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ПРЕЗИДЕНТ ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНДА

ЖЇЗ КЄРЇШЇЇДЄН МАМИЛЕЛЕР БАШТАЛАТ

Президент Садыр Жапаров
19-августта Ысык-Кєл
облусуна иш сапары менен
барды.
Мамлекет башчысы Чолпон-Ата
шаарында Евразиялык єкмєттєр
аралык кеўештин кезектеги отурумун єткєрїїгє байланыштуу эл аралык мїнєздєгї иш-чараларга катышат.
Андан кийин Президенттин ЫсыкКєл облусу боюнча иш сапары башталат. Мамлекет башчысы Ысык-Кєл
облусунда Кыргыз Республикасынын эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгынын алкагында єткєрїлїп жаткан
иш-чараларга катышып, облустагы
єндїрїш ишканаларынын ишмердїїлїгї менен таанышат.

Улукбек МАРИПОВ:

«Биргелешкен аракеттер
жана єз ара колдоо менен
кыйынчылыктарды жеўебиз»

Президент Садыр Жапаров 19-августта Чолпон-Ата шаарында Армениянын
Премьер-министри Никола Пашинянды кабыл алды.
Жолугушууда эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде евразиялык интеграция,
ЖККУ жана башка єз ара пайдалуу багыттардагы кызматташтык маселелери талкууланды. Садыр Жапаров Никола Пашинянды анын партиясынын парламенттик
шайлоодогу жеўиши менен куттуктады. Єз

кезегинде Никола Пашинян Садыр Жапаров
менен биринчи жолу бетме-бет жїз кєрїшїп
жатканын белгилеп, анын ишине ийгиликтерди каалады.
Белгилей кетсек, Никола Пашинян Евразиялык єкмєттєр аралык кеўешинин жыйынына
катышуу їчїн келген.

ЭРКТИН ЖАНА МАКСАТКА УМТУЛУУНУН ЇЛГЇСЇ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Улукбек Марипов 17-августта Кыргыз
Республикасынын Паралимпиадалык
курама командасын кабыл алды.

Чолпон-Ата шаарында Евразиялык єкмєттєр аралык
кеўешинин кезектеги жыйыны єтїп жатат.
Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов, Армения Республикасынын Премьер-министри Никол
Пашинян, Беларусь Республикасынын
Премьер-министри Роман Головченко,
Казакстан Республикасынын Премьерминистри Аскар Мамин, Россия Федерациясынын Єкмєтїнїн Тєрагасы
Михаил Мишустин, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын Тєрагасы Михаил Мясникович
катышууда.
Ошондой эле байкоочу катары Єзбекстан Республикасынын Премьерминистри Абдулла Арипов, Куба Республикасынын Премьер-министри Мануэль Марреро Крус (видеоконференция аркылуу) катышып жатат.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Улукбек Марипов Чолпон-Ата шаарында 19-августта башталган Евразиялык
єкмєттєр аралык кеўешинин жыйынынын ачылышында сєз сїйлєдї.
Улукбек Марипов бул жолугушуу
дїйнєлїк коомчулук коўшу Ооганстандагы окуялардын тездик менен
єнїгїїсїнє кооптонуу менен кєз салып, аймактык коопсуздукка тийиштїї коркунучтар орун алып жаткан
учурда єтїп жатканын белгиледи.

«Болуп жаткан окуялар Борбор Азия
єлкєлєрїнїн коопсуздугуна белгилїї
таасирин тийгизиши шексиз. Ошондой
эле дїйнєнїн кєптєгєн єлкєлєрїндє,
анын катарында ЕАЭБ мамлекеттеринде табигат кырсыктары мїнєзїндєгї
ар кыл єзгєчє кырдаалдар орун алууда. Айрым убактылуу турукташууга
жана єлкєлєрдєгї жапырт вакцинациялоого карабастан, COVID-19 илдетине байланыштуу жєнєкєй эмес
эпидемиологиялык кырдаал сакталууда. Буга катар биздин Бирлик биргелешкен аракеттери жана єз ара колдоо кєрсєтїї аркылуу жаўы чакырыктарды жеўип чыга алат деп ишенем», деди Министрлер Кабинетинин Тєрагасы.
Ал Евразиялык єкмєттєр аралык кеўешинин жыйыны алкагында кабыл
алынган чечимдер Евразиялык экономикалык биримдикке интеграциялашууга чоў тїрткї берерине ишеним
билдирди.
Бїгїн, 20-августта єкмєттєр аралык
кеўештин жыйыны кеўейтилген форматта єтїп, анын жыйынтыгында бир
катар документтерге кол коюлат. Евразиялык єкмєттєр аралык кеўешинин жыйынынын кїн тартибине 20дан
ашуун маселе киргизилген.

Улукбек Марипов “спорт адамдарды бириктирет, эркти чыўдайт жана бардык тоскоолдуктарды жеўїїгє жардам берет”, - деп
белгилеп, аларга мелдеште ийгиликтерди
каалады. Ал паралимпиадачыларга “спорттук кєрсєткїчтєрїўєр менен сиздер кандай
гана кыйынчылык болбосун жеўе алаарыўыздарды далилдедиўиздер, жеке їлгїўїздєр менен сиздер эрктин жана коюлган максатка умтулуу эмне экенин кєрсєттїўїздєр”,
- деп айтып, алдыдагы Паралимпиадалык
оюндарда бїтїндєй элибиз сиздерди колдой
тургандыгын билдирди.
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Паралимпиадалык команданын мїчєсї Арыс-

танбек Базаркуловго Кыргыз Республикасынын желегин тапшырды.
Кыргызстандан эки адам Паралимпиада
оюндарына лицензия утуп алган. Алар: пара-жеўил атлетика боюнча (ок атуу) Арыстанбек Базаркулов жана азиз спортчулар
арасында пара-дзюдо боюнча 57 килограммга чейинки салмакта Хайитхон Хусан кызы.
XVI Паралимпиадалык оюндар 24-августтан баштап 5-сентябрга чейин Токиодо єтєт.

ЄЗБЕК-КЫРГЫЗ ЄНЇКТЇРЇЇ ФОНДУ ТЇЗЇЛЄТ
«2021-жылдын 11-мартында
Ташкент шаарында кол коюлган
Кыргыз Республикасынын Єкмєтї
менен Єзбекстан Республикасынын
Єкмєтїнїн ортосундагы Єзбек-Кыргыз
єнїктїрїї фондун тїзїї жєнїндє
макулдашууну ратификациялоо
тууралуу» мыйзамга Президент Садыр
Жапаров 18-августта кол койду.
Фонд Кыргызстандын аймагында катталып жана ишмердїїлїгїн жїргїзгєн чарба
субъектилерине каржылоо жїргїзєт. Фонддун уставдык капиталы 50 млн долларды тїзїп, бул каражат Єзбекстан тараптан салынат. Кийинчерээк Фонд уставдык капиталы
200 млн долларга чейин жеткен эл аралык
уюмга айланат.

КОРОНАВИРУС МЕНЕН ООРУБАЎЫЗ
Министрлер Кабинетинин тєрагасынын орун басары Жылдыз Бакашова
19-августта Республикалык ыкчам штабдын кезектеги жыйынын єткєрдї.
Жыйында коронавирус илдети менен
ооруп айыккандан кийинки мезгилде калыбына келтирїї маселелери жана єлкєдєгї эпидемиологиялык кырдаалдын андан
ары єнїгїї божомолу каралды.
Жылдыз Бакашова коронавирус жана
пневмония менен ооругандан кийин организмди туура калыбына келтирїї маанилїї деп эсептейт. Ал COVIDден кийинки
калыбына келтирїї борборлорун уюштуруу зарылдыгын айтып, бул багытта кайсы
медициналык мекемелерди уюштуруу мїмкїндїгїн кароону тиешелїї министрликке

тапшырды. Бул медициналык мекемелерде
туруктуу негизде дарылоо-диагностикалык
иштер жїргїзїлмєкчї.
Жаўы окуу жылы башталганга чейин
калкты эмдєє иштери жана єлкє аймагына чет элдик студенттерди киргизїїдє алгоритмге ылайык кєзємєл кїчєтїлєт. Ошондой эле ЖОЖдордо эмдєє пункттарын ачуу
маселесин кароону тиешелїї министрликтерге тапшырды.
Даярдаган
Бегим ТУРДАЛИЕВА
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Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл
Султан ДОСАЛИЕВ:

“БЕШИНЧИ ПРЕЗИДЕНТ
МЕНЕН ИШТЕШИП ЖАТАМ”
Быйыл “Эркин-Тоо” гезитине да, Кыргыз
Республикасынын эгемендїїлїккє ээ
болгондугуна да 30 жыл толуп олтурат.
Ушул эки мааракеге теў тиешеси бар
инсандардын бири – Кыргыз Республикасынын
Президентинин жеке фотосїрєтчїсї Султан
Ташболотович Досалиевге жолугуп, єзїбїздї
кызыктырган суроолорубузга жооп алдык.

- Султан иним, айтсаў, кандайча фотосїрєтчї болуп калдыў?
- Албетте, фотосїрєтчї болуп
калышымда атам Ташболоттун салымы чоў десем болот. Атам апам
менен бирге Кыргыз мамлекеттик университетинин механикаматематика факультетин бїтїрїшкєн. Кесиби боюнча мугалим.
Окууну бїткєндєн кийин КараБуура районунун Жоон-Дєбє айылындагы №13 айылдык кесиптиктехникалык окуу жайында 4 жыл
математика мугалими, 10 жыл окуу
бєлїмїнїн башчысы болуп иштеген. Анан Горбачёвдун кайра куруу
желаргысы менен башталган коомдогу зор єзгєрїїлєрдєн улам жеке
ишкерчиликке жол ачылып калды.
Ошондо атам ал кызматын таштап,
єз алдынча иш жїргїзгєн фотограф болуп кеткен. Себеби, бала кезинен эле ушул єнєргє кызыгуусу
зор болгон экен. Атам єзї айтып
берген бир окуясы эч эсимден кетпейт. Мектеп курагында фотоаппараты жок болсо да Жамбыл шаарына барганда 35 тыйынга фотоплёнка сатып алыптыр. Ушуну менен сїрєт тартууга кирише тургандай болуп аябай сїйїнєт. Сїрєт тартууга
болгон кызыгуусунун, ынтызарлыгынын кїчїн карабайсызбы! Ошол
деми аны дайыма коштоп, бїгїнкї
кїнгє чейин жашоо-турмушунун
негизин тїзїп келе жатат. Ошентип,
1991-жылдан тартып фотографтык
ишке биротоло ооп, патент алып,
єзїбїздїн жана коўшу їч айылдын адамдарын, окуучуларды тартып жїрдї. Ал кезде бул кесиптин
сырын єздєштїргєн адамдар дээрлик жокко эсе болгондуктан, фотографтардын кадыр-баркы жогору эле. Кезекке туруп тартылышчу.
Мен Жоон-Дєбє орто мектебинде
окуп жїрїп, кичинекей болсом да
атама жардамдашып, фотоаппаратын, ж.б. шаймандарын кєтєрїшїп,
тарткан сїрєттєрїн караўгылатылган бєлмєдє кошо чыгарышып, кургатышып, айтор жанынан чыкпай
жїрчїмїн. Натыйжада, менин да
бул єнєргє болгон кызыгуум, тартылуум атам менен кошо ээрчишип
жїргєндє башталган десем болот.
- Бишкекке кандайча келип
калдыўар?
- 1995-жылы ата-энебиз Бишкектен квартира сатып алышып, борбор калаага кєчїп келишти. Ошол
жылы Суворов аскердик окуу жайына кирип, 2 жыл окудум. Їйбїлєлїк шарттарга байланыштуу
андагы окуумду таштап, №2 Лебединовка орто мектебинен билим алдым. Андан кийин И.Раззаков атындагы Кыргыз техникалык
университетинин телекоммуникация факультетине тапшырып, аны
ийгиликтїї аяктадым.
- Анан єз кесибиў менен иштеп калдыўбы, же...
- Ушул алган кесибим боюнча

иштєєгє даярданып жїргєм. Мени менен чогуу окуган группалаштарым тигил жакта, бул жакта иштеп жатышыптыр деп угуп, сїйлєшїп, мен да иш караштырсамбы
деген ойдо элем. Бул кезде фотосїрєт тартпастан, жалаў видеокамера менен иштегенге єтїп кеткен
болчумун. Себеби, университеттеги окуумдун контрагын єзїм тєлєймїн деп ар тїрдїї иш-чараларды,
той-топурларды видеого тартуу
менен алек болдум. Ал кезде єзїм
кєтєрїп жїргєн видеокамеранын
да кыскача кызыктуу таржымалы
бар. 1998-жылы мектептеги окуумду бїттїм. Ошол учурда атам гезиттерден видеокамера сатылат деген
жарыяны окуп калат. Ал єзї їйрєнєм, тартам деген ой-максат менен
алат. Їйрєт деп бир байкени їйгє
да чакырат. Менин видеокамерага
абдан кызыгып, колдон тїшїрбєй
їйрєнїп жатканымды байкап калган атам “макул, видеого тартууну
сен колго ал” деп видеокамераны
биротоло мага єткєрїп берип койду. Ошондон тартып жогорку окуу
жайында окуп жїрїп 5 жыл бою видео тарттым. Атам “Кыргыз Туусу” гезитинде фотокабарчы болуп
иштегендиктен, бул гезиттин бир
иш-чарасын видеого тартканга барып калып, Эсенбай Калдаров менен таанышкам. Кийин ал “ЭркинТоо” гезитинин башкы редактору
болуп иштеп жїргєнїндє, атама
“Бизге экинчи фотокабарчы керек
болуп жатат. Уулуў келип иштебейби», - деп Асан Жунусов аркылуу
айттырыптыр. Атам мага “барып
иштейсиўби?”, - деди. Окууну жаўы бїткєн кезим болгондуктан ойлонууга туура келди.
- Акыры кандай чечимге келдиў?
- Ары ойлонуп, бери ойлонуп,
атамдын да кеп-кеўешин угуп, атайын чакырып жатышса барып иштеп кєрєйїн деген чечимге келдим.
Ошентип, 2003-жылдын 3-октябрында буйрук чыгып, “Эркин-Тоо”
гезитинде менин алгачкы эмгек жолум башталды.
- “Эркин-Тоо” гезитинде канча жыл иштедиў?
- 2006-жылга чейин эмгектендим. Ошондуктан, бул гезит менин жїрєгїмдїн тїпкїрїндє єзгєчє орунда турат десем болот.
Ушул жерде иштеп жїрїп кєп нерсени їйрєндїм. Себеби, буга чейин видеокамера менен той, кече,
ж.б. иш-чараларды тартып жїргєн чєйрє башка, а журналистика,
гезит иши башка бир дїйнє эмеспи. Анткени, иштин шарданы менен кєптєгєн белгилїї, кєрїнїктїї адамдар менен жолугуштум,
тааныштым. Єзїмдїн дїйнє таанымым байыды, єзгєрдї. Не дегенде, ар кїнї жаўылыктар менен аралашып, дайыма чордонунда жїрєсїў. Кїндє жаўы иш-чаралар, жаўы

жїздєр, жаўы адамдар менен кезигишип дегендей... Аябай кызыктуу
кїндєр, жылдар менен коштолгон
“Эркин-Тоодо” иштеп калганыма
абдан сыймыктанамын. Ал учурдагы Ак їйдє єткєн иш-чараларга
Бегим Турдалиева, Сымбат Максутова, Жылдыз Дыйканова менен
чогуу кєп барып жїрдїк. “ЭркинТоонун” дагы бир фотокабарчысы
Жаныбек Казыболотов байке менен
чогуу бир бєлмєдє олтуруп, андан
бул кесиптин кєптєгєн сырларын
їйрєндїм. Айтор, анда иштегендердин бардыгы менен сый мамиледе
болуп, улуулар кичїїлєрдї ызааттап, кичїїлєр улууларды урматтап
турган гезиттин эмгек жамаатын эч
убакта эсимден чыгарбай келемин.
Ошондуктан, биринчи эмгек жолум
башталган “Эркин-Тоо” гезитинин
30 жылдык мааракеси белгиленип
жаткандыктан, бул жерде иштеп
жатышкан бардык ага-эжелеримди,
ини-карындаштарымды, жалпы эле
кесиптештеримди чын дилимден
куттуктап, гезиттин туусун бийик
кєтєрїп, атагын чыгарып, талбай
жемиштїї кызмат єтєй берїїлєрїн
каалаймын.
- Президенттин жеке фотосїрєтчїсї болуп барып калышыўа
кимдер себепкер болду?
- 2006-жылы “Кабар” маалымат
агенттигине иштєєгє чакырып калышты. Ошол жерде эмгектенип
жїргєнїмдє Президенттик Администрациянын, Мамлекеттик катчынын кєп иш-чараларын чагылдырууда фотосїрєтчїлєр жетишпей калган учурларда жардам берип
турганга мени да чакырып калып
турушту. Колдон келишинче бардыгын так, єз убагында аткарып,
бїткєрїп бергенге аракет кылып
жїрдїм. Ошол эмгектеримди туура баалашканбы, айтор, 2009-жылдын январь айынын баш ченинде
жумушта тїшкї тамактанууга чыгып баратсам, Президенттин басма сєз катчысы Алмас Турдумаматов телефон чалып калды. “Султан,
бизге келип иштегенге макулсуўбу?
Сенин талапкерлигиўди туура кєрїп жатабыз”, - деди. Мен дароо эле
макулдугумду бердим. “Андай болсо дайындана бер. Кабарлашабыз”, деп койду. Ошону менен бир айдай
такыр кабар жок болуп кетти. Мен
болсо болбой калганбы деп ойлоп
жїрдїм. Азыр ойлосом бир айдай
мени текшерїїдєн єткєрїшкєн окшойт. Анан маселе чечилди. 19-февралда мени ишке алуу боюнча буйрук чыкты. Ошондон тартып ушул
кїнгє чейин ошол жооптуу ишимди аркалап келе жатам.
- Демек, сен алгач Президент
К.Бакиев менен иштешип калган турбайсыўбы?
- Ооба, К.Бакиев менен бир жылдай иштешип калдым.
- Ошентип, 5 Президент менен
иштешип калдыў. Эми Президенттердин жанында жїргєндїн, алардын жеке фотосїрєтчїсї болгондун кандай єзгєчєлїктєрї болот экен?
- Албетте, адегенде бир аз кооптонуу болду. Себеби, чоў жоопкерчилик бар эле. Жєнєкєй сїрєт
тарткан менен Президенттин ишчараларын тартуунун ортосунда асман менен жердей айырма бар экендигине кєзїм жетти. Кїн-тїн дебей,
убакытка карабай иштеген кїндєр кєп болду. Акырындык менен
тажрыйба алып олтуруп, бара-бара

кєнїп кеттим. Єз ишимди – сїрєттєрдї талаптагыдай тартып, тапшырмаларды айткандарындай аткарып жїрдїм. Президенттер, алардын басма сєз катчылары, басма сєз
кызматтары тарабынан мага карата
ушул кезге чейин ишим боюнча катуу сын-пикир, кагып-силкїї, доомат коюулар болгон жок.
- Беш Президенттин ичинен
кимиси менен иштешїї сен їчїн
жеўил болду?
- Бардыгы менен теў эле жакшы
иштештим окшойт деп ойлоп калам. Єз ишиўди жоопкерчиликтїї
аткарууга умтулсаў сєзсїз акыбети кайтпай койбойт. Мен алар катышкан иш-чараларды сапаттуу жана маўыздуу тартканга бардык чыгармачылык дараметимди жумшаганга аракет кылчумун. Окуялардын урунттуу, жакшы жактарын сїрєттїн образдарында кєпкє чейин
эсте калгыдай кылып кармаганга
басым жасачумун. Ал їчїн кандай
жер экенине карабай адамдардын
арасына кирип кетип же жерге жата калып, тура калып дегендей эў
кызыктуу учурларын баамдап, єз
учурунда мїмкїнчїлїктї кетирбей тартып калганга жетишип калуубуз керек. Бир адам менен кєпкє
чейин иштешип калганыўда, анын
кай учурда кандай кыймыл жасаарын билип каласыў да дайыма
ошого даяр турууга умтуласыў. Айтор, бардыгы менен камыр-жумур
болуп жакшы иштешкеним їчїн
ушул кезге чейин єз ордумда иштеп жїрєм го деп ойлоймун. Эч кимисинин жамандыгын кєргєн жокмун. Бардыгы теў колдоп жїрїштї.
- Президенттер тїздєн-тїз буларды тарт, аны тартпа деп кєрсєтмє берген учурлары кездештиби?
- Жок. Президенттер андай деўгээлге чейин тїшїшпєйт. Биздин
ишибизди Президенттин басма сєз
катчысы же басма сєз кызматынын

гана суктанып караганга жетишкен учурларыбыз кєп болот. Дагы
бир жагдай. Мурда плёнкага тартып, сїрєт чыгарып жїргєн кезде
єз жерибизге барганда чыгарып беребиз деп шашылбай, убакыт бар
болоор эле. Азыр болсо интернет
єнїккєн заманда ар бир иш-чараны
тартып бїтєєрїў менен дароо даярдап, жєнєтїшїў керек. Ага да убакыт керек. Ошентип, дегеле жеке
бош убактыў калбай калат.
- Президенттердин жеке їйбїлєлїк иш-чараларын тартып
бер деп чакырып калган учурлары болобу?
- Албетте, ишеничтїї киши катары чакырган учурлары болот. Бирок, кєп эмес, анда-санда гана.
- Президенттердин чет єлкєлєрдєгї сапарларынын жїрїшїн
тартуу учурларында єзїў їчїн
кызыктуу жагдайларга туш болгон кездериўден айтып бербейсиўби?
- Андай учурлар кєп эле болот.
Ошолордун бирин айтып берейин.
Анда Президент Роза Отунбаева
Америка Кошмо Штаттарына барып калды. Программада АКШнын президенти Барак Обама менен жолугушуу жок болчу. Ак їйдє Обаманын кеўешчиси менен жолугушуу болуп жаткан. Аны тартып бїтїп, коридорго чыгып, кїтїп
турдук. Бир убакта эле ал жердегилер, сакчылар опур-топур болуп
эле калышты. Кєрсє, Обама Отунбаева менен жолугушам деп жолугушуу болуп жаткан бєлмєгє келип калыптыр. Анан бизди да сїрєт тартканга киргизип калышты.
Биз кирсек экєє учурашып бїтїп,
столдун эки жагында сїйлєшїп олтуруп калышыптыр. А бизге алардын кол алышып учурашкан учуру
керек эле. Ошондо Обама кыраакы
кєзї менен менин учурашкан учурду тартпай калдым деп тынчсызданып, кабатыр болуп турганымды

