóó êóíó êàí÷à? 

ÀÊØíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè-
íèí ìààëûìàòû áîþí÷à ÀÊØíûí 
2001-æûëäûí îêòÿáðûíàí 2019-æûë-
äûí ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè àñêåðäèê 
êèéëèãèø¿¿ñ¿ 778 ìëðä äîëëàðäû 
ò¿çãºí. Ìûíäàí ñûðòêàðû, ÀÊØíûí 
Ìàìëåêåòòèê äåïàðòàìåíòè ÞÑÀÈÄ 
æàíà áàøêà ðàñìèé ìåêåìåëåð 
ìåíåí áèðãåëèêòå Àôãàíèñòàíäû 
êàëûáûíà êåëòèð¿¿ãº 44 ìëðä 
äîëëàð ñàðïòàãàí. Îøåíòèï, æàë-
ïû ÷ûãûìäàð 822 ìëðä äîëëàðäû 
ò¿çãºí. Ðåàëäóó ñàíäàð áåðè äåãåí-
äå ìûíäàí òºðò ýñåãå êºï áîëóøó 
ûêòûìàë. Áðàóí óíèâåðñèòåòèíèí 
èëèìïîçäîðó æ¿ðã¿çãºí êºç êàðàí-
äûñûç èçèëäººëºð Àôãàíèñòàíäàãû 
ñîãóøòóí ðàñìèé ñàíäàðû àáäàí ýëå 
êûéëà àçàéòûëãàíäûãûí êºðñºòêºí.

Àê÷àëàðäûí íåãèçãè áºë¿ã¿ 
êîçãîëî¢÷óëàðãà êàðøû îïåðàöèÿ-
ëàðäû ºòêºð¿¿ãº æàíà àñêåðëåðäè 
æàáäóóãà, ìåäèöèíàëûê æàðäàì 
êºðñºò¿¿ëºð ìåíåí æºëºê ïóëäàðäû 
òºëººãº ñàðïòàëäû äåëåò. Ðàñìèé 
ìààëûìàòòàð áîþí÷à ÀÊØ Àôãà-
íèñòàíäû êàëûáûíà êåëòèð¿¿ãº 137 
ìëðä äîëëàð êîðîòêîí. Áóë 17 æûë-

äàãû áàðäûê ÷ûãûìäîîëîðäóí 16%ûí 
ò¿çºò. Àòàëãàí ñóììàíûí 86 ìëðä 
äîëëàðû Àôãàí óëóòòóê àðìèÿñûí, 
ïîëèöèÿ æàíà áàøêà êîîïñóçäóê ê¿÷-
òºð¿í ò¿ç¿¿ãº æóìøàëãàí. Àìåðèêà 
20 æûë àðàëûãûíäà 2300 àñêåðèíåí 
àæûðàï, 20 660 ñîëäàòû æàðàäàð 
áîëóøêàí. Àðèéíå, àôãàí àñêåðëåðè 
æàíà êàðàïàéûì êàëê àðàñûíäàãû 
æîãîòóóëàðäûí ñàíû ìûíäàí êûéëà 
ýñåãå æîãîðó. Àë ýìè òàëèáàí÷û-
ëàðäûí æîãîòóóëàðû òóóðàëóó òàê 
ìààëûìàòòàð á¿ã¿íê¿ãº ÷åéèí æîê.

Ýñêå ñàëñàê, ¿ñò¿á¿çäºã¿ æûëäûí 
29-ôåâðàëûíäà Àìåðèêà Êîøìî 
Øòàòòàðû ìåíåí “Òàëèáàí” êûéìû-
ëû Àìåðèêà òàðûõûíäàãû ý¢ óçàê 
ñîãóøòó òîêòîòóó æàíà Àôãàíèñ-
òàíäà òûí÷òûê ºí¿ã¿¿ ïðîöåññèí 
áàøòîî ìàêñàòûíäà Äîõàäà àòàéûí 
êåëèøèì ò¿ç¿øêºí. Òèëåêêå êàðøû, 
ÀÊØ áàøòàãàí êîàëèöèÿëûê ê¿÷òºð 
òîëóê ÷ûãàðûëûï êåòêåí ê¿íäº äà áóë 
ºëêºäº òûí÷òûê îðíîáîñòóãó àçûð 
ýëå àéêûí áîëóï êàëäû. 

“Àôãàíèñòàíäûí ò¿íä¿ã¿íäº êûð-
äààë àáäàí îëóòòóó, áèðîê Êàáóë 
êºçºìºëä¿ êîëäîí ÷ûãàðáîîãî àðà-
êåòòåí¿¿äº”, - äåï áèëäèðäè àôãàí 
ïðåçèäåíòèíèí óëóòòóê êîîïñóçäóê 
áîþí÷à êå¢åø÷èñè Õàìäóëëà Ìîõèá 
ÐÈÀ “Íîâîñòèãå” áåðãåí ìàåãèíäå.

Àë ýìè ÁÓÓíóí áàø êàò÷ûñûíûí 
àòàéûí ºê¿ë¿, ÁÓÓíóí Àôãàíèñòàíãà 
êºìºêòºø¿¿ áîþí÷à ìèññèÿñûíûí 
áàø÷ûñû Äåáîðà Ëàéîíñòóí àéòû-
ìûíäà, òàëèáäåð ìàé àéûíàí áåðè 
Àôãàíèñòàíäûí 370 ðàéîíóíóí 50ñ¿í 
ýýëåï àëäû.

Àòàé ÀËÒÛÌÛØÅÂ

“ЭРКИН-ТОО” КӨГҮЛТҮР МЕЙКИНДИН 
КӨРКҮ БОЛУП ЖҮРӨ БЕР!

´ Мезгил менен теў арымдап 

ӨЛКӨ ШАРТЫНДА ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ 
КИРГИЗҮҮГӨ БОЛОБУ?

Àêûðêû æûëäàðû ä¿éíºäº ýëåêòðîìîáèëü êîëäîíóóãà 
ºò¿¿ èäåÿñû êîëãî àëûíûï, 14 áàòûø ºëêºñ¿ ºêìºòò¿ê 
äå¢ãýýëäå è÷êè ê¿é¿¿÷¿ êûéìûëäàòêû÷û áàð àâòîóíààëàð-
ãà òûþó ñàëãàíû áåëãèë¿¿ áîëäó. Áóãà êîøóì÷à áèð êà-
òàð àâòîóíàà ÷ûãàðóó÷ó èøêàíàëàð 10-15 æûëäûí è÷èíäå 
òîëóãó ìåíåí ýëåêòðîêàðëàðäû ºíä¿ðº òóðãàíäûãûí 
æàðûÿëàøòû. Áóë áàãûòòà êî¢øó ìàìëåêåòòåð äà ºç 
àðàêåòòåðèí æàñàï æàòàò. Àëñàê, Ðîññèÿ 2030-æûëãà 
÷åéèí êàëêòû 1,5 ìëí ýëåêòðîìîáèëü, 20 ìè¢ êóáàòòîî 
ñòàíöèÿñû ìåíåí êàìñûçäîîíó ïëàíäàãàí. Àë ýìè ªçáåêñ-
òàí êûòàéëûê Silk Road Company êîìïàíèÿñû ìåíåí áèð-
ãåëèêòå 2021-æûëäàí áàøòàï áààñû áîëæîë ìåíåí 3 ìè¢ 
äîëëàðäû ò¿çãºí ýëåêòðîìîáèëäåðäè ÷ûãàðóóíó êºçäºï 
æàòàò. Àë ýìè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àáàë êàíäàé?

Àçûðêû òàïòà ýëåêòðîìîáèëü òóóðàëóó áèçäèí ºëêºäº ãàíà 
ýìåñ, äåãåëå á¿òê¿ë ä¿éíºäº à÷à îé-ïèêèðëåð áàð. “Óíàà” ìàìëå-
êåòòèê êûçìàòûíûí ðååñòðèíäå ðåñïóáëèêà áîþí÷à 200ãº æàêûí 
ýëåêòðîìîáèëü êàòòàëãàí. Àíûí 150ñ¿ Áèøêåê øààðûíà òóóðà 
êåëåò. Î¢ æàãû äåï, ýëåêòðîìîáèëäèí ÷ûãàøàñû è÷êè ê¿é¿¿÷¿ 
êûéìûëäàòêû÷û áàð àâòîóíààãà ñàëûøòûðìàëóó 10-20 ýñåãå 
àç áîëãîíó àéòûëàò. Ìèñàëãà, ýëåêòðîêàð ìåíåí 100 ÷àêûðûì 
àðàëûêòû 11-20 ñîìãî áàñûï ºò¿¿ãº áîëîò. Àíû ìåíåí áèðãå 
êàëêòûí ýëåêòðîìîáèëü êîëäîíóóãà ºò¿¿ñ¿ ê¿é¿¿÷¿-ìàéëîî÷ó 
ìàé ñàòûï àëóóãà æûë ñàéûí áºë¿í¿ï òóð÷ó 600 ìëí äîëëàðäàí 
àøûê êàðàæàòòûí áîëæîë ìåíåí 300 ìëí äîëëàðûí ¿íºìäºº-
ãº øàðò ò¿çºò. Òåðñ æàãû, ýëåêòðîìîáèëäåð áàà æàíà òåéëºº 
æàãûíàí êûìáàò áîëãîíäóêòàí êàëêòûí êå¢èðè êàòìàðû ¿÷¿í 
æåòêèëèêñèç. ªëêº òàðàáûíàí äà ýëåêòðîêàðëàðäû æàéûëòóóäà 
ý¢ íåãèçãè òîñêîîëäóêòóí áèðè áîëãîí èíôðàñòðóêòóðàíû ºðê¿í-
äºò¿¿ ¿÷¿í ý÷ íåðñå æàñàëãàí æîê. Ó÷óðäà Áèøêåê øààðûíäà 150 
ýëåêòðîìîáèëü ¿é øàðòûíäà êóáàòòàëûï æàòàò. Áèðîê, êåëå÷åêòå 
ýëåêòðîìîáèëãå áîëãîí ñóðîî-òàëàï ºññº, ýëåêòð ýíåðãèÿñûíûí 
òàðòûøòûãû æàðàëáàé êîéáîéò. Àéðûì àäèñòåðäèí àéòûìûíäà, 
ýëåêòðîìîáèëü øààð øàðòûíäà ãàíà û¢ãàéëóó êàðàæàò áîëî àëàò. 

Äåìåê, ä¿éíºë¿ê ìóíàé êîðóíóí àçàéûøû æàíà òåõíîëîãèÿëûê 
ºí¿ã¿¿ àêûðûíäûê ìåíåí ýëåêòðîìîáèëäè ºçäºøò¿ð¿¿ãº ºáºëãº 
ò¿ç¿ï æàòàò. Àíòêåí ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ó÷óðäàãû 
àáàëûí ýñêå àëãàíäà áóë òóóðàñûíäà àçûðûí÷à áèð ïèêèðãå 
êåëèø ýðòå. 

Ã¿ëæàí ÀÁÛÒÎÂÀ 

Тынчыбаган аймак

1500гө ЧУКУЛ АФГАН АСКЕРИ 
ТАЖИКСТАНГА ЧЕГИНДИ
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¹ Òàïøûðìàíûí ìàçìóíó Àòêàðóó ìººíºò¿ Æîîïòóóëàð 

1. Ìàìëåêåòòèê-æåêå ºíºêòºøò¿êò¿ (ÌÆª) ºí¿êò¿-
ð¿¿ áîþí÷à àêòèâä¿¿ èøòåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í, àíûí 
àëêàãûíäà ìàìëåêåòòèê ðåçåðâäåðäè íàòûéæà-
ëóó êîëäîíóó ìåíåí òàðìàêòûê ìèíèñòðëèêòåð òà-
ðàáûíàí èøêåðëåð ìåíåí áèðãåëèêòå áåøòåí êåì 
ýìåñ ÌÆª äîëáîîðó äàÿðäàëûï, èøêå àøûðûëû-
øû êàìñûç êûëûíñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÈÌ (æîîïòóó), ÝÔÌ, 
ÀÑ×ÀªÌ, ÑªÌ, ÒÊÌ, 
ÁÈÌ, ÑÑªÌ, ÌÌÑÆÑÌ, 
ÝªÌ, ÝÊÌÊ 

2. Áèçíåñ òàðàáûíàí èøòåëèï ÷ûêêàí “ÁÀÐÑ” ïðîã-
ðàììàñûíûí (“ªëêºí¿ ºí¿êò¿ð¿¿í¿í áèçíåñ àëãî-
ðèòìè”) æàíà Èøêåðäèê êîäåêñèíèí äîëáîîðëîðó 
êàðàëñûí æàíà àëàðäû èøêå àøûðóó áîþí÷à ñó-
íóøòàð áåðèëñèí 

2021-æûëäûí 
15-èþëóíà ÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), ÈÌ 

3. Ìàìëåêåòòèí ýêîíîìèêàãà êèéëèãèø¿¿ñ¿í êûñêàðòóó 
æàíà æàãûìäóó, àäèëåòò¿¿ øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ áîþí÷à 
èøêåðäèêòè êîëäîî ïðîãðàììàñû èøòåëèï ÷ûêñûí 

2021-æûëäûí 
1-ñåíòÿáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ 

4. ×åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû èíâåíòàðèçàöèÿëîî 
áîþí÷à èøòèí àëêàãûíäà áàðäûê óêóêòóê àêòûëàð-
äàãû èøêåðëåðäèí èøèíå òîñêîîëäóê êûëãàí êàðà-
ìà-êàðøûëûêòàð æîþëñóí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÞÌ (æîîïòóó), ÝÔÌ, ÌÈ 

5. Êºì¿ñêº ýêîíîìèêàíû êûñêàðòóóãà áàãûòòàëãàí 
èø-÷àðàëàð ïëàíû èøòåëèï ÷ûêñûí æàíà æ¿çº-
ãº àøûðûëñûí 

2021-æûëäàí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ 

6. Èøêåðëåðäèí æàíà èíâåñòîðëîðäóí óêóêòàðûí êîð-
ãîî áîþí÷à ìåõàíèçì èøòåëèï ÷ûêñûí æàíà èøêå 
êèðãèçèëñèí. Èíâåñòîðëîðäó òàðòóó, àëàðãà æàãûì-
äóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ áîþí÷à èøòåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÈÌ (æîîïòóó), 
Áàøïðîêóðàòóðà, ÒÈÌ, 
ÝÔÌ 

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó 
èøêåðëåðäè æàíà èíâåñòîðëîðäó êîðãîî áîþí÷à 
àòàéûí êå¢åøòè ò¿ç¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
1-ñåíòÿáðûíà 

÷åéèí 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí 
Àäìèíèñòðàöèÿñû 

8. ‘Ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàð áîþí÷à áèðäèêò¿¿ òåð-
ãºº îðãàíû” ïðèíöèáèí êèðãèç¿¿ áîþí÷à ñóíóøòàð 
äàÿðäàëñûí 

2021-æûëäûí 
30-èþëóíà ÷åéèí 

Áàøïðîêóðàòóðà 

9. Èøòåëèï ÷ûêêàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê 
æàíà Æàçûê-ïðîöåññòèê êîäåêñòåðèíèí àëêàãûí-
äà Ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàðäû æàíà æîðóêòàð-
äû äåêðèìèíàëäàøòûðóó êàðàëñûí 

2021-æûëäûí 
30-èþëóíà ÷åéèí 

Áàøïðîêóðàòóðà 

10. Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí èøêåðëåðäè íå-
ãèçñèç òåêøåð¿¿ëºðä¿ æîþó, ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð 
ìåíåí èøêåðëåðäèí îðòîñóíäàãû ºç àðà àðàêåòòå-
í¿¿ñ¿í ê¿÷ºò¿¿, îøîíäîé ýëå èøêåðëåðãå òîñêîîë-
äóêòàðäû æàðàòêàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, êûç-
ìàòêåðëåðäèí æîîïêåð÷èëèãèí ê¿÷ºò¿¿ ìåõàíèçìè 
èøòåëèï ÷ûêñûí æàíà èøêå êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), Áàøïðî-
êóðàòóðà, ìèíèñòðëèêòåð 
æàíà âåäîìñòâîëîð, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, æåðãè-
ëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿëàð, æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíäàðû 

11 Èøêåðëåðãå óðóêñàò áåð¿¿ äîêóìåíòòåðèí àëóóíóí 
æîë-æîáîëîðóí æå¢èëäåò¿¿, óðóêñàò êàãàçäàðûí, 
ìààëûìäàìà áåð¿¿ æàíà êàðîî ìººíºò¿ 50 ïàéûç-
ãà êûñêàðñûí, àë ¿÷¿í òèéèøò¿¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê 
àêòûëàðãà ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
1-ñåíòÿáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), 
ìèíèñòðëèêòåð 
æàíà âåäîìñòâîëîð, 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðû 

12 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àê íèåò áèçíåñ æ¿ðã¿ç-
ãºí èøêåðëåð æàíà àëàðäû ìàìëåêåò òàðàáûíàí 
êîëäîîãî àëóó æºí¿íäº, áèçíåñ æ¿ðã¿ç¿¿í¿í æàíà 
áèçíåñ äîëáîîðëîðóí äàÿðäîîíóí æîë-æîáîëîðó 
òóóðàëóó ìààëûìàò æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàò-
òàðû àðêûëóó æàéûëòûëñûí

Òóðóêòóó íåãèçäå ÌÌÑÆÑÌ (æîîïòóó) 
ÈÌ, ÝÔÌ, ÀÑ×ÀªÌ, 
ÑªÌ, ÒÊÌ, ÁÈÌ, ÑÑªÌ, 
ÌÌÑÆÑÌ, ÝªÌ, ÝÊÌÊ

13. ×àêàí ÃÝÑòåðäè ºí¿êò¿ð¿¿ ¿÷¿í êûñêà ìººíºòò¿í 
è÷èíäå òàðèôòèê áàà êîþëñóí, ºíä¿ð¿ëãºí ýëåêò-
ðîýíåðãèÿíû ñàòûï àëóóãà êåïèëäèê áåðèëèï, ÷à-
êàí ÃÝÑòåðäèí ýýëåðè ìåíåí òèéèøò¿¿ êåëèøèì-
äåðãå êîë êîþëñóí

2021-æûëäûí
15-äåêàáðûíà 
÷åéèí, àíûí 
è÷èíäå êîë 

êîþóãà äàÿð ÷àêàí 
ÃÝÑòåð áîþí÷à 
2021-æûëäûí 

26-èþíóíà ÷åéèí

ÝªÌ (æîîïòóó), ÈÌ

14. ×àêàí ÃÝÑòåðäè êóðóó áîþí÷à èøêåðëåð òàðàáû-
íàí äàÿðäàëãàí áåøòåí êåì ýìåñ äîëáîîðëîð èø-
êå àøûðûëñûí, æåðëåðäè òðàíñôîðìàöèÿëîî, æå-
¢èëäåòèëãåí êðåäèòòåðäè áåð¿¿, óðóêñàò êàãàçäà-
ðûí àëóó, êåëèøèìäåðäè ò¿ç¿¿ ìàñåëåëåðè òåç-
äèê ìåíåí ÷å÷èëñèí

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí

ÝªÌ (æîîïòóó), ìèíèñòð-
ëèêòåð æàíà âåäîìñòâîëîð, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, æåðãè-
ëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿëàð, æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóó îðãàíäàðû

15. Àð áèð îáëóñòà áåøòåí êåì ýìåñ òîêòîï òóðãàí 
èøêàíàëàðäûí èøè æàíäàíäûðûëñûí, èøêåðëåð 
¿÷¿í áåøòåí êåì ýìåñ èíôðàñòðóêòóðà, ñóó, ýëåêòð 
ýíåðãèÿ, æåðëåðäèí òðàíñôîðìàöèÿñû æàíà áàøêà
àäìèíèñòðàòèâäèê ìàñåëåëåðè ÷å÷èëãåí ºíºð æàé, 
àãðîºíºð æàé ïàðêòàðû, òàðìàêòûê êëàñòåðëåð, áèð-
äåí êåì ýìåñ êîíñóëüòàöèÿëûê áîðáîðëîð ò¿ç¿ëñ¿í

2021-æûëäûí
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí

ÀÑ×ÀªÌ (æîîïòóó), ìè-
íèñòðëèêòåð æàíà âåäîìñò-
âîëîð, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí îáëóñòàðäàãû 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, 
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àäìèíèñòðàöèÿëàð, æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóó îðãàíäàðû

16. Êîøóì÷à æóìóø îðóíäàðûí êàìñûç êûëóó áîþí-
÷à èøêåðëåðäèí äåìèëãåëåðè êîëäîîãî àëûíñûí, 
àëàðäûí ºí¿ã¿¿ñ¿íº òîñêîîëäóê êûëãàí ìàñåëåëåð 
òåçäèê ìåíåí ÷å÷èëñèí, àëàðãà äåì áåð¿¿ áîþí÷à 
ìåõàíèçìäåð èøêå àøûðûëñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), ìèíèñòð-
ëèêòåð æàíà âåäîìñòâî-
ëîð, ÊÐíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí îáëóñòàðäà-
ãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë-
äºð¿, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëå-
êåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð, 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðû 

17. Æåðëåðäè òðàíôîðìàöèÿëîîíóí æîë-æîáîëîðó 
æå¢èëäåòèëñèí, òðàíñôîðìàöèÿ áîëãîíäîí êèéèí 
2 æûë àðàëûãûíäà æåð ìàêñàòñûç ïàéäàëàíûëãàí 
ó÷óðäà æå òàêûð ïàéäàëàíûëáàãàí ó÷óðäà, òðàíñ-
ôîðìàöèÿ áîþí÷à ÷å÷èì àâòîìàòòûê ò¿ðäº æîêêî 
÷ûãàðûëûï æåðäèí áàøòàïêû êàòåãîðèÿñûíà ºò-
êºð¿¿ êàìñûçäàëñûí, àë ¿÷¿í òèéèøò¿¿ ÷åíåìäèê 
óêóêòóê àêòûëàðãà ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÀÑ×ÀªÌ 

¹ Òàïøûðìàíûí ìàçìóíó Àòêàðóó ìººíºò¿ Æîîïòóóëàð 

18 Ñóó ðåñóðñòàðûí ïàéäàëàíóóíó æàêøûðòóó áîþí-
÷à ìåõàíèçìäåð èøêå êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÀÑ×ÀªÌ 

19 Òóðèçì ¿÷¿í æàéûòòàðäû êîëäîíóó ìººíºò¿í 5 æûë-
äàí 20 æûëãà ÷åéèí êºáºéò¿¿ ìàñåëåñè êàðàëñûí 
(ýêîëîãèÿëûê ñòàíäàðòòàðäû ýñêå àëóó ìåíåí), àë 
¿÷¿í òèéèøò¿¿ óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòûëàðãà ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÀÑ×ÀªÌ 

20 Òóðèçì òàðìàãû áîþí÷à àð áèð îáëóñòà áåøòåí 
êåì ýìåñ äîëáîîð èøêå àøûðûëñûí, òóðèçì òàð-
ìàãûíäàãû îáúåêòèëåð, æàðàòûëûø àéìàêòàðû 
æºí¿íäº ìààëûìàò ìàññàëûê ìààëûìàò êàðàæàò-
òàðû àðêûëóó ÷åò ºëêºëºðäº æàíà ºëêºí¿í è÷èí-
äå æàéûëòûëñûí

