
Эрежесиз эр уруштун 
чебери Алимардан 
Абдыкааров OPEN FC 
лигасынын Гран-при 
мелдешинин финалында 
атаандашы армениялык 
Айк Казарянды нокаутка 
тїшїрє жеўип, чемпиондук 
кур менен кошо бир 
миллион рубль акчалай 
сыйлык алды. Гран-при 
таймашы 14-август кїнї 
Бишкектеги Д.Ємїрзаков 
атындагы стадиондо 
єттї.

АЛИМАРДАН 
“МИЛЛИОНЕР БОЛДУ” 

ООГАНСТАНДА 
ТАЛИБДЕР 
БИЙЛИККЕ 
КЕЛДИ

ООГАНСТАНДА 

"Талибан" кыймылы Кабулду 
алып, Ооганстанды толугу 

менен єзїнє каратты. 
Президент Ашраф Гани 
єлкєдєн чыгып кетти. 

3-БЕТТЕєттї.
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БИШКЕГИМ, БИШКЕГИМ 
БОРБОРУМ СЕН!

“АТАМАН” ЭНЧИЛЇЇ СААТ 
МЕНЕН СЫЙЛАНДЫ
Бир апта мурда алыскы Американын Хьюстон шаарында 
абсолюттук мушкерлер уюмунун UFC 265 турниринде 
жеўишке жетишкен жердешибиз Рафаэль Физиев Бишкекке 
келди. Жогорку Кеўештин Тєрагасы Талант Мамытов ЖК 
депутаттарынын жана жеке єзїнїн атынан мушкерди 
жеўиши менен куттуктап, энчилїї саат жана башка 
белектерди берип, ийгиликтерди каалады.  

МЕНЕН  ТЫНЫМСЫЗ 
КЇРЄШ ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

5-БЕТТЕ

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇКТЇН 
30 ЖЫЛДЫГЫНА 30 КЛУМБА 
Кыргыз Республикасынын эгемендїїлїгїнїн 
30 жылдыгына карата "Бишкек жашылдандыруу" 
ишканасы шаардыктарга жана коноктор їчїн 
30 клумба тартуулашты. Кечээ Бишкек 
шаарынын мэриясында шаар мэринин милдетин 
аткаруучу Айбек Жунушалиевдин тєрагалыгы 
астында эгемендїїлїк кїнїнє карата даярдыктар 
боюнча жыйын єттї.

ФИСКАЛДЫК 
САЯСАТ КАНДАЙ 

БОЛОТ?
Сунушталган 

фискалдык саясат 
кризисттик 

мезгилде бизнес 
структураларды, 

айыл чарбасын 
єнїктїрїїгє 
шарттарды 

тїзєт.2-БЕТТЕ
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ФИСКАЛДЫК САЯСАТ КАНДАЙ БОЛОТ?

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов 
15-августта фискалдык жана инвестициялык 
саясат боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер 
Кабинетинин Кеўешинин жыйынын єткєрдї.

Анда фискалдык саясат-
ты ишке ашыруунун негиз-
ги багыттарын аныктоо мак-
сатында иштелип чыккан 
2022-2024-жылдарга Кыргыз 
Республикасынын фискалдык 
саясатынын негизги багытта-
рынын долбоору каралды.

Улукбек Мариповдун пики-
ринде фискалдык саясаттын 
сунушталган планы бул чара-

ларды теў салмакташтырууга 
мїмкїндїк берет жана кризис-
тик мезгилде бизнес структура-
ларды, агроєнєр жай комплек-
син, айыл чарбасын, энергети-
каны жана єнєр жайын єнїк-
тїрїї їчїн шарттарды тїзєт.

 Талкуунун жыйынтыгында 
долбоор айтылган сунуштар-
ды жана сын-пикирлерди эске 
алуу менен жактырылды.

ООГАНСТАНДАГЫ АБАЛ 
ТЫНЧСЫЗДАНДЫРАТ 

Президент Садыр Жапаров 
16-августта Тышкы иштер 
министрлигине Ооганстан аймагында 
убактылуу жїргєн жарандарыбыздын 
коопсуздугун камсыз кылуу чараларын 
кїчєтїї жана єз Мекенине тез 
арада эвакуациялоону тапшырды.  
Президенттин тапшырмасы боюнча 
тиешелїї мамлекеттик органдар 
Ооганстандагы кырдаалдын єнїгїшїнє 
ар тараптан мониторинг жїргїзїїнї 
улантышууда. 

Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 
Ооганстан Ислам Республикасында тїзїлгєн 
кырдаалга тыкыр кєз салып турат. Улуттук 
коопсуздук мамлекеттик кызматы, Кооп-
суздук кеўешинин Катчылыгы жана Тыш-
кы иштер министрлиги аркылуу саат сайын 
тиешелїї маалыматтар Президентке бери-
лїїдє.

ИШКЕРЛЕР 
МЕНЕН 

БААРЛАШУУ 
Єткєн аптада 
Президенттин 
Администрациясынын 
кызматкерлери Эл 
аралык ишкерлер кеўеши 
менен биргеликте 
Баткен, Ош, Жалал- 
Абад, Талас, Ысык- Кєл, 
Нарын облустарында 
чакан жана орто 
бизнес єкїлдєрї менен 
жолугушууларды 
єткєрїштї.

Жолугушуулардын жїрї-
шїндє алыскы аймактарда-
гы ишкерлер їчїн маани-
лїї болгон орчундуу масе-
лелер талкууланды. Ишкер-
лер бизнести тїптєєдє кар-
жы маселеси, жер тилкеле-
рин трансформациялоо, жїк 
ташуу, єндїрїлгєн продук-
цияны сатуу, энергетика жа-
на жергиликтїї бийлик ор-
гандарына байланыштуу ма-
селелер туурасында айтып 
беришти. 

Бул иш-чаралар Президент 
Садыр Жапаровдун єлкєнїн 
бизнес коомчулугу менен 
жолугушуусуна улай єткє-
рїлїп, єлкєнїн министрлик-
тери менен ведомстволору-
нун алдына инвестициялык 
климатты жана республика-
дагы бизнес- чєйрєнїн аба-
лын жакшыртуу милдеттери 
коюлду.

АР КИМ ЄЗ МИЛДЕТИН АТКАРСЫН
Президент Садыр Жапаров 13-августта Экономика 
жана финансы министрлигинин экономикалык 
чєйрєдєгї мыйзам бузууларды аныктоо жана аларга 
бєгєт коюу боюнча милиция кызматкерлеринин 
ыйгарым укуктарын кеўейтїї демилгесине каршы 
пикирин билдирди.

Президенттин пикирин-
де ички иштер органдары-
нын кызматкерлери ишкер-
дик субъектилердин ишине 
кийлигишпеши керек. Алар 
єздєрїнїн тїздєн-тїз мил-
деттерин - коомдук тартип-
ти коргоо жана ага бєлїнгєн 
участокто кылмыштуулук-
тун алдын алуу боюнча иш-

терди аткарууга милдеттїї. 
Мамлекет башчысы єлкєдє 
текшерїїлєрдїн азайышы 
жана инвестицияларды тар-
туу менен ишкердик кылууга 
жагымдуу шарттар тїзїлїп 
жатканын белгилеп, Эко-
номика жана финансы ми-
нистрлигинин мындай де-
милгесин четке какты. 

АВТОУНАА МУКТАЖДЫК ЭМЕС
Мурда Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Иш башкармалыгынын алдындагы Автотранспорт 
бирикмеси тарабынан райондук администрация 
башчыларына (акимдерге) 60 миллион сомго 
унаа сатып алууга жарыяланган тендер жокко 
чыгарылат. Президент Садыр Жапаров бул боюнча 
тапшырма бергенин Президенттин басма сєз 
катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. 

Бул чечим єлкєнїн эконо-
микалык оор абалын, ошон-
дой эле аталган маселе боюн-
ча коомчулуктун пикирин 

эске алуу менен жана бюд-
жеттин єтє зарыл болбогон 
чыгымдарын азайтуу їчїн 
кабыл алынган.

ПРЕЗИДЕНТ ВАКЦИНА АЛУУГА ЧАКЫРАТ
Президент Садыр Жапаров 
13-августта шаарыбыздагы 
мобилдик эмдєє 
пункттарынын биринде уулу 
менен бирге коронавирус 
инфекциясына каршы 
вакцинанын экинчи дозасын 
алды.

Ал мекендештерге кайрылып, 
бїгїнкї кїндє єлкєбїздє эмдєє-
дєн єткєн жарандардын саны да-
гы деле аз болуп жатканын белги-
леп, ар бир кыргызстандык їчїн 
эмдєєдєн єтїїнїн єзгєчє маани-
син белгиледи.

 «Єлкєнїн бардык жарандарын 
активдїї тїрдє вакцина алууга 
чакырам. Бул вирусту жеўїї їчїн 
четте карап турбастан, коронави-
рус инфекциясына каршы эмдєє-
дєн єтїї зарыл. Биз бул илдеттин 
абдан олуттуу экенин тїшїнїшї-
бїз керек», - деди Садыр Жапаров.

ЖАЎЫ ЖЭБ-2ни КУРУУ УЧУРУ КЕЛДИ
Президент Садыр Жапаров 13-августта Бишкек шаарындагы Жылуулук 
электр борбору - 2нин (ЖЭБ-2) абалы менен жеринде таанышты. 

ЖЭБ-2 долбоору 1991-жылы иштелип чыккан. Долбоор боюнча негизги отун 
катары экологиялык таза отун - жаратылыш газын колдонуу пландаштырылган. 
Бирок, СССР кулап, газ менен жабдуу їзгїлтїккє учурагандан кийин объектинин 
курулушу токтоп, 47 гектар аянттагы ЖЭБ-2нин санитардык зонасына акырын-
дык менен жеке турак їйлєр курулуп кеткен. 

Учурда ЖЭБ-2нин курулушун кайра жандандыруу жана 2-5 жылдын ичинде 
куруп бїткєрїп, кубаттуулугун 460 МВтга жеткирїї сунушталууда. Жакын ара-
да ЖЭБ-2ни реабилитациялоо боюнча болжолдуу техникалык-экономикалык 
негиздемени иштеп чыгууга тендер жарыялоо пландалууда. 

Садыр Жапаров ЖЭБ-2нин имараты жана жабдуулары менен таанышып, бул 
стратегиялык объектинин айланасындагы калктуу конуштун тургундары менен 
баарлашты. 

ТЇРКИЯДАГЫ 
СЕЛ КЫРСЫГЫ

Президент Садыр Жапаров 
Тїркиянын Президенти Режеп 
Тайип Эрдоганга Тїркиянын бир 
нече провинциясында жїргєн 
селден улам каза болгондорго 
байланыштуу Кыргызстан 
элинин жана жеке єзїнїн 
атынан тереў кайгыруу менен 
кєўїл айтты.

«Кыргыз эли кырсыктын кесепе-
тинен каза болгондордун їй-бїлє-
лєрїнїн жана жакындарынын кай-
гысын теў бєлїшєт. Табигый кыр-
сыктан жабыркагандардын баары-
нын тезирээк сакайып кетїїсїн каа-
лайт», - деп айтылат кєўїл айтуу те-
леграммасында.

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК КЇНЇ 
МЕНЕН КУТТУКТАДЫ

Президент Садыр Жапаров 
14-августта Пакистан Ислам 
Республикасынын Президенти Ариф 
Алвини жана жалпы Пакистан элин 
улуттук майрамы - Эгемендїїлїк 
кїнї менен жеке єзїнїн жана 
Кыргызстан элинин атынан 
куттуктады.

“Жагымдуу мїмкїнчїлїктєн пайда-
ланып, єлкєлєрїбїздїн ортосундагы 
мамилелер мындан ары да эки мамле-
кеттин элдеринин жыргалчылыгы їчїн 
єнїгєт деп ишенем”, – деп белгиленет 
куттуктоодо.

***
Ал эми 15-августта Президент Садыр 

Жапаров Лихтенштейн Княздыгынын 
мураскер ханзаадасы Алоиз Филипп 
Марияны жана Лихтенштейн элин 
улуттук майрамы - Эгемендїїлїк кї-

нї менен куттуктап, жакшы каалооло-
рун жолдоду. 

***
Ушул эле кїнї Индия Республика-

сынын Президенти Рам Натх Ковинд-
ди Индия Республикасынын улуттук 
майрамы - Эгемендїїлїк кїнї менен 
куттуктады. “Биз мамлекеттердин ор-
тосунда тїзїлгєн стратегиялык ма-
милелерди абдан жогору баалайбыз. 
Кыргыз-Индия єнєктєштїк байла-
ныштары эки элдин бакубатчылыгы 
їчїн мындан ары да бекемделе берет 
деп ишенем”, - деп айтылат куттуктоо 
телеграммасында.

Даярдаган Бегим ТУРДАЛИЕВА

АТА-ЭНЕЛЕРДЕН АКЧА ЧОГУЛТУУГА КАРШЫ
Президент Садыр Жапаров 
Билим берїї жана илим 
министрлигинин жалпы 
билим берїї мекемелериндеги 
окуучулардын ата-энелеринен 
акча чогултуу демилгесине 
кескин каршы пикирде.

Бул тууралуу 13-августта Прези-
денттин басма сєз катчысы Эрбол 
Султанбаев билдирди. Мамлекет 
башчысы жалпы билим берїї уюмда-
рында мыйзамсыз акча жыйноолор-
дун эч бирине жол берилбестигин 
сїйлєгєн  сєздєрїндє бир нече ирет 
белгилеген. Андыктан, мектептер-
де ар кандай шылтоолор менен ак-
ча жыйноого  тыюу салынышы ке-
рек. Президенттин пикиринде меке-
менин бул демилгеси мамлекеттик 
саясаттын коррупцияга каршы кїрє-
шїї жаатындагы негизги багыттары-
на каршы келет жана ата-энелердин 
кошумча тєлємї билим берїї тарма-
гын жакшыртууга реалдуу пайда да 
алып келбейт.



2021-жылдын  17-августу 3
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Соўку жумаларда бїткїл 
дїйнє жїзї Ооганстан-
да болуп жаткан окуя-

ларга єтє тынчсыздануу ме-
нен кєз салып турду. Амери-
ка Кошмо Штаттары жыйырма 
жылдан ашуун убакыттан бери     
Ооганстанда  жайгашкан жана 
ооган бийлигине жардам, кол-
доо кєрсєтїп келген аскерлерин 
май айынан тартып чыгарып ке-
те баштап, бул иш-чара августтун 
соўуна чейин бїткєрїлє турган-
дыгын жарыя кылгандан тартып, 
аларга каршы куралдуу кїрєш 
жїргїзїп келген єлкєдєгї “Та-
либан” кыймылы єз аракеттерин 
активдештирип, чабуул артынан 
чабуул жасоого  єтїп, 12-август-
ка карата 22 провинциянын 15 
провинциясында єз бийликте-
рин орнотууга жетишкен  бол-
чу. Ошондо эле жакынкы кїндє-
рї мамлекеттин борбору Кабул-
дун да тагдыры чечиле турган-
дыгы айкын болуп калган. Айт-
кандай эле арадан їч кїн єтїп-
єтпєй – 15-августта Ооганстан-
дын президенти Ашраф Гани єз 
кызматын таштап кетїї чечими-
не келип, єлкєдєн чыгып кетти. 
Азыркы кїндє анын кай жерде 
экендиги белгисиз. Тажикстан 
менен Єзбекстан анын єз єлкє-
лєрїндє жок экендигин билди-
рип чыгышты. Ашраф Гани єзї-
нїн “Facebook” баракчасында 

мындай чечимге келїїсїнїн не-
гизги себебин “эгерде мен  бий-
ликтен кетпесем алар мага жетїї 
їчїн  алты миллион калк жашаган 
Кабулга чабуул жасап, бомбалай 
тургандыктарын ачык эле жарыя 
кылып чыгышкан соў, шаардын 
талкаланышын  каалабадым жа-
на адамдардын кєп  єлїмїнє алып 
келїїчї канга сабын болгум кел-
ген жок.  Ошон їчїн єлкєдєн чы-
гып кетїї жагын ойлодум”, - деп 
жазып чыкты.

Ошентип, Ооганстанда расмий 
бийлик єтє тездик менен  кула-
ды. Талибанчылар 15-августта 
Кабулду алгандан кийин Прези-
денттик сарайдын їстїнє єздє-
рїнїн туусун кєтєрїшїп, бїткїл 
єлкє аймагында єз бийлигин ор-
ноткондугун, Ооганстандагы со-
гуш аяктагандыгы тууралуу жа-
рыя кылышты. Эксперттердин 
айтымында, жагдайдын ушун-
дай болуп аяктай тургандыгы 
тээ 2001-жылдын декабрында  
АКШнын президенти Дж.Буш-
кичїїсї “Талибдердин режими-
нин кїнї бїтїп баратат” деп ой-
лонбой туруп айтып алганын-
да эле белгилїї боло баштаган. 
Ал эми 2021-жылдын 8-июлун-
да АКШнын азыркы президен-
ти  Джо Байден Буштун кетир-
ген катачылыгын кайталаган. 
Ал “Талибдердин Ооганстанды 
басып алуусунун мїмкїнчїлїгї 

дээрлик жокко эсе. Анткени, та-
либдер 72 миў гана адамдан тур-
са, ооган армиясын 300 000 адам 
тїзєт, алар жакшы куралданган 
жана аларда авиация бар”, - деп 
билдирген. Мына ошол армия та-
либдердин чабуулдарына катуу 
каршылык кєрсєтє албай, кыс-
ка убакытта эле бийликтин та-
либдердин колуна єтїшїнє мїм-
кїнчїлїк тїзїп беришти. Натый-
жада, бїгїнкї кїнгє чейин АКШ 
Ооганстанда жыйырма жыл 
ичинде жашоого жєндємдїї сая-
сий системаны тїзє албагандыгы 

анык болду.  Себеби, СССР он 
жылдан соў єз армиясын бул єл-
кєдєн чыгарып кеткенден кийин 
андагы советтик режим калты-
рып кеткен жергиликтїї бийлик  
їч жылдай кармалып турган бол-
со, америкалыктар єлкєдєн чы-
гып кеткенден кийин алты айдан 
соў ооган бийлиги кулашы ык-
тымал деген божомолдору ишке 
ашпай, тескерисинче 31-август-
ка чейин аскери толук чыгары-
лып бїткїчє эле Кабулду алды-
рышып, мурдагы макулдашуула-
ры аткарылбай кала берди.

Эми талибанчылар толук бий-
ликти алышкан соў Ооганстан-
дын мындан аркы саясий систе-
масы кандай багытта курулаары 
тууралуу билдирїїлєр менен чы-
га башташты. Алсак, жакынкы 
кїндєрї єлкє Ооганстан Ислам 
Эмираты деп  жарыялана турган-
дыгы айтылууда. Ошондой эле 
єткєєл мезгилдеги коалициялык 
єкмєттї тїзїї мїмкїнчїлїгї да 
каралууда. Бирок, талибдер баш-
ка саясий кїчтєрдїн єкїлдєрї-
нєн турган єткєєл  коалициялык 
єкмєттї тїзїїнї каалабай тур-
гандыгы жана “толук бийликке” 
гана макул болушаары да бол-
жолдонууда. Азырынча дїйнє 
жїзїнїн бир дагы  єлкєсї тали-
банчылардын  бийлигин тааный 
тургандыктары тууралуу жарыя 
кылыша элек. Россия болсо бул 
маселеде шашылбай турганды-
гын кулак кагыш кылды.

Кыргыз Республикасы да         
Ооганстандагы кырдаалга кыл-
дат байкоо салып, тийиштїї ор-
гандар да тынымсыз мониторинг 
жасап жатышат. КР тышкы иш-
тер министрлиги биздин єлкє-
нїн Ооганстандагы элчилиги 
кадимкидей иштеп жатканды-
гын, анда турушкан 20 кыр-
гызстандык 21-августка чейин 
чыгарылып кете тургандыгын  
билдирди. Ошол эле учурда 
Президент Садыр Жапаров да 
туруктуу негизде кїн сайын 
окуялардын жїрїшїнє кєз са-
лып жаткандыгын Президент-
тин басма сєз кызматы да бил-
дирип чыкты.

Таалайбек ТЕМИРОВ

ООГАНСТАНДАГЫ СОГУШ АЯКТАДЫ. 
ТАЛИБДЕР БИЙЛИККЕ КЕЛДИ

- Ооганстанда болуп жат-
кан саясий єзгєрїїлєр дїйнє 
элин тынчсыздандырууда. 
Бул боюнча пикириўиз кан-
дай?

- Албетте, Ооганстандагы 
окуялар дїйнє жїзїндєгї мам-
лекеттерди, элдерди кайды-
гер калтырбай, єтє тынчсызда-
нууга мажбурлап жатат. Ооган-
стан “Талибан” деген эл аралык 
деўгээлдеги террористтик уюм-
га каршы кєп жылдан бери кї-
рєшїп, бирок аны жеўе албай, 
АКШ менен НАТОнун аскерле-
рине миллиарддаган долларды 
жумшады. “Ооганстандын єк-
мєтїн, 300 миў армиясын кур-
дук” деп дїйнєгє жар салып, ас-
кердик техникаларды, курал-
жарактарды берип, бирок, эч 
натыйжа чыккан жок. Демек, 
бул жерде бир чоў сыр бар. 20 
жылдан бери НАТОнун, АКШ-
нын, Ооганстандын жогорку 
деўгээлдеги жетекчилери, ас-
кер жетекчилери бєлїнгєн ак-
чаларды толугу менен Ооган 
мамлекетинин коргонуусуна, 
єлкєнїн єсїп-єнїгїшїнє жум-
шабай, 70-80%ын єз чєнтєктє-
рїнє салышып, коррупциялык 
схемаларды тїзгєнї даана кє-
рїнїп турат. Экинчиден, Ооган 

єлкєсїнїн бийлигиндегилер 20 
жылда айыл-кыштактардагы 
элди идеология менен сугарып, 
талибандардын канчалык деў-
гээлде зыяндуу экенин тїшїн-
дїрїї иштерин жїргїзїшкєн 
жок. Андай аракеттердин орду-
на тескерисинче єздєрї чардап, 
чет єлкєлєрдєгї банктарга ак-
чаларын салып, уурдаганы бел-
гилїї болуп калды. Їчїнчїдєн, 
ошол мезгилде талибандар жер-
гиликтїї айыл-кыштактардагы 
жєнєкєй адамдарга радикалдуу, 
фундаменталдуу ислам динин 
кєрсєтїп, ага їндєп, эл менен 
иштеп, бїгїнкї кїндє чоў кол-
доо топтоп, анын натыйжасын-
да шаарлардын 70-80%ы согуш-
суз, тынчтык жолу менен єтїп 
кетти. Талибандарда 70-80 миў-
ге жетпеген адам болсо, Ооган 
аскери 300 миў деген сєз калп 
болуп чыкты. Армия морал-
дык духтун, тамак-аштын на-
чардыгынан жоготууга учурап, 
бат эле жеўилип беришти. Оо-
ганстанга талибандардын кели-
ши, ооган элинин чоў трагедия-
сы. Биринчиден, талибдер “Оо-
ганстан Ислам Эмираты” деген 
жаўы мамлекет тїзєбїз деп бий-
ликке умтулуп, анын негизин-
де єздєрїнїн жасаган иштерин 

рационалдуу тїрдє пайдаланган-
га аракеттенишїїдє. 