башчысы жетектеп, кєз салып, багыттап турат. Кєбїнчєсїн ошолор
аркылуу иш жїргїзєбїз.
- Президенттер деле сїрєттєрїнїн эстелик катарында сакталышын каалашат эмеспи. Ошондуктан, єздєрїнє жаккан сїрєттєрїн топтоп, чыгарып берїїнї
єтїнгєн учурлары болобу?
- Ооба, болот. Чет єлкєлєргє жасаган иш сапарлары же єлкє аймактарын кыдыруулары, ошондой эле маанилїї чоў иш-чараларга катышуусу
боюнча жакшы сїрєттєрїн топтоп,
альбом кылып даярдап берген учурларыбыз болот. Ал жасаган ишибизди жактырып, рахматтарын айтышат.
- Мамлекет башчыларынын
иш сапарларын дайыма коштоп жїрїп канча чет єлкєгє барып келдиў?
- Ооба, Президенттердин чет єлкєлєргє жасаган иш сапарларында
такай коштоп жїрїп, бирок канча
єлкєгє барганыбызды такыр санабаптырмын. Чынында, кыйла эле
кєп десек болот. Айрымдар бизди
турист катары Президент менен кошо барып, эл-жерди кєрїп, жыргап эс алып келет деп ойлошот окшойт. Биз ал жактарга турист катары эмес, маўдай тер тєгїп иштегени барабыз. Президенттердин расмий иш сапарларынын графиктери
мїнєт-саатына чейин ушунчалык
тыгыз тїзїлгєндїктєн, самолёттун трапынан тїшкєндєн тартып
бїткєнгє чейин чуркап жїрїп иштейбиз. Бир иш-чаранын артынан
экинчиси боло берип, барган єлкєлєрдїн борбор шаарларын, ж.б. калааларын кыдырмак тїгїл, тїшїп
бараткан машинанын терезесинен

кєз карашымдан, кабак-кашымдан
дароо байкап калды окшойт, “Аа,
биз кол алышпай калган турбайбызбы?”, - деп айтып, экєє столдун
эки тарабында туруп эле кол алышып, ал учурду сїрєткє тартып калуубузга мїмкїнчїлїк тїзїп берди.
Ал жерде тургандардын баары кїлїп калышты. Кийин ошол сїрєттєр гезиттерге да чыкты, тарых болуп сакталып калды.
- Азыркы Президент Садыр
Жапаров менен кандай иштешип жатасыў? Анын иш ыкмасындагы кандай єзгєчєлїктєрдї байкай алдыў?
- Кудайга шїгїр, жакшы эле иштешип жатабыз деген ойдомун. Ал
кишинин мага жаккан сапаттарын
айтсам, абдан жєнєкєй жана єтє
адамгерчиликтїї. Маселелерди дароо чечкен чечкиндїї жагы да бар.
Балдарга аябай жакын десем болот.
Аймактарды кыдырып барганында кичинекей балдарды кєргєндє
ичи эзилип кетет, дароо кучактап,
бетинен єєп, кєтєрїп, эркелетип,
мээримин тєгєт. Карапайым элге
да абдан жакын. Программада жок
болсо да карапайым адамдын їйїнє барыш керек болуп калса алардын їйлєрїнє кирип, баарлашып,
проблемасын угуп, ал маселелерди
чечїї боюнча тапшырмаларды жергиликтїї бийликтин єкїлдєрїнє,
ж.б. табыштайт. Айтор, Президент
Садыр Жапаров єзїнїн чечкиндїї
кадамдары жана чечимдери менен
єлкєбїздїн бардык тараптан алгалап єнїгїшїнє жетише тургандыгына тереў ишенемин.
Таалайбек ТЕМИРОВ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН АЙРЫМ ЖАРЛЫКТАРЫН
КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТАБУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

Ìåí÷èêòè êîðãîîíóí êîíñòèòóöèÿëûê êåïèëäèêòåðèí êàìñûç êûëóó, ýêîíîìèêàíûí òóðóêòóó
ºñ¿ø¿íº äåì áåð¿¿, èøêåðäèê ñóáúåêòòåðäèí ýêîíîìèêàëûê èøèíå ìàìëåêåòòèí íåãèçñèç êèéëèãèø¿¿ñ¿íº æîë áåðáºº, îøîíäîé ýëå èíâåñòîðëîðäóí èøåíèìèí æîãîðóëàòóó, æàãûìäóó
èíâåñòèöèÿëûê êëèìàòòû æàíà èøêåð ÷ºéðºñ¿í ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà:

ТЕСКЕМЕСИ

ЖАРЛЫГЫ
Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû êàéòàðóó ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿ æàíà àòêàðóó
áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 4-ñåíòÿáðûíäàãû ¹161 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà êûçìàòû
æºí¿íäº" Æàðëûãû;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 18-îêòÿáðûíäàãû ¹226 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà êûçìàòûíûí
æàéãàøêàí îðäóí áåëãèëºº òóóðàëóó" Æàðëûãû;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2016-æûëäûí 20-ìàéûíäàãû
¹128 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 4-ñåíòÿáðûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà êûçìàòû æºí¿íäº"
Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó, ÏÆ ¹345

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 29-ÿíâàðûíäàãû ¹3 «Ìåí÷èêòè êîðãîî
æàíà èøêåðëåð ìåíåí èíâåñòîðëîðäó êîëäîî æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð
ïëàíû (ìûíäàí àðû - Ïëàí) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à):
- áåëãèëåíãåí ìººíºòòºðäº Ïëàíäû àòêàðóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í;
- Ïëàíäûí àòêàðûëûøû æºí¿íäº ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû
ìèíèñòðëèãèíå àð áèð àéäûí 5èíå ÷åéèí áåðèï òóðóøñóí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè Ïëàíäû àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿
æºí¿íäº æàëïûëàíãàí ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà
àð áèð àéäûí 15èíå ÷åéèí áåðèï òóðñóí.
4. Ïëàíäûí ñàïàòòóó æàíà ºç óáàãûíäà àòêàðûëûøû ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëåðèíèí æåêå æîîïêåð÷èëèãè áåëãèëåíñèí.
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Рахмат сага Тїркия
Максат айылынын тургуну Марат САЛИМБЕКОВ:

«ТЇРК БООРДОШТОРДУН УРМАТЫНА
НЕБЕРЕМДИН АТЫН МЕЛЕК КОЙДУМ»
Їстїбїздєгї жылдын 29-30-апрель кїндєрїндєгї кыргыз-тажик
чек арасындагы жаўжалдан улам
36 жаран каза болуп, 173 жаран
жаракат алган. 138 їй-бїлє же
696 жаран турак жайсыз калган.
Бул кїтїлбєгєн каргашадан
Тажикстанга чектеш Лейлек районундагы Максат айылынын
жарандары катуу жабыр тартышкан. Єлїм менен коштолгон бул кїнкї кайгылуу окуяны азыр эстеп отуруу єтє оор.
Єрттєлгєн їйлєр, жарактан чыккан мектеп, балдар бакчаларынан улам, айрым заар тилдїїлєр
Максат айылын кайрадан куруу,
бир-эки жылга созулат деп айтып чыгышкан. Ал турсун быйыл турак їйлєр курулбай калат, эл кышта кантет дешип кыска аралыкта заманбап їйлєрдїн
курулушуна ишенишкен эмес.
Эми баары артта калды. Максат айылында тїрк боордоштордун жардамы менен заманбап,
баардык шарттары бар їйлєр
кыска аралыкта четинен пайдаланууга берилїїдє.
Тїркиядан баа жеткис жардамдарды алып келген куруучу
Хамза Балчы бул турак їйлєрдїн

єзгєчєлїгїнє токтолду: “Кышкысын жылуу, жайкысын салкын
їйлєрдї максаттыктар жактырышууда. Дагы бир їйдї бїтїрїп,
Марат акебиздин колуна ачкычын тапшырдык. Аябай сїйїндї.
Сїйїнгєнїнєн кєз жаш чыгып,
жаўы эле тєрєлгєн небересине

тїрк кыздарынын Мелек деген
ысымын берди”.
Биз тїрк боордошубуз Хамза
Балчыдан Максат айылында курулуп жаткан турак їйлєр качан
курулуп бїтєт деп сурадык.
- Августтун аягына чейин баары пайдаланууга берилет, - деди.

Жаўыдан курулуп жаткан
айылды аралап, конуш кут болсун деп баш багып жаттык. Элдин маанайы жакшы. Ичинде
бардык шарты бар, таза, жарык
жаўы їйлєрїндє жаўы жашоо
башташкан Максат айылынын
тургундары тїрк боордошторго

ырахмат айтып жатышты.
Биз Марат агабыздын кубанычын да теў бєлїштїк. Єткєндї унутуп, жаўы їйгє жаўы
дем менен кирген мекендешибиз чын дилден ыраазылыгын
билдирип, кубанычтан тєгїлгєн
кєз жашын жеў учу менен аарчып, “боордошторго миў рахмат. Мындай соонун їйлєрдї
кыска аралыкта бїтїрїп беребиз дегенде мен ишенбедим эле.
Президентибиз азамат жигит
экен. Айткан убадасында турду. Эми мен жаўы тєрєлгєн небереме жаўы їйдє той баштайм”
деп сїйїнїчїн жашыра албады.
Коштошуп жатып “Кыргыз жерин эч кимге бербейбиз” деп мекенчилдик сезими менен бизди
узатты.
Ошол кїтїїсїз окуядан кийин
мамлекет башчылары Садыр Жапаров менен Реджеп Тайып Эрдоган жолугушуп, кєп маселелер чечилип, Тїркия мамлекети
Кыргыз Республикасына анын
ичинде Баткенге боордоштук колун созду. Ошол эле замат Тїркиядан курулуш материалдарын
жїктєгєн гуманитардык жардам
кербени кєп мамлекетти аралап
жабыр тарткан Баткенге келген.
Натыйжада їйсїз калган жарандар тїрк элинин мээрими, жылуу
мамилесине бєлєнїшїп, боордошторго тереў ыраазычылыктарын билдиришїїдє.
Бїгїнкї кїндє Баткен жана
Лейлек райондору боюнча 140
турак їйдїн курулушу 31-август
эгемендїїлїк кїнїнє карата толук бїткєрїлїп пайдаланууга
берилет. Эгемендїїлїктїн 30
жылдыгына карата чоў салтанат,
шаан-шєкєттєр менен їй ээлерине ачкычтар тапшырылат.
Кыргыз Республикасынын
Президенти Садыр Жапаровдун
Тїркия мамлекетине болгон иш
сапарынан кийин чынында эле
бизге тїрк боордоштордон унутулгус жана баа жеткис жардамдар келди. Оор кырдаалды баштан кечирип тургандагы
мындай жардамдар унутулмак
беле. Турак жай курулуштарынан
башка Баткен шаарынын борбордук стадионун реконструкциялоо
боюнча сїйлєшїїлєр жїрїп, жакынкы кїндєрдє курулуш иштери башталганы турат. Мындан
тышкары миў гектардан ашык
аянттарга тїрк ишкерлердин кємєгї менен мємєлїї бак-дарактар отургузулуп, мємєнї кайра
иштетїїчї чакан заводдордун,
цехтердин ачылышы кїтїлїїдє.
Боордоштук жардам кєрсєтїї
боюнча Баткен жергесине атайын иш сапары менен Тїркиянын Кыргыз Республикасындагы
элчиси Ахмед Садык Доган келгенде аймак менен таанышып,
буюрса айтылган убадалардын
аткарылаарына кеўири токтолгон болчу.
Канткен кїндє да баары артта
калды. Кар кетип, из жоголгону
менен баары эсибизде. Рахмат
сага Тїркия.
Адылбек АКМАТОВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл
КРнын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министри Кайрат ИМАНАЛИЕВ:

«ЖОГОЛУП БАРАТКАН УЛУТТУК
МАДАНИЯТЫБЫЗ ЖАНДАНДЫ»
- Кайрат Олжобаевич, кыргыз эли эгемендїїлїктїн 30
жылдык мааракесин белгилєє алдында турабыз. Бул
даўктуу датага карата кандай
даярдыктар кєрїлїїдє?
- Мамлекетибиздин эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгынын
мааниси єтє тереў. 30 жыл деп
айтканга оўой болгону менен
єзїнє зор тарыхты камтыйт. Кєз
карандысыздыктын баркы, баалуулугу, мааниси тереў экендигине ар бир кыргыз жараны ынана тургандай майрамдык иш-чараларды єткєрєлї деген максатыбыз бар. Єлкєбїздїн эгемендїїлїгїнїн 30 жылдык мааракесин белгилєє боюнча Президентибиз Садыр Жапаровдун
Жарлыгы чыккан. Ага ылайык
тїзїлгєн уюштуруу комитетин
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов жетектейт. Тєраганын жетекчилиги астында бир нече жолу уюштуруу
комитетинин жыйындарын єткєрїп, кєптєгєн иш-чаралардын
планын иштеп чыктык. COVID
пандемиясы єлкєнїн аймагында
кїч алгандыгына байланыштуу
кєєнєрбєс тарыхты, маданиятты даўазалай турган кєпчїлїк
иш-чараларды токтоттук. Анткени, баарынан да элибиздин саламаттыгы биринчи орунда эмеспи.
Эгемендїїлїккє арналган Кыргыз Республикасынын тарыхын,
маданиятын, єлкєнїн географиялык абалын, салт-санаасын
чагылдырган сїрєт китеби иштелип чыгат. Мындан сырткары
“Кыргызфильм” киностудиясы
тарабынан 3 фильм, КТРК тарабынан 1 фильм тартылууда. Эгемендїїлїктїн баркын, маанисин
элге жеткирїї максатында, жалпыга маалымдоо каражаттарында уктуруулар, берїїлєр, макалалар жарыяланып жатат.
- Эгемендїїлїк кїнїндє
борборубузда кандай иш-чаралар єтєт?
- Бишкек шаарында 31-августта майрамдык маанайдагы салтанаттуу концерт тартууланып,
аскер жана эмгекчилер парады
єтєт. Майрамдык жїрїштєр болот. Ага карата маданий-спорттук жана илимий иш-чаралар
планын иштеп чыкканбыз. Маданий иш-чаралар демекчи, улуу
акын Жеўижоктун 160 жылдыгына жана казак акыны Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына карата кыргыз-казак акындарынын айтышы болот. Ошондой
эле казак-кыргыз таланттарынын катышуусунда “Сармерден”
тартылат. Мында казак жигиттери менен кыргыз кыздарынын,
кыргыз жигиттери менен казак
кыздарынын ортосунда єнєр
адамдарынын жарышы єтєт.
Ошол кїнгє боордош эки мамлекеттин биргелешкен концерти
да пландалган. Бул майрамдык
чоў концертке Казакстандын,
Єзбекстандын жана башка єлкєлєрдїн таланттарын чакыруу
планыбызда бар.
- Республикабыздын башка аймактарында да маданиймассалык иш-чаралар єтсє керек?
- Аймактарда, облустарда
конкурстар, фестивалдар жана
башка иш-чаралар єтєт. Мисалы, 12-14-августта Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасында маданият кїндєрїн єткєрдїк. Конокторубуз
Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда єздєрїнїн чоў концертин беришти. 29-30-августта КМШ єлкєлєрїнїн симфониялык оркест-

Эгемендїїлїгїбїздїн
30 жылдык мааракесин
белгилєєгє саналуу
кїндєр калды. Бул
жылдар аралыгында
маданият тармагынын
жетишкендиги,
эгемендїїлїктїн баабаркын, маанисин
элге жеткирїї, борбор
калаада жана облустарда
єтє турган майрамдык
иш-чаралар туурасында
КРнын Маданият,
маалымат, спорт
жана жаштар саясаты
министри Кайрат
Иманалиев айтып берди.
ри келип, А.Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында
чоў концерт тартуулашат. Мындан сырткары “Кыргызстан элинин ассамблеясы” менен биргеликте этникалык улуттар їчїн
“Кыргызстан - менин Мекеним”
фестивалы Чїйдє, ал эми Жалал-Абадда кол єнєрчїлєрдїн
фестивалы, Нарында Тоголок
Молдонун 160 жылдыгына карата манасчылардын кароо сынагы єтєт. Ысык-Кєл облусунда
Касым Тыныстановдун, Жусуп
Абдрахмановдун, Кусейин Карасаевдин 120 жылдыгына карата
мамлекеттїїлїгїбїздї тїптєгєн
инсандарыбыздын ишмердигин
чагылдырган атайын театрлаштырылган оюн-зоогун уюштурабыз. Ош облусунда Алымбек
датканын 220, Курманжан датканын 210 жылдыгына карата
иш-чара пландалууда. Баткенде
Исхак Раззаковдун 110 жылдык
мааракесине карата театрлаштырылган кече єткєрїлєт. Эгемендїїлїктїн баркын, маанисин
камтыган, кыргыздын рухун ойготкон театрлаштырылган кєрсєтїїнї “Урааным – Манас” деген ат менен “Манас Ордо” комплексинде 29-августта єткєрєбїз.
“Кулаалы таптап куш кылган,
курама жыйып журт кылган”
айкєл Манас ордосунун мамлекеттїїлїккє байланыштуу тарыхый мааниси бар.
Ошондой эле спорттук иш-чаралар єткєрїлєт. Эл аралык деўгээлде Президенттин кубогу менен Чолпон-Ата ат майданында
кєк бєрї тартылат. Буга коўшулаш мамлекеттердин кєк бєрї
командалары чакырылды. 31-август менен чектелип калбастан,
кїз айларында ЖОЖдордо эгемендїїлїккє арналган илимий
конференциялар, жолугушуулар,
мектептерде ачык сабактар єткєрїлєт. Бардык музейлерде атайын кєргєзмєлєр уюштурулат.
- Чет єлкєлєрдєгї кыргыз
диаспораларында эгемендикти даўазалоочу майрамдык
иш-чаралар пландалганбы?
- Чет єлкєлєрдєгї Кыргыз Республикаларынын бардык элчиликтеринде 31-августта расмий
кабыл алуу иш-чарасын єткєрїїнї пландап жатабыз. Майрамдык кабыл алуу Тышкы иштер министрлиги аркылуу ишке
ашканы турат. Элчиликтерибиз
диаспоралар менен биргеликте ошол єлкєнїн эли їчїн майрамдык кече єткєрїшєт. Буга
атайын Кыргызстандын жаратылышын, маданиятын, тарыхын
жана башкаларды камтыган англис тилинде даректїї фильм тартылууда. Андан сырткары диас-

поралар менен тыгыз байланышта иштешип жатабыз. Жакында
эле Россияга барып, спорттук
жана маданий иш-чаралар менен
бирдикте концерт, конференция
уюштурдук. Учурда Америкада,
Тїркияда жана башка чет єлкєлєрдє жашаган кыргыздар менен
майрамдык программа уюштуруу тууралуу сїйлєштїк.
- 30 жыл мурда эгемендїїлїгїбїз колго тийип, демократиялык єнїгїїгє багыт
алган єлкє болдук. Бул аралыкта демократиянын чыныгы маани-маўызын єздєштїрє алдыкпы?
- Демократия элибиздин кулкмїнєзїнє, єзгєчєлїгїнє жараша
єз оюн ачык айтканга, жарандык эркин калыптанууга бир
топ жакшы таасирин тийгизгенин эч кимибиз жокко чыгара
албайбыз. Аны менен катар айрым учурда ээн ооздукка, баш
аламандыкка таасирин тийгизди. Ал эми улуттук маданиятка
жаштардын имерилбегенине демократия таасир этти деген кєз
караштар бар. А менин оюмча
30 жыл ичинде маданиятка болгон мамлекеттин мамилеси солгундагандыгында деп ойлойм.
Жаўы эгемендїї болгон жылдары мамлекетте менчиктештирїї, єзїн-єзї багуу саясаты
жїрдї. Ошондон руханий кызыкчылык артта калып, материалдык кызыкчылык алдыга
озуп, ар бир адам єзїнїн їй-бїлєсїн багууга єткєн. “Їй-бїлєм
ачка калбасын”, - деген жерде
руханий ачкачылык єзїнєн єзї
башталат. Материалдык кызыкчылык пайда болгондо єзїмчїлдїк жаралат эмеспи. “Оокатым
жїрсє, байысам” дегенге умтулуп, руханий баалуулукту артка калтырып койгонубузду сезбедик. Анын кесепетинен китеп
окубаган, театрга кирбеген, кино кєрбєгєн, маданияттан алыс
муунду єстїрїп алдык. Бул ачуу
чындык... Буга 30 жыл ичинде
театрларыбыздын элди толук
тейлей албагандыгы, гастролдун
жоктугу, жаўы кинолордун тартылбай калгандыгы, китептердин басылбаганы себеп болду.
Театрлар базар экономикасында єзїн-єзї каржылап кетїїгє
даяр эмес экен. Анын баарын
єйдє тургузууга кєп жылдар
талап кылынат. Мына ошондой
жылдарды башыбыздан кечирип, эми гана “єзїбїздї єзїбїз
багыш керек, акча тапсак болот”
деген тїшїнїктєр пайда болду. Мындан улам жеке менчик
театрлар, эстрада топтору тїзїлдї. Жеке концерттерин берїїнїн
жолдорун таап, ошол учурда бу-

туна турган єнєр адамдарынын
мууну єсїп чыкты. Кудайга шїгїр, менин сїйїнгєнїм, єзїбїздїн улуттук єзєктїн, уўгунун
жоголбой турганы кубандырат.
Байыртан бери келе жаткан маданиятыбыз сакталып калды.
- Ошол маданиятыбызды
текши алып кете алдыкпы?
- Эгемендїїлїктї экиге бєлїп
карайт элем. Бул мезгил аралыгында классикалык маданиятыбыз артка кеткен менен улуттук
маданиятыбыз жанданды. Мисалы, тєкмє акындарыбыз, манасчыларыбыз, комузчуларыбыз
кєбєйдї. Союз убагында 4 тєкмє акыныбыз болсо, азыр канчалаган мыкты тєкмє акындардын
жоон тобу єсїп чыкты. Жалгыз
Уркаш Мамбеталиев гана Манас айтчу эле. Бїгїн анын жолун
жолдогон манасчылар єстї. Комузчулардан жалгыз Самара Токтакунова ойночу. Азыр комузда
кол ойноткон жаштардын катары
кєбєйдї. Союз мезгилинде сыбызгы, ооз комуз, чопо чоор, кыл
кыяк сыяктуу улуттук аспаптарды эч ким ойнобой калса, бїгїн
жетигенге чейин черткен балдаркыздарыбыз бар. Ушул сыяктуу
мисалдарды айта келгенде, улуттук маданиятыбыз алга кадам
таштады. Керек болсо бийленбей
калган бийлер, ырдалбай калган
ырлар, ойнолбой калган аспаптар маданиятыбыздын тєрїнєн
орун алды. Ошентип жоголуп бара жаткан кыргыздын канындагы улуттук маданият жанданды
десем жаўылбайм.
Кино, театр, опера, балет искусствосуна, симфониялык жана академиялык чыгармаларга
келгенде аксадык. 30 жыл ичинде жаўы опера, жаўы балет жарата алган жокпуз. Ошондой эле
оркестрлерибизге керектїї музыкалык аспаптар менен камсыздай албай, алардын ахыбалын тємєндєтїп алдык. Бїгїн
классикалык маданиятыбызда
ушул кєйгєйлєр бар. Бул багытты жандандырууга убакыт келди. Улуттук маданиятты кєтєрїї
менен дїйнєлїк маданияттын
агымын сактабасак, маданияттын классикалык искусствосунун
тїрлєрїн єзїбїздє алып жїрбєсєк, маданий теў салмактуулук
сакталбайт. Классикалык скрипка, виоленчел, їйлємє, урма аспаптар, кыл аспапчыларды єстїрє албай 30 жыл ичинде кадрдык
кризиске кептелдик. Биз азыр
классикалык маданиятты алып
жїрїїчїлєрдї єстїрїїнїн жолун издешибиз керек.
- Классикалык маданиятты
єнїктїрїї їчїн таланттарды
таптоо керек го?