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), ÒÈÌ, ìè-
íèñòðëèêòåð æàíà âåäîìñò-
âîëîð, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí îáëóñòàðäàãû 
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, 
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àäìèíèñòðàöèÿëàð, æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêà-
ðóó îðãàíäàðû

21. Òóðèçìäè ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ñàÿñàò-
òû òîëóãó ìåíåí êàéðàäàí êàðàï ÷ûãûï, àíû æàê-
øûðòóó áîþí÷à ñóíóø êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
30-èþëóíà ÷åéèí 

ÝÔÌ 

22. Êîðîíàâèðóñ ïàíäåìèÿñû ó÷óðóíäà òóðèçì ìàêñà-
òûíà êîëäîíóëóó÷ó êûéìûëñûç ì¿ëêêº ñàëûêòûí 
ºë÷ºì¿í àçàéòóó ìàñåëåñè êàðàëñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ 

23. Èøêåðëåðãå ôèíàíñûëûê êîëäîî (æå¢èëäåòèëãåí 
êðåäèòòåð) êºðñºò¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), 
Ðîññèÿ-Êûðãûç ªí¿ã¿¿ 
ôîíäó, “Êåïèëäèê 
ôîíäó” ÀÀÊ, “Àéûë áàíê” 
ÀÀÊ, “ÐÑÊ áàíê” ÀÀÊ 

24 Èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðäó èøêå àøûðóóãà ¿÷¿í÷¿ 
ìàìëåêåòòåðäåí èìïîðòòîëóó÷ó ñûðü¸ëîðãî æàíà 
ìàòåðèàëäàðãà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿ-
ñûíûí ÷å÷èìèíå (2009-æûëäûí 27-íîÿáðûíäàãû ¹ 
130) ûëàéûê áàæû àëûìäàðûíàí áîøîòóó ì¿ìê¿í-
÷¿ë¿ã¿ òîëóãó ìåíåí êîëäîíóëñóí, àë ¿÷¿í òèéèø-
ò¿¿ óêóêòóê ÷åíåìäèê àêòûëàðãà òåç àðàäà ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí 

2021-æûëäûí 
30-èþëóíà ÷åéèí 

ÝÔÌ 

25 Òîâàð ýêñïîðòòîî÷ó àòà ìåêåíäèê ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðãº 
êîøóì÷à íàðê ñàëûãûí (ÊÍÑ) êàéòàðóó æàíà ñà-
ëûêòûí îðäóí òîëòóðóó ìåõàíèçìè æàêøûðòûëñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ 

26 Àòà ìåêåíäèê ºíä¿ð¿¿÷¿ èøêàíàëàðäû êîðãîî áîþí-
÷à ñîîäà èíñòðóìåíòòåðè (òàðèôòèê, òàðèôòèê ýìåñ, 
òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó, è÷êè ðûíîêòó êîðãîî) æàê-
øûðòûëñûí, àíûí è÷èíäå òîâàðäûí ýêñïîðòóíà 
óáàêòûëóó ÷åêòºº êèðãèç¿¿í¿í ìººíºò¿í óçàðòóó 
áîþí÷à ìåõàíèçì èøêå êèðãèçèëñèí

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ 

27. Áàíêðîò èøêàíàëàðûí, àíûí è÷èíäå áàíêðîò áîëãîí 
“Êûðãûç-Êûòàé êàãàç ôàáðèêàñû” ÀÀÊíû ñàòóó ¿÷¿í 
èíâåñòîðëîðäó òàðòóó áîþí÷à èøòåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

 ÝÔÌ (æîîïòóó), ÈÌ 

28. Ýêñïîðòòîî÷ó èøêåðëåðäèí ìàñåëåëåðèí àíàëèçäåï, 
àëàðäû ÷å÷¿¿ áîþí÷à àêòèâä¿¿ èøòåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

Òóðóêòóó íåãèçäå ÝÔÌ (æîîïòóó), ÒÈÌ, 
ÈÌ, ìèíèñòðëèêòåð æàíà 
âåäîìñòâîëîð 

29. ªëêºí¿í òðàíñïîðòòóê-ëîãèñòèêàëûê ïîòåíöèàëûí 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à æîë êàðòàñû èøòåëèï ÷ûêñûí æà-
íà æ¿çºãº àøûðûëñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÒÊÌ (æîîïòóó), ÒÈÌ 
ÝÔÌ, ÈÌ 

30. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîîäà-ºíºð æàé ïàëàòà-
ñû êàðäèíàëäóó ò¿ðäº ðåôîðìàëàíñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÈÌ (æîîïòóó), ÝÔÌ 

31. Òîâàðëàðäû èìïîðòòîîäî ñàëûê æàíà áàæû òº-
ëºìäºð¿íºí êà÷óóãà æàíà àëàðäûí è÷êè ðûíîêòî 
êîëäîíóëóøóíà æîë áåðèëáåñèí, ìûíäàé àðàêåò-
òåðäè àíûêòîî áîþí÷à ìåõàíèçìäåð èøêå êèðãè-
çèëñèí, àãà êàòûøòûãû áàð ìàìëåêåòòèê æàíà ê¿÷ 
ò¿ç¿ìäºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèíå, èøêåðëåðãå êàðà-
òà êàòààë ÷àðàëàðäû êºð¿¿ áîþí÷à àêòèâä¿¿ èø-
òåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

Òóðóêòóó íåãèçäå ÝÔÌ (æîîïòóó), ÓÊÌÊ, 
Áàøïðîêóðàòóðà 

32 Ýðêèí ýêîíîìèêàëûê àéìàêòàðäûí èøòºº êîíöåï-
öèÿñû êàéðàäàí êàðàëûï ÷ûêñûí 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÈÌ (æîîïòóó), ÝÔÌ 

33 Æà¢û ñîîäà-ëîãèñòèêàëûê áîðáîðëîð ò¿ç¿ëñ¿í, 
àëàðãà æàíà èøòåï æàòêàí áîðáîðëîðãî êîëäîî 
êºðñºò¿ëñ¿í, àëàðäûí ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿ áîþí-
÷à àêòèâä¿¿ èøòåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), ìèíèñòð-
ëèêòåð æàíà âåäîìñòâî-
ëîð, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí îáëóñòàðäàãû ûé-
ãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿ 

34. Êûðãûçñòàíäà äàðû êàðàæàòòàðûí æàíà ìåäèöèíàëûê 
áóþìäàðäû ºíä¿ð¿¿ãº û¢ãàéëóó øàðòòàð ò¿ç¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÑÑªÌ (æîîïòóó), ÝªÌ, 
ÈÌ, ÝÔÌ 

35. Êûðãûç-ºçáåê ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûíäàãû “Áàé-
ìàê” êîíòðîëäóê-ºòêºðìº ïóíêòóí à÷óó áîþí÷à èø-
òåð æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í 

2021-æûëäûí 
15-äåêàáðûíà 

÷åéèí 

ÝÔÌ (æîîïòóó), 
ÓÊÌÊ,ÒÈÌ 

Êûñêàðòóóëàðäûí òèçìåñè:
ÈÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðëèãè
ÝÔÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè
ÀÑ×ÀªÌ — Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòð-

ëèãè
ÑªÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè
ÞÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè
ÒÊÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãè
ÁÈÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè
ÑÑªÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè
ÌÌÑÆÑÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû 

ìèíèñòðëèãè
ÝªÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð æàé ìèíèñòðëèãè
ÝÊÌÊ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîëîãèÿ æàíà êëèìàò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè
ÒÈÌ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè
ÓÊÌÊ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êûçìàòû
Áàøïðîêóðàòóðà - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
ТЕСКЕМЕСИ

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðèíèí æàíà 
âåäîìñòâîëîðóíóí æåòåê÷èëåðè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó 
ºê¿ëäºð¿, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ áàø÷û-
ëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Ñ.Í. Æàïàðîâäóí 
2021-æûëäûí 23-èþíóíäà áèçíåñ-êîîì÷óëóêòóí ºê¿ëäºð¿ 
ìåíåí æîëóãóøóóíóí æûéûíòûãû áîþí÷à òèðêåìåãå ûëàéûê 
áåðèëãåí òàïøûðìàëàðûíûí àòêàðûëûøûí êàìñûç êûëûøñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí ñòðàòåãèÿëûê ºí¿êò¿ð¿¿ ñàÿñàòû æàíà ïëàíäîî 

áºë¿ì¿ óøóë òåñêåìåíèí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí òàïøûðìàëàðûíûí àòêà-
ðûëûøûí êàìñûç êûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí ñòðàòåãèÿëûê ºí¿êò¿ð¿¿ ñàÿñàòû æàíà ïëàíäîî 
áºë¿ì¿íº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðèíèí æàíà 
âåäîìñòâîëîðóíóí æåòåê÷èëåðèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó 
ºê¿ëäºð¿í, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ áàø-
÷ûëàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí òàïøûð-

ìàëàðûí àòêàðáàãàíäûãû æå òàëàïòàãûäàé àòêàðáàãàíäûãû 
¿÷¿í òàðòèïòèê æîîïêåð÷èëèêêå òàðòóó æºí¿íäº ñóíóøòàðäû 
êèðãèç¿¿ óêóãó áåðèëñèí.

4. Áóë òåñêåìå æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà æà-
ðûÿëàíñûí.

5. Áóë òåñêåìåíèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê-
÷èñèíå æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òåñêåìå ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº 
êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-èþëó, ÏÒ ¹110 

Òèðêåìå
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Колдо бардын баркы жокпу? Улуу жеўишке – 76 жыл

- Шералы Итибаевич, 
“Маймак” станциясы эмне 
їчїн бїгїн иштебей турат?

- “Маймак” станциясы со-
вет доорунда темир жолчу-
лардын гїлдєп турган посё-
логу болчу. Бул станция ар-
кылуу андан ары Казакстан-
га темир жолу уланат. Стан-
циянын тарыхый да маани-
си бар. Союз учурунда “Жер-
Їй” иштетиле турган болуп, 
бул станцияга жаўы типте-
ги їйлєр курулуп баштаган. 
Союз тараганда баары тал-
каланып, жок болду. Казак-
стан менен тїзїлгєн кели-
шимге ылайык бизге темир 
жолдун Меркеге чейинки 
жери караштуу болуп, андан 
бери карай биздин “Маймак” 
станциябыз да казактардын 
пайдалануусуна берилген. 

- Эмне себептен мындай 
болгон?

- Эки мамлекет ортосун-
да тїзїлгєн келишим боюн-
ча товар єткєрїїчї жана жа-
рандарды єткєрїїчї пункт-
тар аныкталган. “Маймак” 
товар єткєрїїчї да, жаран-
дарды єткєрїїчї да пункт 
катары аныкталган эмес. 
Менин билишимче биз-
ге караштуу болгон пункт 
– Меркеге чейин єзїбїз-
дїн тариф иштейт. Андан 
бери казактарга караштуу 
болуп саналат. Мындай че-
чимдин канчалык эконо-
микалык пайдасы бар бил-
бейм, бирок биз “Маймак” 
станциясын иштеткенибиз 
єзїбїзгє кєп жагынан пай-
да болмок. Станция иш-
тебей калгандан кийин ал 
жерде жашагандардын таг-
дыры эч кимди кызыктыр-
бай, кєўїл буруусуз калды. 
Элдин жашоосу ошол темир 
жол станциясы менен болуп, 
социалдык-экономикалык 
єнїгїїсї ошол станция ме-
нен байланышкан болчу. Бї-
гїнкї кїндє ал жерде жаша-
ган калктын жарымынан кє-
бї Казакстандын жаранды-
гын алышкан. 

- Станция казактардын 
кароосунда болгону їчїн 
ал жерде жашагандар ка-
зак жарандыгын алыш-
канбы?

- Станция Казакстан-
га карап, Таразда иштеп 

калышкандан кийин кєбї 
ошол жактын жарандыгын 
алып кетишти да. Єкмєттє 
чек ара айылдарын єнїктї-
рїї боюнча атайын прог-
рамма кабыл алынган. Анда 
єзгєчє статус берген аймак-
тар тизмесине Талас облу-
сунан ушул Маймак айылы 
кирет. Тизмедеги айылдар-
га социалдык-экономикалык 
єнїгїїсї їчїн 100 млн сом-
дон берилет. Мен Єкмєттїн 
єнїктїрїї программасынын 
алкагында Маймакта логис-
тикалык борбор ачуу эске 
алынышын сунуш кылып 
жатам. Биздин Тїштїк ай-
магыбызга кеткен жїктїн 70 
пайызы Тараз, Талас аркы-
луу єтїп жатат. Мурдараак 
биздин Жогорку Кеўештеги 
Транспорт комитети Талас-
та кєчмє жыйын єткєргєн-
бїз. Чек арага чейин барып 
кєрїп келдик. Манас райо-
нундагы кыргыз-казак чек 
арасы аркылуу кїнїнє 200гє 
жакын оор жїк ташуучу 
машина каттайт экен. Бир 
кїндє болжолдуу айтканда 
1-1,5 миў тонна жїк чек ара-
дан єтєт. Ошондо бир айда 
300-400 миў тонна жїк биз-
ге кирет. Буудай, тамак-аш 
продуктулары, темир-тезек, 
курулуш материалдары жа-
на башка жїктєр Тараздан 
Талас облусуна кирип, анан 
Тїштїккє да ташылып кетип 
жатат. “Маймак” жїк єткєрє 
турган станция катары бел-
гиленбегендиктен, темир жо-
лу менен тїз жїк ташый ал-
байбыз. Чоў-Капка аркылуу 
автоунаа менен гана Казакс-
танга кире алабыз. Ошондук-
тан темир жолду жанданды-
руу керек деп маселе кєтєрїп 
жатам. “Маймак” темир жол 
станциябыз иштеши керек. 

- Эми аны иштетїїгє 
эмне тоскоолдук болуп 
жатат? 

- Эч кандай тоскоолдук 
жок. Келишимди кайра ка-
роо керек деп ойлойм. Єк-
мєт Маймак айылынын 
социалдык-экономикалык 
єнїгїї программасын иш-
теп чыгып, инфраструктура-
ны тїзїшї зарыл. Кампалар, 
керек болсо мейманканалар 
курулуп, логистикалык бор-
бор ачылса станцияда иш 

жанданат. Ло-
гистикалык бор-
борду жеке мен-
чик инвестиция-
ны тартып ку-
рууга деле болот. 
Бизге Россиядан, 
Казакстандан те-
мир жол аркылуу 
келген товарлар-
ды Тараздан ба-
рып алып келип 
жатабыз. Мына “Жер-Їй” 
алтын кени иштеп башта-
ды. Аларга да єзїнїн жїк-
тєрїн “Маймак” станция-
сынан эле тїшїрїп калга-
ны ыўгайлуу да. Тєє буур-
чакты четке сатып жатабыз, 
аны Маймактагы логистика-
лык кампалар аркылуу жє-
нєтїшїбїз керек. Бїгїнкї 
кїндє Тїркиядагы Мерсин 
биржасына жєнєтїп, ошол 
аркылуу башка єлкєлєргє 
чыгарып жатышпайбы. Биз 
ошол биржа сыяктуу логис-
тикалык борборду Маймак-
та ачып, сатканыбыз оў. Ло-
гистикалык борбор аркылуу 
салык тїзїїчї канча деген 
ишканалар, жумуш орунда-
ры тїзїлєт. Маймакта ло-
гистикалык борбор ачылса 
ошол аймактын социалдык-
экономикалык єнїгїїсїнє 
жакшы шарт тїзїлєт. Экин-
чиден, автоунаа менен чек 
арадан єтїї татаалыраак. 
Таразга автоунаа менен ки-
рип, анан ал жерден кайра 
жїктєп алып келїїгє ко-
шумча чыгым да кетип, то-
вардын баасына кошулуп 
жатат. Єкмєт ал жердин 
инфраструктурасын тїзсє 
учурда Маймакка барбай 
Таразда иштешкен ишкер-
лер мында келишет. Биз-
дин жарандардын да Тараз-
да кампалары бар. Ошон-
дой эле Маймакта нефти 
сактоочу жай, мурда эле 
курулган “Жер-Їйдїн” ба-
засы бар. Илгери бул жер-
ге кайра иштетїїчї ишка-
на - консерва заводун ку-
руу башталып, кийин ток-
топ калган.

- “Маймак” эркин эко-
номикалык аймагы тї-
зїлгєн эле. Бирок, ал 
боюнча дегеле маалымат 
жок. Же жоюлуп кеткен-
би?

- Ооба, тїзїлгєн, бирок 
иштебей турат. Эркин эко-
номикалык аймак деген гана 
аты бар. Єткєндє Єкмєттєн 
сурасам жетекчилери бар, 
бул маселе каралып жатат 
деген. 

- Темир жол аркылуу 
жїк ташуу арзаныраак 
болсо керек?

- Албетте, арзанга тїшєт. 
Талас, Тараз аркылуу єтє 
турган темир жолу бїгїн-
кї кїндє Россияга, Европа-
га кете турган эў кыска жол. 
Бишкектен єтїп Талас, Та-
раз аркылуу андан ары ке-
тет. Тїркияга кете турган 
унаалар дагы Тараз аркылуу 
чыгып кетишет. Казактар єз 
чек арасына киргенден баш-
тап эле Тараз шаарына кир-
бей айланып єтє турган ма-
гистралдык автоунаа жолун 
салып коюшту. А биз Сууса-
мыр – Талас – Тараз жолу-
нун жарымын бїтїп, жары-
мын бїтє албай жатабыз. 
Калганын бїткєн кїндє да 
Тєє-Ашуудагы 52 чакырым 
жолубуз керектен чыгып 
калды. Азыр жїктї автоунаа 
менен гана ташып жатпай-
бызбы. Бирок, биздин Талас 
аймагыбыз аркылуу єткєн 
19 чакырым темир жолубуз, 
“Маймак” станциябыз бар. 
Аны иштетип, жїк агымын 
Тараздан Маймакка бурушу-
буз керек. 

Казакстан менен биздин 
чек ара аймактарында жеке 
адамдарды жана жїктєрдї 
єткєзє турган пункттарды 
аныктаган келишимди кай-
ра карап, “Маймак” темир 
жол станциясынан жїргїн-
чїлєрдї да, жїктї да єткє-
рїїчї пункт кылып єзгєртїї 
зарыл деп эсептейм.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

“МАЙМАК” СТАНЦИЯСЫ 
ИШТЕШИ КЕРЕК
Жамийла менен Даниярдын сїйїїсїнїн кїбєсї болуп, дїйнєгє аты угулган “Маймак” 
станциясы бїгїн киши жок ээн турат. Айтматовду издеп Шекер айылына келген 
туристтердин да “Маймак” станциясы кайда деп кызыкканын айылдагы музейдин 
кызматкери айткан эле. Капыстан алыс дегенге да ынабай станцияны барып 
кєрєм деген єжєр турист болсо ошол согуш жылдарында шакылдап иштеп турган 
станциянын эшигин бїгїн кара кулпу кайтарып турганына кїбє болмок...
Таластагы “Маймак” темир жол станциясынын маселесин депутат Шералы 
Абдылдаев Жогорку Кеўештин Транспорт, архитектура жана курулуш боюнча 
комитетинин “Кыргыз темир жолу” мамлекеттик ишканасында єткєн кєчмє 
жыйынында кєтєрдї.

9-Май – Улуу Жеўиш кїнї! Їстїбїздєгї жылы Улуу 
Жеўиштин 76 жылдык мааракеси белгиленди. Ал 
эми 22-июнда дагы бир «кара» дата белгиленди. 
Ал – кєп улуттуу Совет элинин фашисттик 
баскынчыларга каршы Ыйык согушунун 
башталганынын 80 жылдыгы.
Ооба, тереў баамдаган адамга бул датанын 
да маани-маўызы єтє чоў. Кан кїйгєн каардуу 
жылдар нечендеген эр-азаматтардын кырчын 
ємїрлєрїн кыйса, канчалаган аялзатынын 
кїлгїндєй жаштык кїндєрїн «жалмады»…

 
Ажал арааны ачылган кандуу согуш кан май-

дандан миўдеген чакырымдар алыстыктагы Кыр-
гызстандын да ар бир айыл-кыштактарында, їй-
лєрїндє кадимкидей сезилип турган. Фашисттик 
Германиянын СССРге кол салышы бардык Совет 
элдериндей эле ысык-кєлдїктєрдїн да тынч жа-
шоосун бузуп, жаратман эмгегин їзгїлтїккє учу-
раткан. Карт тарых барактары тастыктап турган-
дай, Ысык-Кєл облусунда мамлекеттик жана жер-
гиликтїї бийликтегилер, коомдук уюмдар кєўїл 
чордонун эл чарбасын согушка керектїї буюмдар-
ды чыгарууга, айыл чарба азык-тїлїктєрїн кайра 
иштетїїгє бурган. Жаштар аскер єнєрїн, жаўы ке-
сиптерди єздєштїрїїгє ыктап, кан майдандагы-
лардын керектєєсїнє каражат топтоо иштери кїч 
алып, ар бир їй-бїлє, ар бир адам бул корго колун-
да барын берип, алаамат кїндєрдїн тезирээк арт-
та калышына єз салымдарын кошууга ашыккан… 

 «Мен энемди кут тєгїлгєн їй десем, атам анын 
тиреп турган тїркїгї» деп ыр саптарында айтыл-
гандай, эр-азаматтар муздак окоптордо душман 
менен бетме-бет кармашса, энелерибиз каруула-
рын – куургуч, колдорун – туткуч кыла, кїн-тїн 
бел чечпеген асыл эмгектери аркылуу фронтту же-
тиштїї єлчємдєгї азык-тїлїк, кийим-кече менен 
їзгїлтїксїз камсыздап турган. Ошол кезде оорук-
та кїч бергендердин басымдуу бєлїгї негизинен 
аялдар болуп, алар ар кандай талаачылык, чарба 
жумуштарында демдїї эмгектеништи. Кїн, тїн 
уйкуларын унутуп, колхоз талааларында тыным-
сыз орок оруп, сугат сугарып, їй-бїлє коломтосу-
нун таптуу отун єчїрбєй, уул-кыздарына тарбия 
берип, каргашалуу кїндєрдїн бардык кыйынчы-
лыктарына майышпастан белдерин бекем бууп, 
«Бардыгы – фронт їчїн! Бардыгы – Жеўиш їчїн!» 
- дешип, адал кїчтєрїн асыл максатка жумшаган 
энелерибиздин, эжелерибиздин жаратман эмгек-
тери ат кєтєргїс. 

Ооба, кан кїйгєн ал жылдардын карааны биз-
ден улам алыстаган сайын мезгил єз єкїмїн жїр-
гїзїп, саамайларын – бубак, беттерин – бырыш 
баскан асыл адамдарыбыздын катарлары да барган 
сайын суюлуп бараткандыгы єтє єкїнїчтїї. Би-
рок, алардын кыйыў кезеўдердеги асыл эмгектери 
арадан жылдар єткєн сайын жогору бааланып, ал-
тынды дат баспаган сыўары, нускалуу ємїр жол-
дору, таалимдїї тарбиялары улам кийинки муун-
дар їчїн баа жеткис уюткулуу мураска айлана бе-
рээри бышык.