Алар 90-жылдарда бийликке 
келгенде абдан катуу радикал-
дуу болуп, аялдарды дарга асып, 
єлтїргєнїн єлтїрїп, жашоо кєр-
сєткєн эмес. Ал эми бїгїнкї кїн-
дє “биз аялдарга, кыз-келиндерге 
окуганга, медицина тармагында, 
мугалим болуп иштегенге урук-
сат беребиз. Паранжа кийбесе 
дагы башынан жоолук тїшпєш 
керек” деп ар кандай ыўгайлуу 
долбоорлорду ишке ашырганы 
жатышат. Бул биринчиси. Бирок, 
талибдерге ишенїї єтє кыйын. 
Экинчиден, талибдер менен ич 
ара талаш-тартыштар жакында 
башталат. Себеби, алар бийликке 
келээри менен  министрликтер-
ди алабыз деп ич ара талашып-
тартышканга чейин барышат. 
Анткени, талибдердин ичинде 
айрымдары радикалдуу, фун-
даменталдуу болсо, кээ бирле-
ри бир калыпта. Їчїнчїдєн, бу-
лардын арасында “Аль-Каида”, 
"ИЛИМ" (ИГИЛ) уюмдары-
нын мїчєлєрї, чет элден кел-
ген ар кандай жарандар да бар. 
Алар аралашып кетти. Аталган 

уюмдардын мїчєлєрїнїн кєбї 
Орто Азия мамлекеттеринен - 
Тажикстан, Єзбекстан, кээ бир-
лери Кыргызстандан, тїндїк 
Кавказдан кошулган. 

- Талибдер бийликке кел-
генден кийин кандай аракет-
терди жасашы мїмкїн?..

- Алар бийликке келгенден ки-
йин албетте єздєрїнїн террор-
дук идеяларын Орто Азия єлкє-
лєрїнє экспорттоого, таасирдїї 
кылууга аракет жасашы мїмкїн. 
Аны менен бирге чек ара масе-
лелерине байланыштуу чек ара-
ларда потенциалдуу тїрдє, кє-
мїскє коркунучтарды жараты-
шы ыктымал.

- Бул нерсе Орто Азияга, 
анын ичинде Кыргыз Рес-
публикасына коркунуч жа-
ратпайбы?

-  Жок. Кыргыз Республикасы-
на чоў деўгээлде коркунуч жара-
та албайт. Буга бир нече себеп-
тер бар. Ооганстан їчїн корку-
нучтуусу гуманитардык катас-
трофа, экинчиси качкындардын 
кєбєйїшї, алардын кєбї жакын-
кы Орто Азияга єтїп, ал жактар-
га баш калкалоосуна шарт тїзїї. 

Їчїнчїсї, Ооганстандын чек ара-
га жакын Тажикстан, Єзбекстан, 
Тїркмєнстан менен чектеш жер-
леринде кємїскє чакан согуштар 
болуп турушу ыктымал. Эў кор-
кунучтуусу “Талибан” кыймы-
лы социалдык тармактарга чы-
гып, интернет сайттар аркылуу 
єз идеологияларын жайылтып,  
єздєрїнє азгырып, алдап, жаўы 
адамдарды чакырып, катарла-
рын арбытат. Бул єтє коркунуч-
туу. Алар шакирттерди даярда-
са, ал шакирттери билинбей рас-
мий тїрдє качкындарга кошулуп, 
башка мамлекетке єтїп кетип, 
тымызын террордук акциялар-
га катышып, аны жасоого ара-
кеттениши да ыктымал. Ушун-
дай нерселер  Кыргыз Респуб-
ликасына кесепетин тийгизиши 
мїмкїн. Ал эми чоў деўгээлде 
потенциалдуу, глобалдуу кор-
кунуч жок. Эгемендїї мамлекет 
катары биздин чек ара кїчтєрї-
бїз, аскерлерибиз ЖККУ, ШКУ 
менен биргелешип сырткы кїч-
тєргє каршы кїрєшїїдє чоў кор-
гонууну тїзїп алды. 

Жазгїл КАРБОСОВА

Сактыкка кордук жок

Ооганстанда болгон окуялар дїйнє элин ойго салып жаткандыктан, бул кырдаал 
туурасында генерал-майор, Терроризмге каршы кїрєшїї боюнча ардагерлер 
коомунун  башкармасы Артур Медетбеков менен капыл-тапыл маек курдук.

Ооганстанда болгон окуялар дїйнє элин ойго салып жаткандыктан, бул кырдаал 
туурасында генерал-майор, Терроризмге каршы кїрєшїї боюнча ардагерлер 
коомунун  башкармасы Артур Медетбеков менен капыл-тапыл маек курдук.

Генерал-майор Артур МЕДЕТБЕКОВ:

“ООГАНСТАНГА ТАЛИБДЕРДИН 
КЕЛИШИ БИЗГЕ КОРКУНУЧ 
ЖАРАТПАЙТ”
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН БИЛИМ БЕРЇЇ 

ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ АЙРЫМ 
ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Áèëèì áåð¿¿í¿í ñàïàòûí êàìñûçäîî, ºëêºäºã¿ 

ýïèäåìèîëîãèÿëûê êûðäààëäû ýñêå àëóó ìåíåí 
îôëàéí îêóòóóãà ýòàáû ìåíåí ºò¿¿, îøîíäîé ýëå 
òóðèçìäè ºí¿êò¿ð¿¿ãº û¢ãàéëóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ 
ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2003-æûë-
äûí 25-àïðåëèíäåãè ¹245 «Áàøòàïêû êåñèïòèê áè-
ëèì áåð¿¿ ñèñòåìàëàðûíûí èøòåðèí æºíãº ñàëóó÷ó 
÷åíåìäèê-óêóêòóê àêòûëàð æºí¿íäº» òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áàø-
òàïêû êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿í¿í áèëèì áåð¿¿÷¿ óþì-
äàðû æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîäî:

- 11-ïóíêòóíäàãû «1» äåãåí öèôðà «15» äåãåí öèô-
ðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2004-æûë-
äûí 3-ôåâðàëûíäàãû ¹53 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êåñèïòèê æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì áå-
ð¿¿÷¿ óþìäàðûíûí èø-àðàêåòòåðèí æºíãº ñàëóó÷ó 
÷åíåìäèê-óêóêòóê àêòûëàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êåñèïòèê îðòî áèëèì áåð¿¿÷¿ 
óþìäàðû æºí¿íäº æîáîäî:

- 3.4-ïóíêòóíäàãû «1» äåãåí öèôðà «15» äåãåí 
öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûë-
äûí 12-ñåíòÿáðûíäàãû ¹541 «Æàëïû áèëèì áåð¿¿ 
óþìó æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æàë-
ïû áèëèì áåð¿¿ óþìó æºí¿íäº òèïò¿¿ æîáîäî:

- 33-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «1» äåãåí öèô-
ðà «15» äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãè ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîì-
ãî ûëàéûê êåëòèðñèí æàíà áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷û-
ãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí áèëèì áåð¿¿, èëèì, ìàäàíèÿò, ñïîðò æà-
íà æàøòàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 11-àâãóñòó, ¹121
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ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"ШУМКАР" ТРАНСУЛУТТУК КОРПОРАЦИЯСЫ" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК 
КООМУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

«ЖЕР УЧАСТОКТОРУН КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) 
ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 23-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
«Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-

çàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2013-æ., ¹7, 902-ñò.) òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí òîãóçóí÷ó áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿íäº ïàéäàëàíóóãà æàðàêñûç æåð ó÷àñòîãó - ìåëèîðàòèâäèê 

ïðîöåññòåðäè æ¿ðã¿ç¿¿ãº ì¿ìê¿í áîëáîãîí, àéûë ÷àðáà òåõíèêàñûíûí æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿ ÷åê-
òåëãåí, æåêå òóðàê ¿éëºðä¿í êóðóëóøóíà, êîòîðóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëûíãàíûíà, ìàê-
ñàòòóó áàãûòòàãû - àéûë ÷àðáà æåð ó÷àñòîãóíà æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 
÷ûãàðûëãàíûíà áàéëàíûøòóó àíû ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à íàòûéæàëóó ïàéäàëàíóó ì¿ì-
ê¿í÷¿ë¿ã¿ æîêêî ÷ûãàðûëãàí êîíòóðäàãû æåð ó÷àñòîãó.»;

2) 4-áåðåíåíèí 2-áºë¿ã¿íäº «àéûë ÷àðáà æåðëåðèí» äåãåí ñºçäºð «÷àðáà æåðëåðèíèí 
ò¿ðëºð¿í» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;

3) 5-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4 «Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº 

êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 13-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè êîòîðóóäà àéûë 
÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàñûíûí îðäó òîëòóðóëáàéò.

Èíôðàò¿ç¿ìä¿ êàìñûç êûëóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàð êîòîðóëóï (òðàíñôîðìàöèÿ-
ëàíûï) æàòêàí æåêå ìåí÷èê æåð ó÷àñòîêòîðóíóí ìåí÷èê ýýñèíå æ¿êòºëºò.»;

4) 9-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòî-

ðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 13-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè êîòîðóóäà æåð 
ó÷àñòîêòîðóíóí ýýëåðè æåðäè êîòîðóï áåð¿¿ æºí¿íäº ðàéîíäóí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê 
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òóðóêòóó èøòºº÷¿ êîìèññèÿñûíà àðûç áåðèøåò.»;

5) 12-áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 5-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«5. «Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº 

êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 13-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè êîòîðóó Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí àíûêòàëãàí òàðòèïòå æ¿çºãº àøûðûëàò.»;

6) 20-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿íäº «12-ïóíêòóíäà» äåãåí ñºçäºð «12 æàíà 13-ïóíêòòàðûíäà» 
äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàìäûí êîëäîíóëóøó ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãî-

ðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà (òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèçèëãåíäåí êè-
éèí àéûë ÷àðáàñûíà áàãûòòàëãàí æåðëåðãå èìàðàòòàðäûí æàíà êóðóëìàëàðäûí ìûéçàìñûç 
êóðóëóøó ¿÷¿í øàðò ò¿ç¿ï áåðãåí æàêòàðäû æîîïêåð÷èëèêòåí áîøîòïîéò.

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò. 
4-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ýêè àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷åíåìäèê 

óêóêòóê àêòûëàðûí óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-àâãóñòó, ¹100

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПЕРЕВОДЕ 
(ТРАНСФОРМАЦИИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ»

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
23 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïåðåâîäå (òðàíñôîðìàöèè) çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2013 ã., ¹7, ñò. 902) ñëåäóþùèå 
èçìåíåíèÿ:

1) ñòàòüþ 1 äîïîëíèòü àáçàöåì äåâÿòíàäöàòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íåïðèãîäíûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîì 

ïðîèçâîäñòâå - çåìåëüíûé ó÷àñòîê êîíòóðà, íåâîçìîæíûé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåëèîðàòèâ-
íûõ ïðîöåññîâ, îãðàíè÷åííûé äëÿ äîñòóïà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, èñêëþ÷àþùèé 
âîçìîæíîñòü åãî ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñâÿçè ñî ñòðîè-
òåëüñòâîì èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ, ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèé î ïåðåâîäå, âûäà÷åé ãîñó-
äàðñòâåííîãî àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ öåëåâûì íàçíà-
÷åíèåì – ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé.»;

2) â ÷àñòè 2 ñòàòüè 4 ñëîâà «ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çåìåëü» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ âèäîâ óãîäèé»;

3) ÷àñòü 4 ñòàòüè 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Ïîòåðè è óïóùåííàÿ âûãîäà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íå âîçìåùàþòñÿ 

ïðè ïåðåâîäå çåìåëü, óêàçàííûõ â ïóíêòå 13 ÷àñòè 2 ñòàòüè 1 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè «Î ââåäåíèè ìîðàòîðèÿ íà ïåðåâîä (òðàíñôîðìàöèþ) îðîøàåìûõ çåìåëü ïàøíè â äðó-
ãèå êàòåãîðèè çåìåëü è âèäû óãîäèé».

Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì èíôðàñòðóêòóðû, âîçëàãàþòñÿ íà ñîáñòâåííèêà ïå-
ðåâîäèìûõ (òðàíñôîðìèðóåìûõ) ÷àñòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.»;

4) ÷àñòü 1 ñòàòüè 9 äîïîëíèòü àáçàöåì ÷åòâåðòûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Ïðè ïåðåâîäå çåìåëü, óêàçàííûõ â ïóíêòå 13 ÷àñòè 2 ñòàòüè 1 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêè «Î ââåäåíèè ìîðàòîðèÿ íà ïåðåâîä (òðàíñôîðìàöèþ) îðîøàåìûõ çåìåëü ïàøíè â 
äðóãèå êàòåãîðèè çåìåëü è âèäû óãîäèé», ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäàþò çàÿâëå-
íèå î ïåðåâîäå çåìåëü â ïîñòîÿííî äåéñòâóþùóþ êîìèññèþ ìåñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àä-
ìèíèñòðàöèè ðàéîíà.»;

5) ñòàòüþ 12 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«5. Ïåðåâîä çåìåëü, óêàçàííûõ â ïóíêòå 13 ÷àñòè 2 ñòàòüè 1 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-

êè «Î ââåäåíèè ìîðàòîðèÿ íà ïåðåâîä (òðàíñôîðìàöèþ) îðîøàåìûõ çåìåëü ïàøíè â äðó-
ãèå êàòåãîðèè çåìåëü è âèäû óãîäèé», îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì Êàáèíåòîì 
Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.»;

6) â ÷àñòè 1 ñòàòüè 20 ñëîâà «â ïóíêòå 12» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ïóíêòàõ 12 è 13». 
Ñòàòüÿ 2
Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Çàêîíà íå îñâîáîæäàåò îò îòâåòñòâåííîñòè ëèö, ñîçäàâøèõ óñëî-

âèÿ äëÿ íåçàêîííîãî ñòðîèòåëüñòâà çäàíèé è ñîîðóæåíèé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ ïîñëå ââåäåíèÿ, ìîðàòîðèÿ íà ïåðåâîä (òðàíñôîðìàöèþ) îðîøàåìûõ çåìåëü 
ïàøíè â äðóãèå êàòåãîðèè çåìåëü è âèäû óãîäèé.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. 
Ñòàòüÿ 4
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèâåñòè ñâîè íîðìà-

òèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 13 àâãóñòà 2021 ãîäà, ¹100

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 23-èþíóíäàãû ¹41 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí 
àéûë ÷àðáà òîâàðëàðûíûí àéðûì ò¿ðëºð¿í òàøûï ÷ûãóóãà (ýêñ-
ïîðòòîîãî) óáàêòûëóó òûþó ñàëóóíó êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "áàæû" äåãåí ñºç àëûï 
ñàëûíñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäåãè òèçìåêòèí 
àòàëûøûíäàãû "áàæû" äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 24-èþíóíäàãû ¹42 "Àçûê-ò¿ë¿ê òîâàðëàðûíà 
ðûíîêòóê áààëàðäû òóðóêòàøòûðóó ìàêñàòûíäà êîøóì÷à íàðêêà 
íºë (0) ïàéûç ñòàâêàñû áîþí÷à ñàëûê ñàëûíóó÷ó òîâàðëàð æº-
í¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- ïðåàìáóëàñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áåðèëñèí:

"Àçûê-ò¿ë¿ê òîâàðëàðûíà ðûíîêòóê áààëàðäû òóðóêòàøòû-
ðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 
29-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:";

- 1-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí:

"1) 2021-æûëäûí 1-èþëó - 31-àâãóñòóíäà - êóìøåêåð (ÅÀÝÁ 
ÒÝÈ ÒÍ 1701 99 100 êîäó), èøòåòèëáåãåí òðîñòíèê êàíòû (ÅÀÝÁ 
ÒÝÈ ÒÍ 1701 13 æàíà 1701 14 êîääîðó), ðàôèíàääàëãàí æå ðà-
ôèíàääàëáàãàí, áèðîê õèìèÿëûê êóðàìû ºçãºðò¿ëáºãºí ºñ¿ì-
ä¿ê ñàôëîð æå ïàõòà ìàéû æàíà àëàðäûí ôðàêöèÿëàðû (ÅÀÝÁ 
ÒÝÈ ÒÍ 1512 êîäó) ¿÷¿í;".

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹123

Ó÷êó÷ñóç ó÷óó÷ó àïïàðàòòàðäûí ñèñòåìàñûí ºíä¿ð¿¿ áîþí÷à 
èíâåñòèöèÿëûê äîëáîîðäó èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Àêöèî-
íåðäèê êîîìäîð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí 10-ñòàòüÿñûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå óñòàâäûê êàïèòàëäà ìàìëåêåòòèí 100 ïàéûç êàòûøóóñó 
ìåíåí "Øóìêàð" òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê 
êîîìó ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä áåëãè-
ëåíãåí òàðòèïòå:

1) áèð àêöèÿñûíûí íîìèíàëäûê íàðêû 100 (áèð æ¿ç) ñîì áîë-
ãîí 1000 (áèð ìè¢) äààíà æºíºêºé ýí÷èë¿¿ àêöèÿëàðãà áºë¿íãºí 
100 000 (æ¿ç ìè¢) ñîì ºë÷ºì¿íäºã¿ óñòàâäûê êàïèòàëûí àíûêòîî 
ìåíåí "Øóìêàð" òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê 
êîîìóíóí óþøòóðóó÷óñó áîëóï ÷ûêñûí;

2) êîðãîî ºíºð æàéû, àñêåðäèê æàíà æàðàíäûê àâèàöèÿ ÷ºéðº-
ñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäàð ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à 
"Øóìêàð" òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó-
íóí óñòàâûí áåêèòñèí;

3) "Øóìêàð" òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê 
êîîìóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàì-
ëåêåòòèê êàòòîîíó æ¿ðã¿çñ¿í;

4) “Øóìêàð” òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê 
êîîìóíóí àêöèÿëàðûí óþøòóðóó÷óëóê ÷ûãàðóóíó áààëóó êàãàç-

äàð ðûíîãóí æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäà ìàìëåêåòòèê êàòòîîíó æ¿ðã¿çñ¿í;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû 
ìåíåí áèðãåëèêòå êîììóíàëäûê æàíà ýêñïëóàòàöèÿëûê ÷ûãûìäàð-
äû òºëºº ìåíåí àêûñûç ïàéäàëàíóó êåëèøèìèíèí øàðòòàðûíäà 
"Øóìêàð" òðàíñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóí 
æàéãàøòûðóó æºí¿íäº ìàñåëåíè èøòåï ÷ûêñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãè:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Áþäæåò æàíà 
ôèíàíñû áîþí÷à êîìèòåòèíèí ìàêóëäóãó ìåíåí "Øóìêàð" òðàí-
ñóëóòòóê êîðïîðàöèÿñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí óñòàâäûê 
êàïèòàëûí ò¿ç¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí-
÷à ôîíäãî 100000 (æ¿ç ìè¢) ñîì ºë÷ºì¿íäºã¿ àê÷à êàðàæàòûí 
áºë¿ï áåðñèí;

2) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþä-
æåòè æàíà 2022-2023-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî 
òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 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 12-àâãóñòó, ¹126
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Нурипа МУКАНОВА, 
КР Президентине караштуу 

Антикоррупциялык ишкердик 
кеўештин тєрайымы: 

«КОРРУПЦИЯ МЕНЕН КЇРЄШЇЇ 
ЇЧЇН БЇТЇНДЄЙ БИР СИСТЕМА 

МЕНЕН КЇРЄШЇЇ КЕРЕК» 

- Биздин кеўештин негизги максаты - 
коомчулуктун пикирин, коррупцияга бай-
ланышкан кєйгєйлєрдї бийликке, тактап 
айтканда Президентке тїздєн-тїз жетки-
рїї. Єлкє башчысы жарандык коомдун 
колдоосу болбосо єзї жалгыз жемкорлук 
менен кїрєшє албайт. Анткени, корруп-
ция менен кїрєшїї їчїн 30 жылдан бери 
тамырын жайып, дээрлик бардык маани-
лїї тармактарды курчап алган система-
ны тїп-тамырынан жок кылышыбыз ке-
рек. Моюнга алышыбыз керек, жемкорлук 
адамдардын аў-сезимине, кїнїмдїк жа-
шообузга сиўип калган. Ал денеўди уула-
ган жаман дарт сыяктуу мамлекетибизди 
єстїрбєй, кайра артка тартууда. Биз аны 
дароо эле жок кыла албасак дагы, кол куу-
шуруп отурбастан, системалык тїрдє кї-
рєш жїргїзїшїбїз керек. 

Учурда КРда 24 миўден ашуун бейєкмєт 
уюм иш алып барат, бирок Кеўештин ку-
рамына коррупция боюнча так, конкрет-
тїї сунуштарын билдирген уюмдар гана 
мїчє болуп кире алышат. 

Коррупция менен кїрєшїї - дїйнє жї-
зїндє актуалдуу маселе. Биз дагы «Бир жа-
кадан баш, бир жеўден кол чыгарып», жем-
корлукка каршы бирдиктїї иш-аракет-
терди жїргїзгєндє гана аны жеўе алабыз. 

Турсунбек АКУН, 
укук коргоочу: 

«БИЛИМ БЕРЇЇ, САЛАМАТТЫКТЫ 
САКТОО ТАРМАГЫНДАГЫ 

КОРРУПЦИЯ МЕНЕН КЇРЄШЇЇГЄ 
БАСЫМ ЖАСАЙЛЫ» 

- Азыр дїйнє жїзї кїрєшїп жаткан ко-
ронавирус илдети КРдагы саламаттык-
ты сактоо системасындагы кєйгєйлєрдї 
дагы бир жолу ачыктап, оркойгон кем-
чиликтерди кєрсєттї. Канчалаган адам-
дар коронавирустан каза болушту. Бул да 
болсо саламаттыкты сактоо системасын-
да орун алып келген жемкорлуктун кесе-
пети. Дагы бир орчундуу маселе - билим 
берїї тармагындагы коррупция. Ачыгын 
айтыш керек, учурда балдарыбыздын би-
лим деўгээли тємєндєп кетти. Себеби, бул 
тармакта коррупция тереў тамырлашып 
байыр алып алган. Мына ушуларга кыл-
дат кєўїл буруп, маселелерди анализдеп 
чыгып, жемкорлук эмнеден улам келип 
чыгат, аны чечїїнїн жолдору кандай эке-
нин талдап, Президентке конкреттїї су-
нуштарды беришибиз керек. 

Ялкун ДАУТОВ, 
ИИМдин коомдук 

кеўешинин тєрагасы: 

«АЙДООЧУЛУК КЇБЄЛЇКТЄРДЇ 
САТУУ МЕНЕН 

БАЙЛАНЫШКАН КОРРУПЦИЯ 
АДАМДАРДЫН ЄЛЇМЇНЄ 

СЕБЕПКЕР БОЛУУДА»

- КРде 235 айдоочуларды даярдоочу 
автомектептер бар, алардын 119у был-
тыр лицензия талаптарына туура кел-
бегендиги їчїн эскертїї алышкан. Ал 
эми жол кырсыктарына кїнєєкєр бол-
гон айдоочуларды сураштырганда, алар-
дын 50-70 пайызы айдоочулук кїбєлїктї 
алгандарына бир жыл гана болгондугун 
айтышкан. Айдоочулук кїбєлїктї сатуу 
да єзїнчє бир чоў коррупциянын очо-
гу болуп калганын эч ким тана албайт. 
Кєпчїлїк жарандар автомектептерде са-
паттуу билим албай, жол эрежелерин то-
лук билбей туруп, айдоочулук кїбєлїктї 
сатып алышып, жыйынтыгында бейкї-
нєє адамдардын єлїмїнє себепкер бо-
луп жатышат. 

Менин сунушум, жеке менчик автомек-
тептердин ишин кєзємєлгє алып, алардын 
санын кыскартып, мамлекеттин карама-
гына єткєрїп, айдоочулук кїбєлїктєрдї 
сатуудагы коррупциялык схемаларды тїп 
орду менен жоготуу зарыл.

Ыргалай БЕКМУРАТОВА: 
«Мээр жазы» коомдук 
уюмунун тєрайымы: 

«ЛЮСТРАЦИЯ 
МЫЙЗАМЫН КАБЫЛ 

АЛУУ КЕРЕК» 

- Эгемендїїлїктї алгандан бери бий-
ликке баягы эле адамдардын келип жат-
кандыгы кыжырды бир келтирсе, эми 
алардын бала-чакасы, урук-тууганда-
ры келип жаткандыгы зээнди кейитпей 
койбойт. Алардын билими барбы, жокпу, 
элдин кєйгєйїн чечеби, жокпу, эч кимди 
кызыктырбайт. Алардын максаты кара-
пайым адамдардын балдарын бийликке 
жолотпой, эптеп дипломду сатып алып, 
єз балдарын кызматка коюу. Буга болуп 
єткєн жергиликтїї кеўештин шайлоолору 
мисал. Алыс барбай эле Бишкек шаардык 
кеўешинин курамын карасаўар, ал жак-
та бардыгы эле мурда бийликте отурган 
адамдардын балдары. Бул бардык тармак-
тардагы эле кєрїнїш. 