- 30 жыл ичинде зор сыноону
башыбыздан кечирип, анын жыйынтыгы кандай болоорун бїгїн кєрдїк. Ошондуктан, єнїгїїнїн багыттарын пландап,
маданиятты єнїктїрїїнїн 10
жылдык программасын тїздїк.
Эмнеден баштайбыз деген маселелерди камтып, талкуудан єткєрїп, алымча-кошумчалардын
баарын иштеп жатабыз. Кудай
буюрса, кїзїндє Президентибиз
Садыр Жапаровго сунуштайбыз.
Мамлекет башчысынын “Инсандын руханий-адеп-ахлактык жана дене тарбиясынын єнїгїїсї
жєнїндє” биринчи Жарлыгын
чыгаруусу, єлкєнїн келечегине
болгон камкордугу деп тїшїнєбїз. Жарлыкка ылайык Министрлер Кабинетинин алдында жумушчу топ тїзїп, аны ишке ашыруу боюнча концепцияны
жазып чыктык. Ага Президент
кол коюп, Жарлык да бекиди.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун 27-февралда маданият
ишмерлери менен болгон жолугушуусунда бул тармактагы кризистер, кєўїл бєлїїчї жагдайлар
туурасында маалымат бердим.
Єздєрї да маданиятты єнїктїрїї боюнча ойлорун билдирип
жатышат. Мамлекет камкордукка алып, оркестрлерди музыкалык аспаптар менен камсыздап,
кийимдерин тигип берип, жаўы
чыгармаларды жазууга, жаратууга мамлекеттик тапшырыктарды берсек, жаштарды тарбияласак, бїгїнкї кїндїн Чыўгыз
Айтматовун, Сїймєнкул Чокморовун, Бїбїсара Бейшеналиевасын эл арасынан издеп, окутуп,
алдыга сїрєсєк деген ойлор болуп жатат.
Єнєр ээлерин їй менен камсыздоого токтоло кетсем, маданият ишмерлери їчїн башталган їйїбїз келерки жылдан бїтїп калабы деген їмїттєбїз. Буга кошумча Мамлекет башчысы
маданият ишмерлерине їй салып берїї маселесин карайбыз
деди. Аларды мамлекет камкордукка алып, їй, стипендия берїї
жолдорун карап жатабыз. Маданияттын жїзї болгон таланттарды сїрєп, эл арасынан алып чыгып мамлекет камкордукка алышы керек.
- Сиздердин министрликтин иш багыты кеўейип,
спорт жана жаштар саясаты
кошулду.
- Єлкєнї бир гана маданият
жана спорт тармагы дїйнєгє таанытат. Кєпчїлїк єлкєлєрдє маданият менен спорт бир министрликти тїзїшєт. Ал тургай, дїйнєлїк олимпиада оюндары єткєн
Япония єлкєсїндє маданият менен спорт бир министрлик экен.
Спорт тармагында деле спортчуларга камкордук кєрїї, аларды
олимпиада оюндарына дайындоо сыяктуу єтє чоў маселелер
бар. Камсыздообуз, шарттарыбыз башка єлкєлєргє салыштырмалуу тємєндїгїнє, кыйынчылыктарга карабай быйылкы
олимпиада оюндарына катышуу
їчїн 17 спортчунун лицензия алганы да жакшы кєрсєткїч болду.
Лицензия алуу канчалаган эмгекти, кїчтї, жеўишти талап кылат
эмеспи. Колубуздан келишинче
спортчуларыбыз чемпионаттарга, мелдештерге єз убагында катышуусу їчїн жол киресине, тамак-ашына кеткен каражатты бєлїп берип жаттык. Эў негизгиси
спортчуларыбыз дїйнєлїк олимпиадада айрым єлкєлєрдїн балбандарына, спортчуларына караганда жогорку кєрсєткїчтєрдї
жаратып, Кыргыз Республикасынын тарыхын жазышты. Дегеле,
дїйнєлїк олимпиада оюндарына катышкан балбандарыбыздын
жана башка оюндарга катышкан
спортчуларыбыздын келечеги алдыда. Буга чейин балбан кыздарыбыз, спортчуларыбыз ар дайым Кыргызстандын атын чыгарып, їмїт байлаган кєрсєткїчтєр менен дїйнє єлкєлєрїнє таанылган. Бул жолу да куржунубуз
кїмїш, коло медалдары менен
толукталып, канчалаган мамлекеттер арасында єлкєбїздїн аты
жаўырды.
Асел БАРЫКТАБАСОВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2019-ЖЫЛДЫН
18-СЕНТЯБРЫНДАГЫ №489 "ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖААТЫНДАГЫ
ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ МАМЛЕКЕТТИК ОРГАН ТАРАБЫНАН МЇЛКТЇК УКУКТАРДЫ
ЖАМААТТЫК НЕГИЗДЕ БАШКАРУУЧУ УЮМДАРГА КОЮЛУУЧУ МИНИМАЛДУУ
ТАЛАПТАР ЖАНА АЛАРДЫН ИШИН КОНТРОЛДОО ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ
БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó÷ó óþìäàðäûí èøèí æºíãº ñàëóó÷ó ÷åíåìäåðäè ºðê¿íäºò¿¿ 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 2019-æûëäûí
18-ñåíòÿáðûíäàãû ¹489 "Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí
ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó÷ó óþìäàðãà êîþëóó÷ó ìèíèìàëäóó òàëàïòàð æàíà àëàðäûí èøèí
êîíòðîëäîî æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó÷ó
óþìäàðãà êîþëóó÷ó ìèíèìàëäóó òàëàïòàð æàíà àëàðäûí
èøèí êîíòðîëäîî æºí¿íäº æîáîäî:
- 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó÷ó óþìäó ò¿ç¿¿ãº ìàêóëäóê áåð¿¿ (ìûíäàí àðû - ìàêóëäóê áåð¿¿) æºí¿íäº ÷å÷èìèí àëóó
¿÷¿í óþì ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà æåêå êàéðûëóóäà æå
ïî÷òà àðêûëóó æºíºò¿¿ ìåíåí àðûç áåðåò.";
- 2-ïóíêòòà:
1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1) óþìäóí àòàëûøû, àíûí êàòòîî ìààëûìàòòàðû, èø
æ¿ç¿íäºã¿ äàðåãè;";
2-ïóíêò÷àäàãû "àðûç ýýñè áàøêàðóóíó íèåòòåíãåí" äåãåí ñºçäºð "óþì áàøêàðóóíó íèåòòåíãåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"3) ûéãàðûì óêóêòóó àäàìäûí êîëó æàíà óþìäóí ìººð¿.";
- 3-ïóíêòòà:
3-ïóíêò÷àäàãû "àðûç ýýñè òàðàáûíàí" äåãåí ñºçäºð
"óþìäóí ìººð¿ ìåíåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
4-ïóíêò÷àäàãû "àðûç ýýñèíèí" äåãåí ñºçäºð "óþìäóí"
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 4-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Óøóë Æîáîíóí 3-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí äîêóìåíòòåð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà ìàìëåêåòòèê æå ðàñìèé òèëäå áåðèëåò.";
- 5-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàöòàãû "êàáûë àëóóäà" äåãåí ñºçäºð "àëóóäà" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
¿÷¿í÷¿ àáçàöòàãû "àòàéûí ò¿ç¿ëãºí êîìèññèÿíûí" äåãåí
ñºçäºð "àðûçäàðäû êàðàï ÷ûãóó áîþí÷à êîìèññèÿíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 6-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàöòàãû "îðãàí" äåãåí ñºçäºí êèéèí "àðûçäû
êàòòàãàí ê¿íäºí òàðòûï" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
ýêèí÷è àáçàöòàãû "áåðãåí æå áåðèëãåíè æºí¿íäº êàáàðëîî ìåíåí çàêàçäûê ïî÷òà àðêûëóó" äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
- 7 æàíà 8-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"7. Àðûç Êîìèññèÿíûí æûéûíûíäà óþìäóí ºê¿ë¿í¿í êàòûøóóñó ìåíåí êàðàëàò.
8. Êîìèññèÿ æºí¿íäº æîáî, àíûí æåêå æàíà ñàíäûê êóðàìû ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò.
Êîìèññèÿíûí êóðàìûíà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ºê¿ëäºð¿, ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà àðûçäû êàðàãàí ó÷óðãà ÷åéèí àëàðäûí ì¿ëêò¿ê óêóêòàðûí æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòàðûí ºòêºð¿ï áåðãåí àâòîðëîð æàíà ÷åêòåø óêóêòàðäûí ýýëåðè êèðåò.";
- 9-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàöòàãû:
ðàñìèé òèëäåãè òåêñòòèí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿íäºã¿ «Ðåøåíèÿ
Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ» äåãåí ñºçäºð «Ðåøåíèå Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
¿÷¿í÷¿ ñ¿éëºì¿íäºã¿ "òå¢ ýêèãå áºë¿íãºí ó÷óðäà" äåãåí ñºçäºð "áèðäåé áîëãîí ó÷óðäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Êîìèññèÿíûí æûéûíû êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í
áèðãåëåøêåí êàòûøóóñóíäà æå âèäåîêîíôåðåíöèÿ ðåæèìèíäå ýëåêòðîíäóê êîììóíèêàöèÿ àðêûëóó ºòêºð¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í.";
- 10-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"10. Êîìèññèÿ æûéûíäûí æûéûíòûãû áîþí÷à ûéãàðûì
óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñèíå ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó÷ó óþìäó ò¿ç¿¿ãº ìàêóëäóê áåð¿¿
æå àíû áåð¿¿äºí áàø òàðòóó æºí¿íäº Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìèí êèðãèçåò, àë ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó
ìåíåí áåêèòèëåò.";
- 11-ïóíêòòà:
áèðèí÷è àáçàöòàãû "Àâòîðëîðäóí æàíà óêóê ýýëåðèíèí"
äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
1-ïóíêò÷àäàãû "àâòîðëîðäóí æàíà óêóê ýýëåðèíèí 500äºí
(áåø æ¿ç) êåì ýìåñ ìàêóëäóãóí æàçóó æ¿ç¿íäº àëóó" äåãåí ñºçäºð "500äºí (áåø æ¿ç) êåì ýìåñ àâòîðëîðäóí æàíà
óêóê ýýëåðèíèí ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí ôîðìàäàãû ìàêóëäóãóí àëóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
7-ïóíêò÷à òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"7) óþìäóí Áàéêîî÷ó êå¢åøèí - àíûí àòêàðóó îðãàíäàðûíûí èøèí êîíòðîëäîî÷ó óþìäó áàøêàðóóíóí êîëëåãèÿëûê îðãàíûí ò¿ç¿¿;";
- 12-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 7 æàíà 8-ïóíêò÷àëàð
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"7) àâòîðäóê ñûéàêûíû ÷îãóëòóó, áºë¿øò¿ð¿¿ æàíà òºëºº ïðîöåññèí àâòîìàòòàøòûðóó ¿÷¿í ïàéäàëàíûëãàí ÷ûãàðìàëàðäûí ýñåáèí æ¿ðã¿ç¿¿í¿í àâòîìàòòàøòûðûëãàí
ñèñòåìàñûíûí áîëóøó;
8) ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí óøóë ïóíêòòóí 7-ïóíêò÷àñûíäà êºðñºò¿ëãºí àâòîìàòòàøòûðûëãàí ñèñòåìàäà êàì-

òûëãàí ìààëûìàòòàðãà òîñêîîëäóêñóç æåò¿¿ ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í áåð¿¿.";
- 13-ïóíêò òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí òàëàáû áîþí÷à óþì 15 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå ñóðàëãàí ìààëûìàòòû áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.";
- 19-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"19. Òåêøåð¿¿ãº äîêóìåíòòåðäè ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà æûë ñàéûí, îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 5èíå ÷åéèí áåð¿¿ çàðûë. Òåêøåð¿¿ ¿÷¿í òºìºíê¿ äîêóìåíòòåðäè
áåð¿¿ çàðûë:
1) óþìäóí óñòàâûíà æå áàøêà óþøòóðóó äîêóìåíòòåðèíå êèðãèçèëãåí ºçãºðò¿¿ëºð æºí¿íäº;
2) óøóë ñûÿêòóó ÷åò ºëêºë¿ê æàíà àòà ìåêåíäèê óþìäàð
ìåíåí àðûç ýýñèíèí êûçûê÷ûëûãûí ºç àðà êîðãîî æºí¿íäº
óþì òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ìààëûìàòòàðäû êîøêîíäî, óøóë ñûÿêòóó óêóêòàðäû áàøêàðóó÷ó ÷åò ºëêºë¿ê óþìäàð ìåíåí ìûíäàé óþì òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí ýêè òàðàïòóó
æàíà êºï òàðàïòóó ìàêóëäàøóóëàð æºí¿íäº;
3) æàëïû ÷îãóëóøòàðäûí ÷å÷èìäåðè æºí¿íäº;
4) òàëàï êûëûíáàãàí ñûéàêûëàð æàíà àóäèòîðäóê òåêøåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû êîøêîíäî, æûëäûê áàëàíñ, æûëäûê îò÷åò æºí¿íäº, àíûí è÷èíåí òºìºíê¿ëºð:
- àðûç áåðèëãåí äàòàäàí ìóðäàãû îò÷åòòóê ìåçãèë ¿÷¿í
óêóê ýýëåðèíå òºëºíãºí ñûéàêûíûí ñóììàñû æºí¿íäº óþì
òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ìààëûìäàìà;
- ñûéàêûíû ÷îãóëòóó, áºë¿øò¿ð¿¿ æàíà òºëºº áîþí÷à
àðûç ýýñèíèí èø æ¿ç¿íäºã¿ ÷ûãûìäàðûí æàáóóãà ñûéàêûäàí êàðìàëóó÷ó ñóììà æºí¿íäº óþì òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ìààëûìäàìà;
- áóõãàëòåðäèê áàëàíñòûí àíûêòûãûí ûðàñòîî÷ó àóäèòîðäóê êîðóòóíäóíó òèðêºº ìåíåí, àðûç áåðãåíäåí ìóðäàãû àêûðêû îò÷åòòóê äàòàãà êàðàòà óþì òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí áóõãàëòåðäèê áàëàíñòûí êº÷¿ðìºñ¿;
- àâòîðäóê ñûéàêûíû ÷îãóëòóó æºí¿íäº ìààëûìàò;
- óëóòòóê æàíà ÷åò ºëêºë¿ê àâòîðëîðãî æàíà óêóê ýýëåðèíå àâòîðäóê ñûéàêûíû áºë¿øò¿ð¿¿ æºí¿íäº ìààëûìàò;
5) ìûíäàé óþìäóí àòûíàí ÷ûãóóãà ûéãàðûì óêóêòóó
àäàìäàð æºí¿íäº;
6) àâòîðëîð æå óêóê ýýëåðè ìåíåí ò¿ç¿ëãºí êåëèøèìäåð,
ì¿ëêò¿ê óêóêòàðäû æàìààòòûê íåãèçäå áàøêàðóó áîþí÷à
ûéãàðûì óêóêòàðäû ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº óþì òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ìààëûìàòòàð, àëàðäûí æàðàêòóóëóê
ìººíºò¿ àðûç ýýñè äîêóìåíòòåðäè áåðãåíäåí êèéèí áèð
æûëäàí ýðòå ýìåñ á¿òºò (àâòîðäóí æå óêóê ýýñèíèí àòûæºí¿, êåëèøèìäèí ðåêâèçèòòåðè, áàøêàðóóãà ºòêºð¿ë¿ï
áåðèëãåí óêóêòàðäûí êàòåãîðèÿñû, óêóêòàðäû ïàéäàëàíóó àéìàãû);
7) ïàéäàëàíóó÷óëàð ìåíåí ò¿ç¿ëãºí, àâòîðäóê óêóêòóí
æàíà ÷åêòåø óêóêòàðäûí îáúåêòòåðèí ïàéäàëàíãàíäûãû
¿÷¿í ñûéàêû (ìûíäàí àðû -ñûéàêû) òºëºº æºí¿íäº ëèöåíçèÿëûê êåëèøèìäåð æàíà/æå êåëèøèìäåð æºí¿íäº óþì òàðàáûíàí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí ìààëûìàòòàð (ïàéäàëàíóó÷óíóí àòàëûøû, êåëèøèìäèí ðåêâèçèòòåðè, óêóêòàðäûí êàòåãîðèÿñû, óêóêòàðäû ïàéäàëàíóó àéìàãû);
8) ºç ôóíêöèÿëàðûí èøêå àøûðóó áîþí÷à àíäàí àðû
èøòººí¿í ïëàíû;
9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê
óêóê ýýñèíèí ìàêóëäóãóñóç à÷ûêêà ÷ûãàðûëáàé òóðãàí ìààëûìàòòàðäàí òûøêàðû, óêóê ýýëåðè, àâòîðäóê æàíà (æå)
÷åêòåø óêóêòàð îáúåêòòåðè, óþìäóí áàøêàðóóñóíà ºòêºð¿ë¿ï áåðèëãåí óêóêòàð æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû êàìòûãàí ðååñòðäèí áîëóøó;
10) óþìäà ÷ûãàðìàëàðû æàíà/æå ÷åêòåø óêóêòàð îáúåêòòåðè óþìäóí èø ÷ºéðºñ¿íº òèåøåë¿¿ áîëãîí àâòîðëîðäóí æå áàøêà óêóê ýýëåðèíèí 250äºí (ýêè æ¿ç ýë¿¿)
êåì ýìåñ ì¿÷ºë¿ã¿;
11) óþìäóí ðàñìèé ñàéòûíà ðååñòðëåðäè æàéãàøòûðóó;
12) àâòîðëîðäóí æàíà óêóê ýýëåðèíèí ì¿ëêò¿ê óêóêòàðûí æàìààòòûê áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäº ñîòòóê òàëàø-òàðòûøòàðäûí áîëóøó æºí¿íäº ìààëûìàò.";
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 191-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"191. Ýãåð óøóë Æîáîíóí 19-ïóíêòó ìåíåí êàðàëãàí äîêóìåíòòåðäè òåêøåð¿¿ ïðîöåññèíäå äîêóìåíòòåð óøóë Æîáîíóí òàëàïòàðûí áóçóó ìåíåí áåðèëãåíäèãè àíûêòàëñà,
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí óþìãà ñóðîî-òàëàïòû àëãàí ó÷óðäàí òàðòûï 10 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå àíûêòàëãàí êåì÷èëèêòåðäè æîþó òàëàáûí æºíºòºò.";
- 21-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"21. Óþìäóí èøè òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà òîêòîòóëàò:
1) óþì òàðàáûíàí óøóë Æîáî ìåíåí áåëãèëåíãåí ìººíºòòº áóçóóëàð æîþëáàñà;
2) óøóë Æîáî ìåíåí áåëãèëåíãåí ìººíºòòº óþìäóí èøè
æºí¿íäº îò÷åòòó ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà áåðáåñå;
3) óþìäóí óþøòóðóó äîêóìåíòòåðè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûê ìûéçàìäàðû ìåíåí êîþëãàí òàëàïòàðãà
ûëàéûê êåëáåãåíäèãè êåëèï ÷ûêñà;
4) óþì èøòè æ¿ðã¿ç¿¿äºí ûêòûÿðäóó áàø òàðòóó æºí¿íäº àðûç áåðñå;
5) ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà àòàéûëàï æàëãàí ìààëûìàòòàðäû êàìòûãàí óþìäóí èøè æºí¿íäº æûëäûê îò÷åòòó áåðñå;
6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí áàøêà ó÷óðëàðäà.";
- 22-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 23-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"23.Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ÷å÷èìè, àðàêåòè æå àðàêåòñèçäèãè àäìèíèñòðàòèâäèê èøòèí íåãèçäåðè æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê æîë-æîáîëîð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðãà ûëàéûê äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.".
2. 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, ¹122

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄЗГЄЧЄ
КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИНИН
АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí èøèí óþøòóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû ¹114 "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 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 ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó ªðò êîîïñóçäóãó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿ ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí
10-ìàðòûíäàãû ¹87 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû òºðò¿í÷¿ àáçàö ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó ªðò êîîïñóçäóãó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿ æºí¿íäº æîáî, 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.";
- óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 3-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 4-ïóêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè"
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 5-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "À.Òîêòîíàëèåâ êº÷ºñ¿
2/1" äåãåí ñºçäºð "Ìàíàñ ïðîñïåêòè, 101/1, Æóìàáåê êº÷ºñ¿,
203/1" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"8. Ìèíèñòðëèêòèí èøèíèí ìàêñàòû áîëóï Æàðàíäûê êîðãîíóó, ºðò êîîïñóçäóãó, ñóó îáúåêòòåðèíäå àäàìäàðäûí êîîïñóçäóãó, ºðò êîîïñóçäóãóíóí ÷åíåìäåðèí æàíà òàëàïòàðûí
ñàêòîîíóí êàìñûçäàëûøûíà ìàìëåêåòòèê êºçºìºëäººí¿ æàíà êîíòðîëäîîíó èøêå àøûðóó, ìàìëåêåòòèê ìàòåðèàëäûê
ðåçåðâ òóòóìóíóí òóðóêòóó èøòåøèí êàìñûçäîî æààòûíäà
áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû èøòåï ÷ûãóó æàíà èøêå
àøûðóó ñàíàëàò.";
- 9-ïóíêòóíóí îíóí÷ó àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿ òàðàáûíàí" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí" äåãåí ñºçäºð
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 10-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñûíäà:
òºðò¿í÷¿, æåòèí÷è, ñåãèçèí÷è, òîãóçóí÷ó àáçàöòàðûíäàãû
ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäº "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìà ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
- "Àòîìäóê ýíåðãèÿ áîþí÷à ýë àðàëûê àãåíòòèê (ÌÀÃÀÒÝ) ìåíåí ðàäèîàêòèâä¿¿ êàëäûêòàðäû ïàéäàëàíóó, óðàí êàëäûêòàðûíûí îáúåêòèëåðèíèí êîîïñóçäóãó, îáúåêòèëåðäèí ðàäèîýêîëîãèÿëûê ìîíèòîðèíãèí æ¿ðã¿ç¿¿, ðàäèàöèÿëûê êîîïñóçäóê
÷ºéðºñ¿íäº êàëêòû æàíà àéìàêòàðäû êîðãîîíó êàìñûçäîî,
ðàäèàöèÿëûê ì¿íºçäºã¿ ºçãº÷º êûðäààëäàðäûí àëäûí àëóó
æàíà êåñåïåòòåðèí æîþó, ì¿ìê¿í áîëóó÷ó ðàäèàöèÿëûê àâàðèÿëàðãà êàðàòà ÷àðàëàð êîìïëåêñèí êºð¿¿, àëàðäû òåðèøòèð¿¿ æàíà êåñåïåòòåðèí áîëæîëäîî, êàäðëàðäû äàÿðäîî
æàíà êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòóó æààòûíäà òåõíèêàëûê
êûçìàòòàøòûêòû æ¿çºãº àøûðàò;";
- 2-ïóíêò÷àñûíûí îí àëòûí÷û, æûéûðìàí÷û, æûéûðìà áèðèí÷è àáçàöòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäº "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí:
- 3-ïóíêò÷àñûíûí îòóç ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº"
äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí:
- 5-ïóíêò÷àñûíûí îí ñåãèçèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿í¿í"
äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
- 11-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "ªêìºò" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäº "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
îí òîãóçóí÷ó àáçàöûíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí" äåãåí
ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 16-ïóíêòóíäà:
¿÷¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
áåøèí÷è àáçàöûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ "Ïðåìüåðìèíèñòð" äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäº "Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
æûéûðìà ñåãèçèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç
"Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 17-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè"
äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 19-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí" äåãåí ñºçäºð
"Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãè:
- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êîðãîî,
óêóê òàðòèáè æàíà ºçãº÷º êûðäààëäàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
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Талибандар таасири