Учурда куттуу їйдїн сыйлуу тєр ээлери болуп, 
небере-чєбєрєлєрїн маўдайларынан назик сы-
лай эркелеткен саналуу сандагы кутман энелери-
биздин беттериндеги бырыштардын ар бир бїк-
тємїндє дал ошол  Ата Мекендик улуу согуш мез-
гилинин катаал тактары, каарман эмгек жылдары 
камтылган. Биз аларды ар убак кастарлап-сыйлап, 
Ата-Журт алдындагы асыл эмгектерине ар дайым 
тизе бїгїп башыбызды ийип, таазим этїїгє ти-
йишпиз. Ар дайым бар болуўуздар, биздин ардак-
туу асыл энелер!

Эгемберди САДАБАЕВ,
Ысык-Кєл облусу

ЭНЕЛЕР ЭМГЕГИ 
ЭСКИРБЕЙТ
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- Мурда республикабызда 
журналисттердин башын би-
риктирген Кыргыз Республи-
касынын журналисттер союзу 
гана бар болчу. Жакында Эр-
кин журналисттер союзу деген 
да пайда болду. Мындай эки 
жээкке бєлїнїїнїн кандай за-
рылчылыгы бар эле?

- Кыргыз Республикасынын 
эгемендїїлїгїнїн 30 жылда-
гы тарыхый жетишкендиктери 
басма сєз чєйрєсїндє ачык кє-
рїндї. Отуз жылдын белесинен 
артка кылчая карасак ага жетїї 
оўой-олтоў болбоду, єзї эле келе 
калбады. Татаал жолдорду, тай-
гак кечїїлєрдї басып єтїїгє туу-
ра келди. Бул мезгилде сєз жа-
на басма сєз эркиндиги камсыз 
болду. Єлкєбїздє демократия-
лык, эркин жалпыга маалымдоо 
каражаттары калыптанды жана 
єнїгїї жолунда баратат.

Кыргыз жергесинде болгон їч 
жолку элдик кыймылдын жа-
на толкундун башкы урааны да, 
максаты да сєз жана басма сєз эр-
киндигин камсыз кылуу эле. Мы-
на ушул кїрєштє жана аракетте 
ириде журналисттердин, алардын 
коомдук бирикмелеринин да са-
лымдары бар. Басма сєз эркин-
диги – бул ар кандай пикирлер-
дин, кєз караштардын эркинди-
ги, аларды ачык, тайманбай ай-
туунун, билдирїїнїн кепилдиги.

Журналисттер союзу эгемен-
дїїлїктїн биринчи кїнїнєн баш-
тап эле єзїнїн ишмердїїлїгїнїн, 
уставдык талаптарынын башкы 
максаты катары ушул баалуулук-
тарга жетишїїнї, аны коргоону 
жана бекемдєєнї кєздєдї. Эге-
мендїїлїктїн алгачкы жылда-
рында ар кандай кыйынчылык-
тарга туш келди. Биз алгач де-
мократиялык, эркин басма сєз-
дїн мыйзамдык базасын тїп-
тєєгє аракет кылдык. 1992-жы-
лы “Жалпыга маалымдоо кара-
жаттары жєнїндє” Кыргыз Рес-
публикасынын мыйзамы кабыл 
алынды. Мыйзамды иштеп чыгуу 
боюнча жумушчу топтун мїчєсї 
катары ошол учурга ылайык мур-
дагы партиялык жана мамлекет-
тик басма сєздєрдїн єз алдынча, 
эркин болушуна аракет кылдык. 
Мыйзамдын долбооруна прогрес-
сивдїї, чечкиндїї бир топ жобо-
лорду сунуштадык. Тилекке кар-
шы, ал аракетибиздин баары эле 
жїзєгє аша бербеди. Бирок, эў 
башкысы ошол мыйзам Кыргыз 
Республикасында бардык жеке 
жана юридикалык жактарга эр-
кин, кєз карандысыз басма сєз-
дї, теле жана радио каналдарды 
тїзїїгє, уюштурууга жана ачуу-
га кеўири жол берди. Бул эркин-
дикти самаган элдин жеўиши эле. 
Ушул аракеттерден улам Кыргыз 
Республикасы “демократия арал-
часы” деген атка да конду.

Сєз жана басма сєз эркинди-
ги, журналисттердин укугун жана 

таламын коргоо ошол жылдары 
биз єткєргєн кєптєгєн конфе-
ренциялардын, семинарлардын, 
жыйындардын, тегерек столдор-
дун жана окуулардын башкы те-
масына айланды. Алардын тала-
мын талашкан талаптар, кайры-
луулар жана билдирїїлєр мамле-
кеттик жогорку бийлик органда-
рына жолдонду. Ал учурда жал-
пыга маалымдоо каражаттарын 
капыстан келген рыноктун ка-
таал капшабынан коргоого, ар 
кандай салыктык жеўилдиктер-
ди берїїнї талап кылууга да ай-
рыкча кєўїл бурулду. Канчала-
ган ЖМК ачылды жана жабылды. 
Рынок, катаал шарт, катуу атаан-
даштык єзїнєн єзї ылгады. Ту-
руштук бере алганы, чыдаганы, 
шартка ыўгайлаша иш алып кет-
кени бїгїнкї кїнгє жетти.

Азыр жалпыга маалымдоо ка-
ражаттары маалыматты жайыл-
туунун, коомдук ар кандай пи-
кирди билдирїїнїн жана калып-
тандыруунун кубаттуу, таасир-
дїї куралына айланды. Алардын 
пикири, кєз караштары, айткан-
дары, жазгандары, кєрсєтїїлє-
рї жана уктуруулары мамлекет-
тик бийлик органдарынын чечим 
кабыл алуусуна да таасирин тий-
гизїїдє. Мына ушундай чоў иш-
терде, максаттарда Журналисттер 
союзунун да аздыр-кєптїр тие-
шеси, салымы бар экендиги та-
лашсыз.

Журналисттер союзунун иш-
мердїїлїгї бир кылка жана бир 
калыпта болбогондугун, акыркы 
жылдары кыйла аксай тїшкєн-
дїгїн да моюнга алабыз. Бирок, 
ошондой болсо да такыр кол куу-
шуруп олтуруп калган жокпуз. 

Анын баары барып-келип эле 
каржы маселесинин тартышты-
гына, анын туруктуу булагы-
нын жоктугуна такалат. Мурда-
гы жылдары ар кандай эл ара-
лык уюмдар менен кызматташуу 
гранттык жардамдарды алууга 
мїмкїнчїлїк берсе, кийин алар 
да єздєрїнїн ниеттерин, багыт-
тарын єзгєртїштї. Грант берїї 
менен алар єз максаттарын та-
ўуулоого, ички иштерге кийли-
гишїїгє, толук кєзємєлгє алуу-
га аракет кыла башташты.

Ушундай каржылык тартыш-
тык туруктуу, їзїрлїї иш алып 
барууга кедергисин тийгизди. 
Бир калыпта иш жїрбєгєндєн 
кийин журналисттер тарабынан 
Союздун дарегине ар кандай пи-
кирлердин, кєз караштардын бо-
лушу табигый нерсе. 2016-жыл-
дын октябрь айында Журналист-
тер союзунун кезектеги съездин-
де айрым журналисттер уюмдун 
жетекчилигин тартып алууга ум-
тулушту. Бирок, съезддин деле-
гаттарынын кєпчїлїгї тарабы-
нан ал топтун аракети колдоого 
ээ болбоду. Мен Союздун тєра-
гасы катары ал топтун демилге-
чилерин бєлїп-жарбоого чакыр-
дым. Союздун жетекчилигинде-
ги кызмат орундарын сунуш кыл-
дым. Кєрсє алардын кєздєгєнї 
Союздун тєрагалыгы экен. Ал 
максаттары съезддин делегатта-
ры тарабынан четке кагылгандан 
кийин єз алдынча уюм тїзїп ке-
тишти. Бул да демократиянын, 
ачык коомдун кєрїнїшї. Алар 
деле жыргатып жиберишкен жок, 
ошентсе да ичи тарлык кылбай-
быз, ийгилик каалайбыз. Жур-
налисттердин укугун коргогон, 

таламын талашкан коомдук уюм-
дардын болушу жалпы иш жана 
максат їчїн пайда гана алып ке-
лет деп ойлойбуз.

- Карт тарыхы бар бул Жур-
налисттер союзун кандайча 
жетектеп калгандыгыўыздын 
таржымалын чечмелеп айтып 
берсеўиз? Бул ошол кездеги 
демократиялык кєз караш-
тардын алгачкы сабактары-
нан болду десек болобу?

- Кыргыз Республикасынын 
журналисттер союзунун тєрагасы 
болгонума быйыл 31-майда туу-
ра 30 жыл болду. Тєрагалык ста-
жым эгемендїїлїк менен жаш-
таш. Менин ишмердїїлїгїм жє-
нїндє ар кандай пикирлер айты-
лышы мїмкїн, бирок республи-
канын журналисттери 2016-жы-
лы кезектеги сьездде мага дагы 
бир жолу ишеним кєрсєтїштї. 30 
жыл мурда Союздун жетекчили-
гине шайлангандыгым кїнї бї-
гїнкїдєй эсимде. Анда жалпы 
СССР єлкєсїндє кайра куруу, ай-
кындуулук жана маалымдуулук 
саясатынын желаргысы жїрїп 
турган учур эле. Бардык жетек-
чи кызматтарга атаандаштык не-
гизде шайлоо жолу менен баруу 
кеўири жайылтыла баштаган. 
1991-жылга чейин Журналист-
тер союзунун тєрагалыгын рес-
публикалык “Советтик Кыргыз-
стан” газетасынын башкы редак-
тору кошо аткарып келген. Ан-
да Советтер Союзунун бар кези, 
республикалык чыгармачылык 
уюмдар Москвадан жетиштїї, то-
лук каржыланып турчу. Ошон-
дой шартта Журналисттер сою-
зунун тєрагалыгына республи-
кадагы мен деген бардык бел-
гилїї, атактуу журналисттер ат 
салышты. 31-майда эртеў менен 
саат 10до башталган съезд тїн-
кї 12де гана аяктады. Атаандаш-
тык, таймашуу кырдаалында єтє 
курч єттї. 12 талапкердин ара-
сынан мен Журналисттер союзу-
нун тєрагасы болуп шайландым. 
Андан кийин кайрадан бир нече 
жолу ишеним кєрсєтїштї. Бир 
нерсени баса белгилегим келет, 
30 жыл уюмду жетектєє менен 
бир да жолу ыйманыма, Журна-
листтер союзунун дарегине шек 
келтирбедим, бийликтин кам-
чысын чаппадым, єтє кєшєкєр-
лєнїп жагынбадым, журналист-
терди айыптаган акцияларга тар-
тылбадым, аралашпадым. Анын 
кєз карандысыздыгын, єз ал-
дынчалыгын сактоого, таламын 
талашууга аракеттендим. Ошон 
їчїн кесиптештеримдин арасын-
да жїзїм жарык, алардын тїшї-
нїїсїн жана колдоосун дайыма 
сезип келем.

- Єлкєбїздїн эгемендїїлї-
гїнє жетишїїдє жана улуттук 
аў-сезимди ойготууда ошол 
кездеги кайра куруу жарая-
ны, басма сєз эркиндиги, эр-
кин басылмалар зор роль ой-
ноду деп эсептейсизби?

- Эгемендїїлїктїн жана Пре-
зиденттик башкаруунун алгачкы 
жылдары єлкєбїздє, анын бий-
лик органдары жана институт-
тары тарабынан демократиянын, 
эркин коомдун негиздерин жана 

принциптерин тїптєє, орнотуу 
жана жайылтуу жаатында бир 
топ алгылыктуу аракеттер жа-
салганын акыйкат їчїн айта ке-
тишибиз керек. Кийинчерээк га-
на бул принциптерден тайып, ав-
торитардык, їй-бїлєлїк башка-
рууга ык алып кетишпедиби. Мен 
республиканын турмушундагы 
30 жыл ичинде болгон окуялар-
дын бардыгынын активдїї кї-
бєсї жана катышуучуларынын 
биримин. Эл сєзї менен айткан 
“Ак їйдє” 32 жыл иштедим. Кыр-
гызстан Компартиясынын Бор-
бордук Комитети, анын бирин-
чи секретары Апсамат Масалиев-
ден баштап президенттер Акаев,                                                          
Бакиев, Отунбаева, Атамбаев 
жана Жээнбеков замандарында 
окуялардын чордонунда болдум.

Ошондуктан, єлкєдєгї тары-
хый процесстерге, окуяларга, 
элдик революцияларга, толкун-
дарга жана єзгєрїїлєргє кимдер, 
кандай кїчтєр таасир кєрсєттї, 
башкы демилгечилери, шыкак-
чылары, кєкїтїїчїлєрї кимдер 
болду, коомдук, жарандык уюм-
дар, анын ичинде жалпыга маа-
лымдоо каражаттары ушул тары-
хый учурларда кандай роль ойно-
ду, баарын жакшы эле билем де-
сем аша чапкандык болбос.

1989-1991-жылдары Кыргыз-
стан Компартиясынын Борбор-
дук Комитетинин идеологиялык 
бєлїмїндє иштєє мага коомдук-
саясий окуяларга тїздєн-тїз ара-
лашууга мїмкїнчїлїк тїздї. 
Ошол жылдары биздин єлкєнї 
“белгисиз республика” катары ка-
рап келгени эсиўиздерде бар чы-
гаар. Кыска аралыктын ичинде 
“белгисиз республикада” союзду 
солкулдаткан окуялар болуп кет-
ти. Республикалык басма сєздєр-
дє партиялык кысымдарга кара-
бастан улуттук аў-сезимди, на-
мысты ойготууга жана козгоого 
арналган маалыматтар жамгыр-
дай жаады. Кечээ эле айтууга ба-
тына албаган тарых, улуттук тил 
жана маданият маселелери єтє 
курч, тайманбай кєтєрїлє баш-
тады. Мына ушул иштин башын-
да биздин кїчтїї журналисттер, 
жазуучулар, окумуштуулар, жа-
рандык активисттер жана саясат-
чылар турушту. Кайсы бир учур-
да элдин баары колдоруна калем 
алып, жазмакерликке єтїп ке-
тишкендей болду, журналисттер-
дин, басылмалардын ролу, тааси-
ри єтє кєтєрїлгєн чекке жетти. 
Ошондой кырдаалда журналист-
тин сєзїнїн кадыр-баркы, айт-
кандары, кєрсєткєндєрї коомдук 
пикирди жаратууга, бийлик ор-
гандарынын чечим кабыл алуу-
суна, республикадагы окуялар-
дын тез жїрїшїнє жана Компар-
тия жетекчисинин президенттик 
жарышта жеўилишине тїздєн-тїз 
таасир кєрсєттї.

Биздин журналисттер, жалпыга 
маалымдоо каражаттары ошон-
дой кесиптик жана атуулдук кїч-
тїї духту эгемендїїлїктїн ал-
гачкы жылдары жана ушул кїн-
дєрдє да сактап калды, татыктуу 
алып жїрїїдє жана улантууда. 
Єлкєдєгї акыркы жылдардагы 
бардык тарыхый окуялардын, 

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

Абдыкадыр СУЛТАНБАЕВ:

“30 ЖЫЛ УЮМДУ ЖЕТЕКТЄЄ 
МЕНЕН БИР ДА ЖОЛУ ЫЙМАНЫМА 
ШЕК КЕЛТИРБЕДИМ”

Єлкєбїздїн эгемендїїлїгїнїн 
30 жылы менен бирге ар кыл 
кесип ээлерин бириктирип, 
башын кошуп турган коомдук 
чыгармачылык уюмдар да 
мезгил шарданына жараша 
оош-кыйыштуу жолдорду 
басып єтїштї. Алардын 
бири – Журналисттер 
союзунун кечээкиси, бїгїнкїсї 
жана эртеўкиси тууралуу 
Кыргыз Республикасынын 
журналисттер союзунун 
тєрагасы, Кыргыз 
Республикасынын 
маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер СУЛТАНБАЕВ 
Абдыкадыр Дардаўович 
агынан жарыла кенен-кесири 
маек куруп берди.
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элдик революциялардын башкы 
кыймылдаткыч кїчї, коомдук на-
мысты жана аў-сезимди козгоочу, 
кєтєрїїчї, элди єзгєрїїлєргє їн-
дєєчї жана жетелєєчї кїч журна-
листтер, жалпыга маалымдоо кара-
жаттары экенин баары жакшы тї-
шїнїп жана билип калышты. Ошон 
їчїн ЖМКларды коомчулукта беке-
ринен “тєртїнчї бийлик” деп аташ-
паса керек. Чынында эле алардын 
иш-аракети ушуга толук татыктуу.

- Журналисттер союзу таасир-
дїї жана колунда токочу бар 
коомдук уюмдардын бири ката-
ры журналисттер їчїн кєп кам-
кордуктарды кєрїп келди. Турак-
жай менен камсыздоо, курорт-
торго жана ден соолукту чыў-
доочу жайларга путёвка ыйгаруу, 
материалдык жардам кєрсєтїї, 
журналисттик чеберчиликти єр-
кєндєтїї, ал аралык байланыш-
тарды чыўдоо жаатында тренинг, 
семинарларды байма-бай єткє-
рїї маселелерин да єз кїчїнє 
жана чама-чаркына жараша че-
чип, кадыр-барктуу болуп тур-
ган. Азыркы кїндє болсо айтыл-
ган маселелер унутта калгандай 
таасир калтырып жаткандыгы-
нын себеби эмнеде?

- Журналисттер союзунун максат-
тарынын бири калемгерлердин иш-
тєєсїнє жана жашоосуна кандайдыр 
бир деўгээлде кємєк кєрсєтїї да бо-
луп саналат. Бирок, “ойлогон ойду 
кыстаган турмуш жеўет” дегендей, 
катаал рынок шарты, туруктуу жа-
на жетиштїї каржылык булактын 
жоктугу бул багыттардагы иштер-
ди жїргїзїїгє кедергисин тийги-
зїїдє. Чынында эле мурдагы жыл-
дарда эл аралык уюмдардын кємєгї 
менен журналисттердин окууларын 
жана эс алууларын уюштуруп келсек, 
акыркы жылдары мындай мїмкїн-
чїлїк такыр болбоду. Бирок, бир аз 
эле мїмкїнчїлїк болсо баарын жур-
налисттер їчїн жумшоого аракет-
тенебиз.

2019-жылы июнь айында єткєрїл-
гєн журналисттердин республика-
лык конференциясы “Азыркы учур-
дагы сєз эркиндигинин абалы жа-
на журналисттердин жоопкерчили-
ги” деген темага арналды. Айрык-
ча, сєз кадыры жана таасири, жал-
ган маалыматтарга жол бербєє, ин-
тернет тармагы, анын арты менен ар 
кандай маалымат таратуучулар кє-
бєйгєн шартта журналисттик иш-
тин кесипкєйлїгїнє басым жасоо, 
анын башка маалымат таратуучулар-
дан айырмасы жєнїндє олуттуу сєз, 
курч пикир алышуулар болду. Жур-
налисттер союзунун тарыхында би-
ринчи жолу “Мыкты журналист” ал-
тын медалы белгиленди жана ал 25 
белгилїї калемгерге тапшырылды. 
Бул саамалыкты кєпчїлїк кесиптеш-
тер туура кєрїштї жана колдошту. 

Ошондой эле мыкты журналист-
тик эмгектери менен таанылган ка-
лемгерлерге “Кыргыз Республикасы-
нын журналисттер союзунун сыйлы-
гынын лауреаты” деген наам акча-
лай сыйлыгы менен кайрадан бери-
ле баштады. Лауреаттык наам жана 
акчалай сыйлыктарды ыйгаруулар 
мындан ары да улантылат. Биздин 
тапкан-ташыгандардын баары жур-
налисттерге жумшала бермекчи.

- Азыркы Интернет єнїккєн за-
манда жалпыга маалымдоо кара-
жаттары мурдагыдай їстємдїк 
позицияны ээлей албай, соцтар-
мактардын оперативдїїлїгїнїн 
жана популярдуулугунун кєлє-
кєсїндє калып бараткандай тую-
лат. Атайын билими болбосо да 
жалпы элибиз улуу-кичїї дебей 
соцтармактардан тїшпєй, баары 
эле оюна эмне келсе ошону жа-
за берген жазмакер, блогер, ре-
портёр ж.б. болуп кетишкен жаг-
дайда гезит-журналдардын эр-
теўи, келечеги кандай болот деп 
ойлойсуз?

- Азыркы маалыматтык техноло-
гиянын єнїккєн учуру жана рынок-
тун катаал шарты мурдагы салттык 

деп эсептелген басма сєздєрдїн таг-
дырына, бїгїнкїсїнє жана эртеў-
кисине таасир берип жатканын баа-
рыбыз ачык эле кєрїп жатабыз. Ай-
рыкча интернет тармагынын ке-
ўири кулач жайышы, анын ар кан-
дай кєлємдєгї маалыматтарды тез 
таратууга жєндємдїїлїгї газета-
журналдардын нускасына сезилээр-
лик эле таасирин тийгизди. Газета-
лардын кєпчїлїгїнїн апталык чы-
гууга єтїїсї аларды маалыматты 
жана рекламаны тез таратуу мїм-
кїнчїлїгїнєн ажыратты жана ин-
тернет тармагы менен атаандаша ал-
бай калды.

Бул кєрїнїштїн жакшы жана терс 
жагы да бар. Жакшы жагы – калк-
тын басымдуу кєпчїлїгїнїн сєз эр-
киндигин кеўири пайдалануу жана 
ар кандай маалыматты алуу мїм-
кїнчїлїгїнє ээ болгондугу. Коом-
чулук їчїн жабык теманын жокту-
гу, ар кандай маселелер жана окуя-
лар боюнча єзїлєрїнїн пикирин, кєз 
карашын тїз, ачык, тайманбай айта, 
бєлїшє жана жеткире алгандыгы. 
Бул чыныгы демократиялык жана 
ачык коомдун кєрїнїшї, элибиздин 
эгемендїїлїктїн 30 жылы ичиндеги 
жетишкендиги.

Экинчиден, тынчсыздандыра, ой-
лондура турган жагына токтолсок, 
биз интернеттин маалымат булак-
тарын биротоло ачып салып, анын 
агындылары кандай экенин ылгоого 
шайыбыз жетпей калды. Ар кандай 
агындыларга, кээде такталбаган маа-
лыматтарга, адамдын ар-намысына 
шек келтирген мазактоолорго дейре 
жол берилип жатат, анын авторлору 
ким экенин билип болбойт. Журна-
листтик кесиптик этиканы мындай 
кой, жєн эле адамдык адепти сактоо 
эске алынбай калууда.

Ушундай кырдаалда чыныгы ке-
сипкєй журналисттер єзїлєрїнїн ким 
экендигин кєрсєтїїлєрї керек. Кесип-
кєй журналист сєз маданиятын жана 
кесиптик этиканы тута билгендиги, 
маалыматты так, туура бере алганды-
гы менен жеўил ойлуу жазмакерлер-
ден жогору турушу абзел.