Жеўиш МАГЗИМОВ, 
ИИМ ардагери: 

«СОТ СИСТЕМАСЫНДАГЫ 
КОРРУПЦИЯНЫ 

ЖОГОТУУ ЗАРЫЛ» 

- Коррупция тамырлашып кеткен тар-
мактардын бири катары сот системасын 
мисалга алсак болот. Союз убагында сот-
торго прокурор, Президиум, Жогорку Сот-
тун Президиуму, пленуму кєзємєл кылса, 
учурда соттордун ишин караган атайын 
орган жок. Президент элге отчёт берсе да, 
соттор эч кимге отчёт беришпейт. Алар 
єзїн-єзї билип, єтїгїн тєргє илген заман. 
Ошондуктан, бул тармакта коррупция те-
реў жайылып, адамдардын тагдырын каа-
лагандай калчап кєнїшкєн. Андыктан, 
Президенттин алдындагы Антикорруп-
циялык Кеўеш бул маселеге єзгєчє кєўїл 
бурушу зарыл. 

Альбина МЕТЕРОВА

КОРРУПЦИЯ МЕНЕН ТЫНЫМСЫЗ 
КЇРЄШ ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

Сєздєн – ишке

 Їстїбїздєгї жылдын 23-июнунда Мамлекет башчысы бизнес-коомчулук єкїлдєрї менен жолугушуу 
єткєрїп, анда ишкерлер тараптан бир катар кєйгєйлєр менен бизнес-чєйрєнї жакшыртуу боюнча 
сунуштар айтылган. Президент Садыр Жапаров бизнес-коомчулуктун сунуштарын угуп, жакынкы 
аралыкта Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеўеши 
тїзїлєєрїн белгилеген болчу. 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун 8-июлдагы жарлыгына ылайык, Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Антикоррупциялык ишкердик кеўеши тїзїлгєн. Аталган 
кеўештин негизги максаты - коррупцияга каршы аракеттенїї жаатындагы мамлекеттик саясаттын 
негизги багыттарын єркїндєтїї жана коррупцияга каршы аракеттенїї маселелери боюнча 
мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомдун ортосундагы натыйжалуу диалогду камсыз 
кылуу, ошондой эле бизнести єнїктїрїї, инвестициялык климатты жана ишкердик субъектилеринин 
ишин коргоо жана колдоо механизмдерин жакшыртуу їчїн жагымдуу шарттарды тїзїї.

Антикоррупциялык ишкердик кеўештин жарандык коомдун єкїлдєрї менен болгон биринчи жыйыны 
єттї. Анда кандай орчундуу маселелер кєтєрїлдї?

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2013-ЖЫЛДЫН 6-МАЙЫНДАГЫ №244 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КЄРЇНЇКТЇЇ ИШМЕРЛЕРИНИН ЭЛЕСИН ТЇБЄЛЇККЄ КАЛТЫРУУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЛДЫНДАГЫ КОМИССИЯ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäà-
ðûíûí ñèñòåìàñûí ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ãº áàéëàíûøòóó, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì 
êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 
6-ìàéûíäàãû ¹244 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êºð¿í¿êò¿¿ 
èøìåðëåðèíèí ýëåñèí ò¿áºë¿êêº êàëòûðóó áîþí÷à Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àëäûíäàãû êîìèññèÿ æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 2-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í àëäûí-
äàãû" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí àëäûíäàãû" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 1-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 3-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí áèëèì áåð¿¿, 

ìàäàíèÿò æàíà ñïîðò" äåãåí ñºçäºð "Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí áèëèì áåð¿¿, èëèì, ìàäàíèÿò, ñïîðò æàíà 
æàøòàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êºð¿í¿êò¿¿ èøìåðëåðèíèí ýëåñèí ò¿áºë¿êêº 
êàëòûðóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àë-
äûíäàãû êîìèññèÿ æºí¿íäº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í àëäûí-

äàãû" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí àëäûíäàãû" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 4-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû, 5-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ 
àáçàöûíäàãû, 20-ïóíêòóíäàãû àð ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ 
"ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"Êîìèññèÿíûí êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí òåñêåìåñè ìåíåí áåêèòèëåò.";

- 7-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç 
"Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí

àëìàøòûðûëñûí;
- 8-ïóíêòóíäàãû "àíûí æóìóø÷ó îðãàíû áîëãîí - Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí" äåãåí ñºçäºð 
"Êàò÷ûëûê – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòóíóí áèðèí÷è æàíà ýêèí÷è àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"12. Êºð¿í¿êò¿¿ èøìåðëåðäèí ýëåñèí ò¿áºë¿êêº êàëòûðóó 
æºí¿íäº ºò¿í¿÷ êàòòàð æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí, 
ðàéîíäîðäóí, øààðëàðäûí òèåøåë¿¿ îðãàíäàðû, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó 
ºê¿ëäºð¿, Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ ºç 

àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí ìàêóëäàøóóäàí êèéèí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå àëäûí 
àëà êèðãèçèëåò. Êåëèï ò¿øêºí ºò¿í¿÷ êàòòàð æàíà òèðêåëãåí 
ìàòåðèàëäàð êåëèï ò¿øêºí ó÷óðäàí òàðòûï ¿÷ àéäàí êå÷èê-
òèðáåé Êîìèññèÿ òàðàáûíàí êàðàëàò. Áàðäûê ìàòåðèàëäàð 
ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå êèðãèçèëåò.

Çàðûë áîëãîí ìàêóëäàøóóëàð æîê áîëñî, îøîíäîé ýëå óøóë 
Æîáîíóí 11, 12 æàíà 16-ïóíêòòàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê 
êåëáåñå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êºð¿í¿êò¿¿ èøìåðëåðèíèí 
ýëåñèí ò¿áºë¿êêº êàëòûðóó æºí¿íäº ºò¿í¿÷ êàòòàð êàíààòòàí-
äûðóóäàí áàø òàðòûëàò.";

- 13-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
Àïïàðàòûíûí ïðîôèëäèê áºë¿ì¿" äåãåí ñºçäºð "Êîìèññèÿíûí 
êàò÷ûëûãû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 15-ïóíêòóíóí àëòûí÷û àáçàöû "ìåí÷èêòèí ìàìëåêåòòèê" 
äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æå ìóíèöèïàëäûê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
òîëóêòàëñûí;

- 17-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í 

ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
 
Òºðàãà  Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-àâãóñòó, ¹130



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Øàéëîî ñèñòåìàñûíûí ïðîãðàììàëûê-àïïàðàòòûê êàðàæàò-

òàðûíûí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç èøòººñ¿í êàìñûç êûëóó æàíà øàéëîîíó 
òåõíèêàëûê äàÿðäîîãî, øàéëîî òåõíîëîãèÿëàðûí æàíà àâòî-
ìàòòàøòûðóó êàðàæàòòàðûí ºðê¿íäºò¿¿ãº áàéëàíûøêàí èø-÷à-
ðàëàðäû ºòêºð¿¿ ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí íàòûé-
æàëóó èøè ¿÷¿í çàðûë øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ 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 1998-æûëäûí 1-èþ-
ëóíäàãû ¹398 «Óëóòòóê êîðãîíóóãà, óëóòòóê êîîïñóçäóêêà, ìàì-
ëåêåòòèê ñûðäû êîðãîîãî æàíà æàðàòûëûø êûðñûêòàðûíûí 
êåñåïåòòåðèí æîþóãà áàéëàíûøêàí òîâàðëàðäû, æóìóøòàð-
äû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóíóí òàðòèáèí áåêè-
ò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí áèðèí÷è, ýêèí÷è àáçàöòàðû «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à),» äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû (ìàêóëäà-
øóó áîþí÷à),» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 4-ïóíêòó «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðà-
ñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à),» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à),» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Óëóòòóê êîðãîíóóãà, óëóò-
òóê êîîïñóçäóêêà, ìàìëåêåòòèê ñûðäû êîðãîîãî æàíà æàðàòû-
ëûø êûðñûêòàðûíûí êåñåïåòòåðèí æîþóãà áàéëàíûøêàí òî-
âàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï 
àëóóíó èøêå àøûðóó òàðòèáèíäå:

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

«- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí øàéëîî ïðîöåññòåðèí-
äå êîëäîíóëóó÷ó ïðîãðàììàëûê êàìñûç êûëóóíó æàíà øàéëîî 
æàáäóóëàðûí æàíà àíûí êîìïëåêòòºº÷¿ëºð¿í èøòåï ÷ûãóóãà, 
ºðê¿íäºò¿¿ãº, èøêå êèðãèç¿¿ãº æàíà êîøòîîãî áàéëàíûøêàí 
òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï 
àëóóíó æ¿ðã¿ç¿¿äº;»;

- 5-ïóíêòó «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðà-
ñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à),» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à),» äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹127

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН КЇЧЇН 

ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåí-

òÿáðûíäàãû ¹530 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àé-
ðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð-
ãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îð-
ãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóí èøêå àøûðóóíóí 
àëêàãûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòû-
ëàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 31-äå-

êàáðûíäàãû ¹721 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðûíûí æàíà ìåêåìåëåðèíèí è÷êè àóäèòîðëîðóíóí ýòèêà-
ëûê ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþ-
íóíäàãû ¹296 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû È÷êè àóäèòòèí 
ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-àâãóñòó, ¹129

Т.Н.САРЫБАШОВ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН

ТЕСКЕМЕСИ
"Áîðáîðäóí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-

çàìûíûí 24-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòóíà ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí ìýðèíèí ìèëäåòèí 
àòêàðóó÷ó Ñàðûáàøîâ Òààëàéáåê Íàñèðáåêîâè÷ áåðãåí àðû-
çûíà ûëàéûê ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóëñóí.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹294

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН ТИЗМЕСИ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ 
КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇН СТАНДАРТТАРЫ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

А.Д.ДЖУНУШАЛИЕВ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН

ТЕСКЕМЕСИ
"Áîðáîðäóí ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-

çàìûíûí 24-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí æà¢û ìýðè øàéëàíãàíãà ÷åéèí 
Äæóíóøàëèåâ Àéáåê Äæàíûøáåêîâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Áèøêåê øààðûíûí ìýðèíèí ìèëäåòèí àòêàðóó÷ó áîëóï 
äàéûíäàëñûí.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹295

Отчёт ОсОО «Баркад» 
о выплате процентного дохода по первой эмиссии 
облигаций за 3-й процентный период по состоянию 
на 13.08.2021 г. (с 30.07.21 по 13.08.21)

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà) 222 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì 3 448 504,44 

Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû, (ôèç. è þð. ëèöà) 168 

Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì 3 207 478,65 

Êîë-âî âëàäåëüöîâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, (ôèç. è 
þð. ëèöà) 

54 

Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ýêç. 6 691 

Ïðè÷èíà âûïëàòû íåÿâêà îáëè-
ãàöèîíåðà 

Ñ/Î-167

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ñåðèè 

¹060325 
(îò 10.01.2006 ãîäà) 
íà èìÿ Ýøàëèåâîé 

Ìàðàëêóë 
Ýñåíêóëîâíû 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-352

Äèêàíáàåâà 
Á¿á¿øêº òèåøåë¿¿ 

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

¹7-05-14-0005-0576 
æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï 

òàáûëñûí. 
Í-353

Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ 
ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí ñàïàòûí æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿-
ã¿í æîãîðóëàòóó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè èøêå àøûðóó ìàêñà-
òûíäà, «Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2020-æûëäûí 
17-äåêàáðûíäàãû ¹64 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåò-
òèê áàøêàðóóñóíà ñàíàðèïòèê òåõíîëîãèÿëàðäû êèðãèç¿¿í¿ 
àêòèâäåøòèð¿¿ áîþí÷à êå÷èêòèðèëãèñ ÷àðàëàð æºí¿íäº» 
Æàðëûãûíà, «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 2012-æûëäûí 
10-ôåâðàëûíäàãû ¹85 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, àëàðäûí 
ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðà-
áûíàí êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàòòàðäûí Áèðäèêò¿¿ 
ðååñòðèí (òèçìåñèí) áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàð, àëàðäûí ñòðóêòóðàëûê áºë¿êòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê 
ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿í áèðäèêò¿¿ ñèñòåìàëàøòûðûëãàí ðååñòðèí-
äå (òèçìåãèíäå):

- á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à «ÌÒÁÌÊ» æàíà «Ìàìêàòòîî» äå-
ãåí àááðåâèàòóðàëàð «ÑªÐ» äåãåí àááðåâèàòóðà ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

«Êàòòîî, ìààëûìàò êàò, ê¿áºë¿ê æàíà áàøêà äîêóìåíòòåð-
äè, îøîíäîé ýëå àëàðäûí êº÷¿ðìºëºð¿í æàíà äóáëèêàòòà-
ðûí áåð¿¿ òåéëººëºð» äåãåí 4-ãëàâàñûíäà:

15-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

15 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëî-
ìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿íäº æàíà 
êîíñóëäóê ìåêåìåëåðèíäå èäåí-
òèôèêàöèÿëûê êàðòàíû – Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû-
íûí ïàñïîðòóí (ID-êàðòà) áåð¿¿ 

ÒÈÌ ÒÈÌ Àêû 
òºëºíºò 

";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 151-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"

151 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèï-
ëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿íäº 
æàíà êîíñóëäóê ìåêåìåëåðèí-
äå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
æàðàíûíûí æàëïû æàðàíäûê 
ïàñïîðòóí áåð¿¿ 

ÒÈÌ ÒÈÌ Àêû 
òºëºíºò 

";
“Áóë òåéëººëºðä¿ êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà 

óþìäàð” ãðàôàñûíäàãû 85-ïóíêòó “ÑªÐ” äåãåí àááðåâèàòó-
ðàäàí êèéèí “, ÒÈÌ” äåãåí àááðåâèàòóðà ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- «Ìààëûìàò ìåíåí êàìñûçäîî òåéëººëºð¿» äåãåí 6-ãëà-
âàñûíäà:

- 13, 15-ïóíêòòàðûíûí «Ìàìëåêåòòèê (àêû òºëºí¿¿÷¿ æå 
àêûñûç) òåéëºº êºðñºò¿¿í¿í øàðòòàðû» äåãåí ãðàôàñûí-
äàãû «Àêû òºëºíºò» äåãåí ñºçäºð «Àêûñûç» äåãåí ñºç ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 371, 381 æàíà 64-ïóíêòòàð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"

371 
Æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòà-
ðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíåí 
ìààëûìàòòû øàøûëûø áåð¿¿ 

ÞÌ  ÞÌ  Àêû 
òºëºíºò 

";
"

381 Þðèäèêàëûê æàêòàðäûí, ôèëèàë-
äàðäûí (ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿í) Áèð-
äèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíåí 
êº÷¿ðìºëºðä¿ øàøûëûø áåð¿¿ 

ÞÌ ÞÌ Àêû 
òºëºíºò 

";
"

64 Õðîíîëîãèÿëûê òàðòèïòå þðè-
äèêàëûê æàê, ôèëèàë (ºê¿ë÷¿-
ë¿ê) æºí¿íäº àðõèâäèê äîêó-
ìåíòòåðäåí êº÷¿ðìºëºðä¿ øà-
øûëûø áåð¿¿ 

ÞÌ ÞÌ Àêû 
òºëºíºò 

";
- “Áàøêà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð” äåãåí 9-ãëàâàñûíäà:
5-ïóíêòóíóí «Ìàìëåêåòòèê (àêû òºëºí¿¿÷¿ æå àêûñûç) òåé-

ëºº êºðñºò¿¿í¿í øàðòòàðû)» äåãåí ãðàôàñûíäàãû «Àêû òºëº-
íºò» äåãåí ñºçäºð «Àêûñûç» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
3-èþíóíäàãû ¹303 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿-
ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðà-
áûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåò-
òèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº» òîêòîìóíà òèðêåìåãå ûëàéûê ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 
18-äåêàáðûíäàãû ¹819 «Êâàëèôèêàöèÿëûê ñûíàêòàðäû êà-
áûë àëóó, àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òðàêòîðèñò-ìàøè-
íèñòòèí ê¿áºë¿êòºð¿í áåð¿¿ ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êâàëèôèêàöèÿëûê ñû-
íàêòàðäû êàáûë àëóó æàíà àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿êòºðä¿ áå-
ð¿¿ ýðåæåëåðèíäå:

- 3-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê ìàìëåêåòòèê àëûì òºëºíºò» äåãåí ñºçäºð «ìûéçàìäà-
ðûíäà êàðàëãàí êàðàæàòòàð àëûíàò» äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹125

Öåìåíò çàâîäóíóí àéìàãûí êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 5 æàíà 20-áåðåíå-
ëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æà-
íà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é 
îáëóñóíäàãû Êåìèí ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí 2021-æûëäûí 4-àâãóñòóíäàãû ¹196-ò òåñêåìåñèí 
êº¢¿ëãº àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíäàãû Êåìèí ðà-
éîíóíóí Êûçûë-Îêòÿáðü àéûë àéìàãûíäàãû ¹1064/16,9 êîí-
òóðóíäà æàéãàøêàí, «ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëà-
íûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà 
áàãûòòàãû æåðëåð» êàòåãîðèÿñûíà òààíäûê áîëãîí àÿíòû 
13,64 ãà æåð ó÷àñòîãó «ØÀÍÔÝÍ ÇÝÒ ÖÅÌÅÍÒ» æîîïêåð÷è-
ëèãè ÷åêòåëãåí êîîìóíà ºíºð æàé áàãûòûíäàãû îáúåêòòåð-
äè êóðóó ¿÷¿í 49 æûëäûê ìººíºòêº èæàðà øàðòûíäà ìºº-
íºòò¿¿ (óáàêòûëóó) ïàéäàëàíóóãà áåðèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíäàãû Êåìèí ðà-
éîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàì-
ñûç êûëñûí:

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåð ó÷àñòîãóíà 
«ØÀÍÔÝÍ ÇÝÒ ÖÅÌÅÍÒ» æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîîìó 
ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
èæàðà êåëèøèìèí ò¿ç¿¿í¿;

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºð-
ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðãå øààð êóðóó 
äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà áåêèò¿¿í¿;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè ìàêñàò-
òóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

3. «ØÀÍÔÝÍ ÇÝÒ ÖÅÌÅÍÒ» æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí 
êîîìóíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäîî 
ñóíóøòàëñûí:

- æîãîðêó ÷û¢àëóóäàãû ýëåêòð áåð¿¿ ëèíèÿëàðûí àëûï 
ñàëóó æå êóðóó çàðûë áîëãîí ó÷óðäà æóìóøòàðäû êàð-
æûëîîíó;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåð ó÷àñòîãóíäà 
òàðûõûé-ìàäàíèé ìóðàñ îáúåêòèëåðè àíûêòàëãàí ó÷óðäà 
àëàðäû ñàêòîîíó;

- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè ìàêñàò-
òóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí àã-
ðîºíºð æàé êîìïëåêñè æàíà ýêîëîãèÿ áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè 
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 12-àâãóñòó, ¹128
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ОШТУ КИМДЕР 
БАШКАРГАН?

1991-жылы єлкє эгемен-
дїїлїк алгандан кийин Ош шаа-
рынын биринчи шаар башчы-
сы болуп Абдуманап Мамыров 
дайындалган. Анын убагында 
Ош шаардык мамлекеттик ад-
министрациясы тїзїлгєн. Ош 
шаардык мамлекеттик адми-
нистрациясынын тарыхында 
Абдуманап Мамыров шаардагы 
єнєр жай ишканаларын токтот-
пой иштетїї вазийпасын жак-
шы аткарган. Талапты катуу 
койгон, жакшы иштеген жетек-
чи катары элдин эсинде калган. 
Ал Ошту башкарып турган ке-
зинде Токмок шаарынын жетек-
чилигине ротацияланып кетет.

Анын ордуна Токмок шаар-
дык мамлекеттик администра-
циясынын башчысы Медетбек                                                   
Керимкулов ротацияланып ке-
лет. Бирок, Медетбек Керим-
кулов 1 жыл эле кызматта ту-
руп, шаар башчысын шайлоо 
єнєктїгїндє талапкерлигин 
коюп єтпєй калат. Ошентип, 
1995-жылы Керимкулов кыз-
маттан кетет. 

1995-жылы бош калган шаар 
жетекчисинин ордуна Мукамбет 
Алыкулов милдетин аткаруучу 
катары дайындалат. Ал 1 жыл 

гана иштейт. Бирок, Ош шаарын 
“Манас” эпосунун 1000 жылды-
гынын мааракесине даярдоо 
иштерин кызуу баштаган. Алы-
кулов Таласка Ош шаарын мык-
ты деўгээлдеги уюштуруучулук 
менен алып баргандыгы менен 
шаардыктардын эсинде калган. 
“Манас” эпосунун 1000 жылды-
гынын мааракесинде Ош шаа-
ры 3 кабаттуу боз їйї менен боз 
їйлєр сынагын жеўип алган.

 1996-жылы Ош шаардык 
мамлекеттик администрация-
сын башкарууга Жолдошбек 
Раимбеков дайындалат. Бул 
жетекчинин тушунда Ошто 
кєп жакшы саамалыктар бол-
гон. Элдин социалдык абалы-
на кєўїл бурган жетекчи бол-
гон, – дешет шаардыктар. Анын 
экинчи борбор калааны єнїктї-
рїїдє эмгеги зор деп айтылып 
жїрєт. Коммуналдык кызмат-
тарды жакшыртууга аракеттер 
башталган. Ош шаарынын 3000 
жылдыгын жогорку деўгээлде 
уюштуруу иштерин баштаган. 
Жолдошбек Раимбеков башчы-
лык кызматтан 1998-жылы кет-
кен. Ал Ошту дїйнє элине таа-
нытууга, туристтерди тартууга 
кєп аракет жасаган.

1998-1999-жылдары Ош шаа-
рын Абдужапар Тагаев баш-
карган. Абдужапар Тагаев мур-
да байланыш министри болуп 

эмгектенгендиктен, шаарды 
компьютерлештирїїнї колго 
алат. Алгач шаар башчылыгы-
нын администрациясы компью-
терлештирилет. Андан кийин 
мектептерди компьютерлеш-
тирїїгє киришет. 

1999-2000-жылдары калааны 
Жусупбек Шарипов башкар-
ган. Анын жетекчилиги астын-
да Оштун 3000 жылдыгы єт-
кєрїлгєн. Шариповдун уба-
гында бул мааракени уюшту-
руу їчїн жаўы имараттар ку-
рулуп, шаардагы кєп кабат-
туу їйлєр иретке келтирил-
ген. «Сулайман-Тоо» улуттук 
тарыхый-археологиялык му-
зей комплекси курулган. 

2000-2003-жылдары Ош шаа-
рын Жантєрє Сатыбалдиев 
башкарган. Анын убагында 
Ош шаары облуска эмес, рес-
публикага тїз баш ийе турган 
шаарга айланып, “республика-
лык деўгээлдеги шаар” макамы-
на ээ болгон. Бул маселе боюн-
ча Єкмєттїн токтому чыгып, 
2003-жылы єзгєртїїлєр кир-
гизилген конституцияда Ош 
шаарынын мамлекеттик адми-
нистрациясы мэрияга айланат. 
Жантєрє Сатыбалдиев ошен-
тип шаардын биринчи мэри 
болуп калат. Анда республи-
калык деўгээлдеги Ош шаары-
нын жергиликтїї бюджети 200 

млн сомдон 400 млн сомго кє-
тєрїлгєн. 

2003-жылы шаарга экинчи 
мэр болуп Сатыбалды Чырма-
шев келген. Чырмашев Ошто 
Алымбек Датканын эстелигин 
тургузган мэр катары эсте кал-
ган. Ал 2005-жылдагы «Жоога-
зын» революциясынан кийин 
кызматынан тїшкєн. 