Ден соолук

Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, дипломат Аскар БЕШИМОВ:

«ООГАНСТАНДА ТАЛИБАНДАРДЫН БИЙЛИККЕ
КЕЛИШИ, ИРИ ЄЛКЄЛЄРДЇН ТАЙМАШЫ»
Ооганстанда талибандар 20 жылдан соў, кайра бийликке келишти. Андагы абал
Борбор Азияга, анын ичинде Кыргыз Республикасына таасир этиши мїмкїн деген
кїдїк ойлор жок эмес. Мына ушул сыяктуу тобокелчиликтер тууралуу ТИМдин
Дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер кафедрасынын профессору
Аскар Бешимов менен баарлаштык.
- Аскар Жолчубекович, талибандар єз буйруктарын жарыялап, 20 жыл мурдагыдай
эмеспиз дешїїдє. Бїгїнкї
кїндєгї талибандар кимдер?
- Талибандардын тарыхы баарына маалым болсо керек. Алар
1996-2001-жылдары бийликте турганда ислам шариятынын негизинде иш жїргїзгєн
мамлекет катары адамдардын
укугун чектеп, радикалдуу кадамдарга барган. Буга бїтїндєй
дїйнє коомчулугу кїбє болгон.
Дїйнєлїк маданий эстеликтерди уратып, кино кєрїїгє, музыка угууга тыюу салышкан. Кєпчїлїк мамлекеттер аларды террордук уюм катары кабыл алган.
2001-жылы АКШ талибандарды
талкалап, бийликтен тїшїргєндє
баш паанек кылып Пакистанга
качып киришкен. Ал жактан ири
єлкєлєрдїн жардамы менен чоў
кїчкє айланып, кайра бийликке келїїгє аракет кылышкан. Ал
аракети жыйырма жылдан кийин ишке ашты. Азыр мурдагыдай эмеспиз деген билдирїїлєрдї жасашууда. Баўгизатка тыюу
салабыз, аялдардын билим алуусуна кысым кєрсєтпєйбїз, кандайдыр бир єч алууларды жасабайбыз деген билдирїїлєрдї таратып жатышат. Ага канчалык
деўгээлде ишенсек болот деген
маселе турат. Талибандардын
мындай кадамдарга аргасыз барып жатышкандыгы белгилїї.
Анткени, Ооганстан абдан жакыр єлкє. Тышкы жардамдардын
жана баўги затын єндїрїїнїн
эсебинен гана жашап келишет.
Айыл чарба тармагы болгону
менен ал анча мааниге ээ эмес.
Акыркы їч жылда 34 аймактын
25инде кургакчылыктын кесепетинен тїшїм азайган. Бул жакын
арада азык-тїлїккє болгон муктаждыктын кескин тїрдє єсїшїнє алып келет. Ошондуктан,
ишенимге кирїї їчїн биз мурдагыдай эмеспиз деп дїйнєлїк
коомчулукка кайрылгандыгынын бирден-бир себеби ошондон.
- Белгилїї бир коомчулуктун колдоосу жок алардын
бийликке келиши мїмкїн
эмес эле. Эмне їчїн 20 жыл
мурун акылга сыйгыс азаптарды кєрсєткєндїгїнє карабастан, колдогондор да болууда?
- Азыр аларды ооган элинин
70-80 пайызы колдойт. Бир убакта СССР социализм курабыз деп
Ооганстанга аскерлерин киргизип, єздєрїнє караштуу президентти олтургузуп, єкмєт тїзгєн
менен майнап чыкпады. Кайрадан талибандар бийликке келди. Андан кийин АКШ демократиянын єзєгїн тургузуп, светтик єлкє курабыз деп жыйырма
жыл аракет кылды. Бирок, алардын аракеттери да ишке ашпады.
Ошону менен Ооганстан кайрадан артка кетти.
Ооган элинин талибандарды
колдоп чыккандарынын да себеби бар. Биринчиден, элдин билимсиздиги орчундуу маселе. Буга чейин “куурчак” болгон президенттер коррупцияга малынып,
тууган-уругун кызматка коюп
келишти. Натыйжада, мамлекет
алдыга жыла албай, жардам кїтїп жашап келген. Мына ушундай адилетсиздикти кєргєн эл
талибандарга їмїт артып, колдоп жатышат. Булар, бачабаздыкты, баўги зат ташыгандарды токтотуп, жемкорлукту ооздуктап,

тартипти чыўдоону убада кылышууда. Бирок, айткан сєздєрї менен кылган иштери дал келеби? Кеп мына ушунда.
- Анда эмне їчїн качкан элдин саны кєп болууда?
- Биз тыштан карап жатабыз.
Ичтен карасак, жергиликтїї эл
єздєрїнїн ичинен чыккан боордош-талибандарга ишенбегендери бар. Жыйырма жыл илгери да
дал ушундай убадаларды берген.
Ошондуктан, аларга карата ишеним жок болуп жатат.
- Буга чейин талибандар
бийликке келген учурда аларды Сауд Аравиясы, Пакистан,
Бириккен Араб Эмираты гана
тааныган. Бул жолу да ошондой кырдаал кайталанбайбы?
- Бул маселе тїшїнїктїї. Он
бир кїндїн ичинде талибандар
Ооганстанды басып алды. Алар
асмандан тїшє калган уюм эмес.
Бул ири єлкєлєрдїн таймашы.
Россия, Кытай, Американын чатагына айланып, алардын куралы болуп жатат. Ооганстан Россия, Кытай, Пакистан биздин тарапташтарыбыз деп айтышууда.
- Демек, жогоруда сиз айткан мамлекеттер менен тарапташ болсо, бул жолу талибандардын бийлигин тааныган мамлекеттердин саны
кєбєйїшї мїмкїнбї. Маселен,
Россия тааныса ага союздаш
мамлекеттер да таанууга аргасыз болушат да?
- БУУ талибандарды террористтик уюм катары кабыл алган. Азыр ушул чечим каралышы керек. Кырдаал ушуга алып
келди. Талибандар бийликке
келип, єзїнїн тартибин киргизїїдє. Мунун артынан кєп маселе туулуп жатат. Талибандарды
Москва кабыл алды. Таануунун
биринчи кадамы ушул эмеспи.
Дагы бир жагдайга токтолоюн.
Талибандардын Ооганстандын
аймагын башка террордук топтордун пайдаланышына жол бер-

бейбиз деген билдирїїсї Борбор Азия єлкєлєрї їчїн кооптуу болуп турат. Аларды сїрїп
чыгабыз дешїїдє. Кайда сїрїп
чыгат? Пакистан кабыл албайт.
Ирандын аскерлери киргизбейт.
Террордук топтордун бардыгы
Ооганстанга кирип алышкан. Бирок, талибандар кыска мєєнєттє
Борбордук Азияга кол салбайт.
Анткени, азырынча дїйнє коомчулугуна ашкере терс аракеттерин кєрсєтїїнї каалашпайт.
- Россияга союздаш мамлекеттер, анын ичинде Кыргыз
Республикасы чек араларын
бекемдеп, бардыгына даяр турушу керек деген ойлор айтылууда. Биз їчїн кандай кооптуу жагдайлар болушу мїмкїн?
- Ооганстан менен чектеш болбогон соў, ал жагынан коркунуч
жок. Бирок, социалдык тїйїндєрдє талибандарды колдогондор бар. Коўулдарда уктап жатышат. Алардын кєздєгєнї талибандар эмес болгону менен негизги максаттары шарият мыйзамдарын киргизїї болуп жатпайбы.
- Демек, жалпысынан динчилдерге жан кирип, єз шарттарын киргизїїгє акырындап
жол ачылып келе жатат деп
сїйїнїп жатышат десек болобу?
- Ооба, алар кайсыл бир деўгээлде алар менен пикирлеш.
Алардын канчасы Сирияда согушта болгон. Канчасы Ооганстандан кайтып келишти. Мына
ушундай биз билбеген маселелер
кєп. Бїгїнкї кїндє кыргыз жарандарынын 40 пайызы Ислам
динин тутунушат. Анын ичинде радикалдуу топтор дагы бар.
Курал-жарак менен кармалгандарын анча-мынча угуп калабыз.
Ошолор бизге коркунуч туудурушат. Ооганстандын талибандар аркылуу басылып алынганы аларга дем-кїч берет. Бул бир

Эмдєє менен
элибиздин
эсендигин
сактайбыз
“Кыргызстан – жашыл
аймак" деп аталган
алгачкы жолугушуу
17-августта Бишкек
шаарында єттї.

жагы. Экинчи жагы, 1999-жылы
моджохеддер Тажикстан аркылуу Баткенге келген. Эки жїзгє
жетпеген моджохеддерге багынып бергенбиз. Алар акча алып
тынч кетип калышкан.
- Азыр андай коркунуч жокпу?
- Коркунуч бар. Биздин мїмкїнчїлїгїбїз чектелїї. Отуз
жыл ичинде коопсуздук жаатында эч кандай иштер аткарылбады. Биз їчїн талибандардын
ичинде болбогону менен аларга єнєктєш топтор коркунуч жаратат. Талибандардын колунда
туруктуу 200 миўден ашык аскери бар. Алар автомат кармап
согушкандан башка эч нерсе билишпейт. Ушундай кооптуу муун
єсїп чыкты. Бийликти алышты.
Мындан ары эмне кылышат? Алдыда ушундай чоў маселе турат.
Азыркы учурда талибандар биринчи кезекте тартипти киргизишет. Экинчиден, дїйнєлїк коомчулукту таанууга чакырган билдирїїлєрдї жасайт. Андан кийин, эгер бизге жардам бербесеўер согуштук аракеттерди жасайбыз деп коркутууга єтїшєт.
- Биздеги талибандарды тымызын колдогон диний топтор коркунучту жаратпайбы?
- Ооганстанга караганда биз
алда канча билимдїїбїз. Бул
бийлик менен коомчулуктун
ортосундагы мамиледен кєз каранды. Бийликке карата їмїт
єчкєн сайын, ошончолук диний
агымдарга ишеним жогорулайт.
Єзїўїздєр билгендей, террордук уюмдардын жарыялары абдан жагымдуу. Шарият мыйзамы
менен жашайбыз деп убада кылышат. Бирок, мындай жол феодализмге алып бараарын мамлекеттик деўгээлде тїшїнїшїбїз
кажет. Бийликтин демилгеси менен ар тараптуу реформаларды
жїргїзїї зарыл. Адилеттїїлїктїн анык жолун коомчулукка
кеўири тїшїндїрїшїбїз керек.
Ошондо жарандарыбыз ар кандай агымдарга жем болуп кетпейт. Башка жол жок.
- Качкындар келсе жагдай
кандай болот деп тынчсыздангандар бар...
- Мына ушул маселени так
тїшїнїшїбїз зарыл. Мен дагы
социалдык тїйїндєрдєн качкындарды кабыл албайбыз деген єўїттєгї пикирлерди окуп
жатам. Качкындар биздин кєйгєйїбїз эмес. Ооганстанда 35
миллион эл бар. Алардын ичинен 8-9 миллиону тажиктер, 4-5
миллиону єзбектер, 3-4 миллиону тїркмєндєр. Алар єздєрїнїн
мекенине качат. Ал эми пуштундар єздєрї бийликке келди.
Биз ооган эли туш тарапка качып жатат деп жаўылыш ойлоп
жатабыз. Мамлекет студенттерге эшик ачык экендигин жарыя
кылды. Бул туура, билим алуу
їчїн кайсыл улут болбосун келе беришсин.
- Памирдеги кыргыздарга
коркунуч жаралбайбы?
- Сєзсїз коркунуч жаралат. Вахан коридоруна жол салынат деп
жатат. Талибандардын кыргыздарга карата кєз карашы кандай
болоору азырынча белгисиз. Бирок, єткєндє талибандардан качып 380 адам Тажикстанга кире
качкан. Алар бизге єткєрїп бербестен, кайра Ооганстанга чыгарып жиберди. Биз бардык нерсеге даяр болушубуз зарыл. Боордошторубузга коркунуч жаралса,
мекениўер кучагын ачып тосуп
алууга даяр деп колдоого алышыбыз керек. Алар менен алдын
ала тыгыз байланыш тїзїп, ар
тараптан жардам кылып турууга
милдеттїїбїз.

Жолугушууга COVID-19га
каршы кїрєшїї маселелери
боюнча жалпыга маалымдоо
каражаттарынын єкїлдєрї,
Саламаттыкты сактоо жана
социалдык єнїктїрїї министрлигинин жетекчилиги,
министрликтин єнєктєштєрї жана эл аралык эксперттер катышты. Улуттук демилгенин алкагында єткєрїлгєн
аянтчада COVID-19га каршы
кїрєшїї тууралуу журналисттердин суроолоруна Саламаттыкты сактоо жана социалдык єнїктїрїї министрлигинин Алымкадыр Бейшеналиев, Дїйнєлїк саламаттыкты сактоо уюмунун жана
UNICEFтин єкїлдєрї, дїйнєлїк эксперттер – профессор
Асель Сартбаева жана ДССУнун эксперти доктор Людмила Мосина жооп беришти.
Жолугушуу аянтчасында
COVID-19 менен кїрєшїї,
эмдєє жана келечектеги мїмкїнчїлїктєр, вакцинанын оў
жана терс таасирлери боюнча
пикир алмашуу болду. Эпидемияга каршы вакциналарды
алуунун маанилїїлїгї, алардын коопсуздугу, иммунитеттин калыптанышына тийгизген таасирлери жєнїндє сєз
болду. Ошондой эле ДССУнун эксперттери єлкєдє эмдєє єнєктїгїнїн ийгиликтїї
єтїп жатканын белгилешип,
COVIDден арылуу їчїн активдїї улантуу зарылдыгын
билдиришти.
«Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты сактоо уюмунун
колдоосу астында «Кыргызстан – жашыл аймак» демилгесинин алкагында уюштурулган жолугушуунун максаты – такталбаган, жалган
маалыматты жайылтпоо.
ЖМК єкїлдєрї коомчулукка
COVID-19 менен кїрєшїї жана вакцинага болгон ишенимди таратуучу аянтча. Достук
чєйрєдє маалымат жана пикир алмашуу жакшы салтка
айланат. Биздин жалпы максатыбыз – эмдєє менен элибизди коопсуз “жашыл аймакка ” єткєрїї. “Кыргызстан
– жашыл аймак” улуттук демилгесине калктын 70%ын
эмдєє єнєктїгї камтылган”,
- деди министр Алымкадыр
Бейшеналиев.
“Бїгїнкї кїнгє карата 849
миў 576 адам эмдєєдєн єтїп,
алардын 8,8 пайызы вакцинанын биринчи дозасын, 3,9 пайызы экинчи дозасын алды.
ДССУнун максаты – сентябрга чейин ар бир єлкєнїн калкынын 10 пайыздан кем эмесин, жылдын аягына чейин 40
пайыз, эмдиги жылдын ортосуна чейин дїйнє элинин 70
пайызын эмдєєдєн єткєрїї.
Їстїбїздєгї жылдын август
айында дїйнєдє 206 миллиондон ашык адам коронавирус
жуктурган. Анын 4 миллион
530 миўден ашууну єлїмгє
учураган”, - деди Дїйнєлїк
саламаттык сактоо уюмунун
Кыргызстандагы кеўсесинин
жетекчиси Назира Артыкова.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Асел БАРЫКТАБАСОВА
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Аймактын келечеги – єлкєнїн келечеги
Чїй облусунун Аламїдїн районуна
караштуу Байтик айыл аймагы Чїй
єрєєнїнєн чыккан айтылуу Байтик
баатырдын ысымын алып жїргєндїгї
менен белгилїї. 2019-жылдан
бери иштин кєзїн таба билген
уюштургуч, лидерлик жєндємї кїчтїї
Абдыразаков Асылбек Таштанбекович
аталган аймакты алга жетелєєдє.

- Асылбек Таштанбекович,
сиз башкарып жаткан айыл
аймактын бїгїнкї абалы тууралуу окурмандарды тааныштырып кетсеўиз?
- Байтик айыл аймагы райондогу белгилїї айыл єкмєттєрдїн катарын толуктап турат. Айыл элинин жашоо турмушун жакшыртууну негизги милдетибиз катары кабыл
алып, жергиликтїї єзїн-єзї
башкаруу жетекчилиги пландуу иш-аракеттерди аткаруунун
їстїндє иш алып барууда. Байтик айыл аймагы Арчалы, Байтик, Башкара-Суу, Байгелди,
Кашка-Суу, Кайырма сыяктуу
алты айылдык конуштарды бириктирип турат.
Элет элинин басымдуу бєлїгї
айыл чарбасы жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Байтик айыл аймагынын жалпы

Аламїдїн районуна караштуу Байтик айыл аймагынын
жетекчиси Асылбек АБДЫРАЗАКОВ:

“АЙЫЛДЫКТАРДЫН ЖАШОО
ШАРТЫН ЖАКШЫРТУУ
БАШКЫ МАКСАТЫБЫЗ”

аянты - 32969,3 гектар, анын
ичинен айыл чарба багытындагы жерлер - 17515,7 га болсо,
жайыт - 11023,5 гектарды тїзєт.
Эл отурукташкан айылдын жалпы аянты - 698,8 гектар жерди
ээлейт. Айылда он жети жаўы
конуш отурукташып, калктын
саны статистика боюнча тогуз
миўден ашуун, 1680 кожолук
бар. Айыл турмушун жакшыртуу багытында элди электр энергиясы менен камсыз кылуу їчїн
жаўы трансформаторлор орнотулуп, электр мамычалары бардык
айылдарга тартылып, ар бир їйдє электр шамы жаркырап жанып турат.
- Акыркы жылдарда єлкєдєгї кєпчїлїк аймактарда жаўы конуштар уюшулуп,
социалдык инфратїзїмдєрдї
жакшыртуу максатында жаўы курулуштар бїткєрїлїп,

эл кызматына берилїїдє. Сиз
жетектеген аймакта жаўы социалдык объектилер курулуудабы?
- Шаар менен айылдыктардын ортосундагы жашоо айырмачылыктарды азайтууга аракеттенїї менен айыл элинин жашоо тиричилигин жакшыртып,
маданиятын кєтєрїї їчїн жаўы социалдык объекттерди куруп, пайдаланууга берїїнї ар
жыл сайын ишке ашырсак деп
ниеттенїїдєбїз. 2021-жылдын
27-июлунда Байтик айылында
Коомдук алдын алуу борборунун (КААБ) имаратынын салтанаттуу ачылышы болду. Бул
иш-чара Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин катышуусунда жана “Эл аралык толеранттуулук їчїн” фонду, ”Сейферуорлд” уюму, Кыргыз
Республикасындагы АКШ элчилигинин ”Наркотикалык заттардын эл аралык айлануусу менен
кїрєшїї жана укук ишмердїїлїгї” бєлїмї менен “Кыргыз Республикасынын жамааттарында
жана єнєктєштїктї єнїктїрїї”
долбоорунун алкагында ишке
ашырылды.
Жаўы имаратта айылдык аксакалдар комитетинин тєрагасынын, аялдар кеўешинин тєрайымынын, жаштар комитетинин тєрагасынын, участкалык

милициянын иш бєлмєлєрї бардык жасалгадагы эмерек жабдыктар, телефондор менен жабдылып, ысык-муздак суу чыккан шарттагы дааратканалары менен бїткєрїлїп, пайдаланууга берилди. КААБдын жаўы
иш бєлмєлєрїнє компьютердик
жабдууларга 500 000 сом, жумшак эмеректерди алууга 318
523 сом жогорудагы уюмдар тарабынан каржыланып берилсе,
Байтик айыл єкмєтї курулуш
иштерине 1 696 200 сом материалдык жактан жардам берди.