Интернет тармагы єнїккєн теў 
эмес атаандаштык заманда бизге 
окшогон рыногу чамалуу єлкєлєр-
дє гезит-журналдардын келечеги ке-
ўири болот деп айтуу да єтє кыйын. 
Азыр баарынын кєтєргєнї уюлдук 
телефон, окурмандар табитине жа-
раша андан бардык нерсени, каала-
ган маалыматты таба алышат. Би-
рок, ошого карабастан биз адамдар-
ды кыска, жеўил-желпи маалымат-
ты алууга кєндїрбєстєн, китептин 
баалуулугун, ал кєркєм сєздїн, ой-
дун уюткусу, гезит-журнал болсо 
анын ыкчам жолу экендигин, окур-
мандын кєркєм табитин ошолор гана 
калыптандыра тургандыгын кеўири 
тїшїндїрїїбїз керек. Чоркок сїй-
лєбєйлї жана ойлонбойлу десек ки-
теп, газета-журналды окушубуз ке-
рек. Айрыкча єсїп келе жаткан жаш 
муундарга алардын кадыр-баркын, 
таасирин сездирїї жолдорун табуу 
зарыл. Бул газета-журналдардын ре-
дакцияларынын, калемгерлеринин 
да милдети. Жеўил-желпи, їстїр-
тєн берилген маалымат эмес, тереў, 
кєркєм жазылган чыгармалар анын 
окумдуулугун, кадыр-баркын артты-
раарын эстен чыгарбайлы.

- Республиканын жалпыга маа-
лымдоо каражаттары жаатында 
реформа жїргїзїп жатабыз, оп-
тималдаштырабыз деген шыл-
тоолор менен райондук, облустук 
гезиттердин жоюлуп кетишине 
кандай кєз караштасыз? Алар да-
гы жер-жерлерде идеологиялык 
майдандын алдыўкы сабында бо-
лушуп, элдин їнїн жеткирип тур-
ган куралдардын биринен болуп 
турушпады беле. Республикалык 
гезиттердин нускалары азайып, 
аймактарга жетиши кыйын болуп 
турган чакта райондук гезиттер-
ди жойбостон, кайра аларга кол-
доо кєрсєтсєк утуш болот беле?

- Албетте, турмуш-жашоо бир 
орунда турбайт. Азыркы мезгилдеги 

ыкчам єзгєрїїлєр, тарыхый процесс-
тер, айрыкча маалымат технология-
сынын тез єнїгїшї жалпыга маа-
лымдоо каражаттарынын эртеўки-
сине таасирин тийгизбей койбойт. 
Республикабызда эркин басма сєз-
дєр, теле жана радио каналдар менен 
катар мамлекеттик бийлик органда-
рына да тиешелїї бир топ жалпы-
га маалымдоо каражаттары бар. Ки-
йинки учурда алар маалымат саяса-
тын жакшыртууга багытталган бир 
катар чараларды кєрїїгє аракет жа-
сашууда. Жакында эле КР маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар сая-
саты министрлигинин демилгеси ме-
нен “Єлкєдєгї маалымат саясатынын 
концепциясынын” долбоорун тал-
куулоо болуп єттї. Анын башкы єзє-
гї мамлекеттик жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын базасында “Улут-
тук медиа-холдингди” тїзїї экен. Ар 
кандай пикирлер айтылды, келечеги 
кандай болот, кїтє туралы.

Буга чейин аталган министрлик-
тин бир орунсуз реформасынын чуу-
су азыр да бїтє элек. 70, 80 жылдан 
бери чыгып келе жаткан райондук 
газеталар жоюлуп, облустук газета-
лар облустук телерадио компаниялар 
менен бириктирилип, медиаборбор 
тїзїлгєн. Бир топ журналисттер иш-
сиз, а облустук газеталар ара жолдо 
калышты. Журналисттер союзу бул 
орунсуз реформага башынан каршы 
чыкты. Жогорку Кеўештин тармак-
тык комитетине кайрылып, бир нече 
жолу кароосуна жетиштик. ЖКнын 
комитети орунсуз реформаны четке 
кагуу жєнїндє бир нече жолу чечим 
кабыл алды. Аны Єкмєткє жєнєттї. 
2019-жылы Журналисттер союзу об-
лустук, райондук газеталардын кыз-
маткерлеринин конференциясын єт-
кєрдї. Анын резолюциясын Прези-
дентке, Жогорку Кеўешке жана Єк-
мєткє жолдодук.

Акыры сєзїбїз жаўы министр 
К.Иманалиевге жетти кєрїнєт. Ал 
єзї да таланттуу журналист-жазуучу 
эмеспи, реформа орунсуз болгонун, 
облгазеталар менен облтелерадио 
компанияларды кошуу туура эмес 
экенин тїшїндї. Журналисттер сою-
зунун демилгеси менен облустук, ра-
йондук газеталардын абалы министр 
К. Иманалиевдин катышуусу менен 
да талкууланды. Ал облустук газе-
таларга єз алдынчалыкты берїїгє, 
мурдагыдай калыбында чыгарууга 
сєз берди. Жакында ал жїзєгє ашат 
деген ишеничтебиз. Иштин жагда-
йын тїшїнє билген, туура чечим ка-
был алууга убада берген К.Имана-
лиевге ыраазычылык билдиребиз. 
Дегиси, Журналисттер союзу маалы-
мат каражаттарынын таламын кор-
гогон жана кєздєгєн аракеттерден 
мындан ары да тайбайт.

- Бїгїнкї кїндє журналист-
тер уюмунун ишин жанданды-
руу, коомдогу салмагын артты-
руу, кадыр-баркын кєтєрїї їчїн 
алдыга кандай жаўы кадамдар-
ды жасоону мерчемдеп жатасыз?

- Журналисттер союзунун ишин 
талаптагыдай жїргїзїї, жанданды-
руу, маалымат айдыўындагы тааси-
рин арттыруу ишмердїїлїгїбїздїн 
башкы максаты. Туруктуу каржы 
булагынын жоктугу кєп аракеттер-
дин, демилгелердин жїрїшїнє ке-
дерги болууда. Ачык эле айтайын, 
уюмдун Тєрагасы менен катар мам-
лекеттик иштерге алагды болуум да 
кандайдыр бир деўгээлде таасирин 
тийгизип келди. Азыркы кїндє Жур-
налисттер союзунун ишмердїїлї-
гїн жакшыртууга, активдештирїїгє 
бардык аракетимди кєрє баштадым. 
Учурдагы коомдо жїрїп жаткан про-
цесстерден артта калбай, мезгил ча-
кырыктарына жараша сєз эркинди-
гин, журналисттердин укугун жана 
таламын коргоо жаатында иш жїр-
гїзїїгє бардык кїчїбїздї жумша-
макчыбыз. Анткени, кесиптештер-
дин ишенимине арзуу жана аны ак-
тоо – чоў милдет.

Маектешкен 
Таалайбек ТЕМИРОВ

"МАНАС" ЖАНА “КЫРГЫЗДАР” 
КИТЕБИНИН БЕТ АЧАРЫ БОЛУП ЄТТЇ

“OPEN EURASIAN LITERATURE FESTIVAL 
& BOOK FORUM” КОНКУРСУНА КЫРГЫЗ 
АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАР КАТЫШЫШТЫ

Былтыр кїздє Жогорку 
Кеўешке болгон шайлоо 
жокко чыгарылып, 
бийлик алмашкандан 
кийин иштеп жаткан 
6-чакырылыштагы 
депутаттар иштєє 
мєєнєтїн дагы бир жылга 
улантышкан. 

Алар бир топ мыйзам 
долбоорлорун жана жа-
ўы Конституцияны кабыл 
алышты. Саясий кырдаал-
га жараша иштешкендерине 

5 жыл эмес, 6 жылга чукул-
даган 6-чакырылыштын 
депутаттары 2-июлда 6-ча-
кырылыштын 8-сессиясын 
жабышты. Эми жаўы Конс-
титуцияга ылайык келе 
турган жаўы мыйзамдар-
ды кабыл алуу їчїн кечээ 
5-июлда депутаттар кай-
радан чогулушуп, 6-чакы-
рылыштын кезексиз жы-
йынын ачык деп жарыя-
лашты. 

Сымбат МАКСУТОВА

ЖОГОРКУ КЕЎЕШ 
ИШИН УЛАНТАТ

3-июлда Баку шаарында 
болуп єткєн Тїрк тилдїї 
єлкєлєрдїн парламенттик 
ассамблеясынын (Тїрк-
Па) катчылыгында Кыр-
гыз Республикасы менен 
Азербайжандын эгемен-
дїїлїгїнїн 30 жылдыгы-
на арналган "Азербайжан-
Кыргызстан: кызматташ-
тыктын жетишкендикте-
ри жана келечеги" аттуу 
тегерек столдо Жогорку 
Кеўештин депутаты Каны-
бек Иманалиевдин кыр-
гыз элинин тарыхын, ма-
даниятын жана мурасын 
чагылдырган “Кыргыздар” 
китебинин азербайжан 

тилине котормосунун бет 
ачары болуп єттї. Ошон-
дой эле иш-чарада азер-
байжан жазуучусу жана 
акыны Адил Жамилдин 
"Манас" китебинин бет 
ачары болду. ТїркПанын 
басма сєз кызматы теге-
рек столдо 30 жыл ара-
лыгында эки єлкє орто-
сундагы мындай жемиш-
тїї кызматташуулардын 
негизи болгон орток тары-
хый жана маданий мурас-
тардын маанилїїлїгї баа 
жеткис деп белгиленип, 
мындан ары да кызматта-
шуулар єнїгєрї тууралуу 
сєз болгонун билдирди.

Лондондо єткєн эл 
аралык Open Eurasian 
literature Festival & Book 
forum конкурсуна Кыргыз 
Республикасынан бир ка-
тар акын-жазуучулар ка-
тышып, эки номинация 
боюнча кыргызстандык 
акын-жазуучу Наргиса Ка-
расартова байгени жеўип, 
ийгилик жарата алды. Ал 
«Публицистика» катего-
риясында 5000 $ єлчємїн-
дєгї премияны утуп ал-
ды. Андан тышкары «Ре-
цензия» категориясында 
экинчи орунду багындыр-
ган. “Проза” номинация-
сында Бубуйра Бектенова,                               

Гульнар Мамбетсыдыко-
ва,    Жыпар Исабаева,                                            
Темирбек Джолдобаев, 
Улугбек Садыбакасов,                                                 
Айдар Шамшибаев, 
AISHER, Нурлан Абды-
кадыровдун чыгарма-
лары ат салышкан. Кон-
курстун уюштуруучула-
ры 2020-жылы конкурска 
50 єлкєдєн 1000 билдир-
ме келип тїшкєнїн бил-
дирди. Алардын катарын-
да кыргыз-акын жазуучу-
лар да активдїї болушкан.

Жазгїл 
КЕНЖЕТАЕВА



- Каныбек иним, окуу жы-
лы аяктады. Албетте, кы-
йын кырдаал пандемия учу-
ру, мектеп турмушуна оор 
таасирин тийгизїїдє. Он-
лайн менен окуу оорчулук-
тарды туудурду. Кабагым-
кашым дебеген мугалимдер-
ге кандай алкыш айтсак да 
жарашат. Мына ушул билим 
жаатында сєз баштасак...

- Пандемия учурунда билим 
берїї демейдеги билим берїї 
учуруна салыштырмалуу оор 
болду. Айрым аз камсыз бол-
гон їй-бїлєлєргє айрыкча терс 
таасирлерин тийгизди. Заман-
бап телевизор, телефондор ме-
нен муктаж окуучуларды кам-
сыз кылууга туура келди. Он-
лайн менен окутуу телефон, те-
левизорсуз єтпєєсї белгилїї. 
Бир жакшы жери коомчулук, 
демєєрчїлєр, жеке ишкерлер, 
жакшылыкка жакын адамдар 
колдон келген колдоолорун 
кєрсєтїштї. РСК банк баш 
болгон башка банктардын да 
салымдары айтарлык. "Атын 
атаса куту сїйїнєт" деген тє-
гїнсїз сєз бекеринен айтылба-
ган. Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин депутаты 

Абтандил Кулбараков агабыз-
га ыраазыбыз. Депутат агабыз-
дын эл-журтуна жасаган кай-
рымдуулук иштерин, моралдык 
жана материалдык жактан кол-
доолорун бир сєз менен айтып 
тїгєтїї мїмкїн эмес. Пандемия-
га чейин эле эл менен жуурулу-
шуп, райондун экономикалык 
жана социалдык кєрсєткїчтє-
рїн кєтєрїїгє кєп кємєк берген.

Жалпы демєєрчїлєрдїн 
жардамы менен 30 телевизор, 
50дєн ашык телефондор алын-
ды. Пандемия учурунда ра-
йондук билим берїї бєлїмїн-
дє атайын ыкчам байланыш 
уюштурулуп, ата-энелерге кеп 
кеўештер берилип турду. Оор 
кырдаалга карабай єткєн окуу 
жылын татыктуу аяктоого 
бардык аракеттерди жумша-
дык. Жалпы мамлекеттик эк-
замендерди тапшырууну уюш-
туруу, абитуриенттерди жо-
горку окуу жайларына каттоо, 
тапшыруу иштери онлайн тї-
рїндє мугалимдердин кємєгї 
менен ийгиликтїї ишке ашы-
рылды. Андан тышкары муга-
лимдердин билимин жогорула-
туу курстарына онлайн каты-
шууларды уюштуруп, кадрлар-
дын билимин жогорулатуу иш-
тери да кєз жаздымда калган 
жок. Пандемия учурунда Кыр-
гыз Республикасынын Билим 
берїї жана илим министрлиги 
тарабынан мугалимдер, окуу-
чулар арасында уюштурулган 
конкурстарга да активдїї ка-
тышып, байгелїї орундарды 
камсыз кылдык. “Санарип пе-
дагогика” аттуу республикалык 

конкурста райондун мугалим-
дери алдыўкы орундарды кам-
сыз кылышты. Ал эми окуучу-
лар їчїн уюштурулуп жаткан  
“Манас таануу” теле таймаш-
тарда балдарыбыз оозго алы-
нышты, кєркїн чыгарышты. 

Район боюнча 24 орто мектеп 
бар. Мындан бир гана Таттыбї-
бї Турсунбаева атындагы орто 
мектеп гимназия болуп саналат. 
Жалпы 9232 окуучу мектептер-
де окушту. Мындан 11-классты 
568 окуучу аяктады. 860тан 
ашык мугалимдер эмгектенет.

- Билим деўгээлдеринен 
кабар берип кетсеўиз. Ра-
йондук, облустук жана рес-
публикалык олимпиадалар-
дын жыйынтыктары ич жы-
лытабы? Окуу куралдар же-
тиштїїбї?

- Облустук олимпиадаларда 
орус тили жана география са-
бактары боюнча алдыўкы (2-3) 
орундарды жеўишти.  Былтыр 
1 окуучубуз география боюнча 
республикалык олимпиададан 
1-орунду, 2 окуучубуз 3-орун-
ду камсыз кылышып, сыймы-
гыбызга айланган. Былтыр-
кы окуу жылында 2 окуучубуз 
кызыл аттестаттарды алыш-
ты. Быйылкы окуу жылында 1 
окуучубуз кызыл аттестаттуу 
болду. Олимпиадаларга айрык-
ча кєўїл бєлїї, даярдануу туу-
ралуу алдыда чоў максаттары-
быз бар. Фундаменталдык са-
бактарды чыўдоо бирден-бир 
милдеттерибизге айланууда. 

Мектептер окуу куралда-
ры менен 86 пайыз гана кам-
сыз болушкан. Толуктоо 

аракеттери жїргїзїлїїдє. Бар-
дык мектептерде китепканалар 
иштейт.

- Балдарды, айрыкча баш-
талгыч класстардын окуу-
чуларын ысык тамак менен 
камсыз кылуу оў жолго са-
лынганбы? Ысык тамак мез-
гил талабы. Окуучулардын 
ден соолуктарына пайдалуу.

- Албетте, бул жагынан буру-
луштар бар. Айталык, 19 орто 
мектептин кенже  класстарына 
ысык тамактар берилїїдє. Ай-
рым мектептер  ПРООН жана 
МЭРСИКО эл аралык уюмдары-
нын жардамы аркылуу ысык та-
мак менен камсыз болушса, ай-
рым мектептер ата-энелердин, 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдарынын жардамы 
менен камсыз болушкан. Быйыл 
калган 5 мектептин окуучула-
рын ысык тамак менен камсыз 
кылмакчыбыз. Учурда уюшту-
руу иштери ийине жетип калды.

- Курулуп жаткан жаўы 
мектептер барбы?

- 24 мектептин 3 мектеби ава-
риялык абалда деген тыянактар 
чыгарылып, тийиштїї органдар-
га жаўы мектеп куруу зарылчы-
лыгы боюнча каттар жєнєтїл-
гєн. Учурда 5 жаўы мектеп ку-
рулууга тийиш эле. Алардын ай-
рымдарында гана курулуш иш-
тери жїрїїдє. Тилекке каршы,  
айрымдарында каржылоо масе-
леси кармалып жаткандыктан 
кыймыл токтоп турат. Жакын-
кы арада курулуш иштери жан-
данып, балдар типтїї мектеп-
терде окуп калат деген їмїтїбїз 
чоў. Быйыл Айып Идинов атын-
дагы орто мектеп Сауд Аравиясы 
тарабынан колдоо тапты. Куруу 
иштери  илгерилєєдє. Бул жылы 
пайдаланууга берилет.

- Жаш кадрлар, жаўы жїз-
дєр менен толукталып жата-
сыздарбы?

- Жылдан-жылга мугалим-
дик кесипке тереў маани бе-
рилїїдє. Жаш мугалимдери-
биз жакшы иштешїїдє. Мам-
лекеттик деўгээлде камкордук-
тар жанданды. Маселен, айлык 
акылар кєбєйїп жатат. Ошон-
дон улам мугалимдер негизи-
нен жетиштїї. Педагогикалык 
кадрларды даярдаган жогорку 
окуу жайлардын бардыгы ме-
нен байланыштабыз. Бир гана 
кемчилик тоо койнунда орун 
алган Сары-Камыш айылын-
дагы мектепке жаўы жаш кадр-
лар келбей жатат. Бул мектепте 
кадр таўкыстыгы бар. 

Айчїрєк МАКЕШОВА

Мектеп турмушунан Башканы коюп, Манасты айт!

Жумгал райондук билим берїї бєлїмїнїн 
башчысы НАСЫБАЛЫ уулу Каныбек:

“ОКУТУУНУН САЛТТУУ 
ЖОЛУН САГЫНДЫК”

Насыбалы уулу Каныбек 
1980-жылы И.Арабаев 
атындагы педагогикалык 
университетинин кыргыз 
тили жана адабияты 
факультетин аяктаган. 
Алгачкы эмгек жолу Кемин 
районунда башталган. 
Кызыл-Байрак айылындагы 
орто мектепте тилчи 
болуп, 2007-жылдын 
аягына чейин иштеген. 
2008-жылдан 2011-жылга 
чейин Бишкек шаарындагы 
№81 Ак-Босого орто 
мектебинде мугалим болуу 
менен бирге, эки ишти 
бирдей айкалыштырып 
ЮСАИДдин сапаттуу билим 
долбоорунда техникалык 
эксперттик кызматты 
аткарган. Ошондой эле 
Ж.Баласагын атындагы 
улуттук университетинин 
бажы факультетинин 
студенттерине кыргыз 
тилинен сабак берген.
2011-2017-жылдары 
КР Борбордук шайлоо 
комиссиясынын Жумгал 
районундагы єкїлї болду. 
Ал эми 2017-жылы Байзак 
айыл аймагынын єкмєт 
башчылыгына шайланып,  
2019-жылдын аягына чейин 
жетектеди. Айыл Єкмєт 
башчылыктан кийин Жумгал 
райондук мамлекеттик 
администрациясынын 
уюштуруу иштери боюнча 
сектор башчылыгын 
аркалады, анда 
2020-жылдын этегине чейин 
эмгектенди. Дїйнє жїзїн 
дїрбєлєўгє салган пандемия 
учурунда єткєн жылдын 
февраль айында аталган 
билим тармагын жетектєє 
насип этти.

“Манас таануу” теле конкурсунун 
жеўїїчїсїн сыйлоо учуру “Санарип педагогика” конкурсунун жеўїїчїлєрї

Мугалимдердин маанайларын моралдык жана материалдык  
жактан кєтєрїїдє жана эс алууларын уюштурууда 

профсоюздук уюмдун ролу чоў. Андыктан профсоюздук 
уюмдун тєрайымы Вера Жамантаева сыйга татыктуу

МАНАСЧЫЛАРДЫН 
РЕСПУБЛИКАЛЫК 
КАРОО СЫНАГЫ 
ЄТКЄРЇЛЄТ
Акын, манасчы Тоголок Молдонун 160 
жылдыгына карата манасчылардын 
Республикалык кароо сынагы 
єткєрїлєт. Бул тууралуу Маданият, 
маалымат, спорт жана жаштар 
саясаты министрлиги билдирди. 

Кароо сынак манасчылык єнєр-
дї жайылтуу жана 30 жашка чейин-
ки манасчыларды элге таанышты-
руу максатында уюштурулуп жат-
кандыгын министрлик баса бел-
гиледи. Мелдештин 1-баскычы ра-
йон, шаар, маданият борборлорун-
да 20-июль кїнї єткєрїлсє, 2-3-бас-
кычтары Бишкекте 5-августта бо-
лот. Алдыўкы орунду камсыз кыл-
ган манасчыларга диплом жана ак-
чалай сыйлык тапшырылып, Нарын 
облусунда єтїїчї фестивалга каты-
ша алат. Кароо-сынакка катышууну 
каалагандар паспорттун кєчїрмєсї 
же туулгандыгы тууралуу кїбєлїгїн 
жана арызды министрликтин ncc07@
mail.ru электрондук дарегине жибе-
ре алышат. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЫСЫК-КЄЛ 
КУЧАГЫН АЧТЫ
«Ысык-Кєл» эл аралык аэропорту 
2021-жылдын 25-июнунда Кыргыз 
Республикасынын тїштїгїнєн 
келген алгачкы каттамды тосуп 
алган эле. Туруктуу каттам 
жумасына 3 жолу — шаршемби, 
жума жана жекшемби кїндєрї 
аткарылууда.

Ал эми 2021-жылдын 1-июлунда 
алгачкы ирет Жалал-Абаддан авиа-
каттамды тосуп алды. «Тез-Жет» 
авиакомпаниясы RG 85 учагы ме-
нен Жалал-Абад - Тамчы багытын-
да 91 жїргїнчїнї, анын ичинде 13 
баланы алып келди. Ал эми Тамчы – 
Жалал-Абад багыты боюнча 11 жїр-
гїнчї учуп кетти. Авиакомпания кат-
тамды жумасына 2 жолу — дїйшємбї 
жана бейшемби кїндєрї жїргїзїїнї 
пландоодо.

«Ысык-Кєл» эл аралык аэропорту 
2-июлда жайкы туристтик мезгил-
дин алгачкы Алматы–Тамчы–Алма-
ты каттамын тосуп алды. Авиаком-
пания каттамды жумасына 3 жолу 
— дїйшємбї, шаршемби жана жума 
кїндєрї аткармакчы. Учуу убакты-
сы 40 мїнєт.