2005-2009-жылдары Оштун 
мэри болуп Жумадыл Исаков 
иштеген. Анын башкаруусунда 
олуттуу єзгєрїї болгон эмес де-
шет жергиликтїї калк.

2009-2013-жылдары Ош шаа-
рын Мелис Мырзакматов баш-
карды. Ош шаарынын эгемен-
дїїлїк жылдарынан кийинки 
тарыхында эў мыкты мэр бол-
гон деген сєздєр айтылып жї-
рєт. Мелис Мырзакматовдун 
тушунда шаардагы мыйзамсыз 
курулуштар жок кылынган. Со-
циалдык объектилер курулган. 
Бирок, бул мэрдин тушунда Ош 
шаарында кандуу Ош окуясы 
кайталанган. Аны басууга бул 
мэрдин да аракети кїч болгон. 
Ошентсе да, шаарды кандуу ка-
лабадан кийин башкарып, 500 
млн сомго жетпеген жергилик-
тїї бюджетти миллиард сомдон 
ашырган.

Мелис Мырзакматовдон ки-
йин 2013-жылы Ошту Айтма-
мат Кадырбаев башкарды. Анын 
башкаруусунда Ош шаарында 
кєп социалдык курулуштар иш-
ке ашкан. Алгачкы эстакадалык 
кєпїрє, Ак-Буура дарыясын ке-
сип єткєн дагы эки кєпїрє са-
лынган. Албетте ал кєпїрєлєр 
тууралуу кийин кєп сєздєр ай-
тылып, алардын сапаты боюн-
ча маселелер жаралган. Ошентсе 
да Айтмамат Кадырбаев мурда-
гы мэр Мелис Мырзакматовдун 
бїтпєй калган иштерин улант-
ты деп айтылып жїрєт. Айтма-
мат Кадырбаев 2018-жылы кыз-
маттан кетти.

2018-жылы мэрликке шай-
ланып келген Таалайбек                      
Сарыбашев да Ош шаарын 
єнїктїрїїгє єз салымын кош-
кон мэр катары сыпатталып жї-
рєт. Анын башкаруусунда шаар-
да кєп кабаттуу їйлєр курулуп, 
бир топ єзгєрїї байкалган. Ал 
жєнєкєй жана эл менен тыгыз 
иштешкен жетекчи боло алган-
дыгын шаардыктар айтышат. 
Сарыбашевдин мындай башка-
руу сапаты пандемия учурунда 

даана билинген. 2020-жылы 
Октябрь окуяларынан кийин 
ал шаардык кеўештин депутат-
тарынын кысымынын алдында 
кызматын таштап кеткен.

Октябрь окуяларынан кийин 
Ош шаарынын мэр кызматына 
убактылуу ЖК депутаты Дїй-
шєнкул Тєрєкулов келген. Ал 
бул кызматка єз алдынча келип 
олтуруп алган.

Єлкєдє бийлик алмашкандан 
кийинки мезгилде Ош шаарын 
экс-мэр Мелис Мырзакматов 
келип башкарат экен деген 
кептер тараган. Бирок, Тїр-
киядан Ошко келген Мелис 
Мырзакматов эл менен жо-
лугуу їчїн гана келгенин ай-
тып, кызматтан баш тартат жа-
на Сарыбашевдин шаарды баш-
каруусу туура болот деген пики-
рин билдирет. 

Ошентип, єлкє башчысы              
Садыр Жапаровдун бардык мэр-
лер кайра кызмат орундарына 
кайтсын деген буйругу менен 
Таалайбек Сарыбашев кызма-
тына кайтат. 

Сарыбашев ушул жылдын 
2-августунда Бишкек шаарынын 
мэриясына ротацияланып, бор-
бор калаанын мэрлигин єз каа-
лоосу менен тапшырып берди. 

Ош шаарына болсо Алмаз 
Мамбетов дайындалды. Ал 
2020-жылдагы октябрь окуя-
ларынан кийин Президенттин 
иш башкармалыгын жетектеген.

ШААР ЄНЇГЇЇ 
ЖОЛУНДА

Ош шаарынын мэрлери 
шаардыктардын айтымын-
да акыркы жылдарда биринин 
ишин экинчиси улап кеткен-
диги менен белгилїї. Мелис                           
Мырзакматовдон кийин                                    
Айтмамат Кадырбаев шаарды 
жакшы башкарган. Кадырбаев 
їлгїрбєй калган жумуштардын 
кєбїн Таалайбек Сарыбашев ая-
гына чыгарган. Мурдагы мэр-
лер мындай кадамдарга баруу 
менен ишти илгерилетип кете 
алышкан, – дешет шаардыктар. 
Ошондуктан, азыр шаар єнїгїї 
жолунда. Андыктан, таза, чы-
гыш элинин маданиятына суу-
гарылган Ош шаарына “ишти 
улантуучу” мэр керек!

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Шайлоону утурлай

Ушул жылдын 26-августунда 
Бишкек шаары менен Ош шаарында 
калаа мэрин шайлоо болуп єтєт. 
Гезиттин єткєн санында Бишкек 
шаарынын мэрлери тууралуу 
макала жарыялаганбыз. Бул 
жолу 1991-жылдан тарта 
Ош шаарын башкарып келген 
жетекчилер туурасында кеп 
кылмакчыбыз. Эскерте кетчї 
нерсе, тїштїк борбордо єлкє 
эгемендїїлїк алгандан кийин 
1991-жылы Ош шаардык 
мамлекеттик администрациясы 
тїзїлгєн. Анткени, ал учурда 
Ош “Республикалык деўгээлдеги 
шаар” макамын ала элек болчу. 
Ош шаарына “Республикалык 
деўгээлдеги шаар” макамы 
2003-жылы гана ыйгарылган. 
Ошондон кийин гана Ош шаардык 
мэриясы тїзїлгєн.

ОШКО ИШТИ УЛАНТКАН 
МЭР КЕРЕК

Айтмамат 
Кадырбаев

2014–2018-ж.

Таалайбек 
Сарыбашев

2018–2021-ж.
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ЭлТР МТРКсынын башкы 
директорунун орун басары 

Кылыч МУРЗАЛИЕВ:

“ЭРКИНДИГИБИЗДИ БААЛАЙЛЫ, 
БАРКТАЙЛЫ, САКТАЙЛЫ!”

 - “Элїї жылда эл 
жаўы, жїз жылда 
жер жаўы”, - деп 
кыргызда бекери-
нен айтылбаса ке-
рек. Эгемен-
дїїлїктїн 30 
жылдыгы эл жа-
ўырган доорго 
туш келип жатат. 
Эгемендик алган 
жылы тєрєлгєн-
дєр 30 жашка, 
ошол жылы мек-
тепти бїткєндєр 

47-48 жашка чыкты. Учурда ошондогу 
жаштар эл-жер башкарып калды. Алардын 
кандай башчы болгонуна эл тараза, мез-
гил тараза. Аны чагылдырган журналист-
тердин ой жїгїртїїсї менен дїйнє таа-
нымына эгемендик єз таасирин тийгизбей 
койгон жок. Бїгїн алардын дїйнє тааны-
мы кеўейип, элдин бїйїрїн кызыткан жа-
ўылыктарды чагылгандай тездикте ала-
кандай эл эмес, дїйнєнїн кыйырына жет-
кирїїдє. Жалпыга маалымдоо каражат-
тары болгон телевидение, радио, гезит ба-
сылмаларына блогерлер, социалдык тї-
йїндїн колдонуучулары атаандаш болуп 
чыга келди.

ЖМКлар коомдун талабы менен таби-
тине ыктап радиоуктурууларын, кєрсє-
тїїлєрїн соцтїйїндєргє чыгаруунун жол-
дорун табышты. Ким маалыматка кан-
чалык кєп ээ болсо, ал дїйнєнї башка-
рат деген сєз єз чындыгына жетти. Дїйнє 
мамлекеттеринде эмне жаўылык болсо, 
баары кєз алдыбызда. Баарынан кабары-
быз бар. Биз да доордун єнїгїшїнє жара-
ша єзгєрдїк.

Эгемендиктин алгачкы жылдарынан бе-
ри мекенчил кесиптештерим айлыктын 
аздыгына, шарттын начардыгына шылта-
бай, тай-тайлагандар телчигип, єлкєнїн 
бїтїндїгї, улуттардын биримдиги жана 
элибиздин келечеги їчїн маалымат менен 
камсыздап жаткандыгы мени кубандырат. 
Эми элибизге кайрылаарым, эркиндиги-
бизди баалайлы, барктайлы, сактайлы! 
Эгемен єлкємдїн эркин элинин келече-

ги кеў болсун! Эгемендигибиз єзїбїзгє 
буюрсун!

Тышкы иштер министрлигинин 
алдындагы тышкы миграция 

департаментинин миграция саясаты 
бєлїмїнїн башчысы Алмаз АСАНОВ:

“ЭГЕМЕН МАМЛЕКЕТТИН 
ТЫШКЫ САЯСАТЫНДА ИРИ 
ЖЕТИШКЕНДИКТЕР БОЛДУ”

 - Чынында эге-
мендик алганы 
мамлекет єтє оор 
кїндєрдї башы-
нан кечирди. 
Союздун тарка-
шы менен кыр-
гызстандыктар єз 
арабасын єзї тар-
тууга єттї. Єлкє-
дєгї завод-фаб-
рикалар, ишкана-
лар иштебей, жу-
мушсуз калгандар 
чет єлкєлєрдї ка-

рай агылганына баарыбыз кїбєбїз. Жаўы 
телчиккен мамлекетте кєч бара-бара тї-
зєлєт эмеспи. Айтайын дегеним, эгемен 
мамлекет жїргїзгєн тышкы саясатта ири 
жетишкендиктер болду. Єз кезегинде 
Кыргыз Республикасынын экономикасы 
жай єнїккєндїктєн, КМШ мамлекетте-
рине, єзгєчє Россияга агылган эмгек миг-
ранттары кєбєйгєн. Алар бул жакта кал-
ган їй-бїлєсїнїн, жакын туугандарынын 

каржы булактарын бекемдеп, социалдык 
абалын жакшыртууга шарт тїзїп бери-
шїїдє. Чет элде жїргєн биздин мекен-
дештерибиз мамлекетибиздин экономи-
касын кєтєрїїгє кандайдыр бир деўгээл-
де єз салымдарын кошушту десем жаўы-
лышпайм.

Кыргыздардын КМШ мамлекеттерин-
де иштєєсїнє кеўири жол ачылды. Ал-
сак, Евразия экономикалык биримдиги-
не мїчє-мамлекеттер Казакстан, Россия, 
Армения, Белоруссия жана Кыргыз Рес-
публикасынын ортосунда тїзїлгєн кели-
шимдин негизинде биздин жарандарга 
эч кандай тоскоолдук жок. Тажик, єзбек 
жарандарына салыштырмалуу кыргыз-
стандык эмгек мигранттарынын жумушка 
орношууга болгон мїмкїнчїлїгї жого-
ру. Себеби, жумушка орношуу їчїн урук-
сат кагазын алуу, учётко туруу сыяктуу 
бир катар мыйзамдуу тоскоолдуктардан 
бошотулган. Ушул эле єлкєлєрдїн Єк-
мєттєр аралык макулдашууларынын не-
гизинде пенсияга чыгуу укугу жана пен-
сия тєлємдєрї, топтомдору да сакталат. 
Мисалы, пенсия курагы жеткенге чейин 
Россия Федерациясында иштеп Кыргыз 
Республикасына кайтып келсе пенсияга 
чыга алат. Ошол єлкєлєрдє эмгек миг-
ранттарынын пенсия фондуна топтогон 
каражатын Кыргызстанга которуп бери-
шет. Мындан сырткары, ЕАЭБдин алка-
гында “Чек арасыз жумуш” деген элект-
рондук система тїзїлдї. Буга жаранда-
рыбыз эч жакка чыкпастан интернет ар-
кылуу ЕАЭБге мїчє-єлкєлєрдїн жумуш 
берїїчїлєрїнїн базасына эркин кире 
алат. Мында жумуш берїїчї менен тїз 

байланышууга кеўири мїмкїнчїлїк тї-
зїлдї. Тїркия мамлекетинде да иштеген 
мекендештерибизди пенсиялык камсыз-
дандыруу боюнча Єкмєттєр аралык ма-
кулдашуусу кїчїнє кирген. Эгемендикти 
алган жылдардан бери карай мамлекет-
тин сыртында жїргєн эмгек мигрантта-
рынын укуктарын коргоо, жарандарга кє-
ўїл буруу сыяктуу бир катар алгылыктуу 
иштерди жїргїзє алдык.

Кыргыз кїрєш федерациясынын 
президенти Рыскелди ШАМИЕВ:

“РУХИЙ ДЄЄЛЄТЇБЇЗ МЕНЕН 
БЇТ ДЇЙНЄГЄ ТААНЫЛДЫК”

 - 30 жыл мурда 
31-августта єлкє-
бїздїн эгемен-
дїїлїгїн жарыя 
кылдык. Ата-ба-
баларыбыздан бе-
ри мамлекетибиз-
ди тїптєп, эгемен-
дїїлїккє ээ бо-
луш їчїн кєптє-
гєн иштерди атка-
рышкан. Мисалга 
алсак, Касым Ты-
ныстанов, Ише-
наалы Арабаев, 
Жусуп Абдрахма-

нов сыяктуу инсандардын мамлекет-
тїїлїктї тїптєєдєгї эмгеги эч унутулбайт.

 Дїйнєдє эгемендикти алган 200дєн 
ашуун мамлекет болсо, анын бири – Кыр-
гыз Республикасы. Бїгїн єзїбїздїн каа-
да-салтыбыз, маданиятыбыз, рухий дєє-
лєтїбїз менен бїтїндєй дїйнєгє тааныла 
алдык. Єзїбїздїн баалуулуктарды сактоо, 
каада-салтыбызды тутунуу жана сєз эр-
киндигине ээ болуу бул – эгемендиктин 
туу чокусу. 70 жыл бою СССРдин саяса-
тын карманып келип, эгемендикке ээ бол-
гон мамлекетибиз 30 жылда саясий жана 
экономикалык багытта єз ордубузду та-
ба алдык. Мамлекетибиздин эў чоў баа-
луулугу – экономикалык эркиндик жана 
мамлекеттин коопсуздугу єлкєнїн єнїгї-
шїнє єбєлгє тїзєт.

 Єлкєбїздїн эртеўки ээлеринде мам-
лекеттїїлїгїбїздїн баалуулугун, анын 
маани-маўызын билїї менен мекенчил-
дик сезими жїрєгїнєн орун алышы ке-
рек. Дїйнєдє 30-40 миллиондой эли бар 
айрым єлкєлєр єзїнїн каада-салтын, їрп-
адаттарын колдоно албай, бєтєн мамле-
кетке кошулуп жашап, ошол мамлекет-
тин саясатын жїргїзїп келгенин балдары-
бызга тїшїндїрєлї. Мекенди, мамлекет-
ти сїйїї боюнча жаштарга идеологиялык 
тарбия берип жол кєрсєтєлї. Кыргыз эли 
ошондо гана экономикалык туўгуюктан 
чыгып, єнїккєн мамлекетке айланаары-
бызга ишенем.

Асел БАРЫКТАБАСОВА

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

Камылга

ЭГЕМЕНДЇЇ МАМЛЕКЕТТЕ КАНДАЙ ЄЗГЄРЇЇЛЄР БАР?
Мамлекетибиздин эгемендїїлїк 
кїнїн утурлай ар тармакта иштеген 
замандаштардын пикирлерин угуп кєрдїк. 
Алар эгемендиктин баркын, маанисин 
жана кыргыз эли їчїн кандай ийгиликтер 
жаралгандыгын тємєндєгїчє тїшїндїрїштї.

Жайгашуунун санариптик кар-
тасын тїзїї максатында Салык 
кызматы менен Ички иштер ми-
нистрлигинин, Салык кызматы 
менен мэриянын кызматкерлери-
нен турган ведомстволор аралык 
жумушчу топтор тїзїлїп, жайга-
шуу картасын тїзїїгє иштерди 
уюштуруу боюнча ведомстволор 
аралык план тїзїлдї.

Ведомстволор аралык план-
да Салык кызматынын кызмат-
керлери администрациялык ра-

йондор боюнча Бишкек шаары-
нын мэриясынын муниципалдык 
башкармалыктарынын кызмат-
керлери менен бирдикте жайга-
шуу картасын тїзїїдє биргелеш-
кен практикалык иш-чараларды 
єткєрїїдє.

Салык кызматкерлери саты-
лып жаткан маркалануучу то-
варларга марканын болуусун 
жана алардын шайкештигин кє-
зємєлгє алышып, андан ары тес-
тирлєєдєн єткєрїї менен жайга-

шуунун санариптик картасын тї-
зїї, 4-топтогу мїлк объекттерин 
башкаруу жана жїргїнчїлєрдї 
жана жїктєрдї ташуу боюнча 
кызмат кєрсєткєн субъекттер-
де патенттин болуусун контрол-
дошот.

2021-жылдын 9-августун-
да Бишкек, Ош боюнча жайга-
шуунун электрондук картасына 
16727 ишкердик объекти жана 
субъектилер киргизилген. Алар-
дын 12400ї – Бишкек, 4327и - 

Ош шаарында. Долбоорду иш-
ке ашыруунун 3 этабында соо-
да, жумуш жана кызмат кєрсє-
тїї чєйрєсїндєгї объекттердин 
жана ишкердик субъекттердин 
санын кыйла так аныктоо макса-
тында Салык кызматынын маа-
лымат базасын Кадастр маалы-
мат базасы менен интеграциялоо 
пландаштырылууда. Бул ком-
мерциялык жана єнєр жай ба-
гытындагы кыймылсыз мїлктї 
ижарага берїї боюнча кызмат-

тарды кєрсєтїїчї ижарачылар-
дын їстїнєн да контролду жак-
шыртууга мїмкїндїк берет.

Эске салсак, буга чейин Салык 
кызматы Бишкек, Ош шаарла-
рындагы ишкердик иш жїргїз-
гєн объекттердин жана субъект-
тердин жайгашуусунун бирдик-
тїї электрондук базасы менен 
тааныштырып, экономикалык 
ишмердиктин объектилеринин 
жана субъекттердин жайгаш-
кан жерин картадан кєрсєтїп ту-
руучу “Дислокация” программа-
лык модулунун иштєєсї кєрсє-
тїлгєн.

Ишкердик иш жїргїзгєн объ-
екттердин жана субъекттер-
дин жайгашуусунун бирдиктїї 
электрондук базасын тїзїї са-
лыктык башкарууда оў таасирин 
тийгизип, мамлекеттик бюджет-
тин киреше бєлїгїн кєбєйтїїгє 
жана кємїскє экономиканын 
деўгээлин кыскартууга мїмкїн-
дїк берет.

Дислокациянын бирдиктїї 
электрондук базасын иштеп чы-
гуу салык жол-жоболорун фис-
калдаштыруунун электрондук 
системасын киргизїїнїн алка-
гында жїргїзїлїїдє.

Жазгїл КАРБОСОВА

ИШКЕРДИК ОБЪЕКТТЕРДИН, 
СУБЪЕКТТЕРДИН КАРТАСЫ
Мамлекеттик салык кызматы “Ишкердик 
субъекттердин жайгашуусунун санариптик картасы” 
долбоорун ишке ашырууда Бишкек, Ош шаарларында 
жайгашкан соода, жумуштар жана кызмат 
кєрсєтїїлєр чєйрєсїндєгї ишкердик объекттердин 
жана субъекттердин жайгашуу картасын тїзїї 
боюнча иш жїргїзїїдє.

2021-жылдын 17-августу8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Єнєр дїйнєсїнїн єчпєс жылдызы

Казактын кадырлуу инсаныЧолпон-Ата шаарындагы 
Мухтар Ауэзовдун їй-музе-
йи кєлдїн жээгинде буйт-

калуу жерде жайгашкан. Жапжа-
шыл бакчасы менен тыптынч бо-
луп, адамды арбап алат. Кезин-
де “Манас” эпосу боюнча доклад 
жасап, ушул темада диссертация 
жактаган казактын белгилїї жа-
зуучусу, педагогу Мухтар Ауэ-
зов кыргыз єлкєсїн жанындай 
жакшы кєргєн, кыргыз акын-жа-
зуучулары менен ынак дос болуп, 
эки элдин ортосунда алтын кє-
пїрєдєй жанып турган. Кыргыз 
єкмєтї Ауэзовду урматтап, согуш 
бїткєндєн кийин кєлдїн жээги-
нен участок берген экен. Ошол 
жерге Мухтар ага єзї їй салып-
тыр. Ушул їйгє Чыўгыз Айтма-
тов, Саякбай Каралаев, Тїгєлбай 
Сыдыкбеков сыяктуу залкарлар 
тынбай барып турушкан. Тилек-
ке каршы, бул дача-їйїндє Мух-
тар ага тєрт жыл гана жашаган. 
Андан бери жыл сайын жай-
кысын анын кичїї уулу Мурат 
Мухтарович Ауэзов бир тууган-
дары, балдары менен келип-ке-
тип турат. Їй-музейди китепка-
на десе да болот, кыргыз-казак-
тын баалуу адабий чыгармалары 
ушул жерде жайгашкан. 

Жакында Мухтар ага сал-
ган ушул їйгє атайын бардым. 
Дарбазасы, акын-жазуучулар 
отуруп аўгемелешчї короодо-
гу стол-отургуч абдан эскирген. 
Короодо Мухтар Ауэзов єзї тик-
кен тогуз ак кайыў дїпїйєт. Їй 

эскилиги жетип турса да абдан 
жагымдуу. Аурасы таза. Короодо 
жемиш бактары жана гїлдєр єс-
тїрїлгєн. Бул жайды Чолпон-Ата 
шаардык мэриясы єз кєзємєлїнє 
алган. Їй-музейдин ичи-сыртын, 
короосун 1982-жылдан бери Са-
ламат Табышева карайт. Биз эже 
менен таанышып, китепкана-му-
зей жєнїндє сурадык. 

“1971-жылы 28-сентябрда Мух-
тар Ауэзовдун їй-бїлєсї ушул 
їйдї расмий тїрдє китепкана-
музей кылып ачып, жергилик-
тїї тургундарга белек кылган. 
1957-жылы Кыргыз єкмєтї ка-
зак жазуучусу Мухтар Ауэзовго 
жер берїїгє атайын токтом чы-
гарган. Ал Чолпон-Атаны тандап 
алып, ушул їйдї бат эле салган. 
Тилекке каршы, ал 1957-жыл-
дан 1961-жылга чейин гана эс 
алган. Акыркы жолу 1961-жы-
лы февраль айында келип, бир 
ай жашап, акыркы китеби “Єс-
кєн-єркєн” романын жазган. 
Бирок, романы бїтпєй калган, 
бїтпєгєн варианты менен деле 

окурмандарга тарап, чет тил-
дерге которулган. 1961-жылдан 
1971-жылга чейин анын їй-бїлє-
сї – аялы Валентина Николаев-
на, балдары, неберелери менен 
келип эс алып турган. 1971-жы-
лы кыргыз элине деп китепкана-
музей кылып калтырып кетиш-
кен. Ошол жылдан бери казак 
интеллигенциясы атайын издеп 
келип, куран окутуп, таазим кы-
лып келип-кетип турушат. Мух-
тар Ауэзов їйдї салгандан кийин 
кыргыз достору Аалы Токомбаев, 
Темиркул Їмєталиев, Тїгєлбай 
Сыдыкбеков, Мидин Алыбаев-
дер келип турушчу экен. Жакын 
досу Саякбай манасчы болгон. 
Саякбай ата Бостериде жашап, 
дайыма Мухтар ага кєлгє келген-
де їйїнє каттап турган. Мухтар 
Ауэзов “ЗИМ” деген машинасын 
айдап келчї экен, Саякбай атаны 
сала кетип, Алматыда далай жо-
лу “Манас” айттырыптыр. Мух-
тар Ауэзовдун тогуз баласы бол-
гон, ошондуктан короого тогуз 
ак кайыў тиккен. Азыр эў кичїї 

баласы Мурат Ауэзов балдары, 
неберелери менен келип турат. 
Эмдиги жылы Мухтар Ауэзовдун 
125 жылдыгы белгиленет. Жа-
кында Казакстандын маданият 
министри келет деп кїтїп жата-
быз. Алар їй-музейди толук рес-
таврациядан єткєрїїгє, ремонт 
кылууга белсенип турушат”, - де-
ди Саламат эже.  