Жалпысынан КААБдын курулушуна жана жабдуу иштерине
жогорудагы чет єлкєлїк уюмдардын акчалай колдоосу менен бирдикте 2 514 723 сом каражат жумшалган.
Ошондой эле кєптєн бери
кєйгєйлїї болуп келген маселе чечилип, аталган айыл аймакта 2019-жылы 700 орундуу
жаўы бала бакча салынып, ишке берилди. Жїзїнєн нур тєгїлїп, кубанычка бєлєнгєн атаэнелер шатыра - шатман кош
колдоп, алакан чаап ыраазычылык билдирди. Ата-энелер кичинекей чїрпєлєрїн бардык шарты бар заманбап бакчага тарбияланууга беришип, шаардагыдай
билим башатында єсїп чоўоюусуна їмїт артты. Бала бакчаны
курууга айыл єкмєттїн бюджетинен бир жарым млн сом акча
каражат бєлїнїп, калган каржылоо демєєрчїлєр тарабынан
уюштурулган. Ошондой эле,
2019-жылы Арчалы айылындагы
генерал Султан Самсалиев атындагы орто мектептин эскирген
эшик-терезелери алмаштырылып, эки жарым млн сомго мектептин чатыры толугу менен жаўыланып, ремонттон єткєрїлдї.
Байтик айылынын сыймыктуу уулу Акматбек Сїттїбаевич Сїйїнбаев союз учурунда
айылга эки кабат контора, эки
кабат клуб жана эки кабат орто мектеп салып, борбордук асфальт жолдорду куруп кеткен.
Кийин Байтик айылындагы орто мектепке Акматбек Сїттїбаевич Сїйїнбаевдин ысымы
ыйгарылган. 2019-жылы 2 млн
300 миў сомдук тїрткї берїїчї
гранттын эсебинен союз кезден
бери турган эски терезелердин
бардыгын жаўы їлгїдєгї пластик эшик-терезелерге алмаштырып, мектепти толугу менен капиталдык ремонттон єткєрдїк.
Мектеп керектїї жаўы мебель
жана компьютерлерди сатып
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алуу менен жаўы курулган мектеп сыяктуу жаўы тїскє келди.
Быйыл аталган мектептин эски
чатыры 4 млн тїрткї берїїчї
гранттын эсебинен толугу менен алмаштырылды. Ошондой
эле 2020-жылы демєєрчїлєр тарабынан топтолгон 525 миў сом
каражатка даараткана оўдоотїзєєдєн єттї.
“Кыргыз Республикасынын
жамааттарында кызматташтыкты жана єнєктєштїктї єнїктїрїї” долбоорунун алкагында
жергиликтїї деўгээлдеги кєйгєйлєрдї биргеликте чечїї жолдомосун колго алып, Чїй облустук єнїктїрїї фондусунун каржылоосунун негизинде 49 млн
216 миў сомго жогорудагы мектептин территориясында кичи
футбол аянтчасы курулду.
Башкара-Суу айылындагы
Жоошбаев атындагы орто мектептин эскилиги жеткен эски эшик-терезелери, жылуулук
системалары бїтїндєй жаўыланып, мектеп толук капиталдык
ремонттон єткєрїлдї.
2020-жылы 9-майда Байтик
айыл єкмєтїнїн административдик имаратынын катарынан орун алган Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларынын эскерїї эстелигине арналган парк ачылды. Буга айыл єкмєтїнїн бюджетинен 972 миў 975 сом, демєєрчїлєрдєн 730 миў сом каражат
жумшалып, элеттиктер эс алып
отуруу їчїн паркка жакшынакай отургучтар орнотулду. Сейил паркта тїркїн тїстїї бакдарактар тигилип, кєркємї кооз
гїлдєр єстїрїлїп, тротуарларга ар кыл єўдєгї куйма таштар
жаткырылды. 9-майдан башка
кїндєрї деле колу бош ардагер
аксакалдар, кичинекей наристелери менен їйдє отурган жаш
келиндер ж.б. айыл эли эс алып,
жакшы маанайда кеп куруп, таза
абада дем алып отурганга абдан

жакшы шарт тїзїлгєнїн эл кубаттоо менен кабыл алды.
Элеттиктердин саламаттыгына кєўїл буруп, ден соолугуна
кам кєргєн медициналык кызматкерлерге жаўы турак жай курулуп, жаўы мебель, жаўы медициналык жабдыктар менен
толук камсыздалды. Саламаттыктын сакчылыгында кызмат
єтєгєн дарыгерлер компьютердик технологияларды колдонуп,
карыялардан тартып жаўы тєрєлгєн наристеге чейин каттоого
алат. Алдын ала профилактикалык эмдєєлєрдї жасап, дартты
аныктоого жана ооруларды алдын алууга карата кайрылгандарга медициналык кеўештерин берген ак халатчандар жылуу, жарык жаўы имаратта эмгектенїїдє.
- Байтик айыл аймагынын
жашоочулары 2021-жылда
дагы кандай ийгиликтерге
жетишти? Жаўы социалдык
имараттарды куруу айтканга оўой, аткарганга жеўил иш
болбосо керек...
- Ооба, ишти аткаруу жеўил желпи иш эмес. Аймакты єркїндєтїїгє багытталган жумуштар туурасында план тїзїп, жасала турган иштерди тизмелеп,

демєєрчїлєрдї таап, тургундарыбыздын маанайын кєтєрїп, рухий жактан азык берїїгє кєптєгєн аракеттер кєрїлїїдє. Колунан келген жардамдарын аябай,
социалдык жактан колдоо кєрсєтїп жаткан жеке ишкерлердин, демєєрчїлєрдїн салымы
чоў болуп жатканын кошумчалап, аларга учурдан пайдаланып
ыраазылык айта кетейин. Аймактан єсїп чыккан сыймыктуу уулдарыбыздын бири, мекенчил ишкер Ємїрбек Кутуев агабыздын 2
жарым миллион сом демєєрчїлїгї астында 2021-жылы Байгелди
айылында жаштар їчїн футбол
аянтчасы курулуп, ишке берилди.
Быйылкы 2021-жылдын жаўы
окуу жылына белек сыяктуу болуп, Кашка-Суу айылында эки
кабат жаўы мектептин курулушу
49 млн 216 миў сомго бїтїп, ички толук жасалгасы менен пайдаланууга берилет. Андан сырткары ушул айылда Чїй облустук єнїктїрїї фондусунун каржылоосу менен элдин руханий
дїйнєсїн байытып, жаштарды
сергек жашоого їндєп, келечекте элеттик жаштардын саламаттыгы чыў болуп, элине кереги
тийген патриот эр-азаматтардын
єсїп чыгуусуна максат кылып
футбол аянтчасы курулган.
Мындан тышкары дагы бир жакшы саамалыктардын бири – Кайырма айылындагы 2 миллион
200 миў сомго салынган кичи
футбол аянтчасын айтууга болот. Ошондой эле Байтик айылында дагы футбол аянтчасы
курулуп, бїтїї алдында турат.
Айыл аймагына караштуу айылдар арасында атайын спорттук
иш-чаралар уюштурулуп, жаштар арасында мелдештер єтїп,

жаштардын спорттун бул тїрї
боюнча бекер машыгуусуна шарт
тїзїлїп отурат.
- Байтик айыл аймагында
инвестиция тартууга мїмкїнчїлїк болдубу?
- Бул багытта дагы аткарылган иштер бар. Тышкы инвестор
араб єкїлчїлїгїнїн демєєрчїлїгї астында Байгелди айылында
фельдшердик-акушердик пункт,
мечит, жїз элїї орундуу жаўы
мектеп бїтїп, жаўы окуу жылында окуучуларды тосуп алып,
ак босогосун ачууга даяр турат.
Жогорудагы курулуштардын
бардыгындагы жетиштїї эмерек жабдыктар инвестор тарабынан акысыз тартууланды.
- Айыл ичинде жол тармагында кандай иштер аткарылды?
- Аймак ичиндеги унаа жолдор
айылыбыздын жїзї болгондуктан жолдорду оўдоп, кєчєлєрдї
кєрккє бєлєє жаўы конуштардагы автожолдордун абалын жакшыртуу биздин негизги иштерибиздин бири болуп саналат.
Быйыл Кашка-Суу айылында
бир чакырым унаа жолу жана

Башкара-Суу айыл ичиндеги
тєрт жїз метр унаа жолуна асфальт тєшєлдї.
- Асылбек Таштанбекович,
аймактын жашоочуларын таза суу менен камсыздоо абалы кандай болуп жатат?
- Ата мекендик єндїрїштї камсыздап келген белгилїї
“Шоро” компаниясы “Легенда”
суусун биздин айылдагы мєлтїр
булактан ташып, жаўы технологияда иштетип, кооз идиштерге куюп, элдин суусундугу їчїн
жайылтып жатат. Быйыл аймактын жашоочуларын таза суу менен камсыздоону башкы маселе
катары кабыл алдык. Биз дагы
экологиялык жактан таза, ден
соолукка пайдалуу ичїїчї сууну жеткирїї їчїн “Ичїїчї таза
суу” долбоору аркылуу “Легенда”
суу ташыган жерден элеттиктерге таза суу тартып жеткирїїнї
пландап жатабыз. Кудай буюрса
айыл аймагында дагы орчундуу
иштердин бири болуп, жакында
айылыбызга таза суу жетет деген
їмїттєбїз.
Шайгїл УРМАТОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

10

2021-жылдын 20-августу

"БУЗУУЛАРДЫН БИРДИКТЇЇ
РЕЕСТРИ" АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН
МААЛЫМАТТЫК СИСТЕМАСЫН
КОЛДОНУУГА БАЙЛАНЫШКАН МАСЕЛЕЛЕР
БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïðîêóðàòóðàñû æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 45-áåðåíåñèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 31-îêòÿáðûíäàãû ¹221
"2018-2040-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê
ñòðàòåãèÿñû æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè "Áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðè" àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí (ìûíäàí àðû - "ÁÁÐ" ÀÌÑ) ì¿ëê¿, àòàëãàí ñèñòåìàíû ê¿ò¿¿ãº
æàíà àíäàí àðû èøêå êèðãèç¿¿ãº êàðàëãàí ôèíàíñû ðåñóðñòàðû ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ºòêºð¿ï áåðñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà "ÁÁÐ" ÀÌÑèí
ºç¿í¿í êàðàìàãûíà êàáûë àëóó æàíà àíû àíäàí àðû ýêñïëóàòàöèÿëîî
æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºð¿¿ ñóíóøòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 17-èþíóíäàãû ¹336 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí
Ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð áàøêû áàøêàðìàëûãûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð
áàøêû áàøêàðìàëûãû æºí¿íäº æîáîäî:
- 12-ïóíêòóíóí ñåãèçèí÷è àáçàöû æàíà 13-ïóíêòóíóí æûéûðìà áåøèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 21-äåêàáðûíäàãû ¹603 "Áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðèí æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû Áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíèí ýýñè (êàðìîî÷óñó) áîëóï àíûêòàëñûí.";
4-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñîòòîð æàíà ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.";
àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áóçóóëàðäûí áèðäèêò¿¿ ðååñòðèí æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 2-ïóíêòóíóí àëòûí÷û àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- ñòàòèñòèêàíû ò¿ç¿¿, ïðîêóðîðäóê êºçºìºëä¿ æàíà áóçóóëàð æºí¿íäº èøòåðäè ýñåïêå àëóó áîþí÷à áèðäèêò¿¿ êîíòðîëäó æ¿ðã¿ç¿¿;";
- 6-ïóíêòóíóí áåøèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- ÁÁÐäè ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà êîëäîíóó áîþí÷à ÷åíåìäèê äîêóìåíòòåðäè èøòåï ÷ûãóó, áåêèò¿¿ æàíà ºðê¿íäºò¿¿;";
- 22-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 51-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"51. ÁÁÐ ìåíåí Êûëìûøòàðäûí æàíà æîðóêòàðäûí áèðäèêò¿¿
ðååñòðèíèí îðòîñóíäà ìààëûìàò àëìàøóó òàðòèáè àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðäûí ýýñè òàðàáûíàí áåëãèëåíåò.";
- ìàìëåêåòòèê òèëäåãè òåêñòèíèí 77-ïóíêòóíäàãû "êàòûøóó÷óñó"
äåãåí ñºç "ýýñè" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèð¿¿ ñóíóøòàëñûí.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 13-àâãóñòó, ¹132

2021-ЖЫЛДЫН 16-ФЕВРАЛЫНДА МОСКВА
ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН ЕВРАЗИЯ
ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНЕ МЇЧЄ
МАМЛЕКЕТТЕРДИН КЄРСЄТЇЛГЄН ЧЄЙРЄДЄГЇ
МЫЙЗАМДАРЫН АЙКАЛЫШТЫРУУ МАКСАТЫНДА
ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИНИН
ТЕХНИКАЛЫК РЕГЛАМЕНТТЕРИНИН
ТАЛАПТАРЫНЫН САКТАЛЫШЫН
МАМЛЕКЕТТИК КОНТРОЛДОО (КЄЗЄМЄЛДЄЄ)
ПРИНЦИПТЕРИ ЖАНА ЫКМАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ
МАКУЛДАШУУНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 2021-æûëäûí 16-ôåâðàëûíäà Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí
ðàñìèé òèëäåãè Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º ìàìëåêåòòåðäèí êºðñºò¿ëãºí ÷ºéðºäºã¿ ìûéçàìäàðûí àéêàëûøòûðóó ìàêñàòûíäà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðèíèí òàëàïòàðûíûí ñàêòàëûøûí ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäîî (êºçºìºëäºº) ïðèíöèïòåðè æàíà ûêìàëàðû æºí¿íäº ìàêóëäàøóó (ìûíäàí àðû - Ìàêóëäàøóó) áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè æîãîðóäà àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíó èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº
êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó, ¹134

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2021-ЖЫЛДЫН 5-МАРТЫНДАГЫ №78
«КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ
ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Þñòèöèÿ îðãàíäàðûíûí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó 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 2021-æûëäûí
5-ìàðòûíäàãû ¹78 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 2-ïóíêòóíäàãû «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 8-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñûíäà:
¿÷¿í÷¿ æàíà ñåãèçèí÷è àáçàöòàðûíäàãû «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëàòàñûíûí» äåãåí ñºçäºð «Êîíñòèòóöèÿëûê
ñîòóíóí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
3-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «ªêìºò¿»
æàíà «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº
«Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû» æàíà «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
5-ïóíêò÷àñûíûí îí òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «ªêìºò¿í¿í» æàíà «Æîãîðêó ñîòóíóí Êîíñòèòóöèÿëûê ïàëàòàñûíûí» äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº «Ìèíèñòðëåð

Êàáèíåòèíèí» æàíà «Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòóíóí» äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
11-ïóíêòóíäàãû «Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí» äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 12-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «Ïðåìüåð-ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 13-ïóíêòóíäà:
àëòûí÷û æàíà æåòèí÷è àáçàöòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ïðåìüåð-ìèíèñòð» äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
òîãóçóí÷ó àáçàöûíäàãû «ìûéçàìäàðãà ûëàéûê» äåãåí ñºçäºð «ìûéçàìäàðäà êàðàëãàí ó÷óðëàðäà» äåãåí
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- îí òºðò¿í÷¿ æàíà æûéûðìà áèðèí÷è àáçàöòàðûíäàãû «ªêìºò¿í¿í» äåãåí ñºç «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí»
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 15-ïóíêòóíäàãû «ºê¿ë¿» äåãåí ñºç «ºê¿ëäºð¿» äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
2) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
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, ¹133

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН, БАШКА АСКЕРДИК
ТЇЗЇМДЄРЇНЇН ЖАНА МЫЙЗАМДА АСКЕРДИК КЫЗМАТ КАРАЛГАН
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН КАТАРЫНАН МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК
ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТТЫН БЕЛГИЛЕНГЕН МЄЄНЄТЇН ЄТЄП
БЇТКЄН АСКЕР КЫЗМАТЧЫЛАРЫН ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТТЫН
КЫЗМАТЧЫЛАРЫН ЗАПАСКА БОШОТУУ, ОШОНДОЙ ЭЛЕ 2021-ЖЫЛДЫН
СЕНТЯБРЬ-НОЯБРЫНДА ЖАРАНДАРДЫ МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК ЖАНА
АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТ ЄТЄЄГЄ КЕЗЕКТЕГИ ЧАКЫРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 10-èþëóíäàãû ¹294 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í æàíà
ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàòàðûíàí ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí áåëãèëåíãåí ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðûí æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí êûçìàò÷ûëàðûí çàïàñêà áîøîòóó, îøîíäîé ýëå 2021-æûëäûí
ñåíòÿáðü-íîÿáðûíäà æàðàíäàðäû ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê
æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàò ºòººãº êåçåêòåãè ÷àêûðóó
æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí æàëïûãà áèðäåé àñêåðäèê ìèëäåòè æºí¿íäº, àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê
êûçìàòòàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 15, 17, 21 æàíà 31-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í,
áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê
êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàòàðûíàí
ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí
áåëãèëåíãåí ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàò÷ûëàðû æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí êûçìàò÷ûëàðû çàïàñêà áîøîòóëñóí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à):
1) ÷àêûðóóäàí êèéèíêèãå êàëòûðûëóóãà óêóêòàðû æîê,
÷àêûðóó ê¿í¿íº êàðàòà 18 æàøêà òîëãîí, îøîíäîé ýëå ÷àêûðóóäàí êèéèíêèãå êàëòûðóó óêóãóíàí àæûðàãàí ýðêåê
æàðàíäàðäû 2021-æûëäûí ñåíòÿáðü-íîÿáðûíäà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿íº, áàøêà àñêåðäèê
ò¿ç¿ìäºð¿íº æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíà ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòêà ÷àêûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû óþøòóðñóí;
2) ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûí ò¿çñ¿í, àëàðäû ìåäèöèíàëûê ê¿áºëºíä¿ð¿¿ ¿÷¿í çàðûë
áîëãîí ìåäèöèíàëûê ì¿ëê æàíà øàéìàíäàð ìåíåí
æàáäûëãàí ÷àêûðóó (æûéíîî) ïóíêòòàðû ìåíåí êàìñûç êûëñûí;
3) êàáàðëîî æàíà æàðàíäàðäûí àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà óþøêàíäûêòà êåëèøèí êàìñûçäîî áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í æàíà çàðûë áîëñî àëàðäû àâòîòðàíñïîðò
ìåíåí æåòêèð¿¿í¿ óþøòóðñóí.
3. Ðåñïóáëèêàëûê ÷àêûðóó êîìèññèÿñûíûí êóðàìû òèð-

êåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí æàíà àãà ðàéîíäóê (øààðäûê)
÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûí æåòåêòºº, ðàéîíäóê (øààðäûê)
÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèíå æàðàíäàðäûí
äàòòàíóóëàðûí æàíà êàéðûëóóëàðûí êàðîî, ðàéîíäóê
(øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí òàíäàï
òåêøåð¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí áàøêà ûéãàðûì óêóêòàð æ¿êòºëñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà
ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè:
1) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíûí òàáûøòàìàëàðû áîþí÷à ðàéîíäóê (øààðäûê) ÷àêûðóó êîìèññèÿëàðûíäà ÷àêûðûëóó÷óëàðäû ìåäèöèíàëûê ê¿áºëºíä¿ð¿¿äºí ºòêºð¿¿
¿÷¿í êâàëèôèêàöèÿëóó äàðûãåð-àäèñòåðäè æàíà îðòî
ìåäèöèíàëûê ïåðñîíàëäû áºë¿ï áåðñèí;
2) ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê êûçìàòêà ÷àêûðûëãàí æàðàíäàðäû êûçìàò ºòºº æåðèíå æºíºòºð àëäûíäà êîíòðîëäóê ìåäèöèíàëûê êàðîîäîí ºòêºð¿¿ ¿÷¿í Áèøêåê, Îø, ÆàëàëÀáàä, Áàëûê÷û, Òàëàñ æàíà Êàäàìæàé øààðëàðûíäàãû
æûéíîî ïóíêòòàðûí äàðûãåð-àäèñòåð (òåðàïåâò, õèðóðã,
íåâðîïàòîëîã, äåðìàòîëîã, îêóëèñò, îòîëàðèíãîëîã, ñòîìàòîëîã, ïñèõèàòð, ðåíòãåíîëîã-ôòèçèàòð) æàíà îðòî ìåäèöèíàëûê ïåðñîíàë ìåíåí êàìñûç êûëñûí;
3) äåí ñîîëóãóíóí àáàëû êîøóì÷à èçèëäººëºðä¿ òàëàï êûëãàí ÷àêûðûëóó÷óëàðäû äàðûëîî-ïðîôèëàêòèêàëûê ìåêåìåëåðäå êåçåêñèç ñòàöèîíàðäûê (àìáóëàòîðäóê)
ìåäèöèíàëûê òåêøåð¿¿í¿ êàìñûç êûëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè:
1) àñêåðäèê ìèëäåòòè àòêàðóóäàí êà÷êàí àäàìäàðäû
èçäºº, êàðìîî æàíà ðàéîíäóê (øààðäûê) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà àëûï êåë¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í;
2) ðàéîíäóê (øààðäûê) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíà æàðàíäàðäûí ñîòòîëãîíäóãó, îøîíäîé ýëå àëàðäûí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æîîïêåð÷èëèêêå òàðòûëãàíäûãû æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû áåðñèí;
3) àñêåð êîìèññàðèàòòàðûíäà, æûéíîî ïóíêòòàðûíäà
æàíà ÷àêûðûëóó÷óëàðäû ñàëòàíàòòóó óçàòóó æåðëåðèíäå êîîìäóê òàðòèïòè ñàêòîîíó êàìñûç êûëñûí.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àïïàðàòûíûí êîðãîî,
óêóê òàðòèáè æàíà ºçãº÷º êûðäààëäàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó, ¹135

«ДОЛБООРДУК ОФИС» МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИН
ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 21-èþëóíäàãû ¹305 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàíàðèïòèê òðàíñôîðìàöèÿëîîñóíóí ìûíäàí àðêû ÷àðàëàðû æºí¿íäº» Æàðëûãûíûí 4-ïóíêòóí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. «Äîëáîîðäóê îôèñ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè ò¿ç¿ëñ¿í.
2. «Äîëáîîðäóê îôèñ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. «Äîëáîîðäóê îôèñ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè:
1) áåëãèëåíãåí òàðòèïòå þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà «Äîëáîîðäóê îôèñ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí ìàìëåêåòòèê êàòòîîäîí ºòêºðñ¿í;

2) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó-òåõíèêàëûê æàíà áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä «Äîëáîîðäóê îôèñ» ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíå
èøèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í òèåøåë¿¿ êûçìàòòûê æàé áºë¿ï áåð¿¿ ìàñåëåñèí êàðàøòûðñûí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-àâãóñòó, ¹137
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2021-жылдын 20-августу
2021-ЖЫЛДЫН 11-ИЮЛУНА ДАЙЫНДАЛГАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИШКЕК,
ОШ ЖАНА ТОКМОК ШААРДЫК
КЕЎЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН
КАЙТАЛАП ШАЙЛООДО ШАЙЛОО
АЛДЫНДАГЫ ЇГЇТ ИШТЕРИНЕ
КАТЫШУУ ЇЧЇН КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛПЫГА
МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫН
ЖАНА ИНТЕРНЕТ-БАСЫЛМАЛАРЫН
АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