Тамчы аэропорту 11-июлда Таш-
кенттен (Єзбекистан) быйылкы ту-
ристтик сезонго карата алгачкы кат-
тамды тосуп алмакчы. «Узбекис-
тон хаво йуллари» авиакомпаниясы 
Ташкент–Тамчы–Ташкент маршруту 
боюнча каттамды жумасына бир ирет 
– жекшемби кїндєрї жїргїзмєкчї. 
Учуу убактысы 1 саат 30 мїнєт.

Ысык-Кєлдєгї аэропорт бул учур-
да Россиянын 7 шаарынан да турист-
терди тосуп алууда. 

Сымбат МАКСУТОВА
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Он бир айылдын башын бириктирген Мады айыл 
єкмєтї – Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу 
эў ири айыл аймактарынын бири катары белгилїї. 
Жакынкы мезгилге чейин айыл аймагын жетектеп 
келген Жамшит Матанбаев учурда Нарын облусунун 
Жумгал районунун мамлекеттик администрациясынын 
башчысы – акими кызматын аткарууда. Ал эми Мады 
айыл єкмєтїнїн башчылыгына анын орун басары болуп 
иштеген Уланбек Олжобаев шайланды.
Бїгїнкї биздин баян ушул айыл аймагында аткарылып 
жаткан аракеттер туурасында болмокчу.

ДЫЙКАНДУУ ЭЛДИН 
КУРСАГЫ ТОК

Учурда айыл аймагында 1628 
дыйкан-фермердик чарба, 1 айыл 
чарба кооперативи, 1 мамлекет-
тик їрєн чарба катталган. Аларга 
тиешелїї айыл чарба багытын-
дагы 4516,7 га аянттын 2915 гек-
тары сугат жана 1601,7 гектары 
кайракы жерлер болуп эсеп-
телет. Быйыл 25-майга карата 
айыл аймагында жазгы айдап-
себїї иштери єз маалында атка-
рылып, жаз жарышка 283 айыл 
чарба техникасы тартылды. Не-
гизи айыл єкмєтїндє айыл чарба 
техникалары жетиштїї: 80ге жа-
кын ар кандай маркадагы трак-
тор, чєп чабуучу - 9, эгин оруу-
чу - 4 комбайн дыйкандар їчїн 
кызмат кылат. Мадылык дый-
кандар быйыл минералдык жер 
семирткичтер менен да жетиш-
тїї кєлємдє камсыз болушту.

Аба ырайынын кургакчыл 
болоорун алдын ала баамдаган 
айыл єкмєтїнїн жетекчилери 
дыйкандарды сугат суу менен 
камсыз кылуунун бардык ара-
кетин ала жаздан тарта эле кє-
рїшкєн. “Южный” жана “Отуз-
Адыр” каналдары, ошондой эле 
ички арыктар тазаланып, учур-
да сугат суу жетиштїї єлчємдє 
берилїїдє. Даттануулар болсо, 
алар ыкчам териштирилип, ти-
йиштїї чаралар кєрїлїїдє жа-
на тїшїндїрїї иштери жїргї-
зїлїїдє.

Быйыл январь айында мам-
лекеттик фондуга караштуу жер 
аянттарына тартипке ылайык 
аукциондор єткєрїлдї. 55,5 га –
сугат, 77,4 га – кайракы, 16 га – 
шалбаа жерлер жана 0,8 га – бак 
аянттары аукциондо утуп ал-
ган айыл тургундарына берил-
ди. Ал эми їлїш жерлер боюн-
ча айрым учурларда жарала ка-
луучу талаш-тартыштар мыйзам 
чегинде чечилип турат. Быйыл 
15 арыз боюнча тактоо иштери 
жїргїзїлдї.

МАДЫДА МАЛ 
ЧАРБАЧЫЛЫГЫ УНУТ 

КАЛГАН ЖОК

Мадылыктардын жашоо-тур-
мушун мал-жандыктарсыз элес-
тетїї, албетте кыйын. Айыл ай-
магындагы Чагыр, Жоош, Со-
циализм, Октябрь, Достук, Лаг-
лан, Тээке, Кыргыз-Чек, Асан-
Чек, Каарман, Учкун сыяктуу 11 
айылдын элине тиешелїї тєрт-
тїлїк малды жана їй айбанатта-
рын ветеринардык сервистер жа-
на 6 жеке ветеринардык врач кє-
зємєлдєйт. Жыл башында 10738 
баш ири мїйїздїї мал, 1252 
баш жылкы, 18245 баш кой-эч-
ки, 26591 баш канаттуулар жана 
794 баш ит-мышыктар жугуштуу 
ооруларга каршы эмделди.

Кутурма оорусун алдын алуу 
їчїн быйыл айыл єкмєтїнїн 
бюджетинен 344 000 сом ак-
ча каражаты бєлїнїп, тендерде 

уткан жеке ишкер Талант Бор-
бокулов менен 1 жылдык кели-
шим тїзїлгєн. Ал жетектеген 
мергенчилер їч айдын ичинде 
санитардык эрежелердин неги-
зинде айылдарда 120 баш жолбун 
ит-мышыктарды жок кылышты.

Айыл єкмєтїнїн аймагында 
мал-жандыктарды идентифика-
циялоо иш-чаралары да їзгїл-
тїксїз жїргїзїлєт. Учурда 19 
миўден ашык ири мїйїздїї мал-
дын кулактарына тиешелїї сєй-
кєлєр тагылган. Алардын баары-
сы тууралуу маалыматтар систе-
малык базага киргизилген. Бул 
иш-чараларды жїргїзїїнїн на-
тыйжасында ветеринардык адис-
тер 381 064 сом жыйым топтоп, 
РСК Банктагы атайын эсепке тє-
гїїгє жетишишти.

Айыл аймагында малдын са-
нын эмес, сапатын жогорула-
тууга, асыл тукум уруктар менен 
жасалма уруктандырууга, ошон-
дой эле жайкы жайыттарды са-
рамжал пайдаланууга єзгєчє кє-
ўїл бурулууда. Кошумчаласак, 
мадылыктардын тєрт тїлїк ма-
лынын басымдуу бєлїгї жайкы-
сын Алай жайлоосун байырлайт.

ПАНДЕМИЯ ЖАНА 
АЙЫЛДЫКТАР

Коронавирус пандемиясы ма-
дылыктарды да сестентїїдє. 
Ошондуктан, бул коркунучтуу 
вирустан сактануу боюнча айыл 
аймагында тиешелїї чаралар кє-
рїлїп, тїшїндїрїї иштери ты-
нымсыз жїргїзїлїїдє. Былтыр 
эпидемиологиялык кырдаал 
курчуган маалда 11 айылда ту-
рак їйлєр, мекеме-уюмдардын 
кеўселери, мектептер жана баш-
ка социалдык объектилер жума-
сына эки жолу зыянсызданды-
рылып жатты.

2021-жылдын 9-майына кара-
ган тїнї айыл аймагында катуу 
жааган жамгырдын натыйжа-
сында бир катар айылдарды сел 
каптады. Бул жаратылыш кыр-

сыгында айылдыктардын ын-
тымагы жана айыл єкмєт же-
текчилеринин уюштуруучулук 
аракеттери элди чоў зыян тар-
туудан сактап калды.

КАМКОРДУК ДЕЎГЭЭЛИ – 
ЭЛЕТТИН ЖЇЗЇ

Айыл єкмєтїнїн жетекчилиги 
айылдыктарга социалдык кам-
кордук кєрїїнї негизги милдет-
тердин бири катары эсептейт. 
Ошондуктан 2021-жыл ичинде 
пандемиялык кырдаалды эске 
алуу менен аткарылуучу болжол-
дуу иштердин планы бекитилген.

Атап айтканда, февраль айын-
да Б.Мадазимов атындагы мада-

ний эс алуу борборунда афган со-
гушунун ардагерлери менен жо-
лугушуу уюштурулуп, аларды 
куттуктоого айыл єкмєтїнєн 50 
миў сом каражат бєлїндї.

Айыл аймагындагы сегиз мек-
теп менен биргеликте “Мектеп 
окуучуларына карата зордук-
зомбулуктарды алдын алуу жа-
на токтотуу”, “Жаштар таза коом 
жана дени сак жашоо їчїн!” де-
ген темаларда семинарлар єткє-
рїлдї. 2021-жылдын 26-февра-
лында Ш.Жумаев атындагы мек-
тептин базасында айылдык жаш-
тардын ынтымагын, муундардын 
байланышын чыўдоо максатын-
да Мады жаштар конгресси єт-
кєрїлдї.

Мектептерде, балдар бакчала-
рында жана Курманжан Датка 
(ЇБДТ) Їй-бїлєлїк дарыгерлер 
тобунда ФАПтар менен бирге-
ликте айыл аймагындагы тоголок 
жана жарым жетим балдардын, 
ошондой эле ата-энеси миграция-
да жїргєн балдардын маалымат-
тык базасы тїзїлдї. Аларга кара-
та зордук-зомбулуктарды алдын 
алуу максатында, айыл башчы-
лары, айыл активисттери менен 
биргеликте март айында айыл єк-
мєтїндє атайын жыйын єткєрїл-
дї. Учурда бул багыттагы иш-ара-
кеттер тынымсыз улантылууда.

Кара-Суу райондук социал-
дык єнїктїрїї башкармалыгы 
жана социалдык фонддун кыз-
маткерлери менен биргеликте 
айыл аймагындагы мїмкїнчї-
лїгї чектелген жарандар жана 
балдардын тизмеси такталды, 
аларга 2021-жылдын ичинде ма-
териалдык жардамдар кєрсєтї-
лєт. Мындай категориядагылар-
га жєлєк пул тєлєє узартылды. 
Мындан сырткары, 94 кожолукка 
“Жакыр їй-бїлє” деген паспорт-
тор толтурулуп, камкордук кєзє-
мєлїнє алынды.

Аз камсыздалган муктаж жана 
ден соолугуна байланыштуу жар-
дам сурап кайрылган тургундар-
га быйыл жергиликтїї бюджет-
тен 240 000 сом акчалай кємєк 
кєрсєтїлдї.

Мектеп окуучуларынын укук-
тук сабатын кєтєрїї жана укук 
бузуулардын алдын алуу макса-
тында, Кара-Суу райондук ички 
иштер бєлїмїнїн кызматкерле-
ри социалдык педагогдор менен 
биргеликте Мады айыл аймагы-
на караштуу бардык айылдарда 
“Бирдиктїї алдын алуу кїндє-
рї” єткєрїлїп, бул аракеттер єз 
натыйжасын берди. Анын неги-
зинде иликтенген 11 їй-бїлєгє 
да тийиштїї жардам кєрсєтїлдї.

МАДАНИЯТ ЖАНА 
МАДЫЛЫКТАР

Айыл єкмєтїнїн аймагында 
маданий иш-чараларды кєбї-
рєєк уюштурууга да чоў кєўїл 
бурулууда десе болот. Мисалы, 
быйыл 5-мартта “Ак калпак” кї-
нї белгиленди, 8-мартка карата 
“Мыкты кыргыз мырзасы” сы-
нагы єткєрїлїп, бул иш-чарага 
айыл єкмєтїнїн эсебинен 95 миў 
сом, ал эми Нооруз майрамына 
карата 21-мартта кыз-келиндер 
арасында “Акыл карачач” сынагы 
уюштурулуп, байгесине 30 миў 
сом каражат жумшалды.

Б.Мадазимов атындагы мада-
ний эс алуу борборунун кызмат-
керлери да айылдыктардын ма-
даниятын кєтєрїїгє колдон кел-
ген аракеттерин жумшап, учурда 
бул борбордо бир катар чыгар-
мачыл ийримдер иштеп жатат.

Кыргыздын белгилїї тил 
илимпозу Х.Карасаевдин 120 
жылдыгына карата Сарай, Ма-
ды, Отуз-Адыр айылдарынын 
маданият їйлєрї менен бирге-
ликте эскерїї иш-чараларын єт-
кєрїштї. Ушул сыяктуу эле эске-
рїї иш-чаралары залкар обончу 
жана аткаруучу Р.Абдыкадыров-
дун 80 жылдыгына байланыштуу 
Мады, Катта-Талдык, Кара-Сє-
гєт, Отуз-Адыр айылдык мада-
ният їйлєрїнїн кызматкерлери-
нин катышуусунда Б.Мадазимов 
атындагы маданий эс алуу бор-
борунда єткєрїлдї.

Бурма ЫСАКОВА,
Ош облусу, Кара-Суу району

Абалыў кандай, айыл єкмєт?
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МАДЫ: БАШЧЫСЫ ЖУМГАЛГА АКИМ БОЛДУ!
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН АЙЫЛ ЧАРБА ТОВАРЛАРЫНЫН 
АЙРЫМ ТЇРЛЄРЇН ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО) 

УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 3-ИЮНУНДАГЫ 
№303 "МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАР, АЛАРДЫН ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇНЇШТЄРЇ ЖАНА 

ВЕДОМСТВОЛУК МЕКЕМЕЛЕРИ ТАРАБЫНАН ЖЕКЕ ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА 
БЕРИЛЇЇЧЇ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
 ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 

9-ИЮНУНДАГЫ №315 «ИШКЕРДИК 
СУБЪЕКТТЕРДИ КАРЖЫЛОО» ПРОГРАММАСЫН 

БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
«Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäè êàðæûëîî» ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóóíóí 

àëêàãûíäà ò¿øêºí êàðàæàòòàðäû íàòûéæàëóó ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 9-èþíóíäàãû 
¹315 «Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäè êàðæûëîî» ïðîãðàììàñûí áåêèò¿¿ æº-
í¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿íäºã¿ «êàðàæàòòàðäû 
Ïðîãðàììàãà ûëàéûê òàíäàëûï àëûíãàí êîììåðöèÿëûê áàíêòàð àðêû-
ëóó èøêåðäèê ñóáúåêòòåðãå àíäàí àðû êðåäèò áåð¿¿ãº áàãûòòàñûí» äå-
ãåí ñºçäºð «êàðàæàòòàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìèíå ûëàéûê àíäàí àðû êîëäîíóëóóãà òèéèø» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-èþíó, ¹50

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫКТЫК БАШКАРУУСУН МААЛЫМАТТЫК 
КАМСЫЗДОО ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 

АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê 
áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 29 æàíà 47-áåðåíåñèíå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æà-
íà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºðä¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí òàøûï ÷û-
ãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) àëòû àéëûê ìººíºòêº óáàêòûëóó òûþó 
ñàëóó áåëãèëåíñèí (ðåýêñïîðòòó, òðàíçèòòè, îøîíäîé ýëå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðà-
áûíàí áåðèëãåí ãóìàíèòàðäûê æàðäàìäû êîøïîãîíäî):

- 1-òèðêåìåãå ûëàéûê àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûíûí àé-
ðûì ò¿ðëºð¿í Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áà-
æû àéìàãûíûí ÷åãèíåí òûøêàðû;

- 2-òèðêåìåãå ûëàéûê àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûíûí àé-
ðûì ò¿ðëºð¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàæû àéìàãû-
íûí ÷åãèíåí òûøêàðû.

2. Áóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï àëòû ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíóí êèðãèçèëå-
ðè áåëãèëåíñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãè áóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàð-
òûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåé, áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóí-
äà àòàëãàí óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº 
Ä¿éíºë¿ê ñîîäà óþìóíóí Êîðãîî ÷àðàëàðû áîþí÷à êî-

ìèòåòèíå æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè áóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿í-
äºí êå÷èêòèðáåé, áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí 
óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº Êºç êàðàí-
äûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìè-
òåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìà-
òû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà 
àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè-
íèí ×åê àðà êûçìàòû áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàë-
ãàí àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûíûí àéðûì ò¿ðëºð¿í ìûé-
çàìñûç òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñïîðòòîîãî) áºãºò êîþóãà áà-
ãûòòàëãàí çàðûë ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû-
íûí áèðèí÷è îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 23-èþíó, ¹41

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ 
ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñàïàòûí æàíà 
æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Ìàìëå-
êåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûð-
ãûç 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 2014-æûëäûí 

3-èþíóíäàãû ¹303 "Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, àëàðäûí 
ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëå-
ðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðè-
ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðò-
òàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òèðêåìåãå ûëàéûê 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹52

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëûêòûê áàøêàðóóñóíóí 
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíûí íàòûéæàëóó èøèí êàì-
ñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, ñàëûê æîë-æîáîëîðóí ñàíàðèï-
òåøòèð¿¿í¿í êîìïîíåíòòåðèí êèðãèç¿¿í¿í àëêàãûíäà, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æà-
íà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 
6-àïðåëèíäåãè ¹197 «Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí 
êàòåãîðèÿñûíà êèðáåãåí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåð-
äå, àíûí è÷èíäå àòêàðóó÷ó áèéëèêòèí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðûíûí êàðàìàãûíäàãû ìåêåìåëåðäå èøòåãåí êûç-
ìàòêåðëåðäèí ýìãåãèíå àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿í-
äº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1 -ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «235» äåãåí öèô-
ðàëàð «236» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äàãû 236-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 4-ìàéûíäàãû ¹ 253 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í êàðàìàãûíäà-
ãû áàøêà óþìäàðäûí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí òåõ-
íèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê ñà-
íûíûí ÷åãè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíèí 2-ïóíê-
òó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"

2 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè 

1134 

 àíûí è÷èíäå:  
- áîðáîðäóê àïïàðàòû 79 

 - âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿ 900 
 - àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿ 155 

".
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôè-

íàíñû ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó ìå-
íåí áàéëàíûøêàí èø-÷àðàëàðäû êàðæûëîîíó “Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè 
æàíà 2022-2023-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà ñàëûê æîë-æîáîëîðóí 
ôèñêàëäàøòûðóóãà êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí 
êàìñûç êûëñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû-
íûí ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-èþíó, ¹51

Єткєн аптада Талас 
шаарында 14 жашка 
чейинки футболчулар 
арасында єткєн Кыргыз 
Республикасынын 
Кубогуна болгон турнир 
жыйынтыкталды. 

Турнирге Чїй, Ысык-
Кєл, Талас, Ош, Жалал-
Абад, Баткен, Нарын об-
лустарынын жана Бишкек 
шаарынын курама коман-
далары катышты. Чїчї ку-
лак таштоого ылайык ко-
мандалар тєрттєн 2 топ-
ко бєлїнїп ойношту. Оюн-
дар Эшим Кутманалиев 
атындагы стадиондо єттї. 

Жыйынтыгында Кыргыз 
Республикасынын Кубогун 
Бишкек шаарынын кура-
ма командасы жеўип алды. 

Экинчи орунга Ысык-Кєл, 
їчїнчї орунга Баткен, тєр-
тїнчї орунга Чїй облусунун 
командасы чыкты. Бишкек 

шаарынын курама коман-
дасынын чабуулчулары 
Акбар Сейиткулов, Ники-
та Гускин, коргоочулар Ар-
лен Имеров,  Анвар Адилет 
уулу эў мыкты оюн кєрсє-
тїштї. Бир жумага созулган 
мелдеш учурунда футболчу-
лар Талас облусундагы ма-
даний жайлар менен да таа-
нышып чыгууга їлгїрїштї. 
Керемет оюн кєрсєткєн жаш 
футболчулардын арасынан 
келечекте "Ак шумкарчы-
лар" чыгаары таасын кєрї-
нїп калды. 

Жылдыз 
ДЫЙКАНОВА

Футбол

КУБОКТУ “БИШКЕК” ЖЕЎИП АЛДЫ
КЫЛМЫШТУУЛУК 
31%га КЄБЄЙДЇ

Кыргыз Республикасында кылмыштуулук 
єсїп жаткандыгын Башкы прокуратуранын 
маалыматына таянып Улуттук статистикалык 
комитет билдирди. 

Статистикага кєз салсак 2021-жылдын январь-
апрелинде республиканын аймагында 17,5 миў 
кылмыш катталган. Алардын саны 2020-жылдын 
январь-апрелине салыштырганда 31%га кєбєйгєн. 
Ошондой эле 8 миўден ашык жоруктар катталган. 
Кылмыштардын басымдуу бєлїгї Бишкек шаарын-
да жана Чїй облусунда жасалган. Кылмыштардын 
жалпы санында 2 миўден ашыгы же 11% оор жана 
єзгєчє оор кылмыштарга туура келген. Бул кыл-
мыштардын негизги бєлїгїн жеке менчикке каршы 
кылмыштар тїзгєн. 2020-жылдын январь-апрелине 
салыштырмалуу жалпы республика боюнча алар-
дын саны 42%га, анын ичинде алдамчылык - 1,7 
эсеге, уурдоо - 30%, тоноо - 10%га єскєн. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЧЇЙ ОБЛУСУНУН ЖАЙЫЛ РАЙОНУНУН 
КЫЗЫЛ-ДЫЙКАН АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН 

БАШЧЫСЫН КАЙРА ШАЙЛООНУ 
ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

2021-æûëäûí 28-èþíóíà äàéûíäàëãàí ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë 
ðàéîíóíóí Êûçûë-Äûéêàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî, 
áèð äàãû êàòòàëãàí òàëàïêåð àéûëäûê êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíûí 
äîáóøòàðûíûí çàðûë áîëãîí ñàíûí àëáàãàíäûãûíà áàéëàíûø-
òóó, àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû øàéëàíáàé êàëãàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåð-
ãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Êûçûë-Äûéêàí àéûë ºê-
ìºò¿í¿í áàø÷ûñûí æà¢û òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ ìåíåí, êàéðà 
øàéëîî 2021-æûëäûí 14-èþëóíà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 9.00äºí 
12.00ãº ÷åéèí ºòêºð¿ëñ¿í.

2. Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó îðãàíäàðûíûí áàø÷ûëàðûí øàéëîîíó 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí 2020-æûëäûí 11-ìàéûíäàãû 
¹244 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê 
ýðåæåëåðäèí ñàêòàëûøû ìåíåí ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹589
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2021-ЖЫЛДЫН 24-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ОШ ОБЛУСУНУН 
НООКАТ РАЙОНУНУН КЕЎЕШ АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН 

БАШЧЫСЫН КАЙРА ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН 
ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАСЫ 
ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 24-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-

ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 10-èþíóíäà-
ãû ¹392 òîêòîìó ìåíåí äàéûíäàëãàí Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êå¢åø 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Êå¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 5 òàëàïêåð – Òàøïîëîò 
óóëó Áåêñóëòàí, Øàïèåâ Óëóêáåê Ìóðçàáåêîâè÷, Òóðãóíáàåâ Îìóðáåê Æîðî-
áàåâè÷, Èñàåâ Æå¢èøáåê Êóëàìèäèíîâè÷, Àäèåâ Êàíûáåê Ûñìàèëîâè÷ êàò-
òàëãàí. Òàëàïêåðëåð Êå¢åø àéûëäûê êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëãàí.

Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æº-
í¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êå¢åø àéûëäûê êå¢å-
øèíäåãè 21 äåïóòàòòûí áàðäûãû êàòûøûï, áèðèí÷è òóðóíäà Á.Òàøïîëîò óóëó 
- 8 äîáóø, Ó.Ì. Øàïèåâ – 7 äîáóø, Î.Æ. Òóðãóíáàåâ – 1 äîáóø, Æ.Ê. Èñàåâ – 5 
äîáóø, Ê.Û. Àäèåâ – 0 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 
0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí, ýêèí÷è òóðóíäà Á. Òàøïîëîò óóëó – 10 äî-
áóø, Ó.Ì. Øàïèåâ –11 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 
äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êàéðà øàéëîîíóí íàòûéæàñû æº-
í¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Øàïèåâ Óëóêáåê Ìóðçà-
áåêîâè÷ Êå¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êå¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà 
øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, 
äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êå-
¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòû-
ãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 24-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êå-
¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû 
æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí 2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êå¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàé-
ðà øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Øàïèåâ Óëóêáåê Ìóðçàáåêîâè÷ Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êå¢åø 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Êå¢åø àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñû-
íûí îðóí áàñàðû À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹581

2021-ЖЫЛДЫН 12-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН 
ЫСЫК-АТА РАЙОНУНУН КЕЎ-БУЛУЎ АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАЛАРЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

2021-ЖЫЛДЫН 25-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН 
АЛА-БУКА РАЙОНУНУН КЄК-СЕРЕК АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

КАЙРА ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 25-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûë-
äûí 13-èþíóíäàãû ¹432 òîêòîìó ìåíåí äà-
éûíäàëãàí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àëà-Áóêà 
ðàéîíóíóí Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷û-
ñûí êàéðà øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí 
êûçìàò îðäóíà 3 òàëàïêåð – Òóðäóìàòîâ Ðóñ-
ëàí Ñòàìáåêîâè÷, Æåäèãåðîâ Àáäûðàçàê Æà-
êèåâè÷, Äîîðàíáåê óóëó Ìóíàðáåê êàòòàëãàí. 
Òàëàïêåðëåð Êºê-Ñåðåê àéûëäûê êå¢åøèíèí 
äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëãàí.

Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí 
Êºê-Ñåðåê àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàò-
òûí 19 äåïóòàòû êàòûøûï, H. Òóðäóìàòîâãî – 
7 äîáóø, À. Æåäèãåðîâãî – 11 äîáóø, Äîîðàí-
áåê óóëó Ìóíàðáåêêå – 1 äîáóø áåðèëãåíäè-
ãè áåëãèëåíãåí.

Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí êàéðà øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí 
Æåäèãåðîâ Àáäûðàçàê Æàêèåâè÷ Êºê-Ñåðåê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàí-
äûãû àíûêòàëãàí.

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àëà-Áóêà ðàéîíóíóí 
Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà 
øàéëîîäîãó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûíà 
æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûíà àðûç, äàò-
òàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû Àëà-Áóêà àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êºê-Ñåðåê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàé-
ëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó ïðîòîêîëäî-
ðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó 
ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷û-
ñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. 2021-æûëäûí 25-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí 

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àëà-Áóêà ðàéîíóíóí 
Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà 
øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æà-
íà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Àëà-Áóêà 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûë-
äûí 25-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àëà-Áóêà ðàéî-
íóíóí Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
êàéðà øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Æåäèãåðîâ Àáäûðàçàê Æàêèåâè÷ Æà-
ëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àëà-Áóêà ðàéîíóíóí 
Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï 
øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû 
øàéëàíãàí Êºê-Ñåðåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø-
÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàï-
øûðñûí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû                           
À.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹584

2021-æûëäûí 12-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 25-ìàéûíäàãû ¹311 òîêòîìó 
ìåíåí äàéûíäàëãàí ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-
Àòà ðàéîíóíóí Êå¢-Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûí øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Êå¢-Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí 
êûçìàò îðäóíà 3 òàëàïêåð – Èáðàåâà Ýëü-
ìèðà Óñîíîâíà, Ñàðòáàåâà Äèíàðà Äæóìà-
êàäûðîâíà æàíà ×îòêàðàåâ ×îëïîíêóë Êîòî-
øîâè÷ êàòòàëûøêàí. Òàëàïêåðëåð Èáðàåâà 
Ýëüìèðà Óñîíîâíà, Ñàðòáàåâà Äèíàðà Äæó-
ìàêàäûðîâíà æàíà ×îòêàðàåâ ×îëïîíêóë Êî-
òîøîâè÷ Êå¢-Áóëó¢ àéûëäûê êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûøêàí. 

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 12-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí 
Êå¢-Áóëó¢ àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïó-
òàòòûí 21 äåïóòàòû êàòûøûï, Ý.Ó.Èáðàåâà-
ãà – 3 äîáóø, Ä.Ä. Ñàðòáàåâàãà – 11 äîáóø, 
×.Ê.×îòêàðàåâãå – 0 äîáóø, «áàðäûê òàëàï-
êåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 7 äîáóø áå-
ðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 12-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìå-
íåí Ñàðòáàåâà Äèíàðà Äæóìàêàäûðîâíà 
Êå¢-Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï 
øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Êå¢-
Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàé-
ëîîíóí íàòûéæàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà 1 àðûç êå-
ëèï ò¿øêºí. Êåëèï ò¿øêºí àðûçäàð êàðàëûï, 
àëàð áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê ÷å÷èìäåð êàáûë àëûíäû.

2021-æûëäûí 12-èþíóíäàãû Ûñûê-Àòà àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êå¢-Áóëó¢ 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø 
áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàéëîîíóí 
íàòûéæàëàðû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íå-
ãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-

äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 
8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó 
ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷û-
ñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñó-
íà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí 
2021-æûëäûí 12-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Êå¢-
Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàé-
ëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó Ûñûê-Àòà àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 
12 - èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí. 

1.1. ×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí 
Êå¢-Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàé-
ëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí. 

1.2. Ñàðòáàåâà Äèíàðà Äæóìàêàäûðîâíà 
×¿é îáëóñóíóí Ûñûê-Àòà ðàéîíóíóí Êå¢-Áó-
ëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàí-
äû äåï òàáûëñûí.

2. Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñû øàéëàíãàí Êå¢-Áóëó¢ àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ê-
òºðä¿ òàïøûðñûí. 

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

2. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹594 

“Кадамжай сурьма комбинаты” ААК – банкрот”
2021-æûëäûí 20-èþëóíäà ñààò 13.00äº Áàòêåí îáë., 
Êàäàìæàé ø., Çàâîä ê., 12 äàðåãèíäå “ÊÑÊ” ÀÀÊíûí 
êðåäèòîðëîðóíóí êåçåêòåãè æûéûíûí ºòêºðºò.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈÍÄÅ:

1. 2021-æûëäûí 2-êâàðòàëû áîþí÷à àòàéûí àäìèíèñòðàòîðäóí îò÷¸òóí áåêèò¿¿.
2. “ÊÑÊ” ÀÀÊ áàíêðîò äåï òààíûëãàíãà ÷åéèí “ÊÑÊ” ÀÀÊíûí äåáèòîðäóê æà-

íà êðåäèòîðäóê êàðûçäàðûí òåêøåð¿¿ áîþí÷à àóäèòîðäóê êîìïàíèÿíû òàë-
êóóëîî æàíà áåêèò¿¿.

3. “ÊÑÊ” ÀÀÊíûí ëèêâèää¿¿ æàíà ëèêâèää¿¿ ýìåñ àêòèâäåðãå áºë¿íãºí ì¿ë-
ê¿í òåêøåð¿¿ áîþí÷à àóäèòîðäóê êîìïàíèÿíû òàëêóóëîî æàíà áåêèò¿¿.

4. Àð êàíäàé.

Æûéûíãà êàòûøóó÷óëàð ºçä¿ã¿í òàñòûêòàãàí äîêóìåíò ìåíåí êåë¿¿ëºð¿ êå-
ðåê. ªê¿ëäºðäºí ºçä¿ã¿í òàñòûêòàãàí äîêóìåíòòåí ñûðòêàðû, òèéèøò¿¿ òàðòèï-
òå òàðèçäåëãåí èøåíèì êàò òàëàï êûëûíàò.

Ìààëûìàò ¿÷¿í òåëåôîíäîð:  (0770) 42-25-18, (0553) 29-40-20.

Специальный администратор 
ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат 

- банкрот» (далее по тексту ОАО «КСК») 
ñîçûâàåò î÷åðåäíîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ ÎÀÎ «ÊÑÊ», 

êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 20 èþëÿ 2021 ãîäà â 13.00 ÷àñîâ, 
ïî àäðåñó: Áàòêåíñêàÿ îáë., ã,Êàäàìæàé, óë.Çàâîäñêàÿ, 12. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ñïåöèàëüíîãî àäìèíèñòðàòîðà çà 2-é êâàðòàë 2021 ã. 
2. Îáñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ïî ïðîâåðêå äåáèòîðñêîé 

è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ "ÊÑÊ" íà äåíü ïðèçíàíèÿ ÎÀÎ «ÊÑÊ» 
áàíêðîòîì. 

3. Îñóæäåíèå è óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ïî ïðîâåðêå èìóùåñòâà 
ÎÀÎ «ÊÑÊ» ðàçäåëåííûå íà ëèêâèäíûå è íåëèêâèäíûå àêòèâû êîìáèíàòà. 

4. Ðàçíîå

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò óäîñòîâåðåíèÿ 
ëè÷íîñòè. Ïðåäñòàâèòåëÿì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðàçîì 
îôîðìëåííûé äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ, à òàêæå äîêóìåíò 
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè. 

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0770) 42-25-18, (0553) 29-40-20.
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2021-ЖЫЛДЫН 25-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН БАТКЕН ОБЛУСУНУН 
КАДАМЖАЙ РАЙОНУНУН ХАЛМИОН АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 25-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 

áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 11-èþíóíäàãû ¹415 òîêòîìó ìåíåí äà-
éûíäàëãàí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 4 òàëàïêåð – Äàäàåâ Ìóêòàðàëè 
Áåêòèíîâè÷, Ìàêñóòîâ Çàìèðáåê Íóðìàìàòîâè÷, Ñàðûáåêîâà ªêòàìõîí Ýðãåøåâíà, Ñàìà-
òîâ Øàéûðáåê Àáäèëàòîâè÷ - Õàëìèîí àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûï 
êàòòàëãàí.

Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 
2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Õàëìèîí àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 31 äåïóòàòòûí 
è÷èíåí 28 äåïóòàòû êàòûøûï, Ì. Äàäàåâãå – 2 äîáóø, Ç. Ìàêñóòîâãî – 20 äîáóø, ª. Ñàðûáå-
êîâàãà – 4 äîáóø, Ø. Ñàìàòîâãî – 2 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 
äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûë-
äûí 25-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Ìàêñóòîâ Çàìèðáåê Íóðìàìàòîâè÷ Õàëìèîí àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Õàëìèîí àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû 
¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 25-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûé-
æàñû òóóðàëóó Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 25-èþíóíäàãû 
ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî 
ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Ìàêñóòîâ Çàìèðáåê Íóðìàìàòîâè÷ Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Õàëìèîí 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

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

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

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

ÒªÐÀÃÀ  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹583

2021-ЖЫЛДЫН 26-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН 
ТЇП РАЙОНУНУН ТОГУЗ-БУЛАК АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 26-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 13-èþíóíäàãû ¹436 òîêòîìó ìåíåí 
äàéûíäàëãàí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 2 òàëàïêåð – Áåêòóðñóíîâ 
Äæàéëåáàé Êàñûìîâè÷, Áîðáóêîâà Ìàðãàðèòà Ìàðàòîâíà - Òîãóç-Áóëàê àéûëäûê êå¢åøèíèí 
äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí.

Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 
26-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Òîãóç-Áóëàê àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 11 äåïóòàòû êàòûøûï, 
Ä. Áåêòóðñóíîâãî – 4 äîáóø, Ì. Áîðáóêîâàãà – 6 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» 
ïîçèöèÿñûíà – 1 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 
26-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Áîðáóêîâà Ìàðãàðèòà Ìàðàòîâíà Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 26-èþíóíäàãû Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Òîãóç-Áóëàê àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû 
¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 26-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîãóç-Áó-
ëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí 
íàòûéæàñû òóóðàëóó Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 26-èþíóíäàãû 
ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî 
ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Áîðáóêîâà Ìàðãàðèòà Ìàðàòîâíà Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï ðàéîíóíóí Òîãóç-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Ò¿ï àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Òîãóç-Áóëàê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíà 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹586

2021-ЖЫЛДЫН 26-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН 
АК-СУУ РАЙОНУНУН ЧЕЛПЕК АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 26-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 13-èþíóíäàãû ¹436 òîêòîìó ìåíåí 
äàéûíäàëãàí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîî áîëóï ºòò¿.

×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 2 òàëàïêåð – Êàäàåâ Ñàëàâàò Áî-
ëîòáåêîâè÷, Êóëàíáàåâ Øàéûðáåê Ýëäîñîâè÷ - ×åëïåê àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí 
ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí.

Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûë-
äûí 26-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí ×åëïåê àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàòû êàòûøûï, 
Ñ. Êàäàåâãå – 15 äîáóø, Ø. Êóëàíáàåâãå – 6 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçè-
öèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 
26-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êàäàåâ Ñàëàâàò Áîëîòáåêîâè÷ ×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

2021-æûëäûí 26-èþíóíäàãû Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ×åëïåê àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû 
¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 26-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëïåê 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íà-
òûéæàñû òóóðàëóó Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 26-èþíóíäàãû 
ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî 
ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Êàäàåâ Ñàëàâàò Áîëîòáåêîâè÷ Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëïåê àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí ×åëïåê àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíà 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹587

2021-ЖЫЛДЫН 20-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ТАЛАС ОБЛУСУНУН 
ТАЛАС РАЙОНУНУН БЕКМОЛДО АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 

ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 20-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-

ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 1-èþíóíäàãû ¹358 òîêòîìó ìåíåí 
äàéûíäàëãàí Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 1 òàëàïêåð – Áåêíàçàðîâ Ñàäûê 
Ñàãûíáàåâè÷ - Áåêìîëäî àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûï êàòòàëãàí.

Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûë-
äûí 20-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Áåêìîëäî àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàòòûí è÷è-
íåíè 20 äåïóòàòû êàòûøûï, Ñ. Áåêíàçàðîâãî – 18 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» 
ïîçèöèÿñûíà – 2 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.

Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 
20-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Áåêíàçàðîâ Ñàäûê Ñàãûíáàåâè÷ Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûëàðûí øàéëîîäî äîáóø 
áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà 1 àðûç êåëèï ò¿øêºí. 
Êåëèï ò¿øêºí àðûç êàðàëûï, àë áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
÷å÷èì êàáûë àëûíäû.

2021-æûëäûí 20-èþíóíäàãû Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Áåêìîëäî àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû 
¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» 
Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2021-æûëäûí 20-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Áåêìîëäî àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû 
òóóðàëóó Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 20-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó 
áåêèòèëñèí.

1.1. Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî ºòò¿ 
äåï òàáûëñûí.

1.2. Áåêíàçàðîâ Ñàäûê Ñàãûíáàåâè÷ Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Áåêìîëäî àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Áåêìîëäî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíà 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ  Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹593
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ОШ ОБЛУСУНУН АРАВАН РАЙОНУНУН 
МАНГЫТ АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН КАЙРА 

ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

2021-ЖЫЛДЫН 18-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН 
ОШ ОБЛУСУНУН КАРА-СУУ РАЙОНУНУН ПАПАН АЙЫЛ 
ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН КАЙРА ШАЙЛООДО ДОБУШ 

БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАСЫ 
ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí (ìûíäàí àðû – ÊÐ ÁØÊ) 
2021-æûëäûí 18-èþíóíäàãû ¹513 òîêòî-
ìó ìåíåí 2021-æûëäûí 11-èþíóíäà áîëóï 
ºòêºí Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíäàãû 
Ìàíãûò àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàé-
ëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà 
øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Àðàâàí àé-
ìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûë-
äûí 11-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó Ìàíãûò 
àéûë ºêìºò¿í¿í øàéëàíãàí áàø÷ûñû Û.Ì. 
Ìàòêàðèìîâäóí ýìãåê ñòàæû «Æåðãèëèê-
ò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 48-áå-
ðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í òàëàïòàðûíà æîîï 
áåðáåãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó æîêêî ÷ûãà-
ðûëãàí. 

Àòàëãàí òîêòîì Û.Ì. Ìàòêàðèìîâ òàðà-
áûíàí ñîòòóê òàðòèïòå äàòòàíûëãàí. Áèø-
êåê øààðäûê Àäìèíèñòðàòèâäèê ñîòóíóí 
2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû ÷å÷èìè æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòó-
íóí 2021-æûëäûí 29-èþíóíäàãû òîêòîìó 
ìåíåí ÊÐ ÁØÊíûí 2021-æûëäûí 18-èþíóí-
äàãû ¹513 òîêòîìó ê¿÷¿íäº êàëòûðûëãàí.

Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäûí íåãèçèíäå 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 
8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 

òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿-
í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿í-
äº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí Ìàí-

ãûò àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàé-
ëîî 2021-æûëäûí 15-èþëóíà äàéûíäàë-
ñûí æàíà ñààò 9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí ºò-
êºð¿ëñ¿í.

2. Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñû æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
àòêàðóó îðãàíäûí áàø÷ûñûí êàéðà øàé-
ëîîíó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíà ûëàéûê æàíà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿ òàðàáûíàí 2020-æûë-
äûí 11-ìàéûíäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí 
áåêèòèëãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿ-
ëûê ýðåæåëåðäèí ñàêòàëûøû ìåíåí ºò-
êºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æà-
ðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹588

2021-æûëäûí 18-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 4-èþíóíäàãû ¹363 òîêòîìó 
ìåíåí äàéûíäàëãàí Îø îáëóñóíóí Êàðà-
Ñóó ðàéîíóíóí Ïàïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø-
÷ûñûí êàéðà øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Ïàïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûç-
ìàò îðäóíà 5 òàëàïêåð – Æàëèåâ Ñàáûð 
Îðóíáàåâè÷, Ãàäèåâ Êàáûëàíáåê Êàñûìæà-
íîâè÷, Êàëìóðàòîâ Ìàìáåò Ìàìàòàëèåâè÷, 
Ïðèåâ Æóìàáàé Ñàòèìêóëîâè÷, Àëèìáåêîâ 
Íóðçàìàí Êàðûåâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåð-
ëåð Ïàïàí àéûëäûê êå¢åøòèí äåïóòàòòà-
ðûíàí ñóíóøòàëãàí.

Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿í-
äºã¿ 2021-æûëäûí 18-èþíóíäàãû ïðîòî-
êîëó ìåíåí Ïàïàí àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 
21 äåïóòàòòûí áàðäûãû êàòûøûï, áèðèí-
÷è òóðóíäà Ñ.Î. Æàëèåâ - 1 äîáóø, Ê.Ê. Ãà-
äèåâ – 2 äîáóø, Ì.Ì. Êàëìóðàòîâ –9 äîáóø,                                                                   
Æ.Ñ.Ïðèåâ – 0 äîáóø, Í.Ê. Àëèìáåêîâ – 
9 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» 
ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø, ýêèí÷è òóðóíäà 
Ì.Ì.Êàëìóðàòîâ - 10 äîáóø, Í.Ê. Àëèìáå-
êîâ– 11 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàð-
øû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäè-
ãè áåëãèëåíãåí.

Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû-
íûí êàéðà øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäº-
ã¿ 2021-æûëäûí 18-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó 
ìåíåí Àëèìáåêîâ Íóðçàìàí Êàðûåâè÷ Ïà-
ïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàé-
ëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí Ïàïàí 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàéëîîíó 
äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíà 1 àðûç êåëèï ò¿øêºí. Êåëèï ò¿øêºí 
àðûç êàðàëûï, àë áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ÷å÷èì 
êàáûë àëûíãàí.

2021-æûëäûí 18-èþíóíäàãû Êàðà-Ñóó 
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Ïàïàí 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàé-
ëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æà-
íà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðî-
òîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áå-
ðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäà-
ãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè 
æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. 2021-æûëäûí 18-èþíóíäà ºòêºð¿ë-

ãºí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí Ïà-
ïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà øàé-
ëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàé-
ëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Êàðà-Ñóó àéìàê-
òûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 
18-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.

1.1. Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí 
Ïàïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí êàéðà 
øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Àëèìáåêîâ Íóðçàìàí Êàðûåâè÷ Îø 
îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí Ïàïàí àéûë 
ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï 
òàáûëñûí.

2. Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿ-
ñû øàéëàíãàí Ïàïàí àéûë ºêìºò¿í¿í áàø-
÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ 
òàïøûðñûí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æà-
ðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹595

БИШКЕК ЖАНА ТОКМОК АЙМАКТЫК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫНА ЖАНА 

РЕЗЕРВДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Áèøêåê æàíà Òîêìîê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í øàé-

ëîî êîìèññèÿëàðûíûí êóðàìäàðûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 19-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí 
«Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåð-
âèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æàíà ðåçåðâèíå òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- “Ýëäèê Áèðèìäèê” ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìàìàòîâ Êàéðàò Àäàìêà-
ëèåâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- “ÍÓÐ” ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí êºðñºò¿ëãºí Ìàìàòêóëîâà Ðèìà Êàëûñáàåâíà ðå-
çåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Òîêìîê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà æàíà ðåçåðâèíå òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí 
Áóðàêåíîâà Êóëÿíäà Áàèñîâíà æàíà Ñàëàìàíîâà Áàêòûãóëü Àáäûðàõìàíîâà êî-
ìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí 
Ïàíøàðîâà Ñàáèíà Êàäæèðîâíà æàíà Àëûáàåâà Àñåëü ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí 
êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹590

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА 
РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК 

КОМИССИЯСЫНЫН ТЄРАГАСЫН ШАЙЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-

äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 4, 6, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûí æàíà òºðàãàíûí îðóí áàñàðëàðûí øàéëîî áîþí÷à 
ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 2-èþëóíäàãû ¹2 ïðîòîêîëó áåêèòèëñèí.

2. Øàéëäàáåêîâà Íóðæàí Êàðìàáåêîâíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí øàéëàíãàí òºðàãàñû 
áîëóï òààíûëñûí.

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

Òºðàãàëûê êûëóó÷ó À.ÄÓÁÀÍÁÀÅÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-èþëó, ¹596

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 

ТЄРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫН ШАЙЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-

äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 4, 6, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûí æàíà òºðàãàíûí îðóí áàñàðëàðûí øàé-
ëîî áîþí÷à ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 2-èþëóíäàãû ¹3 ïðîòîêî-
ëó áåêèòèëñèí.

2. Øàéíàçàðîâ Òûí÷òûê Óðàéèìîâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí øàéëàíãàí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû áîëóï òààíûëñûí.