Саламат эженин 30 жылдан 
бери аз айлыкка кайыл болуп, 
ушул саябан жайды аздектеп, та-

залап, келген меймандарга эши-
гин ачып, иштетип келе жатка-
нына ыраазы болдум. Ушул тап-
та Чолпон-Атада Мурат Ауэзов 
їй-бїлєсї менен эс алып жїрєт. 
Ал жыл сайын атасы салган ки-
тепкана-музейде болууну єтє 
жакшы кєрєт. Баса, Мурат Ауэ-
зов Казакстанда єтє белгилїї їч 
улуу инсандын жубайы болгон 
Фатима Габитованын кичїї уулу. 

Сымбат МАКСУТОВА

МУХТАР АУЭЗОВ ЧОЛПОН-АТАГА 
ЇЙЇН ЄЗЇ САЛГАН

“Мен билгенден єнєр адамдарынын 
ичинен чыккан кєк жалы Бакен Кыды-
кеева эжебиз” - деп Кыргыз Республи-
касынын эмгек сиўирген артисти, кыл 
кыякчы Толтой Мураталиев сєзїн ула-
ган эле. – Биринчи жолу кєзмє-кєз кєл 
тарапта “Аманат” аттуу кєркєм фильмди 
тартып жїргєндє кєргєм. Ошол кєз ир-
мемдер эгерим кетпейт эсимден”.

Ал кинодо мындай эпизод бар. Жай-
лоонун болуп турган учуру. Кулундар 
оюн салып, энелерине эркелешип, эмчек-
терин эмип, уурттарынан бээнин ынак 
сїтї чууруп, бала кыял алар ток пейил. 
Кудум эле энелерине эркелеген балдар-
дан айрып алгыс. Ошол ойноок бала-
дай кулундун образына тєп келер му-
зыка табыш таўсыкка айланат. Акыры 
кыл кыякчы Толтой Мураталиевди ча-
кырышат. “Атаў Мураталы Кїрєўкеев-
дей зор музыкант ай ким билет, мындан 
ары чыкпас. Сен да ата жолун улап кела-
тасыў. Бизге жардам бер. Кїї менен эрке 
кулундун кубанычын ойноп бер, кандай 
кїїлєр тєп келет?! Бир сен билбесеў, биз 
кайдан билет элек”- дешет. Бир караган-
да тапшырма жеўил болбой калсын. Кєп 
кїїлєрдї эске салды, салмактады. Бирок, 
чиркин бири да чендебеди. Образга дал 
келбеди. Акыры “Эркесарынын эрке кїї-
сїн” тандады. Комузда ойноп, энелерине 
эркелеген балдар кєз алдыларына элес-
теп, режиссёр энеси эркек тєрєгєндєй сї-
йїнїп калбаспы.

Эркесары Бекбасаров Таластан чыккан 
чоў комузчу. Кыргыз кїїлєрїнїн алтын 
фондусунда єзїнїн аткаруусунда алтынга 
бергис нечен кїїлєрї бар. Ондогон кїї-
лєрї оркестрлештирилген. Аткаруучу-
лардын репертуарынан да нечени орун 
алган. “Эркесарынын эрке кїїсї” кино-

нун кєркїн ачып калбаспы. Музыкасыз  
кинонун жїзї ачылбас.

Атайы алыстан чакырткандарына жа-
раша кїїсїн таап, чертип черлерин жаз-
дым деп Толтой Мураталиев жетине ал-
бай калат. Бир кезде актёрлор чогуу ол-
турган їйгє кирип барат. Чї дегенде эле 
жигиттей мандаш токунуп чок ортодо ол-
туруп алып, кызык кептен чубап жаткан  
Бакен Кыдыкеева эжесине арбалып калат. 
Кєзїнєн кєзїн албай суктанып карап.

- Бу жигит киши кєргєнбї?!-деп Бакен 
эже шаўк этет.

- Кишилерди кєргєнї менен сиздей су-
луу периштени кєзмє-кєз биринчи кєрї-
шї окшойт.

Ооба, Бакен Кыдыкееваны кинолор-
дон кєргєнї менен минтип кез келери їч 
уктаса тїшїнє кирбеген. Кинодон кєр-
гєндєрї бир теў болсо, минтип каш ка-
бактын ортосунда кєзмє-кєз кєргєнї бир 
теў болду. 

- Таанышып алыўыз эже,  бу Толтой 
Мураталиев деген жигит болот. Атайы 
борбордон чакырттык.

- Мукемдей залкар кыл кыякчы, комуз-
чулар бир кылымда бир эле туулар. Ата 
жолун улаган сени билем. “Ат кеттини” 
сенин аткарууўда укканда атаўды уккан-
дай болом. “Кїрєўкеевдин эркесарысын” 
мен да биринчи кєзмє-кєз кєрїшїм де-
генде олтургандар кїлїп калышты.

Ошол кїндєн Толтой Мураталиев “Кї-
рєўкеевдин эркесарысы” аталып кетет. 
“Кїрєўкеевдин эркесарысы” экинчи  ирет 
Бакен эжесин Ташкенттен кєргєн. Кыр-
гыз маданият кїндєрї єтїп жаткан. Бан-
кет учуру эле. Бир оокумда Єзбекстандын 
ошондогу журт башчысы Шараф Раши-
дов СССРдин Министрлер Советинин тє-
рагасы Алексей Николаевич Косыгинди 
баштап кирип келбеспи. Мындай боло-
рун кїтїшпєгєн. Косыгин баары менен 
учурашып келатып, Бакен эжени кєргєн-
дє єзгєчє имерилип, жїзїнєн сїйїп, са-
ламатчылыгын сурап, саамга жанынан 
чыкпай, аркы-беркини сурап байланып 
турду. Эбактан эски тааныштар, жакшы 
санаалаштар экени белгилїї болуп чы-
га келди.

Залкар акын Темиркул Їмєталиев:
- Биздин кыздардай сулуулар бу Єз-

бекстанда жок тура. Кандай таланттуу 
татынакай кыздарыбыз бар, деп жетине 
албай калды. 

...Кєрсє, Вьетнамдын журт башчысы 
Хо-Ши-Мин дїйнєдєн кайтып, Косыгин 
коштошуу расмине катышуу їчїн барат-
кан экен. Ташкент аркылуу учат тура. Са-
молёт даяр болгончо кыргыз, єзбек ма-
даният жана искусство ишмерлери ме-
нен жолугушуп, банкет дасторконунан 
насиптеш болуп кеткен. 

“Бакен эженин союз учурунда кандай 
кадыр-баркы бийик экенин ошол экин-
чи жолугушууда кєргєм”- дээр эле Тол-
той Мураталиев.

СССРдин эл артисти, Токтогул атын-
дагы мамлекеттик сыйлыктын лауреа-
ты, театр жана кино искусствосунун єч-
пєс жылдызы Бакен Кыдыкеева тууралуу 
айтылгандан да айтыла электери, жазыл-
гандан да жазыла электери кєп.

Орус туугандар “Биздин Анна Карени-
на” деп келишчї. Эл аралык аренада ата-
гы таш жарып турган. Кандай учур бол-
со да жылдызы жанып турар унутулгус 
улуу актриса.

Айчїрєк МАКЕШОВА

БАКЕН ЖАНА КОСЫГИН
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“Кыргызфильм” жаўы кинолорду тартат
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- Акжол мырза, жылы-
на мамлекеттен кино тар-
туу їчїн канча акча бєлїнєт, 
ушул жылы кандай фильмдер 
каржыланды? Эмки жылга 
кандай пландар бар?

- Быйылкы жыл биз їчїн же-
миштїї болду. Толук метраж-
дуу їч кєркєм фильм єндїрїш-
кє берилген. Биринчиси – Актан 
Арым Кубаттын “Эсимде” тас-
масы. Былтыр єндїрїшкє бе-
рилген, бирок пандемияга бай-
ланыштуу токтоп калган. Бы-
йыл улантылып жатат. Бул тас-
ма азыр монтажда жана їндє-
рї коштолуп жатат. Экинчиси 
– Эрнис Абдыжапаровдун “Са-
гынбай манасчы” тасмасы. Ма-
нас кантип кагаз бетине тїшкє-
нї жєнїндє. Азыр булар Ысык-
Кєлдє тасмага тїшїрїп жїрї-
шєт. Їчїнчїсї – стартта турган 
Таалайбек Кулмендиевдин “Їй 
сатылат” деген драмалык филь-
ми. Мааниси – социалдык кєй-
гєй. Кредитти тєлєй албай, їй-
лєрдїн сатылышы, їй-бїлєлїк 
баалуулук тартылат. Мындан 
тышкары, мамлекеттик, коом-
дук ишмерлер – Ишеналы Ара-
баев, Касым Тыныстанов, Жусуп 
Абдрахманов сыяктуу инсандар-
дын ємїрї, ишмердїїлїгї туура-
луу тасмаларды тартабыз. Булар 
толук метраждуу деп аталып, 90 
мїнєттїн тегерегинде болот. Бы-
йыл Ишеналы Арабаев тууралуу 
толук метраждуу тасманы планга 
киргиздик. Режиссеру Бекболот 
Айдаралиев. Бул тасманы серия 
кылып чыгарсакпы деп жатабыз. 
Эмдиги жылкыга Касым Тыныс-
танов турат. 

- Тарыхый инсандар туура-
луу тасмага сценарийди ким-
дер жазат?

- Бизде сценаристтер жокко эсе 
болгондуктан кинорежиссерлор 
єздєрї жазат. Ушул салт кадим-
ки кєрїнїштєй болуп калды. Не-
гизи сценарист жазып, режиссер 
аны єзїнє ылайыкташтырып 
алыш керек. Андан кийин Кыр-
гыз Республикасынын 30 жыл-
дыгына карата документалдуу 
тасма тартканы турабыз. Ал 
хронометраждуу 40 мїнєттїк. 
Режиссеру Нарын Айып. Нарын 
агай бул боюнча жакшы тїшїн-
дїрїп жана аналитикалык жак-
тан жакшы ачып берди. Эмнеге 
жетиштик, эмнеден кур калдык?, 
- дегенди ачып берїїчї тасма бо-
лот. Андан кийин эгемендїїлїк-
тїн 30 жылдыгына карата кыр-
гыз єлкєсїн таанытуучу 10 мї-
нєттїк фильм. Бул кыргыз, орус, 
англис, тїрк тилинде чыгат. 

- Фильмдерге бюджеттен 
канча акча бєлїштїрїлєт?

- Толук метраждуу фильмдер-
ге 6 млн сомго чейин бєлїнєт. 
70 мїнєттєн єйдє толук мет-
раждуу фильм болуп эсепте-
лет. Документалдуу толук мет-
раждуу фильмдерге 1,5-2 млн 
сомго чейин акча бєлїнєт. Бу-
ларда ойноо элементтери бол-
со, тарыхый документтерди 
кайра калыбына келтирип, фо-
то, видеосу жок болсо, маани-
лїї окуяларды кєрсєтїїгє туу-
ра келет. Тарыхый предметтер, 
декорациялар менен коюп бер-
генге милдеттїїбїз. Ишеналы 
Арабаев боюнча ушул кишинин 
атын алып жїргєн универси-
тетке кайрылганбыз, алар сце-
нарийди жактырышты. Ушун-
дай фильмдер їчїн 1-октябрга 
чейин конкурс жарыялаганбыз, 
алар келсе, биздин кєркєм кеўеш 
бир ай окуп, тандап чыгат. Єткєн 
сценарийлерди администрация 
карап кєрїп, сметасын чыгара-
быз. Документациясын туура-
лап, суммасынын жыйынтыгын 
чыгарып, 2022-жылга тартыла 
турган фильмдердин жалпы сум-
масын кєрсєтїп, бюджеттен акча 
сурайбыз. Бирок, тартыла турган 
фильмдердин баалары єзїнїн 
чыгымына жараша болуш керек 
деп эсептейм. Мисалы, бирєєндє 
10 актер ойносо, бирєєндє бирєє 
эле. Бирєє Ош, Жалал-Абад, Бат-
кенге барып тартышы мїмкїн, 
бирєє Бишкекте эле тартат.

- “Кыргызфильмдин” про-
дукциясы катары “Курман-
жан датка” фильми мамле-
кеттин буйрутмасы менен 
тартылып, мыкты тарыхый 

фильм болду деп бїт дїйнєгє 
тарап кетти. Мунун аркасы-
нан “Шабдан баатыр” филь-
ми їчїн 40 млн сом бєлїнгєн 
экен. Ал эмнеге тартылбай 
калды? 

- “Курманжан датка” коомдук 
башталышта демилгеленип, ан-
дан соў Єкмєткє чыгып, Єкмєт-
тєн ылдый тїшїп, буйрутма ме-
нен тартылды. Ошол тенденция 
башталганда киночулар “тема-
ны силер эмес, биз тандайбыз” 
дегендей кылышты окшойт. Ан-
дан кийин “Тайлак баатыр” їчїн 
да сценарийге конкурс жарыя-
ланган. Бирок, эч ким катышпай 
койгон. “Шабдан баатырды” Эр-
нист Абдыжапаров тартмак. Сце-
нарийи даяр эле болсо керек.

- Биздин редакцияга сїрєт-
чїлєр келип, “Шабдан баа-
тыр” фильми їчїн бєлїнгєн 
акчага ээр-токум, жаа, мыл-
тык жана кєптєгєн шайман-
дарды реквизит кылып жаса-
дык, алар ар кимге арендага 
берилип кетїїдє. Бул фильм 
качан тартылат деп сурап жа-
тышат.

- “Курманжан датка” 2013-
2014- жылдары тартылса, “Шаб-
дан баатыр” балким 2015-2016- 
жылдары тартылмак. Мен толук 
билбейм. Бул боюнча Кино де-
партаменти билиши мїмкїн. Биз 
алардын алдында турабыз. Алар 
министрликтин алдында турат. 
Биздин негизги ишибиз – єндї-
рїш. Биз саясатты, коммерцияны 
жїргїзбєйбїз.

- 2022-жылга кандай 
фильмдер тартылат?

- Президенттин тилди єнїк-
тїрїї жєнїндє токтому чыккан. 
Ошондуктан, тил боюнча толук 
метраждуу фильмди кыргыз-
тїрк “Манас” университетинин 

тїрколог мугалимдери менен ба-
йыркы кыргыз жазуулары туура-
луу тартканга аракет кылабыз. 
Азыркы учурда сценарийин жа-
зып жатышат. Бул фильм калк-
ка чыгып, жалпак, тїшїнїктїї 
тил менен жеткиликтїї боло ал-
са, кыргыз мамлекеттїїлїгї 30 
же 100 жылга байланбай, байыр-
кы эл экенин ар бир жараныбыз 
билип калат деп ойлойм. Улуттук 
духтун ойгонушуна да себепкер 
болот. Бул толук метраждуу ки-
но. 2022-жылга Касым Тыныс-
танов, Исхак Раззаков, Баялы 
Исакеевдерди тартууга аракет 
кылабыз. Андан кийин кыска 
метраждуу манасчылар жєнїн-
дє документалдуу тасмаларды 
киргизип жатабыз. Ар бир ма-
насчыны жылына бирден тартуу 
ниетибиз бар. Быйылкы жылга 
Дєєлєт Сыдыков тартылат. Азыр 
каржы маселесин кїтїп жатабыз. 
Биз манасчылардын жаштыгын 
тартып калышыбыз керек. Алар 
келечекте кыргыздын белгилїї 
аксакалдары болушат. Жаны-
бызда жїргєн їчїн баасы жак-
шы билинбей калышы мїмкїн, 
бирок архив їчїн азыр тартып 
калуу керек. 

- Биздин кино єнєрїбїз коў-
шу єлкєлєргє салыштырганда 
кандай абалда?

- Жалпысынан техника, техно-
логия, каржы жагынан албетте 
алар алдыда. Казакстанда “Ка-
закфильм” министрликке, “Єз-
бекфильм” тїздєн-тїз Прези-
дентке баш иет. Кино индуст-
риясы, кино жєнїндє маалымат-
тарды Президенти сєзсїз билип 
турат. Биздин жетишкендигибиз 
болсо – эркинбиз, цензура жок. 
Бирок, маданият тармагына кар-
жы аз бєлїнєт, анын ичинде биз 
дагы барбыз. 

- “Манастын уулу Семетей” 
тартыла элек жатып ызы-чуу-
га кабылды. Сценарийи бур-
маланган деп жатышат. Сце-
нарийин сиздердин редкол-
легия карап чыкканга мїм-
кїнбї? 

- Мїмкїн эмес, себеби же-
ке тармактар каржылап жатка-
ны їчїн биз кийлигише албай-
быз. Бирок, элге ким тартканы 
эмес, кинонун чыгышы жаўылык 
да. Ошондуктан, жогорку жак-
та улуттук маданий баалуулук-
тарды тасмага тїшїрїї боюнча 
мыйзам кабыл алынганы турат. 
Ал кинону тарттырбай коеюн де-
се, мыйзам жок. Мыйзамдуу иш 
алып барыш їчїн биринчи мый-
зам керек. Кандай кино болбосун 
тартылып бїткєндє, террорист-
тик пропаганда, уят кєрїнїш-
тєр жокпу деп, адегенде комис-
сия кєрєт. Комиссия чыксын десе 
чыгат, чыкпасын десе чыкпайт. 
Бирок, азыр интернеттин зама-
ны болгондон кийин башка жак-
тан жайылып кетиши мїмкїн. 
Эў чоў чыр ошондо болот. Бул 
фильм жалпы кыргыз элинин 
улуттук баалуулугу болуп жат-
кандан кийин сєзсїз улут менен 
эсептешїїсї керек болчу. Ма-
насчылар маалымат агенттигине 
эмнеге чыгышты? Анткени, ма-
насчылар менен кеўешип коюш-
кан эмес. Коюлуп жаткан фильм 
Манас, Семетей жєнїндє болуп 
жатса, бир да манасчыдан кеўеш 
албаса, “бул теманы силер биз-
ден жакшы билесиўерби?”, –деп 
алар таў калышты. Кинонун эў 
чоў визуалдык кїчї бар. Адамга 
тасма аркылуу сиўиргенден ки-
йин аны кєкїрєктєн алып чыгуу 
кыйын. Азыр китеп окууну та-
ўуулоо да кыйын, андыктан ви-
зуалдык искусствону тереўдетиш 
керек. Азыркы балдарды ютуб 
каналдар, соцтармактардагы 
фильмдер, мультфильмдер тар-
биялап жатат. Орус, англис тил-
дерин ошол жерден уга берип, 
сїйлєп калышууда. Биз ошолор-
дун суроо-талабына жооп бере 
турган контентти кыргыз ти-
линде чыгарып бере албай жата-
быз. Биз баланы же ата-энелер-
ди кїнєєлєгєндї коюшубуз ке-
рек. Бул жерге мамлекеттик чоў 
программа керек. Кыргыз Рес-
публикасынын аймагында кыр-
гыз тилдїї контентти азыр тїзїп 

койсок, бала 7 жашка чыккандан 
кийин натыйжасын кєрєбїз. Ага 
чейин кєрє албайбыз. Мамлекет 
жекече эле эптеп жїрїшкєн мен-
чик продакшн студияларга акча 
берип, тїртїп койсо, алардан ук-
муштуудай идея чыгып, кыргыз 
тилдїї контентти жасай бериш-
мек. Биз кыргыз тилди кыйнап 
їйрєтє албайбыз, тилге кызык-
тырыш керек. Бала кичинесинен 
кыргызча кызыктуу контенттер-
ди кєрїп чоўоюшу керек. Кыр-
гыз тили ютубдун тилине айла-
нышы зарыл. 

- Балдар їчїн кыргыз ти-
линде мультфильмдер да жок-
ко эсе.

- 30 жылда мультипликатор-
лорду жоготтук. Жумушу жок 
калган мультфильм жасоочу сї-
рєтчїлєр азыр таш чегип, эс-
телик жасашат. Режиссер Ай-
бек Дайырбеков “Бир кїндє бир 
мультфильм” деген долбоор чы-
гарса керек эле. Биздин эл дагы 
єтє сынчыл, дароо эле Голливуд-
дагыдай мультфильмдерди кєр-
гїсї келет. Биз аларга буюртма 
берсек, олчойгон акчага жасап 
бериши мїмкїн, бирок биз єз єн-
дїрїшїбїздї колдошубуз керек. 
Бизде азыр єлкє їчїн кєп нерсе 
жасайын деген жаштар кєп, би-
рок аларга колдоо жок. 

- Киночуларда эмне кєйгєй 
бар?

- Тендер маселеси. Чыгарма-
ны экиге бєлїп караса болот: 
чыгарма жаратуу учуру жана 
административдик-башкаруу 
учуру. Тендерди административ-
дик-башкаруу учуруна жарыяла-
са болот. Бирок, чыгарма жара-
туу жагында тендерди токтотуш 
керек. Чыгармачыл адам мыкты 
жараткан ишин кымбат баалайт, 
тендер болсо дайыма арзанга ка-
чырат. Жалпы эле маданият тар-
магын тендер кыйнап келатат. 
Укмуштуудай жаа жасайбы, сї-
рєт тартабы, чыгарма жазабы, 
обон жаратабы, кино тартабы, 
ушул чыгармачыл адамдар тен-
дерге катышкысы келбейт. Та-
ланттуу адамдардын ичинде 
интернет колдонбойм, телефон 
кармабайм дегендери да бар. 
Андыктан, чыгармачыл чєйрє-
гє жакшы ойлонулган башкача 
мамиле керек. 

Сымбат МАКСУТОВА

Акжол БЕКБОЛОТОВ, Т.Океев атындагы “Кыргызфильм” 
киностудиясынын директору: 

«ЧЫГАРМАЧЫЛ АДАМДАРГА ТЕНДЕРДИН 
КЕРЕГИ ЖОК, МАДАНИЯТ ТАРМАГЫН 
ОШОЛ НЕРСЕ КЫЙНАП КЕЛАТАТ»

Акжол Бекболотов – “Кыргызстан – кыска метраждуу фильмдердин єлкєсї” фондунун жана “Айтыш фильм” 
киностудиясынын тїзїїчїлєрїнїн бири. Акыркы бир жылдан бери “Кыргызфильм” киностудиясынын башкы 
директору. Биз Акжол менен азыркы кино тармагы жаатында маек курдук. 



Элет кєйгєйї

- Чолпон Урушбековна, 
элеттик аялдардын жашоо-
турмушун иликтєєгє эмне се-
беп болду?

- Кєпчїлїгїбїз айылда єсїп-
чоўойгондуктан, ал жактын 
жашоо-тиричилигин жакшы би-
лебиз. Айылдан алыстаганыбыз 
менен каттаган сайын алардын 
тїмєн тїйшїгїн кєрїп жїрєбїз. 
Буга чейин алардын турмушу, 
кєйгєйї тууралуу илимий мака-
лаларды, китептерди чыгарган-
быз. Бул жолу эў алыс жайгаш-
кан айылдарга чейин кыдырып 
чыгып, бїтїндєй республика-
нын аймактарынын жашоо-
турмушун бири-бири менен са-
лыштыруу максатыбыз болгон. 
Маселен, кайсыл жерде кан-
дай артыкчылык бар же кєй-
гєй каякта кєбїрєєк деген ма-
селени кєтєрїп чыгуу болду.

Дагы бир орчундуу нерсе-
ге басым жасадык. Айымдар 
єздєрїнїн башынан єткєргєн 
чыныгы турмуштарын,кєз 
караштарын айтып беришти. 
Болгонун-болгондой китепке 
чагылдырдык. 