2021-ЖЫЛЫ 4 ЖАНА 5-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН ЖАЙЫЛ
РАЙОНУНУН АК-БАШАТ, СОСНОВКА, САРЫ-КОО ЖАНА СТЕП АЙЫЛ ЄКМЄТТЄРЇНЇН
БАШЧЫЛАРЫН ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ ЖАНА
ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 11-àïðåëèíäå Áèøêåê, Îø æàíà Òîêìîê øààðäûê
êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûíûí øàéëîîäî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 12-ìàðòûíäàãû ¹61 òîêòîìó ìåíåí
ìóðäà àêêðåäèòàöèÿäàí ºòêºí æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû
æàíà èíòåðíåò-áàñûëìàëàðû æîãîðóäà àòàëãàí êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí àëäûäàãû êàéòàëàï øàéëîîäî êàòòàëãàí ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí øàéëîî àëäûíäàãû ¿ã¿ò èøòåðèíå êàòûøóóñóí óëàíòà
àëà òóðãàíäûãûí ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê,
Îø æàíà Òîêìîê øààðäûê êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûí æàíà èíòåðíåò-áàñûëìàëàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî òóóðàëóó øàéëîî÷óëàðäû
æàíà øàéëîî ïðîöåññèíèí áàøêà ñóáúåêòòåðèí ìààëûìäîî ìàñåëåëåðè æàíà ¿ã¿ò ýðåæåëåðè áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí ñóíóøóí êº¢¿ëãº àëûï, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 9,
22-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 7-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2, 21-ïóíêòòàðûíà æàíà 18-áåðåíåñèíå ûëàéûê æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 11-îêòÿáðûíäàãû ¹151 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûí æàíà èíòåðíåò-áàñûëìàëàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî æºí¿íäº»
Æîáîíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 11-èþëóíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê, Îø æàíà Òîêìîê øààðäûê êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî øàéëîî àëäûíäàãû ¿ã¿ò èøòåðèíå
êàòûøóó ¿÷¿í æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû æàíà èíòåðíåòáàñûëìàëàðû òèðêåìåãå ûëàéûê àêêðåäèòàöèÿëàíñûí:
- 6 (àëòû) òåëåáåð¿¿ óþìó;
- 1 (áèð) ðàäèîáåð¿¿ óþìó;
- 1 (áèð) ìåçãèëä¿¿ áàñìà ñºç áàñûëìà;
- 5 (áåø) èíòåðíåò-áàñûëìà.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíäà ýôèð óáàêòûñûí, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû ¿÷¿í áàñûëìà àÿíòûí
æàíà èíòåðíåò-áàñûëìàëàðäà æàðûÿëîî óêóãóí áåðãåíäèãè ¿÷¿í
àêû òºëººí¿í ºë÷ºì¿ æàíà áàøêà øàðòòàðû æºí¿íäº ìààëûìàò
òèðêåìåãå ûëàéûê æàéãàøòûðûëñûí.
3. Óøóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê
êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî øàéëîî÷óëàðäû
æàíà øàéëîî ïðîöåññèíèí áàøêà ñóáúåêòòåðèí ìààëûìäîî ìàñåëåëåðè æàíà ¿ã¿ò ýðåæåëåðè áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè À.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 7-èþíó, ¹372

2021-æûëû 4 æàíà 5-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 19-ìàéûíäàãû ¹233 òîêòîìó ìåíåí äàéûíäàëãàí ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Àê-Áàøàò, Ñîñíîâêà, Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûí
øàéëîî áîëóï ºòò¿.
Àê-Áàøàò àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò
îðäóíà 3 òàëàïêåð – Àáåëüäèåâ Êóáàò Èñàêîâè÷,
Àëûáàåâ Ýðíèñáåê Ìàäûëáåêîâè÷ æàíà Êàðûìáàåâ Óëàíáåê Òåìèðáåêîâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåðëåð
Ê.È.Àáåëüäèåâ, Ý.Ì.Àëûáàåâ æàíà Ó.Ò.Êàðûìáàåâ
Àê-Áàøàò àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûøêàí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø
áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 4-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Àê-Áàøàò àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàòû êàòûøûï, Ê.È.Àáåëüäèåâãå– 4
äîáóø, Ý.Ì.Àëûáàåâãå – 0 äîáóø, Ó.Ò.Êàðûìáàåâãå –
12 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 5 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 4-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êàðûìáàåâ Óëàíáåê Òåìèðáåêîâè÷ Àê-Áàøàò àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû
áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.
Ñîñíîâêà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò
îðäóíà 1 òàëàïêåð – Ñûðäûáàåâ Óðìàò Êóëìàòîâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåð Ó.Ê.Ñûðäûáàåâ Ñîñíîâêà
àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëãàí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø
áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 4-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Ñîñíîâêà àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 11 äåïóòàòû êàòûøûï, Ó.Ê. Ñûðäûáàåâ– 11
äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 4-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Ñûðäûáàåâ Óðìàò Êóëìàòîâè÷ Ñîñíîâêà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï
øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.
Ñàðû-Êîî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò
îðäóíà 2 òàëàïêåð – Áàêîâ Àéáåê Êàëûãóëîâè÷ æàíà
Êóíòóáàåâ Ðàõàò Ýñåíáåêîâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåðëåð À.Ê.Áàêîâ æàíà Ð.Ý.Êóíòóáàåâ Ñàðû-Êîî àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëûøêàí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø
áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 5-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Ñîñíîâêà àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 11 äåïóòàòû êàòûøûï, À.Ê.Áàêîâãî – 3 äîáóø, Ð.Ý.Êóíòóáàåâãå – 8 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 5-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Êóíòóáàåâ Ðàõàò Ýñåíáåêîâè÷ Ñàðû-Êîî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï
øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.
Ñòåï àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà
1 òàëàïêåð – Íàñûðêóëîâ Àñêàò Àäûëáåêîâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåð À.À.Íàñûðêóëîâ Ñòåï àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëãàí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø
áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 5-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Ñòåï àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 11 äåïóòàòû êàòûøûï, À.À.Íàñûðêóëîâ– 11 äî-

áóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà
– 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.
Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 5-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Íàñûðêóëîâ Àñêàò Àäûëáåêîâè÷ Ñòåï àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.
×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Àê-Áàøàò, Ñîñíîâêà, Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûí øàéëîîäîãó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðûíà æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.
2021-æûëäûí 4 æàíà 5-èþíóíäàãû Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Àê-Áàøàò, Ñîñíîâêà,
Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 7, 18-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç
àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 29-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëû 4 æàíà 5-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí ×¿é
îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Àê-Áàøàò, Ñîñíîâêà,
Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà
øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó Æàéûë àéìàêòûê
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 4 æàíà 5-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.
1.1. ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Àê-Áàøàò,
Ñîñíîâêà, Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í
áàø÷ûëàðûí øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.
1.2. Êàðûìáàåâ Óëàíáåê Òåìèðáåêîâè÷ ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Àê-Áàøàò àéûë ºêìºò¿í¿í
áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.
1.3. Ñûðäûáàåâ Óðìàò Êóëìàòîâè÷ ×¿é îáëóñóíóí
Æàéûë ðàéîíóíóí Ñîñíîâêà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.
1.4. Êóíòóáàåâ Ðàõàò Ýñåíáåêîâè÷ ×¿é îáëóñóíóí
Æàéûë ðàéîíóíóí Ñàðû-Êîî àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.
1.5. Íàñûðêóëîâ Àñêàò Àäûëáåêîâè÷ ×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí Ñòåï àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.
2. Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû Àê-Áàøàò,
Ñîñíîâêà, Ñàðû-Êîî æàíà Ñòåï àéûë ºêìºòòºð¿í¿í
øàéëàíãàí áàø÷ûëàðûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ òàïøûðñûí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû À.Ýøèìîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-èþíó, ¹379

2021-ЖЫЛДЫН 7-ИЮНУНДА ЄТКЄРЇЛГЄН ОШ ОБЛУСУНУН АРАВАН РАЙОНУНУН НУРАБАД АЙЫЛ
ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН ШАЙЛООДО ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА ШАЙЛООНУН
НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 7-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 19-ìàéûíäàãû ¹225 òîêòîìó ìåíåí äàéûíäàëãàí Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî áîëóï ºòò¿.
Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà
2 òàëàïêåð – Àáäóëëàåâ Ìóõàììåä Áåêòåìèðîâè÷, Øàìøèäèíîâ Äàâðàíáåê Ìàõàììàäçóëèíîâè÷ êàòòàëãàí. Òàëàïêåðëåð Íóðàáàä àéûëäûê êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíàí
ñóíóøòàëãàí.
Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 7-èþíóíäàãû
ïðîòîêîëó ìåíåí Íóðàáàä àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàòû êàòûøûï, Ì.Á. Àáäóëëàåâ - 2 äîáóø, Ä.Ì. Øàìøèäèíîâ - 19 äîáóø, «áàðäûê òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè áåëãèëåíãåí.
Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûéæàñû æºí¿íäºã¿ 2021-æûëäûí 7-èþíóíäàãû ïðîòîêîëó ìåíåí Øàìøèäèíîâ Äàâðàíáåê Ìàõàììàäçóëèíîâè÷ Íóðàáàä
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.
Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-

äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà 1 àðûç êåëèï ò¿øêºí. Êåëèï ò¿øêºí àðûç êàðàëûï, àë áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ÷å÷èì êàáûë
àëûíûï, àðûç ýýñèíå æîîï êàò ò¿ð¿íäº áåðèëãåí.
2021-æûëäûí 7-èþíóíäàãû Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå,
«Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû
¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 7-èþíóíäà ºòêºð¿ëãºí Îø îáëóñóíóí Àðà-

âàí ðàéîíóíóí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäî äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 7-èþíóíäàãû ïðîòîêîëäîðó áåêèòèëñèí.
1.1. Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.
1.2. Øàìøèäèíîâ Äàâðàíáåê Ìàõàììàäçóëèíîâè÷ Îø
îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í
áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.
2. Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëàíãàí Íóðàáàä àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿
ê¿áºë¿êò¿ òàïøûðñûí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
À.Ã.Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-èþëó, ¹582
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 8-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà (ìûíäàí àðû – Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû)
óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíàí êåëèï ò¿øêºí ìàòåðèàëäàð
áîþí÷à Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí (ìûíäàí
àðû – Îø ÀØÊ) 2021-æûëäûí 8-èþëóíäàãû ¹24/1 ÷å÷èìèí æîêêî ÷ûãàðóó òóóðàëóó «Æàëïû èø» êîîìäóê ôîíäóíàí äàòòàíóó êåëèï ò¿øêºí.
«Æàëïû èø» êîîìäóê ôîíäó ìèëèöèÿãà øàéëîî÷óëàðäû
ñàòûï àëóó ôàêòûñû áîþí÷à ìààëûìàò êåëèï ò¿øêºí¿í,
àíûí æ¿ð¿ø¿íäº ¿÷ àäàì êàðìàëûï, àëàðäàí 115 000 ñîì
æàíà øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñè òàáûëãàíäûãûí áèëäèðãåí.
Êàðìàëãàíäàðäûí áèðººñ¿ «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà ¹17 òàëàïêåð Á.Ëàòèõàíîâ áîëóï ñàíàëàò.
Àíäàí àðû àðûç ýýñè òåðãºº èø-÷àðàëàðûí æ¿ðã¿çãºíäº «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ïàéäàñûíà øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóó ôàêòûñûí àíûêòàãàí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí ìààëûìàòòàðûíà òàÿíãàí.
Àðûç ýýñèíèí ïèêèðè áîþí÷à, ìûíäàé àðàêåòòåð «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí (ìûíäàí àðû –
Ìûéçàì) 28-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í íîðìàñûíà êàðàìà-êàðøû êåëåò, àãà ûëàéûê øàéëîî äàéûíäàëãàí
ó÷óðäàí òàðòûï øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà òûþó ñàëûíàò. Àðûçäà áóë ó÷óðäà àòàëãàí íîðìàíû à÷ûêòàíà÷ûê ýëå áóçóó áîëãîíäóãó êºðñºò¿ëãºí. ªç êåçåãèíäå,
Øàéëîî æºí¿íäº Ìûéçàìäûí 44-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í íîðìàñûíà ûëàéûê øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóíó æàñîîãî êàòûøóó ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîîíó æîêêî ÷ûãàðóóãà íåãèç áîëóï ñàíàëàðû êºðñºò¿ëãºí.
Àðûç ýýñèíèí áèëäèðãåíè áîþí÷à, 2021-æûëäûí 8-èþëóíäà Îø ÀØÊíûí æûéûíûíäà «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîîäîí áàø òàðòóó òóóðàëóó ÷å÷èìäèí äîëáîîðó äîáóøêà êîþëãàí. Áèðîê, «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ºê¿ëäºð¿í¿í øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóóãà êàòûøòûãû áàð
ýêåíäèãèí òàñòûêòàãàí æåòèøò¿¿ ìàòåðèàëäàð áîëñî äàãû Îø ÀØÊñû àòàëãàí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí êàòòîîñóí æîêêî ÷ûãàðãàí ýìåñ.
«Æàëïû èø» êîîìäóê ôîíäó Îø ÀØÊíûí àòàëãàí ÷å÷èìèí ìûéçàìñûç æàíà íåãèçñèç äåï ýñåïòåéò. Óøóãà áàéëàíûøòóó Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 8-èþëóíäàãû ¹24/1
÷å÷èìèí ñóðàòûï àëûï, àíû æîêêî ÷ûãàðóóíó, îøîíäîé ýëå
«Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîîäîí áàø òàðòóóíó ñóðàíãàí. Äàòòàíóóíó æàíà
äàòòàíóó áîþí÷à Îø ÀØÊäàí ñóðàòûëûï àëûíãàí ìàòåðèàëäàðäû êàðàï ÷ûãûï, Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû
òºìºíäºã¿ëºðä¿ àíûêòàäû.
2021-æûëäûí 7-èþëóíäà Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Ûê÷àì ÷àðà êºð¿¿ êîîðäèíàöèÿëûê òîáóíà (ìûíäàí
àðû – Îø ÀØÊíûí Û×ÊÊÒ) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíäå êàðàëãàí êûëìûø áåëãèëåðè áîþí÷à 2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ÁÆÆÐãå êàòòàëãàí ¹03-092-2021-002480 ñîòêî ÷åéèíêè ºíä¿ð¿ø ìàòåðèàëäàðû áîþí÷à Îø øààðäûê è÷êè èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí ìàòåðèàëäàðû êåëèï ò¿øêºí.
2021-æûëäûí 7-èþëóíäà Îø ÀØÊãà Îø øààðûíûí è÷êè
èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòûíàí êåëèï ò¿øêºí
êàòêà ûëàéûê (¹32/3-15/1300): «2021-æûëäûí 7-èþëóíäà
Îø øààðûíûí ÈÈÁíûí óëóê ûê÷àì êûçìàò÷ûñû, ìèëèöèÿíûí êàïèòàíû Ó. Àéäàðîâäîí 2021-æûëäûí 11-èþëóíäàãû Îø øààðäûê êå¢åøèíå äåïóòàòòàðäû øàéëîîäî
øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóó ìàêñàòûíäà «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ºê¿ëäºð¿ òàðàáûíàí Îø øààðûíäàãû
Äæóìàáàåâ êº÷ºñ¿íäº àê÷à êàðàæàòòàðû òàðêàòûëãàíäûãû òóóðàëóó ìààëûìàò êåëèï ò¿øêºí.
Áóë ìààëûìàò Îø øààðûíûí ÈÈÁÁíûí ìààëûìàòòàðäû ýñåïêå àëóóíóí æóðíàëûíäà ¹02-092-2021-002574
êàòòàëãàí, ìèëèöèÿ êûçìàòêåðëåðè îêóÿ áîëãîí æåðäå
áîëóøóï, áàðäûê çàðûë ìàòåðèàëäàð æûéíàëãàí. Òîïòîëãîí ñîòêî ÷åéèíêè ºíä¿ð¿ø ìàòåðèàëäàðû Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíäå
êàðàëãàí êûëìûø áåëãèëåðè áîþí÷à 2021-æûëäûí 7-èþëóíäà ¹03-092-2021-002480 ÁÆÆÐãå êàòòàëãàí, ñîòêî
÷åéèíêè ºíä¿ð¿ø áàøòàëãàí.
1) Æåðèíäå ûê÷àì èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿í¿í æ¿ð¿ø¿íäº Õ.Ê. Èñìàíàëèåâàäàí ì¿ëêò¿ê äàëèë êàòàðû æàëïû ñóììàñû 115 ìè¢ ñîì (æ¿ç îí áåø ìè¢ ñîì) àê÷à êàðàæàòû æàíà 7 áàðàêòàí òóðãàí Îø øààðûíûí Ýìèð-Òåìèð êè÷è ðàéîíóíäàãû Æàëàë-Àáàä êº÷ºñ¿íäº æàéãàøêàí
øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñè àëûíãàí.
Òåðãºº èø-÷àðàñûíûí æ¿ð¿ø¿íäº Îø øààðûíûí ÝìèðÒåìèð êè÷è ðàéîíóíäàãû Æàëàë-Àáàä êº÷ºñ¿íäº æàøàãàí,
ºç¿í «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ¿ã¿ò÷¿ñ¿ êàòàðû
àòàãàí Õ.Ê.Èñìàíàëèåâà êºðñºò¿ëãºí àê÷à êàðàæàòòàðûí øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóó ìàêñàòûíäà àëûíãàí øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñèíäåãè øàéëîî÷óëàðãà 1000
(ìè¢) ñîìäîí òàðêàòóó, àë ýìè àð áèð øàéëîî÷ó ¿÷¿í ñûé
àêû êàòàðû ºç¿íº 500 ñîìäîí àëóó ìàêñàòûíäà «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðè Á.Ë.Ëàòèõàíîâäîí
àëãàíäûãû áîþí÷à êºðñºòìº áåðãåí. Îøîíäîé ýëå Õ.Èñìàíàëèåâà ºç ýðêè ìåíåí òåðãººãº ñûé àêû êàòàðû àëãàí 10 000 (îí ìè¢) ñîìäó ºòêºð¿ï áåðãåí.
2) Òåðãºº èø-÷àðàñûíûí æ¿ð¿ø¿íäº æàðàí Ø.Ì. Ðîçèåâàäàí øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñè ìåíåí áàðàê÷àëàð àëûíãàí. Ø.Ì.Ðîçèåâà ºç¿í¿í êºðñºòìºñ¿íäº «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ¿ã¿ò÷¿ñ¿ ýêåíäèãèí æàíà àçûðêû ó÷óðãà
÷åéèí øàéëîîäî «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíà äîáóø

áåð¿¿ ¿÷¿í «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðè
Á.Ë. Ëàòèõàíîâäîí àëãàí 15 øàéëîî÷óãà 1000 (áèð ìè¢)
ñîìäîí àê÷à òàðêàòêàíûí òàñòûêòàãàí.
Òåðãººí¿í æ¿ð¿ø¿íäº Ø.Ì. Ðîçèåâàäàí àëûøêàí æàðàí
Ý.À. Òóðñóíáàåâàäàí ì¿ëêò¿ê äàëèë êàòàðû 4000 (òºðò
ìè¢) ñîì, Ë. Þñóïîâàäàí 1000 (áèð ìè¢) ñîì àëûíãàí.
Àòàëãàí æàðàíäàð ºçäºð¿í¿í êºðñºòìºëºð¿íäº àëàðäàí àëûíãàí àê÷à êàðàæàòòàðû «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðè Á. Ëàòèõàíîâãî äîáóø áåð¿¿ ¿÷¿í
Ø.Ðîçèåâàäàí àëûøêàíûí òàñòûêòàøêàí».
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñèíèí 10-áºë¿ã¿í¿í òàëàïòàðûíà ûëàéûê, Îø øààðäûê
ÈÈÁ àòàëãàí êàòû ìåíåí «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðè Á.Ë.Ëàòèõàíîâäó êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ ¿÷¿í Îø ÀØÊãà êàéðûëãàí.
Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ¹23/2 ÷å÷èìè
ìåíåí Á.Ë.Ëàòèõàíîâäó êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåðèëãåí.
2021-æûëäûí 8-èþëóíäà Îø ÀØÊãà Îø øààðûíûí è÷êè
èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòûíàí êàò (¹32/315/1310) êåëèï ò¿øêºí, êàòòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æàçûê êîäåêñèíèí 192-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íäº êàðàëãàí êûëìûøòû æàñàãàíäûãûíà øåêòåë¿¿ æºí¿íäº áèëäèðìå òàïøûðóó ìåíåí ÊÐ ÆÏÊ 98-99-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê
Á.Ë. Ëàòèõàíîâ ÈÈÁÁíûí ÑÈÇÎñóíà êàìàêêà àëûíãàíû
áàÿíäàëãàí. Áóë êàò Îø ÀØÊãà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûíûí àëêàãûíäà ìûéçàìäàðãà ûëàéûê æîîïêåð÷èëèêòè êàðîî ¿÷¿í ìààëûìàò èðåòèíäå æºíºò¿ëãºí.
Îø ÀØÊíûí îòóðóìóíäà 8-èþëäà óøóë ìàñåëå êàðàëãàí, áèðîê ¹24/1 ÷å÷èìãå ûëàéûê «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèí êàòòîîñóí æîêêî ÷ûãàðóó òóóðàëóó ÷å÷èì êàáûë àëûíãàí ýìåñ.
Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí
9-èþëóíäàãû æûéûíûíà «Æàëïû èø» êîîìäóê ôîíäóíàí Ê.Á.Ìàìûòîâà, Îø ÀØÊíûí òºðàãàñû Ó.Àòòîêóðîâ,
«Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òºðàãàñû Ì.À.Ìàìàòàëèåâ êàòûøòû.
Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí æûéûíûíäà àðûç
ýýñè äàòòàíóóäà êºðñºò¿ëãºí æ¿éºëºðä¿ æàíà òàëàïòàðäû àíûêòàäû.
Äàòòàíóóíó æàíà àãà òèðêåëãåí ìàòåðèàëäàðäû êàðàï ÷ûãûï, àðûç ýýñèí æàíà êûçûêäàð òàðàïòàðäû óãóï, Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 8-èþëóíäàãû ¹24/1 ÷å÷èìèí ìûéçàìñûç, íåãèçñèç æàíà òºìºíäºã¿ øàðòòàð áîþí÷à æîêêî ÷ûãàðóóãà æàòàò äåï ýñåïòåéò.
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿íäº øàéëîî äàéûíäàëãàí ó÷óðäàí òàðòûï øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà òûþó ñàëûíàðû
áåëãèëåíãåí.
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 8-áºë¿ã¿íº ûëàéûê, «Òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ,
îøîíäîé ýëå àëàðäûí ºê¿ëäºð¿, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû, èíòåðíåò áàñûëìàëàð óøóë áåðåíåíèí 2, 3, 5
æàíà 6-áºë¿êòºð¿í¿í òàëàïòàðûí áóçãàí ó÷óðäà øàéëîî
êîìèññèÿëàðû, øàéëîî÷óëàð, òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ,
îøîíäîé ýëå àëàðäûí ºê¿ëäºð¿, æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû óêóêêà êàðøû ¿ã¿ò èøèíå áºãºò êîþó æàíà ê¿íººë¿¿ æàêòàðäû óøóë Ìûéçàì æàíà êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàð ìåíåí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æîîïêåð÷èëèêêå òàðòóó æºí¿íäº ñóíóø ìåíåí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíà, ñîòêî
êàéðûëóóãà ìèëäåòò¿¿.
Óêóê êîðãîî îðãàíäàðû óêóêêà êàðøû ¿ã¿ò èøèíå áºãºò
êîþó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºð¿¿ãº æàíà òàáûëãàí ôàêòûëàð
ìåíåí êºð¿ëãºí ÷àðàëàð æºí¿íäº òèåøåë¿¿ øàéëîî êîìèññèÿñûíà òîêòîîñóç ìààëûìäîîãî ìèëäåòò¿¿».
Îøîíäîé ýëå «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 41-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Øàéëîîãî
äàÿðäûê êºð¿¿äº æàíà ºòêºð¿¿äº øàéëîî êîìèññèÿëàðû,
ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðû, è÷êè èøòåð îðãàíäàðû Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí, óøóë Ìûéçàìäûí
æàíà áàøêà ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíûí òàê ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëàò».
Æîãîðóäà áàÿíäàëãàí íîðìàëàðãà áàéëàíûøòóó Îø
øààðûíûí è÷êè èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº êûçìàòû àðêûëóó óêóê êîðãîî îðãàíû òàðàáûíàí Îø ÀØÊãà øàéëîî÷óëàðäûí äîáóøòàðûí ñàòûï àëóóãà «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ºê¿ëäºð¿í¿í (òàëàïêåðèíèí) êàòûøòûãû
áàð ýêåíäèãè æºí¿íäº òèéèøò¿¿ ìàòåðèàëäàð áåðèëãåí.
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê, «Òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿
óêóãó òºìºíê¿ëºðãº òààíäûê: øààðëàðäûí æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðèíå - ñàÿñèé ïàðòèÿëàðãà», äåìåê øààðäûê êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ñàÿñèé ïàðòèÿëàð
øàéëîî ïðîöåññèíèí ñóáúåêòèñè áîëóï ñàíàëûøàò.
Øàéëîîãî êàòûøêàí ñàÿñèé ïàðòèÿëàð ñóáúåêòòåð ÷ºéðºñ¿íº ýý (òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåð, øàéëîî æàíà ôèíàíñû ìàñåëåëåðè áîþí÷à ûéãàðûì
óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, èøåíèìä¿¿ àäàìäàðû, øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí ºê¿ëäºð¿, áàéêîî÷óëàð, ¿ã¿òòºº÷¿ëºð).
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñèíèí 8-áºë¿ã¿íº ûëàéûê, «òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ
óøóë Ìûéçàìäà êàðàëãàí òàðòèïòå øàéëîî êîìèñ-