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

Òºðàãàëûê êûëóó÷ó À.ÄÓÁÀÍÁÀÅÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-èþëó, ¹597
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БАТКЕН РАЙОНДУК СОТТУК АТКАРУУЧУЛАР КЫЗМАТ БЄЛЇМЇ (САКБ),
 кїрєєгє коюлган Муратов Абди-Ади Андашовичке таандык болгон 

Баткен районунун Самаркандек а/о жайгашкан "Орукзар" дыйкан чарбасы 
идентификациялык коду 8-01-05-0014-0506 сандуу 15 га жер участкасын 

баштапкы баасы кїрєє келишимде кєрсєтїлгєн 3 600 000 сом болгон баада, 
кїрєєгє коюлган Баткен районунун Самаркандек а/о караштуу Паскы-Арык 

айылынын Условный Паскы-Арык кєчєсїндє жайгашкан идентификациялык коду 
8-01-05-1002-0284 сандуу жалпы аянты 109,43 ч.м., жашоо аянты 62,16 ч.м., 

болгон 1200 ч.м., жер участкасында жайгашкан Алдашов Муратбек жана 
Алдашова Мархамат Шариповналарга таандык болгон №43 їйїнє буруу жолу 

менен єндїрїї баштапкы баасы кїрєє келишимде кєрсєтїлгєн 495 000 сом болгон 
баада кїрєєгє коюлган Баткен районунун Самаркандек а/о караштуу Паскы-Арык 

айылынын Условный Паскы-Арык кєчєсїндє жайгашкан идентификациялык 
коду 8-01-05-1002-0451 сандуу жалпы аянты 98,84 ч.м. жашоо аянты 67,0 
ч.м. болгон 1400,75 ч.м., жайгашкан Муратов Абди-Андашовичке таандык 
болгон №68 їйгє буруу менен єндїрїї баштапкы баасы кїрєє келишимде 

кєрсєтїлгєн 488 000 сом болгон баада, кїрєєгє коюлган Баткен районунун 
Самаркандек а/о Паскы-Арык айылынын П.Ысманов кєчєсїндє жайгашкан 

идентификациялык коду №8-01-05-1002-0452 сандуу жалпы аянты 51,94 ч.м., 
жашоо аянты 45,94 ч.м. болгон 3091 ч.м. жер участогунда жайгашкан Муратов 

Абди-Андашовичка таандык болгон №59 їйгє буруу менен єндїрїї баштапкы 
баасы кїрєє келишимде кєрсєтїлгєн 495 000 сом болгон жана кїрєєгє коюлган 
Баткен районунун Самаркандек а/о караштуу Паскы-Арык айылынын Ак-Белес 

кєчєсїндєгї иден. коду №8-01-05-1002-0459 сандуу жалпы аянты 75,78 ч.м., 
жашоо аянты 32,94 ч.м., кызматтык жайы 42,84 ч.м., болгон 1200 ч.м. жер 

участкасында жайгашкан Муратов Абди-Ади Андашовичке таандык болгон їйгє 
буруу менен єндїрїї баштапкы баасы кїрєє келишимде кєрсєтїлгєн 380 000 

сом болгон баада биринчи жолку соода-сатык аркылуу сатылуусу 2021-жылдын 
16-август саат 11.00дє болуп єтє тургандыгы жєнїндє жарыялайт. 

Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóó ¿÷¿í áàøòàëãû÷ áààñûíàí 5% ê¿ðºº Áàòêåí ðàéîíóíóí ñîòòóê àòêàðóó÷óëàð 
êûçìàòûíûí áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ñ÷åòóíà òºëººñ¿ çàðûë.

ªòº òóðãàí ñîîäà-ñàòûê òóóðàëóó ñóðîîëîð áîëñî, Áàòêåí ðàéîíóíóí ñîòòóê àòêàðóó÷óëàð êûçìàòûíûí 
áºë¿ì¿íº êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.

Òåë: (03622) 5-07-76, (0773) 29-82-13. Ñ-299

Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 
доходы по ценным бумагам эмитента.

ОАО «МФК «АБН» 
объявляет о выплате доходов за шестой 

процентный период по именным процентным 
облигациям первого выпуска. 

Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 10 èþëÿ 2021 
ãîäà (KG 0201211511).

 ´ Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì
 ´ Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (1 âûïóñê) - 16%

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 7 èþëÿ 2021 ã.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, 
ñîãëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ 
«ÀÁÍ» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 4 ìêðí., ¹35/1.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 51-11-51; www.abn.kg

Ïåðâûé âûïóñê îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» çàðåãèñòðè-
ðîâàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà 
ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
23 äåêàáðÿ 2019 ã. (KG 0201211511).

Í-152

УСУПОВ 
Станбек Усупович

Êûðãûç ÷ûãàðìà÷ûë 
èíòåëëèãåíöèÿñû îîð æîãîòóóãà 
ó÷óðàäû – 88 æàø êóðàãûíäà 
æóðíàëèñò Óñóïîâ Ñòàíáåê 
Óñóïîâè÷ ä¿éíºäºí êàéòòû.

Óñóïîâ Ñòàíáåê Óñóïîâè÷ 1934-æûë-
äûí 5-ìàéûíäà Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí 
Áîç-Áåøèê àéûëûíäà òóóëãàí. 

1958-æûëû Êàçàê ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí æóðíàëèñòèêà 
áºë¿ì¿í àÿêòàãàí. 

Ñòàíáåê Óñóïîâè÷ ýìãåê æîëóí “Ëåíèí÷èë æàø” ãåçèòèíäå àäàáèé 
êûçìàòêåð êàòàðû áàøòàï, áºë¿ì áàø÷û, ðåäàêòîðäóí îðóí áàñàðû, 
ðåäàêòîð áîëóï èøòåãåí.

1967–1970-æûëäàðû ÊÏÑÑ ÁÊ àëäûíäàãû Êîîìäóê èëèìäåð àêà-
äåìèÿñûíûí æóðíàëèñòèêà áîþí÷à àñïèðàíòóðàñûíäà îêóï, òàðûõ 
èëèìäåðèíèí êàíäèäàòòûê äàðàæàñûíà äèññåðòàöèÿ æàêòàãàí. 

1971–1974-æûëäàðû – “Ûñûê-Êºë ïðàâäàñû” ãåçèòèíäå ðåäàêòîð, 
1976-æûëãà ÷åéèí “Ñîâåòòèê Êûðãûçñòàí” ãåçèòèíäå ðåäàêòîðäóí 
îðóí áàñàðû áîëóï èøòåãåí.

Êèéèí÷åðýýê, 1976–1986-æûëäàðû – “Êûðãûçñòàí êîììóíèñòè” 
æóðíàëûíûí áàøêû ðåäàêòîðó, 1986-1992-æûëäàðû Êûðãûç òå-
ëåãðàô àãåíòòèãèíèí (Êûðãûç ÒÀÃäûí) äèðåêòîðó áîëóï èøòåãåí.

2000-æûëäàí òàðòà Ê.Êàðàñàåâ àòûíäàãû Áèøêåê ìàìëåêåòòèê 
óíèâåðñèòåòèíèí æóðíàëèñòèêà áºë¿ì¿íäº æàíà ôàêóëüòåòèíäå 
ïðîôåññîðäóê ìèëäåòèí àòêàðãàí.

Êºï æûëäûê àê íèåò ýìãåãè ¿÷¿í 1981-æûëû Ñòàíáåê Óñóïîâè÷ 
“Àðäàê áåëãèñè” îðäåíè ìåíåí ñûéëàíãàí, îøîíäîé ýëå àð ò¿ðä¿¿ 
æûëäàðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Ñîâåòèíèí Àðäàê 
ãðàìîòàëàðû ìåíåí ñûéëàíãàí.

1988-æûëû “Êûðãûç ÑÑÐèíèí ýìãåê ñè¢èðãåí æóðíàëèñòè” àðäàê-
òóó íààìûíà òàòûêòóó áîëãîí. “Êûðãûçñòàíäûí ýëãå áèëèì áåð¿¿ñ¿-
í¿í îòëè÷íèãè” òºø áåëãèñè æàíà “Äà¢ê” ìåäàëû ìåíåí ñûéëàíãàí.

Ñòàíáåê Óñóïîâè÷ êºï æûëäàð áîþ ÑÑÑÐ Æóðíàëèñòòåð ñîþçóíóí 
æàíà ÑÑÑÐ Æàçóó÷óëàð ñîþçóíóí ì¿÷ºñ¿ áîëãîí.

Óñóïîâ Ñòàíáåê Óñóïîâè÷ óëóòóáóçäóí áààëóóëóêòàðûí äà¢àçàëàï, 
æàøòàðãà òàðáèÿ áåð¿¿äº çîð ýìãåê ñè¢èðãåí èíñàí êàòàðû ºì¿ð 
ñ¿ðä¿. Àäàìãåð÷èëèãè áèéèê, ºç êåñèáèíèí ìûêòû àäèñè áîëãîí 
÷ûãààí æàçóó÷ó, æóðíàëèñò Ñòàíáåê Óñóïîâè÷òèí ýëåñè àð äàéûì 
æ¿ðºã¿á¿çäº ñàêòàëàò. ¯é-á¿ëºñ¿íº òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë 
àéòûï, àçà êàéãûñûí òå¢ áºë¿øºá¿ç.

Èìàíàëèåâ Ê.Î., Êîæîåâ Ì.Ê., Ñóëòàíáàåâ Ý.À., 
Í.Ìàðñ, Ý.Î.Ñàçûêîâ, Áàéòåðåê Ã.Äæ., Àéäàðêóëîâ  Ì.Ê., 

Ìåéìàòêóëîâ  Ð.Ì., Áàëòàøåâ È.À., Ñàðíîãîåâà  Ñ.Ñ., 
Òààáàëäèåâ Ê.À., Àëèåâ Á.Æ., Äîãäóðáåêîâ  Ý.Ä., 

Ìóñàåâ À.È., Àëåíîâ Á.À., Òûíàëèåâ Ì.Á., 
Ñóëòàíáàåâ  À.Ä., Ðûñêóëîâ À., Èøåíêóëîâ Ò., 

Õàëèëîâ À., Ìàòèñàêîâ À., Ðàìàòîâ Ê., Ìîìóíîâ Í.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Àõìàäæàíîâ Øóêóðèäèí 
Ìèíõàæèäèíîâè÷êå òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Ûðûñ 
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

Ê¿ì¿ø-Àçèç àéûëûíäàãû æåð 
òèëêåñèíèí  æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (ñåðèÿñû × ¹431580, 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó 3-05-13-1004-1435) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-23

Êàðûìøàêîâà Ã¿ë¿éïà 
ªì¿ðçàêîâíàãà òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Ñóçàê àéûë 
ºêìºò¿íº êàðàøòóó Ñóçàê 
àéûëûíäàãû Äàêàí-Ïàëâàí 

êº÷ºñ¿ ¿é 13, êâ. 16 
äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí 

òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-23

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííûé àêò î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
ñåðèÿ ×¹753911 íà 

èìÿ Êàðíàêîâà Êóáàíà 
Äæîëäóáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-153

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî  ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
¹0021715 (îò 16.01.2006 ã.) 

íà èìÿ Ñàí Àëåêñàíäðà 
Áîðèñîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-155

Ïðîäëåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó 
îðãàíèçàöèé äëÿ ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
è óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 

è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
ìåäèöèíñêèì îáîðóäîâàíèåì, ìåäèöèíñêèìè èçäåëèÿìè 

è ëåêàðñòâåííûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûõ äëÿ 
áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé «COVID-19»

Общественный фонд 
«Фонд социального партнерства 

по развитию регионов» (далее - Фонд)
продлевает сроки подачи заявок на конкурс по отбору 

организаций для поставки товаров, выполнения 
работ и услуг по обеспечению Министерства 

здравоохранения и социального развития Кыргызской 
Республики медицинским оборудованием, 

медицинскими изделиями и лекарственными 
средствами, необходимых для борьбы с коронавирусной 

инфекцией «COVID-19», по следующим лотам:

– лот №1:   холодильное оборудование и 
медицинские изделия;

– лот №2:  медицинские авторефрижераторы.

Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñíîãî îòáîðà ìîãóò ïîëó÷èòü 
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòàöèè äëÿ êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ðóññêîì 
ÿçûêå ïîñëå ïîäà÷è ïèñüìåííîé çàÿâêè ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó.

Êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî óêàçàí-
íîìó íèæå àäðåñó íå ïîçäíåå 16.00 ÷. 12 èþëÿ 2021 ãîäà. Âìåñòå 
ñ ýòèì îòìå÷àåì, ÷òî ñòîèìîñòü, óêàçàííàÿ â êîììåð÷åñêèõ ïðåä-
ëîæåíèÿõ, äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ óïëàòó âñåõ ðàñõîäîâ (óïëàòà 
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, òàìîæåííûõ ïîøëèí, äîñòàâêà äî ñêëàäà â 
×óéñêîé îáëàñòè è äð.). Ýëåêòðîííûå çàÿâêè íå äîïóñêàþòñÿ. Çàÿâêè 
ñ îïîçäàíèåì áóäóò îòêëîíåíû.

Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè êîíêóðñíîãî îòáîðà ìîãóò ïîëó÷èòü 
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ â Ôîíäå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó íèæå, 
ñ 09.00 äî 18.00.

Àäðåñ: Îáùåñòâåííûé ôîíä «Ôîíä ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà 
ïî ðàçâèòèþ ðåãèîíîâ»
ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 106, êàáèíåò 116
Òåëåôîí: +996 (312) 62-05-35 (äîá. 338)
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: fond.sprr@gmail.com

Í-157

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ¹376 
(îò 16.01.2021 ãîäà) íà èìÿ Êàëûáåêîâà Óëóêìàíà 

Àñàíîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-154

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
ÛÊ ¹ÏÏÑ (îò 15 àâãóñòà 
1996 ã.) íà èìÿ Êîæàëèåâà 

Èøåíà Òîêòîñóíîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè ÊÐÖ-2 ¹072228 îò 9 äåêàáðÿ 2016 ãîäà 
íà èìÿ ÎñÎÎ «Êàðóñåëü Ãðóïï» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-366 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
óäîñòîâåðåíèÿ íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 
Â¹062468 è Â¹062466 
(îò 27.11.2013 ã.) íà èìÿ 
Æûëêûáàåâà Àêûëáåêà 
Ñàâõîçîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

ОАО «БИШКЕКСУТ» 
публикует результаты розыгрыша 
призового фонда девятой недели 

стимулирующей лотереи «Весёлый молочник».
Â ðîçûãðûøå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîäû, çàðåãèñòðèðîâàííûå 

â ïåðèîä ñ 26.06.2021 ã.- 30.06.2021 ã. (äåâÿòàÿ íåäåëÿ).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 02.07.2021 ã., 16:00 
÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 
12à. Îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå 
ÎÀÎ “Áèøêåêñóò” â Instagram ïî àäðåñó https://www.instagram.com/
bishkeksut/

Информация о выигрышных кодах:
Íàáîð ïðîäóêöèè (20 øòóê): 764303618, 323139949, 104518433, 

678900646, 222614773, 694672560, 123314444, 678512940, 
794387801, 352524448, 740061937, 580707238, 575089724, 
535463598, 634293614, 899337799, 727362374, 600576858, 
117451505, 263656291.

Haáop ïîñóäû Daily Cook Tefal (1øò): 466718818
Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (1 øò): 838197890
Ìèêñåð Moulinex (1 øò): 895594616
Ìóëüòèâàðêà Tefal (1 øò): 814797600
Ìóëüòèïåêàðü Redmond (1 øò): 337486076
Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 50 000 ñîì (1 øò): 477164256.

Ñ/Î-114

ªçãºí ðàéîíó Àê-Æàð àéûë ºêìºò¿ Àê-Æàð àéûëû 
À.Òàøèåâ êº÷ºñ¿ Òóðêáàåâ Àáäèìèòàíãà òààíäûê æåð 
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ÀÆ ¹13799 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-900
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СОКУЛУКСКОГО 
РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ КАРЫМШАКОВА ЖАЗГУЛ МАСИРОВНА
объявляет публичные торги на заложенное имущество
жилой дом (земля и строения) полезной площадью - 118,57 кв.м., 

жилой площадью - 91,87 кв.м., расположенный на земельном 
участке - 480 кв.м., расположенный по адресу; Чуйская область, 

Сокулукский район, с. Новопавловка, ул. Керме-Тоо. д. 14, 
идентификационный код 7-08-15-1001-5282, принадлежащий на 

праве собственности Майрамбековой Орунбу Мамашкуловне.

Òîðãè ñîñòîÿñÿ 10.08.2021 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà æèëîãî äîìà – 899 994 (âîñåìüñîò äåâÿíîñòî 
äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå) ñîì.

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

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

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

Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ ê îðãàíèçàòîðó òîðãîâ 
ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ Êàðûìøàêîâà Æ.Ì.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (03134) 5-29-46 èëè (0312) 60-75-99. Í-143

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

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 ¹650. Íóñêàñû 4002

Áàñóóãà 05.07.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

Балбай 
АЛАГУШОВ

Êûðãûç ýëè îðäó òîëãóñ æîãîòóóãà ó÷óðàäû.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë 
àðòèñòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàäàíèÿòûíà ýìãåê ñè¢èðãåí èøìåð, 
êûðãûçäûí òóíãó÷ ìóçûêà òààíóó÷óñó, 
ýë àãàðòóóíóí îòëè÷íèãè, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æóðíàëèñòòåð ñîþçóíóí, 
Êîìïîçèòîðëîð ñîþçóíóí, Æàçóó÷óëàð 
ñîþçóíóí ì¿÷ºñ¿, Êûðãûç ðàäèîñóíóí 
àëòûí êàçûíàñûíûí óþøòóðóó÷óñó, 
êûðãûçäûí çàëêàð ûð÷ûëàðûíûí, 
êîìóç÷óëàðûíûí, êûë êûÿê÷ûëàðûíûí 
àòêàðóóñóíäàãû ûð-ê¿¿ëºðä¿ 
ºçäºð¿í¿í àòêàðóóñóíäà òàñìàãà 

æàçäûðûï, àëòûí êîðäó ò¿ïòººãº ñàëûìûí êîøêîí Áàëáàé 
Àëàãóøîâ 85 æàøûíäà êàòóó îîðóäàí óëàì ä¿éíº ñàëäû.

Áàëáàé Àëàãóøîâ 1936-æûëäûí 5-ìàéûíäà Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Òî¢ ðàéîíóíà 
êàðàøòóó Êûçûë-Äºáº àéûëûíäà òóóëãàí.

1959-æûëû Êûðãûç óëóòòóê óíèâåðñèòåòèíèí (àë êåçäåãè ÊÌÓíóí) ôèëîëîãèÿ 
ôàêóëüòåòèí, 1973-æûëû Ìóðàòààëû Ê¿ðº¢êååâ àòûíäàãû ìóçûêàëûê îêóó æàéûí 
á¿ò¿ðãºí.

1959-1965-æûëäàðû àëãà÷êû èø òàæðûéáàñûí «Êûðãûçñòàí ïèîíåðè» ãåçèòèíäå 
áºë¿ì áàø÷ûëûê êûçìàòûíàí áàøòàãàí.

1965-1985-æûëäàðû Êûðãûç óëóòòóê èëèìäåð àêàäåìèÿñûíûí ôèëîñîôèÿ æàíà 
óêóê èíñòèòóòóíóí ýñòåòèêà æàíà ºíºð òààíóó ñåêòîðóíäà èëèìèé êûçìàòêåð áîëãîí.

1985-1998-æûëäàðû «Êûðãûçñòàí», «Àäàáèÿò» áàñìàëàðûíäà áºë¿ì áàø÷û áîëóï 
èøòåãåí.

Áàëáàé Àëàãóøîâ 1997-æûëäûí 7-èþíóíàí òàðòûï «Àçàòòûê ¿íàëãûñû» àðêûëóó 
êûðãûçäûí ÷ûãààí êîìïîçèòîðëîðóíóí, àêûíäàðûíûí, ûð÷ûëàðûíûí, ê¿¿÷¿ëºð¿í¿í, 
êîìóç÷óëàðûíûí, êûÿê÷ûëàðûíûí ºíºð¿í ýëãå òààíûòûï, êûðãûç óëóòòóê êºðêºì 
ìóçûêàñûíûí ºí¿ã¿ø¿íº çîð ñàëûìûí êîøêîí.

«Êûðãûç ìóçûêàñû» ýíöèêëîïåäèÿñûíûí æàíà áàøêà ïóáëèöèñòèêàëûê, êºðêºì 
èëèìèé êèòåïòåðäèí, îðòî ìåêòåïòåð ¿÷¿í ìóçûêà ñàáàãû áîþí÷à îêóó êóðàëäàðûíûí 
àâòîðó.

Êûðãûçäûí ìåêåí÷èë óóëó, óëóòòóê êºðêºì ºíºð êàçûíàñûíûí ò¿ïòºë¿ø¿íäº, 
ºí¿ã¿ø¿íäº áàðààíäóó îðäó áàð Áàëáàé Àëàãóøîâ ýë àëäûíäà ñè¢èðãåí ýìãåãè ¿÷¿í 
«Ýìãåêòåãè àðòûê÷ûëûê» ìåäàëû «Ìàíàñ-1000» ìåäàëû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàäàíèÿòûíà ýìãåê ñè¢èðãåí èøìåðè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðòèñòè 
íààìäàðûíà òàòûêòóó áîëãîí.

Ìûêòû óñòàò, æàðêûí èíñàí, ÷ûãààí êîìïîçèòîð, êºï êûðäóó òàëàíò  Áàëáàé Àëà-
ãóøîâäóí æàðêûí ýëåñè ýëèáèçäèí æ¿ðºã¿íäº ò¿áºë¿êêº ñàêòàëàò.

Ìàðêóìäóí ¿é-á¿ëºñ¿íº æàíà æàêûíäàðûíà òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë àéòûï, 
àçà êàéãûñûí òå¢ áºë¿øºá¿ç.

 
Ñ.Í. Æàïàðîâ, Ò.Ò. Ìàìûòîâ, Ó.À. Ìàðèïîâ, Æ.Ê. Áàêàøîâà, 

Ñ.Ñ. Êàñìàìáåòîâ, Ê.Î. Èìàíàëèåâ, Ã.Äæ. Áàéòåðåê, Ã.Ñ. Ìîëäîáåêîâà, 
Ñ.À. Àìàíîâà, È.À. Áàëòàøåâ, Ì.Ê. Êîæîåâ, Ì.Ò. Áàéæèåâ, À. Æóìàãóëîâ, 

Ì. Øåðèìêóëîâ, Á.Æ. Êóäàéáåðãåíîâ, Ý.Í. Äæàíòàåâ, Ò. Ñàäûêîâ, 
Ò. Àêìàòîâ, Ì.Ñ. Äæóìàòàåâ, Æ. Òþìåíáàåâà, Ò. ×ûíãûøåâ, Ò.Ò. Êàçàêîâ, 

Ì.À. Áåãàëèåâ, À. Àáäûêàëûêîâ, Í.Î. Êàëûáåêîâ, Î. Ñóëòàíîâ, Ê. Æóñóïîâ, 
Ò. Ìàìååâ, Ì. Àáàêèðîâ, Ê. Æóñóáàëèåâ, Ñ. Ñòàíàëèåâ, À. ªì¿ðêàíîâ, 

Ø. Ä¿éøååâ, Ì.Ààìàòîâ, Ê. Áàêèðîâ, Ñàäûê Øåð-Íèÿç, Ñ. Ñóñëîâà, 
Ñ.À. Ðàåâ, Ò. Òóðãóíàëèåâ, Æ. Êóëìàìáåòîâ, Ì.Ó.Àëûøáàåâ, Ê.Û. Òóðàïîâ, 

Ê.À. Îñìîíîâ, Ñ. Æåòèìèøîâ, Ê. Àøûìáàåâ, À. Ðûñêóëîâ, Ì. Ìàìàçàèðîâà, 
À. Æàêøûëûêîâ, À.Ä.Ñóëòàíáàåâ, À. Àêìàòàëèåâ, Ò. ×îêèåâ, Ñ. Òîêòàêóíîâà, 

Ä. Æàëãàñûíîâà, Ê.Ñàðòáàåâà, Ã. Áàçàðîâ, Ì.À. Áåêòåíàëèåâ, Ó. Ïîëîòîâ, 
Ã. Ìàìàøåâà, Ã. Ìîìóøåâà, À.À. ªç¿áåêîâ, Å.Þ. Êóçíåöîâ, À.Ê. Òèëåáàåâ æ.á.