Элеттик аялдар саясаттан 
таптакыр алыс. Бирєєгє кан-
дайдыр бир кєз карандылык 
жок. Єз жашоолору тууралуу 
ачык айтып, кандай турмуш-
ту баштарынан кечирип жат-
кандарына чейин кєрсєтїп 
беришти. Сїрєткє же тасма-
га тартып жаткан учурда корунуу 
деген болгон жок. Биз 200дєн 
ашык аял менен жолуктук. Ал-
бетте, алардын баарын китепке 
батыра алган жокпуз. Дээрлик 
кєпчїлїгїнїн турмуштары бири-
бирине окшош. Кїнїмдїк тарт-
кан тїйшїктєрї бирдей.

- Жакшылыгын ашырып, 
жамандыгын жашырган са-
пат кыргыз аялдарына гана 
тиешелїї болсо керек. Деге-
ним, кыйналып турушса да 
жан дїйнєлєрїн оўой менен 
ача беришпейт эмеспи...

- Туура айтасыз. Кээ бир аял-
дар кїйєєсї жумушта болгондук-
тан, анын уруксааты жок їйїнє 
киргизїїдєн тартынышты. Алар-
дын абалын туура тїшїнєм. Би-
рок, негизинен биздин кыргыз 
аялдары чечкиндїї экендиги-
не кубандым. Турмуштары на-
чар экендиги кєрїнїп турса да, 
жаман жагын жашырып, жакшы 
жагын гана кєрсєтїїгє далалат-
танып жатышты. Баары жак-
шы деп айтканы менен кєзїнєн 
жаш кылгырып турат. Єзїнчє 
калганда “Азыр мен айтып бер-
сем кошуналар, туугандар угат. 
Сєзгє калгым келбейт” дешет. 
Ошентсе да “Кудайга шїгїр” де-
шип єз жашоосуна каниет кылы-
шат. Алардын жашоосун кєрїп 
бир ой келди. Шаарда жашаган 
айымдар бардык шарт болуп тур-
са да, биз ыраазы болбойт экен-
биз. 

- “Эл эмне дейт?” деген ка-
лыптанган кєз караштан ары-
ла албай келе жатпайбызбы. 
Єзгєчє зордук-зомбулук кєр-
гєн аялдар бул нерсени жаап-
жашырып келишет. Жабылуу 
аяк жабылуу бойдон калат де-
гендей...

- Аялдар кєргєн зордук-
зомбулугун канчалык жашы-

рышпасын, алардын психоло-
гиялык абалынан, турмушунан 
билинип турат. Кїйєєсїнєн ажы-
рашып, зомбулуктан кутулган-
дар ачык айтып беришти. Антке-
ни, алар коркуу сезиминен ары-
лышкан. Тилекке каршы, эл ара-
сында сєзгє калам деген кооп-
тонуу менен арманын, кєргєн 
азап-тозогун ичине сактап жїр-
гєндєр бар. 

- Эркек аялга кїч колдонуп 
зордук-зомбулук кєрсєтмєк 
тїгїл, психологиялык жактан 
басым жасап турган учурлар 
кєп кездешет. Бул “туткундан” 
чыгуу єтє кыйын го...

- Єкїнїчтїїсї статистика 
боюнча аялдарга болгон зордук-
зомбулук жыл сайын єсїп жатат. 
Аялдардын жашоо-турмушу туу-
ралуу изилдєє жїргїзгєн учур-
да сєзсїз алардын укуктук жа-
гын кароо єтє маанилїї. Бизде 
мыйзамдар кабыл алынган менен 
иштебейт. Буга мыйзамды аткар-
ган мекемелердин коррупцияла-
нышып кеткендиги да чоў себеп. 
Ошону менен бирге мыйзамдар-
дын арасында бири-бирине 
карама-каршылыктар бар. Ая-
лына зордук-зомбулук кєрсєт-
кєн адам дароо камалбайт. Кє-
бїнчє укук коргоо органдары-
нын кызматкерлери “їй-бїлєлїк 
чыр-чатактарыўарды єзїўєр че-
чип алгыла” деп кєўїл кош ма-
миле жасашат. 

Эми жаўы мыйзамдар иштеп 

баштаса, зомбулук кєр-
сєткєн тарапты жа-
на ишине кєўїл кош 
мамиле жасаган укук 
коргоо кызматкерлерин 
жоопкерчиликке тартуу 
маселеси кїчїнє кирет. 

Жогоруда сиз айткан-
дай, аялдарга дайыма 
психологиялык басым 
жасала берип, алар ка-
дыресе кєрїнїштєй ка-
был алып калышкан. 
Узакка созулган депрес-
сияга тушугушуп, єнє-
кєт оору катары калып 
калган. “Башка салганы 
ушул экен” деп баарын 
кєтєрїп жїрє беришет. 
Тилекке каршы, психо-
лог жок. Єзгєчє айыл 
жеринде аялдарга болгон 

зордук-зомбулук, энелердин жа-
на наристелердин єлїмї, єз жа-
нын кыйгандар кєп катталат.

Кїн сайын кайталанган тири-
чилик. Бардык эле аялдардын 
кайын-журту жакшы мамиле кы-
ла беришпейт. “Арыз-муўубузду 
эч кимге ишенип айта албай-
быз. Туугандарыма айтайын де-
сем, алардын єздєрїнїн тїйшї-
гї жетиштїї. Кошунама айтайын 
десем, айылга тарайт”, - дешет. 
Арманын айтып, бугун чыгарып 
алса, кеп-кеўеш алып, жылуу 
сєз уккан адам жеўилдей тїшєт 
эмеспи. Мына ушундай ичинде 
арманы толгон аялдар єздєрї ме-
нен єздєрї калышууда. Ошон-
дуктан, єз жанын кыюу аядар-
дын арасында кєп. Їй-бїлєдєн 
зордук-зомбулук кєргєн, эки-
їч баласы бар аял кайда барат?! 
Ошондой кырдаалда психолог 
чоў жардам берет. Болбосо, ата-
энеси же туугандары сїйлєшїп 
туура жолго салып койсо, бал-
ким кєптєгєн ємїрлєр сакталып 
калат беле. Учурда мамлекет та-
рабынан аймактарга психолог-
дор їчїн атайын ваканция ачуу 
зарылдыгы турат. Жергиликтїї 
органдардын кызматкерлери да 
психологдун жоктугун орчундуу 
маселе катары белгилешти.

- Жабыр тарткандардын 
укугун коргоо боюнча айыл-
дарда атайын “Аксакалдар со-
ту” деген коомдук институт 
бар. Учурда ошол институттун 

коомчулуктагы орду кандай 
экен?

- Айыл жеринде жайылган жа-
ман кєрїнїштєрдї жок кылууга 
жана жаштарды жакшы жол-
го їндєєдє аксакалдар сотунун 
єз салымын кошууга чоў мїм-
кїнчїлїктєрї бар. Бирок, єлкє-
дє аксакалдар соту єнїккєн жок. 
Эгерде мындан ары да ушундай 
форматта иш алып барышса, ал-
дыга жылуусу да мїмкїн эмес. 
Коомдо кадыр-баркка ээ бол-
гон даанышман адам гана “акса-
кал” деп аталат. Тилекке каршы, 
азыркы жаштар єздєрїнїн ма-
селелерин чечїїдє аксакалдарга 
ишене беришпейт. Бардык жер-
де аксакалдар сотунун 95 пайы-
зын эркектер тїзєт. Статистика 
кєрсєткєндєй, билим берїї, со-
циалдык кєйгєйлєрдї чечїї ме-
нен алек болгон тармактардын 
бардыгында аялдар эмгектенет. 
Аксакалдар сотунун ишине да 
аялдарды тартуу зарыл. 

- Єзїўїз аймактарды кыды-
рып, бир нече жылдардан бе-
ри алардын жашоосуна арала-
шып жїрїпсїз. Кандай орчун-
дуу кєйгєйлєргє тушуктуўуз?

- Биз учурдагы єтє курч болуп 
турган кєйгєйлєргє кєўїл бур-
дук. Кыргыз Республикасынын 
калкынын 66 пайызы айыл же-
ринде жашайт. Балдардын тєрєлї-
шї шаарга караганда элет жеринде 
алда канча жогору. Ошондуктан, 
энелердин жана балдардын єлї-
мї аймактарда кєп катталат. Му-
нун себеби ар бирибизге тїшїнїк-
тїї. Биринчиден, витаминдердин 
жетишсиздиги, тамактын бир тїр-
дїїлїгї. Ошону менен бирге меди-
цина кызматкерлеринин жетиш-
сиздиги єтє курч маселе. Айрым 
айылдарда ФАП жок. Мамлекет 
бул кєйгєйдї чечїїнї тезирээк 
колго алышы зарыл.

Экинчиден, калкты иче турган 
таза суу менен камсыз кылуу аб-
дан начар. Єзгєчє, Жалал-Абад, 
Ош, Баткен облустарында таза 
эмес сууну колдонуунун кесепе-
тинен ич келте оорулар кєп кат-
талган. Кєпчїлїк айылдарда таза 
суу эки кїндє бир ирет эки саат-
ка эле берилет. Жетишкендери 
алып калат, албагандары арык-
тан ичет. Жаш балдардын ара-
сында ичеги-карын оорулары 

кеўири жайылган. Арыктан суу 
келбеген айылдар да бар. Алар 
жамгырдын жаашын кїтїшїп, 
жаандын суусун идишке тосуп 
алышат экен. 

Їчїнчїсї, жолдордун абалы. 
Єлкєнїн єнїгїшї анын жолдо-
рунан билинет дейт эмеспи. Таў 
калганым, мектептер канчалык 
алыс болгонуна карабай, бир да 
автобустун жїрбєгєндїгї. Мек-
тепке таў эрте барган же сабак-
тан кеч чыккан бала жолдогу ка-
рышкыр же чєє сыяктуу жырт-
кыч жаныбарлардан, жолбун 
иттерден качып, жєє-жалаўдап 
жїрїшєт экен. Эў оор ахыбалда 
Баткен облусу турат.

- Аялдардын эў негизги 
милдети бала тєрєп, аны та-
тыктуу тарбиялоо эмеспи. 
Учурда айыл жеринде бал-
дарды тарбиялоо жагдайын-
да кандай єзгєрїїнї байкай 
алдыўыз?

- Туура, бул маселеге да єзгє-
чє кєўїл бурдук. Мектептердин 
ал-ахыбалы єтє начар. Балдар-
ды єнїктїрїї їчїн атайын ко-
шумча ийримдер жок. Жумуш-
суздук аялдар їчїн да, эркектер 
їчїн да оор маселе. Балдардын 
бїтїндєй жоопкерчилиги эне-
лердин мойнунда. Ошону менен 
бирге їйдєгї тїйшїктї да кєтє-
рїшєт. Бала бакчалар ачылып, 
ар кандай ийримдер болсо аял-
дардын бош убактысы кєбєймєк. 
Бул балдарды натыйжалуу тар-
биялоого, єзїнїн билимин жа-
на маданиятын жогорулатканга 
шарт тїзмєк. Бирок, билим жо-
горулатуу, интеллектуалдык єнї-
гїї борборлору дээрлик жок. Эс 
алып, кєўїл ачаар жерлери той. 

Республикабыздын тїштїк ай-
магынан мигранттар кєп. Ош, 
Жалал-Абад, Баткен облустарын-
дагы айылдык мектептерде окуу-
чулардын теўинен кєбї мигрант-
тардын балдары. Кароосуз, кє-
ўїл буруусуз калган балдардын 
келечектеги тагдыры оор болот. 
Мээрим кєрбєгєндїктєн, агрес-
сияга тушугушат. Жакындары-
нан зордук-зомбулук кєргєн бал-
дарды айтпай эле коёлу. Алардын 
келечеги кандай болот?!

- Бул китепти Эгемендик-
тин 30 жылдык мааракеси-
нин урматына чыгарыпсыз. 
Эмне їчїн атактуу аялдардын 
кооз жашоосу тууралуу эмес, 
айылдык аялдардын аяныч-
туу тагдырын тандап алды-
ўыз?

- Ооба, эгемендїї мамле-
кет болгону кыргыздын кыйын 
айымдары деп аттуу-баштуу аял-
дарды тизмектеп, чыгарып кел-
дик. Ошол эле учурда айылда 
жашаган жєнєкєй карапайым 
аялдарга бир да китеп арналган 
эмес экен. Мамлекеттин жїгїн 
коомчулукка белгилїї болгон 
айымдар гана кєтєрїп келе жатат 
деп жаўылыш ойлойбуз. Бїт тїй-
шїктї єз мойнуна алган аялдар-
дын єлкєнї алдыга жылдырууга 
кошкон салымдары алардан аш-
са ашат, кем калбайт. Дїйнєгє 
белгилїї окуу жайларда билим 
алып, кадыр-барктуу чоў меке-
мелерде иштеп жїргєн балдарды, 
мамлекетибиздин башында тур-
ган инсандарды тєрєп, таалим-
тарбия берген айылдык энелер 
эмеспи! Канчалык оор турмушту 
баштарынан єткєргєндєрї менен 
кєйгєйлєрїн кїлїп жеўип келе 
жаткан элеттик аялдардын эм-
гегин ушул китеп аркылуу кєр-
сєткїм келди. Бардык кыйынчы-
лыкты жон териси менен сезип, 
ошого карабастан сабырдуу, чы-
дамкай, ыймандуу аялзаты бар 
болушсун!

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

КР УИАнын Борбор Азиядагы гуманитардык изилдєєлєр борборунун 
жетекчиси, тарых илимдеринин доктору, профессор Чолпон КОЙЧУМАНОВА:

“КЄЗДЄРЇНДЄ ЖАШ КЫЛГЫРЫП 
ТУРСА ДА ЖАКШЫ ДЕШЕТ...”
КР УИАнын корреспондент-мїчєсї, тарых илимдеринин 
доктору Чолпон Койчуманова Кыргыз Республикасынын 
эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгына арнап “Аялзаттын 
тагдыры: мезгил кїїсїндє” аттуу монографиялык 
китеп чыгарды. Анда кєзкарандысыз мамлекеттин 
калыптануусунда жана єнїгїїсїндє элеттик аялдардын ролу 
чагылдырылган.
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Негизи, Їркїн – тїндїк 
кыргыздарынын орус 
падышалыгынын ко-

лониялык саясатына каршы  эл-
дик кїрєшї болгон. Ошол убакта  
кыргыздар орус падышасынын 
бийлигин таанып, анын буйрук, 
жарлыктарын аткарууга мил-
деттїї эле. Падыша єкмєтї ай-
макты башкарууда жергиликтїї 
элдердин тїпкї кызыкчылыкта-
рын эске алган эмес. Колония-
лык саясаттын кїчєшї – тїпкї 
калктын нааразылыгын кїчєт-
кєн. Ал кезде кїнєстїї кыргыз 
жеринин тїндїгїнє Борбордук 
Россиядан орус, украин дыйкан-
дары єтє кєп кєчїп келе башта-
ган. Колониялык бийлик алар-
га ар тараптан колдоо кєрсєтїп, 
кыргыздардын суусу мол, дый-
канчылыкка ыўгайлуу жерлерин 
тартып алып берген. Анткени, 
казак-орустар сыяктуу эле кел-
гин дыйкандар дагы аймактагы 
падышачылыктын негизги тая-
нычы болмок. Кыргыз элинин 
мыкты єрєєндєрдєн, кооз жер-
лерден ажыроосу алардын улут-
тук аў-сезимине тереў таасир эт-
кен. Айрыкча биринчи дїйнєлїк 
согуш маалында кыргыздардын 
абалы аябай оорлоп, элдин кы-
жырдануусу ырбап кеткен. Со-
гуш жылдары эгин аз эгилген-
диктен тїшїм да эки эсе азайган. 
Малдын саны да кыскарган (Їр-
кїн, 1916-жыл – Wikipedia).

“УЧКУНДАН ЖАЛЫН 
ТУТАНГАН...”

Жалаў гана согуштук керек-
тєєлєр їчїн Жети-Суу облусу-
нан  жыйналган мал чарба азык-
тїлїктєрдїн наркы 55 млн сом-
го жеткен. Базар баасы абдан єс-
кєн. Алык-салыктардын, ар кан-
дай ыгым-чыгымдардын єлчє-
мї кєбєйгєн. Мисалы, тїтїнгє 
салынчу салык 4 сомдон 8 сом-
го (ал убакта 1 сомго 4 кой кел-
ген) єскєн. Єлчємї 1 сом 84 ты-
йын болгон аскер салыгы да кир-
гизилет. Падышалык чиновник-
тер согушту шылтоолоп  жер-
гиликтїї калктан ат-тєєлєрдї, 
кийим-кече, кийиз, боз їйлєр-
дї кєп жыйнаган. Аскерге кеткен 
орус дыйкандарынын чарбасына 
кыргыздарды кїчтєп иштетиш-
кен. Бул кыргыздардын абалын 
ого бетер оорлоткон.

Согуш жылдарында жергилик-
тїї элдин жерин тартып алуу 
улана берген. Алсак, Чїй єрєє-
нїндє гана 1915-жылга карата 
кыргыздардан 700 миўден ашык 
гектар жер тартылып алынган. 
Ал эми Тїштїк Кыргызстанда 
82 миў га жер орус дыйканда-
рына берилген. Нааразычылык-
тын кїчєшїнє орус тєрєлєрїнїн, 
айрым келгин дыйкандардын 
жергиликтїї элдин маданиятын, 

каада-салттарын, динин, тилин 
басмырлоосу да тїрткї болгон. 
1916-жылы июнда жергиликтїї 
элдерди согуштук-оорук иштери-
не чакыруу жєнїндє падышанын 
Жарлыгы жарыяланган. Ансыз 
да кыжыры кайнаган эл пады-
шанын каарынан, мыкты курал-
данган аскерлеринен жалтанбай 
кїрєшкє кєтєрїлгєн.

ОРТО АЗИЯ, 
КАЗАКСТАНДЫ 
КАМТЫГАН 
КЄТЄРЇЛЇШ

1916-жылы алгач кєтєрїлїш 
Орто Азия, Казакстандын ке-
ўири аймагын кучагына ал-
ган. Ага 10 млн жергиликтїї 
калк тартылган. Элдик кыймыл 
июль айында адегенде толкун-
доолор тїрїндє башталып, ав-
густта куралдуу кєтєрїлїшкє 
єсїп жеткен да, октябрдын ая-
гына чейин созулган. Анын баш-
талышы 1916-жылы 4-июлда Ко-
жент шаарында єткєн толкун-
доолордон улам єрт алган. Алар 
орус падышасынын Жарлыгы-
на ачыктан-ачык нааразычылык 
билдиришкен. Кєп єтпєй мын-
дай толкундоолор бєлєк айыл-
кыштактарда, калааларда да 
башталган.

Июль айынын орто ченин-
де толкундоолор Фергана єрєє-
нїндє кеўири кулач жайып, ага 
кыргыздар активдїї катышкан. 
Кєтєрїлїш башталганда эле Ан-
жиян уездинин Алтын-Булак, 
Базар-Коргон болуштуктарынын 
калкы айрыкча чечкиндїїлїк-
тї кєрсєтїшєт. Алар падышанын 
Жарлыгын аткаруудан ачык эле 
баш тартып, тизмелерди жок кы-
лышкан. Мындай окуялар коў-
шулаш Балыкчы, Желе-Кудук, 
Массан, Майсары жана башка 
болуштуктарда да болгон. Ай-
рыкча кыргыздар жашаган тоо-
луу аймактарда элдик кыймыл 
курч мїнєздє єткєн. Кєтєрї-
лїшкє Кокон, Наманган уездде-
ринин кыргыз калкы да актив-
дїї катышкан.

Ал эми Ош уездинде кєтєрї-
лїш июлдун баш ченинде эле 
башталып, толкундоолордун эў 
ириси Сулайман тоонун этегин-
де єткєн жыйын болуп эсепте-
лет. Ага 10 миўдей киши катыш-
кан. Жыйынга чогулган эл «Со-
гушка барбайбыз, балдарыбыз-
ды бербейбиз!» деп ачык эле кар-
шылык кєрсєтїшкєн. Колония-
лык бийлик жазалоочу аскерди 
чакырып, жыйынды араў тарат-
кан. Жыйындын айрым уюшту-
руучулары, демилгечилери ка-
макка алынган.

Мындай толкундоолор Булак-
башы болуштугунун Кожо-Абад, 
Чакыр кыштактарында дээрлик 
бир жумага созулган. Ошол эле 

июль айында Їч-Коргон кыш-
тагынын эли кєтєрїлгєн. Аны 
падышалык аскерлер кїч менен 
баскан, їч киши єлїп, 15 киши 
камалган. Єзгєндєгї кєтєрїлїш 
да курч мїнєздє жїрїп, бир не-
че кїнгє созулган. Элдик кый-
мылга Алай, Гїлчє, Ноокат жана 
башка болуштуктардын калкы да 
тартылган. Августтун башында 
Тїштїк Кыргызстандын кеўири 
бєлїгї кєтєрїлїштїн кучагында 
калган. Бирок, падышалык Рос-
сиянын кїчтїї армиясы элдик 
толкундоолорду басып койгон.

ТЇНДЇК 
АЙМАКТАГЫ ЭЛДИК 
ТОЛКУНДООЛОР

Кыргыз мамлекетинин тїн-
дїгїндє алгачкы толкундоолор 
1916-жылдын июль  айынын ор-
тосунда башталып, айрым єз-
гєчєлїктєргє ээ болгон (миса-
лы, элдик куралдуу кєтєрїлїш – 
Ч.А.). Кєтєрїлїшкє кыргыздар, 
казактар, дунгандар, уйгурлар, 
сарт-калмактар, татарлардын 
єкїлдєрї, кээ бир орус, украин 
дыйкандары катышкан. Кєтє-
рїлїш мыкты куралданган па-
дыша аскерлери менен куралдуу 
кагылышуунун деўгээлине єсїп 
жеткен. Июль айынын аягында 
элдик толкундоолор Жети-Суу 
облусунда кулач жайган. Ал эми 
августта куралдуу кєтєрїлїштїн 
алоолонгон оту толук тутанган. 
Тїндїк Кыргызстанда куралдуу 
кєтєрїлїш кеминдик кыргыздар-
дын кыймылы менен башталган.

Августтун башында Кемин-
деги Шабдан баатырдын мечи-
тинде жыйын єткєн. Жыйында 
падышанын Жарлыгы, калктын 
оор абалы, тагдыры узакка тал-
кууланып, кєпчїлїк калк Жар-
лыкты аткаруудан баш тарткан. 
Кєз каранды эместик їчїн кї-
рєш баштоо жєнїндє бїтїм чы-
гарылган. Кїрєштє элге баш-
кєз болсун їчїн эзелки каада-
салт боюнча калайыкка баркы 
бар Шабдан баатырдын уулу 
Мєкїш хан кєтєрїлгєн (мында 
хан – ошол чогулган элдин аскер 
башчысы дегенди билдирген). Кєп 
єтпєй бєлєк аймактарда да жол 
башчыларды хан кєтєрїї жїр-
гєн. Ысык-Кєлдє Батыркан Но-
гой уулу, Борбордук Теўир-Тоодо 
Канат Ыбыке уулу хан кєтєрїл-
гєн. Кескин айырмачылыктары-
на карабастан, эмгекчил эл менен 

ак сєєк тєбєлдєр кыйынчылык-
та биригишкен. Кєп узабай кє-
тєрїлїш Кеминден Сокулукка 
чейинки аймакка кулач жайган. 
Кєтєрїлїшчїлєр Верный – Пиш-
пек жолун ээлеп, почта, телег-
раф байланыш тїйїндєрїн тал-
калашкан. Элдик кыймылды тез 
басуу їчїн падышалык акимдер 
Тїндїк Кыргызстанга 2 казак-
орус полкун, 6 жїздїк, 30дан 
ашуун рота жиберген.