ñèÿëàðûíäà ºê¿ëäºðä¿, ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºðä¿, èøåíèìä¿¿ àäàìäàðäû äàéûíäîîãî óêóêòóó. Óøóë
Ìûéçàìäà êàðàëãàí ó÷óðëàðäà òàëàïêåð, ñàÿñèé ïàðòèÿ óøóë Ìûéçàìäûí òàëàïòàðûí áóçãàíäûãû ìåíåí
áàéëàíûøêàí ºçäºð¿í¿í ºê¿ëäºð¿í¿í àðàêåòòåðè ¿÷¿í
æîîïêåð÷èëèê òàðòàò».
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 44-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 5 æàíà 6-ïóíêòòàðûíà ûëàéûê, «Òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí êàòòîî äîáóø áåð¿¿ ê¿í¿íº ÷åéèí 3 êàëåíäàðäûê ê¿í êàëãàíäàí êå÷èêòèðáåñòåí òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà æîêêî ÷ûãàðûëàò:
- àòêàðóó îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëèãèíèí æå êûçìàòêåðëåðèíèí ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí ºê¿ëäºð¿í¿í óøóë Ìûéçàìäûí 22-28-áåðåíåëåðè ìåíåí êàðàëãàí øàéëîî àëäûíäàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿ç¿¿ ýðåæåëåðèí áóçóóãà ò¿çäºí-ò¿ç òèåøåë¿¿ë¿ã¿í¿í ôàêòûëàðû ûðàñòàëãàíäà;
- ñàÿñèé ïàðòèÿíûí àòêàðóó îðãàíûíûí æåòåê÷èëèãèíèí, êûçìàòêåðëåðèíèí æå ºê¿ëäºð¿í¿í øàéëîî÷óëàðäû
ñàòûï àëóóñóíóí æå àëàðäûí øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà òèåøåñè áàð ýêåíäèãèíèí ôàêòûëàðû ûðàñòàëãàíäà».
Èø ìàòåðèàëûíäà êàìòûëãàí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíàí àëûíãàí ìààëûìàòòàðãà æàíà êºðñºòìºëºðãº ûëàéûê,
«Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ºê¿ëäºð¿í¿í àðàêåòòåðèíäå «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 44-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í 5 æàíà 6-ïóíêòòàðûíà ûëàéûê, òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí êàòòîîíó æîêêî ÷ûãàðóóãà àëûï
êåëãåí áóçóóëàð, àòàï àéòêàíäà òàëàïêåð Á.Ë. Ëàòèõàíîâ
æàíà àòàëãàí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿ øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóíó èøêå àøûðãàíäûãû (Ìûéçàìäûí 28-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿í¿í òàëàïòàðûí áóçóóëàð) áàð ýêåíäèãè êºðñºò¿ëãºí.
Ìûíäàí òàøêàðû, óêóê êîðãîî îðãàíäàðû òàðàáûíàí áåðèëãåí ìàòåðèàëäàð ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ïàéäàñûíà àòàëãàí àäàìäàð òàðàáûíàí øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóíóí
ýêè ýïèçîäóí áåëãèëåéò, áóë «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí ºê¿ëäºð¿ òàðàáûíàí ìûíäàé áóçóóëàðäûí ñèñòåìàëóóëóãóí áèëäèðèï òóðàò.
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Øàéëîî êîìèññèÿëàðû øàéëîî àëäûíäàãû ¿ã¿ò æ¿ðã¿ç¿¿í¿í áåëãèëåíãåí òàðòèáèíèí ñàêòàëûøûíà êîíòðîëäóê êûëàò æàíà êåòèðèëãåí
áóçóóëàðäû ÷åòòåò¿¿ áîþí÷à ÷àðàëàðäû êàáûë àëàò».
ªç êåçåãèíäå óêóê êîðãîî îðãàíäàðû òàðàáûíàí áåðèëãåí øàéëîîëîð æºí¿íäº ìûéçàìäàðäû áóçóó ôàêòûëàðûíà Îø ÀØÊ òàðàáûíàí òèéèøò¿¿ ìààíè áåðèëãåí ýìåñ, áóçóó÷óëàðãà êàðàòà òèéèøò¿¿ ÷àðàëàð êàáûë àëûíãàí ýìåñ.
Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû óøóë ìàñåëåíè êàðîîäî
æàíà äàòòàíóó áîþí÷à ÷å÷èì ÷ûãàðóóäà Îø ÀØÊíûí àðêåòñèçäèãèí áåëãèëåéò.
Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí îòóðóìóíäà óøóë
ìàñåëåíè êàðîîäî «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òºðàãàñû Ì.À.Ìàìàòàëèåâ øàéëîî÷óëàðäû ñàòûï àëóóãà
ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿í¿í êàòûøòûãû áàð ýêåíäèãè òóóðàëóó ôàêòûíû ûðàñòàäû æàíà «Æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 54-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí ÷àêûðòûï àëóó
òóóðàëóó æàíà Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîãî êàòûøóóäàí áàø òàðòóó æºí¿íäº æàçóó æ¿ç¿íäº àðûçûí áåðäè.
Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðäûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèí,
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17, 28, 44, 41,
54-áåðåíåëåðèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2017-æûëäûí 7-èþëóíäàãû ¹212-òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿äº øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí øàéëîî÷óëàðäûí
æàíà øàéëîî ïðîöåññèíèí áàøêà ñóáúåêòòåðèíèí (êàòûøóó÷óëàðûíûí) àðûçäàðûí (äàòòàíóóëàðûí), êàðîîñóíóí
òàðòèáè æºí¿íäº» æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëûï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. «Ûíòûìàê» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí êàòòîî
æîêêî ÷ûãàðûëñûí.
2. Øàéëîî ìûéçàìäàðûí áóçóó ó÷óðëàðäà àðàêåòñèçäèêêå æîë áåðáºº æºí¿íäº Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû ýñêåðòèëñèí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Óøóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíäà øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿äº
øàéëîî÷óëàðäûí æàíà øàéëîî ïðîöåññèíèí áàøêà ñóáúåêòòåðèíèí àðûçäàðûí æàíà äàòòàíóóëàðûí êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Ê.Ìàìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-èþëó, ¹621
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ЛЕЙЛЕК АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН
КУРАМЫНА ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ
КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Ëåéëåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿ À.À. Ðàõìàíîâäóí, Ð.À. Òóé÷èåâäèí
êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíèí
1-áºë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí
áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí
ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
Áàòêåí îáëóñóíóí Ëåéëåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ðàõìàíîâ Àëìàçáåê Àçèðòêóëîâè÷, Òóé÷èåâ Ðóñòàìæîí Àáäóëëàåâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí
÷ûãàðûëñûí.
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Òàãàåâ
Æå¢èøáåê Ðûñêóëîâè÷, Ìàìàäàëèåâ Êóáàíû÷áåê Õàñàíáàåâè÷ ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí
êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.
Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹649

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК
КОМИССИЯСЫ ТАРАБЫНАН ШАЙЛОО ПРОЦЕССИНДЕ
КОЛДОНУЛУУЧУ ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗ КЫЛУУНУ ЖАНА
ШАЙЛОО ЖАБДУУЛАРЫН ЖАНА АЛАРДЫН КОМПЛЕКТЄЄЧЇ
ЖАБДЫКТАРЫН ИШТЕП ЧЫГУУГА, ЄРКЇНДЄТЇЇГЄ,
ИШКЕ КИРГИЗЇЇГЄ ЖАНА КОШТООГО БАЙЛАНЫШКАН
ТОВАРЛАРДЫ, ЖУМУШТАРДЫ ЖАНА КЫЗМАТ
КЄРСЄТЇЇЛЄРДЇ САТЫП АЛУУНУ ИШКЕ
АШЫРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 15-ïóíêòóíà ûëàéûê ñàòûï àëóó÷ó óþì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
ªêìºò¿ òàðàáûíàí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå óëóòòóê êîðãîíóóíó æàíà óëóòòóê êîîïñóçäóêòó
êàìñûç êûëóó ó÷óðëàðäà ò¿çäºí-ò¿ç êåëèøèì ò¿ç¿¿ óñóëó àðêûëóó ñàòûï àëóóëàðäû ºç
àëäûí÷à ñàòûï àëóóëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ãº óêóêòóó.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1998-æûëäûí 1-èþëóíäàãû ¹398 òîêòîìó ìåíåí
óëóòòóê êîðãîíóóãà, óëóòòóê êîîïñóçäóêêà, ìàìëåêåòòèê ñûðäû, ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòó
êîðãîîãî æàíà òàáèãûé êûðñûêòàðäûí êåñåïåòòåðèí æîþóãà áàéëàíûøêàí òîâàðëàðäû,
æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóíóí òàðòèáè áåêèòèëãåí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹127
òîêòîìó ìåíåí ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòóê êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìóíà áåêèòèëãåí òàðòèïêå ûëàéûê ìàìëåêåòòèê
ñàòûï àëóóëàðäû èøêå àøûðóóãà óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí òèçìåñèíå Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûí
êèðãèç¿¿ áºë¿ã¿íäº ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëãåí. Îøîíäîé ýëå øàéëîî ïðîöåññèíäå êîëäîíóëóó÷ó
ïðîãðàììàëûê êàìñûç êûëóóíó æàíà øàéëîî æàáäóóëàðûí æàíà àëàðäûí êîìïëåêòºº÷¿
æàáäûêòàðûí èøòåï ÷ûãóóãà, ºðê¿íäºò¿¿ãº, èøêå êèðãèç¿¿ãº æàíà êîøòîîãî áàéëàíûøêàí
òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóó óëóòòóê êîîïñóçäóêòó,
àòàï àéòêàíäà ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó àëêàãûíäà èøêå àøûðûëóó÷ó
ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàðãà êèðãèçèëèï êîøóëãàí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1998-æûëäûí 1-èþëóíäàãû ¹398 òîêòîìóíóí
2-ïóíêòó ìåíåí áåêèòèëãåí òàðòèïêå ûëàéûê ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà ìàìëåêåòòèê ñàòûï
àëóóëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿í¿í è÷êè ýðåæåñèí èøòåï ÷ûãóó êàðàëãàí.
Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðãà áàéëàíûøòóó, øàéëîî ïðîöåññèíäå êîëäîíóëóó÷ó ïðîãðàììàëûê êàìñûç êûëóóíó æàíà øàéëîî æàáäóóëàðûí æàíà àëàðäûí êîìïëåêòºº÷¿ æàáäûêòàðûí
èøòåï ÷ûãóóãà, ºðê¿íäºò¿¿ãº, èøêå êèðãèç¿¿ãº æàíà êîøòîîãî áàéëàíûøêàí òîâàðëàðäû,
æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóíó èøêå àøûðóóíóí ýðåæåñèí áåëãèëºº ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê
êîìèññèÿñû òàðàáûíàí øàéëîî ïðîöåññèíäå êîëäîíóëóó÷ó ïðîãðàììàëûê êàìñûç êûëóóíó
æàíà øàéëîî æàáäóóëàðûí æàíà àëàðäûí êîìïëåêòºº÷¿ æàáäûêòàðûí èøòåï ÷ûãóóãà,
ºðê¿íäºò¿¿ãº, èøêå êèðãèç¿¿ãº æàíà êîøòîîãî áàéëàíûøêàí òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû
æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóíó èøêå àøûðóóíóí ýðåæåëåðè òèðêåìåãå ûëàéûê
áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹651

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН
КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН
МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН
ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ
ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ ТОКТОГУЛ, АЛАМЇДЇН,
ЖАЙЫЛ, КАДАМЖАЙ ЖАНА АК-ТАЛАА АЙМАКТЫК
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН
ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî
êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå,
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê
Òîêòîãóë, Àëàì¿ä¿í, Æàéûë, Êàäàìæàé æàíà Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí
äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº
÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî
êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí
3-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Òîêòîãóë, Àëàì¿ä¿í, Æàéûë, Êàäàìæàé æàíà Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.
2. Òîêòîãóë, Àëàì¿ä¿í, Æàéûë, Êàäàìæàé æàíà Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû
øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí
êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï
áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.
3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿, óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï, àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.
4. Òîêòîãóë, Àëàì¿ä¿í, Æàéûë, Êàäàìæàé æàíà Àê-Òàëàà àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿëàðû 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí
äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø
áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.
5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà
æàðûÿëàíñûí.
6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðû Ò.Ó. Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹650

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ
У.Т. КЫДЫРАЛИЕВДИН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН
МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûçàëòûí» ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè òàðàáûíàí 2021-æûëäûí 11-àâãóñòóíäà «Ðåñïóáëèêà – Àòà Æóðò» ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Êûäûðàëèåâ Óìáåòàëû Òîêòîðàëèåâè÷
Áàøêàðìàëûêòûí Òºðàãàëûãûíà øàéëàíãàí.
Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðäû àòêàðóóãà àéêàëûøïàãàí èøêå ºò¿¿ñ¿íº áàéëàíûøòóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 79-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í
4-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 6-ïóíêòóíà, Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº», Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 3-ïóíêòóíà, 2-áºë¿ã¿íº
ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. «Ðåñïóáëèêà - Àòà Æóðò» ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Êûäûðàëèåâ Óìáåòàëû Òîêòîðàëèåâè÷òèí ûéãàðûì
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Êûäûðàëèåâ Óìáåòàëû
Òîêòîðàëèåâè÷òèí ê¿áºë¿ã¿ àíûê ýìåñ äåï òàáûëñûí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà
æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðû Ò. Ó. Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 17-àâãóñòó, ¹652

Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
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ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК»
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР НА ПРИОБРЕТЕНИЕ офисного помещения
Минимальные требования для участия в тендере:
• общая площадь - не менее 4336,9 м2 и не более 5622,8 м2;
местоположение - в административных границах г. Бишкека,
а именно: Север - проспект Жибек Жолу;
Восток - улицы Курманжан Датки (от пр. Жибек Жолу до пр.
Чуй) и 7 Апреля (от пр. Чуй до ул. Масалиева);
Запад-улица Молодая Гвардия (от пр. Жибек Жолу до ул.Л.Толстого) пр. Ч.Айтматова (от ул. Л.Толстого до ул. Масалиева);
Юг-улицы Токомбаева (от ул. 7 Апреля до ул. Байтик Баатыра)
и Масалиева.
•
•
•

çàâåðøåííîå, îòäåëüíî ñòîÿùåå çäàíèå, ïîñòðîåííîå ïîñëå
2005 ã.;
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ è âîäîñíàáæåíèå;
íàëè÷èå òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè, ïîäúåçäíûõ ïóòåé è ïàðêîâêè
äëÿ ñëóæåáíûõ àâòîìîáèëåé.

Ñòîèìîñòü òåíäåðíîãî äîêóìåíòà - 5 000 ñîìîâ ñ ó÷åòîì âñåõ
íàëîãîâ (ïî çàïðîñó).
Çàïðîñ íà ó÷àñòèå ìîæíî îòïðàâèòü íà ïî÷òó tender@
keremetbank.kg Êðàéíèé ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: 11.00 10.09.2021
ãîäà.
Êîíòàêò-öåíòð: (0312) 55-44-44.

Ñ/Î-176

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Городского развития (ПГР)», финансируемый
Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:
Закупка и установка видеокамер
для детского сада «Ак-Тилек» г. Балыкчы

-

- директор ООПТ (высшее образование по профилю работы, стаж
работы на руководящих должностях не менее 3-х лет или в предметной области не менее 5 лет ), заместитель директора ООПТ
(высшее образование по профилю работы, стаж работы в предметной области не менее 5 лет).
- заведующий отдела: организационной работы; отдела охраны
земель и управления отходами, отдела охраны водных ресурсов, отделов управления природоохранных конвенций и внешних связей, отдела учета и отчетности, отделов управления кадровой работы, документооборота и цифровизации. Квалификационные требования: высшее образование по профилю работы,
стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет, или
в предметной области не менее 5 лет
- главный специалист: отдела организационной работы, управления государственной экологической экспертизы, управления
климата и устойчивого развития, управления промышленной
экологии, управления природоохранных конвенций и внешних
связей, управления анализа и стратегического развития, управления нормативно-правового обеспечения, управления экономики,
финансов и учета, управления кадровой работы, документооборота и цифровизации. Квалификационные требования: высшее
образование по профилю работы, стаж работы в предметной области не менее 3-х лет.
- ведущий специалист (по указанным в графе главного специалиста
отделам и управлениям) с высшим образованием по профилю работы, со стажем работы в предметной области не менее 1 года.
- специалист (по указанным в графе главного специалиста отделам и управлениям) с высшим образованием по профилю работы, без предъявления к стажу работы.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèè: äèïëîìà,
ïàñïîðòà è òðóäîâîé êíèæêè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 10.00
÷àñîâ 26 àâãóñòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà,
119. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0550) 98-79-97.

Í-377

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç
ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.
php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ
ïî íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå 3 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà,
11.00 ÷. (ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
-

Государственный комитет по экологии и климату
производит набор на нижеследующие вакантные
административные государственные должности:

720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà,
102, 11 êàá.
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (118),
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
E-mail: zakupki@aris.kg.
Ñ-177

ОАО ДСК «АЗАТ»
сообщает о том что 19 августа 2021 года
Обществом совершена продажа Осмонову Кубанычбеку
Мухамашаевичу имущественного комплекса с земельным участком
мерою 0,1431 га, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Ауэзова,
д. 1/17б, идентификационный код 1-04-15-0037-0769 за 3 020 000
(три миллиона двадцать тысяч) сомов.
Ñåêðåòàðü Îáùåñòâà Èñàåâà Ñâåòëàíà Áîëîòîâíà ó÷àñòâîâàëà â
ñäåëêå â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÀÎ ÄÑÊ «Àçàò».

Í-375

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî
óäîñòîâåðåíèÿ ¹346 íà
èìÿ Ñàãûíáàåâà Íóðàäèëà
Íóðëàíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-376

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что решением Совета директоров ОАО
«Северэлектро» от 18 августа 2021 года, прекращены
полномочия Астаркулова Улана Болотбековича - генерального
директора - руководителя Генеральной дирекции ОАО
«Северэлектро» с 18 августа 2021 года.
Òàêæå, ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» îò 18
àâãóñòà 2021 ãîäà Êîæîìêóëîâ Àçàìàò Òóëåìóøîâè÷ íàçíà÷åí íà
äîëæíîñòü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ðóêîâîäèòåëÿ Ãåíåðàëüíîé
äèðåêöèè ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî» ñ 19 àâãóñòà 2021 ãîäà.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект устойчивого развития сельского
водоснабжения и санитарии – Дополнительное
финансирование (ПУРСВС-ДФ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:
“Консультант по вопросам повышения эффективности
деятельности предприятий водоснабжения, эксплуатации
и техническому обслуживанию систем сельского
водоснабжения”
Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêòðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 7 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè 720040,
ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05,
ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèè ×¹202625 (îò
14.09.2009 ã.) âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì ÌÐÎ íà èìÿ Áîðòîåâà
Òóðäóáåêà Øàðàïîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-91

Â ñâÿçè ñ óòåðåé áëàíê
ðàçðåøåíèé äëÿ ïåðåâîçêè
ãðóçîâ îò 23.10.19 ã.
¹342523 Óçáåêñòàí è
Òóðöèÿ ¹787491 íà èìÿ ÈÏ
Äàâóòàõóíîâà Àñõàò ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-378

Óòåðÿííûé òåõïàñïîðò
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
çà íîìåðîì 7-03-02-10010027-01-007, âûäàííûé
Æàéûëñêèì ôèëèàëîì ÃÓ
«Êàäàñòð» â 2011 ãîäó íà èìÿ
Ìîìóêóëîâîé Í.Ñ. ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-072

Ìûðçàáäèëàåâ Îðîçáàé
Àðûêáàåâè÷êå òààíäûê
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí
Áåøèê-Æîí àéûë ºêìºò¿íº
êàðàøòóó Áàé-Ìóíäóç
àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ( ñåðèÿñû
× ¹384513 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Ä-51
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî – ×ÃÐ ¹11988
êîä ÎÊÏÎ – 28565169 íà èìÿ
ÈÏ Áàêåíîâîé Ýëüèçàò
¯ñºíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-370
Êº÷ºðîâ Àéûë÷û Àáàêèðîâè÷êå
òààíäûê Áàçàð-Êîðãîí
ðàéîíóíóí Êå¢åø àéûë
ºêìºò¿íº êàðàøòóó Àóê
àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ( ñåðèÿñû
× ¹816278) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-51

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòîâ ×¹554348,
×¹397676, ×¹397630,
×¹397621, ×¹397668,
×¹397611, ×¹397727 íà
èìÿ Ñåéòàëèåâà Ìèðëàíà
Ñàãûíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-374

Æåêå èøêåð Êåíåáàåâà
Ïàçèëåò Ìîìóíîâíàãà
òèåøåë¿¿ èøêåðäèê
ê¿áºë¿ã¿ êîä ÎÊÏÎ 21009554,
ÈÍÍ 10611196710011
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-369

Äæýýíáàåâ Òàèðáåê
Äàäàíîâè÷êå òààíäûê
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí
Áàçàð-Êîðãîí øààðûíûí
Ñàé-Êîðãîí ó÷àñòêàñûíäàãû
æåð òèëêåñèíèí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ( ñåðèÿñû
× ¹734203, 05.10.2017-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-51

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÎÊÏÎ
26232762 ×ÃÐ 81566 (äàòà
ðåãèñ. 11.02.2009 ã.),
ÈÍÍ 20502196100957 íà èìÿ
ÈÏ Àëûìáàåâà Ýñåìáåêà
Äóéøåíêóëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-373

Ìàðêàç àéûë àéìàãûíûí
Àðïàñàé àéûëûíäà æàéãàøêàí
Þëäàøîâà Ìàéðàìêàí
Àêèìîâíàãà òààíäûê 8-02-121002-0238 èäåíòèôèêàöèÿëûê
êîäó ìåíåí êàòòàëãàí æåð
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. ×
¹ 001281 - æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº Ìàìëåêåòòèê
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-065

«Эркин-Тоо» мамлекеттик расмий гезитинин эмгек жамааты “ЖЧК 2-канал”“NewTV” телекомпаниясынын башкы бухгалтери
Фатима
ИШЕМБАЕВАнын
дїйнєдєн мезгилсиз єткєндїгїнє байланыштуу їйбїлєєсїнє,
жакындарына жана “ЖЧК 2-канал”“NewTV” телекомпаниясынын жалпы жамаатына тереў
кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын бєлїшєт

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ðàçðåøèòåëüíûõ áëàíêîâ
íà ìåæäóíàðîäíûå
ïåðåâîçêè ôèðìû ÎñÎÎ
«Îøìåæòðàíñ» â êîëè÷åñòâå
22 (äâàäöàòü äâà) øòóê
Ãðóçèÿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ÀÒÑ
06KG689ACA
06KG689ACA
02KG295ABA
04KG908ADV
02KG368AD
02KG884ABF
02KG884ABF
06KG835AEX
06KG950AAU
06KG950AAU
06KG950ADM
06KG775ADM
06KG445AFJ
06KG382AFG
06KG665ACU
06KG665ACU
06KG696AC
06KG089AAU
02KG066AAL
Î3691ÀÎ

Áëàíê
208611
208612
208616
208623
208627
208632
208633
208634
208649
208650
208652
208653
208664
208667
208668
208669
208673
208675
208679
208680

ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-315

Èáðàèìîâà Ðàÿíà
Ñàïàðáàåâíàãà òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí
×.Àéòìàòîâ àéìàêòûê
áàøêàðìàëûãûíà êàðàøòóó
Òèëåê äà÷àñûíäàãû
æåð òèëêåñèíèí æåð
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò ( ñåðèÿñû
× ¹845425, (13.06.2019-æ.),
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-1004-0019-5149) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-51

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
823860 (îò 08.01.2019 ã.) íà
èìÿ Áàáóðáåêîâà Òûí÷òûê
Êå¢åøáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-372

Æåêå èøêåð Ìîëäîìàìûòîâ
Óðìàòáåê Êå¢åøîâè÷êå
òèåøåë¿¿ ÈÑÍ
212081975100380, ÌÑÊíûí
Òîãóç-Òîðî ðàéîíó áîþí÷à
áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí
¹44577907 êîä ÎÊÏÎ
22579781 04.11.2019-æûëû
áåðèëãåí æåêå èøêåðëèê
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-089

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Решением единственного акционера открытого
акционерного общества «Национальная
энергетическая холдинговая компания»

ТЄМЄНКЇ БАГЫТТАР БОЮНЧА
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

(решение Министерства энергетики и промышленности
Кыргызской Республики от 17 августа 2021 года №7-Р):

Мамлекеттик тилди єнїктїрїї жана документ менен иш
алып баруу бєлїмїнє мєєнєттїї эмгек келишими боюнча
иштєєгє талапкерлерди тандоо їчїн - 1 бирдик.
Документтер 2021-жылдын 2-сентябрында саат
17.00гє чейин кабыл алынат.
Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар,
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї документтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кызмат орундары») жайгаштырылган.
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.

1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ Àéòàëèåâà Òèëåêà Àíàðêóëîâè÷à –
÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ», ñ 17 àâãóñòà 2021 ãîäà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

-

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
«Бишкек шаары, Киев–К.Акиев кєчєлєрї дареги
боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук
банкынын имаратын электр энергиясы менен камсыздоо
їчїн КЛ-10 кВ салуу жана жер астындагы 10/0,4 кВ
трансформатордук кємєк чордонду жер їстїнє
реконструкциялоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо
жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 21-сентябрында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.
kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынак алдындагы конференция 2021-жылдын 9-сентябырында Бишкек шаары, Т. Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча саат 15.00дє єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор
менен байланышуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 168
дареги боюнча 2021-жылдын 24-сентябрында 15.00гє
чейин кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар
кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын 24-сентябрында саат 15.00дє каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ:
Нижне-Кеминского лесничества в кварталах №30; №31;
№32; №41; №42 для озеленительных и иных целей.
Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 23 àâãóñòà 2021 ãîäà, ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü àäìèíèñòðàöèÿ ÃÏÏ «×îíÊåìèí».
Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíàì: (0701) 55-51-94, (0701) 56-56-63.

Êàðà-Êóëæà ðàéîíóíóí ×àëìà
àéûëûíûí òóðãóíó Àðòûêáàåâ
Ìûðçàëè Áóñóðîâè÷êå òààíäûê
ìàìëåêåòòèê àêò ×¹449369,
èäåí. êîä 5-03-10-1001-0858
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-164

Í-368

Êàëìàíáåòîâà Áàêòûêàíãà
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ¹332450
(26.06.2012-æ.) æàíà ñàòóó
ñàòûï àëóó êåëèøèìè
¹27623 (03.06.2012-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-364

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
АСАНБАЕВ Наралы – 62-38-77

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87
Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият бєлїмї – 62-18-64
Укук бєлїмї – 62-38-78

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹910025 (îò 19.02.2020 ã.) íà
èìÿ Êàðàìûøåâà ×îëïîíáåêà
Êóäàéáåðãåíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-361

Í-356

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА
следующее арестованное недвижимое имущество, земельную
долю, сельскохозяйственного назначения мерою 0,7 га,
находящегося на территории Фрунзенского айыл окмоту,
Панфиловского района Чуйской области, с идентификационным
кодом №7-07-07-0005-0065 принадлежащее на праве частной
собственности - Голенковой Ж.С., со стартовой ценой в сумме 63
000 (шестьдесят три тысячи) сом.
Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 20.09.2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàèíäû, óë.Ìèðà, 13/à.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403082100000171 Ïàíôèëîâñêèé
ÐÎÊ, ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14511900 ÁÈÊ 440001. Ñóììà, âíåñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, 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. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çàêàí÷èâàåòñÿ
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â ÏÑÑÈ Ïàíôèëîâñêîãî
ðàéîíà ã. Êàèíäû, óë. Ìèðà, 13/à òåë. ôàêñ: (03137)
5-24-02, (03137) 5-15-82, (0555) 06-81-65.
Ñ-745

ПССИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г.БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное имущество:

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé æèëîé äîì, îáùåé
ïîëåçíîé ïëîùàäüþ - 66,10 êâ.ì., æèëîé ïëîùàäüþ - 44,7 êâ.ì., ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ìåðîþ - 600 êâ.ì., íàõîäÿùåéñÿ ïî àäðåñó: æ/ì
Àê-Áàòà, óë.Àê-Áàòà-6, ä. 42 ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé
ñòîèìîñòüþ â ðàçìåðå 1 680 000 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì, ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííóþ çàëîæåííûé êâàðòèðó ñîñòîÿòñÿ 24 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: æ/ì Àê-Áàòà, óë. Àê-Áàòà-6, ä.42, ñ íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé)
ïðîäàæíîé ñòîèìîñòüþ â ðàçìåðå 1 680 000 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ñîìîâ.
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.
Ñ-784

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
êîíòpoëüíîé êàññîâîé
ìàøèíû ìîäåëü «ÎÊÀ ÏÔ»,
çàâîäñêîé íîìåð ÊÊÌ 25258
ÎñÎÎ “Íóð-Ìåäèêàë” ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àñòàðêóëîâà Òîêòîá¿á¿ãº
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ×¹108597
(07.09.04-æ.) æàíà ¹116282
(26.10.07-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Èìàðàëèåâ Ñóëòàíáåê
Õàâàñáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿
(10.02.2010-æ. áåðèëãåí)
ìàì. àêò ×¹240589
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

ªçãºí ðàéîíó, ×ûìáàé
àéûëûíûí òóðãóíó Ðàèìæàíîâ
Àáäûêàéûìãà òààíäûê æåð
ê¿áºë¿ê ÈÍÍ 5-06-03-00200429 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-366

Í-363

Í-365

Ï/Ï-729

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîé äîëåé ¹232 íà èìÿ Äæóìàëèåâà
Áóñóðìàíà ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-367

Веб-сайт – 62-38-74
Коммерциялык бєлїм – 62-18-66
"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64
Башкы эсепчи – 62-38-73

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹395717 íà èìÿ
Èáðàåâîé Ãóëüìèðû
Æîëîìàíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-358

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ¹400193 íà èìÿ
Áîðáåêîâîé Ûðûñãóë
Áåéøåáàåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-357

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹397573 (îò 19.06.12 ã.) íà
èìÿ Òóðóñáàåâà Àñûëáåêà
Áèðíàçàðîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-359

Ìè¢æèãèòîâà Õàôèçà
Àáäèêàëëàêîâíàãà òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ×¹584416 æàíà
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿
¹201950665 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-360

жилой дом, расположенный по адресу: г.Бишкек, ж/м.Ак-Бата,
ул.Ак-Бата-6, д. 42, принадлежащий на праве собственности
ответчику Нурдин уулу Замирбеку, установив его начальную
(стартовую) продажную стоимость в размере 1 680 000 (один
миллион шестьсот восемьдесят тысяч) сомов.

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹143717 (îò 25.04.2008 ã.)
íà èìÿ Ðîçàëèåâà Èøàíáåêà
Òîâàëäûåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Подразделение службы судебных исполнителей
Панфиловского района Чуйской области

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ
Óñóïáåêîâó À.Ø., ïî òåë.: (0505) 59-75-95.

На основании заявлений граждан,
ГПП «ЧОН-КЕМИН»

ЖОГОЛДУ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹544595 (îò 03.04.2014 ã.)
íà èìÿ Áàêîâà Áåêòóðãàíà
Æóìàäèëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-362

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà
ðàéîíóíà êàðàøòóó
Áàêàéûð àéûë ºêìºò¿í¿í
àéìàãûíäà æàéãàøêàí
Ðàìàíêóëîâ Ñóéîðêóë
Àøûðáåêîâè÷òèí æàíà
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿
áîëãîí 2017-æûëäûí
13-ñåíòÿáðü ¹0089573
æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº)
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-71

Кыргыз Республикасынын
Жеўил єнєр жай тармагында жетекчилик кызматтарды
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Баткен
Баткен ОИИБнин ЖКККБнын жетекчисинин орун басары Сабырбек АПСАМАТОВ:

«ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КООПСУЗДУГУНА
ЖАЛПЫБЫЗ ЖООПКЕРБИЗ»
- Сабырбек Абдымамытович, деги
эле кой деген сайын кїч алган мындай
кайгылуу кєрїнїштєрдїн алдын алуу
боюнча кандай аракеттерди кылсак
болот? Канткенде азаят?
- Биз канчалык жол кырсыктарынын
алдын алуу жана болтурбоо боюнча коомчулук арасында тынымсыз тїшїндїрїї,
їгїт-насаат профилактикалык иш-чараларын жїргїзїп жатканыбызга карабастан, чын эле ушундай кайгылуу кєрїнїштєрдїн орун алып жатышы єтє єкїнїчтїї. 25 жылдан бери жол кыймылын
кєзємєлдєгєн кызматкер катары єзїм да
ушул суроонун жообун таппай жїрєм. Ар
бир айдоочуга жол коопсуздугун айтып,
катуу жїрбє, бирєєнїн ємїрї сенин колуўда, бєєдє кырсыктан сырт болгула
деп айтканыбызга карабастан, дагы эле
бири-бирине атаандашып, менин унаам
деген тїшїнїк менен кєз ирмемде кєптєрдїн ємїрї кыйылып калууда. Мына,
саналуу кїн мурда болгон жол кырсыгын
айтайын. Ош–Исфана эл аралык маанидеги унаа жолунун 192-чакырымында келе жаткан “Хундай-Портер” їлгїсїндєгї
унаанын айдоочусу алдында бара жаткан
тракторду кууп єтєм деп, каршы тилкеде
келе жаткан унааны кєрє калып жолдун
оў тарабына чыгам деп трактордун арткы
сол дєўгєлєгїн уруп, оодарылып калган.
Натыйжада каршы тилкедеги “Тойота-Эстима” менен да кагылышып, бир мезгилде
їч унаанын таш талканы чыгып, “ХундайПортердин” айдоочусу окуя болгон жерде
каза болуп, “Тойота-Эстима” унаасындагы
їч жаран денелеринен жаракат алышып,
Баткен облустук ооруканасына кайры-

Жол коопсуздугун бузуп, кїнєєсїз жарандардын ємїрїн
кыйган айдоочуларга жалпы коомчулук тынчсыздана баштады.
Ылдамдыкты чексиз ашырып, жол белгилерине карабай кууп єтїї
эрежелерин одоно бузууларынан улам, акыркы 7 айдын ичинде
Баткен облусунун аймагындагы унаа жолдорунда 162 жол кырсыгы
катталып, 18 жаран каза болгон. 263 жаран жол кырсыгынын
кесепетинен денелеринен ар тїрдїї жаракаттарды алышып,
айрымдары майып болуп калышты.
Жол коопсуздугундагы мындай кайгылуу окуяга єлкє башчысы
єзї кайрылуу жасап, тийиштїї органдарга жол кырсыгынын
алдын алуу боюнча милдеттерди койду. Биз бул багытта Баткен
ОИИБнин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бєлїмїнїн
жетекчисинин орун басары, милициянын майору Сабырбек
Апсаматов менен баарлаштык.
лышкан. Бул биздин кїндєлїк ишибиздеги кайгылуу окуялардын бир гана кєрїнїшї. Ошондуктан, биз айдоочуларга
беш мїнєт эрте жетпесеў, беш мїнєт кеч
жетесиў деп кєп айтабыз.
- Єкїнїчтїї, абдан єкїнїчтїї. Тилекке каршы, айдоочулар ошол эле замат унутуп калып жатпайбы?
- Ооба, ошондуктан биз айдоочулар менен кошо эле коомчулук, жаш айдоочулар
менен иш жїргїзїп жатабыз. Айта кетсем,
ар бир айдоочу менен баарлашканда айдоочулук кїбєлїгїн кай жерден алдыўыз,
ким окутту эле, окуган мезгилде сабакка
канча ирет бардыўыз, практикалык сабактар єтїлдїбї? - деген суроолор менен бирге эле атайын даярдалган жол белгилерин
билеби-билбейби сурамжылоо жїргїзєбїз.
Мындай сурамжылоонун жыйынтыктары
кєрсєткєндєй айдоочулардын жол эрежелери боюнча билим деўгээли канааттандырарлык эместигин кєрсєттї. Демек, ай-

доочулук кїбєлїктєрдїн кєпчїлїгї жеў
ичинен берилген деген тыянакка келесиў.
Учурдан пайдаланып айдоочуларды
даярдаган автомектептердин эмгек жамааттарына кайрылат элем. Бєєдє кырсыктан кєз жумгандардын єлїмїнє силердин дагы кїнєєўєр бар. Мындай дегеним,
айдоочуларда бирин-бири сыйлоо, тилектештик, айдоочулук этика, айдоочулук
маданият деген дээрлик канааттандырбайт. Азыр биздин алдыбызда дал ушул
кєйгєйлєрдї канткенде болтурбай коёбуз
деген оор, тїйшїктїї милдеттер турат.
- Президент єзї кайрылуу жасады.
Эми сиздердин кызматкерлерге кандай жоопкерчиликтер жїктєлдї?
- Президент єзї кайрылып, бизге жол
кырсыктарынын санын кыскартуу боюнча
катуу тапшырмаларды койду. Єзгєчє оор
кесепеттер менен катталган жол кырсыгынын алдын алуу, транспорт каражаттарын
мас абалында башкарган айдоочуларды

аныктоо фактыларын, жол кыймылындагы баш аламандыкты жоюу боюнча єзгєчє
милдеттерди айтты.
Єлкє башчысынын тапшырмасы боюнча Баткен облусунун аймагында “Ролдо”
аталышындагы ишмерчемдин алкагында
кїнї-тїнї унаа жолдорунда кїчєтїлгєн
тартипте башка кызматтар менен биргеликте иш жїрїїдє.
- Кандай натыйжалар болууда?
- Коюлган тапшырмаларды аткарууда
ишмерчем тїзїлгєндєн бери 20 кїн аралыгында облус аймагында 50дєн ашык
унааны мас абалында башкарган айдоочулар кармалып, жол эрежелерин бузган
1500дєн ашуун айдоочуларга карата Кыргыз Республикасынын Бузуулар жєнїндє
кодексинин негизинде протоколдор тїзїлгєн. Ушундай иш-чаранын алкагында
жол кырсыгынын саны кескин кыскарганы байкалды.
- Сизге эркин микрофон деп коёлу,
жалпы коомчулукка кандай кайрылуу
айтаар элеўиз?
- Менин коомчулукка кайрылуум, айдоочулар, жїргїнчїлєр, жєє жїргїнчїлєр, велосипедчендер жана жаш айдоочулар биз баарыбыз жол кыймылында жол
эрежелерин так сактап, бирєєнїн ємїрїнє жана ден соолугуна бєєдє залал келтирбейли. Ошондой эле жаш єспїрїмдєр
катышкан жол кырсыктарын болтурбоо
їчїн ата-энелер жана жооптуу кишилер
балдарды жолдо жїрїї эрежелерин їйдєн дагы эскертїїнї унутушпаса. Єзгєчє
Ош, Бишкекке каттаган такси кызматынын айдоочулары, жаныўыздагы жїргїнчїнїн ємїрї, коопсуздугу силердин колуўарда. Акча деп таўкы уйкудан калып,
канча ємїрлєр кыйылды. Сак болуўуздар.
Адылбек АКМАТОВ

Кєзємєлгє алынса

АЛЬПИНИЗМ КУМАР
СЫЯКТУУ ЄЗЇНЄ ТАРТАТ
Жакында Жеўиш чокусунун аймагында эки иран тектїї британиялык альпинисттер Мехри Жафари жана Реза
Адине дайынсыз жоголгон. Алпинисттер август айынын башынан бери дайынсыз. Алардын мєўгїдєн кулап кеткендиги тууралуу маалымат гана бар.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер
министрлиги альпинисттер жоголгондо
дароо издєє иштерин башташкан. Расмий маалыматка таянсак, учурда адискєй куткаруучулардын тобу тик учактар менен издєє операциясын жїргїзїшїїдє.
"Тилекке каршы, издєє иш-чаралары
натыйжа берген жок, ошондой эле эки
альпинисттин учуп кеткен жана жоголгон (6 миўден 7 миў метрге чейинки)
жерлеринин альтитудасынын чоўдугу
оорчулукту жаратууда. Жоголгон иран
тектїї альпинисттерди издєє уланат",
- делет ТИМдин расмий маалыматында.
Ал эми 7-июлда Ленин чокусунан тїшїп келе жаткан польшалык альпинист
каза болгон. Анда альпинисттер тобу
Чоў-Алай айылы тараптан Ленин чокусуна чыгышканы белгилїї болгон.
Тилекке каршы, бизде мындай окуялар акыркы убактарда кєп катталууда.
Чет элден келген альпинисттер ак кар,
кєк муз каптаган чокуларда жоголушуп,
издєє иштери да байма-бай жїрїїдє.
Бул себептен биз єлкєбїздє альпинизм
тармагы кандай єнїгїп жаткандыгына кызыктык. Кыргыз Республикасында альпинисттер менен кайсы фирмалар
иш алып барарын сурап, мурдагы альпинист-журналист Эркин Туралиевге
кайрылдык.

Æå¢èø ÷îêóñó — êûðãûç-êûòàé ÷åê àðàñûíäà, ÛñûêÊºëä¿í ÷ûãûø òàðàáûíäà,
Õàí-Òå¢èðè ÷îêóñóíàí 16 ÷àêûðûì àðàëûêòà æàéãàøûï,
Òÿíü-Øàíü òîî ñèñòåìàñûíûí
ý¢ áèéèê ÷îêóñó (áèéèêòèãè
7439 ì) áîëóï ýñåïòåëåò.
×îêóíó áàãûíòêàí àäàìãà «Àê-Áàðñ» àðäàêòóó
íààìû áåðèëåò.

- Эркин агай, сиз кыргыз альпинизми тууралуу
жакшы билесиз. Акыркы
убактарда биздин єлкєнїн
аймагында альпинисттердин жоголушу, каза болушу кєп каттала баштады.
Эмне себептен деп ойлойсуз?
- Кыргыз Республикасынын аймагында чокуларга
чыга турган кєп маршруттар бар. Алардын катаалдары, анан жеўил жолдору да
кєп. Тээ союздун убагында
эле биздин тоолорго болгон
кызыгуу кїч эле. Дїйнє альпинисттери катаал маршруттар аркылуу чокуларга чыгып, аны багындырууну каалашчу. Азыр ал кызыгуу кїчєдї. Жылына миўдеген альпинисттер биздин чокуларда
жїрїшєт. Алардын кээ бирлери катаал маршруттарга
тушугуп, аба ырайынын бузулушунан улам жоголуп же
каза таап жатышат.

- Бизде аларды тосуп
алып, кєзємєлдєгєн мекеме-ишканалар барбы? Дайыма альпинист жоголду
деген гана маалымат укканда алар тууралуу билебиз. Болбосо кабарыбыз
деле жок.
- Кыргыз Республикасында альпинисттер менен иштеген фирмалар жокко эсе.
Кєбїнчє казакстандык, єзбекстандык фирмалар чоку
сїйїїчїлєрдї тартып келип,

миллиондон евролорду алышып, биздин чокуларга алып
чыгып, орто жолдон пайда
кєрїп жїрїшєт. Єзїбїз бул
тармакты колго алсак, маршруттарды тактап, лагерлерди
жандантсак, жылына 5 миллион евродон ашык каражат
капчыгыбызда калмак.
- Республикабызда канча альпинист бар?
- 900гє жакын альпинистибиз бар. Мен жакында Акыйкатчы Токон Мамытовго ба-

рып, Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун атына кат жолдоп
келдим. Ал катта єлкє башчысына бул тармакты кєзємєлдєє боюнча сунуштар айтылды.
- Альпинизм эмнеси менен кызык?
- Чокуга чыккан адам Кудайга жакындайт. Андай сезимди унутуш кыйын. Андыктан, альпинисттер кайра-кайра чокуга чыккылары келет. Альпинизм кумар
сыяктуу єзїнє тартып турат.
Айрым чокуларды багынткандар єзїнчє макамдарга ээ
болушат.
- Мисалы, Жеўиш чокусуна чыгуу їчїн канча
убакыт керектелет?
- Бир апта ичинде чокуга жетип барган альпинисттер бар. Бул аба ырайына,
маршруттун катаалдыгы же
жеўилдигине да байланыштуу болот.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