Ташманбет 
КЕНЕНСАРИЕВ

Êûðãûç ýëè, òàðûõ èëèìè îðäó òîëãóñ ÷î¢ 
æîãîòóóãà ó÷óðàäû. Áèçäèí àðàáûçäàí êûðãûç 
ýëèíèí êºð¿í¿êò¿¿ èíñàíû, “Ìàíàñ” æàíà 
×û¢ãûç Àéòìàòîâ óëóòòóê àêàäåìèÿñûíûí 
Ìàíàñ òààíóó áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû, òàðûõ 
èëèìäåðèíèí äîêòîðó, ïðîôåññîð Òàøìàíáåò 
Êåíåíñàðèåâ 72 æàøûíäà ä¿éíºäºí êàéòòû.

Êåíåíñàðèåâ Òàøìàíáåò 1949-æûëû 5-ñåíòÿáðäà Àê-
ñû ðàéîíóíóí Êàðà-Ñóó àéûëûíäà òóóëãàí. 1968-æûëû 
Æàëàë-Àáàä ïåäàãîãèêàëûê îêóó æàéûí, 1978-æûëû 
Êûðãûç ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí òàðûõ ôà-
êóëüòåòèí àÿêòàãàí. 1978-1979-æûëäàðû Ìîñêâàäàãû 
Ì. Ëîìîíîñîâ àòûíäàãû Ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòòå 

ñòàæ¸ð-îêóòóó÷ó, 1980-æûëû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíäå îêóòóó÷ó áîëóï 
èøòåï, 1981-1984-æûëäàðäà Ìîñêâà ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí àñïèðàíòóðà áº-
ë¿ì¿íäº îêóï, êàíäèäàòòûê äèññåðòàöèÿñûí èéãèëèêò¿¿ êîðãîãîí.

Êåíåíñàðèåâ Òàøìàíáåò 1984-1985-æûëäàðäà Êûðãûç ìàìëåêåòòèê óíèâåðñè-
òåòèíäå îêóòóó÷ó, 1985-1987-æûëäàðäà Îø ïåäàãîãèêàëûê èíñòèòóòóíäà îêóòóó÷ó, 
1987-1989-æûëäàðû àòàëãàí èíñòèòóòòóí Òàðûõ áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû, 1989-1993-æûë-
äàðû Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí òàðûõ æàíà óêóê òààíóó ôàêóëüòåòèíèí äåêàíû, 
1999-2003-æûëäàðû æîãîðóäà àòàëãàí îêóó æàéäûí áèðèí÷è ïðîðåêòîð-îêóó èøòåðè 
áîþí÷à ïðîðåêòîðó áîëóï èøòåï, Îø ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòòèí ºí¿ï-ºñ¿¿ñ¿íº ÷î¢ 
ñàëûì êîøêîí. 1998-æûëû äîêòîðëóê äèññåðòàöèÿñûí æàêòàï, 1999-æûëû ïðîôåññîðëóê 
äàðàæàñûí àëãàí. Äîêòîðëóê ýìãåãè Êîêîí õàíäûãûíûí òàðûõûíà àðíàëûï, æà¢û êºç 
êàðàøòàð ìåíåí áèðãå èëèìèé æà¢ûëûêòàðäû êèðãèçãåí.

2006-2007-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ýë àðàëûê 
ñòðàòåãèÿëûê èçèëäººëºð èíñòèòóòóíóí äèðåêòîðó, Êûðãûç-Ðîññèÿ Ñëàâÿí óíèâåðñèòåòè-
íèí ïðîðåêòîðó, 2008-2010-æûëäàðû Æàëàë-Àáàä ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí ðåêòîðó, 
2010-2013-æûëäàðû Äèïëîìàòèÿëûê àêàäåìèÿíûí 1-ïðîðåêòîðó, 2014-2019-æûëäàðû 
È. Àðàáàåâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê óíèâåðñèòåòèíèí ïðîôåññîðó áîëóï èøòåãåí.

Ò. Êåíåíñàðèåâ “Ìàíàñ” æàíà ×.Àéòìàòîâ óëóòòóê àêàäåìèÿñû ò¿ç¿ëãºí ê¿íäºí òàðòûï, 
Ìàíàñ òààíóó áºë¿ì¿í æåòåêòåï, àêàäåìèÿíûí êàëûïòàíóóñóíà, Ìàíàñ òààíóó èëèìèíèí 
ºí¿ã¿¿ñ¿íº áàðäûê áèëèìèí, òàæðûéáàñûí æàíà ê¿÷ àðàêåòèí æóìøàï êåëãåí.

Êûðãûç, îðóñ, ºçáåê, ò¿ðê, àíãëèñ, èðàí, êûòàé, íåìåö, ïîëÿê òèëäåðèíäå èëèìèé 17 
ìîíîãðàôèÿ, 3 îêóó êèòåáè, 18 îêóó-óñóëäóê êóðàë, 350äºí àøûê èëèìèé ìàêàëàëàðäû 
æàçûï ÷ûãàðãàí. Ò. Êåíåíñàðèåâäèí æåòåê÷èëèãèíäå 20ãà æàêûí êàíäèäàòòûê èëèìèé 
èøòåð êîðãîëãîí.

Òàøìàíáåò Êåíåíñàðèåâäèí ýìãåãè ìàìëåêåò æàíà ä¿éíºë¿ê êîîì÷óëóê òàðàáûíàí äà 
æîãîðó áààëàíûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ñ¿íº ýìãåê ñè¢èðãåí êûçìàò-
êåðè, “Áîðáîðäóê Àçèÿ Ýëäèê àêàäåìèÿñûíûí àêàäåìèãè” æàíà Óëóó Áðèòàíèÿíûí Ýë 
àðàëûê áèîãðàôèÿëûê áîðáîðóíóí «2005-æûëäûí Ý¢ ìûêòû ïåäàãîãó» äåãåí íààìäàðûíà 
òàòûãàí. “Äà¢ê” ìåäàëû ìåíåí ñûéëàíãàí.

×ûãààí èëèìïîç, íàñààò÷û, óþøòóðóó÷ó æàíà çàëêàð ïåäàãîã Êåíåíñàðèåâ Òàøìàí-
áåòòèí ûñûìû, ýìãåãè ýëèáèçäèí ýñèíäå ò¿áºë¿êêº æàøàé áåðåò.

Ìàðêóìäóí ¿é-á¿ëºñ¿íº æàíà æàêûíäàðûíà òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë àéòûï, àçà 
êàéãûñûí òå¢ áºë¿øºá¿ç.

  
Ñ.Í. Æàïàðîâ, Ò.Ò. Ìàìûòîâ, Ó.À. Ìàðèïîâ, Í.Æ. Áàêèðîâà,

Ð.È. Îòóíáàåâà, Ñ.Ø. Æýýíáåêîâ, Ñ.Ñ. Êàñìàìáåòîâ, 
×.À. Àáûêååâ, À.Ê. Êàñûìàëèåâà, Í.Î. Ñûäûãàëèåâ, Î.Ì Áàêèðîâ, 

Æ.Ê. Òóðóñêóëîâ, Ì.Ê. Àëèìáåêîâ, Á.Ý. Òºðºáàåâ,
À.Ò. Ñóëàéìàíîâ, Ø.È. Àáäûëäàåâ, Ã.Ñ. Ìîëäîáåêîâà,

Æ.Ê. Áàêàøîâà, À.Ê. Êîé÷èåâ, Á.Ä. Êóïåøîâ, Ê.Î. Èìàíàëèåâ,
Ê.Á. Áàçàðáàåâ, Á.Æ. Êóäàéáåðãåíîâ, Ò.Ò. Òóðãóíàëèåâ,

À.Ò. Ñûðãàáàåâ, Ì.Ñ. Æóìàòàåâ, Â.Ì. Ïëîñêèõ, À.À. Àñàíêàíîâ,
Ò.À. Àáäûðàõìàíîâ, Ý.Æ. Ìààíàåâ, Ò.Ê. ×îðîåâ,

Ê.Ñ. Ìîëäîêàñûìîâ, Ñ.Ò. Êàéûïîâ, À.Ì. Àëûìáàåâ, Ç.Á. Ñûäûêîâ æ.á.

Ïàê Ãóðæó Âÿ÷îñëàâîâíàãà 
òààíäûê  Æàëàë-Àáàä 

øààðûíûí Ñ.Àêáàðîâ ¹39 
äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí  

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

ìàìëåêåòòèê àêò  (ñåðèÿñû 
× ¹411216, 26.11.2012-æ.)  

æàíà òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-23

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Êå¢åø àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Êàðà-Æûãà÷ 

àéûëûíäàãû ÔÀÏêà 
òààíäûê æåð òèëêåñèíèí 
æåð ó÷àñòîãóí ìººíºòñ¿ç 

ïàéäàëàíóó  óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò  (ñåðèÿñû Á ¹024051, 
18.10.2016-æ.)  æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ä-23

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Совет директоров 
Открытого акционерного общества 

«Международный аэропорт «Манас»
 â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
«Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», Óñòàâîì ÎÀÎ «ÌÀÌ» 

è ñîãëàñíî ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè 
îò äîëæíîñòè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ 

îò 30.06.2021 ãîäà, 30 èþíÿ 2021 ãîäà ïðèíÿë ðåøåíèå:
äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 

ÎÀÎ «ÌÀÌ» Ðàõìàíêóëîâà Àëìàçáåêà Ðàõìàíêóëîâè÷à.

Êóëóáàåâ Ñàäûðìàòòûí íààìûíà òààíäûê ¹404649 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-023 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
ñåðèè ÃÂ ¹02809 ðåã. 

íîìåð 170 âûäàííîãî ÊÌÓÓ 
íà èìÿ Àéòàëèåâîé Æàéíàã¿ë 

Íèÿçáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-148

Óìàðàëèåâà Àéòá¿ 
ªçãºíáàåâíàãà òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹7Á-ÕI 0385 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-149 



Билим берїї жана илим 
министрлиги тарабынан иштелип 
чыккан ”Жогорку окуу жайларын 
2021-2023 жылдар аралыгында 
“Университет 4.0” їлгїсїнє 
трансформациялоо программасы” 
сунушталып, кеўири талкууланып 
жатат. 

Анда, жаўы инновация-
лык университет кампу-
сун тїзїп: окуу процес-

син илим жана єндїрїш менен 
айкалыштырып, кучагына кам-
тыган окуу-илим-єндїрїш клас-
терлерин Кыргыз Республикасын-
да кеўири жайылтуу пландашты-
рылган. Мындай инновация биздин 
университеттерди єнїккєн мамле-
кеттердин университеттериндеги-
дей єнїгїї жолуна багыттоого ар-
налган.

Ушул єўїттє К.И.Скрябин атын-
дагы Кыргыз улуттук агрардык 
университетинде (КУАУ) кєп 
жылдардан бери иш жїзїнє ашы-
рылып келе жаткан комплексттик 
иш-аракеттерге кєўїл буруп, анын 
саамалыгын башка окуу жайла-
рына кеўири жайылтса боло тур-
гандыгын белгилеп кетким келет. 

КУАУда агрардык багытта билим 
берген жана илим менен алектен-
ген колледждер-университет-
илим изилдєє институттары-
окуу тажрыйба чарбалары бир 
бирикмеде топтолуп “окуу-илим-
єндїрїш” кластерин тїзгєн инно-
вациялык комплекс иштей башта-
ган. Анын таасири менен келечек-
теги адистердин тереў билим алы-
шына шарт тїзїлгєн жана ХХI кы-
лымдын кадрларын даярдоо боюн-
ча алгачкы база (кампус) тїзїлгєн.

Бул окуу-илим-єндїрїш клас-
тери Билим берїї жана илим ми-
нистрлиги менен Айыл, суу чарба 
жана аймактарды єнїктїрїї ми-
нистрлигине баш ийген жана алар 
менен иш алып барат.

Ошентип, КУАУда интеллек-
туалдык жана мїлктїк потен-
циалдын кїчтїї бирикмеси иш-
тей баштаган жана анда “жогорку 
билим берїї”, “илим”, “єндїрїш”, 
“инновация” багыттары биригип, 
эриш аркак иш жїргїзїїгє ыўгай-
луу шарт тїзїлїп, алар єз жеми-
шин бере баштаган. 

Кыргыз Республикасында ал-
гач тїзїлгєн мындай окуу-илим-
єндїрїш кластери Болон про-
цессинин талаптарына жооп бер-
ген комплекс болуп эсептелет. Ал 
жогоруда айтылган “Университет 
4.0” программасына дагы їндє-
шїп, анын мазмунуна ылайык ке-
лет. Мындай саамалыктын аркасы 

менен КУАУга кєптєгєн эл аралык 
гранттар агылып келип: ветери-
нардык медицина, биотехноло-
гия, биокоопсуздук, топурак-
ты жана сууну изилдєєчї, фи-
тосанитардык кєзємєлдєє жа-
на єсїмдїк карантини, продук-
цияны кайра иштетїї боюнча 
заманбап лабораториялар ишке 
киришкен жана алар билим бе-
рїї менен илим жаатында керек-
тїї кызматын єтєшїїдє.

КУАУдагы бирикмеде заман-
бап кадрларды даярдоодо їзїрлїї 
иштеген, їзїлбєгєн билим берїї 
системасы иштеп: бакалавриат-
магистратура-аспирантура-
докторантура багыттарын єз 
кучагына камтыйт. Алар жаш 
кадрларды чет мамлекеттерде-
ги университеттерде жана илим 
борборлорунда атайын кадр ал-
машуу долбоорлору менен ста-
жировкадан єткєрїїгє мїмкїн-
чїлїк тїзгєн. Биздин универси-
теттин студенттери менен илим-
поздору чет мамлекеттен били-
мин жана илимин єркїндєтїїгє 
абдан кызыкдар болушуп, кон-
курсту жеўип алуу їчїн єтє ара-
кеттенишет. Мындай стажировка-
дан єтїїчїлєрдїн саны жылдан-
жылга артууда. Бул кадрлар чет 
мамлекеттердеги инновациялык 
технологияларды жана заманбап 
лабораторияларды иштетїїнї їй-
рєнїп келишип, университеттин 
материалдык-техникалык база-
сын жаўыртууда жана студенттер-
дин билимин єркїндєтїїдє єз са-
лымдарын кошушууда.

Кыргыз улуттук агрардык уни-
верситетиндеги жогоруда баянда-
ган окуу-илим-єндїрїш класте-
ри биздин єлкєдє гана эмес, кошу-
на мамлекеттерде дагы кызыгуу 
жаратып, алар бул тажрыйбаны 
єз университеттеринде таратууга 
єтє кызыкдар болууда.

Мына ушундай инновациялык 
бирикмени мамлекетибиз ар та-
раптан колдоп, анын тажрыйбасы 
менен жетишкендигин “Универ-
ситет 4.0” программасын жїзєгє 
ашырууда максатка ылайык пай-
даланса болот эле. Бирок, КУАУ-
дагы иштеп жаткан инновация-
лык жана кластердик комплекс-
ке, 2018-жылы 18-декабрда олут-
туу “сокку” урулган (бизде мындай 
кєрїнїштєр єнєкєт алган эмеспи), 
же тактап айтканда тєрт агрардык 
илим-изилдєє (ИИ) институтта-
рынан - Кыргыз дыйканчы-
лык илим-изилдєє институту 
менен Кыргыз мал чарба жа-
на жайыт илим-изилдєє инс-
титуту Айыл, суу чарба жана 
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єткєрїлїп берилген. 

Ошентип, зор эмгек менен жарал-
ган жана иштеп жаткан келечеги 
бар комплекстин биримдиги бу-
зулган. Мындай терс саясат окуу 
процессин илим жана єндїрїш 
менен айкалыштырып, куча-
гына камтыган окуу-илим-
єндїрїш кластеринин иште-
шине олуттуу залакасын тийгизет.

Жогоруда белгилегендей КУАУ 
эки министрликке: Билим берїї 
жана илим министрлиги менен 
Айыл, суу чарба жана аймактар-
ды єнїктїрїї министрлигине баш 
ийип, алар менен иш алып барат 
жана иштеп жаткан комплексти 
бузбай эле Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министр-
лиги биздин университет менен 
їзїрлїї иштеше берет эле.

Мындай кайра уюштуруу, кай-
радан тїзїї эч бир мекемеге пай-
да алып келбеди жана жогорудагы 
эки илим-изилдєє институттары 
Айыл, суу чарба жана аймактарды 
єнїктїрїї министрлигине єткєзїп 
берилгенден кийин ИЛИМди кар-
жылоо (негизги финансылоо) Би-
лим берїї жана илим министрли-
гинде калып, Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї министрли-
ги башкаруу жагын гана каржы-
лап жатат. 

Жаўы замандын жана прези-
денттик башкаруунун учурун-
да мындай жагдай мамлекеттин 
кызыкчылыгында чечилиши ке-
рек. КУАУнун курамына бардык 
агрардык илим-изилдєє инсти-
туттарын кайрадан берип, алар-
дын материалдык техникалык ба-
засын чыўдап, илимий потенциа-
лын университеттин мыкты бї-
тїрїїчїлєрї менен кїчтєп, єлкє-
бїздїн агро-єнєр жай комплексин 
єнїктїрїїгє жана эл аралык дол-
боорлор менен иштешин жакшыр-
тууга пайдалануу зарыл.

Бул кєтєрїлгєн маанилїї масе-
леге тийиштїї башкаруу органда-
ры, Министрлер Кабинети кєўїл 
бурушат жана ал мамлекеттин кы-
зыкчылыгы менен келечеги їчїн 
туура чечилет деген їмїттєбїз! 

Нурудин 
КАРАБАЕВ,

КУАУнун 
профессору 

КР Министрлер 
Кабинетинин Нарын 
облусундагы ыйгарым 
укуктуу єкїлчїлїгї  
менен Борбордук Азия 
университетинин ортосунда 
туризм тармагын єнїктїрїї 
багытында кызматташуу 
Меморандуму тїзїлдї.

Нарын облусунда буга че-
йин туризм тармагын єнїк-
тїрїї максатында бул тармак-
ка кызыкдар тараптардын ба-
шын кошкон ассоциация тї-
зїлїп, иш башталган. Эми 
облустук бийликтин негиз-
ги єнєктєшї катары Борбор-
дук Азия университети кол 
сунуп, колдоого алып оту-
рат. Аталган университеттин 
материалдык, техникалык 

колдоосу менен Нарын облу-
сунун кооз жайларын тасма-
га тїшїрїї иши башталууда. 

Меморандумга облустун 
жетекчиси Сабыркул Ашым-
баев жана Борбордук Азия 
университетинин Табигый 
жана так илимдер факульте-
тинин деканы Максим Хомя-
ков кол койду. Максим Хомя-
ков мырза тоолуу регионду 
єнїктїрїї максатында Бор-
бордук Азия университети 
Нарынга курулганын жана ке-
лечекте интеллектуалдык ин-
вестициянын аймакка тарты-
лышына чоў мїмкїнчїлїктєр 
ачыларын билдирди. Ошон-
дой эле, ал тасма алдын ала 
їлгї катары аймакка болгон 
єзгєчє суктануу, сїйїї менен 
тартылганын белгиледи. 

Илим жана єндїрїш Нарын

ТЕЎИР-ТОО ТУРИСТТЕРДИ 
ЧАКЫРАТ

ЕВРОПА НАРЫНГА 
АЛЫС ЭМЕС

КР Министрлер Кабинетинин 
Нарын облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлї  
Сабыркул Ашымбаев Европа 
Биримдигинин Борбордук 
Азия боюнча атайын єкїлї 
Петер Буриан мырзаны кабыл 
алып, аталган уюм менен  
єнєктєштїк маселелерин 
талкуулады. 

Жолугушууда Европа Би-
римдигинин колдоосунда 
Нарын облусунда ишке ашып 
жаткан жана алдыда мерчем-
делген эки тараптуу кызмат-
таштыкты єнїктїрїї, Нарын 
облусунун Миў-Куш айыл ай-
магындагы уран калдыктары 
сакталган жайды зыянсыз-
дандыруу жумуштарын жї-
зєгє  ашыруу сыяктуу олут-
туу маселелер туурасында сєз 
болду. 

Облус жетекчиси Сабыркул 
Ашымбаев Европа Биримдиги 
менен кызматташууну єнїк-
тїрїїгє жакшы мїмкїнчїлїк-
тєр тїзїлгєнїн белгилеп, На-
рында єндїрїлгєн айыл чар-
ба продукцияларын экспорт-
тоо, туризм, суу ресурстарын 
туура пайдалануу маселеле-
рин кызматташуунун артык-
чылыктуу багыттары ката-
ры сунуштады. Ошондой эле,  
Европа  єлкєлєрїнїн бир об-
лусу менен Нарын облусунун 
ортосунда достук алакасын 
тїзїїгє колдоо кєрсєтїїсїн 
єтїндї.

Петер Буриан мырза На-
рын облусуна биринчи жо-
лу келгенин белгилеп,  Кыр-
гыз Республикасынын про-
дукциясы экологиялык жак-
тан таза болгондуктан, дїйнє 
эли кызыкдар экендигин, чоў 
рынокко чыгууга жол ачууга 
кємєк кєрсєтєєрїн айтты. Ко-
шумчаласак, Нарын облусун-
да Европа биримдиги тарабы-
нан суу ресурстарын рацио-
налдуу пайдалануу, кїнєска-
наларды жайылтуу жана Миў-
Куштагы уран калдыктарын 
сактоочу жайды рекультива-
циялоо боюнча пилоттук дол-
боорлор иштелип чыккан. Пе-
тер Буриан мырза аталган дол-
боорлор жергиликтїї тургун-
дардын коопсуздугун сактоого 
жана климаттык єзгєрїїлєр-
дїн алдын алууга багытталга-
нын белгиледи. Бул долбоор-
лор їчїн сарпталуучу кара-
жаттын кєлємї 700 млн сомду 
тїзєт. Эў ириде уран калдыгы 
сакталган жайды рекультива-
циялоо жумуштары баштал-
макчы. Ал жумуштар баштал-
ганга чейин кыргыз бийлиги 
тарабынан аткарыла турган 
жумуштар аягына чыгышы ке-
ректигин айтты. Алдыда жа-
шыл экономика, санариптеш-
тирїї, бизнес кыртышын  жак-
шыртуу  сыяктуу  кызматта-
шуунун жаўы программалары-
на да кезек келмекчи.

Кадыркул БУГУБАЕВ

менен КУАУга кєптєгєн эл аралык 
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