8-августта болсо Токмокко жа-
кын жайгашкан айылдарда кє-
тєрїлїш башталган. 9-августта 
Боом капчыгайында Ыбрайым 
Тєлє уулу баш болгон кыргыз 
кошууну Ысык-Кєлгє бараткан 
аскерлердин жолун тоскон. 30 
миўден ашуун огу менен 200гє 
жакын мылтык олжо кылынган. 
Август айынын ортосунда Ысык-
Кєл ойдуўунда, Таласта, Борбор-
дук Теўир-Тоодо кїрєш кїчєгєн. 
Кочкордо кєтєрїлїшчїлєр Сто-
лыпино, Белоцарский айылда-
рына чабуул коюшкан. Ал эми 
Чїйдє  Токмок шаарын камоо 10 
кїнгє созулган (13–22-августтар-
да). Ошол кезде Пишпек уездин-
де 12 болуштуктун эли кєтєрї-
лїшкє чыкканы белгилїї. Кєл 
кылаасындагы куралдуу кєтє-
рїлїш єзгєчє курч мїнєздє єт-
кєн. Кєтєрїлїшкє чыккан кыр-
гыздар, казактар, уйгурлар менен 
дунгандар Каркыра жарманке-
синде 500дєн ашык дїкєндї єрт-
тєшкєн.

Ысык-Кєлдє падышалык чи-
новниктерге, кулактарга кол са-
луу 9-августта эле башталган. 
Кєтєрїлїшкє Ырдык кышта-
гынын дунгандары 11-август-
тан тартып активдїї катышкан. 
Ошол кїнї алар Ырдыкка келе 
жаткан аскерлердин жолун то-
суп, андан соў Караколго чабуул 
коюшкан. Эртеси кыргыздар жа-
на дунгандар шаарды ээлеп алуу-
га чечкиндїї аракет жасашкан. 
Ошол эле кїнї 400 кишиден тур-
ган дунгандар кошууну падыша-
лык аскерлерге кол салып, айы-
гышкан кармаш жїргєн. 12-ав-
густта Каракол тїрмєсїндє 
300дєн ашуун кыргыз, дунган, 
уйгур козголоў чыгарышкан.

13-14-августта Челпек, Бєрї-
баш айылдарындагы калмак-
тар кїрєшкє тартылган. Бєрї-
баш айылы бир нече кїн кєтє-
рїлїштїн чордону болуп тур-
ган. Кєтєрїлїшкє башкыр, та-
тар элдеринин єкїлдєрї, айрым 
орус, украин дыйкандары да ка-
тышкан. Кєтєрїлїшчїлєр ме-
нен жазалоочу аскерлердин ор-
тосундагы акыркы ири салгы-
лашуулар 23-августта Каракол-
дун жанында, 28-августта Тїп-
тє болгон. Ага 7 миўден ашык 
киши катышкан.

ЖЕЎИЛЇЇНЇН 
СЕБЕПТЕРИ

Кїзгє жуук кєтєрїлїшчїлєр 
тоо таянып, чегине баштаган. 

Мыкты куралданган орус ас-
керлерине каршы кармаштарда 
алар оор жоготууларга учураш-
кан. Сентябрь айында коргонуу 
мїнєзїндєгї чакан беттешїїлєр 
болот. Падышалык аскерлердин 
ырайымсыз кысымына туруш-
тук бере албасына кєзї жеткен эл 
жан айласы кылып, Ата Журттан 
качууга аргасыз болгон. Ошен-
тип, кеч кїздє кайгылуу Їркїн 
трагедиясы башталып, 39 бо-
луштуктун эли їрккєн. Кытай-
га качкан 45 миў тїтїн элдин 
жалпы саны 160 миў адамдан 
ашып, анын 130 миўге жакыны 
кыргыздар болгон. Їрккєн элдин 
малынын кєбї таланып, калганы 
ит-кушка жем болгон.

1917-жылдын башына карата 
Жети-Суу облусунда 38 миў тї-
тїн же 150 миў адам зыянга учу-
раган. Ошентип кєтєрїлїш же-
ўилїї менен аяктаган. Кєп эл 
кырылып калган (Їркїндє кан-
ча адам єлгєнї боюнча ар тїрдїї 
маалыматтар айтылып жїрєт, 
бул маселе боюнча окумуштуулар 
тереў изилдєєлєрдї жїргїзїї ке-
рек – Ч.А.).  Анын негизги себеби 
кєтєрїлїштїн алдын ала жакшы 
даярдалбагандыгы болгон. Жет-
киликтїї уюшулбай, кєтєрїлїш-
чїлєр чачырабоого, бєлїнбєєгє 
аракеттенишкен. Бирок, єз ара 
байланыш солгун болуп, бирдик-
тїї жетекчилик болбогон. Кєтє-
рїлїшкє чыккандардын согуштук 
даярдыгы жок, курал-жарак же-
тишсиз болгон. Жазалоочу пады-
шалык аскерлер, албетте, согуш-
тук машыгуусу жана куралдануусу 
жагынан артыкчылык кылган.

КЄТЄРЇЛЇШТЇН 
ТАРЫХЫЙ 
МААНИСИ

Жеўилип калганына карабас-
тан, кєтєрїлїштїн тарыхый маа-
ниси зор. Тїпкї калк кєз каран-
ды эместик їчїн кїрєштїн таж-
рыйбасына ээ болгон. Кубаттуу 
элдик кыймыл аймактагы ко-
лониялык бийликти кыйла ал-
сыраткан. Колониялык эзїїнїн 
запкысы жанына баткан кєп 
улуттуу калктын ынтымагы арт-
кан. Алар падышалыктын коло-
ниялык улут саясатына каршы 
кїрєштє бирге болушту. Кыр-
гыз эли Ата Журтун бошотуу 
їчїн, єз алдынчалык їчїн кє-
тєрїлїшкє чыккан. 1916-жыл-
дагы кайгылуу окуя – кыргыз 
элинин 19-кылымдын экинчи 
жарымы – 20-кылымдын ба-
шындагы улуттук-боштондук 
кыймылдарынын эў ириси. Ал 
элдин эсинде “Їркїн” деген ат 
менен тїбєлїккє сакталып кал-
ды. 

Эскертїї: бул материал Їр-
кїндїн 105 жылдыгына карата 
интернет булактарына таянып 
даярдалды.

Даярдаган 
Азизбек ЧАМАШЕВ

Їркїн – 105

КОЛОНИЯЛЫК 
САЯСАТКА КАРШЫ 
ЭЛДИК КЇРЄШ
Кыргыз элинин тарыхы – тїрк элдеринин ичинен эў байыркылыгы 
менен айырмаланат. Каарман ата-бабаларыбыз биздин замандын 
840-жылы Улуу Кыргыз Каганаттыгын тїптєгєн. Албетте, 
ушундай ооматтуу учурлар менен удаалаш сырттан келген кїчтїї 
жоолорго туруштук бере албай, чабылып-чачыраган мезгилдери да 
болгон. Кыргыз элинин кубанычтуу, кайгылуу замандары “Манас” 
эпосунда кенен чагылдырылган. Быйыл Кыргыз Республикасы эгемен 
мамлекет болгонуна 30 жыл толду. Ушул улуу майрамга Їркїн 
окуясынын 105 (1916-2021) жылдыгы дал келип калышы жєн жерден 
эмес. Себеби, мындай трагедиялуу кыргын болбогондо азыр кыргыз 
элинин саны 10 миллион адамдан эбак эле ашып кетмек. 
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«ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫ” ААК 
2021-жылдын 8-сентябрында саат 10.00дє Бишкек шаары, Жибек 
Жолу кєчєсї, 326 дарегинде боло турган акционерлердин кезексиз 

чакырылган жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 
маалымдайт: 

ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – à÷ûê.

КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû ñààò 9.00äºí ñààò 10.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Áèøêåê 
øààðû, Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿, 326 äàðåãèíåí æå “Ýëåêòð ñòàíöèÿëàðû” ÀÀÊíûí  êîðïî-
ðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà 
áîëîò. Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ”
Извещает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, которое состоится 8 сентября 2021 года в 10.00 ч. по 
адресу: г. Бишкек,  ул. Жибек Жолу, 326.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 9.00 ÷. äî 10.00÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, óë. Æèáåê Æîëó, 326, è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå 
ñòàíöèè» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 
98-88-22, äîá.4445.

 «ТЇНДЇКЭЛЕКТР” ААК 
2021-жылдын 9-сентябрында саат 14.00дє Бишкек шаары, 

Чкалов кєчєсї, 3 дарегинде боло турган акционерлердин кезексиз 
чакырылган жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 

маалымдайт: 
 ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – à÷ûê.

 КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû ñààò 13.00äºí ñààò 14.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Áèø-
êåê øààðû, ×êàëîâ êº÷ºñ¿, 3 äàðåãèíåí æå “Ò¿íä¿êýëåêòð” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê 
êàò÷ûñûíàí: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.
Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО “СЕВЕРЭЛЕКТРО”
Извещает о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, которое состоится 9 сентября 2021 года в 14.00 ч. 
по адресу: г. Бишкек, ул. Чкалова,3.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 13.00 ÷. äî 14.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: 
ã. Áèøêåê, óë. ×êàëîâà,3, è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 98-88-22, äîá.4445.

«УЭТ КЫРГЫЗСТАН» ААК 
2021-жылдын 8-сентябрында саат 14.00дє Бишкек шаары, 

Жибек Жолу, 326 дарегинде боло турган акционерлердин кезексиз 
чакырылган жалпы чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 

маалымдайт: 
 ªòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû - à÷ûê.

КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû ñààò 13.00äºí ñààò 14.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Áèøêåê 
øààðû, Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿, 326, äàðåãèíåí æå “ÓÝÒ Êûðãûçñòàí” ÀÀÊíûí êîðïîðà-
òèâäèê êàò÷ûñûíàí: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà 
áîëîò. Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО “НЭС КЫРГЫЗСТАНА” 
Извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 8 сентября 2021 года в 14.00 ч. по адресу: 
г. Бишкек, ул. Жибек Жолу, 326.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 13.00 ÷. äî 14.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Æèáåê Æîëó, 326, è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» ïî àäðåñó ã.Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
(0312) 98-88-22, äîá. 4445.

«ОШЭЛЕКТР” ААК УШУЛ БИЛДИРЇЇНЇ МААЛЫМДАЙТ: 
- “Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí æàëïû êåçåêñèç ÷àêûðûëãàí ÷îãóëóøó 

2021-æûëäûí 10-ñåíòÿáðûíäà ºòêºð¿ëºò.

- ªòêºð¿ëº òóðãàí æåðè: “Îøýëåêòðî” ÀÀÊíûí ÷îãóëóø ºòêºð¿ë¿¿÷¿ çàëû, æàéãàøêàí 
æåðè, äàðåãè: Îø øààðû, È.Ðàççàêîâ ïðîñïåêòè, 19 à;

- Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû ñààò 14.00äºí áàøòàï;

- ×îãóëóøòóí áàøòàëûø óáàêòûñû ñààò 15.00äº;

- “Îøýëåêòð” ÀÀÊíûí êåçåêñèç ÷àêûðûëãàí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóãó áàð 
àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Îø øààðû, 
È.Ðàççàêîâ ïðîñïåêòè, 19 à, 202-áºëìº, òåëåôîí: (03222) 8-25-93 æàíà ”Îøýëåêòð” 
ÀÀÊíûí (www.oshelectro.kg) ñàéòûíàí òààíûøóóãà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ë-
äºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäà òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó 
áîëóóãà òèéèø.

НАСТОЯЩИМ ОАО «ОШЭЛЕКТРО» СООБЩАЕТ:
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîñòîèòñÿ Âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 

«Îøýëåêòðî» - 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà;

- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ- àêòîâûé çàë ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
ã.Îø, ïð. È.Ðàççàêîâà 19à;

- Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ ñ 14.00 ÷àñîâ;

- Âðåìÿ íà÷àëî ñîáðàíèÿ – 15.00 ÷àñîâ;

- Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âíåî÷åðåäíîì 
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» -  16 àâãóñòà 2021 ãîäà.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Îø,  ïð.È.Ðàç-
çàêîâà, 19à, è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâà, êàáèíåò 202, òåëåôîí: (03222) 
8-25-93 è íà ñàéòå ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» (www.oshelectro.kg)

Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì 
àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

ПССИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г.БИШКЕК 
объявляет первичные публичные торги на заложенное имущество: 

- земельный участок без строения, расположенный по адресу: г.Бишкек, 
ул. Ракетная, д. 1 пер. г.Бишкек, ул.Бельская, д.25, идентификационный код 1-03-01-

0001-0419, принадлежащий залогодателю на праве собственности Тостоковой Элизы 
Токсобаевны на основании договора купли-продажи за №2018242181 от 

21 декабря 2018 года, путем продажи с публичных торгов, установив его начальную 
(стартовую) продажную цену в размере 960 000 (девятьсот шестьдесят тысяч) сом.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áåç ñòðîåíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ðàêåòíàÿ, ä. 1 ïåð. ã.Áèøêåê, óë.Áåëüñêàÿ, 
ä. 25, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòüþ â ðàçìåðå 960 000 (äåâÿòüñîò 
øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì, ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé çàëîæåííûé 
ó÷àñòîê ñîñòîÿòñÿ 27 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ðà-
êåòíàÿ, ä. 1, ïåð. óë.Áåëüñêàÿ, ä. 25, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòüþ 
â ðàçìåðå 960 000 (äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
âûøåóêàçàííîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê-Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ 
ÊÐ ÁÈÊ 440001, ð/ñ 440200421000000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÓÑÓÏÁÅÊÎÂÓ À.Ø. ïî òåë.: (0505) 59-75-95.
Í-349 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñàêòà î ïðàâå 
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåì.

ó÷àñòîê × ¹398946 íà èìÿ Ñàðóåâà 
Íóðáåêà Áàðêàëáàñîâè÷à (îò 17.08.12 ã.) 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ð.Æ.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé êíèæêè 
ÀÒ-IX ¹0755933 íà èìÿ Àáäûðàñóëîâà 

Ðóñòàìà Ðàâøàíáåêîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-350

ªçãºí ðàéîíóíóí Aê-Æàð àéûëûíûí 
òóðãóíó Øàèìîâ Ñóéóíáàéãà òààíäûê 

æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ¹04386 
(1994-æûëû 10-íîÿáðäà áåðèëãåí) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-593

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííîãî 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ 
×¹0096331 (îò 23.05.2007 ãîäà) íà èìÿ 

Ñàïàðàëèåâîé Ñîíè Êàïàðáåêîâíû 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-351

Ñ-134

Ñ-250

Ñ-248

Ñ-145
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Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû Òåðåê-Ñóó 
àéûë ºêìºò¿í¿í Òåðåê-Ñóó 

àéûëûíûí òóðãóíó Ìûðçàëèåâ 
Æóçóïêà òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
¹Ð300 (28.05.1996-æûëû êàòòàëãàí) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-003

Àêìàòæàíîâ Òºëºíãº òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ×À ¹1015 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-347

«ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» ААК 
2021-жылдын 10-сентябрында Жалал-Абад шаары, 

Ленин кєчєсї 159 (“Жалалабатэлектро” ААКнын имаратында) 
дарегинде боло турган акционерлердин жалпы кезексиз 

чакырылган чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

ªêºð¿¿í¿í ôîðìàñû - à÷ûê

КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî - ñààò 8.00äºí ñààò 9.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Æàëàë-
Àáàä øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 159 æå “Æàëàëàáàòýëåêòðî” ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê 
êàò÷ûñûíàí: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò. 
Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 10 сентября 2021 года в 09.00 ч. по адресу: 
г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 159 (в здании ОАО 

«Жалалабатэлектро»).

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 08.00 ÷. äî 09.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: 
ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Ëåíèíà, 159 è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Æàëàëà-

áàòýëåêòðî» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
(0312) 98-88-22, äîá. 4445.

 «ЧЫГЫШ ЭЛЕКТР” ААК 
2021-жылдын 7-сентябрында Каракол шаары, Масалиев кєчєсї, 

24 (“Чыгыш электр” ААКнын имаратында) дарегинде боло турган 
акционерлердин жалпы кезексиз чакырылган чогулушун єткєрє 

тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

 ªêºð¿¿í¿í ôîðìàñû - à÷ûê

 КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû- ñààò 9.00äºí ñààò 10.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøóóãà áî-
ëîò: Êàðàêîë øààðû, Ìàñàëèåâ êº÷ºñ¿, 24 æå ÀÀÊíûí êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí, 
Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò. Ñóðàï-áèë¿¿ 
òåëåôîíäîðó: (0312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО»
извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 7 сентября 2021 года в 10.00 ч. по адресу: 
г. Каракол, ул. Масалиева, 24 (в здании  ОАО «Востокэлектро»).

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-

ùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 09.00 ÷. äî 10.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àäðåñó: 
ã. Êàðàêîë, óë. Ìàñàëèåâà, 24 è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî» 

ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 98-88-22, 
äîá.4445

«БИШКЕКЖЫЛУУЛУК ТАРМАГЫ» ААК 
2021-жылдын 9-сентябрында саат 10.00дє Бишкек шаа-
ры, Жукеев-Пудовкин кєчєсї, 2/1 дарегинде боло турган 

акционерлердин кезексиз чакырылган жалпы чогулу-
шун єткєрє тургандыгы жєнїндє маалымдайт: 

КЇН ТАРТИБИ: 
1. Êîîìäóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2. 2021-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 

æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 

æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî óáàêòûñû - ñààò 9.00äºí ñààò 10.00ãº ÷åéèí.
Àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí àêöèîíåðëåð êîîìäîí òºìºíäºã¿ äàðåêòåí: Áèøêåê 
øààðû, Æóêååâ-Ïóäîâêèí êº÷ºñ¿, 2/1 æå “Áèøêåêæûëóóëóê òàðìàãû” ÀÀÊíûí êîðïî-
ðàòèâäèê êàò÷ûñûíàí: Áèøêåê øààðû, Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119 äàðåãèíåí òààíûøóóãà 
áîëîò. Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: (0312) 98-88-22, êîøóì÷à 4445.

ОАО “БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ”
Извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров, 

которое состоится 9 сентября 2021 года в 10.00 ч.
 по адресу: г. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, 2/1.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè Îáùåñòâà. 
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
3. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îá-

ùåñòâà.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – ñ 9.00 ÷. äî 10.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ – 16 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àêöèîíåðíîì Îáùåñòâå ïî àä-
ðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Æóêååâà-Ïóäîâêèíà, 2/1, è ó êîðïîðàòèâíîãî ñåêðåòàðÿ ÎÀÎ 
«Áèøêåêòåïëîñåòü» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 
(0312) 98-88-22, äîá.4445.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров
 ОАО «Государственная Ипотечная Компания»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 16 àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%

ОАО «Государственная Ипотечная Компания» сообщает о 
существенном факте,

16 àâãóñòà 2021 ãîäà â 11.30 ÷àñîâ ñîñòîÿëîñü Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå 
àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñò-

ðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà».
Çà – 100%.

2. Î äîñðî÷íîì ïîãàøåíèè êðåäèòíûõ îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä Ìèíèñòåðñòâîì ýêî-
íîìèêè è ôèíàíñîâ.

Çà – 100%.

ОАО «Государственная Ипотечная Компания» 
объявляет публичные торги в форме открытого аукциона о 

сдаче в аренду цокольного помещения многоэтажного жилого 
дома, расположенного по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч, 6/2 
Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ 

àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228. Àóêöèîí ñîñòîèò èç òðåõ ëîòîâ. Îòêðûòûå 
òîðãè íà êàæäîå ïîìåùåíèå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îòäåëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà 
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10 000 
(äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì è äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó íà òîò ëîò, â êîòîðîì ïðèíèìàåò 
ó÷àñòèå ó÷àñòíèê. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Ñåêòîð çàêóïîê è 
õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê óë. Òîêòîãóëà, 228, òåë.: (0312) 
610 680, (0700) 111 887.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»

Îáùèå ñâåäåíèÿ Ïîìåùåíèå íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
ìêð. Òóíãó÷, 6/2

Ïëîùàäü 1 ëîò: 1 ïîäúåçä 195,5 êâ.ì.
2 ëîò: 2 ïîäúåçä 179,6 êâ.ì.
3 ëîò: 3 ïîäúåçä 187,7 êâ.ì.
Îáùàÿ ïëîùàäü 562,8 êâ.ì.

Ñðîê àðåíäû Òðè ãîäà

Èíûå óñëîâèÿ ïî äîãîâîðó Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: õîðîøåå (òðåáóåòñÿ  
ðåìîíò)

Ñòàðòîâàÿ öåíà àóêöèîíà (â ìåñÿö) 538 (ïÿòüñîò òðèäöàòü âîñåìü) ñîì çà 1 êâàä-
ðàòíûé ìåòð

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì

Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ 20 (äâàäöàòü) ñîì

Íà÷àëî àóêöèîíà 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ã. Áèøêåê óë. Òîêòîãóëà, 228
Ñàÿáàåâ Ñàäûðáåê Òóðäóãîæîåâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹4157 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-348

Ñ-081 Ñ-086

Ñ-088

Ñ-087
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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 ¹.790  Íóñêàñû 4262

Áàñóóãà 16.08.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума

кїндєрї чыгат.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК 

объявляет публичные торги на основании исполнительного 
листа от 16 апреля 2021 года, выданного Свердловским 

районным судом г.Бишкек по делу №СГ-80/21Б4, об обращении 
взыскания на заложенное недвижимое имущество:

- квартира общей полезной площадью - 58,4 кв.м., жилой площадью - 43,5 кв.м., 
расположенная по адресу: г.Бишкек, ул.Гоголя, дом. №6, кв. 89 принадлежащая 
должнику Койчукуловой А.Т. на праве собственности, согласно договору купли 

продажи от 28.10.2014 года (идентификационный код №1-03-07-0040-0055-01-089), 
путем продажи с публичных торгов, с начальной (стартовой) продажной ценой 

в размере 1 644 000 (один миллион шестьсот сорок четыре тысяча) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèè èìó-
ùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ãîãîëÿ, ä.¹6, êâ. 89.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü 5% íà äåïîçèò-
íûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ 4402042100000489, ïîëó÷àòåëü 
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440204, êîä ïëàòåæà 14511900 è îáðàòèòüñÿ 
ñ çàÿâëåíèåì â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. 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 7 äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïîêóïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Êóíäóçîâ Ó.Ê.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0708) 98-89-99.
Í-344 

Áàðìàíáàåâ Áàçàðáåêêå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ êîä 3-7-2-0-2 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-345

Ìóðàòàëèåâ Ñàãûíáåêêå òèåøåë¿¿ 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 

áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ Á¹006397 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Í-340

ªçãºí ðàéîíó, Øàìàë-Òåðåê àéûëûíûí 
òóðãóíó Òóòàøåâ Àëìàíáåò 

Êàëìàìàòîâè÷êå òààíäûê æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêòû ñåðèÿ 
×¹182927, ÈÍÍ 5-06-13-1001-0066 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-127

Æåêå èøêåð ×èíòàåâà 
Àé÷óðîê Êóáàíû÷áåêîâíà 

ÎÊÏÎ 29521859, ÈÍÍ 12810196300163 
ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í òîêòîòîò. Äîîìàòòàð 

ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò.

Äàðåãè: Îø îáë., ªçãºí ðàéîíó, 
Êûçûë-Îêòÿáðü àéûëû.

Ï/Ï-875

Àê-Äºáº àéûë ºêìºò¿í¿í Êûçûë-Ñàé 
àéûëûíûí òóðãóíó Ðûñàëèåâ 
Çàðëûêêà òèåøåë¿¿ ÏÌÊäàãû 

òóðàê æàéûíûí ñåðèÿ × ¹083284 
ñàíäóó ìàìëåêåòòèê àêòûñû æàíà 

òåõ. ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí

Ï/Ï-916

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí Ûëàé-Òàëàà 
àéûëûíûí òóðãóíó Ñàãûíáåê 

óóëó Æóìàêàäûðãà òààíäûê æåêå 
èøêåðäèêòè òàñòûêòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 22202199100954, ÎÊÏÎ 28230374 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-209 

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí Ûëàé-Òàëàà 
àéûëûíûí òóðãóíó Ñûäûêîâ 

Æîëáîëîò Òóðäóìàìàòîâè÷êå òààíäûê 
æåêå èøêåðäèêòè òàñòûêòîî÷ó 

ê¿áºë¿ã¿ ÈÍÍ 20612197500637, ÎÊÏÎ 
28230374 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-207 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹124820 
(îò 13.02.2008 ã.) èäåí. êîä 2-04-11-
0001-0119 íà èìÿ Àëòûáàñàðîâîé 
Ãóëüáàðû Àëûìáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-342

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹123546 îò 27.12.2007 ã. íà èìÿ 
Ñòàäíèêîâà Ïåòðà Àëåêñååâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-343

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîã. êóïëè ïðîäàæè 
¹2018-12731 (îò 26.12.2018 ã.) è ãîñ. 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
× ¹483846 (îò 07.10.2013 ã.) íà èìÿ 

Áàáóðáåêîâà Òûí÷òûêà Êåíåøáåêîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-341 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ 

тємєнкї багыттар боюнча ачык сынак жарыялайт:

- Коопсуздук жана маалыматтык коргонуу башкармалыгынын 
Маалыматты коргоо бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими боюнча 

иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн - 2 бирдик.

Äîêóìåíòòåð 2021-æûëäûí 30-àâãóñòóíäà ñààò 17.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò.
Ñûíàêêà êàòûøóó ¿÷¿í òàëàïêåðëåðãå êàðàòà òàëàïòàð, àëàðäûí ôóíêöèîíàëäûê 

ìèëäåòòåðè æàíà òèåøåë¿¿ äîêóìåíòòåðäèí òèçìåñè Óëóòòóê áàíêòûí www.nbkr.kg 
äàðåãè áîþí÷à ñàéòûíäà («Èøêå êàáûë àëóó»/ «Áîø òóðãàí êûçìàò îðóíäàðû») æàé-
ãàøòûðûëãàí.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайрылууга болот:
Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук 
банктын Персонал менен иш алып баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє 

же (0312) 61-10-21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.

Þëäàøåâà Ìóáàðàêõàíãà òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí  

àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó Áàçàð-Êîðãîí 
àéûëûíäàãû Óñìàíîâà í/æ äàðåãèíäåãè 
òóðàê æàéûíûí òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 

(èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 
3-02-02-0023-1009) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ä-26

ПССИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК 
объявляет публичные торги на заложенное недвижимое имущество: 

- жилую квартиру, общей полезной площадью - 63,5 кв.м., жилой площадью -
 41,0 кв.м., находящейся по адресу: г.Бишкек, мкр. Джал-23, д. 15, кв. 36, 

идентификационным кодом №1-01-11-0059-0006-01-040, принадлежащей 
на праве частной собственности Маматовой Эльмире Каныбековне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) ñòîèìîñòü çàëîæåííîãî èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò - 
2 369 002 (äâà ìèëëèîíà òðèñòà øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâà) ñîìîâ.

Ñîãëàñíî ñòàòüè 82,83,84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå ñóäåáíûõ 
èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî 
âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà 
ã.Áèøêåê, ë/ñ 4402052100000877, ð/ñ ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñò-
âî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî 
ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé öåíû. 
Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ 
ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Íóðêàëûêîâà Ã.Ä., 

òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0312) 30-36-04, (0553) 23-01-21.
Í-346 

ОАО «Керемет Банк» 
óâåäîìëÿåò, ÷òî îáúÿâëåííûé 
íà 09.08.2021 ãîäà òåíäåð «Íà 

ïðèîáðåòåíèå îôèñíîãî ïîìåùåíèÿ 
äëÿ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ïðèçíàí 

íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïî ïðè÷èíå 
îòñóòñòâèÿ ïðåäëîæåíèé.

Ñ/Î-166

РЕШЕНИЯ, 
принятые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Кошой»

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: âíåî÷åðåäíîå ñîáðàíèå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: î÷íîå ãîëîñîâàíèå.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 13 àâãóñòà 2021 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×óéñêàÿ îáë., Ñîêóëóêñêèé ð-í, 
ã. Øîïîêîâ, óë. Ëåíèíà, 15.
Êâîðóì îáùåãî ñîáðàíèÿ: 85,62%.

Ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ ÇÀ %

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: Êóçèí À.À.,  Êóöåíêî Ë.À., Çàèí÷ó-
êîâñêàÿ Í.À. 100

2. ÎÀÎ «Êîøîé», â öåëÿõ ïîïîëíåíèÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ è ïðèâ-
ëå÷åíèÿ íåîáõîäèìîãî äëÿ ýòîãî îáúåìà êðåäèòíûõ ñðåäñòâ, ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ 
«Êàèíäû-Êàíò» âûñòóïèòü â êà÷åñòâå ñîçàåìùèêîâ è ïîëó÷èòü â Ðîññèéñêî-Êûð-
ãûçñêîì Ôîíäå ðàçâèòèÿ êðåäèò â âèäå âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìè-
òîì 10 000 000,00 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ) äîëëàðîâ ÑØÀ (èëè ýêâèâàëåíòíîé ñóììå â 
ðîññèéñêèõ ðóáëÿõ), ñðîêîì íà 36 (òðèäöàòü øåñòü) ìåñÿöåâ, ñ ïðîöåíòíîé ñòàâêîé 
6Ì LIBOR*+4,9% ãîäîâûõ â äîëëàðàõ ÑØÀ (èëè ÎÔÇ**+5% ãîäîâûõ â ðîññèéñêèõ 
ðóáëÿõ), â ñâÿçè ñ ÷åì çàêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèé êðåäèòíûé äîãîâîð íà óêàçàííûõ 
â íàñòîÿùåì ðåøåíèè ñóùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ, ñîäåðæàùèé àðáèòðàæíóþ îãîâîðêó.

85,62

3. Â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óêàçàííîìó êðåäèòó ÎÀÎ «Êî-
øîé» ïðåäîñòàâèòü Ðîññèéñêî-Êûðãûçñêîìó Ôîíäó ðàçâèòèÿ â çàëîã èìóùåñòâåí-
íûé êîìïëåêñ ÎÀÎ «Êîøîé» ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×óéñêàÿ îáëàñòü, 
Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ã. Øîïîêîâ, óë. Ëåíèíà, 15.

4. Îäîáðèòü ïðåäîñòàâëåíèå ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò», ÎñÎÎ «Àãðî Õîëäèíã Ãðóïï», 
ÎñÎÎ «ÊûðãûçÏðîìÈíâåñò» â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî óêàçàííî-
ìó êðåäèòó Ðîññèéñêî-Êûðãûçñêîìó Ôîíäó ðàçâèòèÿ â çàëîã:

 ´ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò» ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ×óéñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàèíäà, Ïàíôèëîâñêèé ðàéîí, 
óë. Ìèðà, 1;

 ´ ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êîøîé» (35,30%), ïðèíàäëåæàùåãî ÎñÎÎ «Àãðî 
Õîëäèíã Ãðóïï»;

 ´ ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êîøîé» (49,9%), ïðèíàäëåæàùåãî ÎñÎÎ 
«ÊûðãûçÏðîìÈíâåñò»;

 ´ ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò» (49,00%), ïðèíàäëåæàùåãî ÎñÎÎ 
«Àãðî Õîëäèíã Ãðóïï»; 

 ´ ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò», ïðèíàäëåæàùåãî ÎñÎÎ 
«ÊûðãûçÏðîìÈíâåñò» (46,89%);

à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå ïîðó÷èòåëüñòâà ñëåäóþùèìè ëèöàìè: 
 ´ Àáäðàõìàíîâûì Íóðáåêîì Îìóðáåêîâè÷åì;
 ´ Áåêêèðîâûì Àéäåðîì Çåêêèåâè÷åì; 
 ´ Ñåâðþêîâûì Ìàêñèìîì Âèêòîðîâè÷åì.
5. Óïîëíîìî÷èòü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Êîøîé» Áàðáàëàò Àëåêñàíä-

ðà Èâàíîâè÷à íà îôîðìëåíèå è çàêëþ÷åíèå (ïîäïèñàíèå) îò èìåíè ÎÀÎ «Êîøîé» 
ñîîòâåòñòâóþùèõ äîãîâîðîâ/ñîãëàøåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ êðåäèòà, îôîðìëåíèÿ çàëîãà è ïîðó÷èòåëüñòâà (âêëþ÷àÿ ñîãëàøåíèÿ î ïî-
ðÿäêå îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà çàëîæåííîå èìóùåñòâî âî âíåñóäåáíîì ïîðÿäêå) 
ñ êðåäèòîðîì (ÐÊÔÐ),ñîçàåìùèêîì (ÎÀÎ «Êàèíäû-Êàíò»), çàëîãîäàòåëÿìè (ÎÀÎ 
«Êàèíäû-Êàíò»,ÎñÎÎ «Àãðî Õîëäèíã Ãðóïï», ÎñÎÎ «ÊûðãûçÏðîìÈíâåñò») è ïîðó-
÷èòåëÿìè (Àáäðàõìàíîâûì Í.Î., Áåêêèðîâûì À.Ç., Ñåâðþêîâûì Ì.Â.).
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Демилге ээси – классташтар 

- Дїйшєнбек мырза, жакын-
да айылыўарга барып орто 
мектепти бїткєнїўїздєрдїн 
50 жылдыгын єткєрїп келип-
сиздер. Адатта, 10-20-30 жыл-
дыктарды єткєрїп келишкен-
дер кєп эле кездешет. 40 жыл-
дыктарын єткєргєндєр да бар. 
Ал эми 50 жылдыкты белги-
легендер чанда эле болсо ке-
рек. Дегеним, бул иш-чарада 
кандай сезимдерге кабылды-
ўыз? 

- Элїї жыл деген айтканга 
оўой болгону менен кыйла эле 
убакытты єзїнє камтырын сез-
дим. Элибизде “Элїї жылда эл 
жаўы” деген кеп айтылат эмес-
пи. Бул сєздїн тєгїнї жок экенин 
туйдум. Биз мектепти бїткєн жы-
лы тєрєлгєн уул-кыздар бїгїн-
кї кїндє элїїгє чыгып калыш-
кан. Алардын балдарынын алды 
отуз жашты чапчыган эр-азамат-
тар болушкан, бала-бакыралары 
жок дегенде онго чыгып калган. 
Кыскасы, айылыбызда єзїнчє эл 
єсїп чыккан. Алар бизге салам 
айтышса, бїшїркєп “кимдин ба-
ласы элеў” деп калабыз. Бул мый-
зам ченемдїї кєрїнїшкє аргасыз 
баш ийип, кубанып да калып 
жаттык... Єкїндїргєнї биз бала 
кезде кєргєн-билген кишилер, 
бизди окуткан агай-эжейлердин 
кєпчїлїгї бїгїнкї кїндє кєздєрї 
жок, бейиши болгурлар. 

Биз Сары-Камыштагы “Бир-
лик” орто мектебин 23 окуучу 
бїткєн элек. Азыр мектебибиз 
Зыфар Эгембердиев атындагы 
орто мектеп деп аталат. Азыр 
мектептин жаўы эки кабаттуу 
имараты салынып жатыптыр. 
Айылыбыздагы ушул сыяктуу 
єзгєрїїлєр бизди кубандырат. 
Сыймыктандырат. Анан да мек-
тепти чогуу бїткєн классташта-
рыбыз менен 50 жылдан кийин 
жолугушуубуз кубанычтуу се-
зим тартуулады. Ошол эле учур-
да кєздєрї єтїп кеткен 9 класс-
ташыбыздын бажырайган элес-
терин кєз алдыбызга келтирип, 
каўырыгыбыз тїтєдї...Айтор, 
ушундай... 

- Сиздердин мектепти бїт-
кєнїўїздєрдїн 50 жылдык 
иш-чарасы айылдаштары-
ўыздарда аўыз кепке айла-
нып жатканына кїбє болдук. 
Сєз ыўгайын ушул жакка бур-
сак?.. 

- Ушинтип суроону жаўыр-
тып койгонуўуз жакшы болбо-
дубу. Болбосо, маанай чєктїргєн 
сєздєр улана берет эле да... Ки-
йинки кездерде орто мектепти 
аяктагандардын 10 жылдык, 20 
жылдык иш-чараларын єткєрїї 
кадыресе салтка айланып кал-
гандай болду. Адегенде мїмкїн-
чїлїгїнє жараша классташтар 
арасында эле єткєрїлїп келсе, 
кийинчерээк айрым колунда бар-
лар жылкы союп, мугалимдерин 
сыйлап, єзїлєрї да чардап, кан-
ча каражат сарпталганын сый-
мыктануу менен айтып жїргєн-
дєр да болду. 

Кийинки 5-6 жылда мындай 
иш-чаралар мазмундук жактан 
єзгєрїлїп, айылына, окуган мек-
тебине пайдалуу бир иш жасаган 
окуучулар кєбєйїп баратканы 
кубандырат. Айылдагы маани-
лїї маселелерге кол-кабыш кыл-
гандар, аз камсыз болгон їй-бї-
лєлєргє там салып бергендер кє-
бєйїп баратат, буюрса. Мындай 
жагымдуу кєрїнїштєрдї колдоо 
гана керек деп ойлойм... 

- Кечиресиз, Дїйшєнбек 
мырза, жогорудагы сєздєрї-
ўїз менен дагы бир суроого 
жем таштап койдуўуз. Сиздер 
50 жылдык иш-чараларыўыз-
дар менен элге кандай кызмат 
кєрсєттїўїздєр? 

- Эл катары биз деле 10, 20, 30, 
40 жылдыктарды єткєрїп кел-
дик. Ишке, їй-бїлєлїк шартка 
жараша ар кимибиз ар жерде, 
алыс-жакын аймактарда жашап 
жїрєбїз. Ошентсе да ушундай ке-
зектерде чогулууга аракеттенип, 
жєн гана єзїбїз їчїн гана єткєр-
бєй айылыбызга, окуган мекте-
бибизге бир пайдалуу иш кыл-
сак деген максатты башынан эле 
карманып келебиз. Маселен, биз 
окуган “Бирлик” орто мектеби 
азыр Зыфар Эгембердиев атын-
дагы орто мектеп аталарын жого-
руда айтпадыкпы. Мектебибизге 
ысымы ыйгарылган Зыфар Эгем-
бердиев мына ушул Сары-Камыш 
айылынын кулуну болгон. Ме-
дицина илимдеринин доктору, 
профессор, Кыргызстанда ме-
дициналык адистикке 1933-жы-
лы биринчи ээ болгон, кыргыз 
медиктеринин арасында Кыргыз 
Республикасынын алгачкы сала-
маттык сактоо министри болгон 
Зыфар акебиздин ысымын мекте-
бибизге койдуруунун демилгечи-
си менин классташтарым болго-
нун сыймыктануу менен белги-
леп кетмекчимин. 

Менин классташтарымдын 
арасында эл бийлеген, район-
дук, облустук, республикалык 
деўгээлдеги кызматтарды арка-
лагандар деле жок. Чарбада пар-
тиялык, профсоюздук кызмат-
тарда їзїрлїї иштеген Токтогул 
Байбосунов, агартуу тармагын-
да эмгек єтєгєн Лайли Рысбае-
ва, узак жылдар мектеп директо-
ру болуп иштеген Кайырбї Эди-
геевалардан башкаларыбыз кара 
жумушту камырдай жууруган, 
айыл чарба техникаларын баш-
карган, мал чарбачылыгын єнїк-
тїрїїгє салым кошкон катардагы 
эле адамдарбыз. 

Мектепти бїткєнїбїзгє 20 
жыл болгондо партком Токтогул 
Байбосунов Зыфар Эгембердиев-
дин сїрєтїн художниктерге чо-
ўойттуруп келип, мектебибиз-
дин кире беришиндеги кєрїнєє 

жерине илгенибизде мугалимде-
рибиз, айылдаштарыбыз чоў ку-
банычта болушуп, бизге алкыш-
тарын жаадырганы эсимде. 

Ал эми 40 жылдыкты белгиле-
генде эр ортонунан єтїп, кыйла 
тиш кагып калган убагыбыз эле. 
Айрым классташтарыбыз кєз жу-
муп, кайгырып дегендей... Ошон-
до кудай аман коюп, кєзїбїз ти-
рїї турсак 50 жылдык иш-чара-
ны да єткєрєлї. Элибизге эсте ка-
ларлык бир эстелик жасоого ара-
кеттенели деп тилек кылганбыз. 

- Анан учуру келип быйыл 
єткєрдїўїздєр? 

- Ооба, буюрса єткєрїп ал-
дык. Классташтарыбыз менен 
кеўешип, айылыбызга бир кєч-
мє китепкана белек кылалы деп 
макулдаштык. Бул жерде турмуш 
деген, шарт-жагдай деген бар 
экенин эске алдык. Ар кимибиз 
колубуздан келген гана салымы-
бызды кошолу деп чечтик. Мен 
єткєн жылдын кїзїнєн тартып 
эле аракеттене баштадым. Єзїм 
жєнїндє учкай айта кетсем, же-
ке тагдырыма байланыштуу жа-
рытылуу деле билимге ээ боло 
албадым, мектепти бїткєндєн 
кийин Кара-Балтадагы профтех 
окуу жайында окуп, механизатор 

болдум. Практикамды Суусамыр 
МЖСинде єткєргєм. Ошондо ал 
жердин жетекчилери окуу жай-
ды аяктаарым менен келип иш-
тешимди суранышкан. 

Окууну бїтїп, 1974-1976-жыл-
дарда армиянын катарында кыз-
мат кылдым. Андан келээрим 
менен Суусамыр МЖСинде жу-
мушка орношуп, механизатор, 
механик, талаачылык брига-
дири сыяктуу жумуштарда иш-
тедим. Эми айта берсе сєз кєп. 
Суусамырда иштеп жїргєндє эле 
тамыр кармап, сыркоолуунун 
ысык-суук экенин айта койчу 
элем. Токсонунчу жылдардан ки-
йин элдик дарыгерчилик менен 
аракеттенип келем. Оорунун мї-
нєзїнє жараша чєптєрдї пайда-
лануу боюнча єз алдымча изил-
деп, тактап, колдонуу иштерин 
жїргїзїп, элдик жана чыгыш да-
рыгерчилигинин пайдалуу жак-
тарын ачууга аракеттенип келе 
жатам. Майнабы да дурус. 

Мына ушунда билимдин пай-
дасы чоў экенин билдим. Кєп-
тєгєн китептерди окудум. Бала 
кезимден берки китепке болгон 
куштарлануум мына ушул кєчмє 
китепкана уюштурууга чоў тїрт-
кї болду окшойт. Адегенде боз 

їй, анын ичине текчелерди, стол, 
стулдарды жасатууга заказ бер-
дим. Ошону менен бирге китеп 
чогултуу иштерин кошо жїргїз-
дїм. Тиешелїї адистерден кеп-
кеўештерди алып турдум. 

Баш-аягы 115 миў сомго боз їй, 
65 миў сомго текчелер, стол, стул-
дар жасалды. Ал эми китеп чогул-
туу да бир топ машакаттуу жумуш 
экен. Кыргыз Республикасынын 
маданият, маалымат, спорт жана 
жаштар саясаты министри Кай-
рат Иманалиевдин жеке кийли-
гишїїсї менен Жалал-Абад об-
лустук китепканасынан 120 ки-
теп бєлїнїп алынды. Калганда-
ры жеке адамдардан чогултулду. 
Айрымдарын атап єтсєм, Кыр-
гыз эл акыны Карбалас Бакиров 
100, Кыргыз Республикасынын 
эр артисти, залкар куудул Кел-
дибек Ниязов 100, актёр Марат 
Алыбаев 200, акындар, манасчы-
лар тобу 100, белгилїї коомдук 
ишмер, Манас жана Ч.Айтматов 
академиясынын президенти Топ-
чубек Тургуналиев 70, ошондой 
эле жердештерибиз педагогика 
илимдеринин доктору Сулайман 
Рысбаев, Кубат Жакыпов, Бекмат 
Жээналиевдерден китептер чо-
гултулду. Жыйынтыктап айткан-
да, 1300 китеп фонду бар кєчмє 
китепкананы Сары-Камыш айыл 
єкмєтїнє єткєрїп бердик. 

- Дїйшєнбек мырза, чы-
нында эле колдоого аларлык 
чоў иш жасагансыздар. Бул 
республика боюнча алганда 
сейрек кездешчї иш десек жа-
ўылбаспыз. 

- Эми ал жагы элдин тараза-
сында болор. Баягы “Кєргєнї 
жаман бергенин доолайт” бол-
бойлу. Биз мындай кылганбыз 
деп єпкєлєп, милдет кылбай-
лы. Жаштарыбыз кєп окушсун. 
Билимдїї болушсун, элге пай-
да келтирген адамдар болушсун 
деп тилек кылалы. 

Дагы белгилей кетїїчї сєз, 
ушул 50 жылдык иш-чаранын 
алкагында Кызыл-Ойдон Кырк-
Кыздын белин ашып Тержайлак 
жайлоосуна жеткенге чейин “Бе-
шинчи каналдын” журналистте-
ри тарткан тасмада бир кездеги 
заўгыраган жолдун азыркы аба-
лы, борбор шаарыбызга Сары-
Камыштын эли кандай кыйын-
чылыктар менен каттай турганы 
кеўири чагылдырылды. Телеви-
дениеден кєргєн тиешелїї же-
текчилер Сары-Камыштын жо-
луна кєўїл бурушар деп ойлодук. 

Ошону менен бирге бул иш-ча-
рабыз айылдаштарыбызга тар-
тууланган маданий-массалык 
иш-чара да болсун деген аруу 
тилегибиз эле. Кытайлык боор-
дошубуз, тєкмє акын Акмат-
бек Султан уулу, менин комуз-
чу уулум Закирбек Дїйшєнбек 
уулунун комузчулар тобу, ыр-
чылар элибизге єнєрлєрїн тар-
туулап, концерт беришти. Айыл-
дагы классташтар союшун чы-
гарып, жалпы элибизге той єт-
кєрїп, алардын батасын алдык. 

Айтор, кєптєн берки ойлогон 
оюбузду ишке ашырдык го деп 
турган чагыбыз. Ушул иш-чарага 
райондун жетекчилигинен, ма-
даният, китепкана єкїлдєрїнєн 
катышса мындан да жакшы бо-
лот беле. Бирок, алардан катыша 
алышкан жок. Ушуга саал кейип 
калдык. Биз колубуздан келген 
ишибизди аткардык. Кєчмє ки-
тепканабыз бїлїнбєй, тескери-
синче китеп фонду єсїп турса 
болгону. 

Качкынбай КЕРИМБАЕВ, 
жазуучу, Кыргыз 

Республикасынын 
маданиятына эмгек 

сиўирген ишмер

Элдик табып Дїйшєнбек ЧОМОЕВ:

«ЭЛЇЇ ЖЫЛ АЙТКАНГА ОЎОЙ БОЛГОНУ 
МЕНЕН КЫЙЛА ЭЛЕ УБАКЫТ ЭКЕН…»

Токтогул районунун Сары-Камыш айыл 
єкмєтїнїн айтылуу Тержайлак жайлоосунун 
болуп-толуп жаткан учурунда, тактап айтканда, 
3-4-июль кїндєрїндє Сары-Камыш айылындагы 
“Бирлик” (азыркы Зыфар Эгембердиев атындагы) 
орто мектебин 1971-жылы бїтїрїшкєн 
окуучулардын 50 жылдык мааракеси болуп єттї. 
Бул иши-чара бїгїнкї кїндєрдє да уу-дуу аўыз-
кепке айланып, мектепти бїткєндєрїнїн 50 
жылдыгын єткєрїшкєн жердештеринин Сары-
Камыш айыл єкмєтїнє кыргыздын боз їйї, 
ичиндеги китеп текчелери, стол, стулдары, 
1300 китеби менен кєчмє китепкананы 
тартуу кылышканын айтып тїгєтє алышпай 
жаткан чагы. Ошол элїї жылдык мааракенин 
каармандарынын бири, анын уюштуруучусу 
жана башкы демєєрчїсї, республикабыздагы 
белгилїї элдик дарыгер, табып Дїйшєнбек 
Чомоевге жолугуп, эли-журтунун даўазалуу кебине 
айланган ошол иш-чара тууралуу бир катар 
суроолорубузга жооп алдык. 

Кєчмє китепкананы ачуу аземиТєкмє акын Акматбек Султан уулу

Классташтар
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити


