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2-БЕТТЕ

АШХАБАДДА БОРБОР АЗИЯЛЫК 
ПРЕЗИДЕНТТЕРДИН САММИТИ ЄТЇЇДЄ

Токиодо єтїп жаткан Олимп 
оюндарында балбандарыбыз 2 
кїмїш жана 1 коло медаль жеўип 
алуу менен кыргыз спортунун 
тарыхын жаўыртышты. Грек-рим 
кїрєшїнєн 77 кг салмакта Акжол 
Махмудов, эркин кїрєштєн 62 кг 
салмакта Айсулуу Тыныбекова 
2-орунду ээлешип, кїмїш медаль 
тагынышты. 68 кг салмакта 
Мээрим Жуманазарова коло байге 
жеўип алды. Айсулуу менен Мээрим 
эгемендїї єлкєбїздїн тарыхында 
Олимпиада оюндарында айымдар 
арасында алгачкы медалдарды 
жеўип алышкан кыздар катары 
ысымдары алтын тамгалар менен 
жазылат.

НИКОЛ ПАШИНЯН 
КАЙРАДАН 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
Арменияда жаўыдан шайланган 
парламенттин алгачкы жыйыны 
єтїп, «Жарандык келишим» 
партиясы Никол Пашинянды 
премьер-министрлик кызматка 
кєрсєттї. Єлкє президенти 
Армен Саркисян бул сунушту 
колдоп, жарлыкка кол койду. 
Эми Пашинян эки аптанын ичинде 
жаўы єкмєттї курашы керек.

ЖАЎЫ ОКУУ 
ЖЫЛЫ 
1-СЕНТЯБРДА 
БАШТАЛАБЫ? 
Мектептерде 
мугалимдердин 
70%ы эмделгенде 
ачылаарын кечээ 
Билим берїї жана 
илим министринин 
орун басары Надира 
Жусупбекова билдирди.

ЄЗБЕКСТАНДА ЭМДЄЄДЄН 
ЄТПЄСЄЎ ИШТЕН КЕТЕСИЎ 
Єзбекстандын президенти Шафкат 
Мирзиёев эмдєєдєн єтпєгєн 
кызматкерлерди иштен кетирїїгє жол 
берген мыйзамга кол койду. Бул мыйзамга 
ылайык Covid-19га каршы вакцина 
албаган кызматкерди иш берїїчї ишке 
киргизбей коюуга акылуу. Єзбекстанда 
массалык эмдєє 1-апрелде башталган. 
Соўку маалыматтарга ылайык 34 
миллион калктын ичинен 1,2 миллиону 
гана эмдєєдєн єткєн.

Кыргыз Республикасынын Президенти 
Садыр Жапаров кечээ, 5-августта 
иш сапары менен Тїркмєнбашы 
(Тїркмєнстан) шаарына барды.

АПТАНЫН КААРМАНДАРЫ
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АДЕП-АХЛАКТЫК КООПСУЗДУК ДЕГЕН БАР 
Министрлер Кабинетинде 
3-август кїнї Президенттин 
Жарлыгы менен бекитилген 
Инсандын руханий-адеп-
ахлактык єнїгїїсї жана 
дене-тарбиялык жактан 
калыптандыруу концепциясын 
ишке ашыруу боюнча 
ведомстволор аралык 
жумушчу топтун биринчи 
жыйыны єттї.

Концепциянын негизги принцип-
тери жана милдеттери талкууланып, 
аны ишке ашыруу механизмдери 
жана каржылоо булактары каралды. 
Министрлер Кабинетинин тєрагасы-

нын орун басары Жылдыз Бакашова 
Мамлекет башчысы дїйнє жїзїндє-
гї ааламдашуу процессин эске алуу 
менен єлкєнїн руханий-адеп-ахлак-
тык коопсуздугу боюнча стратегия-

лык маанилїї маселени кєтєргєнїн 
айтып, “ар бир мамлекеттик орган, 
мекеме аталган Концепцияны ишке 
ашыруу їчїн єз салымын кошуусу 
зарыл”, - деп белгиледи. 

ПРЕЗИДЕНТ 
ТЇРКМЄНСТАНДА 

Президент Садыр Жапаров 
5-августта эки кїндїк иш 
сапар менен Тїркмєнстандын 
Тїркмєнбашы шаарына Борбор 
Азия мамлекет башчыларынын 
консультативдик 
жолугушуусуна катышуу їчїн 
жєнєп кетти. 

Мамлекет башчыларынын жолу-
гушуусунун кїн тартибинде  соо-
да-экономика, энергетика, транс-
порт-коммуникация чєйрєлєрїн-
дєгї региондук кызматташтык,  
ошондой эле коронавирус панде-
миясына каршы кїрєшїїдє бирге-
лешкен чараларды талкуулоо масе-
лелери коюлган. Жыйынтыгында 
Борбор Азия мамлекет башчыла-
рынын Биргелешкен билдирїїсї 
кабыл алынары кїтїлїїдє.

“Президент Садыр Жапаров 
Тїркмєнстанда  бир катар эки та-
раптуу жолугушууларды да єткє-
рєт”, - деп билдирет Президенттин 
басма сєз кызматы. 

АТЫ ДА ЖАКШЫ АКЖОЛДУН 
Президент Садыр Жапаров 3-августта Токио 
олимпиадасынын кїмїш медалынын ээси 
Акжол Махмудовго телефон чалып, аны 
ийгилиги менен куттуктады. 

“Кєптєн берки талбаган 
эмгегиўдин жана талан-
тыўдын натыйжасындагы 
жетишкендигиўди чын 

жїрєктєн куттуктайм. 
Бїгїн Манастын чыны-
гы тукуму экениўди да-
лилдедиў. Олимпиада-

да кїмїш медаль баары-
нын бактысына эле жа-
зыла бербейт. Мындай 
ийгилик улуттук спорт-
тун тарыхында кєп деле 
болгон эмес, ошондуктан 
бул жеўиш жалпы кыр-
гызстандыктар їчїн єтє 
маанилїї жана єтє баа-
луу”, - деп айтты Мамле-
кет башчысы.

ОЛИМПИАДАДА КОЛО МЕДАЛЬ ТАГЫНГАН МЭЭРИМ
“Таланттуу спортчу кыздардын азыркы плеядасы Кыргызстанда аялдар 
кїрєшїн жандандырганын, ага кошумча мыкты жыйынтыктарды 
кєрсєтїп, улуттук спорттун тарыхында жаўы барак ачып, єлкєнї 
дїйнєлїк деўгээлде даўазаладыўар”, – деп белгиледи Президент Садыр 
Жапаров 3-августта Токио олимпиадасында коло медалга ээ болгон 
Мээрим Жуманазарованы телефон аркылуу куттуктоосунда. 

Мамлекет башчысы балбан кызга 
жакшы каалоолорун айтып, «єлкє-
бїздїн намысы їчїн акырына чейин 
кїрєшєрїўїзгє баарыбыз ишенген-

биз. Кылдат чеберчилик, бекем эрк 
жана кайраттуу мїнєз менен кїчтїї 
атаандашыўызды жеўип алдыўыз», 
- деди.

АЙСУЛУУНУН АЛТЫНГА ТЕТЕ МЕДАЛЫ
Президент Садыр Жапаров 4-августта Айсулуу 
Тыныбековага телефон чалып, Токиодо єтїп 
жаткан Олимпиада оюндарында кїмїш 
медалга ээ болушу менен куттуктады.

Мамлекет башчысы 
Айсулуу Тыныбекова бу-
га чейин да чоў жеўиште-
ри менен єлкєбїздї бир 
нече жолу дїйнєлїк аре-
нада даўазалаганын, ал-

дыда дагы албан-албан 
ийгиликтер кїтїп жат-
канын айтты. 

 «Бул бїтїндєй Кыргыз 
Республикасы їчїн єзгєчє 
маанилїї унутулгус кїн. 

Сиздин жогорку сыйлы-
гыўыз кєп жылдар бою 
кїн сайын талбай машык-
кан эмгегиўиздин, жеўиш-
ти кєздєгєн темирдей эр-
киўиздин, улуу максаттар-
га умтулгандыгыўыздын 
акыбети болуп калды. Сиз 
татыктуу кїрєш, мыкты 
даярдык жана майтарыл-
гыс моралдык дух кєр-
сєттїўїз», - деп белгиле-
ди Садыр Жапаров.

ТЄРАГАНЫН ИРАНГА САПАРЫ
Жогорку Кеўештин 
Тєрагасы Талант Мамытов 
баштаган делегация 
4-августта Иран Ислам 
Республикасынын Ислам 
Кеўеши меджлисинин 
Тєрагасы Мохаммад Багер 
Галибаф менен жолугушту. 

Жолугушууда эки єлкє орто-
сундагы соода-экономикалык 
мамилелерди єнїктїрїї, ту-
ризм, инвестиция жана башка 
маселелер талкууланды. 

Кошумчалай кетсек, Тєра-
га Талант Мамытов баштаган 
Кыргыз Республикасынын де-
легациясы Иран Ислам Респуб-
ликасынын Президенти аятолла 

Сейед Эбрахим Раисинин ина-
гурациясына катышып, инагу-
рация салтанатына келген чет 
элдик делегация башчылары 
менен жолугушууларды да єт-
кєрмєкчї. 

ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ 
ЄКЇЛ АРАКЕТТЕ

Кыргыз Республикасынын 
Балдар укугу боюнча ыйгарым 
укуктуу єкїлї Жыпариса 
Рысбекова балдардын укуктары 
менен кызыкчылыктарынын 
сакталышына мониторинг 
жїргїзїї максатында Нарын 
облусун кыдырып келди. 

Жыпариса Рысбекова Ат-Башы, Ак-Та-
лаа, Нарын райондорундагы жана Нарын 
шаарындагы социалдык объектилеринде 
болуп, облус жетекчилиги, айыл єкмєт 
башчылары жана социалдык мекемелер-
дин, жашы жете электер менен иштєє 
боюнча инспекциялардын кызматкер-
лери менен жолугушууларды єткєрдї. 

РЕСПУБЛИКАЛЫК ЫКЧАМ ШТАБ БИЛДИРЕТ
5-августка карата 
республикабызда 
505 миўден ашуун 
адам коронавирус 
инфекциясына каршы 
вакцина алды. Бул 
вакцина алууга 
тийиш болгон жалпы 
жарандардын 14,8%ын 
тїзєт.

Коронавируска каршы 
вакцинациялоо боюнча 
улуттук планда 3,4 миллион 
адам эмдєєдєн єткєрїлїїсї 
белгиленген. Бул топко 18 
жашка чейинки балдар, 
тышкы эмгек мигранттары 
киргизилген эмес. Коллек-
тивдїї иммунитет тїзїлїшї 
їчїн вакцина алууга тийиш 
болгондордун 70%ынан кем 

эмеси эмделиши керек. Бул 
2,4 млн адамды тїзєт.

Республикалык ыкчам 
штаб жарандарга вирустун 
жайылышын болтурбоонун, 

єзїўїздї жана жакындары-
ўызды оорудан коргоонун 
бирден-бир ишенимдїї жо-
лу эмдєє болуп саналарын 
эскертет.

МААРАКЕГЕ ДАЯРДЫК

“Эгемендїїлїктїн 30 жылдыгын майрамдоого 
арналган иш-чаралар коомдук коопсуздуктун 
камсыздалышын жана эпидемиологиялык 
талаптардын сакталышын эске алуу менен єтїїсї 
тийиш”, - деп белгиледи Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Улукбек Марипов 4-августта мааракелик 
датаны єткєрїї боюнча уюштуруу комитетинин 
кеўешмесинде. Улукбек Марипов бул датага 
карата Баткен облусундагы турак жайларды, 
социалдык жана аскер объектилеринин курулушун 
жыйынтыктоого артыкчылыктуу маани 
берилиши зарылдыгын айтты. 

Белгилей кетсек, мааракеге карата республикабыз боюн-
ча 40тан ашуун иш-чаранын єткєрїлїшї пландаштырыл-
ган. Борбордо аскер парады, эмгекчилердин парады єтїп, 
облустарда театралдаштырылган оюндар, концерттер, тєк-
мє акындар айтышы, сїрєт кєргєзмєлєрї, дизайнер жана 
кол єнєрчїлєрдїн, «Манас» эпосун айтуучулардын фес-
тивалы єткєрїлєт.

МЫЙЗАМ ДОЛБООРЛОРУ 
Министрлер Кабинетинин тєрагасынын биринчи орун басары 
Айбек Жунушалиев 3-августта «Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинети жєнїндє», «Мамлекеттик жарандык жана 
муниципалдык кызмат жєнїндє», «Жергиликтїї мамлекеттик 
администрация жєнїндє» жана «Жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу жєнїндє» мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча 
жыйын єткєрдї. Бул мыйзам долбоорлору ЖКда каралып, биринчи 
окуудан єткєн. 

Айбек Жунушалиев атал-
ган мыйзам долбоорлорун 
парламентте кароо учурун-
да аткаминерлердин айрым 
категорияларына иммуни-
тет берїї, алардын статусу, 
социалдык пакет менен кам-
сыздоо, финансы жана баш-
ка маселелер боюнча депу-
таттар тарабынан айтылган 
сын-пикирлерге єзгєчє кє-
ўїл бурууну белгиледи. 

Даярдаган Бегим ТУРДАЛИЕВА



«Кумтєр» жана саясат
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«Ар Намыс» саясий партиясынын 
лидери Феликс КУЛОВ: 

«АКАЕВДИН КЕЛИШИНЕ ШАРТ 
ТЇЗГЄНДЇГЇ — САДЫР ЖАПАРОВДУН 

АЙКЄЛДЇГЇНЄН КАБАР БЕРЕТ»

- Аскар Акаевдин айтымында, ал 
єлкєгє «Кумтєр» иши боюнча тер-
гєє иштерине жардам берїї иретин-
де келген. Менин баамымда, Акаев-
дин Кыргыз Республикасына кели-
шинин мисалында, Президент Садыр 
Жапаров єзїнїн айкєлдїгїн кєрсєттї. 
Анткени, мындай окуялар єз кезегинде 
анын да башынан єткєн. Азыркы пре-
зидент да бир убакытта єзїнїн кїнєє-
сїз экендигин билип, єзї билген маалы-
матты айтып берем деп чет мамлекеттен 
учуп келгенде, ошол кездеги бийлик аны 
куугунтуктап, аэропорттон кармап келип 
эле тїрмєгє отургузуп, ошону менен катар 
анын тарапташтарын, балдарынан бери 
камакка алышкан. 

Ал эми биз бул жерде ошол окуяга кара-
ма-каршы келген кєрїнїштї кєрїп жата-
быз. Дал ушундай эле кырдаалда Садыр 
Жапаров Акаевдин «Кумтєр» боюнча єзї 
билген маалыматтарды айтып берїїсїнє 
шарт тїзїї менен єзїнїн адамгерчилик-
тїїлїгїн жана айкєлдїгїн кєрсєттї. 

Мындай мисал менен єлкє башчысы эл-
дин башын бириктирїїнї кєздєгєнї кє-
рїнїп турат. 

Ал эми Аскар Акаев биринчиден, Пре-
зидент Садыр Жапаров тарабынан кооп-
суздугуна кепилдик алып туруп келди. 
Андай кепилдик болбосо ал мекенине 
кайтпайт эле. Ал «Кумтєр» иши боюн-
ча соттук процесске жардам берїї менен 
єзїнїн ак экендигин далилдєє максатын-
да келди. 

Экинчиден, мыйзамга таянсак, аны ка-
макка алууга болбойт. Себеби, коррупция 
иштери боюнча ага кїнєє коюлган кїндє 
деле, ага карата козгой турган кылмыш 
иштеринин мєєнєтї аяктаган. 

«Ата Мекен» саясий партиясынын 
тєрагасы Ємїрбек ТЕКЕБАЕВ: 

«АКАЕВДИН «КУМТЄР» ЇЧЇН КЇРЄШТЄ 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА ПАЙДАСЫ ТИЕТ» 

- «Кумтєр» алтын кени їчїн кїрєш 
улуттук идеяга айланган. Ал кандай идея? 

«Кыргызстандын табигый байлыгы - 
элдин менчиги. Ал элге гана кызмат кы-
лат. Эч ким, єзгєчє чет элдик компания 
улуттук кызыкчылыктан, КРнын мый-
замдарынан жогору турбайт», - деген 
идеялар.

 Узакка созулган «Кумтєр» алтын кенин 
Кыргыз Республикасына алуу аракеттери 
эгемендїїлїк їчїн кїрєштїн ачык, даа-
на бир кєрїнїшї. «Кумтєр» алтын кенин 
улутташтыруу боюнча Президент Садыр 
Жапаров баштаган бийликтин демилге-
син колдошубуз, баарыбыз бир болуп, 
колдон келген жардамды кєрсєтїшїбїз 
керек.

«Кумтєр» боюнча 2003-2009-жылдарда-
гы келишимдердин Кыргыз Республика-
сынын кызыкчылыгына каршы тїзїлгєн 
коррупциялык келишим экенин далилдєє 

эл аралык сотто биздин єлкєнїн позиция-
сын бекемдейт. 

Аскар Акаевдин ушундай тагдыр че-
чїїчї тарыхый учурда КРга жардам бе-
рейин деген аракетин четке какпаганыбыз 
дурус. Акаев кєптї билген, кєрсєтмєлєрї 
салмактуу, ынанымдуу фигурант. Анын 
«Кумтєр» їчїн кїрєштє Кыргыз Респуб-
ликасына пайдасы тиет. Ал эми Акаевдин 
башкаруу дооруна бериле турган баа, эгер, 
мыйзам бузуулары болсо, жоопкерчилиги 
єзїнчє башка маселе».

КРнын Президентине караштуу 
Мамлекеттик башкаруу 
академиясынын ректору 
Алмазбек АКМАТАЛИЕВ: 

«ЭЛ АРАЛЫК СОТКО ДАЯРДАНЫП ЖАТКАНДА, 
АКАЕВДИН КЕЛИШИ МААНИЛЇЇ БОЛДУ»

- Туўгуч Президент Аскар Акаевдин ке-
лишин мен туура эле кабыл алдым. Себе-
би, «Кумтєр» боюнча ал киши кєп маалы-
матты билет. КР эл аралык сотко даярда-
нып жатканда бул єтє маанилїї. Анан да, 
азыр саясий чєйрє єзгєрїп жатат, мїмкїн 
ошол да таасир кылды. Ал эми ал эмне-
ге мурда келбеген себебин айтсак, сыя-
гы ал мурунку президенттер менен жеке 
келишпестиги бар окшойт. Ошол шартта 
анын мекенине мурдатан келиши мїмкїн 
эмес болчу.

Акаевдин келиши чоў саясатка кєп де-
ле таасир тийгизбейт деп ойлойм. Бирок, 
«Кумтєр» маселеси боюнча чоў таасирин 
тийгизиши мїмкїн. «Кумтєр» аркылуу 
ички-тышкы саясатка да таасири болоор. 

Негизинен Аскар Акаевдин мекенине 
убактылуу болсо да келгени абдан жак-
шы болду. Жаманбы, жакшыбы КРнын 
биринчи Президенти, жашы єтїп баратат 
дегендей. Кечке эле жетекчилер бири би-
рин куугунтуктап жїргєн заман да артта 
калышы керек. 

Азыр улуттук биримдик керек. Ал бол-
босо бул заманда мамлекет їчїн кыйын 

болот. Кїнєєсї болсо Акаев сот алдында 
жооп берет. Єзї деле ошону айтып жат-
пайбы. 

Эгерде биз укуктук мамлекет кура-
быз десек анда кїнєєлїїгє шектенген-
дер сєзсїз суракка алынышы зарыл жа-
на сот ачык болушу керек. Мен билгенден, 
Аскар Акаевич «Кумтєр» боюнча бир да 
жолу суракка алына элек. Кылмыш иши 
териштирилип жатат. Акаевдин суракка 
кирип, єз пикирин, далилдерин айтып, 
кєрсєтмє берип чыкканы єзїнє да, тер-
гєєгє да жакшы. Соттон, тергєєдєн кач-
поо бул укуктук маданият болуп эсепте-
линет. Тек гана ошол тергєє иштери жана 
сот териштирїїсї калыс жана ачык жїр-
гїзїлїшї абзел. 

Айтайын дегеним, баарына тарых тара-
за, кекчилдик кыргыздын тарыхында жа-
лаў гана кыйынчылык алып келип, араз-
дашууга шарт тїзїп берген. Айкєлдїк бул 
биздин негизги улуттук касиетибиз. Анын 
їстїнє, Аскар Акаевич алыста жїргєн-
дє 2 бир тууганын, Айдар уулун жоготту. 
Жамандык баарыбыздын башыбызда бар, 
биздин салт боюнча ал киши куран оку-
туш керек. Бийлик ошону туура тїшїнїп, 
ал кишинин келишине шарт тїзїп бергени 
да туура болду деп ойлойм.

Саясий серепчи Марс САРИЕВ: 

«АКАЕВДИН КЕЛИШИ САДЫР ЖАПАРОВДУН 
БИЙЛИКТЕГИ ПОЗИЦИЯСЫН БЕКЕМДЕЙТ» 

- Аскар Акаевдин келиши - кыргыз 
бийлигинин Москва менен биргеликте 
чогуу сїйлєшїп, ишке ашырган долбоору. 
Мындай иштер Кремлдин кийлигишїїсї 
жок чечилбейт. Демек, Акаевдин кели-
шине Орусиянын бийлиги да кызыкдар 
болгон. 

Себеби, учурда Орусиянын Борбор Азия 
жана Кавказ єлкєлєрї менен болгон ма-
милеси солгундап жатканда орус бийлиги 
Кыргыз Республикасында да єз таасирин 
жоготууну каалабайт. Анткени, жакында 
кыргыз-тажик чек арасында орун алган 

окуялардан кийин Орусия КРда єзїнїн 
позициясы начарлап жаткандыгын кєз 
жаздымда калтыра албайт. Бул окуялар-
дан кийин Кыргыз Республикасы ачык 
эле Тїркияга карай багыт алгандыгы би-
линип калган. Ал эми орус бийлиги буга 
жол бергиси келбейт. Андыктан, ал биз-
дин мамлекетте єзїнїн позициясын жо-
готуп албоо їчїн мындай кадамга барган. 

Экинчиден, учурда «Кумтєр» боюнча 
сот процесстери башталып жатат. Ал эми 
Акаевдин «Кумтєр» боюнча сот иштери-
не катышуусу КРнын бул сотто утуп алы-
шына жакшы мїмкїнчїлїктєрдї берет. 
Себеби, Акаевде «Кумтєр» боюнча айта 
турган бир топ аргументтер бар. А бул 
єз кезегинде Садыр Жапаровдун да упай 
топтоосуна, президент катары позиция-
сын бекемдешине шарт тїзєт. Бул єлкє 
башчысы тарабынан ойлонулуп жасалган 
жакшы саясий кадам болгондугу кєрїнїп 
турат. Їчїнчїдєн, Садыр Жапаров, муну 
менен ага карата каршы уюшулган ички 
жана тышкы топтордун кїчтєрїн алсыз-
дандырат. Башкача айтканда, Акаевдин 
келиши - єлкєдє чыўалып турган абалды 
турукташтырууга кандайдыр бир деўгээл-
де салым кошушу мїмкїн.

Дагы бир айта кетїїчї жагдай: «Азыр-
кы бийлик Аскар Акаевден кийин єлкєгє 
мурдагы президент Курманбек Бакиевди 
да алып келїїгє жол ачып жатат», - деген 
сєздєр коомчулукта байма-бай айтыла 
баштады. Менин оюмча бийлик мындай 
кадамга барбайт. Себеби, Бакиевдин ар-
тындагы кандуу из анын келишине тос-
коол болот. Анткени, бул коомчулукта 
бир топ нааразычылыктарды жаратышы 
мїмкїн. 

Саясий серепчи, 
Борбор Азия боюнча эксперт 

Аркадий ДУБНОВ: 

«БИЙЛИКТИН АКАЕВДИ ЄЛКЄГЄ 
ЧАКЫРУУ ЧЕЧИМИ ТУУРА КАДАМ»

- Аскар Акаев Кыргыз Республикасы-
нын єнїгїп єсїшїнє, єлкєдє демокра-
тиялык баалуулуктардын таралышына 
зор салым кошкон саясатчы. Андыктан, 
бийликтин аны чакыруу чечими туура 
болгон. 

Акаев 76 жашка келип, улгайып калды. 
Ушул убакытка чейин аны КРга келтир-
бей, каза болгон агаларынын жаназала-
рына келип, топурак салуусуна да уруксат 
бербей келишти. Бул, албетте, туура эмес. 
Садыр Жапаров тїрмєдє жатканда «Кум-
тєр» тууралуу элге кайрылууларды байма-
бай жасап турган. Бул анын эл арасында 
кеўири белгилїї болушуна шарт тїзгєн.

Аскар Акаев Садыр Жапаров менен 
сїйлєшїп, аны єз мекенинде соттобой 
тургандыгы жана куугунтукка албасты-
гы тууралуу кепилдик алгандан кийин 
келген. Андан «Кумтєрдїн» чуулгандуу 
иши тууралуу маалымат берїїнї гана су-
ранышкан. Себеби, «Кумтєр» тууралуу 
маалыматтар Садыр Жапаров їчїн абдан 
маанилїї. 

Альбина МЕТЕРОВА

«АКАЕВ КЄПТЇ БИЛГЕН, КЄРСЄТМЄЛЄРЇ 
САЛМАКТУУ, ЫНАНЫМДУУ ФИГУРАНТ»

Їстїбїздєгї жылдын 2-августунда Кыргыз Республикасын 1990-жылдан 2005-жылга чейин башкарган 
туўгуч Президент Аскар Акаев Москвадан учуп келди. 

Аскар Акаевдин айтымында жана Улуттук коопсуздук комитетинин басма сєз кызматы билдирген 
маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын мурдагы Президенти «Кумтєр» иши боюнча тергєє менен 
кызматташуу їчїн, тактап айтканда, «Кумтєр» боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында тергєє 
амалдарын жїргїзїї жана башка жагдайларды тактоо максатында єлкєгє келген.

Эмне їчїн 16 жыл сыртта жїргєн А.Акаев Кыргыз Республикасына эми гана келди? Анын мекенине 
кайтып келїїсї єлкєдєгї саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Аскар Акаев берген кєрсєтмєлєр 
«Кумтєр» ишинде ошончолук эле маанилїїбї? Бул суроолорго жоопту белгилїї саясатчылардан, 
серепчилерден алууга аракеттендик. 
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- Саналуу кїндєрдєн кийин эге-
мендїїлїктїн 30 жылдык маа-
ракесин белгилейбиз. Айтканга 
оўой болгон менен бул жылдар-
да кыргызстандыктар оор тары-
хый мезгилди басып єтїштї. Эли-
биздин, жерибиздин кєз каран-
дысыздык баасын ченєєгє бол-
бойт. Муну алтын менен да єлчєп 
ченей албайбыз. Дїйнєдє канча 
улут бар єз эгемендїїлїгїнє ээ 
боло албаган. Єлкєбїздїн эли 
їчїн “Эгемен, кєз карандысыз” 
деген сєздїн єзї ыйык. Бїгїн биз 
їчїн мамлекеттин эгемендїїлї-
гїнєн єткєн улуу жетишкендиги-
биз жок. Экономикалык жактан 
али чабал болсок да эркин єлкє 
катары дїйнє мамлекеттерине теў 
тайлаша мамиле кылганыбызга, 
алар менен бирге кадам ташта-
ганыбызга 30 жыл толду. 

“Эгемен жылдары эмнени кый-
раттык” дегендер четтен чыгат. 
Бирок, кыргыз эли эгемендїїлїк-
тї эч качан “ач курсак, убакты-
луу экономикалык кыйынчы-
лык” менен салыштырбашы ке-
рек. “Ачынган курсак тоюнат, 
жыртылган кийим бїтєлєт, би-
рок пейилиўден айрылба”, - дейт 
кыргызда. Улуу элбиз. Канчала-
ган кылымдарды карыткан кыр-
гыз эли башынан мындан да оор 
кыйынчылыктарды кечирген. 
Баарыбыз бир жакадан баш, бир 
жеўден кол чыгарып аракеттен-
сек, єлкєбїздї экономикалык кы-
йынчылыктан алып чыгаарыбыз-
га ишенем.

Кєз карандысыздыктын алгач-
кы жылдарында мамлекеттин ба-
шында турган президенттер їй-
бїлєлїк башкарууну, достук, 
кландык жана партиялык башка-
рууну киргизип, жеп-ичкендерине 
баарыбыз кїбє болдук. Буга чы-
дабаган кыргыз эли канча прези-
дентти тактысынан оодарышты. 
Мындай окуяларга байланыш-
туу “Кыргызстанда Баш мыйзам 
иштебесе, анда таш мыйзам иш-
тейт” деген макала жазгам. Ан-
да элибиздин кулк-мїнєзїн ачып 
бердим. Элибиз мыйзамдуулукту, 
калыстыкты, айкєлдїктї, ачык-
айкындыкты жана эркиндикти 
баалайт эмеспи. Чынында, бий-
ликтегилер калыс башкаруудан 
тая баштаганда кыргыз эли єзї 
таразалап коёт. Калыстыкты, 
чындыкты, айкындыкты бирин-
чи орунга коюу чыныгы эркин-
диктин белгиси. Ошондон улам 
бїгїнкї бийликте олтургандар 
жана єзїм баш болуп элибиз ка-
лыстыкты, чындыкты, айкын-
дыкты бааларын жана жасакер-
ликти, коррупциянын тамырла-
шып кеткенин кєтєрє албасын эч 
эсибизден чыгарбашыбыз керек. 
Эркинбиз, эгеменбиз деп кубанып 

жїрє бербей єлкєбїздї башка чет 
мамлекеттерге теўегенге аракет 
кылалы. 

Эгемен жылдары єлкєбїзгє 
“кыргыз демократиясын” орно-
то алдык. “Кыргыз демократия-
сы” деген мезгилде эки прези-
дентти кетирип, иштей албаган 
президентти кызматынан алдык. 
Бул єтє єкїнїчтїї кєрїнїш жа-
на єкїнїчтїї жетишкендик. Бу-
га чейинки президенттер жакшы 
иштеп, мыйзам жолу менен ки-
йинкисине єткєрїп бергени туу-
ра болмок. Ушул сыяктуу жаўы-
лыштыктарды учурдагы бийлик 
кетирбеши керек.

Муса пайгамбар еврейлерди ев-
рей кылып кайра тарбиялаш їчїн 
40 жыл чєлдє ээрчитет. Ошен-
тип жєєттєр Муса пайгамбарды 
40 жыл чєлдє ээрчип, кыйналып 
жїрїп кудайын таанышкан. Алар 
сыяктуу биз да кєптєгєн кыйын-
чылыктарды башыбыздан єткєр-
дїк. Эми мамлекетибиздин эге-
мендїїлїгї, мекенибиздин бї-
тїндїгї єз жаныбыздан да жо-
гору турушу керек. Ата журттун 
эгемендиги, бїтїндїгї їчїн жа-
ныбызды бергенге даяр бололу. 
Ошондо гана мамлекеттин татык-
туу жараны, мекенибиздин та-
тыктуу уулу боло алабыз. А би-
рок, элибиз басып єткєн ушун-
дай татаал жолду 30 же 100 жыл-
да да басып єтє албаган єлкєлєр 
бар. Мындай тарыхты, башыбыз-
дан єткєргєн оор кїндєрдї келе-
чек муундарыбызга айтып, жазып 
калтыра билишибиз керек.

- Чолпонбек Абыкеевич, 
мамлекеттик катчы кызма-
тына келгениўизге бир айдын 
жїзї болду. Алгачкы кадамды 
“Мамлекеттик жана муници-
палдык кызматкердин этика-
сын” даярдоодон баштаганы-
ўызды жалпыга маалымдоо 
каражаттары жазып чыгыш-
ты. Єзїўїз кененирээк айтып 
берсеўиз. 

- Алгач жамы журтка мамле-
кеттик катчы эмне кызмат ат-
караарын тїшїндїрєйїн. Ант-
кени, социалдык тармактарда 
коомчулуктан суроолор болуп 
жатат. Мамлекеттин идеология-
сына толук жооп берген адам бул 
– мамлекеттик катчы. К.Бакиев-
ден кийин бийлик башына кел-
гендер 2010-жылы Конституция-
ны жазганда мамлекеттик катчы 
кызматын алып салышкан. Бу-
га кайсыл бир деўгээлде сырт-
кы кїчтєрдїн таасири да тийди 
деп ойлойм. Ошондуктан єлкє-
дє идеологиянын жоктугунан ар 
ким єз билгенин кылды. Жооптуу 
мамлекеттик кызматта иштеп, 10 
миллион сом жеп, айылга барып 
10 миў сомго жардам кєрсєтїп, 

мечит же кєпїрє салып койгон 
адамды мактап жатып калабыз. 
Бул туура эмес саясат. Корруп-
цияга жол бергендик. Минткен 
болбойт. Аны сураганга башка 
органдар болсо да мамлекеттик 
кызматкердин этикасын, тарти-
бин карай турган, коомду ынты-
макка, биримдикке багыттаган 
башкы идеолог керек экенин тї-
шїнїп, быйыл жаўы ишке кирген 
Баш мыйзамды кабыл алып жат-
канда “мамлекеттик катчы” деген 
кызматты кайрадан киргиздик.

Жакындан бери Президенти-
биз Садыр Жапаровдун тандоосу 
менен мамлекеттик катчы болуп 
иштей баштадым. Бизде мамле-
кеттик катчы кызматынын орду 
10 жыл мурда жоюлуп калган-
дыктан, катчы керекпи же керек 
эмеспи деген сєздєр коомчулук-
та козголуп жатат. Мамлекеттик 
катчынын милдети – идеология. 
А идеология бир нече идеялардын 
биримдигин камтыган кєп тїрдїї 
тармак. Анын негизинде биз эл-
ди туура нукка салып, єнїгїїгє, 
туура багытка бурабыз. Ишибиз-
деги алгачкы кадамды мамлекет-
тик кызматчынын ишин элге тї-
шїндїрїїдєн баштадык. 

- Єлкєдє идеологиясы жок 
жашап жатабыз деген улуу 
муундун сєздєрїн угуп кала-
быз. Бизде мамлекеттик жа-
на улуттук идеология барбы?

- Буга чейин улуттук идео-
логиясы жок жашадык. Ал эми 
мамлекеттик идеологиясы бол-
гон менен ал чачкын болуп кал-
ган. Мамлекеттик идеологиябыз 
бар. Мисалы, єлкєдєгї коомдук 
ишмерлердин, кєрїнїктїї ин-
сандардын 110, 120 жылдыкта-
рын єткєрїї, башка мамлекеттер-
ге єз кєз карашыбызды билдирїї, 
чет єлкєлєр аралык тїзїлгєн ке-
лишимдер, макулдашуулар, єлкє-
дє демократиянын орун алышы, 
спортчулардын дїйнєлїк олим-
пиадаларга катышуусу сыяктуу 
иш-чаралар мамлекеттин идеоло-
гиясына кирет. Идеялардын, де-
милгелердин жыйындысы - идео-
логия. Ал бир системага салын-
багандыктан, мамлекеттин идео-
логиясы жоктой кєрїнчї. Мам-
лекеттик идеологияны бир нук-
ка келтирїїнїн бирден-бир жо-
лу – мамлекеттик жана муници-
палдык кызматкерлердин тар-
тибин кароо, оўдоо. Тактап айт-
канда, мамлекеттик идеология-
нын єзєгїн тїзгєн темирдей тар-
типти киргизебиз. Ошондуктан 
Президентибиз Садыр Жапаров 
да бизге “Биринчи кезекте тар-
типти бекемдегиле”, - деген та-
лапты коюуда. Тартипти бекем-
дєє їчїн демократиялык єлкєгє 
диктатураны орното албайбыз, 

кызматкерлерди камата албай-
быз. Анын бир гана мыйзамдуу 
жолу бар. Кызматкерлерди мый-
замга баш ийїїгє, этикага, мада-
нияттуулукка тарбиялашыбыз ке-
рек. Ошондуктан Мамлекеттик 
жана муниципалдык кызматтын 
этикасынын кодексин жазып жа-
табыз. Бїткєндєн кийин Прези-
денттик администрациянын бє-
лїмдєрїнє экспертизага беребиз. 
Кудай буюрса, бир ай, бир жарым 
айда Президенттин Жарлыгы ме-
нен ишке кирип калат. Мамлекет-
тик жана муниципалдык кызмат-
тын этикасына кызматкер кандай 
жашашы керектиги, карапайым 
элге болгон мамилеси, коомдук 
жайларда єзїн алып жїрїїсїнє 
жана мамлекеттик мїлккє бол-
гон жоопкерчилиги жана башка-
лар киргизилет. Кызматкерлерден 
мына ушул эрежелерди сактоону 
жана иштеген кызматына бол-
гон жоопкерчиликти талап кы-
лабыз. Жоопкерчиликке жараша 
айкындуулук, айкындуулукка жа-
раша жаратмандык менен мамле-
кетке иштеп бериши керек. Кыз-
матка келип-кетип айлык алып, 
берилген тапшырманы аткарып 
жїрє бербей, єзї да жаўылануу 
киргизгенге аракет кылат. Мам-
лекеттик жана муниципалдык 
кызматкердин этикасынын не-
гизинде жаратмандык менен эл-
ге кызмат кєрсєтєт. Ага корруп-
циясыз, ачык-айкын, чынчылдык 
принциптери да кирет. 

- Мамлекеттик жана муни-
ципалдык кызматкер этика-
ны сактап жаткандыгы кан-
тип текшерилет? 

- Маселен, бир райондун аки-
ми мамлекеттик кызматкердин 
этикасына ылайык иштеп жатка-
нын текшерїїдє єзїнєн сурабай-
быз. Акимдин элге болгон мами-
леси кандай экенин, кайрылган-
дардын маселесин чечип бердиби, 
ийкемдїїбї, бой кєтєргєн жок-
пу, элге жакынбы ушул суроолор-
дун тегерегинде карапайым калк-
тан, жаштардан, пенсионерлер-
ден, айылдык врачтардан, муга-
лимдерден сурамжылоо жїргїзї-
лєт. Анын жыйынтыгына жараша 
акимдин андан ары иштей турга-
ны аныкталып, алардын ишмер-
дигине баа берилет. Элдин бер-
ген баасы “2” деген баага татыса, 
аким болуп иштегенге татыксыз. 
Анын ордуна мыкты иштеген, 
жаратман адам келет. Ал эми “3” 
деп бааланса, акимге талаптарды 
коюп, иштегенге уруксат берилет. 
Эгерде “мыкты” деген баага таты-
са мындан да жоопкерчиликтїї 
кызматка даярдоого, дайындоого 
мїмкїнчїлїк тїзїлєт. Мыкты 
иштеген акимди жогорку жооп-
керчиликтїї кызматка коёбуз. 
Мындай текшерїїлєр ишке аша 

баштагандан кийин ар бир мам-
лекеттик кызматкер, ар бир му-
ниципалдык кызматкер этиканы, 
эрежени сєзсїз аткарышат жана 
жатка билишет. Мындан сыртка-
ры, элдин берген баасынын жы-
йынтыгын, маалыматтарын жал-
пыга маалымдоо каражаттары-
на жарыялап, ачыкка чыгарабыз. 
Ошондон улам ар бир мамлекет-
тик жана муниципалдык кызмат-
кер мыйзамдуулукту сактап, эти-
ка менен жашаганга єтєт.

- Айрым мекемелерде ка-
рапайым элди теўине алба-
ган жетекчилер кездешет. 
Алардын иштери да элден 
сурамжылоонун негизинде 
аныкталабы?

- Муниципалдык кызматка 
айыл єкмєт башчысы, мекеме-
уюмдардын жетекчилери кирет. 
Алар кол алдындагыларга, айыл 
єкмєттєрдє иштегендерге, дегеле 
карапайым калкка кандай мами-
ле кылаары, ишмердиги да жогор-
кудай сурамжылоонун негизинде 
текшерилип турат. Элдин берген 
баасына жараша алардын мындан 
ары иштээри же иштебеси єзї эле 
чечилип калат.

“Биз мамлекеттик кызматкер-
биз”, - деп єздєрїн хан сезгендер 
бар. Мамлекеттик жана муници-
палдык кызматкерлер деген сєз-
дїн маанисин башкача тїшїнїп, 
кызматтык абалынан ашыкча 
пайдалангандар кєп эле кезигип 
жїрбєйбї. Бизге “мамлекеттик 
кызматтын башкаруучулары же 
тєрєлєрї” деген кызматты бер-
ген эмес да. Жєн гана кызмат-
кербиз, башкаруучу эмеспиз. Эл-
дин бакубаттуулугу, байгерчи-
лиги їчїн кызмат кылышыбыз 
керек. Аскердик кызматкерлер-
де 1-2 жылдык мєєнєт чектелип, 
формасы болсо алардан айырма-
ланып биздин формабыз жок, 
мєєнєтсїз кызмат кєрсєтєбїз. 

- Улуттук идеология кандай 
болушу керек?

- Улуттук идеологияны мам-
лекет жасайт деген тїшїнїк эл 
ичинде жаралып калган. Кыргыз 
улутунун ар бир мїчєсї идеоло-
гияны калыптандырат. Элибиз-
ди ынтымакка, биримдикке кел-
тирїї їчїн улуттук идеология-
нын башаты боло турган иштер-
ди баштоо алдындабыз. Маселен, 
кыргыз улутунун уулу же кызы 
єз жоопкерчилигин сезе билге-
ни да улуттук идеологияга ки-
рет. Ар бир кыргыз жигити, кы-
зы улуттун жоопкерчилигин ал-
гандан кийин мамлекетте бирим-
дик, єнїгїї болот. 

Кыргыз улутунун жоопкерчи-
лигин сезїї, аны аткаруу милде-
ти – эне наркында. Эне наркы эм-
нени тїшїндїрєт? Кыргыз улуту-
нун ар бир энеси єз наркын, ва-
зыйпасын балдарынын алдында 
аткарышы керек. Єспїрїм жа-
на жетилген курактагы кызда-
рыбыздын алдына “эне наркын 
їйрєн, бил, аны аткар, тарбияла, 
маданиятты, каада-салтты бил” 
деген милдетти коёбуз. Мындан 
сырткары, ата наркы болот. Аны 
кыргыздын мырзалары ар бир 
кадамында аткарып, їй-бїлєлїк 
баалуулуктарды сакташы ке-
рек. Жаўы їй-бїлє кургандарга 

Эгемендїїлїгїбїзгє – 30 жыл

КРнын мамлекеттик катчысы 
Чолпонбек АБЫКЕЕВ:

“УЛУТТУК ИДЕОЛОГИЯ МЕНЕН 
ТАРБИЯЛАНГАН ЖАШТАР ГАНА 

УЛУТТУ САКТАЙ АЛЫШАТ”
Мамлекеттин эгемендїїлїгїнєн єткєн дєєлєт жок. Эгемен єлкєдє 
каалагандай жашадык. Ал тургай сєз эркиндигине ашыгы менен ээ 

болдук. Дїйнєнїн тєрт тарабы баарыбызга ачык. Каалаган єлкєбїздє 
билим алууга, иштегенге шарттар тїзїлдї. Акырындык менен алдыга 

кадам таштаган кыргыз мамлекетинде улуттук идеология барбы, 
келечекте кандай жол менен кетишибиз керек, эгемендїїлїктїн 

баасы жана башка суроолордун тегерегинде Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик катчысы Чолпонбек Абыкеев менен маектештик.

Ал тємєндєгїлєргє басым жасоо менен сєзїн баштады.



2021-жылдын  6-августу 5
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

никелешїї китепчесин бе-
рип жатканда эне наркы, 
ата наркы, їй-бїлє наркы 
тууралуу сабактардан сы-
нак тапшырышат. Эки жаш 
бириккенде їй-бїлє наркы 
тїзїлєт, анын жоопкерчи-
лигин да сезе билиши ке-
рек. Жаштар тїтїн була-
тып, кичине мамлекет-
ти тїзїшєт эмеспи. Ошол 
мамлекеттин ичиндеги 
жоопкерчиликти моюн-
га алууну, ага кызмат кы-
лууну, тєрєлгєн балдарына 
тарбия берїїнї жана бал-
дарына їлгї болууну жаш-
тар тїшїнїїсї зарыл.

- Азыр дїйнє таанымы 
єзгєргєн жаштарга ата 
наркы, эне наркы, їй-
бїлє наркын кантип тї-
шїндїрє алабыз?

- Мектептин окуучула-
рына, орто жана жогорку 
окуу жайлардын студент-
терине билим берїї прог-
раммасы аркылуу кирги-
зилет. “Эне наркы”, “Ата 
наркы” китептеринин дол-
боорун иштеп, жазып чы-
гуучуларга сынак жарыя-
ланат. Бир нече автордун 
долбоорунан биздин улут-
ка тиешелїїсїн, жакыны-
раагын бириктирип, “Эне 
наркы”, “Ата наркы” деген 
окуу китептери жазылат. 
Аны биз жалпы окурман-
дарга сунуштап, алардын 
талкуусунан кийин китеп 
болуп чыгат. Андан соў га-
на бала бакча, мектеп, жо-
горку жана орто окуу жай-
ларынын программалары-
на киргизилет. Андан тыш-
кары жигит наркы, мамле-
кеттик кызматкердин нар-
кы, салтыбыздын наркы, 
кєркєм єнєр наркы, улут-
тук кийим наркы, улуттук 
музыка жана башка нарк-
тар тизмектелип чыгары-
лат. Ушул чыгарылган ки-
тептердин негизинде оку-
туу программалары иште-
лип, бала бакчадан баштап 
жогорку окуу жайларына 
чейин окутулат. Бул эми 
узак сєз. Улуттук идеоло-
гиябызды ордуна койгондо 
гана улутубузду сактап ка-
ла алабыз. Антпесе, улуту-
бузду жок кылып алуу кор-
кунучу турат. 

БУУнун 2000-жылдары 
чыгарган чечиминде кыр-
гыздар 100 жылда жок бо-
луп кетїїчї майда улут-
тарга кирээри жазылган. 
Анда улуттун жок болуп 
кетїїсї адамдын психоло-
гиясынан башталаары да 
белгиленген. Бїгїн жаш-
тардын аў-сезими башка 
мамлекеттердин жашоо об-
разынан алган маалымат-
тарга толгон. Андай болгон 
соў єз улутунун касиетте-
рин кабыл албаган кєрї-
нїштєр байкалууда. Ушу-
нун кесепетинен айрым-
дары башка динге кирип 
же бир жыныстуулардын 
укугун коргогондор четтен 
чыгып жатат. Ошондуктан 
наристе тєрєлгєндєн тар-
та сен кыргыздын жиги-
тисиў, улууга – урмат, ки-
чїїгє – ызаат кылуу, нарк-
насилди тїшїндїрїї, эне 
тилин сїйїї, ата журтту 
сїйїї сыяктуу тарбияны 
сиўирїї эненин милдети. 
Ушул тарбияны кєрїп эр 
жеткен жигит карыганга 
чейин “мен кыргызмын” 
деген ишеними жїрєгїндє 
жашайт. Келечек муундун 
жїрєгїндє “мен кыргыз-
мын” деген ураан жаша-
са мамлекетти тоногонго, 
жаман иштерди жасаган-
га колу барбайт. Ошондо 

гана улутубузду жїздєгєн 
жылдарга аман сактап ка-
ла алабыз. 

Учурда наристелер эрте-
ден кечке англисче, орус-
ча мультфильмдерди теле-
визордон же уюлдук теле-
фондон кєргєнїн байкай-
быз. Мындай шартта ке-
лечекте кыргыздын нарк-
насилин тїшїнє бербеген 
“робот балдар” жаралууда. 
Келечекте алар: “Кыргы-
зыўдын мага кереги жок, 
мен америкалык болом”, - 
десе эмне болот? Ошондук-
тан, нарк-насилди топтогон 
китептерди жазып, билим 
берїї программаларын єз-
гєртїп, мамлекетке, тилге, 
улутка, їй-бїлєгє болгон 
жоопкерчиликти тїшїн-
гєн жаштарды тарбиялоого 
мажбурбуз. 

- Жаш муундарды тар-
биялоодо билим берїї 
тармагында чоў єзгє-
рїїлєр болушу керек го? 

- Билим берїїдє айрым 
окуу китептерин єзгєртїп 
жазышка туура келет. Ант-
кени, ал китептер эски би-
лим берїї программасына 
ылайыкталган. Бїгїн ти-
ли чыга элек балдарыбыз 
уюлдук телефон эмне эке-
нин тїшїнїп калган за-
ман. Ошол себептен жаўы 
программада бала бакча-
дан тарта компьютерлер-
ди їйрєтїї киргизилет. 
Биринчи класска келгенде 
компьютерден сабактарды 
єздєштїрїїнї їйрєнє баш-
ташат. Бул тармак кеминде 
3-4 жылдын ичинде толук 
реформаланып бїтєт. 

Реформалоо алдында 
мектептин мугалимдери-
нен, жогорку окуу жай-
лардын окутуучуларынан, 
окумуштуулардан, ата-
энелерден турган комис-
сия тїзїлєт. Ошол топ 3 
айдын ичинде изилдеп, би-
лим берїї тармагын кан-
тип єзгєртїї сунуштарын 
беришет. Алардын берген 
сунуштары єзїбїздє тек-
шерилип, Президенттин 
Жарлыгы менен бекитилет. 
Ага жараша 2 жыл ичинде 
мугалимдер кайра даяр-
доодон єтїп, жаўы окуу 
куралдары чыгарылат. 
Биз кєнїп калган адабият, 
тарых, математика сыяк-
туу сабактарынан сыртка-
ры “Ата наркы”, “Эне нар-
кы” сабактары мектептин 
10-11-класстарында, кол-
ледждерде, жогорку окуу 
жайларында окутула баш-
тайт. Келечекте мына ушул 
сабактар окутула баштаган-
да єзїнїн баркын, жооп-
керчилигин сезип, ыплас 
нерсени, ак-караны ажы-
рата билген деўгээлге же-
тет. Эне наркын билген-
ден кийин ар бир аялза-
тында “мен энемин” деген 
касиет пайда болот. Кыр-
гызда єзїн сыйлай турган 
касиет пайда болуп, єлкєгє 
кирген ар тїрдїї агымдар-
дын саясатын жаштарыбыз 
кабыл албай калат. Антке-
ни, алардын акылы улут-
тук идеология менен жети-
лет. Кыргыз жоопкерчили-
гин мойнуна алган кїндєн 
баштап, батыштын же баш-
ка бир диний агымдардын 
идеологиясына сугарыл-
байт. Ар бир кыргыз кы-
зында, жигитинин жїрє-
гїндє “мен кыргызмын” де-
ген жоопкерчилик жашайт. 
Улуттук идеологиянын ка-
сиети ушунда.

Асел 
БАРЫКТАБАСОВА

Эгемендїїлїк майрамы жана келечек

Єткєн жыйырманчы кылым кыр-
гыз эли їчїн бир чети азаптуу кылым 
болгондугу талашсыз. 1916-жылдагы 
улуттук боштондук кыймылынан ки-
йинки їркїн кыргыз элине єтє зор жо-
готууларды алып келген жана улут-
тун жоголуп кетїї коркунучу тїзїлгєн 
болчу. Жыйырманчы кылымдагы Улуу 
Ата Мекендик согушта да кыргыз эли 
зор жоготууга учураган. Їч жїз миў-
ден ашуун кыргыз уулдары майдан-
га аттанышып, алардын жїз миўден 
ашууну курман болушкан. Экинчи жа-
гынан кыргыз эли їчїн жыйырманчы 
кылым ак жолтой кылым болгондугун 
белгилей кеткенибиз оў. Анткени, жы-
йырманчы кылымда Октябрь револю-
циясы чынында эле кыргыз элин жо-
голуп кетїї коркунучунан сактап кал-
ды. Анын їстїнє дал ошол тарыхый 
учурда кыргыз мамлекеттїїлїгїн тї-
зїїгє баш-оту менен киришкен кыр-
гыз элинин Иманалы Айдарбеков, Жу-
суп Абдрахманов, Абдыкадыр Ороз-
беков, Касым Тыныстанов, Тєрєкул 
Айтматов, Ишеналы Арабаев, Баялы 
Исакеев, Абдыкерим Сыдыков сыяк-
туу уулдары кыргыз элинин бакты-
сына жаралган тура. Алардын ар би-
ринин кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн 
тїзїлїшїнє кошкон салымы бар. Ми-
салы, эл комиссары Иманалы Айдар-
беков єз аракети менен 1924-жылдын 
декабрь айында Кыргыз автономиясы-
нын мамлекеттик бийлигин Ташкент-
тен Пишпекке кєчїрїп келген.  Ушул 
убактан тартып Пишпек Кыргыз мам-
лекетинин борбору болуп калган. Ал 
Пишпектин депутаттар советинин тє-
рагасы, Башкы соттун тєрагасы жана 
элдик соода комиссары болуп иштєє 
менен Кыргыз мамлекетинин тїптє-
лїшїнє кєптєгєн салымдарын кош-
кон. Бирок, ага социал-туран партия-
сына тиешеси бар деген айып тагылып, 
1931-жылы атууга кеткен.

Ал эми кыргыз мамлекеттїїлїгї-
нїн тїзїлїшїнє эў чоў салымды кош-
кон Жусуп Абдрахманов 26 жашында 
Эл комиссарлар советинин тєрагасы 
болгон жана єз алдынча кєз каранды-
сыз саясат жїргїзїп, Кыргыз АССРи-
нин союздук республика болуусун та-
лап кылган. Союздук нан планын ат-
каруудан баш тарткан. Ошонусу ме-
нен кыргыз элин ачарчылыктан сак-
тап калган. Ал эми союздук планды 
аткарууга киришкен башка союздук 
республикалардын баары ачарчылык-
ка дуушар болушкан. 1933-жылы “пар-
тиянын чечимин коргогон эмес, алар-
ды бурмалаган” - деген дооматтарды 
коюу менен иштен бошотуп, абакка ка-
маган жана беш жылдан кийин атууга 
єкїм кылынган. 

Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн тїзї-
лїшїнє активдїї катышкандардын 
бири Абдыкадыр Орозбеков адегенде 
басмачылыкты жоюуга катышып, ан-
дан соў Тїркестан жумушчу кыймы-
лынын мїчєсї болгон. Ал 1925-жылы 
Аткаруу комитетинин биринчи тєра-
гасы болуп шайлануу менен мамлеке-
тибиздин биринчи башчысы катары 12 
жыл иштеп, кєптєгєн єнєр жай ишка-
наларын курууга їлгїргєн жана кыр-
гыз элинин 68 пайызынын сабатсыз-
дыгын жоюуга жетишкен. 1938-жы-
лы репрессиянын курмандыгы болгон.

Совет єкмєтїнїн алгачкы жылда-
рында кыргыз элинин сабаттуулугун 
жоюу кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн 
башкы маселелеринен болуп турган. 
Дал ошондой шартта Касым Тыныста-
нов 1923-жылы араб шрифтеринин не-
гизинде кыргыз алфавитин тїзїп чык-
кан. Ага да буржуазиячыл жана улут-
чул катары атууга єкїм чыгарылган. 

Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн тїзї-
лїшїнє Тєрєкул Айтматовдун кош-
кон салымы чоў болгон. Ал да кыр-
гыз улутунун кызыкчылыгын корго-
гон, ошол себептен ага да улутчул де-
ген кїнєє тагылып, атуу єкїмї чыга-
рылган. Биринчи “Алиппенин” автору 
Ишеналы Арабаев кыргыз мамлекет-
тїїлїгїнїн калыптануусуна орчун-
дуу салым кошкондордун жана кыргыз 

элинин туўгуч гезити “Эркин-Тоонун” 
негиздєєчїлєрїнїн бири болгон. “Ма-
нас”, “Сейтек” эпосторун биринчилер-
ден болуп жаздырууга катышкан. Ал 
социал-туран партиясына катышы бар 
катары айыпталып, камакка алынып, 
абактан катуу оорудан кайтыш болгон.

 Кыргыз мамлекеттїїлїгїнїн тїзї-
лїшїнє активдїї катышкандардын би-
ри Абдыкерим Сыдыков болуп эсеп-
телет. Ал 1916-жылкы кыргыз улут-
тук боштондук кыймылына катыш-
кан. Їркїндє Кытайга барып, кайра 
келгенден тартып большевиктер менен 
байланыш тїзїп, Москвадагы уезддик 
парткызматкерлердин курсунан би-
лим алган. Кыргыз АССРинин эл ко-
миссарлары советинин тєрагасы бол-
гон. Кыргыз элинин сабатсыздыгын 
жоюуга активдїї катышкан.   

Абдыкерим Сыдыков кыргыз авто-
номиясын тїзїї идеясын кєтєргєн-
дєрдїн бири болгон. Ал 28 жашын-
да большевиктик ячейкаларга каты-
ша баштаган. “Алыш Ордо” партиясын 
тїзгєндєрдїн бири болгон. Ага контр-
революциячыл катары айып тагылып, 
1933-жылы камакка алынып, 1938-жы-
лы атууга єкїм чыккан.

Кєрїнїп тургандай кыргыз мамле-
кеттїїлїгїн тїзїїгє катышкан кыр-
гыздын чыгаан уулдарынын баары 
адилетсиздиктин, жалган жалаанын 
курмандыктары болушкан. Чынында 
бул адамдарыбыз кыргыз мамлекет-
тїїлїгїнїн пайдубалын тїзїп кетиш-
ти. Аларда  кымындай да жеке керт ба-
шынын кызыкчылыгын ойлоо деген 
болбоптур. Жемкордук деген эмне 
экенин билишпеген. Кристаллдай та-
за адамдар деп ошолорду айтыш керек. 
Алардын жїрєгї кыргыз элим, кыр-
гыз жерим деп гана соккон тура. Эмне 
себептен ошондой болду экен деп ой-
лосок алар кыргыз эли тарткан азап-
тозокторду єз кєздєрї менен кєрїп, 
єз баштарынан кечиришкен. Ошон-
дуктан Октябрь революциясынан ки-
йин кыргыз элинин бактысына кел-
ген тарыхый мїмкїнчїлїктї колдон 
чыгарбай, кыргыз мамлекеттїїлїгїн 
тїзїп калууга баш-оту менен кири-
шип, ошол максаттарына жетишиш-
кен. Туйгундарыбыздын ойлогондору 
жалаў кыргыз элинин келечеги болуп-
тур. Анан кыргыз элинин келечеги-
нин камын кєргєн ушундай ишмерлер-
ди “эл душмандары” деп аташканына 
кантип ичиў ачышпайт. Кыязы, ошол 
убактагы бийликтегилер эл душманда-
ры кандай болоорун билишпесе керек. 

XX кылым кыргыз элине дагы эм-
неси менен ак жолтой болду дегенде 
кыргыз эли дал ушул кылымда миў 
жылдап кїткєн кєз карандысызды-
гына, эгемендїїлїгїнє жеткендигин    
айтсак болот. Эгемендїїлїк кыргыз 
элине белек берилгендей эле келип 
калды. Бир адамдын бир тал чачы 
тїшкєн жок. Болбосо канчалаган эл-
дер кєз карандысыздыкка жетиш їчїн 
кандай гана кїрєштєрдї, согуштарды 

баштарынан кечиришкен эмес. Ошон-
дой азап менен кєз карандысыздыкка 
жетишкен элдер їчїн эгемендїїлїк-
тїн наркы єтє жогору болуп калган. 
Ал эми биз їчїнчї...

Єлкєбїз эгемендїїлїккє ээ болгон 
дал ошол єткєн кылымдын 90-жылда-
рынын башында демократиялык шай-
лоонун натыйжасында тїзїлгєн, ки-
йин легендарлуу деген атка конгон ну-
кура элдик парламенттин иштеп тур-
ганы да элибиздин бактысы болгон 
экен. Себеби, бул парламент Кыргыз 
Республикасынын кєз карандысызды-
гынын Декларациясын, Конституция-
сын, мамлекеттик символдор сыяктуу 
кєптєгєн тагдыр чечерлик документ-
терди кабыл алышып, республикабыз-
дын єнїгїї багытын аныктап берген 
болчу. Бирок, кєз карандысыздыкка, 
эгемендїїлїккє жеткен соў, бир че-
ти кубанычка, шаўдуулукка єзїбїз-
дї алдырып жибердик кєрїнєт. Ошол 
убакта кеменгер Чыўгыз Айтматов-
дун “Эркиндик бул жоопкерчилик”, - 
деп айткан кебин эч ким этибарга ал-
бай койду. Анын їстїнє компартия-
нын катуу тартибинен бошонгон соў 
таптакыр эле єзїбїздї ээн-эркин сезип 
алдык. Чынында эгемендїїлїк алган 
соў, кыргыз элинин андан аркы келе-
чеги їчїн XIX кылымдын 20-30-жыл-
дарындагыдай эли їчїн, жери їчїн 
жанын бергендегидей  мекенчилдик 
идеология болбой калды. Анын орду-
на жеке кызыкчылыктын арааны ачы-
лып, жемкордук массалык мїнєзгє ээ 
болуп кетти. Мамлекеттик бюджеттен 
уурдагандар кєбєйдї. Анын натый-
жасында билим берїї, саламаттыкты 
сактоо тармактары алсызданды. Деге-
ле жеп-ичкендик єлкєнї бардык тарап-
тан артка тартып отурду. Жемкордук 
менен кїрєш болуп келїїдє. Аны ме-
нен айрыкча азыркы учурда катуу кї-
рєш жїргїзїлїп жатканын кєрїїдєбїз. 
Менин пикиримде  бюджеттен уурда-
гандарды тыюунун бир жолу андай-
ларга  эбак “эл душмандары” - деген 
атты ыйгаруу керек болчу. Ал ат єткєн 
кылымдын 20-30-жылдарында кыргыз 
мамлекеттїїлїгїн тїзїїгє ємїрїн сай-
ган аталарыбызга эмес, ушуларга куп 
жарашмак да жемкордук менен кїрє-
шїїгє абдан жардамын тийгизмек.

Мына жакында эгемендїїлїгїбїз-
дїн 30 жылдыгын белгилегени жа-
табыз. Албетте бул элибиз їчїн чоў 
майрам. Бул майрамды элибиз кайра-
дан ой жїгїртїїнїн майрамы катары 
майрамдаса экен деп їмїттєнєм. Ант-
кени, улуттук аў-сезимибизди оўдо-
моюн алга жылуу кыйын. Бул боюн-
ча бїткїл элдик кайрылуу жасалышы 
керек деп ойлойм жана єткєн кылым-
дын 20-30-жылдарында кыргыз мам-
лекетинин пайдубалын тїзїп кетиш-
кен аталарыбыздын жолу їлгї ката-
ры алдыбызда маяк болуп жаркырап 
турушу керек.

Абдимухтар АБИЛОВ

АЛАР КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТЇЇЛЇГЇ 
ЇЧЇН ЄМЇРЛЄРЇН САЙЫШКАН
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Эл – тараза Эгемендїїлїгїбїзгє - 30 жыл

ОСМОНОВ Асанбек, 
эмгек ардагери:

- Мен єзїмдїн жеке жу-
муштарым менен борбор 
калаага келгем. Ысык-
Кєлдїн Жети-Єгїз райо-
нунан болом. Капыл-тапыл 
суроо салып калдыў, балам, 
ошого жараша оюм чачкын 
болуп калса негизгилерин 
жазып калаарсыў.

Эгемендїїлїктї биз кы-
лымдап, андан кийин да 
Совет доорунда 70 жыл-
дай кїтїп келдик. Албет-
те, СССР тушунда элибиз 
кат-сабатсыздыгын жойду, 
илим-билимдїї болдук, 
єнєр жайлуу, айыл чарба-
сы єнїккєн єлкєгє айлан-
дык. Бирок, эркин жашоо 
баарынан жогору тураарын 
эгемендїїлїктїн жылда-
рында єз жон терибиз ме-
нен сезип-туйдук. Мурдагы-
дай Москванын кєзїн кара-
бай, болгон бардык тапкан-
ташыгандарыбызды, бай-
лыгыбызды ортого салып 
Союзга жєнєтпєй, єзїбїз 
каалагандай пайдаланып, 
єзїбїздїн жыргалчылыгы-
бызга багыттай баштадык. 
Албетте, бул эркиндигибиз-
дин баасы да жеўилге тур-
бады. Базар экономикасы 
ушундай болот деп колго 
урунгандын, кєзгє кєрїн-
гєндїн баарын менчиктеш-
тиребиз деген шылтоо ме-
нен бєлїп-чачып, талап-
тоноп, сатып-тїгєтїп ал-
ганга єттїк. Ошентсе да, 
алган багытыбыздан арт-
ка кайтпадык. Демократия 
жолу менен кете бердик. Бї-
гїнкї кїндє ошонун їзїрїн 
кєрїп жатабыз. 

Азыр биз эч кимдин кє-
зїн карабайбыз. Ички, тыш-
кы саясатыбызды, ким ме-
нен алака кылышты єзїбїз 
чечебиз. Бириккен Улуттар 
Уюмуна мїчє болуп, бар-
дык єлкєлєр да биз менен 
эсептешип турушат. Эў не-
гизгиси, эркин жашап, эр-
кин басып-туруп, корпой-
їркпєй эле каалаганыбыз-
ды ачык эле айтып-жазып 
жатабыз. Мурда элибиз ба-
зарда соода-сатык кылган-
дан уялчу, тартынчу эле, 
бїгїнкї кїндє кыргыздан 
єткєн соодагер жок болуп 
калды. Эркиндиктин, базар 
экономикасынын шарапаты 
менен бїт дїйнє єлкєлєрїн 
тїрє кыдырбаган кыргыз 
калган жок. Бирок, медал-
дын эки тарабы болгондой, 
бул 30 жылыбыз сыдыргы-
га салгандай жеўил єттї 
деп айта албайбыз. Єнєр 
жайыбыз, айыл чарбабыз 
оор абалга туштугуп, завод-
фабрикалар жабылды, 
колхоз-совхоздор жоюл-
ду. Адамдарыбыз ишсиз 

калып, алыстагы мамле-
кеттерге, жакынкы коўшу 
єлкєлєргє їй-бїлєсїн багуу 
їчїн иш издеп мигрант бо-
луп кетишти. Ошолор тап-
кан, салган акчалар учурда 
экономикабызга єбєк-жєлєк 
болуп жатканын да жашы-
ра албайбыз.

Бул кыйынчылыктардын 
баары эркин жашоонун ал-
дында тыйынга арзыбаган 
нерсе болуп калат. Куда-
йым ушул эркиндигибизди 
кут кылсын! Бардык кыр-
гызстандыктарды алдыда 
келе жаткан эгемендїїлїк 
кїнї менен алдын-ала кут-
туктайм!

МУКТАРОВА 
Бїбїайша, їй 
кызматкери:

- Айтаарым эле ушул – 
эркинбиз, ар ким єзї каа-
лаган ишин жасап жатат. 
Алардын артынан теске-
ген, андай баспа, мындай 
бас, муну кылба, тигини 
кыл деген заман кайрыл-
гыс болуп кеткенине шїгїр 
кылып жїрєбїз. Балдары-
быз, небере-чєбїрєлєрїбїз 
єз мезгилине жараша илим-
билим алышып, чет єлкє-
лєрдєн билим алуу, иштєє 
їчїн алыска, тээ океандын 
ары жагындагы Америка-
га чейин кетип жатышат. 
Биздин убакта компьютер, 
интернет, уюлдук телефон 
дегендин атын укмак тїгїл, 
жыты да жок болчу. Мунун 
баары теў ошол эркиндикке 
ээ болгондугубуздун арка-
сы менен келди. Адамдары 
илим-билимдїї єлкє – бай 
єлкє. Ал эми мунай, газыў 
эртеў эле тїгєнєт. Мына ме-
нин эки неберем – Азатым 
Америкада, Айдайым – Ев-
ропада окуп жатышат. Ке-
лечек ушулардыкы. Єлкє-
бїздї жаш муундар кєтє-
рєт, єнїгїп-єстїрєт деп ку-
банып жатам. Эгер эркин-
дигибиз болбосо ушинтип 
балдарыбыз, неберелери-
биз чет єлкєлєрдєн окуп, 
билим алаарын бир Кудай 
билет эле.

Кубанычбек кызы 
Эркинай, студент:

- Азыркы жаштар мурда-
гыдай эптеп эле бир жогор-
ку окуу жайына єтїп, дип-
лом алсам болду деген кєз 
караштан кайтып бара жа-
тышат. Интернет єнїккєн 
заманда юрист, экономист 
єўдїї кесиптерге караган-
да компьютердик тармак-
тын таасири он эселеп єс-
тї. Бардыгы санариптешти-
рїїгє єтїп жаткан убакта 

компьютер жаатында би-
лим алган адистерге суроо-
талап кєп болууда. Ошон-
дуктан, биз, єлкєбїздїн 
эгемендїїлїгїнєн кийин 
тєрєлгєн жаштар эски за-
манды анча жакшы билбей 
калдык. Себеби, биз башка 
доордун тарбиясында эр-
кин єсїп чоўойдук. Улуу 
муундагылар менен биз-
дин муундагылардын кєз 
караштарында чоў айыр-
мачылыктар бар. Биз де-
мократия менен оозанып, 
ошол идеяны туу тутуп, жа-
шообузда да ошол багытты 
карманып келебиз.

Бирок, мени ойго сал-
ган бир жагдай бар. Жаш-
тардын баары эле чет єл-
кєлєргє кетсек, ал жактан 
билим алсак, иштеп калсак 
деп умтулушат. Бул жак-
шы тилек деўизчи. Ошент-
се да, баарыбыз теў жак-
шы турмуш, чоў акчанын 
артынан тїшїп кетип кал-
сак, єлкєбїздїн эртеўкиси 
кандай болот? Єлкє жїгїн 
кєтєрїїгє жалаў гана чоў 
ата, чоў апаларыбыз, ата-
энелерибиз эле калыша-
бы? Убактылуу кыйынчы-
лыктарды алар менен бирге 
кєтєрїшїп, элибизге, жери-
бизге кызмат кылуудан єт-
кєн кымбат милдет, вазийпа 
жок болсо керек деп эсеп-
тейм. Эгемендїїлїгїбїздїн 
30 жылдыгынын алдында 
ушул ойлор катуу тынчым-
ды алып жаткандыгын жа-
шыра албайм. Оюмду ачык 
айтып жатканымдын єзї да 
эгемен єлкєдє жашап жат-
канымдын дагы бир айны-
гыс чындыгы болуп сана-
лат.

КАДЫРОВ 
Мундузбек, 
курулушчу:

- Эгемендїїлїктїн арка-
сы менен эркин жашоонун 
ырахатын кєрїп жатабыз. 

Кандай жашайм, эмне иш 
кылабыз, кайда барабыз, 
чет єлкєгє чыгып келебиз 
десек да єзїбїз билебиз. Эч 
кимге кєз каранды эмеспиз. 

Мен курулушчу катары 
єз кесибиме байланышты-
рып айтайын. Мурда салын-
ган їйлєр менен азыркы са-
лынып жаткан їйлєрдї са-
лыштырып кєрїўїздєр-
чї. Совет доорунда баары 
коёндой окшош, бир тип-
теги їйлєрдї, курулуштар-
ды биринин артынан бирин 
кура беришчї. Ал эми эге-
мендїїлїктїн 30 жылын-
да Бишкекте эле эмне деген 
гана кооз, бирине бири ок-
шошпогон, кєздїн жоосун 
алган турак їйлєр салынып, 
калаабыздын кєркїн ачты. 
Бул деген архитектурага да 
эркин ой жїгїртїї, эркин 
чыгармачылык, дизайн ме-
нен эркин иштєє, кардар-
лардын мїдєє-талабын эске 
алуу деген нерселердин кел-
гендигин билдирип турат. 
Ар бир курулуш компания-
сы єз алдынча иштеп, єздє-
рї каалагандай архитекту-
рада їйлєрдї, жайларды 
куруп жаткандыгы, алар-
га суроо-талаптын кєп бо-
лушу – эгемендїїлїк бер-
ген эркин тандоо, эркин ой 
жїгїртїї, эркин жашоо деп 
билебиз.

Отуз жыл аралыгында ку-
рулуш тармагында да кадр-
дык жактан чоў єзгєрїїлєр 
болуп єттї. Мурда мен ал-
гач ушул жаатта иштей 
баштаганымда курулуш-
та, архитектурада кыр-
гыздар бир-экиден гана 
кездешкен болсо, азыркы 
кїндє бул тармакта эмгек-
тенгендердин дээрлик 90 
пайызын єзїбїздїн уул-
кыздарыбыз тїзєт. Бул да-
гы эгемендїїлїктїн эли-
бизге тартуулаган чоў же-
ўиштеринин бири болуп са-
налат.

Таалайбек ТЕМИРОВ

Режиссёр Эрнест АБДЫЖАПАРОВ: 

“1990-ЖЫЛДАРЫ 
3 ЖЫЛДА БИР ТАСМА 
ТАРТЫЛЫП ТУРДУ”

- Советтер Союзунун 
учурунда кыргыз кино-
лору “Кыргыз кереме-
ти” деген атка конгон. 
Ал кезде биздин режис-
сёрлор союздук мам-
лекеттердин режис-
сёрлору менен бирге-
ликте иштешчї. Кар-
жылоо жакшы болуп 
турган. Эгемендїїлїк 
алган жылдары кино 
тармагын каржылоо 
таптакыр токтоп кал-
ды. Мына ошондо биз-
ге оор болгон. 3 жылда 

бир кино тартылган учурлар болду. “Манас” эпо-
сунун 1000 жылдыгы болгондо гана бир даректїї 
тасма тартылды. Андан кийин Дооронбек Садыр-
баев “Кино тууралуу” мыйзам чыгарып, ошол мый-
замдын кїчї менен алгачкы “Айыл єкмєтї” тасма-
сы тартылган. Ошондон тарта, бир жылда бир кино 
тартуу иштери жїрїп келди. Албетте, учурда ком-
мерциялык багыттагы кєп кинолор тартылып жа-
тат. Бирок, бул да болсо жылыш. Андыктан, мен 
30 жылда кино тармагы да эгемендїї, єз алдынча 
болууга жетишти деп айтаар элем. 

Экс-депутат Турсунбай БАКИР УУЛУ:

“КЄЗ КАРАНДЫСЫЗДЫКТЫН 
БААСЫ ЧЕНЕМСИЗ”

- 30 жыл аралыгын-
да кєп жакшы єзгє-
рїїлєр болду. Кєз ка-
рандысыздыктын єзї-
нїн баасы ченемсиз. 
Биз 1990-жылдар-
дын башында єз аске-
рибизди тїзє алдык. 
Улуттук акча бирдиги, 
туу, герб, гимнибиз-
ди кабыл алып, кєз ка-
рандысыз єлкє катары 
таанылдык. Кыргызга 
таандык сєз эркинди-
гине кайрадан эгедер 
болдук. Бирок, билим 
берїї, саламаттыкты сактоо тармактары кєп жыл-
дар бою баш кєтєрє албай келди. Эми гана жакшы 
жакка єзгєрїїлєр байкалууда. Мен кєп убакыт элчи-
лик кызматты аркаладым. Эгемендїїлїктїн бир жак-
шы жагы-дїйнє жїзїндє єз алдынча жашаган єлкє 
катары кабылдангандыгыўда, бардык єлкєлєр ме-
нен теў ата сїйлєшє алгандыгыўда деп ойлоймун. 

КР эмгек сиўирген артисти 
Шайыр КАСЫМАЛИЕВА: 

“ЄЛКЄБЇЗ БУТУНА ТУРУП, 
ЧУРКАП БАРАТКАНДАЙ 
СЕЗИЛЕТ”

- Эгемендїїлїктї 
алган жылдары бїтїн-
дєй кыргыз элинде кы-
йынчылык болду. Ма-
даният абдан жабыр-
кады. Театрлар иште-
бей калган. Убагында 
700 адам келип кєр-
гєн спектаклдерге 17 
адам келген учурлар-
ды баштан кечирдик. 
Актёр, актрисалар ак-
часы жок калдык. Ант-
кени, анда эл искусст-
вону эмес, кара жанын, 

курсагын ойлоп калган заман эле. Акырындык ме-
нен гана баары калыбына тїшє баштады. Бирок, 
эгемендїїлїк алгандан кийин маданият башкача 
калыптанды. Мамлекетибизде да бир нече жолу 
элдик революциялар болду Мына азыр мага єл-
кєбїз бутуна туруп, чуркап бараткандай сезилип 
жатат. Учурдан пайдаланып мен кыргыз элин эге-
мендїїлїктїн 30 жылдыгы менен куттуктаймын. 
Єлкєбїз єнїксїн, єссїн!

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК ЭЛИБИЗГЕ ЭРКИН 
ТАНДОО, ЭРКИН ЖАШОО АЛЫП КЕЛДИ
Єлкєбїздїн эгемендїїлїк алгандыгынын 30 жылдык 
мааракесине саналуу гана кїндєр калды. Ушул баарыбыз 
їчїн сыймык жаратаар кїн тууралуу ар ким ар кандай 
ой-пикир, кєз караштарын билдирип жатышат. Ошол 
эле учурда эгемендїїлїктїн башкы алып жїрїїчїлєрїнєн 
болушкан карапайым адамдарыбыздын жан дїйнєсїндє 
орун алган ойлорун билїї їчїн атайын макулдашпай 
эле калаа ичиндеги ар кандай жайларда, кєчєдє єз 
жумуштарын бїткєрїп жїргєн айрым жарандарыбызга 
“Эгемендїїлїк сизге, бизге, жалпы эле элибизге эмне бере 
алды?” – деген бир гана суроо узаттык.
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- Мар Ташымович, кыргыз 
элинин кылымдардын кыйы-
рынан келе жаткан тилеги 30 
жыл илгери орундалып, эге-
мендїї єлкє болдук. Сиз бул 
улуу тарыхый учурду кандай 
кабыл алдыўыз эле?

- Чындыгында эгемендик ал-
ганда абдан сїйїнгєнбїз. Манас 
Алтайда жїргєндє эгемен мам-
лекет куруп, Ала-Тоодогу элине 
келген. Чоў казаттан жарадар бо-
луп, каза болгондон кийин кыр-
гыз эгемендигин жоготту. Ошон-
дуктан, миў жылдан кийин кай-
ра эгемендїїлїк келди деп ку-
банганбыз. Андан бери баш-ая-
гы отуз жыл єттї. Ошол учурда 
эгемен мамлекеттин тєрїндє ол-
турган аксакалдардын бири элем. 
Эгемен мамлекеттин мыйзамда-
рынын эксперти болдум. Мада-
ният, илим, билим берїї жана 
жалпыга маалымдоо каражат-
тары тууралуу ж.б. мыйзамдар-
ды тїзгєм. 

- “Ар бир адамдын єз тагды-
ры бар” дегендей, ар бир мам-
лекеттин да тагдыры, тарыхы 
болот эмеспи. Биздин эгемен 
єлкєбїздїн басып єткєн та-
рыхы кандай болду?

- Абдан капа болом. Жер ка-
рап калдым, садагасы. Кудай 
кудуреттїї буйругу менен миў 
жылдан кийин эгемендик бер-
се, ошонун ырысын кєтєрє алба-
дык. Улам бир президентти жак-
шы їмїт менен шайлайбыз. Би-
рок, байлык, бийлик талашмай 
токтободу. Башка мамлекеттерде 
мындай болгон жок. Коўшулар-
ды караўыз, жаркырап-жайнап 
єнїгїп жатат. 

- Экономикалык жактан 
артта калсак да биз демокра-
тиялык мамлекет болдук деп 
тєш кагып жатпайбызбы...

- Эгерде башка республикалар-
дай кедей болсок бир жєн. Биз-
де эмне гана жок. Жерибизде ал-
тын, уран бар. Эгин, жер-жемиш-
тин тїрї єсєт. Чет элден келген-
дер арыктагы суубузду жата ка-
лып ичишет. Мына ушундай єз 
байлыгыбызды колдонуп, эм-
гектенгендин ордуна башкалар-
дан кайыр сурап жатпайбызбы. 
Ырысыбызды кєтєрє албай жат-
каныбыз єкїнїчтїї. 

Демократиянын кудурети кай-
сы?! 

- Кумтєр боюнча канадалык-
тар менен адепки келишимди 
тїзїїгє аралашкан адамдар-
дын бирисиз. Келишимдерге 
тиешеси бар адамдар азыр су-
рак берип жатат. Бул кадамды 
кандай баалайсыз?

- Адегенде “Кумтєр” келиши-
мин тїзїп жатканда алтындын 
67%ы єзїбїздїн элге, калган 
33%ы канадалыктарга деп че-
чилген. 4-5 жылдан кийин кен-
ди єзїбїз иштетебиз деп сїй-
лєшкєнбїз. Бирок, 1994-жы-
лы Жогорку Кеўешти таркатып 
жиберди. Кєрсє, ошол кездеги 
Президент А.Акаевдин тегере-
гиндегилер башын айлантып, ак-

ционерлер кирип алышыптыр. 
Алар їлїшїн сатылган алтындан 
алышат экен. Кептин баары мы-
на ушунда жатпайбы!

 Кийинки президенттер да 
ошол жолду улантышты. Азыр 
ошолордун бардыгы суракка 
алынып, камакта жатышат. Са-
тылган алтындын 10%ы гана 
мамлекеттин казынасына тїш-
сє, калгандарын єз ара бєлїп 
алышыптыр.

Коррупциянын барган сайын 
кїчєп жаткан себеби, мамлекет-
тик системанын тїзїлїшїндє бо-
луп жатпайбы. Кокуй кїн! Ал-
дым-жуттумдар май чуўкур таап 
алышкан. Жетекчилерибиз иш-
тин жайын жакшы билгендерди, 
аксакалдарды чакырып кеўешсе 
мындай болмок эмес. 

А.Акаев єзї адамгерчиликтїї, 
ишенчээк киши болчу. Айлана-
сындагылар башын айланты-

шып, акыры эмне болду?! Кошо-
матчылар аябай куу болот эмес-
пи. Адегенде А.Акаев аксакал-
дарды, кесипкейлерди чакырып 
кеўешип турду. Менчиктештирїї 
биздин башыбыздан єткєн эмес 
да. Чогулуп Президентке жар-
дам берели, болбосо менчик-
тештирїїдє алданып калып жа-
тат деп, Жогорку Кеўешке гана 
отчёт берген “Контроль палата-
сын” тїздїк. Тєрагасын шайлап, 
туризм, айыл чарба тармагын-
дагы менчиктештирїї иштерин 
кєзємєлгє алдык. Жанындагы 
жан-жєєкєрлєрї Акаевге “бул де-
путаттар сага каршы чыгып, ки-
йинки мєєнєткє президенттикке 
сени шайлатышпайт” деп башын 
айлантышкан кєрїнєт. Ошондук-
тан, «легендарлуу» парламент 
таркатылды... 

- Бийлик деген кумарлуу бо-
лот экен да...

- Бийлик деген єтє кїчтїї ку-
мар. Бийлик бар жерде куулук-
шумдук, кошоматчылык, чык-
кынчылык єркїндєп єсєт.

- Эгемендїї Кыргыз Респуб-
ликасы болгондо мамлекет-
тик символ катары кызыл туу 
кабыл алынган. Сиз бул кы-
зыл тууга каршы болуп жї-
рєсїз?

- Мамлекеттик символдор 
боюнча тїзїлгєн комиссияга ме-
ни тєрага кылып дайындашты. 
Сїрєтчїлєрдї чакырып: “Кыр-
гыз элине тїндїк символ болгон. 
Кыргыз баласы кєзїн ачаар ме-
нен тїндїктєн кєгєргєн асман-
ды, кут жылдызды кєргєн”, - де-
ген сунуш бердим. Сынакка тїн-
дїгї жалындап кїйїп турган кы-
зыл желек, тїндїктєн кут жыл-
дыз кєрїнїп турган кєгїлтїр же-
лек коюлду. Депутаттардын бир 
тобу кєгїлтїр желекти жакташ-
ты. Башкалары Манастын да, 
СССРдин да туусу кызыл болгон 
деп, тїндїгї єрттєлгєн кызыл 
желекти жактырышты. Манас-
ты кєбї билбейт экен. Ошондо:

“Кєк асаба, кызыл туу,
Айгайлаган чуру-чуу”, - деп Ма-

нас согушка бара жатканда кы-
зыл туу кєтєргєн. Кызыл туу 
менен Манас Чоў казатка ба-
рып, баатырлары менен кырыл-
ган. Кызыл тїс кыргызда аза кї-
тїїнїн белгиси болгон. Манас 
каза болгондо:

Кызыл кырчын кыз балдар,
Кызылдан кара кийишип,
Кыркка чыккан катындар,
Карадан кара кийишип,- дейт 

манасчы Саякбай.
Дагы бир далил келтирдим. 

Бурчунда орок, балкасы бар кы-
зыл желек менен социализм ка-
питализмге эмгек менен согушка 
чыгып, социализм кыйрабады-
бы!, - деп тїшїндїргєм. Бирок, 
добушка койгондо “кызыл депу-
таттар” жеўип кетти.

Чындыгында эле тїндїгї єрт-
тєнгєн кызыл желек жакшылык-
тын белгиси болгон жок. Єткєн 

жылдары эгемендїї мамлекети-
бизде канча кан тєгїлдї, канча 
тїндїк єрттєндї. 

- Мар Ташымович, сизге да-
гы бир суроо. “Манас” эпосу 
кыргыздын улуттук сыймы-
гы деп кєкєлєтїп жїргєнїбїз 
менен анын тереў философия-
лык мааниси тургай, мазму-
нун саналуу гана адамдар би-
лет. Сиз ушул жагдайды эс-
ке алып, “Манас”, “Семетей”, 
“Сейтек” їчилтик дастанын 
Сагынбай Орозбаков, Саяк-
бай Каралаев жана башка ма-
насчылардын айтууларынын 
негизинде тїзїлїп толуктал-
ган хрестоматиялык вариан-
тын чыгарып, орус тилинде 
кєркєм вариантын тїзїпсїз. 
Ошол орус тилинде тїзїлгєн 
варианттарыўыз Америкада, 
Грузияда, Москвада, Бакуда, 
Киевде азербайжан, єзбек, ук-
раин ж.б. тилдеринде єзїнчє 
китеп болуп чыгыптыр. КР-
нын билим берїї жана илим 
министрлигинин буйругу ме-
нен хрестоматиялык окуу ку-
ралы катары бекитилиптир. 
Мамлекет тарабынан кандай 
жардам болду?

- Мамлекет тарабынан бол-
гон жардам нєл! Окуу китепте-
рин кыргызча, орусча єзїмдїн 
пенсиямдын эсебинен чыгардым. 
Эгерде Манасты окутуу, коомчу-
лукка таратуу маселесин мамле-
кет єз колуна албаса, кыргыз эли 
жараткан дїйнєгє теўдеши жок 
гениалдуу эпос барган сайын 
унутулат.

- Бул єкїнїчтїї маселе 
боюнча жетекчилерге кай-
рылдыўызбы?

- Кайрылып эле жатам. Улам 
жаўырган Президенттерге, Єк-
мєт башчыларга, Билим берїї 
жана илим министрине, Мада-
ният министрине кайрылам. Би-
рок, Манас бабабыз Аккуласын 
минип алып короодон чыга ал-
бады.

- Манас Аккуласын минип 
“камактан” чыгышы їчїн 
кандай чара кєрїш керек?

- Ал їчїн мамлекет жетекчи-
лери Манасты куру сєз кылбай 
иш жїзїндє камкордук кылыш 
керек.

- Белгилїї манасчылар-
дын, манас-таануучу оку-
муштуулардын кєпчїлїгї кєл 
башынан чыккан. Сиз дагы 
ошол жактын уулусуз. Азыр 
мамлекеттин жетекчилиги 
жаўыланды. “Манас” даста-
нынын тагдыры оўолобу?

- Азыркы Президентибиз 
Садыр Жапаров да кєл башынан 
эмеспи. Їмїтїм бар. 

- Аздыр-кєптїр эгемен єл-
кє катары 30 жылды басып 
єттїк. Жаманын да, жакшы-
сын да башыбыздан кечирдик. 
Эми мындан аркы жолубуз 
кандай болот деп ойлойсуз?

- Акыркы жылы мамлекети-
бизде бир чоў жетишкендик бар. 
Мурдагы президенттерибиз мам-
лекетти гана башкарып, атка-
руучулук єкмєттїн жоопкерчи-
лигин мойнуна алган эмес. Кудай 
жалгап Садыр Жапаров бул эки 
жоопкерчиликти теў єзїнє ал-
ды. Мындан ары Президентибиз 
мамлекет башкаруунун милдет-
терин гана эмес, жоопкерчили-
гин да кєзємєлдєсє кыргыз эли-
нин турмушу оўолот деген їмї-
тїм зор.

- Мар Ташымович, маеги-
ўизге ырахмат. Ден соолукта 
болуўуз!

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кыргыз эл жазуучусу Мар БАЙЖИЕВ:

«Кыргыз элинин турмушу 
оўолот деген їмїтїм зор»

Чыўгыз Айтматов менен

Кыргыз эл жазуучусу, сценарист, 
драматург Мар Байжиев 1991-жылы 
Эгемендїї Кыргыз Республикасын 
тїптєгєн адамдардын кєч башында 
турган инсан. Майрамдын урматына 
Мар Ташымович менен жолугуп, 
баарлаштык.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БУЗУУЛАР ЖЄНЇНДЄ 
КОДЕКСИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 30-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíå (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-

êó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2017-æ., ¹4, 285-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 125-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í¿í ýêèí÷è àáçàöû «1-êàòåãîðèÿäàãû» äåãåí ñºçäºðäºí ìóðäà 

«ýñêåðò¿¿ãº æå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) 342-áåðåíåäå:
à) 4-áºë¿ã¿íäº «121-áåðåíåíèí 4-áºë¿ã¿í,» äåãåí ñºçäºð «121-áåðåíåíèí 4 æàíà 5-áºë¿êòº-

ð¿í, 123-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í, 1231-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿í,» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
á) áåðåíå òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-áºë¿ê ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«41. Àéûï ïóë ñàëóó æºí¿íäº òîêòîìäó àëãàí ê¿íäºí òàðòûï îòóç êàëåíäàðäûê ê¿íä¿í 

è÷èíäå 121-áåðåíåíèí 5-áºë¿ã¿íäº, 123-áåðåíåíèí 1-áºë¿ã¿íäº æàíà 1231-áåðåíåíèí 1-áº-
ë¿ã¿íäº êàðàëãàí áóçóóëàð ¿÷¿í àéûï ïóë òºëºíãºí ó÷óðäà, àéûï ïóëäàðäûí ºë÷ºì¿ 70 ïà-
éûçãà àçàéòûëàò.».

2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèíèí 123-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íäº 

æàíà 1231-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿íäº êàðàëãàí æàíà óøóë Ìûéçàì ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí òº-
ëºíáºãºí áóçóóëàð æºí¿íäº èøòåð áîþí÷à àéûï ïóëäàð òóóìäàðäû æîêêî ÷ûãàðóó æàíà æå-
¢èëäèê áåð¿¿ ìººíºò¿í êàëûáûíà êåëòèð¿¿ ìåíåí óøóë Ìûéçàìäûí ÷åíåìäåðèíå ûëàéûê 
òºëºí¿¿ãº òèéèø.

Óøóë áåðåíåíèí ýêèí÷è àáçàöûíûí æîáîëîðó óøóë Ìûéçàì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï 
¿÷ àéäûí è÷èíäå êîëäîíóëàðû áåëãèëåíñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè óøóë Ìûéçàìäûí ÷åíåìäåðè æºí¿íäº 
æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíäà êàëêêà ìààëûìäàñûí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹90

2020-ЖЫЛДЫН 29-СЕНТЯБРЫНДА БУДАПЕШТ 
ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

МЕНЕН ВЕНГРИЯНЫН ОРТОСУНДАГЫ КИРЕШЕ САЛЫГЫНА 
КОШ САЛЫК САЛУУНУ БОЛТУРБОО ЖАНА САЛЫК ТЄЛЄЄДЄН 

БАШ ТАРТУУНУН ЖАНА САЛЫК САЛУУДАН КАЧУУНУН 
АЛДЫН АЛУУ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ 

РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 30-èþíóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2020-æûëäûí 29-ñåíòÿáðûíäà Áóäàïåøò øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû 

ìåíåí Âåíãðèÿíûí îðòîñóíäàãû Êèðåøå ñàëûãàíà êîø ñàëûê ñàëóóíó áîëòóðáîî æàíà ñà-
ëûê òºëººäºí áàø òàðòóóíóí æàíà ñàëûê ñàëóóäàí êà÷óóíóí àëäûí àëóó æºí¿íäº ìàêóëäà-
øóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå âåíãåð òà-

ðàïêà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåò-
òèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹91

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ О НАРУШЕНИЯХ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
30 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Êîäåêñ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î íàðóøåíèÿõ (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûð-

ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2017 ã., ¹4, ñò. 285) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) àáçàö âòîðîé ÷àñòè 1 ñòàòüè 125 ïîñëå ñëîâà «âëå÷åò» äîïîëíèòü ñëîâàìè «ïðåäóï-

ðåæäåíèå èëè»;
2) â ñòàòüå 342:
à) â ÷àñòè 4 ñëîâà «÷àñòè 4 ñòàòüè 121,» çàìåíèòü ñëîâàìè «÷àñòåé 4 è 5 ñòàòüè 121, ÷àñòè 

1 ñòàòüè 123, ÷àñòè 1 ñòàòüè 1231,»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ÷àñòüþ 41 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 
«41. Â ñëó÷àå óïëàòû øòðàôà çà íàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 121, 

÷àñòüþ 1 ñòàòüè 123 è ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1231, â òå÷åíèå òðèäöàòè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî 
äíÿ ïîëó÷åíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ î íàëîæåíèè øòðàôà ðàçìåðû øòðàôîâ óìåíøàþòñÿ íà 
70 ïðîöåíòîâ.». 

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Øòðàôû ïî äåëàì î íàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 123 è ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 

1231 Êîäåêñà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î íàðóøåíèÿõ è íå îïëà÷åííûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó 
íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïîäëåæàò îïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè íàñòîÿùåãî Çàêîíà ñ àííó-
ëèðîâàíèåì ïåíè è âîññòàíîâëåíèåì ëüãîòíîãî ñðîêà.

Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëîæåíèÿ àáçàöà âòîðîãî íàñòîÿùåé ñòàòüè äåéñòâóþò â òå÷åíèå òðåõ 
ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè î íîðìàõ íàñòîÿùåãî Çàêîíà.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
ã. Áèøêåê, 4 àâãóñòà 2021 ãîäà, ¹90

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ВЕНГРИЕЙ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ 

И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
И ИЗБЕЖАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ПОДПИСАННОГО 

29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА В ГОРОДЕ БУДАПЕШТ

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
30 èþíÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Âåíãðèåé îá èñêëþ÷å-

íèè äâîéíîãî íàëîãîîáëîæåíèÿ â îòíîøåíèè íàëîãîâ íà äîõîäû è ïðåäîòâðàùåíèè óêëî-
íåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ è èçáåæàíèÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîäïèñàííîå 29 ñåíòÿáðÿ 2020 
ãîäà â ãîðîäå Áóäàïåøò.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå óâå-

äîìèòü âåíãåðñêóþ ñòîðîíó î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííîãî Ñîãëàøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
ã. Áèøêåê, 4 àâãóñòà 2021 ãîäà, ¹91

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
ИШ БАШКАРМАСЫНЫН КАРАМАГЫНА ЧАРБАЛЫК 

КООМДОГУ МАМЛЕКЕТТИК ЇЛЇШТЇ ЖАНА ИШКАНАНЫ 
ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2017-ЖЫЛДЫН 
13-ИЮНУНДАГЫ №363 «КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

РАДИОЖЫШТЫКТАР БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОМИССИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ 
ЖОБОНУ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН РАДИОЖЫШТЫКТАР 

БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫН БЕКИТЇЇ 
ТУУРАЛУУ» ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðûíûí ñèñòåìàñûíäàãû ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ëºðãº áàéëà¢ûøòóó, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 5-ìàéûíäàãû ¹114 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Æàðëûãûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 13-èþíóíäàãû ¹363 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñû æºí¿íäº æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ðàäèîæûøòûêòàð áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿ òóóðàëóó» òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñè 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 ø., 2021-æûëäûí 4-àâãóñòó, ¹106

1993-ЖЫЛДЫН 13-ЯНВАРЫНДАГЫ ХИМИЯЛЫК КУРАЛДЫ ИШТЕП 
ЧЫГУУГА, ЄНДЇРЇЇГЄ, ТОПТООГО ЖАНА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ 

САЛУУ ЖАНА АНЫ ЖОК КЫЛУУ ЖЄНЇНДЄ КОНВЕНЦИЯНЫ 
ИШКЕ АШЫРУУ ТУУРАЛУУ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Òèçìåäåãè õèìèêàòòàðãà êàðàòà ýêñïîðòòóê êîíòðîëäîîíóí íàòûéæàëóó ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿ æàíà 
æàïûðò êûéðàòóó÷ó êóðàëäàðäû æàéûëòïîî æààòûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøêàí ýë àðà-
ëûê êåëèøèìäåðäèí òàëàïòàðûí àòêàðóó ìàêñàòûíäà, 1993-æûëäûí 13-ÿíâàðûíäàãû Õèìèÿëûê 
êóðàëäû èøòåï ÷ûãóóãà, ºíä¿ð¿¿ãº, òîïòîîãî æàíà êîëäîíóóãà òûþó ñàëóó æàíà àíû æîê êûëóó 
æºí¿íäº êîíâåíöèÿíûí 7-áåðåíåñèíå, "Ýêñïîðòòóê êîíòðîëü æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíå ûëàéûê, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 1993-æûëäûí 13-ÿíâàðûíäàãû Õèìèÿëûê êóðàëäû èøòåï ÷ûãóóãà, ºíä¿ð¿¿ãº, òîïòîîãî æàíà 
êîëäîíóóãà òûþó ñàëóó æàíà àíû æîê êûëóó æºí¿íäº êîíâåíöèÿíû èøêå àøûðóó òóóðàëóó æîáî 
òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-àâãóñòó, ¹104

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí 2021-æûëäûí 27-ìàéûíäàãû ¹230 
Æàðëûãûí àòêàðóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû-
íûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí 
÷û¢äîî æàíà àíûí âåäîìñòâîëóê óþìäà-
ðûíûí èøèí ê¿÷ºò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòè-
öèÿëàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

«Ãîçíàê» æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí êîî-
ìóíóí óñòàâäûê êàïèòàëûíäàãû ìàìëå-
êåòòèê ¿ë¿øò¿í 65%ûí ì¿ëêò¿ê êîìïëåê-
ñè ìåíåí êîøî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí àë-
äûíäàãû «Òèïîãðàôèÿ» ìàìëåêåòòèê èø-
êàíàñûíûí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº 
êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó 
áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäàãû «Ûñûê-Êºë 
Àâðîðà ñàíàòîðèéè» ìàìëåêåòòèê èøêà-
íàñûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí êàðàìàãû-
íà ºòêºð¿ï áåðñèí æàíà àíû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñûíà êàðàøòóó «Ûñûê-Êºë Àâðîðà 
ñàíàòîðèéè» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû äåï 
êàéðà àòàñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2012-æûëäûí 3-èþëóíäàãû ¹464 «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàø-
òóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí-
÷à ôîíääóí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ë¿ï áå-
ðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäûí óñ-
òàâäàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æî-
ãîòòó äåï òààíûëñûí;

- àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó 
áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäàãû «Ûñûê-Êºë 
Àâðîðà ñàíàòîðèéè» ìàìëåêåòòèê èø-
êàíàñûíûí óñòàâû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï 
òààíûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2021-æûëäûí 1-àïðåëèíäåãè ¹128 «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê 
áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà 
ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä-
äóí áàøêàðóó ñõåìàñûíäà «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí 
àëäûíäàãû «Ûñûê-Êºë Àâðîðà ñàíàòî-
ðèéè» ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû» ïîçèöèÿ-
ñû àëûï ñàëûíñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í 2012-æûëäûí 25-ìàéûíäàãû ¹315 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí 2012-æûëäûí 9-àïðåëèíäåãè «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí àé-
ðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãè-
ç¿¿ æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó 
áîþí÷à ÷àðàëàð òóóðàëóó» òîêòîìóíóí 
òèðêåìåñèíèí 1-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï 
òààíûëñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíò-
ðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ýêîíîìè-
êà æàíà ôèíàíñû áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿í-
äºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿-
íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 
2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹96



Эл аралык финансылык уюм-
дардын бюджеттик колдоосу - 
Кыргыз Республикасынын Єк-
мєтїнїн єз жарандарына кызмат-
тарды натыйжалуу кєрсєтє алган 
ачык-айкын мамлекеттик тутум-
ду тїзїїгє жардам берет. Миса-
лы: Европа биримдиги - турук-
туу єнїгїїгє жетишїї максатында 
100 єлкєнїн, анын ичинде Кыргыз 
Республикасынын улуттук бюд-
жетин кєп убакыттан бери колдоп 
келет. Мындай колдоо - єлкєдєгї 
оор шартта калкка кызмат кєрсє-
тїї мїмкїнчїлїгїн жогорулатат 
жана мамлекеттин туруктуулугун 
сактап калууга кємєктєшєт. Евро-
биримдиктен жардам катары бе-
рилген акча тїздєн-тїз єлкєнїн 
казынасына которулат.

Андан ары республикалык 
бюджетти тїзїїдє ички ресурс-
тар сыяктуу эле бюджеттик кор-
гоо процесси аркылуу Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик 
органдарынын ортосунда бєлїш-
тїрїлєт. Айта кетсек, 2020-жыл-
дын июль айында Европа би-
римдиги социалдык секторду, 
билим берїї тармагын колдоо 
їчїн Кыргыз Республикасына 
24,8 млн евро которгон. Евро-
биримдиктен берилген жардам 
пандемия кїч алып турган мез-
гилге туш болгондуктан 3 маани-
лїї тармакка, башкача айтканда 
саламаттыкты сактоо тармагы-
на, бюджетти жана экономика-
ны колдоого жумшалган. 

Экономиканы колдоо жаатын-
да - пандемиянын кесепетинен 
жабыркаган ишкерлерге жеўил-
детилген насыялар берилген.

 Жалпысынан, каржылык кол-
доо - пандемиядан улам салык 
чогултуулардын тємєндєшї-
нєн пайда болгон социалдык-
экономикалык кесепеттерди 
жоюуга жана бюджеттик таў-
кыстыкты кыскартууга колдо-
нулган.

Европа биримдиги берген ак-
чалай жардам тємєндєгїдєй 
сарпталган:

ММК фондунун 230 медици-
налык мекемеси 1 346 млн сом 
єлчємїндє каржыланган:
- COVID-19 пандемиясынан 

жабыркагандарга жардам 
берген ММК фондунун 71 631 
медициналык кызматкерине 
айлык-акы тєлєнїп берилген 
(2020-жылдын июль айында 
– бардыгы 490 млн сом); 

- медициналык жабдууларды 
сатып алууга, дезинфекция-
лоо иш-чараларына жана ата-
йын коргоочу кийимдерди са-
тып алууга – 640,9 млн сом.

- дары-дармектерди жана меди-
цинада колдонуучу буюмдарды 
сатып алууга– 205,4 млн сом;

- Азык-тїлїк сатып алууга – 
5,7 млн сом;

- инсулин жана курамында ин-
сулин бар дары-дармектерди 
сатып алууга – 4 млн сом;

2) КРнын Саламаттык сактоо 
жана социалдык єнїктїрїї 
министрлигинин 7 472 ме-
дициналык кызматкерине 
айлык-акы тєлєнїп берил-
ген (2020-жылдын июль айы 
–  57,5 млн сом); 

3) 210 835 адамга социалдык 
жардам катары пособиелер тє-
лєнїп берилген (2020-жылдын 
июль айы – 387 млн сом);

4) 30 684 пенсионерге пенсия 
тєлєнїп берилген (2020-жыл-
дын июль айы – 178,4 млн 
сом).

5) Билим берїї жана илим ми-
нистрлигине караштуу билим 
берїї мекемелеринин 17915 
кызматкерине айлык-акы тє-
лєнїп берилген (2020-жыл-
дын июль айы -137,1 млн сом. 

 69 млн сомго китептер саты-
лып алынган

Ошондой эле їстїбїздєгї жы-
лы Кыргыз Республикасы Евро-
палык биримдиктен 19, 7 млн ев-
ро жардамды кїтїїдє жана ке-
лип тїшчї каражатты эки тарап-
туу макулдашуунун негизинде 
антикризистик программаларга 
жумшамакчы.

Министрлер Кабинети бул жы-
лы Евробиримдик менен чогуу 
билим берїї жана санариптеш-
тирїї жаатында бир катар прог-
раммаларды ишке ашырууну 
пландаштырууда. Евробирим-
дик 1996-жылдан бери Кыргыз 
Республикасына акчалай жарда-
мын кєрсєтїп келет. 

Айрым байкоочулар пандемия-
нын кесепетинен пайда болгон 
дїйнєдєгї экономикалык оор 
кырдаалда жардамдардын кєлє-
мї кыскарышы мїмкїн деген бо-
жомолдорун айтышкан.  Бирок, 
каатчылыкка карабастан, Евро-
палык биримдик єзїнїн бюд-
жеттик колдоосу аркылуу Кыр-
гыз элинин турмушуна кайды-
гер эместигин жана кыргыз эли 
менен тилектеш экендигин кєр-
сєтїїдє.

Сымбат МАКСУТОВА

ЕВРОБИРИМДИКТИН КЫРГЫЗ 
ЭЛИНЕ БЮДЖЕТТИК КОЛДООСУ

- Боронбай ата, саламат-
сызбы. Куттуктайбыз. Єзї-
ўїз тууралуу айтсаўыз? 

- Мен Бакай-Ата району-
нун Ак-Дєбє айылынын тур-
гунумун. Тєрт эжем, эки агам 
бар, їйдїн эў кенжесимин, жа-
шым 70ке келди. Жаш кезим-
де ресторандарда, ашканаларда 

ашпозчу болуп,  кийин колхоздо 
иштедим. Жубайым Ыкын экєє-
бїз 3 уул, 3 кыз тарбиялап чо-
ўойттук. Эў улуу кызым Айну-
ра Мээримдин апасы. Май айы-
лына келин болгон. Кїйєє балам 
Дїйшєнбай спорт чебери. Спорт-
тун кишиси. Єзї кызыгат экен. 
Мындан 20 жылдай мурун эле 

Таласта кїрєшкє кызыккандар-
ды єзїнїн їйїндє машыктырчу. 
Айылда кайсыл шарт, спорт зал 
жок. Ага карабай їйїндє машык-
тырып, кызым алардын тамак- 
ашын жасап кїйєє балага жар-
дам берип жїрчї. Анан їй салып 
жертєлєсїн спорт зал кылышты. 
Ошол жерде машыгып жїрїш-

тї. Мээрим 12 жашка чык-
канда спортко кызыгуусун 
байкадыбы аны машык-
тыра баштады. Мээрим-
дин классташ кызы Айпе-
ри Медет кызы да машы-
га баштады. Айылдан кєп 
эле кыздар-балдар келип 
жатышчу. 

- Мээрим кечээ мел-
деште єзїнїн эр мїнє-
зїн кєрсєттї.  Єжєрлїк 
менен акыркы секунд-
дарда ийгиликти имер-
ди. Ийгилиги мїнєзїн-
дє эмеспи? 

- Мээрим єзї кичинеси-
нен там-туў басканы бир 
орунга турбай улам бир 
жерге чыгып, секирип, 
чуркап єтє бейбаш болчу. 
Баладай болуп бир нер-
селерден да коркуп калчу 
эмес. Кичинесинен эле ат 
минип, ат їстїндє ойночу. 

Атасы менен машыгып, идире-
ги бар экен башка нерсеге кы-
зыкпай кїрєшкє бар дитин кой-
ду. Таласта мелдештерге чыгып 
жїрдї, бат эле байгелерге жете 
баштады. Бир жолу Талас жак-
ка барыптыр, жанында атасын-
да машыгып жїргєн 2-3 класс-
таш кыздары бар. Жолдо келат-
са бейбаш балдар тийишкен го. 
Кой-ай дешсе керек. Бир аздан 
кийин жабыша берген бейбаш-
тарды їчєє теў кєтєрє чааптыр 
дагы басып кетишиптир. Ан-
да мектептеги кыздар эле. Да-
гы бир кичине мелдеште шок 
балдар бар да  же Мээримге ичи 

жылыган балабы, билбейм, мел-
деш бїтїп Мээрим жеўди деп эл 
алдына алып чыгып сыйлык бе-
рейин десе бир бала чуркап ке-
лип бетинен єбєйїн деген экен. 
Мээрим чоочуп кетиптир, арты-
нан байкатпай келген баланы ар-
тын карабай эле карп-курп  жер-
ге жыгыптыр. Аа, анан кєрїп ал 
элдин каткырыгын. Бирок, Мээ-
рим спорттун кишиси болгон ме-
нен назик. Їйдє жїрсє аны бал-
бан кыз деп эч ким ойлобойт. 
Кичине, арык, назик. Мен бал-
банмын деп тєш какпаганы жа-
гат. Бирдеме айтсаў жылмайып 
эле коёт. Жажылдап сїйлєбєйт, 
кез-кезде эле сєз чыкпаса ар да-
йым унчукпай ойлуу жїргєндєй. 
Кубанса, кейисе бир єзгєрбєйт. 
Эмоциясын сыртка чыгарбайт. 
Ошонусуна таў калам. 

- Мээримдин сиўдилери да 
машыгып жїрєт. Сезим де-
ген сиўдиси чыканактай бо-
луп ийгиликтери кєп экенин 
угуп жатабыз. 

- Мээрим єзї 13 бир тууган. 
Агасы машыгат. Єзїнїн удаа  
бир сиўдиси Сезимди  да кї-
рєшєт деп эч ким ойлобойт. Че-
пийген, арык кичине кыз. Бирок, 
ошол кыздан да бир жакшы ийги-
лик болот. Чыканактай болуп чоў 
аренага келе жатат. Бардык мел-
дештерде медаль тагынып, тааны-
лып калды. Дагы бир сиўдиси да 
машыгып жатат. Кїйєє балам єзї-
нїн їйїнє чайын берип,  ашын 
берип, элдин спортко кызыккан 
балдарын бекер эле машыктыр-
чу эле.  Эми ошол таза мээнети 
жанып,  кыз болсо да кызы мин-
тип элдин керегине жарап жатат. 

Мээримим болсо мен ооруп 
калганда таята деп дем алды-
руучу аппарат сатып берди. Эми 
аялдык бактысын тапса экен деп 
олтурам. 

Салика АБДИЕВА

Боронбай ЧОЛПОНКУЛОВ: 

“ЇЙДЄ ЖЇРСЄ АНЫ БАЛБАН 
КЫЗ ДЕП ЭЧКИМ ОЙЛОБОЙТ”

"TOKYO 2020" спорт оюндарынын Олимпиадасында Мээрим 
Жуманазарова коло медаль утту. Дїйнєлїк мелдеште Кыргыз 
Республикасына  сыйлык алып берип, калктын сыймыгы болгон 
Мээрим Жуманазарованын буга чейинки ийгиликтери, їй-бїлєсї, 
ага болгон элдин алкоолору тууралуу маалыматтар маалымат 
айдыўында учурда кызуу жарыяланып жатат. Биз дагы балбан 
кызыбыз тууралуу сурап  Мээримдин эў жакын насаатчысы, 
таятасы Боронбай Чолпонкуловго кайрылдык.
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МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЧЫЛАРДЫН 
КАТЕГОРИЯЛАРЫНА КИРБЕГЕН 

КЫЗМАТКЕРЛЕРДИН ЧЕКТЇЇ 
ШТАТТЫК САНЫН ЖАНА 

ЭМГЕК АКЫ ТЄЛЄЄ ШАРТТАРЫН 
ЖЄНГЄ САЛГАН КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 

КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ñòàòèñòèêà îðãàíäàðûíûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãî-

ðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 22-àâ-
ãóñòóíäàãû ¹473 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòå-
ðèíèí, àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîðóíóí æàíà áàøêà 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå: 
- 6-ïóíêòóíäàãû "88" æàíà "827" äåãåí öèôðàëàð òèåøå-

ë¿¿ë¿ã¿íº æàðàøà "114" æàíà "853" äåãåí öèôðàëàðãà àë-
ìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 6-àï-
ðåëèíäåãè ¹197 "Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòåãîðèÿ-
ñûíà êèðáåãåí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäå, àíûí è÷èíäå 
àòêàðóó÷ó áèéëèêòèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàðàìàãûí-
äàãû ìåêåìåëåðäå èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåãèíå àêû 
òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

1) àòàëãàí òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêå-
ìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

3. Óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷ûãàøàëàðäû êàðæûëîî 
òèåøåë¿¿ æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò æºí¿íäº Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíäà êàðàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíèí êàðàæàòòàðûíûí 
÷åãèíäå æ¿ðã¿ç¿ëºò äåï áåëãèëåíñèí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 29-èþëó, ¹93

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР 
ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИН 
КАМСЫЗДАНДЫРУУ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ 

ЧЕЧИМДЕРИН КЇЧЇН ЖОГОТТУ 
ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ÷å÷èìäåðèí "Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòºº æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê êåëòè-
ð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1999-æûëäûí 

1-íîÿáðûíäàãû ¹594 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èø-
òåð îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèí êàìñûçäàíäûðóóíóí òàð-
òèáè, øàðòòàðû æàø êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêàðóóäà ìà-
éûï æå êóðìàí áîëãîí ó÷óðëàðûíäà áåðèë¿¿÷¿ êàìñûçäàí-
äûðóó òºëºìäºð¿í¿í ºë÷ºìäºð¿ æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ 
òóóðàëóó" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 
17-ìàðòûíäàãû ¹129 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í 1999-æûëäûí 1-íîÿáðûíäàãû ¹594 "È÷êè èøòåð îðãàí-
äàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìèëäåòòåðèí àòêà-
ðûï æàòêàí óáàêòà æàðàêàò àëãàí æå êàçà áîëãîí ó÷óðëàðäà 
êàìñûçäîîíóí, êàìñûçäîî òºëºìäºð¿í òºëºï áåð¿¿í¿í ºë-
÷ºì¿í¿í øàðòòàðû, òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìóíà òîëóêòîîëîðäó êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹98

АКЦИЗДИК МАРКАЛАР ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭКОНОМИКА ЖАНА 
ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭКОНОМИКАЛЫК САЯСАТТЫ 

ИЗИЛДЄЄ ИНСТИТУТУНУН ИШИ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Æîãîðêó êâàëèôèêàöèÿëóó àäèñòåðäè òàðòóó, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíèí ôóíêöèÿëàðûí àòêàðóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí æà-
íà ýôôåêòèâä¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 1-àï-
ðåëèíäåãè ¹128 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æà-
íà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í 
æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 4-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Àäàë èíäóñòðèÿíû 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí" äåãåí 
ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Àäàë èíäóñòðèÿíû ºí¿êò¿ð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàòòû èçèëäºº èíñòèòóòóí" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàòòû èçèëäºº èíñòèòóòó æºí¿í-
äº æîáîäî:

- 5 æàíà 6-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"5. Èíñòèòóò ºç¿í¿í êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ôóíêöèÿëàð-

äû ºç àëäûí÷à æ¿çºãº àøûðàò.
6. Èíñòèòóò îáî÷îëîíãîí ì¿ëêêº ýý, ºç àëäûí÷à áàëàí-

ñû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàíê ìåêåìåëåðèíäå æàíà 
êàçûíàëûê ñèñòåìàñûíäà óëóòòóê æàíà ÷åò ýëäèê âàëþòà-
äà àëûø-áåðèø æàíà áàøêà ýñåïòåðè áàð, ºç¿í¿í àòûíàí 
ì¿ëêò¿ê óêóêòàðãà ýý áîëî àëàò.";

- 13-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí âèöå-ïðåìüåð-
ìèíèñòðè - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè" äåãåí ñºçäºð 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðà-
ãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè 
(ìûíäàí àðû - Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè)" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 14-17-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"14. Èíñòèòóòòóí èøèí äèðåêòîð æåòåêòåéò, àë Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðû -ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ñóíó-
øó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò æà-
íà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.

15. Äèðåêòîðäóí áèð îðóí áàñàðû áîëîò, àë Èíñòèòóòòóí 
äèðåêòîðóíóí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìè-

êà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äà-
éûíäàëàò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.

16. Èíñòèòóòòóí ò¿ç¿ì¿ æàíà øòàòòûê ûðààòòàìàñû áåêè-
òèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà ýìãåê àêû òºëºº ôîíäóíóí ÷å-
ãèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû-ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñò-
ðè òàðàáûíàí áåêèòèëåò.

17. Èíñòèòóòòóí øòàòòûê ñàíû äèðåêòîðäîí, àíûí îðóí áà-
ñàðûíàí æàíà øòàòòûê êûçìàòêåðëåðäåí òóðàò.";

- 21-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"21. Èíñòèòóòòóí êûçìàòêåðëåðè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí ýìãåê ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê êîíòðàêòòûê íåãèçäå Èíñ-
òèòóòòóí äèðåêòîðó òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò 
æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.";

- 22-ïóíêòóíäà:
2-ïóíêò÷àñûíäàãû "âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð - ýêîíîìèêà 

æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíå" äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áà-
ñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðèíå" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

3 æàíà 4-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí:

"3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìè-
íèñòðè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à ýêñïåðòòåðãå (êîíñóëü-
òàíòòàðãà) òåõíèêàëûê òàïøûðìàëàðäû áåêèòåò;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè 
ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à Èíñòèòóòòóí ýêñïåðòòåðèí (êîí-
ñóëüòàíòòàðûí) æàëäîî æàíà àëàð ìåíåí ò¿ç¿ëãºí êîíòðàêò-
òàðäû áóçóó áîþí÷à èøòåðäè æ¿ðã¿çºò;";

- 31-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"31. Èíñòèòóòòó ê¿ò¿¿í¿ êàðæûëîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíäå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí 
ýñåáèíåí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
30-ìàéûíäàãû ¹238 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíî-
ìèêà ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàò-
òû èçèëäºº èíñòèòóòóíóí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê àêû òº-
ëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- àòàëûøûíäàãû, ïðåàìáóëàäàãû, 1 æàíà 2-ïóíêòòàðûí-
äàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºäºã¿ "Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãè" äåãåí 
ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºäºã¿ "Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû 
ìèíèñòðëèãè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

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

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹100

Àòà ìåêåíäèê ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðä¿ êîëäîî æàíà óëóòòóê êûçûê-
÷ûëûêòàðäû êîðãîî ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2008-æûëäûí 
30-äåêàáðûíäàãû ¹735 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê 
êîäåêñèíèí 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 æàíà 295-áå-
ðåíåëåðèíèí æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåê-
ñèí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñèíèí òàëàïòàðûí èøêå àøû-
ðóó áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà àêöèçäèê æûéûì ìàðêàëàðûí áåð¿¿ æàíà êîë-
äîíóó òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí: 

"8. Àêöèçäèê ìàðêàëàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí òàðòèïêå ûëà-
éûê, êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ ìåíåí ò¿ç¿ëãºí êåëèøèìãå 
(êîíòðàêòêà) ûëàéûê ñàëûê êûçìàòûíûí ûéãàðûì óêóêòóó 
îðãàíûíûí çàêàçû áîþí÷à äàÿðäàëàò. Àêöèçäèê ìàðêàëàð-
äûí ôîðìàñû æàíà ¿ëã¿ëºð¿ ñàëûê êûçìàòûíûí ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàíû òàðàáûíàí êîíêóðñòóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ ìåíåí 
áèðãåëèêòå èøòåëèï ÷ûãàò.";

- 21 æàíà 22-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí:

"21. Àêöèçäèê ìàðêàëàð ìàìëåêåòòèê àòàéûí áëàíêòàð 
áîëóï ñàíàëàò.

22. Àëêîãîëäóê è÷èìäèêòåðãå àêöèçäèê ìàðêàëàð êàãàçäà 
äàÿðäàëàò, òèåøåë¿¿ ôîðìàäà æàíà ºë÷ºìäº, áèð æå áèð 
íå÷å êîðãîî÷ó ýëåìåíòòåðè, àòàëûøû æàíà ìàìëåêåòòèê ãåð-
áèíèí ñ¿ðºò¿, êàòàð íîìåðè, ýëåêòðîíäóê-ìààëûìàò ýëåìåí-
òè æàíà ïðîäóêöèÿíûí ò¿ð¿í àíûêòîî÷ó ñåðèÿñû æàíà êîë-
äîíóëóó÷ó èäèøòèí äèàïàçîíó áîëîò. Òàìåêè áóþìäàðûíà 
àðíàëãàí ìàðêàëàð êàãàçäà äàÿðäàëàò, òèåøåë¿¿ ôîðìàäà 
æàíà ºë÷ºìäº, áèð æå áèð íå÷å êîîïñóçäóê ýëåìåíòòåðè, 
àòàëûøû æàíà ìàìëåêåòòèê ãåðáèíèí ñ¿ðºò¿, òîãóç îðóíäóó 
êàòàð íîìåðè, ýëåêòðîíäóê-ìààëûìàò ýëåìåíòè æàíà ïðî-
äóêöèÿíûí ò¿ð¿í àíûêòîî÷ó ñåðèÿñû áîëîò.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2002-æûëäûí 
29-ìàéûíäàãû ¹350 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïåðñî-
íèôèêàöèÿëàøòûðûëãàí äîêóìåíòòåðèíèí Ìàìëåêåòòèê                        
ðååñòðè æºí¿íäº Æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 
êîëäîíóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí òèç-
ìåñèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

- àòàëûøû "ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí" äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàð-
äûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 1-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äî-
êóìåíòòåðäèí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æàíà àòàéûí ìàì-
ëåêåòòèê áëàíêòàðäûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 2-ïóíêòòà:
- áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìè-

íèñòðëèãè:";
- ¿÷¿í÷¿ àáçàöû “ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí” 

äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàð-
äûí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà êîëäîíóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêó-
ìåíòòåðäèí òèçìåñèíäå:

àòàëûøû "ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí" äåãåí 
ñºçäºðäºí êèéèí "æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

"Äîêóìåíòòåðäèí òèçìåñè" äåãåí ãðàôàñûíûí àòàëûøû 
"Äîêóìåíòòåðäèí" äåãåí ñºçäºí êèéèí "æàíà áëàíêòàðäûí" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
“

18 Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ýêîíîìèêà æàíà ôè-
íàíñû ìèíèñòðëèãèíå êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñà-
ëûê êûçìàòû

Êûçìàòòûê ê¿áºë¿ê Âå-
äîìñòâîëóê ñûéëûêòàðäûí 
áëàíêòàðû Àêöèçäèê æû-
éûìäûí ìàðêàëàðû

".
3. Ìóðäà ñàòûëûï àëûíãàí ûéãàðûì óêóêòóó áàíêòà áîëãîí 

àêöèçäèê æûéûìäûí ìàðêàëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëå-
êåòòèê ñàëûê êûçìàòû òàðàáûíàí ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðãº æàíà/æå 
èìïîðòåðëîðãî óøóë àêöèçäèê ìàðêàëàð òîëóê êîëäîíóëãàí-
ãà ÷åéèí ñàòûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 
21-ñåíòÿáðûíäàãû ¹655 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà æàíà 
àíûí ÷åãèíåí òûøêàðû àëêîãîëäóê æàíà òàìåêè áóþìäàðûíà 
àêöèçäèê ìàðêàëàðäû äàÿðäîî æàíà æåòêèð¿¿ áîþí÷à êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" 
òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 29-èþëó, ¹95

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР 
МИНИСТРЛИГИНИН ИЧКИ АСКЕРЛЕРИНИН 

КЇНЇН БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
1999-æûëäûí 24-àâãóñòóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Áàòêåí îáëóñóíóí àéìàãûíäàãû ýë àðàëûê áàíäàëûê ò¿ç¿-
ë¿øòºðãº êàðøû ê¿ðºø¿¿äº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷-
êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí È÷êè àñêåðëåðèíèí àñêåð êûç-
ìàò÷ûëàðû æå¢èøêå æåòêåí ê¿íä¿í óðìàòûíà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 24-àâãóñò æûë ñàéûí áåëãèëåí¿¿÷¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí È÷êè àñêåðëåðèíèí ê¿í¿ 
áîëóï áåëãèëåíñèí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-èþëó, ¹99



Айылдык депутат кеп айтат

Аракетке-берекет

2021-жылдын 6-августу 11
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Мен кєп жылдардан бери жаш 
муундарга билим берїї тарма-
гында иштеп келем. Акыркы 3 
чакырылыштан бери Кайыўды 
айылдык кеўешине депутат бо-
луп шайландым. Биринчи жол-
ку чакырылышта айылдык ке-
ўеште аялзатынан мен жалгыз 
элем. Кийинки чакырылышта 
аялдардын активдїїлїгї єсїп, 
4 аялзаты шайланышты. Ал эми 
бул чакырылышта бизге берил-
ген квотанын аркасы менен дагы 
кошулуп, 5 аялзаты депутат бол-
дук. Ошентип 11 мандаттын 5єє-
сї айымдарга тийди. Белгилей 
кетчї нерсе, айылдык кеўешке 
бул чакырылышта кєбїнчє му-
галимдер жана жаштар шайла-
нышты.

Аялзаты кайсы жерде болбо-
сун жоопкерчиликтїї, калыс 
жана кїйїмдїї келишет эмес-
пи. Алар ар нерсени кылдаттык 
менен карап, айыл кєйгєйлєрїн, 
калктын муктаждыгын жакын-
дан тааный билет. Андыктан 
аялдар їчїн квотанын берили-
ши мындан ары да аймактарда 
аялдардын активдїїлїгїн кєтє-
рїп, коомго кєп пайда келтирет 
деген ишеним чоў.

Азыр єлкєбїздє кєп эле єзгє-
рїїлєр болуп жатат. “Кудайды 
кєзїў менен кєрбєсєў, акылыў 
менен тааны” дегендей кєп иш-
тер жасалып жатканын четке ка-
гууга болбойт. Мамлекетте бо-
луп жаткан жакшы єзгєрїїлєр-
дї кєрмєксєн болгондор да жок 
эмес. Коррупция, паракорлук 
коомубуздагы эў чоў кєйгєй-
гє айланганы чындык. 30 жыл 
ичинде мамлекеттик кызматты 
ээлеп, бирок мамлекеттин эмес, 
єз кызыкчылыгын єйдє коюп, 
элдик байлыкты талап-тоногон-
дордун айынан єнїгє албай кел-
дик. Азыр коррупцияга каршы 
аёосуз кїрєш жїрїп жатканын 
мурдагы чоў аткаминерлердин 
камакка алынышынан эле кєр-
сєк болот. Мында кылган ишине 
жараша калыс карап чыгып, ал-

дым-жуттумдар тиешелїї жаза-
ларын алышы керек. Аларга аёо 
болушу мїмкїн эмес. Бул багыт-
та азыркы бийлик ачык-айкын 
кадамдарды жасап жатканын кє-
рїп жатабыз.

Бирок, коррупцияны ооздук-
тоону Президент жана анын ко-
мандасы єзї жалгыз жасай ал-
байт. Буга жапатырмак баары-
быз киришишибиз керек. “Па-
ра бергенче, бара бер” дегендей 
єзїбїз да дароо эле бирдеме бе-
ре коюп, бїтпєгєн ишибизди бї-
тїргїбїз келгенди токтотушубуз 
керек. Андан кєрє мыйзам жолу 
менен бїтїрїїнї талап кылганга 
єтєлї. Азыр ким болбосун паро-
корчулук кылып, кармалып кал-
байын деп корко турган учурга 
келдик. Эў башкысы элдин би-
римдигин, ынтымагын, тынчты-
гын сактоону ар бирибиз жогору 
коюшубуз керек. Анан ак эмгек 
менен єз жашообузду єзїбїз оў-
доону колго алышыбыз зарыл. 
Жогорку бийлик тараптан мам-
лекеттик органдардын жїзїн эл-
ге буруп, жардам кєрсєтїї тала-
бы коюлуп жатат.

Єлкєбїздє болуп жаткан жа-
ўылыктардын бири катары ра-
йондордун акимдери ротация бо-
луп, кызматтарын которушканын 
эсептейм. Бул туура иш. Себеби, 
кийинки жылдарды район аким-
дерине дээрлик бїт ошол жердин 
кулундары дайындалып калган. 
Менимче, бул жакшы деле жы-
йынтыгын берген жок. Себеби, 
єз жери, єз элинде адам бошо-
ўураак болуп, кызматтык жооп-
керчилиги аксап калат деген 
пикирдемин. Кыргыз тууган-
чыл эмеспизби, тууган-уруктун 
ишин бїтїрїп, жеў ичинен иш 
кылганга жол ачылат. Экинчи-
ден, ротация жасаардын алдын-
да бїт акимдерди аттестациялоо 
менен билим деўгээли, иш таж-
рыйбасы каралып, электен єтїш-
тї. Аттестациядан єтпєй калган-
дар же єзїнє ишенбей алдын ала 
эле кызматынан баш тарткандар 

да болду. Чынында акимдик кыз-
матка татыксыз, кокустан эле 
келип калган адамдар кєп бол-
гонун эл билет. Аттестациядан 
єткєндєр ротацияланып, ал эми 
бошогон орундарга жергилик-
тїї кадрлар резервинен аким-
дик кызматка коюлду. Жерги-
ликтїї резерв кадрларга атайын 
конкурс жарыяланып, ага бар-
дык каалоочулар катыша алга-
нын билебиз. Негизи жергилик-
тїї кадрлар резерви тїзїлгєнї да 
жакшы болду. Жаўы дайындал-
ган акимдердин дээрлик жарымы 
жергиликтїї кадрлар резервинен 
дайындалды. Демек, мурдагыдай 
тааныш-билиш эмес, билим деў-
гээлине, тажрыйбасына ишен-
ген жаш адамдар їчїн аким же 
башка кызматка келїїсїнє жол 
ачылды. Бул албетте жакшы кє-
рїнїш. Мурда аким болуш їчїн 
кєп учурда ортомчуларга акча 
берип же тааныш-билиш менен 
эле келип алышкандар болчу.

Биздин Манас районуна да 
кадрлар резервинен Досмамбет 
Жээнбеков аким болуп дайын-
далды. Єзї Алайдын кулуну 
экен. Ал мурдагы бїтпєй кал-
ган иштерди бїткєрїїгє аракет 
кылууда. Мектеп, бала бакчалар-
ды ар кандай долбоорлор аркы-
луу салууга катуу аракет кылып 
жатат. Ишкерлерге мїмкїн бо-
лушунча колдоо кылып, айыл 
жергесинде бизнестин єнїгїшї-
нє шарт тїзїї аракети бар. Анан 
айлана-тегеректин тазалыгына, 
кєрктїїлїгїнє да жакшы кєўїл 
бєлїп жатат. Кантсе да конкурс-
тардан єтїп чоў жоопкерчилик 
менен келген кадр да. Андыктан 
їмїт чоў.

Азыр айыл єкмєт башчыларын 
акимдердин дайындоосу карал-
ган мыйзам долбоору талкуула-
нып жатат. Муну колдобогондор 
да бар. Бирок, мен мурдатан эле 
айыл єкмєт башчыларын аким-
дердин дайындашы туура эле 

болот деген ойдомун. Район-
дун акими бїт ошол район їчїн 
жооптуу болгондон кийин анын 
да рычагдары болушу керек. Ра-
йон акимдеринин укуктары чек-
телип калган болчу. Андан пай-
да тапкан жокпуз. Тескерисинче, 
акимдердин иши солгундап, ра-
йондо жалпы координациялоочу 
органдын алсыздануусуна алып 
келди. Ошондой эле айылдык 
кеўештердин депутаттары айыл 
башчысын шайлоодо “тууган-
урук”, “жакын-алыс” деген фак-
торлор чыгып, кыйынчылыктар 
болгон жок деп айта албайбыз. 
Ал баарыбызга эле тїшїнїктїї 
нерсе. Андан кєрє акимдерге 
укуктарды да берип, жоопкер-
чиликти да сураганыбыз туура 
болор. Мен муну акимдер инс-
титутунун ишин жандандыруу 
зарыл деген пикиримден улам 
айтып жатам. Бирок, бул айыл-
дык кеўештердин депутаттары 
айыл єкмєт башчысын шайлай 
албайт дегендик эмес. Мисалы, 
биз Кайыўды айыл єкмєтїнє та-
тыктуу талапкерди шайлап ал-
дык. “Жабыла сїйлєп, жакканын 
кыл” дегендей депутаттарыбыз 
талкуулап, сунуш-пикирлери-
бизди ортого салып, айыл єк-
мєт башчыбызды бир добуштан 
шайладык.

Улуу жазуучубуз Чыўгыз Айт-
матов “єткєндї эстеп, келечекти 
кїтє билгенибиз менен биз бар-
быз” деп айткандай биз баары-
быз мамлекетибиз єсїп-єнїксє, 
элдин бакубат жашоосуна жет-
сек, жерибизде тынчтык жана 
бейпилдик болуп элибиз єз эмге-
гинин жемишин кєрсє деген улуу 
їмїттє жашап келебиз. Ушул ти-
лектерибиз ишке ашып, бїгїнкї 
иштердин берекетин берген кїн-
дї насип кылсын. 

Уулкан КЕНЖЕГАРАЕВА, 
Талас облусунун Манас 
районундагы Кайыўды 

айылдык кеўешинин 
тєрайымы

Өткөндү эстеп, келечекти күтө билели

Тоют арзандайт, азыктык 
буудайдын баасы кєтєрїлбєйт!

Республикада  акыркы убактарда 
тоюттун, азык-тїлїктїн кээ 
бир тїрлєрїнїн баасы кескин 
кымбаттаган. Бир тїк чєп 500 
сомго чейин бааланган учурлар болду. 
Буудайдын баасы  бир жыл ичинде 40 
пайызга кымбаттаганын Улуттук 
статистика комитети билдирди. 
Андыктан, Айыл, суу чарба жана 
аймактарды єнїктїрїї  министри 
Аскарбек Жаныбеков ушул аптада 
республикадагы оруп-жыйноо 
жумуштарынын жїрїшї жана  
кымбатчылык маселеси  боюнча  
маалымат берїї їчїн атайын жыйын 
єткєрдї. Анда  министр мындан ары 
тоюттун баасы тїшєєрїн, азыктык  
буудайдын да арзандашы кїтїлїп 
жаткандыгын билдирди. 

БААЛАР АРЗАНДАЙТ!
Аскарбек Жаныбековдун айтымында 

республикага  учурда чет жактан тоют-
тун тїрлєрї келїїдє.  Анткени, тоютту 
экспорттоого болгон кошумча нарк салы-
гы алынып салынган. “Андыктан, мындан 
ары тоюттун баасы кєтєрїлбєйт, тескери-
синче тємєндєйт»,- деди Аскарбек Жаны-
беков басма сєз жыйынында.  

Андан тышкары министр жыйын учу-
рунда учурдагы оруп-жыйноо иштеринин 
кызуу жїрїп жаткандыгын, бирок тїшїм-
дїїлїк боюнча маселе жаралгандыгы туу-
ралуу билдирди. 

Алдын ала маалыматтар боюнча  бул 
жылы буудай жана дан эгиндеринин тї-
шїмї єткєн жылдагыга караганда 35%га 
аз болот. Жїгєрїнїн  тїшїмдїїлїгї 10-
15%га аз болот.

«Бул жылы вегетация учурунда жаан-ча-
чынга байланыштуу кєйгєйлєр кєп. Чїй 
облусунда жаан-чачын жылдык орточо 
кєрсєткїчтєн тємєн болду. Ошондой эле 

вегетациянын башталышында сугат суу-
су дагы аз болду. Бирок, жалпысынан ала 
турган болсок, азыр абал сугат суусу менен 
камсыздоо жагынан да 2014-жылдагыдай 
кыйын болгон», - деди министр. 

Ошондой болсо да  быйыл  айрым азык- 
тїлїктїн, башкысы азыктык буудайдын 
наркы кєтєрїлбєйт. Анын себебин ми-
нистр дан эгиндерин экспорттоочу не-
гизги єлкє Россияда буудайдын тїшїмї 
жакшы болуп, баалар арзандап жатканы 
менен тїшїндїрдї.

ОРУП-ЖЫЙНОО ИШТЕРИ КЫЗУУ ЖЇРЇЇДЄ
Азыркы учурда республиканын тїштїк 

аймактарында, Чїй, Талас облустарын-
да кылкандуу дан эгиндери - буудай ме-
нен арпанын оруп-жыйноо иштери кызуу 
жїрїп жатат. Ал эми Ысык-Кєл облусун-
да оруп-жыйноо иштери жаўыдан баш-
талды. Нарын облусунда  август айынын 
їчїнчї декадасында башталышы кїтї-

лїїдє. 2021-жылдын 2-августуна карата 
463,6 миў га кылкандуу дан эгиндеринин 
62,4%ы же былтыркы жылдан 47,0 миў га 
кєп жыйналган. 

Чїй облусунда кылкандуу дан эгинде-
ринин 95,3%ы жыйналган. Жалал-Абад 
облусунда жалпы 30,1 миў гектар аянттын 
22,6 миў гектар аянты же 75,1%ы  жый-
налды.  Ал эми  Баткен облусунда 52,3%, 
Ош облусунда 59,4% оруп-жыйноо иште-
ри аяктап калды. 

ТЇШЇМДЇЇЛЇК АЗ
Республика боюнча кылкандуу дан 

эгиндеринин дїў жыйымы 242,3 миў тон-
наны тїзїп, єткєн жылга салыштырмалуу 
101,0 миў тоннага аз болгон. Ал эми, тї-
шїмдїїлїк орточо 16,0 ц/га тїзїп, єткєн 
жылга салыштырмалуу 10,0 центнерге  че-
йин тємєндєдї болду.

Буудайдын тїшїмдїїлїгї боюнча эў 
жогорку кєрсєткїч Жалал-Абад облусунда 

байкалууда: 25,3 -28,7 ц/га тїзїїдє. 
Арпа боюнча да эў жогорку тїшїм-

дїїлїк Талас, Жалал-Абад облусунда бай-
калууда – 20,0 -21,1 ц/га болууда.

Кылкандуу дан эгиндеринин тїшїмїн 
жыйноо менен бирге, Баткен, Жалал-Абад, 
Ош, Талас жана Чїй облустарынын чарба-
кер субьектилери картошка, жашылча жа-
на бакча єсїмдїктєрїн жыйнап жатышат. 

Жашылчалар  241,1 миў тонна жыйна-
лып,  2020-жылга салыштырмалуу 17,2 
миў тоннага, бакча єсїмдїктєрї 143,8 миў 
тонна жыйналып, былтыркыдан 3,1 миў 
тоннага кєп болгон.

Картошканын болжолдонгон  дїў жы-
йымы 1291,2 миў тоннаны тїзїп,  был-
тыркыдан 36,0 миў тоннага тємєн  бо-
луусу кїтїлїїдє. Анткени картошканын 
аянты быйыл 1,4 миў гектарга азайган. 
Ошондой эле, бакча єсїмдїктєрїнїн  аян-
ты быйыл 700,0 га азайгандыктан анын  
дїў жыйымы 243,0 миў тонна же былтыр-
кыдан 18,5 миў тоннага аз жыйналуусу 
кїтїлїїдє. Жашылчанын дїў жыйымы 
1169,8 миў тонна же былтыркыдан 38,6 
миў тоннага кєп болуусу болжолдонууда. 

ТАЛААЛАРДА 500 КОМБАЙН ИШТЕП ЖАТАТ
Оруп-жыйноо иштерине тартылган 

айыл чарба техникаларынын даярдыгы 
жакшы. Республика боюнча 500дєй ком-
байн талааларда иштеп жатат. Ошондой 
эле, бардык облустарда кылкандуу дан 
эгиндерин сактоочу жайларды даярдоо 
иштери жїрїп жатат.

Республиканын нефтетрейдерлери та-
рабынан дыйкан-фермерлердин кїйїїчї 
майлоочу майларга болгон керектєєсїн 
єз убагында, їзгїлтїксїз камсыз кылуу 
їчїн бардык нефтебазаларда жана май 
куюучу станцияларда керектїї кєлємдєгї 
КММ кору сакталган.  2-августка карата 
дизелдик отундун жалпы керектєєсїнїн 
69,7%ы камсыздалган. Бир литринин ор-
точо сатуу баасы 48,8 сомду тїзїїдє.

 
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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Токтобаев Кубанбек Аманато-
вич 1961-жылы 26-июнда Ысык-
Кєл районунун Жаркынбаев 
айылында туулган. Балалык ке-
зи советтик балдардай эле адат-
тагыдай єттї. Мектеп босогосун 
аттады. Пионердик дружинанын 
катарында тапталды. Комсомол 
болуу ал учурда ардактуу. Окуу-
дан тышкары чарбанын айыл 
чарба жумуштарына жардамга 
келишчї. Киндик каны тамган 
туулган жеринде К.Жаркынбаев 
атындагы орто мектепти бїттї.

Атасы Аманат Аилчиевич Ток-
тобаев экономист-бухгалтер эле. 
Эл-журту сыйлашчу. Эмгекчил-
диги, ары акылмандуулугу ме-
нен айырмаланып туруучу. Ал 
эми апасы Айша Турдукеевна 
география мугалими. Миўдеген 
окуучулардын сїйїктїї эжеси-
не айланып, татыктуу билимин 
берди. Алар адамдар менен баар-
лашып сїйлєшїїнї улуу бакыт 
деп эсептешкен жана ушул нук-
та жашашкан.

Албетте, ата-энеси оўой мез-
гилде жашашпады. Турмуш-
тун ачуу жана таттуусун бирге 
татышты. Эриш-аркак мээнет, 
аракеттери текке кетпеди. Ын-
тымактуу їй-бїлєнїн солк этпес 
тїркїгїн тирешип, жакшы кїн-
дєрдїн кїбєсї болушту. Балда-
рына тереў билим, татыктуу таа-
лим берїї їчїн болгон мїмкїн-
чїлїктєрїн жумшашты. 

Кубанбек балдардын туну ка-
тары энесинин тилинен чыкпай, 
эў башкы жардамчысына айла-
нып, бир тууган ини-карындаш-
тарына їлгї болууну кєздєєчї.

1978-жылы Кыргыз мамлекет-
тик медициналык институтка 
окууга тапшырды. Ємїр сакчысы 
болуу тилегине жетїї їчїн  жак-
шы окуду. Кыйынчылыктарга 
чыдады. Педиатрдык кесипке ээ 
болду. Окуу жайды аяктаары ме-
нен 1985-жылы Ысык-Кєл облус-
тук Каракол шаарындагы кургак 
учукка каршы диспансерде врач 
фтизиопедиатр болуп, алгачкы 
эмгек жолун баштады. Мына 
ушул аталган диспансер ал їчїн 
башат болуп калды. Анткени, 
врач интернден тартып башкы 
врачтыкка чейинки татаал жол-
ду басып єттї. Туз насип буйру-
ган соў, кандай кыйынчылыктар, 
жетишпестик, кемчиликтер бол-
босун чыдаган оў болорун мына 
азыр билип, эмгек їзїрїн кєрїп 
жатат. Дарыланганы келгендер-
дин ыраазычылыгы менен сї-
йїїсїнє сєз жетпес.

Эмгек жолуна кєз жїгїртсєк 
1990-жылы Балыкчы шаарын-
дагы кургак учукка каршы бє-
лїмдї башкарат. Бєлїм башчы 
тез эле оозго алынат. Ал эми 
1999-жылы Ысык-Кєл облустук 
кургак учукка каршы диспансер-
дин башкы дарыгерлигине кє-
тєрїлєт. 2000-жылдан аталган 
диспансердин башчысы  болуу 
менен бирге облустук бириккен 
ооруканасынын “Кургак учук” 
программасынын координатору 
болуп иштейт. 2005-жылы Ысык-
Кєл облустук кургак учукка кар-
шы кїрєшїї борборунда дирек-
тор болуп эмгектенет. 2013-жыл-

дан бери Жети-Єгїз районунда-
гы чоўдор боюнча  Республика-
лык дарылоо жана калыбына 
келтирїї борборуна директор 
болуп иштеп, ийгиликтерди жа-
ратууда.

Кубанбек Аманатович бїткїл 
ємїр жолунда мыкты кесипкєй 
адис катары кєрїндї. Талант-
туу уюштургуч, мыкты жетекчи 
теория менен практиканы айка-
лыштыруу менен илимий иште-
рин илгерилетїїдє. Кесипкєйлї-
гїн чыўдоого кєп кїчїн арноодо. 
Андыктан, конференция, семи-
нарларга,  клиникалык талаш-
тартыштарга такай тартылып 
келет.

Жетекчилик ишмердиктери-
не токтолсок: кургак учукка кар-
шы кїрєшїї облустук борборун 
жетектеп турганда эў алдыўкы 
мамлекеттик дарылоо статусун 
алууга жетишкен. Башкача айт-

канда, 2005-жылдан бери 60 кой-
калуу алдыўкы дарылоо мекеме-
сине айланды. Директор болгон 
учурдан “Манас” программасы-
нын алкагында бир топ иштерди 
жандандырышкан. Айталык, ма-
териалдык-техникалык базасын 
чыўдоо, ооруларга оптималдык 
шарт-жагдайларды тїзїї, лабо-
раториялык жабдууларды жана 
дарыларды камсыздоого айтар-
лык кєўїл бурулган. Эў башкы-
сы капиталдык оўдоп-тїзєєлєр 
менен кєркїнє чыккан.

Учурдагы иштеринен айтсак, 
чынында жетишкендиктер ар-
бын. Мисалы, санариптештирїї 
колго алынып, видеобайкоолор 
коюлган. Медициналык жаб-
дууларды жаўыртуу жанданган. 
Суу менен камсыз кылуу, жы-
лытуу системалары капиталдык 
оўдоо-тїзєєлєрдєн єткєрїлгєн. 
Жасалган жаўылыктардын баа-

рын жазып олтурсак, кагаз тїт 
келбес.

Баса, баарын айтпай коё ту-
руп, басымды былтыркы жыл-
га жасабасак болбойт. Кїтїїсїз 
келген кїйїттєр, кыйын кыр-
даал  “COVID-19” эстен эгерим 
чыкпас. 2020-жылдын карга-
шалуу  июль айында айлабыз-
ды таппай турдук. Онтогон 
оорулар кєбєйїп,  суук кабар-
лар жїрєгїбїздїн сары суусун 
алып турду. Калп айткан менен 
болбос медициналык мекемелер-
дин, анда иштеген медиктердин 
даярдыктары, шарт-жагдайлары 
тєп келбей шайлары ооп турган. 
Мына ушундай оор шартта Ку-
банбек Аманатовичтер жардамга 
келишти. Тез аранын ичинде  
оорулууларды кабыл алып, да-
рылоочу госпиталга айланышты. 
Келгендерди кєрїї, кеўеш бе-
рїї менен дарылай да башташ-
ты. ”Кызыл зона” кыймылы тар-
типке келтирилди. “Єлїп кайра 
тирилгендердин” бїгїнкї сєзїнє 
кулак тїрєлї. 

- Дем жетпей, дене табым 
алоолонгон оттой ысып, ти-
рїїлїктєн їмїтїмдї їзїп. айы-
гарыма кєзїм жетпеди. Айтчу ке-
резимди балдарыма айтып ка-
лайын, їстїмє киргизгиле деп 
чыркырап ыйлап жатсам. Ка-
рап  жаткан жанымдагы дары-
гер: “Сиз жашайсыз, єзїўїздї 
таштабай жакшы ойлорду ой-
лоўуз.  Биз сизди сакайтып чы-
гарабыз. Жакшылыктан эртеле 
кїдєр їзїїгє болбойт” деп кї-
лїмсїрєдї. Чындык керек, дары-
гердин айтканына ишенип, жа-
быккан жаным жай ала тїштї. 
Жашоого болгон сїйїїм ойгон-
ду. Мени ал дарыгер дарысы ме-
нен эмес, жан эргиткен сєзї ме-
нен дарылап салгандай болду. 
Ал жадырап їстїбїзгє кирген-
де ооруган жерлерибиз басылып, 
ємїр, ишеним бирге киргендей 
кадимкидей сергип калар элек. 
Ырас эле ысыган денем нормага 
тїшїп, дем алуум жайына кел-
генсип, маўдайымда турган да-
рыгер таянар тоомо айланды. 
Бул Улугмандай Кубанбек так-
шалган тажрыйбалуу дарыгер 
экен. Колунун жеўилин айт! Чоў 

рахмат! деп кеп кылгандар Же-
ти-Єгїз районунда четтен чыгат.

Ырас эле ошол былтыркы 
жылкы кыйын кезде мында 
300дєн ашык оорулуулар жатып, 
дарыланышып сакайып чыгыш-
кан. 600гє жакын оорулуулар-
га амбулатордук кеўештер бе-
рилген. Эў башкысы – Кубан-
бек Аманатовичтердин жетиш-
кендиктери ємїрдєн кїдєр їзїп 
келгендердин їмїтїн кайрадан 
жандырды. “Кызыл зона” ак жол-
той зонага айланды. Мына бї-
гїнкї кїндє да кїрєш кїчїндє. 
Дарыланганы келген 73 адамдын 
53їнїн абалы оор. Кайра калы-
бына келтирїїчї бєлїмдїн жа-
маатына рахмат. Кїндїр-тїндїр 
бел чечпей иштешїїдє. 

Албетте, Кубанбек Аманато-
вичтин кургак учукка каршы 
жїргїзїп жаткан нечен жылкы 
эмгектери айтып бїткїс. Бул 
оорунун алдын алуу їчїн бир-
диктїї аракеттер абдан керек. 
“Кургак учук” программасынын 
алкагында бардык облустарды 
кыдырып, кеўешин берип, таж-
рыйбасынан бєлїшїп келїїдє.

Билимин єркїндєтїї жагынан 
башкаларга їлгї. Кургак учук 
жана дем алуу органдары боюн-
ча илимий эмгектерди биргеле-
шип жазып келїїдє. 2008-жыл-
кы саламаттык сактоо чєйрєсїн-
дє КРнын сыйлыгын алуу їчїн 
болгон конкурстун катышуучусу. 

Алган сый-урматтарына ток-
толсок: КР саламаттык сактоо 
министрлигинин, Ысык-Кєл 
мамлекеттик администрациясы-
нын, Каракол, Балыкчы шаар-
ларынын, Кыргыз медицина-
лык ассоциациясынын Ардак 
грамоталары менен сыйланган. 
Кыргыз Республикасынын сала-
маттык сактоосунун мыктысы. 
Ысык-Кєл облусунун тїзїлгєн-
дїгїнїн 70, Каракол шаарынын 
тїзїлгєндїгїнїн 150 жылдыкта-
рынын эстелик медалдары менен 
сыйланган. Жети-Єгїз району-
нун ардактуу атуулу. Жана баш-
ка бир нече сыйлык, алкыштар-
дын ээси.

Кубанбек Аманатович окуу-
да жана иште таалим алган жа-
на колдогон устаттары менен 
ар дайым сыймыктанып келди.  
К.И.Колодяжная, О.С.Сайнасыро-
ва, У.С.Молдоканов, Д.М.Саалие-
ва, А.Ш.Алишеров, Т.Ч.Чубаков, 
А.А.Асанбаев, А.О.Чумуев жана 
башка асыл инсандардын таа-
сиринде агарды. Кєптї їйрєндї. 
Єзї да жаштарга учурда устат. Ус-
тат катары кадыр-баркка жетти.

Кубанбек Аманатовичтин зор 
бактысы ємїрлїк жубай кїтїї 
жагынан жаўылбады. Сїйїк-
тїїсї Кїлїйпа Сулаймановна 
Байболова менен медициналык 
институтта чогуу окуду. Сту-
денттик татаал да, романтика-
луу кїндєрдї бирге єткєрїштї. 
Курсташы, кесиптеши ємїр ше-
риги Кїлїйпа Сулаймановна ар 
дайым колдоп келди. Ынтымак, 
ырашкерлик, сїйїї ширелген 
їй-бїлє бекем болорун турмуш 
ырастады. 4 баланын ардактуу 
ата-энелери.

Тун кызы Жазгїл Кубанбеков-
на финансист. Жаўыл Кубанбе-
ковна врач стоматолог, Бекжан 
Кубанбекович врач-хирург. Ай-
жан Кубанбековна лингвист-ко-
тормочу. Албетте, мына ушул 
жетишкендиктердин баары ата-
энелердин теўдешсиз эмгеги. 
Уул-кыздардын жетишкендик-
терине жетине алышпай, небе-
релердин сїймєнчїлїгїнєн ку-
баттанышат. “Мага жашоо берген 
ата-энеме таазим” деп Кубанбек 
Аманатович бекеринен айтпады. 
Аккан арыктан суу агары ырас 
турбайбы.

Кубанбек Аманатович, кут-
ман курак – 60 жашыўыз кут 
болсун! 

Айчїрєк МАКЕШОВА

ЭЛ СЇЙЇЇСЇНЄ АРЗЫГАН ИНСАН

Кесиптештери менен Їй-бїлєсї



Саамалык Сыйлык – сыймык

4-августта “Ысык-Кєлдє сїзїї 181”, “GAMMA Rеvolution Fest'21” жана “Ысык-Кєл 
жарышы 2021” аталышындагы їч чоў долбоордун уюштуруучулары пресс-конференция 
єткєрдї. Алар дїйнє жїзї, анын ичинде кыргыз эли коронавирустан жабыркап, 
кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыктан “Спорт - бул вирустан мыкты 
коргоо!” аттуу ураандын астында сергек жашоого їгїттєп, ооруну оўой жеўїї 
їчїн активдїї жашоо образына чакырышты. Аталган їч долбоорго багытталган 
масштабдуу иш-чара жер бермети болгон Ысык-Кєлдє 2021-жылдын 24-августунан 
29-августуна чейин єтєєрї пландалды. Бул саамалыкты дїйнєгє жар салып 
чагылдыруу їчїн жалпыга маалымдоо каражаттарынын єкїлдєрї, миллиондогон 
абоненттери бар белгилїї блогерлер (чет єлкєлїктєр дагы) да тартылат. Аталган 
долбоорлор туурасында уюштуруучулардын айрымдарын кепке тарттык. 

Dasmia компаниялар 
тобунун президенти 

Турусбек МАМАШОВ:

“КАСИЕТТЇЇ КЄЛЇБЇЗДЇ ДЇЙНЄ 
ЭЛИНЕ ДАЎАЗАЛАЙБЫЗ”

- Коронавирустан чочуп, кор-
куп турган элди спорт менен ма-
шыгууга, кыймыл-аракетте бо-
лууга чакырып, ошондой эле 
Кыргыз Республикасындагы ка-
сиеттїї кєлїбїздї дїйнє элине 
даўазалоо їчїн ушул аракеттер-
ди ишке ашырууга жан їрєп жа-
табыз. “Ысык-Кєлдє сїзїї-181” 
уникалдуу долбоорунда кыргыз 
спортчусу Владислав Шулико ка-
наттардын, калактардын жана 
башка кємєкчї буюмдардын жар-
дамысыз Караколдон Балыкчы-
га чейин кєлдїн узундугу боюн-
ча 181 км аралыкты сїзїп єтєт. 
Бул ден соолукту чыўдоо боюнча 
рекорддук кєрсєткїч. Ошондой 
эле, мындай аралыктагы кєлдї 
сїзїп єтїї 1-жолу болууда. Буй-
руса, Жаратканыбыз Владислав 
Шуликого дем-кїч берип, Ысык-
Кєлдї узунунан ийгиликтїї сї-
зїп єтсє, биринчи дїйнєлїк ре-
кордду жаратат. Андыктан, бул 
долбоорду Dasmia компаниялар 
тобу ишке ашыруу максатында 
спортчубузга ийгиликтерди ти-
леп, алдын ала керектїї камыл-
галарды кєрїп жатабыз. 

КРнын Президентинин 
кеўешчиси 

Руслан КЫДЫРМЫШЕВ:

“ПРЕЗИДЕНТИБИЗ БУЛ ИШ-ЧАРАНЫ 
КОЛДООРУН БИЛДИРДИ”

- Бул биринчиден, Кыргыз Рес-
публикасы їчїн чоў бир спорт-
тук маараке болот. Президен-
тибиз Садыр Нургожоевичке 
спортчу Владислав Шуликонун 
кєлдї узунунан 181 км аралыкта 
сїзїп єтєєрїн айтканыбызда аб-
дан кубаныч менен кабыл алды. 
Бирок, анын коопсуздугуна, ден 
соолугуна тынчсызданып, кан-
ча жашта экенине, буга чейин-
ки жетишкен ийгиликтерине кы-
зыкты. Бардык маалыматтарды 
алган соў, бул иш-чараны толу-
гу менен колдоорун билдирди. 
Владислав Шулико сїзїп бара 
жатканда анын коопсуздугуна, 

ден соолугуна кєз салган адис-
тер менен теплоход коштоп жї-
рєт. Мына ошол теплоход Пре-
зидентибиздин атынан жардам 
болот. Ошондой эле, Мамлекет 
башчыбыз Кыргыз Республика-
бызды, Ысык-Кєлїбїздї дїйнє-
гє даўазалоону максат кылган 
спортчуга ийгиликтерди каалап, 
бийлик єкїлдєрї да ар тараптан 
жардам берїїсїн буйруду. Дїй-
нєлїк рекордго Ысык-Кєлїбїз-
дї даўазалап киргизїїгє аракет 
кылып жаткан спортчубуздун 
максаты – Кыргыз Республикасы 
їчїн чоў сыймык экенин Прези-
дентибиз белгилегендиктен мен 
бїгїн ушул иш-чарага катышып 
олтурам. Америкалык бир спорт-
чу 180 км сууда сїзїп єтїп, дїй-
нєлїк рекорд жараткан экен. Ал 
эми биздин спортчубуз Владис-
лав 181 км аралыктагы кєлїбїз-
дї сїзїп єтсє, бул албетте дїй-
нєлїк рекордго кирип, кыргыз 
мамлекети, кыргыз спортчусу-
нун кїчтїїлїгї дїйнєгє даўа-
заланат. Башкысы спортчубуз-
дун аман-эсен кєксєгєн чегине 
сїзїп жетип алуусун Кудайдан 
тилейбиз.

Эл аралык класстагы 
спорт чебери 

Владислав ШУЛИКО: 

“БУЙРУСА ЇЧ ЖАРЫМ, ТЄРТ КЇНДЄ 
КЄЛДЇН УЗУНДУГУН СЇЗЇП ЄТЄМ”

- 181 км аралыктагы кєлдї сї-
зїї аракети башталгандан кийин 
кургакка чыкмай жок. Кїнїнє їч 
саат катерге чыгып эс алып, та-

мактанып, уктап, кайрадан сї-
зїїнї улантам. Учурда кїндє 
тынбай беш саат бассейндерде сї-
зїп, машыгууларымды улантып, 
болгон аракетимди кылып жатам. 
Буйруса, їч жарым, тєрт кїндїн 
ичинде 181 км аралыктагы кєл-
дїн узундугун сїзїп єтєм деген 
максатты алдыма койдум. Эў не-
гизгиси, ошол кїндєрї аба ырайы 
туруктуу болуп турса дейм.

КРнын ММА 
Федерациясынын 

президенти Бабур ТОЛБАЕВ: 

“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЇЧЇН 
ЖАГЫМДУУ ИМИДЖ ТЇЗЇЛЄТ”

“GAMMA REvolution Fest'21” 
долбоору КРнын ММА Феде-
рациясы жана КФнын GAMMA 
(Аралаш мушташтын глобал-
дык ассоциациясы) єнєктєштї-
гї менен ишке ашат. Ысык-Кєл-
дїн тїндїк жээгинде Азия чем-
пиондугунун алкагында фести-
валь спорт менен бизнести би-
риктирип, бизнес-форум, IT-
форум, блогерлер форуму, ки-
нофестиваль жана шахмат ма-
рафону єтєт. Аны менен бирге 
ММА боюнча Азия чемпион-
дугу аяктайт. Бул иш-чараларга 
окумуштуулар, ишкерлер, биз-
нес-тренерлер, социалдык медиа-
нын єкїлдєрї, IT-адистер жана 
чет элдик спортчулар катышат. 
Ар бир иш-чараны Ысык-Кєл-
дїн борборунан бїткїл дїйнє-
гє, миллиондогон абоненттерге 
социалдык тармактар аркылуу 
блогерлер, ММК єкїлдєрї тїз 
алып беришет. Бул учурда Кыр-
гыз Республикасы їчїн жагым-
дуу имидж тїзїлєт. 

29-августта “Ысык-Кєл жары-
шы 2021” долбоорунун алкагын-
да Кыргыз Республикасы, Єз-
бекстан, Казакстан, АКШ, Россия 
жана башка єлкєлєрдїн велоси-
педчилери Ысык-Кєлдїн тїштїк 
жээгинде 50 чакырым аралыкка 
веложарышка тїшїшєт. Бул ки-
лометр профессионалдар, ышкы-
боздор жана ардагерлер катего-
риясында. Долбоорду КРнын ве-
лоспортунун ышкыбоз ыктыяр-
чылары ишке ашырат. Аталган 
долбоорду буга чейин дїйнє-
лїк алдыўкы ишкерлер, атак-
туу спортчулар, ийгиликтїї ма-
шыктыруучулар, белгилїї ин-
сандар колдоп келишкен.

“СПОРТ – БУЛ ВИРУСТАН  
 МЫКТЫ КОРГОО!” “Айсулуу менен жапон балбанынын 

кїрєшї теў кїрєш болду”

Токио - 2020 жайкы Олимпиада оюндарында 
Айсулуу Тыныбекова финалдык беттеште 
жапониялык Юкако Каваи менен кїч сынашып, 
3:4 эсебинде жеўилїї ызасын тартып, кїмїш 
байгеге ээ болду. Кїмїш медаль єлкєбїз їчїн, элибиз 
їчїн да сыймыктуу. Таймаш 5 мїнєткє жакын 
созулуп, Жапон балбанына 2 эскертїї, Айсулууга 
1 эскертїї берилди. Ушундан улам эл арасында 
“Бул жерде Юкако Каваиге тартып коюшту” деген 
пикирлер да айтылгандыктан, КРнын кыз-келиндер 
кїрєш федерациясынын вице-президенти Байгазы 
Кенжебаев менен байланышып, маалымат алдык.

- Байгазы Бобунович, са-
ламатсызбы? 4-августтагы 
финалдык беттеште Айсу-
луу Тыныбекова менен Юка-
ко Каваинин кїрєшї туура-
сында айтып берсеўиз. “Жа-
пон балбаны Юкако Каваиге 
тартып коюшту” деген пи-
кирлерге кандай карайсыз?

- Жазгїл, саламатсызбы? 
Биринчиден, Айсулуу балбан 
кызыбызга дем-кїч берип, 
колдоп, сїрєп турган Кыр-
гыз Республикасындагы бар-
дык кїйєрмандарга миў мер-
тебе ыраазычылык билдирем. 
Айсулуу кызыбыз єз машы-
гууларында талыкпай, болгон 
кїч-аракетин жумшап, атал-
ган Олимпиада оюндарында 
“кыргыз элиме алтын байге 
тартууласам” деген ой-максат-
та келген. Ага чейинки бардык 
беттештери да абдан жакшы 
єттї. Ал эми 4-августтагы фи-
налдык беттеште жапон балба-
ны менен кїрєшкєнї теў кїрєш 
болгонун жашырбайм. Бирок, 
бул кїнї финалдык бак атаан-
дашына ооп кетти. Мындай 
таймашты чоў спортто жїргєн-
дєр жакшы тїшїнєт. Андык-
тан, бир упайдын кем болуп 
калганына Айсулуу тараптан 
да, машыктыруучусу тарабы-
нан да эч кандай катачылык-
тар кеткен жок. Ошондой эле, 
калыстар тарабынан да эч кан-
дай кемчиликтер, тартып кой-
ду деген кїмєн саноолор бол-
гон жок. 

- Айсулуунун аракети эли-
биздин тєбєсїн кєккє жет-
кирди. Кєз тийбесин. Сый-
лык тапшырылып жаткан-

дагы кєз жашы баарыбыз-
дын жїрєктї эзди.

- Туура. Алла Таала берген 
кїмїш медалга да Кудайга шї-
гїр дейли. Айсулуу талыкпас-
тан дїйнє элине єлкєбїздї да-
ўазалап, Кыргыз Республика-
сынын туусун желбиретип ке-
латат. Артында єсїп келе жат-
кан спортчу кыздарыбызга, 
сиўдилери Айпери, Мээрим-
дерге їлгї болуп, алардын ке-
лечегине чоў жол салып берди. 
Айсулуу эмне деген кыйынчы-
лыктардан єттї. Анын кыйна-
лып басып єткєн жолун Ай-
пери менен Мээрим “Айсулуу 
эжебиздей болобуз” деп улап 
келе жатышат. Баарыўыздар 
кїбє болгондой Токио - 2020 
жайкы Олимпиада оюндарын-
да Мээрим коло медалга, Ай-
пери 5-орунга абдан татыктуу 
кїрєшїштї. Айпери да финал-
га чейин татыктуу келди. Єлкє 
тарыхында 1-жолу Олимпиа-
да оюндарынан кїмїш бай-
ге алган жигиттерден Акжол, 
балбан кыздардан Айсулуу, 
коло медалга Мээрим, ал эми 
5-орунга Айпери кызыбыз ээ 
болду. Андыктан, Кудай буйру-
са, келээрки Олимпиада оюн-
дарында биздин балбан кыз-
дар сєзсїз алтын байгеге жетет 
деген ишеничтемин.

- Учурда эмне менен алек 
болуп жатасыздар?

- Бїгїнкї кїндє эркин кїрєш 
боюнча биздин балбан жигит-
терибиз кїрєшїп жатышат. 
Ошого баарыбыз жан тартып, 
дем-кїч берип, команданы сї-
рєп жатабыз.

Жазгїл КАРБОСОВА 

Байгазы КЕНЖЕБАЕВ, КРнын кыз-келиндер 
кїрєш федерациясынын вице-президенти: 

2021-жылдын 6-августу 13
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  6-августу14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ÷å÷èìäåðèí 
"Êà÷êûíäàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíà øàéêåø êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2003-æûë-
äûí 4-àïðåëèíäåãè ¹188 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 
Êà÷êûíäàð ìåíåí èøòºº æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóó-
ðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà êà÷êûíäàð ìåíåí èøòºº æºí¿íäº æîáîäî:

- 6-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "óøóë òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñè-

íå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Æîáîíóí 1-òèðêåìåñèíå" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"8. Àäàì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê 

àðàñû àðêûëóó ºòêºð¿¿÷¿ ïóíêòòà ºò¿í¿÷ áåð¿¿ êàà-
ëîîñóí áèëäèðãåí ó÷óðäà èììèãðàöèÿëûê êîíòðîëäîî 
îðãàíûíûí ûéãàðûì óêóêòóó êûçìàòêåðè:

- êóïóÿëóóëóê øàðòòàðûí ñàêòîî ìåíåí àäàìãà æàíà 
àíûí ¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿íº ºò¿í¿÷ ìåíåí êàéðûëóó òàð-
òèáèí ò¿ø¿íä¿ðºò;

- óøóë Æîáîíóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ôîðìà áîþí-
÷à òîëòóðóó ¿÷¿í ºò¿í¿÷ò¿í áëàíêûí áåðåò;

- ºò¿í¿÷ò¿ áåð¿¿ çàðûë áîëãîí ûéãàðûì óêóêòóó îð-
ãàíäûí äàðåãèí æàíà áàéëàíûø ìààëûìàòòàðûí áèë-
äèðåò, æå áîëáîñî àäàìäûí êààëîîñó áîþí÷à "Êà÷êûí-
äàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
4-áåðåíåñèíäå áåëãèëåíãåí ìººíºòòºðäº àíäàí àðû 
ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíãà êàéðà æèáåð¿¿ ¿÷¿í ºò¿í¿÷-
ò¿ êàáûë àëàò;

- àäàìäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê 
÷åê àðàñûíàí ºò¿¿ãº óêóê áåð¿¿÷¿ æàðàêòóó äîêóìåíò-
òåðè áîëãîí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëå-
êåòòèê ÷åê àðàñû àðêûëóó ºòêºðºò.

Àäàìäûí êèð¿¿ãº òèéèøò¿¿ óðóêñàòû æå êèì ýêåíäèãèí 
ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòè æîê áîëãîí, æå áîëáîñî æàñàë-
ìà äîêóìåíòòåðäè êîëäîíãîí ó÷óðäà èììèãðàöèÿëûê êîíò-
ðîëäîî÷ó îðãàíäàð àíû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëå-
êåòòèê ÷åê àðàñû àðêûëóó ºòêºð¿¿÷¿ ïóíêòòàãû óáàêòûëóó 
êàðìàï òóðãàí æåðãå òºìºíê¿ ìàêñàòòà æàéãàøòûðàò:

- êèì ýêåíäèãèí àíûêòîî æàíà èäåíòèôèêàöèÿëîî;
- êèì ýêåíäèãèí ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåð æîê êû-

ëûíãàí æå æàñàëìà äîêóìåíòòåð êîëäîíóëãàí ó÷óðëàð-
äà òåðèøòèð¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿ç¿¿;

- óëóòòóê êîîïñóçäóêòó æàíà êîîìäóê òàðòèïòè êàì-
ñûçäîî.

Îøîë ýëå ó÷óðäà èììèãðàöèÿëûê êîíòðîëäîî÷ó îð-
ãàíäàð ºò¿í¿÷ áåðãåí àäàìäûí óáàêòûëóó êàðìàï òóð-
ãàí æåðãå æàéãàøòûðûëãàíû æºí¿íäº ûéãàðûì óêóêòóó 
îðãàíãà æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäºð¿íº óáàêòûñûí, äà-
òàñûí æàíà ìààëûìàòòû êàáûë àëóó÷óíóí ìààëûìàò-
òàðûí æàçóó æ¿ç¿íäº áåëãèëºº ìåíåí ìààëûìäàøàò.

Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí ôàêñèìèëü æå áàøêà áàéëà-
íûø àðêûëóó àëûíãàí ìààëûìàòòû òîêòîîñóç êàòòàéò 
æàíà ûðàñòàéò, êûçìàòêåðäè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû àðêûëóó ºòêºð¿¿÷¿ ïóíêòêà ºò¿-
í¿÷ò¿ êàòòîî æàíà ºò¿í¿÷ò¿ êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿ 
(ìûíäàí àðû - ê¿áºë¿ê) áåð¿¿ ¿÷¿í æèáåðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû-
íàí ºò¿¿ãº óêóê áåð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðèñèç, êà÷êûí ñòà-
òóñóí áåð¿¿ æºí¿íäº ðàñìèé ºò¿í¿÷ áèëäèðãåí àäàìäàð-
ãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû àð-
êûëóó ºòêºð¿¿÷¿ ïóíêòòà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáû-
íàí áåðèëãåí ê¿áºë¿ê àíäàí àðû êà÷êûí ñòàòóñóí àíûêòîî 
æîë-æîáîëîðóí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í àäàìäûí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àéìàãûíà êèð¿¿ñ¿íº íåãèç áîëóï ñàíàëàò.

Èììèãðàöèÿëûê êîíòðîëäîî÷ó îðãàíäàð ûéãàðûì óêóê-
òóó îðãàíäûí êûçìàòêåðëåðèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êà÷êûíäàð ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê 
àëàðãà æ¿êòºëãºí æîë-æîáîëîðãî æåò¿¿ óêóãóí, îøîí-
äîé ýëå àäàìäûí ºò¿í¿÷¿ áîþí÷à ÁÓÓíóí ÊÆÊÁ ºê¿ë-
÷¿ë¿ã¿, àíûí ºê¿ë¿ æàíà êîòîðìî÷óñó ìåíåí áàéëàíû-
øóó ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í áåðèøåò.

Óáàêòûëóó êàðìàï òóðãàí æåðäå áîëóó ìººíºò¿ 48 
ñààòòàí àøïîîãî òèéèø.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû 
àðêûëóó ºòêºð¿¿÷¿ ïóíêòòà ìóðäà êà÷êûí ñòàòóñóí áå-
ð¿¿äºí áàø òàðòûëãàí àäàì æå êà÷êûí ñòàòóñóí æîãîòêîí 
àäàì òàðàáûíàí áåðèëãåí ºò¿í¿÷òºð óáàêòûëóó êàðìàï 
òóðãàí æåðäå áîëóó ìººíºò¿ àÿêòàãàíãà ÷åéèí êàðàëàò.";

- 9-ïóíêòóíóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
- 10-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "óøóë òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñè-

íå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Æîáîíóí 2-òèðêåìåñèíå" äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí; 

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"ªò¿í¿÷ò¿ êàòòîî ºò¿í¿÷ áåðãåí àäàìäûí æåêå êàòû-
øóóñóíäà æ¿ðã¿ç¿ëºò.";

11-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "óøóë òîêòîìäóí 
7-òèðêåìåñèíå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Æîáîíóí 3-òèðêåìå-
ñèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû æàíà 31-ïóíêòóíóí 
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíäà" äåãåí 
ñºçäºð "êàëêòû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 13-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"ªò¿í¿÷ áåðãåí àäàì ìåíåí áèðãå êåëãåí àäàìäàð-
ãà ºò¿í¿÷ò¿ êàðîî ìåçãèëèíäå 18 æàøêà òîëãîí ó÷óðäà 
ê¿áºë¿ê áåðèëåò.";

- 14-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "æå êà÷êûíäûí 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ êàòòîî êàðòî÷êàñûí" äåãåí ñºç-
äºð àëûï ñàëûíñûí;

- II ãëàâàñûíûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà 
áàÿíäàëñûí:

"II. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êà÷êûí äåï òààíóó æº-
í¿íäº ºò¿í¿÷ò¿ áåð¿¿í¿í, êàòòîîíóí æàíà êàòòîîäîí 
áàø òàðòóóíóí òàðòèáè";

- II ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 201-203-ïóíêòòàð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"201. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäº-
ð¿ ºò¿í¿÷ò¿ êàòòîîäîí òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà áàø òàðòûøàò:

1) ýãåðäå àäàìãà êà÷êûíäàð æºí¿íäº ìûéçàìäàðäà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìóðäà àíû êà÷êûí äåï òààíóóäàí 
áàø òàðòûëñà, êàéðàäàí à÷ûëãàí æå æà¢û æàãäàéëàð 
æîê áîëãîí øàðòòà.

Àäàìäûí êàéðàäàí áåðèëãåí ºò¿í¿÷¿í êàðîî ¿÷¿í ûé-
ãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäºð¿ òàðà-
áûíàí óøóë Æîáîíóí 37-46-ïóíêòòàðûíäà êàðàëãàí ÷å-
íåìäåðãå ûëàéûê à¢ãåìåëåø¿¿, àðûç áåð¿¿÷¿ òàðàáû-
íàí áåðèëãåí ìààëûìàòòû (àðûç, à¢ãåìåëåø¿¿í¿í ïðî-
òîêîëó, ìóðäà áåðèëãåí èøòèí ìàòåðèàëäàðû) òóóëãàí 
ºëêºñ¿íäºã¿ êûðäààëäû ýñêå àëóó ìåíåí òàëäîî æ¿ð-
ã¿ç¿ëºò æàíà æà¢û æå êàéðàäàí à÷ûëãàí æàãäàéëàð-
äûí áàð æå æîê ýêåíäèãè æºí¿íäº êîðóòóíäó äàÿðäàëàò.

Æà¢û æàãäàéëàð - áóë ìóðäà áåðèëãåí ºò¿í¿÷ áîþí÷à 
÷å÷èì êàáûë àëûíãàíäàí êèéèí êåëèï ÷ûêêàí æàãäàéëàð. 
Æà¢û æàãäàéëàðãà òºìºíê¿ ó÷óðëàð êèðåò:

- ýãåðäå àäàì òóóëãàí ìàìëåêåòèíå êàéòñà æàíà êóó-
ãóíòóêòîîãî êàáûëñà;

- ýãåðäå àäàìäà òóóëãàí ìàìëåêåòèíäå àë æîê ó÷óðóí-
äà àíäàí êºç êàðàíäûñûç æàãäàéëàð êåëèï ÷ûêñà æàíà 
êóóãóíòóêòîîíóí êóðìàíäûãû áîëóï êàëóóãà íåãèçä¿¿ 
êîðêóíó÷òàð áîëñî;

- ýãåðäå àäàìäà "Êà÷êûíäàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8-áåðåíåñèíäå êàðàëãàí 
¿é-á¿ëº áèðèìäèãè ïðèíöèáèíå ûëàéûê êåëãåí íåãèç-
äåð ïàéäà áîëñî;

- ýãåðäå àäàì òóóëãàí ìàìëåêåòèíäå êóóãóíòóêòîîíóí 
ñåáåáè áîëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí äèíèí, æûíûñûí, ñàÿñèé 
ûíàíûìäàðûí ºçãºðòñº.

Êàéðàäàí à÷ûëãàí æàãäàéëàð - áóë ìóðäà áåðèëãåí 
ºò¿í¿÷ áîþí÷à ÷å÷èì êàáûë àëóó ó÷óðóíäà áîëãîí, àðûç 
áåð¿¿÷¿ãº áåëãèñèç æå áåëãèë¿¿ áîëóóñó ì¿ìê¿í áîëáî-
ãîí æàãäàéëàð. Àëàðãà îøîë àäàìäûí ýðêèíåí êºç êà-
ðàíäûñûç æàíà àíûí ¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿í¿í æå æàêûí 
òóóãàíäàðûíûí èø-àðàêåòòåðè êóóãóíòóêòîîãî, àíûí 
è÷èíåí àðûç áåð¿¿÷¿í¿ êóóãóíòóêòîîãî íåãèç áîëãîí 
ó÷óðëàð êèðåò.

Æàãäàéëàðäû êàéðàäàí à÷ûëãàí æå æà¢û äåï òàà-
íóó ó÷óðóíäà àäàì áåðãåí ºò¿í¿÷ æàëïû íåãèçäåðäå 
êàòòàëàò;

2) ýãåðäå àäàì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 
æàñàãàí îîð êûëìûøû ¿÷¿í ê¿÷¿íº êèðãåí ñîòòóí ºê¿-
ì¿ áîþí÷à ñîòòîëñî.

Æàñàãàí îîð êûëìûøû ¿÷¿í ñîòòîëãîí àäàìäûí ºò¿-
í¿÷¿í êàòòîîäîí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì ûéãàðûì 
óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäºð¿ òàðàáûíàí 
ñîòòóí ÷å÷èìèíèí æå æàçàëàðäû àòêàðóó ûéãàðûì óêóê-
òóó îðãàíûíûí ìààëûìàòûíûí íåãèçèíäå êàáûë àëûíàò;

3) ýãåðäå àäàì ìóðäà êà÷êûí ñòàòóñóíà ýý áîëñî æàíà 
ºç ûêòûÿðû ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí òóóëãàí ºë-
êºñ¿íº æå ¿÷¿í÷¿ ºëêºãº òóðóêòóó æàøîîãî ÷ûãûï êåòñå.

Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäº-
ð¿ òàðàáûíàí æàðàíäûãû òààíäûê áîëãîí æå òóðóêòóó 
æàøàãàí ºëêºäº êóóãóíòóêòîî äàëèëäåíãåí ó÷óðëàðäàí 
òûøêàðû, êà÷êûí ñòàòóñóí æîãîòóó ìàòåðèàëäàðûíûí 
íåãèçèíäå êà÷êûí ñòàòóñóí æîãîòêîí àäàìäûí ºò¿í¿÷¿í 
êàòòîîäîí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëûíàò.

202. Àäàì ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà àðêûëóó ºòêºð¿¿÷¿ 
ïóíêòêà êàéðûëãàí ó÷óðëàðäàí òûøêàðû, ºò¿í¿÷ò¿ êàò-
òîîäîí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì ûéãàðûì óêóêòóó 
îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ìäºð¿ òàðàáûíàí àë êå-
ëèï ò¿øêºí ê¿íäºí òàðòûï 14 æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå êà-
áûë àëûíàò. 

203. ªò¿í¿÷ò¿ êàòòîîäîí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èì-
ãå ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ì-
äºð¿í¿í æåòåê÷èñè êîë êî¸ò.";

-27-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Ýãåðäå àðûç áåð¿¿÷¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí 
àéìàêòûê ò¿ç¿ìäºð¿ ìåíåí áàéëàíûøòû æîãîòñî, àë-
òû àéäûí è÷èíäå ê¿áºë¿êò¿ ºç óáàãûíäà óçàðòïàñà æà-
íà àíûí òóðãàí æåðè àíûêòàëáàñà, àíûí ºò¿í¿÷¿í êà-
ðîî òîêòîòóëàò.";

- 28 æàíà 29-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"28. Áîëãîí ìàòåðèàëäàðäû æàíà äîêóìåíòòåðäè òàë-
äîîäîí êèéèí ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æå àíûí àéìàê-
òûê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðè ñåáåïòåðèí êºðñºò¿¿ 
ìåíåí àðûç áåð¿¿÷¿í¿í ºò¿í¿÷¿í¿í íåãèçä¿¿ë¿ã¿ æå íå-
ãèçñèçäèãè æºí¿íäº êîðóòóíäó äàÿðäàøàò.

29. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ì-
äºð¿ áåðèëãåí ºò¿í¿÷ò¿í ìàòåðèàëäàðûí êàðîîíóí æû-
éûíòûãû áîþí÷à àðûç áåð¿¿÷¿í¿ êà÷êûí äåï òààíóó æå 
àíû êà÷êûí äåï òààíóóäàí áàø òàðòóó æºí¿íäº ÷å÷èìäè 
êàáûë àëûøàò. ×å÷èìãå ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æå 
àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ì¿í¿í æåòåê÷èñè êîë êî¸ò.";

- 30-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 31-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìå-

íåí òîëóêòàëñûí:
"Êà÷êûíäûí 18 æàøêà òîëãîí ¿é-á¿ëº ì¿÷ºñ¿íº êà÷-

êûí ûðàñòàìàñû áåðèëåò.";
- 32-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"32. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æå àíûí àéìàêòûê ò¿ç¿ì-

äºð¿ àäàìäû êà÷êûí äåï òààíóóäàí áàø òàðòóó æºí¿íäº 
÷å÷èì êàáûë àëûíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íä¿ê ìººíºò-
òº, óøóë Æîáîíóí 4-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ôîðìà áîþí-
÷à òèéèøò¿¿ ÷å÷èìäèí êº÷¿ðìºñ¿í àðûç áåð¿¿÷¿ãº æå-
êå êîë êîéäóðóó ìåíåí òàïøûðóóãà æå áàø òàðòóóíóí 
ñåáåáèí æàíà êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäè äàòòàíóó òàðòè-
áèí êºðñºò¿¿ ìåíåí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ êàáàðëîîíó æè-
áåð¿¿ãº òèéèø.";

- 39-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "óøóë òîêòîìäóí 
9-òèðêåìåñèíå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Æîáîíóí 5-òèðêåìå-
ñèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 43-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "ñóðîî áàðàê÷àñûíà" äå-
ãåí ñºçäºðäºí ìóðäà "óøóë Æîáîíóí 7-òèðêåìåñèíå ûëà-
éûê ôîðìà áîþí÷à" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 51-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "óøóë òîêòîìäóí 
10-òèðêåìåñèíå" äåãåí ñºçäºð "óøóë Æîáîíóí 6-òèðêå-
ìåñèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 52-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "àïåëëÿöèÿëûê" 
äåãåí ñºç àëûï ñàëûíñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 1-òèðêåìåñè óøóë òîê-
òîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 5-òèðêåìåñè óøóë òîê-
òîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 6-òèðêåìåñè óøóë òîê-
òîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáî óøóë òîêòîìäóí 4-òèðêåìå-
ñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 7-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-àâãóñòó, ¹101

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2003-ЖЫЛДЫН 4-АПРЕЛИНДЕГИ №188 
"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КАЧКЫНДАР МЕНЕН ИШТЄЄ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ 

БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2007-ЖЫЛДЫН 19-НОЯБРЫНДАГЫ №556 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК 
ЧЕГАРАСЫНДА ЭЛ АРАЛЫК АВТОМОБИЛДИК, АБА 

ЖАНА ТЕМИР ЖОЛ КАТНАШЫ ЇЧЇН АРНАЛГАН 
ЄТКЄРЇЇ ПУНКТТАРЫНЫН ЖАНА КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДОРУНДАГЫ 
ИЧКИ СТАЦИОНАРДЫК ПОСТТОРДУН ИШТЕРИН 

ТАРТИПКЕ САЛУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ" 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí æîë êûéìûëû-

íûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåò-
òèê îðãàíäûí áºë¿ìäºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðè òàðàáûíàí æîë êûéìûëû-
íà òàëàïòàãûäàé êîíòðîëü æàíà êºçºìºë æ¿ðã¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2007-æûëäûí 19-íîÿáðûíäà-
ãû ¹556 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê ÷åãàðàñûíäà ýë àðà-
ëûê àâòîìîáèëäèê, àáà æàíà òåìèð æîë êàòíàøû ¿÷¿í àðíàëãàí ºòêºð¿¿ 
ïóíêòòàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àâòîìîáèëü æîëäîðóíäà-
ãû è÷êè ñòàöèîíàðäûê ïîñòòîðäóí èøòåðèí òàðòèïêå ñàëóó áîþí÷à ÷à-
ðàëàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 6-òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìå-
ñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîì-
äîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êîðãîî, óêóê òàðòèáè æàíà 
ºçãº÷º êûðäààëäàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-àâãóñòó, ¹102

УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫНДА КЫЗМАТ ЄТЄЄНЇ 
УЮШТУРУУ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ 

ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòººí¿ 

óþøòóðóó áîþí÷à èøòè ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 3-ôåâðàëûí-
äàãû ¹51 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò 
ºòººí¿ óþøòóðóó ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê 
êîðãîî îðãàíäàðûíäà êîíêóðñ ºòêºð¿¿í¿í æàíà êàäðëàð ðåçåðâèí ò¿-
ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 13-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí;
- 33-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"Êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óëàðûíûí òèçìåñè ºòêºð¿ëãºí êîíêóðñòóí æûéûíòû-

ãû ìåíåí áèðãå óêóê êîðãîî îðãàíûíûí ðàñìèé ñàéòûíäà æàéãàøòûðûëàò.";
- 37-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"37. Óøóë Æîáîíóí 11 æàíà 12-ïóíêòòàðûíäà êºðñºò¿ëãºí æàêòàðäû 

êîøïîãîíäî, óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíà êûçìàòêà áèðèí÷è æîëó êèðèï 
æàòêàí æàðàíäàð óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí îêóó æàéëàðûíäà áàøòàï-
êû êåñèïòèê äàÿðäîî êóðñòàðûíàí ºò¿¿ñ¿í¿í æûéûíòûêòàðûíûí íåãè-
çèíäå êàäðëàð ðåçåðâèíå êèðãèçèëåò.";

- 39-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è æàíà òîãóçóí÷ó àáçàö-
òàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòºº 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 10-áåðåíåñèíèí 8-áº-
ë¿ã¿íäº áåëãèëåíãåí êóðàêêà æåòêåí ó÷óðäà.

Êàäðëàð ðåçåðâèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðãå îí òºðò æóìóø ê¿í-
ä¿í è÷èíäå áèëäèð¿¿ æèáåðèëåò.";

- 40-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"40. Êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óñó ºòêºð¿ëãºí êîíêóðñòóí æûéûíòûãû ìå-

íåí ìàêóë áîëáîãîí ó÷óðäà, îøîíäîé ýëå êàäðëàð ðåçåðâèíåí ÷ûãàðûë-
ãàíäà, àë óêóê êîðãîî îðãàíûíûí ðàñìèé ñàéòûíà ìààëûìàòòàð æàéãàø-
òûðûëãàí ê¿íäºí æå áèëäèð¿¿ àëãàí ó÷óðäàí òàðòûï îí æóìóø ê¿íä¿í 
è÷èíäå óêóê êîðãîî îðãàíûíà àðûç áåð¿¿ãº óêóêòóó.";

2) àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êîíêóðñòóê òàíäîîñóç êàáûë àëû-
íóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí êûçìàò îðóí-
äàðûíûí òèçìåãèíäå:

- 4-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3 æàíà 4-ïóíêòòàð ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"3. Êèíîëîãèÿ òàðìàãûíäàãû æåòåêòºº÷¿ êóðàìäûí êûçìàò îðóíäàðû.
4. Ìààëûìàòòûê òåõíîëîãèÿëàð òàðìàãûíäàãû àäèñòåðäèí êûçìàò 

îðóíäàðû (IT-àäèñòåð).".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 22-ÿíâàðûíäà-

ãû ¹20 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð ÷ºéðºñ¿íäºã¿, ýêîíîìèêà-
ëûê êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿, æàçàëàðäû àòêàðóó ÷ºé-
ðºñ¿íäºã¿, áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðûíà áèðèí÷è æîëó êàáûë àëûíûï æàòêàí àäàìäàð ¿÷¿í àòàéûí àëãà÷-
êû êåñèïòèê äàÿðäîîíó óþøòóðóó æàíà ºòêºð¿¿ ýðåæåëåðèí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè èøòåð ÷ºéðºñ¿íäºã¿, ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàð-
ãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿, æàçàëàðäû àòêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿, áàæû 
èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êûçìàò-
êåðëåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí òèçìåñèí áåêè-
ò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí è÷êè 
èøòåð ÷ºéðºñ¿íäºã¿, ýêîíîìèêàëûê êûëìûøòàðãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ ÷ºé-
ðºñ¿íäºã¿, æàçàëàðäû àòêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿, áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèí äàÿðäîî 
áîþí÷à áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíèí òèçìåñèíäå:

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Áàæû èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí 

áèëèì áåð¿¿ ìåêåìåëåðè:
- ìèëèöèÿíûí ãåíåðàë-ìàéîðó Àëèåâ Ýðãåø Àëèåâè÷ àòûíäàãû Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí àêàäåìèÿñû;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàæû îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèí äàÿðäîî 

æàíà àëàðäûí êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòóó áîþí÷à âåäîìñòâîëóê áºë¿ì.".
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí 

êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-àâãóñòó, ¹105
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Мен белгилїї акын, публицист, коомдук 
ишмер Ырызалы Жанчаровду ХХ кылымдын 
70-жылдарынан бери абдан жакшы билем.

Анын ошол мезгилдеги облустук, респуб-
ликалык газеталарга жарыяланган ырлары 
кыргыз поэзиясына дагы бир мыкты акын 
келгендигинен кабар берген. Ал жєнїндє 
залкар акын-жазуучулар Темиркул Їмєта-
лиев, Тєлєгєн Касымбеков, Жунай Мавля-
нов, Байдылда Сарногоев, Омор Султанов, 
Жолон Мамытов, Кармышак Ташбаев жана 
башкалар єз учурунда калыс пикирлерин 
айтышкан эле. Андай акындар кєрїнгєн эле 
авторду кєк мейкинге кєтєрїп чыга бериш-
пеген. Демек, автордун тубаса кєрєўгєсїн, 
талантын жогору баалашып, ушундан бир 
чоў, акын чыгат деген жакшы їмїттє бо-
лушкан. Бул жєнїндє колубуздагы китепте 
кеўири маалыматтар бар экенин айта ке-
тїїбїз абзел. Ооба, Ырызалы Жанчаров-
дун таланттуу, кєрєгєч акын экендигин-
де шек жок. Ал ырды шатыратып жєн эле 
жазып кете бербейт. Ар бир сабы - ар бир 
тєєдєй жїк кєтєрїп баратканын байкай-
сыў. Публицист катары, дегеле дасыккан 
калемгер катары ал єз мезгилине эбегей-
сиз эмгек єтєдї деп айтсак жаўылышпай-
быз. Албетте автор партиялык, коомдук 
иштерди аркалап, жетекчилик милдетте-
рин абийирдїї аткарсам деген ниет менен 
жїрїп, поэзиядан бир топ жылдар алыстап 
кеткенин моюнга алуу парз. Эртеў менен 
учуп келген ойду кечинде, кечинде учуп 
келген ойлорду эртеў жазам деп жїрїп, кєп 
убактысын жоготкондугун билебиз. Бирок, 
ал поэзияны биротоло ыргытып жиберип, 
кайрылбай басып кеткен жок.

Орустун уникалдуу акындарынын би-
ри Арсений Тарковскийдин алгачкы ыр-
лар жыйнагы басмадан жарык кєргєндє 
автор 61 жашта болчу. Ошондо Арсений                     
Борис Пастернакты басып єттї деген пи-
кирлер айтылган. Муну айтып жатканым-
дын себеби, Ырызалы Жанчаровдун чыгар-
мачылыгы да дал ошондой 50дєн єткєндєн 
кийин ачылып, гїлдєп жатпайбы. Автордун 
мурдатан чоў даярдыгы бар экендигин эске 
алуубуз абзел. Анын китебинен чийки, быш-
паган ырларды кезиктирбейсиў. Ар бирин-
де тереў ойлор камтылган. 

Єткєн жаш чак базар, шаар сыяктуу,
Карылык жак бир ээндик тараптай.
Ушул эки сапта эки мейкиндик жатат. Оо-

ба, жаштык, балалык - базар, шаар. Аалам 
артыўдан ээрчип жїргєн учур. Ал эми ка-
рылык ээн калган тарап єўдєнєт. Баары теў 
башка жакка качып кетип, ээн калган жер-
ди элестетет. Мен жогоруда автордун ар бир 
сабы тєєдєй жїк кєтєрїп жїргєнїн айткам. 

Мына ушул эки сап, айтканымды далил-
деп турат десем болот. Ырызалы Жанча-
ровдун «Сапарга чыгуу», «Кут тїнєгї тоо-
лордо», «Каректеги аалам» аттуу ырлар 
жыйнагы, «Ак ийилип сынбайт», «Мансап 
курмандыгы», «Мурас», «Ныязалы Борош 
уулу», «Аксы талант казынасы» аттуу до-
кументалдык, публицистикалык китеп-
тери жарык кєрїп, окурмандардын жї-
рєгїнєн тїнєк тапканын айта кетїїбїз 
абзел. Ал кандай гана китеп жазбасын 
єзїнїн чыгармачылыгына сын кєз ме-
нен карагандыгы мени чындыгында эле 
кубандырды. Сын кєз менен кароо - эў 
жакшы сапат.

«Мыйзамдардын мыйзамы» аттуу 
ырында:

Кєркї адамдын кут тїнєгєн тєр болсо,
Тєрдїн кєркї акыл-эстїї атадыр?
Улууларга урмат, ызат, сый болсо,
Уул-кызга буйруганы батадыр?
Мыйзам, укук бїт жарлыктар бул салтсыз,
Канча жолу жазган менен катадыр.
Ооба, кыргыздарда салт мыйзамдардан 

жогору тургандыгы чын. Анткени, салт 
атам замандан бери адамдардын жїрє-
гїнє сиўип калган. Мыйзам учуп конгон 
чымчыктарды элестетет. Бирде бар да, бир-
де жок. Эми бул єзїнчє маселе. Автор ушул 
ырында:

Миў-миў жылдык турмушуўдан жаралган,
Ата-салты - улуу мыйзам таралган, – дейт. 

Кашкайган чындык.
Аталардан калган насаат - асыл ой,
Урпактарда ант сыяктуу каралган.
Эми чындык калыстыгыў алыстап,
Орун алды мыйзам жеткис аралдан.
Ушул тєрт сапта бїгїнкї кїндїн кєйгєй-

лєрї камтылган, бїгїнкї кїндїн сурнайла-
ры тартылган. «Жерден жарака кетсе, акын-
дын жїрєгї аркылуу єтєт» деп бекер жери-
нен айтылбаса керек. Автордун «Каректеги 
аалам» аттуу ырлар жыйнагында ушундай 
оор жїктєрдї кєтєргєн саптар арбын. Алар-
дын ар бирин чечмелей турган болсок, бї-
гїнкї замандын накта бетин кєрєбїз. Жа-
салма эмес, накта бетин.

«Байлык єзї эмине» аттуу ырын алалы.
– Билесиўби байлык деген эмине?
Жакшы жарыў, дем кошуучу демиўе.
Дагы бири бак-дєєлєттїї баладыр,
Кызмат кылган ата-энеге, элине
- Айтчы досум, байлык єзї эмине?
Чоў мансаппы, кемин албас теўине.
Ажыдаардай баарын басып бооруна,
Тоноп, алдап алоо бїрккєн элине? 
Бул суроолор окурманды ой жїгїртїїгє 

тїртєт. Кайсыл жагынан карабагын, автор-
дун кєз карашында чыркыраган чындык 

жатканына ынанасыў.
Мазмун издейм туулган жердин бетинен,
Таалай издейм оўой-олтоў жаралбас.
Ата-журтка уулдар керек эр жїрєк,
Бара турган чектерге адам бара албас.
Тереўдикти чукуйм, кєзєйм, казамын,
Тапкан ойду сапка тизип жазамын.
Жаратууга єлбєс жалгыз ыр издейм,
Тазалардын арасынан тазанын.
Алтынды адам издегендей таштардан,
Издеп келем акыл кенчин баштардан.
Кайыл болгон азабына, кыйноого,
Тереўдиктен, бийиктиктен башталган.
Автор жєн эле бир нерсени кубалап ке-

те бербей туулган жердин бетинен маани-
мазмун, оўой-олтоў жол менен келбеген бак-
таалай издегендигин айтат. Ошондой эле те-
реўдиктин тїпкїрїнє жеткиси келип, єл-
бєй турган жалгыз ырды тапкысы келген-
дигин жар салат.

«Суунун ємїрї» аттуу ыр философиялык 
ойлорго бай.

Авлетимдин чокусунан тунарык,
Он Ачардан, Мин, Текеден куралып,
Уу-Тєр Ата, Арстан Бука, Ой алма 
Балтыркандан, Чалкандыдан уланып.
Узун кыя аскаларын тепкилеп,
Буркан-шаркан, таштан-ташка куланып, Ас-

калардан салаўдаган кїн, айдан,
Чагылыша алтын тїспєл нур агып,
Айсулуунун ийинине артылта,
Єрїп таштап койгон чачтай буралып.

Бири-бирин кубалап бараткан саптар агып 
бараткан тоо сууларын элестетет. Таштан-
ташка куланып буркан-шаркан тїшкєнїн 
байкайсыў. Анан дагы Айсулуунун ийинине 
артылта єрїп таштап койгон чачтай бурал-
ганы єзїнчє бир кєркєм керемет сїрєт. Ав-
тор тоо арасында єсїп чоўойгондуктан, тоо 
сууларынын акканын ажайып тирїї сїрєт-
кє айландырат. Суу сыйлаган зор болорлу-
гун, суу кордогон кор болорлугун эскертет.

Бїгїнкїдєн эртеўкиге ашыкмын,
Билбейм кайда карбаластап ашыктым?
Тынч турмушка каниет кылбай теминип,
Типтик татаал, тайгак жолдо машыктым. 
Жєнєкєйгє купул толбой жулунуп,
Жыргоо їчїн улам оор жїк ташыпмын. Напси-

азгырык, ємїр жолун кубалап,
Бир заматта алтымыштан ашыпмын.
А байкасам тунук, таза ыйманда,
Ээси экенмин єзїм їчїн бакыттын.
Бул «Бакыт - таза ыйманда бейм» аттуу 

ырдан їзїндї. Кичинекей жыргал їчїн азап-
тын кїрткїсїнє альпинисттей батканды-
гын, тїбєлїккє бороон, мєўгї тїнєгєн тай-
гак жолдо максатын ташыгандыгын, жєп-
жєнєкєй улуу сырды тїшїнбєй албуут жол-
ду беттеп бара жаткандыгын, бирок бакыт 
деген нерсе тунук таза ыйманда экендигин 
жар салат. Автордун ар бир ырында маани-
мазмунга бай, тереў ойлор жатат. Жогору-
дагы саптар анын уникалдуу акын экенди-
гинен кабар берет. Дегеле ал кайсыл темага 
кайрылбасын бир керемет ойду сууруп чык-
канга аракет кылат. Аракети текке кетпейт. 
Анан дагы Жанчаровдун ырларынын тема-
тикасы кенен. Ал кайсыл темага кайрылба-
сын балыктай эркин сїзєт.

Оо, элим - улуу базарсыў,
Сен элсиз жалгыз мазарсыў.
Акылдын ыйык булагы - эл,
Чайканчы, дилиў тазарсын.
Кандай сонун саптар. Чайканчы, дилиў-

ди тазартчы деп элге кайрылган акын эл-
дин улуу базар экенин, элсиз жалгызсыроо 
мазар экенин айтып келип, тазалыктын, ту-
нуктуктун мейкиндигине чакырат. Бардык 
ыплас нерселерден арылуучу мезгил кел-
гендигин жар салат. «Жакшылыкка чакы-
рып, жамандыктан кайтаруу» дегендин єзї 
ушул. Негизи акындын ар бир ырын талдап 
чыксак болот эле. Анын ошого татыктуу чы-
гармалары бар деп тартынбай айтсак болот. 
Бирок, шартка байланыштуу айрым ырлары 
жєнїндє гана сєз кылдык. Ырызалы Жан-
чаров акын катары публицист, прозаик ка-
тары да адабият мейкиндигинде єз ордун 
тапкан кєрєўгєлїї талант экендигин айта 
кетїїбїз абзел.

Ырызалы Жанчоров бїгїнкї кїндє 11 ки-
тептин автору, КРнын Президентинин Ар-
дак грамотасынын ээси. Ал сыйлыкты ал-
ганына 15 жылдан ашык убакыт єттї. “КР-
нын маданиятына эмгек сиўирген ишмери” 
наамына сунушталганына 3-4 жылдай бо-
луп калды. Эмесе айылда жашап, чыгарма-
ларында аалам кєйгєйлєрї жєнїндє масе-
ле кєтєргєн публицист, акын-жазуучуга ак 
жол каалайбыз. 

Карбалас БАКИРОВ

Ата салты – улуу мыйзам сыяктуу

ОЙ ЖАНЧКАН 
АКЫН ЖАНЧАРОВ

Пандемия башталгандан 
бери дїйнєдє инфекциянын 
199 млн учуру катталып, 6 
тїрї аныкталган. Ал арада 
вирустун дельта штаммы 
дїйнєнїн 132 єлкєсїнє жайылып, 
эпидемиологиялык кырдаал 
начарлап жатат. Мындан улам 
тїрдїї медиа платформаларда 
эмдєє программасы натыйжасыз 
жана вирусту жеўїїгє болбойт 
деген пикирлердин жайылышы 
байкалууда. Бул канчалык 
деўгээлде чындыкка туура келет? 

Вирусту изилдеп жаткан окумуш-
туулар келечекте дагы кандай му-
тациялар болоору жєнїндє кабар-
дар эмес. Боуи университетинин 
вирусологу Кари Деббингдин ай-
тымында, Covid-19 мындан ары да 
єзгєрєт жана жакынкы келечекте 
дельта-штаммга караганда, вирус-
тун коркунучтуу варианты пайда бо-
лушу мїмкїн. Ал мындай белгисиз 
абалда адамдар массалык эмдєєдєн 

єтїї менен гана коргоно алаа-
рын белгиледи. Юта универ-
ситетинин вирусологу Стивен 
Голдштейн ар бир жаўы тас-
тыкталган учур вирустун му-
тация болушуна єбєлгє тїзєє-
рїн айтып берди. “Вирус адамга 
жуккандан кийин миллиард кє-
чїрмєдєн єтїп отуруп генети-
калык деўгээлде єзгєрєт. Бул оору-
нун таралышына жана жугуштуулу-
гуна таасир этет”, - деди ал.

Мындай абалда Улуттук ден соо-
лук институтунун компьютердик 
геномика боюнча изилдєєчїсї Нэш 
Рохман дїйнєнї тынчсыздандырган 
вирус убакыттын єтїшї менен ба-
саўдай турганын билдирди. “Эгер-
де коронавирус планетада жаша-
ган ар бир адамга жугуп, иммундук 
система аны менен єз алдынча кїрє-
шїїнї їйрєнсє, анда вирус акырын-
дык менен єзїн-єзї жок кылат. Муну 
тарыхта жазылган учурлар далил-
дейт”, - деди ал. Медицина илимде-
ринин кандидаты Людмила Алимба-
рова америкалык кесиптештеринин 

сєзїнє кошулат. Ал вирус табигый 
тїрдє адаптацияланып, келечекте 
сасык тумоо сыяктуу эле жалпы рес-
пиратордук оорулардын бирине ай-
ланаарын  белгиледи. 

Кыскасы, азырынча коронавирус-
тун мутацияланышы тууралуу так 
маалымат жок. Бирок,  окумуш-
туулар пандемия канчалык узакка 
созулса, вирустун єзгєрїї мїмкїн-
чїлїгї ошончолук жогору болоорун 
ырасташты. Андыктан, калкты эм-
дєє менен гана оорунун эў начар сце-
нарийин алдын алууга жана вирус-
тун кандайча єнїгїп жатканы туу-
ралуу билїїгє болот.

Гїлжан АБЫТОВА

«Кумтєр» алтын кенине 
байланышкан коррупциялык 
фактылар боюнча Кыргыз 
Республикасынын УКМКнын 
ведомстволор аралык тергєє 
тобу  тарабынан кылмыш  
иш тергелїїдє.

Кылмыш иш боюнча тергєє-
нїн жїрїшїндє коррупциялык 
кылмышка аралашкан бир не-
че кызмат адамдарына,  Кыр-
гыз Республикасынын Жогор-
ку Кеўешинин депутаттары-
на  кылмышка шектелгендиги 
тууралуу билдирїїлєр берил-
ген. Анын ичинде 1992-жылда-
гы «Кумтєр» жєнїндєгї баш-
кы келишимдин долбооруна, 
1994-жылдагы ага киргизилген 
єзгєртїїлєргє, 2003-жылда-
гы «Камеко» компаниясы ме-
нен тїзїлгєн башкы келишим-
ди реструктуризациялоодо-
гу коррупциялык аракеттер-
ге байланыштуу Кыргыз Рес-
публикасынын мурдагы Пре-
зиденти А.Акаевге шектенїї 

билдирїїсї чыгарылып, за-
рыл болгон тергєє аракеттерин 
жїргїзїї жана укук коргоо ор-
гандарындагы башка  маселе-
лерди тактоо їчїн 2021-жыл-
дын 2-августунда Аскар Акаев 
Бишкек шаарына алынып ке-
линди. Ал азыр тергєє орган-
дары менен активдїї кызмат-
ташууда. 

Ал эми К.Бакиев Кыргыз 
Республикасынын аймагына 
келсе же укук коргоо орган-
дары тарабынан алынып ке-
линсе, 2016-жылдын 29-ию-
лундагы соттун єкїмїнїн не-
гизинде токтоосуз камакка 
алынат. Анткени,  2010-жыл-
дын 7-апрелиндеги окуялар 
жана башка кылмыштары 
їчїн К.Бакиев соттун єкїмї-
нє ылайык 30 жылдык мєє-
нєткє эркиндигинен ажыра-
тылып, єкїм кїчїнє кирген, - 
деп билдирди КР Башкы про-
куратурасы.

Сымбат МАКСУТОВА

Кыўыр иш кырк жылда да билинетОкумуштуулар эмне дешет?

А.АКАЕВ КЕЛДИ, К.БАКИЕВ КЕЛСЕ 
ТОКТООСУЗ КАМАККА АЛЫНАТ

COVID-19дун КЕЛЕЧЕГИ 
КАНДАЙ БОЛОТ? 
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Бирде жигит 
төө минет...

Дем алыш кїнї ата-энеме жардам бергени 
айылга баргам. Эки кїндєн кийин жумуш-
ка чыгуу їчїн шаарга жєнєдїм. Ош–Бишкек 
жолу... Узак жолго чыкканда уктап калмай 
жагым бар. Ошондой элестетип машинага 
отурганда эле айдоочу ар бир жїргїнчї ме-
нен таанышып чыкты. Бири – кара жумуш 
кылып чарчап, экинчиси - тойдон келе жат-
кан экен. Адаттагыдай сєз - башында сая-
сат менен башталды. Аралашкан жокмун. 
Айдоочу сєздї башкага бургусу келип, жеке 
жашоого тиешелїї суроолорду берип жатты. 
Анан єзї жєнїндє сєз баштады. 

“Мектепти бїтїп Суворов атындагы аскер 
лицейине тапшырып, андан ары Москвадан 
окуп келдим. Окууну бїтїп Кыргызстанга 
келгенде жумушка кирїї їчїн бир аз убакыт 
керек болду. Ар кандай иште иштеп, акча-
ны кєргєндє кызыгып, кийин “Дордой” ба-
зарында акча алмаштыруу жайына кирдим. 
Кєрсє, акча ушул жакта экен. Ошол кезде 
ири суммадагы акчаны алмаштырган адамды 
алдап коюу кїчєп турган эле. Мен да кєп эле 
адамды алдадым. Чєнтєктє акча кєп, сїйлє-
гєн сєзїм да башкача боло баштады. Кымбат 
кафе-ресторан, машина, їй, акырындан ка-
зиного да кызыктым. Ата-энемдин “ушинтип 
жїрє бербей їйлєнсєў боло” – деген кебин 
укпай, аларды далай жолу зар какшаттым. 
Ошентип жїрїп квартирамды казиного ут-
туруп жибердим. Андан кийин їй алууну 
ойлонгон деле жокмун. Акча кєп болсо, дос 
да кєп. Баягыдай эле шарактап достор ме-
нен кымбат жерлерге киребиз. Келечек їчїн 
аракеттенип, там салайын дебей, кїнїмдїк 
жашоо менен жашай бердим. Ошентип жї-
рїп азыркы келинчегим менен тааныштым. 
Ал жакшы шартта жашаган їй-бїлєнїн кы-
зы экен. Мени да єзїндєй кєрдї. Албетте, 
кийгеним, ичкеним, машинам баары кым-
бат болсо. Акыры їйлєндїк. Тойду да айыл-
да эмес, Бишкекте єткєрдїк. Тойдун эртеси 
келинчегимди кымбат машинага салганым 
менен, байкемдин їйїнє алып бардым. Ке-
линчегим мени карап:

- Єзїўдїн їйїў жок беле? - деди.
– Жок.
– Мен сени ушундай жїрїшїў менен чири-

ген бай экен дегем. Ошондо менин намысыма 
катуу тийди. “Бир жакшыга, бир жаман” де-
гендей, аялым акылдуу болуп чыкты. Таштап 
кеткен жок, жашообуз улана берди. 

Бирок, арам акча жукпайт деген чын экен. 
Бардык баалуу нерсемден айрылып, кыска-
сы банкрот болдум. Бул мен їчїн оўой бол-
гон жок, депрессияга кабылдым. Кєп нерсе-
ни тїшїндїм. Канча адамды сыздатканым-
дын кесепети ушул болду. Бирок, єзїмдїн 
бир жерде тура албаган, аракетчилдигимден 
кайрадан жакшы жумушка, тагыраагы, арак 
чыгарган “АЮ” фирмасына орноштум. Баа-
рын башынан баштоо керек болду. Акырын-
дап ордуна коё баштадым. Кайрадан кєп ка-
баттуу їйлєрдєн батир алып, ата-энеме чоў 
там салып бердим. Аларды убагында далай 
сыздатканыма єкїндїм. Ошентип жашоом 
ордуна келди. Мындан да жакшы жакка єзгє-
рїшїм керек экендигин билип, намазга жы-
гылдым. Ошондон кийин бул жумушумду да 
таштадым. Азыр болсо єзїўїздєр кєргєндєй 
жєнєкєй эле таксистмин. Кїнїгє 2000 миў 
сом табам. Ушул акча менен деле ата-эне жа-
на єзїмдїн їй-бїлємдї багып жатам. Ушуга 
шїгїр. Баса, азыр айылда ата-энемдин жа-
нында чогуу турабыз. Убагында кандай ып-
лас иштерди кылсам да алар мени таштап ке-
тишкен жок. Мен да аларды таштабайм деп 
шаардан айылга келе бердим” – деп сєзїн 
жыйынтыктады.

Ошол кїнї жамгыр жаап, жол жїргєнгє кы-
йын болуп 4 сааттык жолубуз 6 саатка созул-
ду. Бирок, айдоочунун окуясынан кийин узун 
жолубуз кыскарды. Мен айдоочунун кеч бол-
со да баарын тїшїнїп, шїгїр келтирип, акы-
ры 80 жашка чыккан ата-энесин карап багып 
жатканына ыраазы болдум. 

Айтолкун БАДЫРОВА

Бектуруш САЛГАМАНИ: 

«ӨГӨЙ АТА ТУУРАЛУУ БАЛЛАДА»
- Беке, соцтармактардын бирине 

«Єгєй ата тууралуу баллада» деген 
чыгармаў жарыяланып, окурмандар 
арасында ар кандай кептер айты-
лууда. Арийне, мунун єзї ал чыгар-
манын таасиринен дечи. Негизи эле 
биздин адабиятта єгєй эне, єгєй ба-
ла тууралуу жазылган чыгармалар 
арбын. Бирок, єгєй ата, болгондо да 
анын инсандык тазалыгын даўаза-
лаган чыгарманы мен мурун-соўду 
учураткан эмесмин. Эми кеп мын-
дай, биз ошол чыгармаўды гезити-
бизге жарыялайлы. Биздин окур-
мандарыбызда да «Бул Бектуруш 
акындын нака турмушубу?» - деген 
кїдїктєр калбастыгы їчїн...

- Тїшїнєрлїк. Асаке, Казакстанда, 
1986-1987-жылдарда болгон бир окуяны 
окурмандарга айта кетким келип кал-
ды. Кыскасы, Алматыдагы айыл чарба 
институтун бїтїргєн бир жигит туу-
луп-єскєн Талды-Коргон облусунун 
бир колхозунда зоотехник болуп ишин 
баштайт. Ал убакта ар бир республи-
канын Жазуучулар союзунун алдында 
адабиятты пропагандалоочу бєлїм иш 
алып барчу го. Бир кїнї ошол бєлїм-
дїн жолдомосу менен 4-5 жазуучу бая-
гы зоотехник ишке орношкон чарбага 
барып калат. Башкарманын иши чын 
эле кєппї, же адабиятка ынтаасы жок 
жанбы, айтор, жаш зоотехникке «Ви-
лисин» берип, жазуучуларды калк ме-
нен жолугуштуруп, сухбатташтырып 
келїїгє айдайт.

Иштей баштаганына 2-3 ай болгон 
зоотехник жолдо алар менен таанышып, 
ысым, наамдарын жазып алат. Бирєє-
сїнє гана унчукпайт, тек - “Мен сизди 
билем, тааныйм. Китебиўизди окугам!”, 
– деп коёт.

Эл арбын жыйылган бир жайда жа-
зуучуларды тааныштыра баштайт али 
боюнан Алматынын алмасынын жыты 
кетелек жаш зоотехник.

Кезек баягы «...тааныйм. Китебиўиз-

ди окугам!”, – деген жазуучуга келет.
 Мен бул жазуучуну билем. Паланбай 

деген китебин окугам студент кезимде. 
Азыркы тапта бизге КПСС БКнын Гене-
ральный секретары М.С Горбачев ачык 
айтуу, айкындуулук керектигин айтып 
жатат го. А бул жазуучу китебинде єзї-
нїн ємїр таржымалын агынан жары-
лып, жашырбай ачык жазган. Акчасы 
жоктугунан коммунист болгонуна кара-
бай, бир жетим улакты уурдап, базарда 
сатып жаткан жеринде кармалып, анан 
5 жыл абакта отуруп келген!.. – дей бер-
генде жазуучулар, айрыкча «тааныш-
тырылып» жаткан жазуучу ыўгайсыз 
абалга кептелип, бир топ ызы-чуу баш-
талып, жолугушуу ийгиликсиз аяктайт. 
Ал кезде Горбачевдун ачык айтуу жа-

раяны жїрїп жаткан да. Жаш зоотех-
ник айткан сєзї їчїн бир топ жогор-
ку уюмдарда жооп берип, кызматынан 
алынып тынат.

Кєрдїўїзбї, мындан келди бардык 
эле чыгармалар автордун керт башы-
нан єткєн окуялардан турбайт. Ойдон 
чыгарылат, же башкалардын турму-
шу, тагдыры ойго салат, жазганга ча-
кырат. Ошон їчїн кєркєм адабият де-
линет да.

«Єгєй ата тууралуу баллада» - бир 
ашынамдын тагдыры боюнча жазыл-
ган. А менин атам, апам узак жылдар 
«сизиў-бизиў» дешип, бул жалгандан 
ынтымактуу жашап єтїшкєн.

 Маектешкен Асан ЖУНУСОВ

Турмуш сабагы

Атам єлїп, жаш жыттуу бир жыл єтїп,
алыскы бир айылга бардык кєчїп.
Калды -Аталап! - їкєм ал їйдїн ээсин,
кетти апам да ал жакка бачым кєнїп.

Єгєй адам - мугалим мектептеги,
єтє момун, сєєк-саактуу бой, келбети.
- Ата! - дешке тїк эле оозум барбай,
арман артып єтєт кїн кербендери. 

Алтыдамын. Катырам оюн жагын,
аткарылат айтканым, оюмдагым.
-Алып кетем! - деп атам келїїчїдєй,
айыл жактын караймын жолун дайым.

- Базарды бир айланып келели! - деп,
берди сатып мага кооз велосипед.
Койгон болчу єз атам алып бербей,
какшап, ыйлап зарласам эчен ирет.

Єз атам кєп шоктонсом койчу сабап,
-Єнїп-єс! -деп кїлєт бул ширин карап.
Кєзї кїйєт балдардын - оюнчугум,
кєптїгїнєн далиске батпай калат.

Жер чукулайт, мал карайт, сабак - анан,
жан экен тїк жумуштан тажабаган.
Калса калат аш-тойдон, асти калбайт
кїнгєйдєгї мечиттен, жаназадан.

Ал кишиде бала жок экен єзї,
апам экинчи эринен тєрєбєдї.
Жан кишиге сезилбейт єгєйлїгїм,
- Жетим! - дешпейт балдар да кєчєдєгї.

Апамдын тїк байкабайм муўайганын,
ал адамдын кєп аўдайм кубанганын.
Єгєйлїгї обу жок оўурайган,
орсок тиштей кєрїнїп турат дайым.

- Эрге тийбей, жєн эле жїрбєйбї! - деп,
эзилемин апамды ичтен тилдеп.
Качып кетсем дейм, бирок жолду билбейм, 
кыштактан же туугандар келбейт издеп.

Арасында бир кїнї єрїк бактын,
апамды єєп жатканын кєрїп калдым.

Кызгангандан -Єлтїрсєм!-дедим аны,
келди єзїм да асынып єлїп калгым.

Апам кызык, урушпай кыт-кыт кїлєт:
- Ай, болду эми! Тїндєсї..! Кой, жинди! - деп.
Бурч жагында таўыркайм чємєлєнїн:
- Булар тїндє не кылат ой, ким билет?!.

Эмне, ойлойбу: - Булар жаш. 
 Билишпейт! - деп,
экєє бирге мончого кирип кетет...
Кызыл ити кыўшылап кызганычтын,
кєўїлїмдї ичип-жеп, ириўдетет.

- Балам! - десе жактырбай шыпшынамын,
бир чечилип сїйлєшпєй, былтыямын. 
Студент болдум, алыскы шаарга, мага
салып турду ай сайын пенсиясын.

Айылдагы мугалим - пенсионер,
арка болду калаада мен сїйєнєр.
...Сїйїїгє анан кабылдым, махабат - эх,
сыйкыр экен сагынтаар, элжиретер.

Кызык, сезбей жїргємїн башта неге?
Кусамын бир кїн кєрбєй калсам эле.
Єбїшсєк биз апамды єгєй киши
єпкєндїгї элестейт анда деле...

Бото кєзїм, жаныўан алыс жылбай,
бир жїрсєк деп Кудайдан тилейм тынбай.
Єлїм бизди бєлбєсїн эртелетип,
єстїрєлї балдарды жетим кылбай!

Отуз жашка чыкпастан жесир калган,
ойсоўдотуп эки эркек жетим баккан,
апама эми тилеймин таалай, ємїр,-
аягынын астында Бейиш жаткан.

Коўшуларды, ашына, туугандарын,
калтырбастан чакырып ар жыл сайын,
коюн союп атамдын єлгєн кїнї,
катмы Куран окутуп турат дайым.

- Эрге тийип..! - деп сєгєєр элем башта,
- Эў бир туура кылган! - деп эми аяйм да.

Муктаж экен эркекке бир ургаачы,
муктаж экен бир эркек бир аялга.

Абдан мээрван, камкор, жоош-єгєй киши,
ансыз кантип апамдын єтєт кїнї?
Тайга баскан тамгадай ошентсе да,
тура берет кєрїнїп єгєйлїгї.

Єгєй деген болбойбу кїйєєдє же,
єгєйлєбєй аны апам жїрєт неге?
 Атам набыт болбосо, муну таанып,
 апам ушул сєлдєккє тиет беле?!

Їйлєндїм мен, бапырап той єткєрдї,
ушул чалдай жоомарт жан жок єўдєндї.
- Бул кїндї атам кєрбєдї! - деп єксїдїм.
...Бир кїн капыс мендеги ой єзгєрдї.

Кеткен саарлап апам бир жакка дагы.
Келгем иштен. Чал мени байкабады.
Жаман кызым чычыптыр жайнамазга,
жїргєн экен єзї жууп, чайкап аны.

- Ата! - дедим ошондо ич эзилип,
ал таў кала карады бир эўилип.
Кїн чыккандай жайнады каректери.
- Кечириўиз! - дедим мен тизе бїгїп.

- Ата! - дедим єєп бет, сакалынан.
Апам чыкты єрїкзар арасынан.
- Ата де! - деп айттыра албай жїргєн,
ал кєз жашын тыялбайт карап улам.

Жїрєгїмдєн тєгїлїп ага мээрим,
жыйырма бир жылдан соў-Ата -дедим.
Єз атамдан дагы артык єгєй атам,
єпкєнсїймїн бетин єз атакемин!..

Єз адамга айланды єгєй адам,
єз атама айланды єгєй атам.
Андан озуп тєргє єтпєй калдым эми.
- Акылыўа келдиў! - деп єбєт апам.

Ай єтїп бир бакырчаак уулдуу болдум.
Ал балама деп - Пейли жугуп-консун! -,
алдым дагы єзїнїн макулдугун,
атам - єгєй атамдын ысмын койдум.



Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíà (ìûíäàí àðû – Áîðáîð-
äóê øàéëîî êîìèññèÿñû) Æàëàë-Àáàä îá-
ëóñóíóí Àêñû ðàéîíóíäàãû Êåðáåí øààð-
äûê êå¢åøèí òàðêàòóó æàíà ìººíºò¿íºí 
ìóðäà øàéëîî äàéûíäîî æºí¿íäº ñóíóø-
òó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíå æºíºò¿¿í¿ ÷å÷êåí Áîðáîðäóê øàé-
ëîî êîìèññèÿñûíûí ìóðäà êàáûë àëãàí  
2021-æûëäûí 8-èþëóíäàãû ¹132 ÷å÷è-
ìèí êàéðà êàðîî æàíà  æîêêî ÷ûãàðóó ºò¿-
í¿÷¿ ìåíåí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû 
ðàéîíóíäàãû Êåðáåí øààðäûê êå¢åøèíèí  
15 äåïóòàòûíàí òóðãàí òîïòóí êàéðûëóóñó 
êåëèï ò¿øêºí.

Êåëèï ò¿øêºí êàéðûëóóäà 15 äåïóòàòòàí 
òóðãàí òîï Êåðáåí øààðäûê êå¢åøèí òàð-
êàòóóãà êàðøû ýêåíäèêòåðèí áèëäèðèø-
êåí.  Àðûç ýýëåðè øààðäûê êå¢åøòè òàðêà-
òóó ¿÷¿í íåãèçäåð æîê äåï ýñåïòåøåò. Àíò-
êåíè øààðäûí ìýðèí øàéëîî áîëãîí ýìåñ, 
àðûç ýýëåðèíèí ïèêèðè áîþí÷à, øààðäûê 
êå¢åøòè òàðêàòóóíóí îðäóíà øààðäûí ìý-
ðèí êàéðà øàéëîîíó äàéûíäîî çàðûë. Êàé-
ðûëóóäà îøîíäîé ýëå àíû ºòêºð¿¿ êûéëà 
÷ûãûìäàðäû òàëàï êûëàðûíà áàéëàíûø-
òóó Êåðáåí øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàò-
òàðûí æà¢û øàéëîîíó äàéûíäîîíó ìàê-
ñàòêà ûëàéûêñûç äåï êºðñºò¿øêºí. 

Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðãà áàéëàíûø-
òóó, Êåðáåí øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàò-
òàðû êàáûë àëûíãàí ÷å÷èìäè êàéðà êà-
ðîîíó æàíà óøóë ìàñåëå áîþí÷à àêûéêàò 
÷å÷èì êàáûë àëóóíó ñóðàíûøêàí.

Øàéëîî÷óëàðäûí æàíà øàéëîî ïðîöåñ-
ñèíèí áàøêà ñóáúåêòòåðèíèí äàòòàíóóëà-
ðûí æàíà àðûçäàðûí êàðîî áîþí÷à æó-
ìóø÷ó òîï  êåëèï ò¿øêºí êàéðûëóóíó  àë-
äûí àëà êàðîîäî àãà àðûç ýýëåðè – Êåðáåí  
øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ã.Ò.Êîé÷ó-
áåêîâ æàíà 14 äåïóòàò âèäåîðåæèìèíäå 
êàòûøòû. 

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 26-èþëóíäàãû æûéûíûíäà 
àðûç ýýëåðè óãóëäó, àëàð æ¿éºëºð¿í æà-
íà òàëàïòàðûí òàñòûêòàøòû. 

Àðûç ýýëåðèí óãóï, àðûçäû æàíà óøóë 
ìàñåëå áîþí÷à ìàòåðèàëäàðäû êàðàï ÷û-
ãûï, Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû òº-
ìºíäºã¿ëºðä¿ àíûêòàäû.

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 19-ìàéûíäàãû ¹208 òîê-
òîìó ìåíåí 2021-æûëäûí 7-èþíóíà äà-
éûíäàëãàí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû 
ðàéîíóíäàãû Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí 
øàéëîî äåïóòàòòàðäûí êâîðóìóíóí æîê-
òóãóíàí áîëáîé êàëãàí. Êåðáåí øààðäûê 
êå¢åøèíèí 31 äåïóòàòòûí è÷èíåí 15 äå-
ïóòàò êàòûøêàí. 

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 6-èþíóíäàãû  ¹368 òîêòîìó 
ìåíåí 2021-æûëäûí 21-èþíóíà äàéûíäàë-
ãàí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû ðàéîíóí-
äàãû Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí êàéðà øàé-
ëîî êàòòàëãàí äåïóòàò Ì.Ê.Àéäàðàëèåâ-
äèí øàéëîîãî êàòûøóóäàí áàø òàðòêàíäû-
ãûíà áàéëàíûøòóó áîëáîé êàëãàí. 

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 21-èþíóíäàãû ¹540 òîêòî-
ìó ìåíåí 2021-æûëäûí 5-èþëóíà äàéûí-
äàëãàí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû ðà-
éîíóíäàãû Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí êàéðà 
øàéëîî äåïóòàòòàðäûí êâîðóìóíóí æîê-
òóãóíàí áîëáîé êàëãàí. Êåðáåí øààðäûê 
êå¢åøèíèí 31 äåïóòàòòûí è÷èíåí 15 äå-
ïóòàò êàòûøêàí. 

Äåïóòàòòàð òàðàáûíàí øààðäûí ìýðè 
áåëãèëåíãåí ìººíºòòº øàéëàíáàãàíäû-
ãûíà áàéëàíûøòóó, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 43-áåðåíåñè-
íèí 5-áºë¿ã¿í¿í àëòûí÷û àáçàöûíà ûëà-
éûê Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 
2021-æûëäûí 8-èþëóíäàãû ¹132 ÷å÷èìè 
ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíå  Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû ðà-
éîíóíäàãû Êåðáåí øààðäûê êå¢åøèí òàð-
êàòóó æàíà ìººíºò¿í¿í ìóðäà øàéëîî äà-
éûíäîî æºí¿íäº ñóíóø æºíºò¿¿ ÷å÷èëãåí. 

«Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 43-áåðåíåñèíèí 5-áºë¿ã¿íº ûëà-
éûê «Ìýðäè øàéëîî, ýãåðäå:

- êâîðóìäóí æîêòóãóíàí ýêè æîëó áîëáîé 
êàëñà, êàéðà øàéëîî ºòêºð¿ëºò;

- ýêè æîëó áîëñî, áèðîê òàëàïêåðëåð äî-
áóøòàðäûí çàðûë ñàíûí àëáàé êàëñà, êàé-
ðà øàéëîî ºòêºð¿ëºò.

Ýãåðäå øàéëîî êâîðóìäóí æîêòóãóíàí 
óëàì áîëáîé êàëãàí, àë ýìè êàéðà øàé-
ëîî òàëàïêåðëåð çàðûë áîëãîí äîáóø-
òàðäûí ñàíûí àëáàãàíûíàí óëàì áîëáîé 

êàëãàí ó÷óðäà Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿñû ìýðäè êàéðà øàéëîîíó äàéûíäîîãî 
óêóêòóó.

Ýãåðäå øàéëîî òàëàïêåðëåðäèí äîáóø-
òàðäûí çàðûë ñàíûí àëáàãàíûíàí óëàì 
áîëáîé êàëãàí, àë ýìè êàéðà øàéëîî êâî-
ðóìäóí æîêòóãóíàí óëàì áîëáîé êàëãàí 
ó÷óðäà Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû 
ìýðäè êàéðà øàéëîîíó äàéûíäîîãî óêóê-
òóó.

Ýãåðäå òèåøåë¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòà-
ðû áåëãèëåíãåí ìººíºòòºðäº øààð ìýðèí 
øàéëàé àëáàãàí ó÷óðäà, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Áîðáîðäóê øàé-
ëîî êîìèññèÿñûíûí ñóíóøó áîþí÷à æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòè òàðêàòàò æàíà òèåøåë¿¿ 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøêå ìººíºò¿íºí ìóðäà 
øàéëîîíó äàéûíäàéò”.

Óøóíäàé ýëå íîðìà Áîðáîðäóê øàéîî 
êîìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûí-
äàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí øààð-
äûí ìýðèí øàéëîîíóí òàðòèáè æºí¿íäº 
æîáîäî äà êàðàëãàí. 

Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí øàéëîî ¿÷ æî-
ëó: êâîðóìäóí æîêòóãóíà áàéëàíûøòóó ýêè 
æîëó æàíà êàòòàëãàí òàëàïêåðäèí àíäàí 
àðû êàòûøóóäàí áàø òàðòêàíäûãûíà áàé-
ëàíûøòóó áèð æîëó áîëáîé êàëãàí. 

2021-æûëäûí 5-èþëóíà äàéûíäàëãàí 
Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí ñî¢êó êàéðà øàé-
ëîî êâîðóìäóí æîêòóãóíàí óëàì áîëãîí 
ýìåñ. 

«Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æº-
í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 43-áåðåíåñèíèí 5-áºë¿ã¿í¿í áå-
øèí÷è àáçàöûíà ûëàéûê Áîðáîðäóê øàé-
ëîî êîìèññèÿñû Êåðáåí øààðûíûí ìý-
ðèí êàéðà øàéëîîíó äàéûíäîîãî óêóêòóó. 

Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðãà áàéëàíûø-
òóó, îøîíäîé ýëå Êåðáåí øààðäûê êå¢å-
øèíèí äåïóòàòòàðûíûí êàéðûëóóñóí ýñ-
êå àëûï, Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû 
ìóðäà êàáûë àëûíãàí  2021-æûëäûí 8-èþ-
ëóíäàãû  ¹132  ÷å÷èìäè æîêêî ÷ûãàðóóíóí 
æàíà ìûéçàìäàðãà ûëàéûê Êåðáåí øààðû-
íûí ìýðèí êàéðà øàéëîîíó äàéûíäîîíóí  
ìàêñàòêà ûëàéûêòóóëóãó æºí¿íäº  òûÿ-
íàêêà êåëåò. 

Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðäûí íåãèçèíäå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 
8-áåðåíåëåðèí,  «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí-
÷à áàøêàðóó  æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 43-áåðåíåñèí, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí 2017-æûëäûí 7-èþëóíäàãû 
¹212 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿äº øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
øàéëîî÷óëàðäûí æàíà øàéëîî ïðîöåññè-
íèí áàøêà ñóáúåêòòåðèíèí (êàòûøóó÷óëà-
ðûíûí) àðûçäàðûí (äàòòàíóóëàðûí) êà-
ðîîñóíóí òàðòèáè æºí¿íäº» æîáîíó æå-
òåê÷èëèêêå àëûï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí 8-èþ-
ëóíäàãû ¹132 ÷å÷èìè æîêêî ÷ûãàðûëñûí. 

2. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû ðàéî-
íóíäàãû Êåðáåí øààðûíûí ìýðèí êàéðà 
øàéëîî 2021-æûëäûí 7-àâãóñòóíà ñààò 
9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí äàéûíäàëñûí. 

3. Àêñû àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà 
ûëàéûê, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 11-ìà-
éûíäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðå-
æåëåðäè ñàêòîî  ìåíåí øàéëîîíó ºòêº-
ð¿¿í¿ óþøòóðñóí. 

4. Áóë òîêòîì “Ýðèêí-Òîî” ãàçåòàñûíà 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà 
æàðûÿëàíñûí. 

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñà-
ðû Ò.Øàéíàçàðîâãî  æ¿êòºëñ¿í. 

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 
2021-æûëäûí 26-èþëó, ¹634

КР БШКнын 2021-ЖЫЛДЫН 8-ИЮЛУНДАГЫ №132 
ЧЕЧИМИН ЖОККО ЧЫГАРУУ ЖАНА ЖАЛАЛ-АБАД 

ОБЛУСУНУН АКСЫ РАЙОНУНДАГЫ КЕРБЕН ШААРЫНЫН 
МЭРИН КАЙРА ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

ЧЇЙ ОБЛУСУНУН ТОКМОК ШААРДЫК КЕЎЕШИНИН 
ШАЙЛАНГАН ДЕПУТАТТАРЫН КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2021-æûëäûí 11-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 

27-ìàéûíäàãû ÏÆ ¹231 Æàðëûãû ìåíåí äàéûíäàëãàí Òîêìîê øààðäûê êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîî áîëóï ºòò¿.

2021-æûëäûí 22-èþëóíäàãû äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû áîþí÷à Òîêìîê àéìàê-
òûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëäîðóíóí ìààëûìàòûíà ûëàéûê, òºìºíäºã¿ 5 ñàÿ-
ñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñè 7 æàíà àíäàí êºï ïàéûç øàéëîî÷óëàðäûí äî-
áóøòàðûí àëûøêàí:

 - «Áèðãå-Âìåñòå» - 28,28% (9 ìàíäàò);
- «Ýìãåê» - 24,83% (8 ìàíäàò);
- «Àñûë Ìóðàñ-Æàøòàð» - 16,67% (5 ìàíäàò);
- «Ïàòðèîò Ûíòûìàãû» - 13,70% (5 ìàíäàò); 
- «Ýë Áèðèìäèãè» - 12,14% (4 ìàíäàò).
2021-æûëäûí 26-èþëóíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 

ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ¹637 òîêòîìó ìåíåí Òîêìîê àéìàêòûê 
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû òàðêàòûëãàí æàíà Òîêìîê øààðäûê êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëó áåêèòèëãåí. Òîê-
òîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà 2021-æûëäûí 
30-èþëóíäà æàðûÿëàíãàí.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áå-
ðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 51-áåðåíåñèíå, 2021-æûëäûí 26-èþëóíäàãû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
¹637 òîêòîìóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Òîêìîê øààðäûê êå¢åøèíèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû òèðêåìåãå ûëàéûê êàòòàëñûí.
2. Òîêìîê øààðäûê êå¢åøòèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áº-

ë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 
3. Áóë ÷å÷èì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 

áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí êº÷¿ðìºñ¿ Òîêìîê øààðäûê êå¢åøêå æºíºò¿ëñ¿í.
5. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-

íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Í.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-àâãóñòó, ¹157

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

2021-æûëäûí 2-àâãóñòóíäàãû
¹157 òîêòîìóíóí òèðêåìåñè

Òîêìîê øààðäûê êå¢åøèíèí øàéëàíãàí 
äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè 

¹ Ñàÿñèé ïàðòèÿíûí 
àòàëûøû

Ìàíäàòòûí 
ñàíû

Øàéëàíãàí äåïóòàòòûí ôàìèëèÿñû, 
àòû, àòàñûíûí àòû

1.

“Áèðãå – Âìåñòå” 9

×îêååâ Êàéðàò Êóáàíû÷áåêîâè÷

2. Èñàáåêîâ ×ûíãûç Àçèçîâè÷

3. Ìàøàëëàåâà Ðîçà Øûâàñîâíà

4. Äæóíóøàëèåâ Ñàòûáàëäû Áàêûòáåêîâè÷

5. Æàðêûí Àáäûëàñ

6. Àáðàèìîâ Çàôàðæàí Ñàáûðæàíîâè÷

7. Ñåêñåíáàåâ Àäèëåò Óñåíîâè÷

8. Àñàíàëèåâ Ðóñòàì Àâòàíäèëîâè÷

9. Çàðëûêîâà Íóðãóëü Áàêûòáåêîâíà

10.

“Ýìãåê” 8

Èìàíàëèåâ Ìèðáåê Ñàãûíáåêîâè÷

11. Êóáàòáåê óóëó Àçàò

12. Àéòûøåâà Òîëãîíàé Êàíàòáåêîâíà

13. Îðîçàõóíîâ Àëèøåð Òûíàéáåêîâè÷

14. Âàíøó Àáó Áàêûð Þñóïîâè÷

15. Ñàëååâà Òàòüÿíà Êàñûìîâíà

16. Äæåòèìèøåâ Ñàìàò Æàíûøåâè÷

17. Ïàðïèåâ Òàõèð Õóäîáåðäèåâè÷

18.

“Àñûë 
Ìóðàñ-Æàøòàð” 5

Ñîëòîáàåâ Òèëåê Àñàíîâè÷

19. Ìóðàòàëèåâ Õàåòèëëî Ñóëòàíæàíîâè÷

20. Ñûäûêîâà ×îëïîí Ñàõàëèíáåêîâíà

21. Ëîæàðîâ Ñóëàéìàí Äàóðîâè÷

22. Íóðäèíîâ Àçàìàò Ðàõèìæàíîâè÷

23.

“Ïàòðèîò 
Ûíòûìàãû” 5

Ìàðîâ Èëüÿñ Äàóñîâè÷

24. Èñàêîâ Èáðàõèìæàí Ðàõèìæàíîâè÷

25. Ëàâðèíîâè÷ Îëüãà Âèêòîðîâíà

26. Èñàåâ ×ûíãûç Êàíàòáåêîâè÷

27. Äîêîíîâ Áàêòèÿð Áîëîòáåêîâè÷

28.

“Ýë Áèðèìäèãè” 4

Ñàíñûçáàåâ Òûíàéáåê Ìàìáåòæàíîâè÷

29. Ìàëèêîâ Àíàðáåê Òóéãóíáåêîâè÷

30. Ìàìáåòæàíîâà Àëòûíàé Êàäûðáåêîâíà

31. Ðàèìîâ Áàòûð Øóêóðîâè÷
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«КЕРЕМЕТ БАНК»
ачык акционердик коому

2021-жылдын 27-августунда Бишкек шаары, Тоголок Молдо 
кєчєсї, 40 їй/4 дареги боюнча єтє турган акционерлердин 

кезексиз жыйыны єтєєрї тууралуу маалымдайт

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. «Êåðåìåò Áàíê» à÷ûê àêöèîíåðëåð êîîìóíóí àêöèîíåðëåðèíèí 
æàëïû æûéûíûíûí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.

2. «Êåðåìåò Áàíê» à÷ûê àêöèîíåðëåð êîîìóíóí 2021-æûëäàãû êàð-
æûëûê îò÷åòóí êàðàï ÷ûãóó÷ó òûøêû àóäèòîðäó æàíà àíûí êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ àêûñûí áåêèò¿¿.

3. «Êåðåìåò Áàíê» à÷ûê àêöèîíåðëåð êîîìóíóí ìààëûìàò ñèñòåìà-
ñûíûí òûøêû àóäèòîðóí àíûêòîî æàíà àíûí êûçìàò êîðñºò¿¿ àêû-
ñûí áåêèò¿¿.

4. «Êåðåìåò Áàíê» à÷ûê àêöèîíåðëåð êîîìóíóí «Êåðåìåò Áàíê» 
ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäº» æà¢û ðåäàêöèÿäàãû 
æîáîñóí áåêèò¿¿.

5. «Êåðåìåò Áàíê» ÀÀÊíûí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æà-
íà «Êåðåìåò Áàíê» ÀÀÊíûí Óñòàâûí áåêèò¿¿.

Æûéûíãà êàòûøóóíó êààëàãàí àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 13.00äº 
áàøòàëàò.

Êåçåêñèç æûéûíäûí ìààëûìàòòàðû ìåíåí Áèøêåê øààðû, Òî-
ãîëîê Ìîëäî êº÷ºñ¿, 40/4 äàðåãè àðêûëóó æàéãàøêàí «Êåðåìåò 
Áàíê» ÀÀÊäàí òààíûøà àëàñûçäàð. 

Òåëåôîí íîìåðè: 31-31-73 (è÷êè íîìåð: 2015).

Êåçåêñèç æûéûíãà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñè 
2021-æûëäûí 25 àâãóñòóíà ÷åéèí êàòòàëàò. 

Открытое акционерное общество 
«КЕРЕМЕТ БАНК» 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоится 

27 августа 2021 года в 14.00 часов по адресу: Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, д. 40/4.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè âíåî÷åðåäíîãî îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê».

2. Îá óòâåðæäåíèè âíåøíåãî àóäèòîðà ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè 
ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» çà 2021 ãîä è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àó-
äèòîðà.

3. Îá óòâåðæäåíèè âíåøíåãî àóäèòîðà èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì 
ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà.

4. Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ «Î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êå-
ðåìåò Áàíê» â íîâîé ðåäàêöèè.

5. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ è óòâåðæäåíèå Óñòàâà ÎÀÎ 
«Êåðåìåò Áàíê» â íîâîé ðåäàêöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå ñ 13.00 ÷àñîâ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 

àêöèîíåðîâ ìîæíî â ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Òîãîëîê Ìîëäî, ä. 40/4.

Òåë.: 31-31-73 (âí. 2015).

Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåíî 
25 àâãóñòà 2021 ãîäà.

Фонд гос. мат. резервов при МЧС КР 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (В ТОМ ЧИСЛЕ В РАССРОЧКУ), 

а также предоставление во временное пользование недвижимого имущества, поступившего в счет 
погашения дебиторской задолженности путем проведения аукциона, который состоится 

09.09.2021 года в 10.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.Московская, 190. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè äåïîçèò íà äåïîçèòíûé ñ÷åò Ôîíäà â ðàçìåðå 10% îò ñòàð-
òîâîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, äî 06.09.2021 ãîäà. 

¹ Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ Ïðîäàæà Àðåíäà

1 Æèëîé äîì 244,3 ì2 ñ ç/ó 990,0 ì2 ã.Áèøêåê, óë.Êåëå÷åê, 10, ä.34 6 510 000 29 561

2 Æèëîé äîì  44,64 ì2 ñ ç/ó 728,0 ì2 ñ.Àëàìóäóí, óë. Çàâîäñêàÿ, 32 6 260 000 

3 Æèëîé äîì 73.3 ì2., ñ ç/ó 695.0 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Ïàðêîâàÿ, 65. 7 620 000 8870

4 Æèëîé 2-õ ýòàæ.äîì  187 ì2 ñ ç/ó 1900,0 ì2 ñ.Êîê-Æàð, óë.Òûí÷òûê, 24. 9 650 000 18124

5 Æèëîé 2-õ ýòàæ. äîì  516 ì2, ñ ç/ó 600 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Ôèðñîâà, äîì 59. 8 115 000 56 760

6 Æèëîé äîì  129,55 ì2 ñ çåì/ó÷ 600 ì2 ã.Îø, óë.Øóêóðáåêîâà, 18 5 890 000 14 108 

7 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåðîþ   1000  ì2 Ûññûê-Êóëüñêàÿ îáë., ñåëî ×îê-
Òàë

932 000 -

8 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìåðîþ   2000 ì2 Æåòè-Îãóçñêèé ð-í ñ. Êûòàé 332 000 -

9 Æèëîé äîì íåñäàí. â ýêñïë-öèþ  íà ç/ó. 
305 ì2

ã.Áèøêåê, óë. Êóðåíêååâà, 319 3 125 000 34 509

10 Êâ. áàðà÷íîãî òèïà 63,5 ì2,  ñ ç/ó 833,3 ì2 ã.Áàëûê÷û, óë. Ëåñíàÿ, 8, êâ.1 966 000 5 550

11 Æèëîé äîì  119,3 ì2 ñ çåì/ó÷ 432 ì2 ã.Áèøêåê, óë.Ìàëèêîâà, 44 8 088 000 13 123

12 Æèëîé äîì  85,3 ì2 ñ çåì/ó÷ 412 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Ëîãâèíåíêî, 79 4 445 000 11 121

13 Æèëîé äîì  159,9 ì2 ñ çåì/ó÷ 423 ì2 ã.Áèøêåê, óë. Êîðîòêàÿ, 3 4 900 000 19 348

14 Íåæèëîå ïîìåùåíèå – 3-õ ýòàæíîå çäàíèå 
1492 ì2, íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 5738,5 ì2

ã. Äæàëàë-Àáàä, ïåð. Êóðîðò-
íûé êëþ÷, 20à

26 600 000

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 45-64-15. Ñ-452

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè êîä 

ÎÊÏÎ ÈÃÐ 27894505, 
ÈÍÍ 23101197800850, 

âûäàííîãî 17.10.2012 ã. íà 
èìÿ Ìóñàåâà Ñàëèæàíà 
Äàóòîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-688

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.àêòà 
¹053367 (îò. 09.08.2005 ã.) 

íà èìÿ Ýðêåñàðèåâà Ìàðàòà 
×àòêàëáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-301

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 
çåìåëüíîé äîëåé 

ñåðèÿ ×-À ¹129 íà èìÿ 
Êîíóðîâà Ìóñà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-302

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîé äîëåé ¹723 
(îò 15.03.1999 ã.) íà èìÿ 
Ñàéôóëèíà Àäûëæàíà 
Àñïèåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-303

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí 
Òàìãà àéûëûíûí 

æàøîî÷óñó Áîòîëàåâ 
Ìàêñàòòûí íààìûíäàãû 

20.10.1994-æûëû 
áåðèëãåí   æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ñåðèÿñû 

ÒÀ ¹247, À¹013906 
æåð ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-672

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè þð.ëèöà 
ÍÆÑÊ “Áóðàíà 
Ñòðîé Ñåðâèñ” 

ðåã.¹177853-3301-ÍÊ, 
êîä ÎÊÏÎ 30382157, 

ÈÍÍ 00211201810050, 
ñåðèÿ ÃÐÞ ¹0049397 

àäðåñ: ã.Áèøêåê 
óë.Èñàêååâà, ä. 4 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-299

Êûçûë-Êûÿ øààðûíûí 
15-êè÷è ðàéîíóíóí 108 ¿é¿í¿í 

òóðãóíó Àëèìáàåâ Ðóñòàì 
Èñðàèëîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêòûñû ¹356683 

(14.02.2012-æ.) æàíà òåõ.
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-398

Президент Садыр Жа-
паров энергетика тар-
магынын жетекчиле-

ри, ардагерлери менен жолугу-
шуп, учурдагы кырдаалды тал-
доо,  тарифтик саясат жана тар-
макты єнїктїрїї багыттарын 
талкуулаганы белгилїї. Андагы 
негизги максат – тармакты кри-
зистен чыгарып кетїї болгон. 
Азыр Токтогул, Їч-Коргон, Ат-
Башы ГЭСтерин калыбына кел-
тирїї, Камбар-Ата-2 ГЭСинин 
экинчи агрегатын ишке кирги-
зїї боюнча долбоорду аягына 
чыгаруу артыкчылыктуу ба-
гыттар болуп саналат. Алдыда 
Камбар-Ата-1 ГЭСин куруу мил-
дети турат. Албетте, ири ГЭСтер 
менен бирге чакан ГЭСтерди ку-
руу дагы чоў мааниге ээ.  Ушул 
тапта республикада жалпы ку-
баттуулугу 46,7 МВт болгон 16 
чакан ГЭС иштейт. Республика-
бызда дагы эў болбоду дегенде 
100 чакан ГЭСтин курулушуна 
мїмкїнчїлїк бар.  

Бїгїнкї кїнї  єлкєбїздє 
электр энергияны керектєє кес-
кин єсїїдє. Ошондуктан, ал  экс-
порттук квотабызды  да тїгєтїп, 

жаўы кубаттуулукту киргизїїнї 
талап кылууда. Маселен, соўку 
8-9 жылда керектєє  3-3,5 млрд 
кВт/саатка єскєн. Адистердин ай-
тымында, керектєє 2-3 пайызга 
єскєндє 75 МВт, ал эми 5 пайыз-
га єскєндє 287 МВт жаўы кубат-
туулукту киргизїї керек. Мын-
да чакан ГЭСтерди куруу абал-
ды бир топ жеўилдетет. 

Деги эле шаркырап аккан 
тоо дайраларын пайдаланып 
чакан ГЭСтерди курууда Нор-
вегиянын тажрыйбасын пай-
далансак болчудай. Бул єлкє-
нїн аймагында жалпысынан  1 
166  ГЭС иштейт. Алардын 410у 
жылына 3,2 миллиард кВт/саат 
электр энергиясын єндїргєн ча-
кан ГЭСтер болуп саналат. Нор-
вегияда инвесторго чакан ГЭС-
ти толугу менен даяр кылып бе-
рїїчї фирмалар бар. Ошол эле 
учурда алар зарыл болгон бар-
дык гидрологиялык, геология-
лык изилдєєлєрдї жїргїзїп 
беришет. Мында суунун ту-
руктуу агып туруу кубаттуулу-
гу аныкталат. Ошондой эле ке-
ректїї жабдыктарды тандап 
жана буйрутма кылуу менен 

курулуш-монтаждоо, ишке кир-
гизїї жумуштарынын бардыгын 
бїткєрїшєт.  Инвестор дарыя-
нын кожоюну менен чакан ГЭС 
куруу жєнїндє макулдашат. 
Тїзїлгєн  негизги келишимде 
мамлекетке пайдадан їлїш бе-
рип туруу жагы сєзсїз каралат.  
Ошол эле учурда мамлекет ча-
кан ГЭСти курган инвестордон 
электр энергияны толук сатып 
алат жана ички керектєєгє же 
экспортко чыгарат. 

Белгилїї болгондой, ири 
ГЭСтер чоў-чоў мамлекеттер 
менен макулдашып,  алардын 
инвестицияларын тартуу ар-
кылуу курулат. Ал эми чакан 
ГЭСтер тармагын єнїктїрїїдє 
башкача талаптар керектелет. 
Маселен, байлыгы белен ички 

инвесторлорду тартууга неге 
болбосун. Мында мамлекеттин 
ийкемдїїлїгї жетишпей жат-
кансыйт. Айрым мыйзамдардын 
жетишпестиги да бар.  Кээ бир 
чиновниктердин  “коррупция-
лык кєз караштан” чыгып, тез 
жана ыкчам иштєєлєрї талап 
кылынууда. Бул боюнча энерге-
тика тармагынын жетекчилерин 
Мамлекет башчыбыз бир нече 
ирет катуу эскерткен жайы бар. 
Албетте, адис илимпоздордун 
изилдєєлєрїн, кеп-кеўештерин 
да угуу зарыл. Азыр  чакан ГЭС-
тер тармагын єнїктїрїїдє бир-
диктїї мамлекеттик программа 
иштеп чыгуу учур талабы бо-
лууда.  

Азизбек ЧАМАШЕВ

ОКУУЧУЛАРГА 
ФОРМА 
КИЙЇЇ 

ТАЛАБЫ 
КОЮЛБАЙТ

Билим берїї жана илим ми-
нистринин орун басары Нади-
ра Жусупбекова  жаўы окуу жы-
лында окуучуларга окшош фор-
ма кийїї талабы коюлбай тур-
гандыгын билдирди. Анын ай-
тымында мындай чечим корона-
вирус пандемиясынан кийин тї-
зїлгєн кырдаалга байланыштуу 
кабыл алынган. Эскерте кетсек, 
ата-энелерге пандемия шартын-
да жеўилдик берїї їчїн былтыр 
да окшош форма кийїї талабы 
коюлган эмес.

"Мындай оор кырдаалда ата-
энелерге бир аз да болсо жеўил-
дик берїї їчїн былтыр расмий 
тїрдє окшош форма кийїї та-
лабын алып салганбыз. Болгону 
асты кара, їстї ак кийим кийип, 
ал тыкан, таза болсун дегенбиз. 
Азыркыдай мезгилде окшош ки-
йинбей деле окуса болот", — де-
ди Жусупбекова.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

Мезгил талабыЭнергетика

ЖАЎЫ КУБАТТУУЛУКТАР 
ТАЛАП КЫЛЫНУУДА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Жалал-Абад областтык башкармалыгынын 
эсеп боюнча жетектєєчї адиси бош турган 
кызмат ордуна талапкерлерди тандоо їчїн 

ачык сынак жарыяланат – 1 бирдик.

Документтер 2021-жылдын 19-августунун саат 
17.00їнє чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кыз-
мат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолорго 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;

- Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкар-
малыгы, Эркиндик кєчєсї, 13, (03722) 5-40-23,  (0557) 
55-16-10,  (0777) 72-80-33, телефондору аркылуу кай-
рылууга болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

ЇЗГЇЛТЇКСЇЗ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ МЕНЕН КАМСЫЗДОО 
БУЛАКТАРЫН (ИБП) САТЫП АЛУУГА ТЄМЄНКЇ 
ЛОТТОРДОН ТУРГАН АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК 

СЫНАК ЄТКЄРЇЇ ТУУРАЛУУ ЖАРЫЯЛАЙТ:
- №1 лот. Їзгїлтїксїз электр энергиясы менен камсыздоо 

булактары автоматтык тїрдє резервге кошуу (АВР) ме-
нен;

- №2 лот. Щит автоматтык тїрдє резервге кошуу менен;
- №3 лот. Їзгїлтїксїз электр энергиясы менен камсыздоо 

булактары їчїн аккумулятор батареялары;
- №4 лот. Їзгїлтїксїз электр энергиясы менен камсыздоо 

булактары 32 кВт.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 26-августун-

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

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-авгу-
стунда саат 15.00дє видеоконференция тїрїндє єтєт. Кон-
ференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык коорди-
наторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чїй пр., 
168 дареги боюнча 2021-жылдын 2-сентябрында саат 
15.00гє чейин кабыл алынат. Белгиленген убакыттан ки-
йин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде Улуттук банктан сы-
нак документтерин алган катышуучулардын сунуштары 
кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 2-сентябрын-
да саат 15.00дє Бишкек шаары, Їмєталиев кєчєсї, 101 
дареги боюнча каралат.

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

На основании заявлений граждан,

ГПП «ЧОН-КЕМИН»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ:

Нижне-Кеминского лесничества в кварталах №31; №32; №41; 
№42; №45 для озеленительных и иных целей. 

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 6 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà, ïî àäðåñó: ñ. Òîðò-Êóëü àäìèíèñòðàöèÿ ÃÏÏ «×îí-
Êåìèí». 

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì: (0701) 55-51-94, (0701) 56-56-63.

Судебный исполнитель ПССИ Ленинского
района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- жилой дом, идентификационный код: 1-01-09-0053-
1117 находящегося по адресу: г.Бишкек, ж/м.Арча-Бешик, 
ул.Жайыл Баатыра №82, принадлежащий должнику 
Тажаматову Азизбеку Абдибалиевичу 17.11.1970 г.р. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà ã.Áèøêåê, æ/ì.Àð÷à-Áåøèê, óë.Æàéûë Áàà-
òûðà ¹82. 

Ñòàðòîâàÿ öåíà  5 938 403 (ïÿòü ìèëëèîíîâ äåâÿòüñîò 
òðèäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà òðè) ñîìîâ. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
ñòîèìîñòè (ñòàðòîâîé öåíû) äâèæèìîãî èìóùåñòâà, äî íà÷àëà òîðãîâ íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòîì: ð/ñ 4402052100000877, êîä ïëàòåæà 14238900, ÁÈÊ: 440001. 

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

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðà-
éîíà ã.Áèøêåê Àñûëáåêîâ Ì.À.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0550) 06-08-57.

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан

Азимов Ботирбек Хаитбоевичке таандык болгон Сузак 
районунун Таш-Булак айыл єкмєтїнїн Арал айылында 
жайгашкан жалпы пайдалануу  аянты - 259 чарчы  метр, 
жашоо аянты - 191,3 чарчы метр, жер тилкесинин аянты - 560 
чарчы метр болгон №3-05-12-1002-0956 сыр белгиси менен 
катталган турак жайына ачык аукцион жарыяланат. 

Òóðàê æàéûíûí áàøòàïêû áààñû 5 611 290 ( áåø ìèëëèîí 
àëòû æ¿ç îí áèð ìè¢ ýêè æ¿ç òîêñîí) ñîì 11 òûéûí. 

À÷ûê àóêöèîí 2021-æûëäûí 10-ñåíòÿáðü ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð ñóãàò àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåð òèëêåñèíèí áàøòàïêû áààñû-
íûí 5%ûí  à÷ûê àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
äåïîçèòòèê ýñåáèíå (ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº 
êîäó 14511900) òºã¿¿ãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí 
êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï 
ýñåïòåëèíåò. Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òº-
ëºíãºí øåðò ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº  êàéòà-
ðûëûï áåðèëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í  è÷èíäå àóê-
öèîíäóí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàé-
äûí ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Áàéëàíûø òåëåôîíäîðó:  (03748) 5-01-34.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на предмет залога -автомашину марки ISUZU AXIOM, 2002 года 
выпуска, цвет: белый, с госномером 01КG877АСР, принадлежащий 

на праве собственности Абдуразакову Бахтырбеку Райымовичу.
Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ñòîèìîñòü ïðåäìåòà 
çàëîãà - àâòîìàøèíû ìàðêè ISUZU AXIOM, 2002 ãîäà âûïóñêà, 

öâåò: áåëûé, ñ ãîñíîìåðîì 01ÊG877ÀÑÐ â ñóììå 195 160 
(ñòî äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷è ñòî øåñòüäåñÿò) ñîì.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, 
â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Àáðàõìàíî-
âà, 132, êàá. ¹7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò 
ñòàðòîâîé öåíû - 9 758 (äåâÿòü òûñÿ÷ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò âîñåìü) 
ñîì - ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, êîòîðûé çà÷èñëèòü â Öåíòðàëüíîå êàçíà-
÷åéñòâî íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, êîä 
ïëàòåæà 14238900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî 
íà÷àëà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ýëüêååâ Ê.À.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ Ëå-
íèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê Ýëüêååâó Ê.À. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáä-
ðàõìàíîâà, 132 êàáèíåò ¹7.

Òåë.: (0709) 07-24-73.

Í-293

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Æåêå èøêåð  Äóáàíàåâ 
Àìàíáåê Êàìáàðàëèåâè÷êå 

òààíäûê, èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿ 
êîä ÎÊÏÎ 22666030 

ÈÍÍ 22310195510063 æàíà 
èøêåðäèê ìººð¿, øòàìïû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-294

Õàëäàðîâ Ðàâøàíáåê  
Çàéíàáèäèíîâè÷êå òààíäûê 

Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 
Èâàñèøèíà êº÷ºñ¿í¿í 

¹51 À äàðåãèíäåãè òóðàê 
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò ( ñåðèÿñû × ¹912779, 

18.03.2020-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-49

Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 
Äîñòóê àéìàêòûê 

áàøêàðìàëûãûíà êàðàøòóó  
Ìàíàñ ¹44 ¿é¿í¿í æåð 

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

ìàìëåêåòòèê àêò ( ñåðèÿñû 
× ¹114073, 25.09.2007-æ., 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-10-
02- 0008-2801) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-49

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СООБЩЕСТВ (АРИС) ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И САНИТАРИИ В НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Агентство развития и инвестирования сообществ (АРИС), 
настоящим приглашает квалифицированных лиц принять 
участие в конкурсе на позицию «Специалист по санитарии 

и гигиене» в рамках Программы развития сельского 
водоснабжения и санитарии в Нарынской области (ПРСВСНО). 

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, óïðàâëåíèè 
îáùåñòâåííîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ èëè â 
èíîé ñîîòâåòñòâóþùåé äèñöèïëèíå; 

• Ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò ðàáîòû è òåõíè÷åñêèå íàâûêè â îáëàñ-
òè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè è äîêàçàííûé ðàáî÷èå çíàíèÿ ÀÁÐ è/
èëè äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ äîíîðîâ;

• Ñîîòâåòñòâóþùèé îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ è/èëè ôèíàí-
ñèðóåìûõ äîíîðàìè îðãàíèçàöèÿõ íå ìåíåå 5 ëåò;

• Óìåíèå ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü è ñîòðóäíè÷àòü ñ ãî-
ñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è èíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðî-
íàìè, âêëþ÷àÿ ñîîáùåñòâà è ìåñòíûå ÍÏÎ/ÎÎ;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêîãî è êûðãûçñêîãî ÿçûêîâ ÿâëÿåòñÿ 
òðåáîâàíèåì. Ïðàêòè÷åñêèå çíàíèÿ ïèñüìåííîãî àíãëèéñêîãî 
ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ òðåáîâàíèåì.

II. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå 
ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà 
ðóññêîì ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) 
äî 17.30 ÷àñîâ 20 àâãóñòà 2021 ã.

III. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Ä-49

Ñ-617

СООБЩЕНИЕ О 
СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Единственный учредитель 
(участник) Общества 

с ограниченной 
ответственностью ««Манас 

авиасервис» (далее 
«Общество») Открытое 

акционерное общество 
«Международный 
аэропорт «Манас» 

2 августа 2021 года 
приняло следующее 

решение:
- ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ãå-

íåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îá-
ùåñòâà Ûñàêîâà Òàëàíò-
áåêà Êà÷êûíáàåâè÷à ñîã-
ëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëå-
íèþ.

Áóãóáàåâ Øààæóñóï 
Áóãóáàåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ ¹0053816 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-296

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 
äîëåé êîä ¹75-08 íà èìÿ 

Êåìåëîâà Òàëèïà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-297

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹862050 íà èìÿ 

Ñàïðûêèíà Âàëåíòèíà 
Âàëåíòèíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íå äåéñòâèòåëüíûì.
Í-295

ªçãîí ðàéîíóíäàãû 
Ìûðçà-Àêå àéûëûíûí 

òóðãóíó Àïåøîâà 
Íóðèëàãà  òààíäûê 

ìàìëåêåòòèê àêò × ¹294864  
èäåí. êîä 5-06-15-0001-
3910 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-291

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè
 íà çåì. ó÷. êîä ÅÍÈ 

7060800011440, 
× ¹667862 îò 10.11.2016 ã. 
âûäàííûì ãîñðåãèñòðîì, 

ïðèíàäëåæàùèé 
Àõìàòîâó Þíàäè 

Øàðèïîâè÷ó, ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-062Ñ-356



Подразделение службы судебных 
исполнителей Московского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН)

на заложенное недвижимое имущество в виде жилого дома, 
расположенного по адресу: Московский район, с. Ак-Суу, 
ул. Халтурина, 19, принадлежащий на праве собственности 
Курманалиеву Эркинбеку Эсенжановичу, со стартовой 
стоимостью в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
сомов.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî 
àäðåñó: Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Àê-Ñóó, óë.Õàëòóðèíà, 19.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ë/ñ 4403072100000187, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14511900, Áàíê ïîëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
ïðè ÌÔ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ïðèåì çàÿâîê çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, ðàñ-

ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áåëîâîäñêîå, óë. Ëå-
íèíà, 60, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñ/è Êîëáàåâ Ý.Ó.

Òåë.: (0507) 33-33-91. Í-289

2021-жылдын  6-августу20
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Уважаемые члены 
Садоводческого кооператива 

«ТОО-ЖЕЛИ» - 
«ГОРНЫЙ ВЕТЕРОК»

22 августа 2021 года в 14.00 ч. на основании 
требования Совета СК «Тоо-Жели» - «Горный ветерок»,
 возле конторы состоится внеочередное общее собрание 

членов кооператива.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îò÷åò Ïðàâëåíèÿ î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
Ñàäîâîä÷åñêîãî êîîïåðàòèâà «Òîî-Æåëè - «Ãîðíûé Âåòåðîê» 
çà ïåðèîä ñ 01.01.2021 ã. ïî 31.07.2021 ã.

2. Îáñóæäåíèå ìåð âîçäåéñòâèÿ íà çëîñòíûõ äîëæíèêîâ ïî íåóï-
ëàòå çà ýëåêòðîýíåðãèþ, ïèòüåâóþ âîäó è ÷ëåíñêèå âçíîñû, à 
òàêæå çà íåóïëàòó äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà óñòàíîâêó íîâîãî òðàíñ-
ôîðìàòîðà.

3. Âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ïèòüåâîé âîäîé ÷ëåíîâ Ñàäîâîä÷åñêîãî 
êîîïåðàòèâà «Òîî-Æåëè - «Ãîðíûé âåòåðîê».

4. Âîïðîñû çàìåíû ïîëèâíûõ âîäîïðîâîäíûõ òðóá ñ ìåòàëëè÷åñ-
êîãî íà ïëàñòìàññîâûå.

5. Âîïðîñû ïðèíÿòèÿ è èñêëþ÷åíèÿ ÷ëåíîâ Êîîïåðàòèâà.

6. Ðàçíîå.

Ðåãèñòðàöèÿ ÷ëåíîâ ÑÊ «Òîî-Æåëè»-«Ãîðíûé âåòåðîê» 22 àâãóñ-
òà 2021 ã. â 13.00 ÷.

Ïðàâëåíèå ÑÊ «Òîî-Æåëè - «Ãîðíûé âåòåðîê».

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí ¯÷-Òåðåê 
àéûëûíûí æàøîî÷óñó 
Òîêòîìàíáåòîâ Êàñûì 
×àðûêîâè÷êå òààíäûê 

(27.05.2001-æ. áåðèëãåí) æåð 
¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-055

ªçãºí ðàéîíóíäàãû 
Êàðîîë àéûë ºêìºò¿í¿í 

Øåðàëû àéûëûíûí 
òóðãóíó Àáäûëäàåâà 
Òàæèêàí Îìîøîâíàãà 

òààíäûê ìàìëåêåòòèê 
àêò ×¹417884 ÈÍÍ 5-05-

18-0003-3242 æàíà ¹11103 
ñàòóó æàíà ñàòûï àëóó 

êåëèøèìè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-978

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé èäåí. 
êîä 7-05-10-01-11-0002 

îò 6 íîÿáðÿ 1998 ã. íà èìÿ 
Àáäûêóëîâà Ñåãèçáåêà 

Íèÿçîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-289

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
êîä ÎÊÏÎ 30166287, 

ÈÍÍ 20302198501049 íà 
èìÿ ÈÏ Þëäàøåâà 

Øåðçàòà Àáäóðàøèòîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-286

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
êîä ÎÊÏÎ 29743058, 
ÈÍÍ 20406199600069 
íà èìÿ ÈÏ Òóðàíîâà 

Áåêáîëîòà Ýñåíáåêîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-287

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè îò 13.09.2017 ã. 
ÍÑ ¹053401, ÎÊÏÎ 29976041, 

ÈÍÍ 12202199001502 íà 
èìÿ ÈÏ ß÷èíîé Äàðüè 
Ñåðãååâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-292

Æåêå èøêåð Ä¿éøååâ Ìóðàòáåê Êàêèíîâè÷êå òààíäûê 
ÈÑÍ 22104196400650 ÌÑÊíûí Æóìãàë ðàéîíó áîþí÷à 

áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí (29.01.2010-æûëû) èäåíòèôèêàöèÿëûê 
ñàëûê êàðòî÷êàñû æàíà Æóìãàë ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê 
ñòàòèñòèêàëûê áºë¿ì¿ òàðàáûíàí êîä ÎÊÏÎ 25972951 

(29.01.2010-æûëû) áåðèëãåí æåêå èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-021

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ñåðèÿ ×¹1033841, 

òåõíè÷åñêîãî 
ïàñïîðòà è äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè íà èìÿ 

Êàðàåâà Äàíèëáåêà 
Øåðìàìàòîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
îñíîâíîé ïå÷àòè 

è ïå÷àòè ¹2 ÎñÎÎ 
«Ñàäàêàò» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-288

Í-275

Урматтуу кардарлар!
Пакистандын Улуттук банкынын Директорлор 

кеўешинин чечими менен Кыргызстандагы 
Бишкек филиалынын ишмердїїлїгїн 
ыктыярдуу тїрдє токтотуп жатканын 

билдиребиз. 

Óøóãà áàéëàíûøòóó, òàëàï êûëûíáàãàí êàðäàð-
ëàðäûí áàðäûê ýñåïòåðè áàíê òàðàáûíàí áèð òà-
ðàïòóó æàáûëãàíûí æàíà êàðäàðëàðäûí ýñåïòåðè-
íèí òàëàï êûëûíáàãàí êàëäûêòàðû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê, "Àéûë Áàíê" 
ÀÀÊãà êîòîðóëãàíûí áèëäèðåáèç.

Àìàíàòòàðäû òàëàï êûëóó ¿÷¿í æîãîðóäàãû áàíê-
êà òºìºíê¿ äàðåê áîþí÷à êàéðûëñà¢ûç áîëîò: "Àéûë 
Áàíê" ÀÀÊ, Áèøêåê øààðû, Ëîãâèíåíêî êº÷., 14.

Уважаемые Клиенты!
Уведомляем Вас о том, что по решению Совета 

директоров Национальный Банк Пакистана 
прекращает свою деятельность в Кыргызстане 

(добровольная ликвидация). 

Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé Áèøêåêñêîãî ôèëèàëà 
ñîîáùàåì, ÷òî âñå íåâîñòðåáîâàííûå ñ÷åòà êëèåí-
òîâ áûëè çàêðûòû áàíêîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿä-
êå, è íåâîñòðåáîâàííûå îñòàòêè ïî ñ÷åòàì êëèåí-
òîâ áûëè ïåðåäàíû â ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ñîãëàñíî 
çàêîíîäàòåëüñòâó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Âû ìîæåòå âîñòðåáîâàòü ñâîè äåïîçèòû, îáðà-
òèâøèñü â âûøåóêàçàííûé áàíê, ïî ñëåäóþùåìó 
àäðåñó: ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ã.Áèøêåê, óë.Ëîãâè-
íåíêî, 14.

Ñ/Î-162

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ЗАКУПКАХ

Наименование проекта: 
Проект «Улучшения сельского водоснабжения и санитарии»;

Наименование финансирования: 
Кредит №/Грант №: ISFD # KGZ-1013;

1. Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâà-
íèå îò Èñëàìñêîãî Áàíêà Ðàçâèòèÿ (ÈÁÐ) íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ 
ïðîåêòà «Óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè», è 
íàìåðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ïëàòåæåé â ðàìêàõ êîíòðàêòà íà ðàáîòû. Â ýòîé ñâÿçè Àãåíòñò-
âî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè (ÀÐÈÑ) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ 
ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ñëåäóþùèå 
ðàáîòû:

1. ARIS- ISDB-RWSSIP-SH-W-21-1 - Реабилитация внутренних са-
нитарных помещений в зданиях школ Жалал-Абадской облас-
ти (Токтогулский район);

2. ARIS- ISDB-RWSSIP-SH-W-21-2 - Реабилитация внутренних са-
нитарных помещений в зданиях школ Жалал-Абадской облас-
ти (Ала-Букинский и Базар-Коргонский районы);

3. ARIS-ISDB-RWSSIP-SH-W-21-3 - Реабилитация внутренних сани-
тарных помещений в зданиях школ Жалал-Абадской области 
(Ала-Букинский и Аксыйский районы);

2. Ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîäàâàòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, êàê 
ýòî îïðåäåëåíî â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ó÷àñòíèêàì òîð-
ãîâ, æåëàþùèì ïðåäëîæèòü ñêèäêè, áóäåò ðàçðåøåíî ñäåëàòü 
ýòî ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòè ñêèäêè âêëþ÷åíû â Ïèñüìî êîíêóðñíî-
ãî ïðåäëîæåíèÿ.

3. Êëþ÷åâûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ äëÿ êîíêóðñà, ñëå-
äóþùèå:

ARIS-ISDB-RWSSIP-SH-W-21-1:

Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò 15 000 000,00 ñîìîâ, â 

òå÷åíèå 2018, 2019 è 2020 ãîäîâ;
•  Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 5 600 000,00 

ñîìîâ;

Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåä-

ëàãàåìûì ðàáîòàì, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà (2018, 2019, 2020 ãã.), 
çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíè-
ìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 6 000 000,00 ñîìîâ.

ARIS-ISDB-RWSSIP-SH-W-21-2:

Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò 11 600 000,00 ñîìîâ, â 

òå÷åíèå 2018, 2019 è 2020 ãîäîâ;
•  Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 4 400 000,00 

ñîìîâ;

Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì ïðåä-

ëàãàåìûì ðàáîòàì, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà (2018, 2019, 2020 ãã.), 
çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñòâåííî, ãäå ìèíè-
ìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò 4 700 000,00 ñîìîâ.

ARIS-ISDB-RWSSIP-SH-W-21-3:

Ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè:
• Ìèíèìàëüíûé ñðåäíåãîäîâîé îáîðîò 16 600 000,00 ñîìîâ, â 

òå÷åíèå 2018, 2019 è 2020 ãîäîâ;
•  Ïîòðåáíîñòü â ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ â ðàçìåðå 6 200 000,00 

ñîìîâ;

Îïûò ðàáîòû:
• Ó÷àñòèå ïî êðàéíåé ìåðå â îäíîì êîíòðàêòå, àíàëîãè÷íîì 

ïðåäëàãàåìûì ðàáîòàì, çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà (2018, 2019, 
2020 ãã.), çàâåðøåííûì óäîâëåòâîðèòåëüíî èëè ñóùåñò-
âåííî, ãäå ìèíèìàëüíàÿ ñòîèìîñòü êîíòðàêòà ñîñòàâëÿåò                       
6 700 000,00 ñîìîâ.

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Êûðãûçñêèé ñîì

4. Âûøå ïðèâåäåíî êðàòêîå èçëîæåíèå ÷àñòè òðåáîâàíèé ê èí-
ôîðìàöèè äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ó÷àñòíèêàì 
ïðåäëàãàåòñÿ îçíàêîìèòñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ñïåêòðà êðèòåðèåâ äî ïîäà÷è êîíêóðñíîãî 
ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè èìåþòñÿ êàêèå-ëèáî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó 
íàñòîÿùèì Ñïåöèàëüíûì óâåäîìëåíèåì î çàêóïêàõ è êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèåé, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ èìååò ïðåèìó-
ùåñòâåííóþ ñèëó.

5. Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïîñðåäñòâîì íàöèîíàëü-
íûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ, êàê óêàçàíî â Ðóêîâîäñòâå ÈÁÐ ïî çà-
êóïêå òîâàðîâ è ðàáîò ïðè ôèíàíñèðîâàíèè Èñëàìñêèì Áàíêîì 
Ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2019 ãîäà), è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ 
ó÷àñòíèêîâ, êàê ýòî îïðåäåëåíî â Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì. Êðî-
ìå òîãî, îçíàêîìüòåñü ñ ïóíêòàìè 1.18-21, â êîòîðûõ èçëîæåíà 
ïîëèòèêà ÈÁÐ îòíîñèòåëüíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

6. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò 
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå îáÿçàòåëü-
íîé ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå: www.aris.kg, â ðàçäåëå òåíäåðû.

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñò-
íèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 27 àâãóñòà 2021 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôåðåíö-
çàë.

ОАО Микрофинансовая компания 
«САЛЫМ ФИНАНС» 

сообщает, что с 17 августа 2021 года будет производить выплаты 
доходов по именным процентным облигациям (3 мая 2019 г. 

Государственной службой регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР внесена запись в Единый государственный 

реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике о выпуске облигаций). 
Выплата доходов по именным процентным облигациям будет 

осуществляться в период с 17 августа по 23 августа 2021 года.
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 14 àâãóñòà 2021 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
•  Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôè-
íàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164;

• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Êóëîâ Ì.Ò.

Ñ-558
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ОШЭЛЕКТРО»

Отчёт за II квартал 2021 года.

1. Äàííûå îá ýìèòåíòà:
- Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñò-

âî «Îøýëåêòðî» (ÎÀÎ «Îøýëåêòðî»).
- Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî.
- Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà: 723506, 

Êûðãûçñêàÿ Ðåñáóëèêà, Îøñêàÿ îáë., ã.Îø, óë. È.Ðàççàêîâà, 19À, òåë.: (03222) 
8-25-92, ôàêñ: 8-25-78.

- Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè: Ïîêóïêà, òðàíñïîðòèðîâêà, ðàñïðåäåëåíèå è ïðî-
äàæà (â òîì ÷èñëå ýêñïîðò) ýëåêòðîýíåðãèè.

2. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà:
 Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã -19848; ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà - 1996.

3. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ýìèòåíò âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå    
 Óñòàâíîãî êàïèòàëà: 

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ 

ôîðìà

Ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé 
àäðåñ, òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ 

ýëåêòðîííîé ïî÷òû, êîä ÎÊÏÎ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â óñòàâíîì 
êàïèòàëå (â %)

- - -

4. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (äàëåå ôàêò), çàòðàãèâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü 
ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã â îò÷åòíîì ïåðèîäå:

4.1. Î ñóùåñòâåííîì ôàêòå Îòðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâà «Îøýëåêòðî» Óâåäîìëÿåò, 
÷òî 11 èþíÿ 2021 ãîäà ðåøåíèåì âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ 
«Îøýëåêòðî»:

- Ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
1. Àéòàëèåâà Òèëåê Àíàðêóëîâè÷à;
2. Îìóðçàêîâîé Ìàñòèðàõàí Òóëåíáàåâíû; 
3. Àáäóëëàåâà Àðñòàíáåê Óðàèìîâè÷à.

- Èçáðàíû â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
1. Áàåòîâ Áàòûðêóë Èñàåâè÷;
2. Áàäåíîâ Áàóðæàí Îñïàíàëèåâè÷;
3. Áåðäèåâ Àñõàò Êàáûëîâè÷;
4. Ìàìàòîâ Ìèðáåê Àáäóõàìèòîâè÷;
5. Ñàòûáàëäûåâ Áàéäîîëàò Òîï÷óáàåâè÷.

- Ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà:
1. Êîøáàé óóëó Êàäûðáåêà
2. ×àìáàåâà Êàéðàò Äæåêøåìáåêîâè÷à

- Èçáðàíû â ñîñòàâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
1. Èáðàèìîâ Áàêòûáåê Êóðìàíáåêîâè÷;
2. Áàéñûìàêîâ Ìèðëàí Ìàëèêæîîìàðòîâè÷;
3. Àëòûíáåêîâà Çàðåìà Àëòûíáåêîâíà.

4.2. Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» ïðîòîêîëîì ¹9 îò 22 èþíÿ 2021 
ãîäà  ïðåêðàùåí äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Áåðäèåâà À.Ê. 

Ôèíàíñîâàÿ îò÷¸òíîñòü ÎÀÎ «Îøýëåêòðî» çà II êâàðòàë 2021 ãîäà: 
1) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

 Àêòèâû   

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 309 003 282 527

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû 3 357 935 3 284 323

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü   

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü 394 703 423 450

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 4 061 640 3 990 300

 Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 776 491 653 797

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 681 662 700 662

(080) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 1 458 153 1 354 459

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë 2 603 487 2 635 840

 1. Óñòàâíûé êàïèòàë 169 816 169 816

 2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë 3 364 293 3 364 293

 3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü -1 392 063 -1 359 710

 4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 461 441 461 441

(100) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë 
(060+070+090) 4 061 640 3 990 300

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ

Êîä  30 èþíÿ 
2020 ã.

30 èþíÿ 
2021 ã.

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 322 730 262 073

(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè (äîõîäû è ðàñõîäû) 15 365 23 993

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû -156 076 -204 057

(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
(010+020-030) 182 018 82 009

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íåîïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè -47 009 -49 657

(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî íàëîãîîáëîæåíèÿ (040+050) 135 010 32 353

(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü 0 0

(080) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) (060-070) 135 010 32 353

(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü 0 0

(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) 135 010 32 353

3) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷¸ò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 1 ÿíâàðÿ 2020 ã. 1 ÿíâàðÿ 2021 ã. 2 376 203 2 603 487

(020) Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñó-
ùåñòâåííûõ îøèáîê 0 0

(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî 2 376 203 2 603 487

(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä 7 040 32 353

(050) Äèâèäåíäû -210 0

(060) Äîõîä îò ïåðåîöåíêè   

(070) Ýìèññèÿ àêöèé   

(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ   

(090) Ïðèçíàíèå ñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè îò òîðãîâîé è 
ïðî÷åé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 220 454 0

(100) Ñàëüäî íà 31 äåêàáðÿ 2020 ã. 30 èþíÿ 2021 ã. 2 603 487 2 635 840

5. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùå-
íèÿ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ: îáùèé îáúåì ïðèâëå÷åí-
íûõ ñðåäñòâ, ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâàõ, èñïîëüçîâàííûõ ïî êàæäîìó èç 
íàïðàâëåíèé, è î íàïðàâëåíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ: íåò.

6. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åò-
íîì êâàðòàëå. Äàííûé ïóíêò îòðàæàåò çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì â 
îò÷åòíîì êâàðòàëå, è çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò-
÷åòíîì êâàðòàëå: íåò.

7. Ñâåäåíèÿ î äîëãîñðî÷íûõ è êðàòêîñðî÷íûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèÿõ ýìèòåíòà çà îò-
÷åòíûé ãîä: íåò.

8. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà:
 Ýòî èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè íà÷èñëåíèè äîõîäîâ ïî öåííûì áóìàãàì ýìè-

òåíòà â îò÷åòíîì êâàðòàëå èëè â êâàðòàëå, ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó êâàðòàëó, è 
âêëþ÷àåò: âèä öåííîé áóìàãè, ðàçìåð äîõîäîâ, íà÷èñëåííûõ íà îäíó öåííóþ áóìà-
ãó, è îáùóþ ñóììó äîõîäîâ, íà÷èñëåííûõ ïî öåííûì áóìàãàì äàííîãî âèäà: íåò.

9. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñäåëêè, ñîâåðøåííîé ëèöàìè, çàèíòåðåñî-
âàííûìè â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè, âêëþ÷àåò: äàòó ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè, èí-
ôîðìàöèþ î âëèÿíèè ñäåëêè íà äåÿòåëüíîñòü ýìèòåíòà (ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò äî-
ïîëíèòåëüíûå èíâåñòèöèè è ò.ä.), ñòåïåíü èìåþùåéñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè (ëèöà, 
çàèíòåðåñîâàííîãî â ñäåëêå), äàòó îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ñäåëêå â ñðåäñò-
âàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå äàòó íàïðàâëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé î ñäåëêå â 
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðûíêà öåííûõ áóìàã: íåò.   

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÆÓÌÀÅÂ Ì.Ý.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð ËÀÒÈÏÎÂ À.È.

“КАНАТ” ААК
кезексиз чакырылган акционерлердин жалпы 

чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 
кабарлайт.

- ªòêºð¿ëº òóðãàí æåðè: Êàíò øààðû, ×ûãûø 
ºíºð æàé àéìàãû.

- ×îãóëóø ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 
30-àâãóñòó.

- ªòêºð¿ë¿¿÷¿ óáàêòûñû - ñààò 11.00äº.
- Êàòòîîíóí áàøòàëûøû - ñààò 10.30äà.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûí øàéëîî.
2. Êîîìäó æîþó ïðîöåññèí òîêòîòóó æºí¿íäº.
3. Êîîìäóí ò¿ð¿í àëìàøòûðóó æºí¿íäº.
4. Êîîìäóí àòàëûøûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº.
5. Êîîìäóí þðèäèêàëûê äàðåãèí  áåêèò¿¿ òóóðà-

ñûíäà.
6. Êîîìäóí Óñòàâûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº.
7. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèí øàéëîî.
8. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
9. Êîîìäó þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà êàéðà êàòòîî.

Àêöèîíåðäèê ÷îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèî-
íåðëåðäèí ðååñòðèí æàáóó ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 
27-àâãóñòó.

×îãóëóøêà äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí 
æóìóø ê¿íäºð¿ ñààò 9.00äºí áàøòàï ñààò 15.00ãº 
÷åéèí “Êàíàò” ÀÀÊäàí Êàíò øààðû, ×ûãûø ºíºð 
æàé àéìàãû äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº èøåíèì êàò æàíà ïàñ-
ïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «КАНАТ»
сообщает о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров.
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàíò, Âîñòî÷íàÿ ïðîì-

çîíà.
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 30 àâãóñòà 2021 

ãîäà.
- Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 11.00 ÷àñîâ.
- Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 10.30 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Âûáîðû ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î ïðåêðàùåíèè ïðîöåññà ëèêâèäàöèè Îáùåñò-

âà.
3. Î ñìåíå òèïà Îáùåñòâà.
4. Îá óòâåðæäåíèè íàèìåíîâàíèÿ Îáùåñòâà.
5. Îá óòâåðæäåíèè þðèäè÷åñêîãî àäðåñà Îáùåñò-

âà.
6. Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà Îáùåñòâà.
7. Âûáîðû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
8. Âûáîðû Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
9. Ïåðåðåãèñòðàöèÿ Îáùåñòâà â îðãàíàõ þñòè-

öèè.

Äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â 
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 27 àâãóñòà 2021 ãîäà.

 Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êàíàò» â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 15.00 ÷. ïî àäðåñó: ã. Êàíò, Âîñ-
òî÷íàÿ ïðîìçîíà. 

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ äîâåðåí-
íîñòü è ïàñïîðò.

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

 НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

жилой дом, расположенный по адресу: г. Бишкек, 
ул.Фучика, д. 22, иден. код 1-01-02-0011-0336-01-084 
принадлежавшее Асакеевой Ч.Э. начальной стартовой 
стоимостью 5 907 000 (пять миллионов девятьсот семь 
тысяча) сом. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 06.09.2021 ã. â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ 
èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò               
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü 
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 09.09.2021 
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàêååâ Ê.Ì. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 30-30-50.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, 
ð/ñ: 4402012100000440 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðà-
éîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà 14238900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü  ó÷àñò-
íèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-298

Áàòêåí ðàéîíóíóí Áóæóì àéûëûíûí òóðãóíó Êàðàåâ 
Ûðûñáåêêå êàòòàëãàí 2014-æûëäûí 18-ìàðòûíäà  Áóæóì 

àéûëûíäà æàéãàøêàí Ìàìäèìèíîâ êº÷ºñ¿íäº ¹15 ¿éä¿ 
2014-æûëû 20-ìàðòûíäà  Êàðàåâ Ñàïàðáåêêå ìóðàñêîð 

êàòàðû Áàòêåí ðàéîíäóê ìàì. êàòòîî òàðàáûíàí 
ºòêºð¿ë¿ï áåðèëãåí, ìàìëåêåòòèê àêòûñû 8-01-02-1002-0895 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-069



ОАО «КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ»
Краткий отчёт за I полугодие 2021 года 

1. Äàííûå îá ýìèòåíòå 

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êûðãûçíåôòåãàç», 
ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç» (ÎÀÎ «ÊÍÃ»)

ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà)

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, 
Íîîêåíñêèé ðàéîí, ã.Êî÷êîð-Àòà, óë. Ëåíèíà, 44

(Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ ýìèòåíòà, íîìåð òåëåôîíà è òåëåôàêñà)

Äîáû÷à íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà, ïåðåðàáîòêà íåôòè è åå 
ðåàëèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

(Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè)

1. Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ äîëåé/öåííûõ áóìàã è ðàáîòíèêîâ îáùåñòâà

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2021 ãîäà 1834

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ýìèòåíòà íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà 2396

2. Ñïèñîê þðèäè÷åñêèõ ëèö, â êîòîðûõ äàííûé ðåãóëèðóåìûé ñóáúåêò ôèíàíñî-
âîãî ðûíêà âëàäååò 5 ïðîöåíòàìè è áîëåå óñòàâíîãî êàïèòàëà.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ 

ôîðìà

Ìåñòîíàõîæäåíèå ïî÷òîâûé àäðåñ, 
òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé 

ïî÷òû, êîä ÎÊÏÎ

Äîëÿ ó÷àñòèÿ â 
óñòàâíîì êàïèòàëå

 (â ïðîöåíòàõ)

ÑÏ «ÊÏÊ» ã.Æàëàë-Àáàä, óë.Ïðîìûøëåííàÿ, 
202, ò.: (03222) 5-55-05, 5-23-15 100%

ÇÀÎ «ÊÍÃ-Ãèäðîêàðáîíñ» ã.Áèøêåê, óë.Øîïîêîâà, 93/2, 6-îé 
ýòàæ ò.: (0312) 96-12-60 28%

ÎñÎÎ «ÎÊÀ- Êåðàìèêà» ã.Êî÷êîð-Àòà, óë.Ãåîôèçè÷åñêàÿ, 44. 26,28%

ÎñÎÎ «Þæíûé Äåððèê» ã.Áèøêåê, óë.Ðàççàêîâà, 4/1 ò.: (0312) 
66-57-71 30%

ÎñÎÎ «Þíè Ìåä Âîòåðñ» ã.Êî÷êîð-Àòà, óë.Ñàäîâàÿ, á/í 10%
ÎñÎÎ «Êûðãûçíåôòåìàø» ã.Áèøêåê, óë. Þäàõèíà, 64 51%

3. Èíôîðìàöèÿ î ñóùåñòâåííûõ ôàêòàõ (äàëåå ôàêò), çàòðàãèâàþùèé äåÿòåëü-
íîñòü ýìèòåíòà öåííûõ áóìàã â îò÷¸òíîì ïåðèîäå.

Íàèìåíîâàíèå ôàêòà Äàòà ïîÿâëåíèÿ 
ôàêòà 

Äàòà è ôîðìà ðàñêðûòèÿ 
èíôîðìàöèè î ôàêòå 

Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èè ÷ëåíîâ 
Ïðàâëåíèÿ ÊÍÃ, Ìóðàòàëèåâà Ò.Ò. è 

Íèÿçàëèåâà À.Ê.
12 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà 13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ðàçìåùåíî 

â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî»

Èçáðàíû íîâûå ÷ëåíû Ïðàâëåíèÿ 
(èñïîëíèòåëüíûé îðãàí): 

Àáûëîâ Í.Ê., Àæèêóëîâ Ç.Æ.
12 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà 13 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà ñîîáùåíèå 

â ÞÒÓ Ôèííàäçîð

Ïðîâåäåíî ãîäîâîå Îáùåå ñîáðàíèå àêöèî-
íåðîâ ïî èòîãàì 2020 ãîäà. 

23 àïðåëÿ 2021 
ãîäà

2 àïðåëÿ 2021 ãîäà ðàçìåùåíî 
â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî»

Ïðåêðàùåíî ïîëíîìî÷èå ÷ëåíà ÑÄ ÊÍÃ Ñóë-
òàíîâà Ê.Ò.

23 àïðåëÿ 2021 
ãîäà

26 àïðåëÿ 2021 ãîäà 
ñîîáùåíèå â ÞÒÓ Ôèííàäçîð

Èçáðàíû ÷ëåíû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ: Ìèñè-
ðàëèåâ Ò.Ê., Àëäîñîâ Ê.Ø., Ëûñåíêî Ä.Â., Áå-
êîâ À.Í., Êàèïîâ Ý.Ó.

23 àïðåëÿ 2021 
ãîäà

26 àïðåëÿ 2021 ãîäà 
ñîîáùåíèå â ÞÒÓ Ôèííàäçîð

Èçáðàíû ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè: Èñ-
ìàíàëèåâ Ê.È. Áîæóáàåâ À., Òîêòîðîâ Ê. Ê. 

23 àïðåëÿ 2021 
ãîäà

26 àïðåëÿ 2021 ãîäà 
ñîîáùåíèå â ÞÒÓ Ôèííàäçîð

Èçáðàí Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «ÊÍÃ» Ìèñèðàëèåâ Ò.Ê. 

23 àïðåëÿ 2021 
ãîäà

26 àïðåëÿ 2021 ãîäà 
ñîîáùåíèå â ÞÒÓ Ôèííàäçîð

Èçáðàíû ×ëåíû ïðàâëåíèÿ (èñïîëíèòåëü-
íûé îðãàí): Ýãåìáåðäèåâ À.À., Àáûëîâ Í.Ê., 
Àæèêóëîâ Ç.Æ., Àéòíàçàðîâ È.À. 

2 èþëÿ 2021 
ãîäà

7 èþëÿ 2021 ãîäà ñîîáùåíèå â 
ÞÒÓ Ôèííàäçîð

1) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ (òûñ.ñîì.)

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

 Àêòèâû  2 204 191  3 049 710

(010) 1. Îáîðîòíûå àêòèâû 3 954 192 4 057 146

(020) 2. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû

(030) 3. Äîëãîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

(040) 4. Êðàòêîñðî÷íàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü

(050) Èòîãî: àêòèâû (010+020+030+040) 6 158 383 7 106 856

 Îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë

(060) 1. Êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 473 972 798 503

(070) 2. Äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà 3 475 3 475

(080) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà (060+070) 476 547 801 974

(090) Ñîáñòâåííûé êàïèòàë

 1. Óñòàâíûé êàïèòàë 1 040 582 1 040 582

 2. Äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷åííûé êàïèòàë

 3. Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü 2 751 323 3 344 118

 4. Ðåçåðâíûé êàïèòàë 1 889 931 1 920 178

(100) Èòîãî: îáÿçàòåëüñòâà è ñîáñòâåííûé êàïèòàë 
(060+070+090)  6 158 383 7 106 856

2) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (òûñ.ñîì)

Êîä  Çà ïðåäûäóùèé 
ãîä

Çà îò÷¸òíûé 
ãîä

(010) Âàëîâàÿ ïðèáûëü 371 320,6 983 779,8
(020) Äîõîäû è ðàñõîäû îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëü-

íîñòè (äîõîäû - ðàñõîäû) 20 674,6 28 658,3

(030) Îïåðàöèîííûå ðàñõîäû 212 650,5 169 103,0
(040) Ïðèáûëü/óáûòîê îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 

(010+020-030) 179 344,7 843 335,1

(050) Äîõîäû è ðàñõîäû îò íåîïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 165 864,2 30 696,0
(060) Ïðèáûëü (óáûòîê) äî âû÷åòà íàëîãîâ (040+050) 345 208,9 874 031,2
(070) Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü 34 520,9 87 403,1
(080) Ïðèáûëü (óáûòîê) îò îáû÷íîé äåÿòåëüíîñòè (060-070) 310 688,0 786 628,1
(090) ×ðåçâû÷àéíûå ñòàòüè çà ìèíóñîì íàëîãà íà ïðèáûëü
(100) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà (080+090) 310 688,0 786 628,1

3) Ñâåäåíèÿ, âêëþ÷àåìûå â îò÷¸ò îá èçìåíåíèÿõ â êàïèòàëå (òûñ.ñîì)

Êîä  
Íà íà÷àëî 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

Íà êîíåö 
îò÷¸òíîãî 
ïåðèîäà

(010) Ñàëüäî íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ã. 5 406 869 5 681 836
(020) Èçìåíåíèÿ â ó÷åòíîé ïîëèòèêå è èñïðàâëåíèå ñó-

ùåñòâåííûõ îøèáîê
(030) Ïåðåñ÷èòàííîå ñàëüäî -276
(040) ×èñòàÿ ïðèáûëü èëè óáûòêè, íå ïðèçíàííûå â îò÷å-

òå î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
604 942 874 073

(050) ×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòêè) çà îò÷åòíûé ïåðèîä
(060) Äèâèäåíäû 329 699 251 026
(070) Ýìèññèÿ àêöèé
(080) Îãðàíè÷åíèå ïðèáûëè ê ðàñïðåäåëåíèþ
(090) Èçìåíåíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà
(100) Ñàëüäî íà 1 èþëÿ 2021 ã. 5 681 836 6 304 878

6. Ñâåäåíèÿ î íàïðàâëåíèè ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ ýìèòåíòîì â ðåçóëüòàòå ðàçìåùå-
íèÿ ýìèññèîííûõ öåííûõ áóìàã è èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã, êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñå-
áÿ: îáùèé îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, ñâåäåíèÿ î ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâàõ, èñ-
ïîëüçîâàííûõ ïî êàæäîìó èç íàïðàâëåíèé, è î íàïðàâëåíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâ-
ëå÷åííûõ ñðåäñòâ - îòñóòñòâóþò.

7. Çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì è åãî äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò÷åò-
íîì ïåðèîäå. Äàííûé ïóíêò îòðàæàåò çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå ýìèòåíòîì â 
îò÷åòíîì ïåðèîäå, è çàåìíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå äî÷åðíèìè îáùåñòâàìè â îò-
÷åòíîì ïåðèîäå - îòñóòñòâóþò.

9. Äîõîäû ïî öåííûì áóìàãàì ýìèòåíòà.
 Äèâèäåíäû íà 1 ïðîñòóþ àêöèþ ïî èòîãàì 2020 ãîäà ñîñòàâèëè – 13, 6224 ñîì. Âñå-

ãî íà âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî ïðîñòûì àêöèÿì Îáùåñòâà íàïðàâëåííî – 329 699 018 
ñîì. 

10. Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ è õàðàêòåðå ñîâåðøåííîé îáùåñòâîì ñäåëêè ñ çàèíòåðå-
ñîâàííûìè ëèöàìè.

 Â îò÷åòíîì ïåðèîäå çàêëþ÷åííûõ ñäåëîê Îáùåñòâà ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè 
íå èìåëîñü.

“ЭЛЕКТРОМОНТАЖ” АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ
2021-жылдын 27-августунда саат 10.00дє акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 

єткєрїлє тургандыгы тууралуу маалымдайт.
Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóí ºòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – 

÷îãóëóø (àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóó êàòûøóóñó).

ÀÊÖÈÎÍÅÐËÅÐÄÈÍ ÊÅÇÅÊÑÈÇ ÆÀËÏÛ ×ÎÃÓËÓØÓÍÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó.
3. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
4. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîê-

òîòóó.
5. Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî.
6. Êîîìäóí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿.
7. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 2015-æûëäûí 23-äåêàáðûíäàãû íåãèçãè êàðàæàòòàð-

äû êàéðà áààëîî æºí¿íäºã¿ ÷å÷èìèí æàíà 2016-æûëû Êîîìäóí áóõãàëòåðäèê ýñåáèíäå 
æ¿ðã¿ç¿ëãºí Êîîìäóí ì¿ëê¿í¿í áààñûí êàéðà áààëîîíó ñòîðíèðëººí¿ æîêêî ÷ûãàðóó.

8. Êîîìäóí ì¿ëê¿í¿í áàçàñûíäà æîîïêåð÷èëèãè ÷åêòåëãåí òóóíäó êîîìäó ò¿ç¿¿.
9. Êîîìäóí ì¿ëê¿í òóóíäó êîîìäóí óñòàâäûê êàïèòàëûíà êèðãèç¿¿.
10. Ò¿ðä¿¿.
11. 2021-æûëãà “Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí æûëäûê áþäæåòèí áåêèò¿¿.

- Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóí ºòêºð¿¿ ôîðìàñû – à÷ûê.
- Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 2021-æûëäûí 27-àâãóñòóíäà ñààò 9.00äºí 10.00ãº ÷åéèí 

æ¿ðã¿ç¿ëºò.
- ×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2021-æûë-

äûí 5-àâãóñòó.
- Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøó ºò¿¿÷¿ æåð: Áèøêåê øààðû, Êóëàòîâ êº-

÷ºñ¿, 1à, “Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòû.

Àêöèîíåðëåð 2021-æûëäûí 27-àâãóñòóíà áåëãèëåíãåí àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàë-
ïû ÷îãóëóøóí ºòêºð¿¿ãº äàÿðäûê êºð¿¿ ó÷óðóíäà áåðèëå òóðãàí ìààëûìàòòàð, àòàï àéò-
êàíäà Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíå æàíà Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíà òàëàïêåðëåð òóóðàëóó ìàà-
ëûìàòòàð, îøîíäîé ýëå “Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí Óñòàâûíà êèðãèçèë¿¿÷¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿í äîëáîîðó ìåíåí 2021-æûëäûí 20-àâãóñòóíàí 26-àâãóñòóíà ÷åéèí áóë äàðåêòåí: Áèø-
êåê øààðû, Êóëàòîâ êº÷ºñ¿, 1à, “Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòû, 
Êîîìäóí êàò÷ûñûíàí æóìóø÷ó ê¿íäºð¿ ñààò 14.00äºí 17.00ãº ÷åéèí òààíûøóóãà óêóêòóó.

“Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøè.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
 сообщает о проведение внеочередного общего собрания акционеров 

27 августа 2021 года в 10.00 часов.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ – 
ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ).

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ Îáùåñòâà.
7. Îòìåíà ðåøåíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îò 23.12.2015 ãîäà î ïåðåîöåíêå 

îñíîâíûõ ñðåäñòâ è ñòîðíèðîâàíèå ïåðåîöåíêè ñòîèìîñòè èìóùåñòâà Îáùåñòâà, 
ïðîèçâåäåííîé â 2016 ãîäó â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå Îáùåñòâà.

8. Ñîçäàíèå äî÷åðíåãî îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ íà áàçå èìóùåñò-
âà Îáùåñòâà.

9. Âíåñåíèå èìóùåñòâà Îáùåñòâà â óñòàâíûé êàïèòàë äî÷åðíåãî îáùåñòâà.
10. Ðàçíîå.
11. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» íà 2021 ãîä.

- Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ - î÷íàÿ.
- Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 27 àâãóñòà 2021 ãîäà ñ 9.00 äî 10.00 ÷.
- Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè - 5 àâ-

ãóñòà 2021 ãîäà.
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ãîðîä Áèøêåê, 

óëèöà Êóëàòîâà, 1à, àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ».

Àêöèîíåðû âïðàâå îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ 
ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, íàçíà-
÷åííîãî íà 27.08.2021 ãîäà, à èìåííî ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â Ñîâåò äèðåêòîðîâ è 
Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ, à òàêæå ñ ïðîåêòîì èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîí-
òàæ» ñ 20 ïî 26 àâãóñòà 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, óëèöà Êóëàòîâà, 1à, 
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» ó ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâà â ðàáî÷åå 
âðåìÿ ñ 14.00 äî 17.00 ÷.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ»
Í-300
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ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО 

- жилой дом расположенный г.Бишкек, пер. Пензенский 
дом 48, идентификационный код: 1-02-11-0045-0020, 
принадлежащий на праве собственности Омуралиевой 
Нургул Мажиковне - путем продажи с публичных торгов, 
с начальная (стартовая) продажная цена в размере 1 568 
387 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста 
восемьдесят семь) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü 
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè 
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440 ÈÍÍ 00405199510158 
êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê (Äóé-
øîáåêîâ Ò.Ä.). 

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 30-30-50 èëè (0504) 91-10-01 02 èëè ïî 

àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 5. Í-285

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района 
Чуйской области Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

нежилое помещение (земля и строение), 
идентификационный код 7-08-03-0027-0243, здание 
полезной площадью - 274,4 кв.м., офис полезной 
площадью - 133,2, птичий двор общей площадью - 92,1 
кв.м., земельный участок мерою 11,9 га, находящийся по 
адресу: Чуйская область, Сокулукский район, Ат-Башинский 
айыл окмоту б/н, принадлежащий на праве собственности 
Максутову Нурлану Болушбековичу.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.30 ÷àñîâ â Ïîäðàçäå-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 7 399 520 (ñåìü ìèëëèîíà òðèñòà äåâÿíîñòî 
äåâÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò äâàäöàòü) ñîìîâ 8 òûéûí. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â 
Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 1290114132110054, 
êîä 14511900, íà ëèöåâîé ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, 4403052100000122, ÁÈÊ 129011.

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

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0559) 00-68-33, ñ.Ñîêóëóê 
óë.Ôðóíçå, ¹123/7, ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà. Í-282

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района
Чуйской области Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

на недвижимое имущество жилой дом, с хозяйственными 
постройками, полезной площадью - 70,9 кв.м., жилой 
площадью - 32,5 кв.м., расположенный на земельном 
участке мерою - 791 кв.м., находящийся по адресу: Чуйская 
область, Сокулукский район, с.Лесное, ул.Новая №17, 
принадлежащий на праве собственности Сыдыкбекову 
А.Дж. земельный участок мерою - 450 кв.м., находящийся 
по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с Лесное, 
ул.Новая №19 принадлежащий на праве собственности 
Сыдыкбекову А.Дж.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.30 ÷àñîâ â Ïîäðàçäå-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 1 556 794 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò 
ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò äåâÿíîñòî ÷åòûðå) 

ñîìîâ 22 òûéûí, è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñóììå 202 453 ñîì. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
1290114132110054, êîä 14511900. íà ëèöåâîé ñ÷åò Ïîäðàçäå-
äåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, 
4403052100000122, ÁÈÊ 129011.

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

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0559) 006-833, ñ.Ñîêóëóê, 
óë.Ôðóíçå ¹123/7, ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîía. Í-29

ПССИ Сокулукского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ  

на заложенное недвижимое имущество - ферма с 
жилым домом, общей площадью - 72,9 кв.м., полезной 
жилой площадью - 45,9 кв.м., расположенный на 
земельном участке мерою - 2,65 га по адресу: Чуйская 
область, Сокулукский район, с.Сокулук, ул.Разное, 
б/н (ранее ул.Ферма №1), идентификационный код 
единицы недвижимого имущества 7-08-12-0018-0010, 
принадлежащее на праве собственности Чыныбаеву 
Азамату Медербековичу.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà, òî åñòü ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêó-
ëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Ðàçíîå, á/í (ðàíåå óë.Ôåðìà ¹1).

Ñòàðòîâàÿ öåíà 2 210 000 (äâà ìèëëèîíà 
äâåñòè äåñÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4403052100000122; ÁÈÊ 440305; êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 
00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

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

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

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî 
àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ. Ñîêóëóê, 
óë. Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0502) 42-04-30. Ñ-938

Подразделение службы судебных исполнителей 
Первомайского района г.Бишкек

ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

- квартира, полезной площадью - 17,4 кв.м., жилой 
площадью - 9,6 кв.м., по адресу: г.Бишкек, ул.Панфилова, 
д. 1Б, кв.1, принадлежащую Кыдырмаевой Гулбарчын 
Барыктабасовне.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 07.09.2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Þ.Àáäðàõìàíîâà, ä.¹132, 2 ýòàæ, êàáèíåò ¹2, íà÷àëüíîé 
ïðîäàæíîé öåíîé â ñóììå 500 000 (ïÿòüñîò òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà àóêöèîíå íåîáõîäèìî äî íà÷àëà òîðãîâ âíåñòè ãàðàí-
òèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê, ð/ñ: 4402012100000440, 
ÁÈÊ 440201, Áàíê ïîëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä 
ïëàòåæà: 14238900.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0999) 88-88-15. Í-284

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г. Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН (ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ) 

на движимое имущество должника Мамат уулу Мурата - 
автомашину марки - «Хонда Цивик», госномер B9020AS, 2004 года 

выпуска, стартовая цена 160 000 (сто шестьдесят тысяч) сом.

Ïóáëè÷íûå òîðãè (àóêöèîí) ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 10 ñåíòÿá-
ðÿ 2021 ãîäà â Ïîäðàçäåëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ëå-
íèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 
132 êàáèíåò - 13.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% 
îò ñòàðòîâîé öåíû àâòîìàøèíû.

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà÷èñëèòü â Öåíòðàëü-
íîå êàçíà÷åéñòâî çà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4402052100000877, ÁÈÊ 440001, 
êîä ïëàòåæà 14238900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

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

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ê ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ Ëåíèíñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Áåãàëèåâîé Í.Ê. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõ-
ìàíîâà, 132 êàáèíåò - 13.

Òåë.: (0707) 35-83-55. Í-283

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâî 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ 

çåìåëüíîé äîëåé çà ¹0608 íà 
èìÿ Ñóïðóíîâîé Åêàòåðèíû 

Âàëåðüåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-278

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè êîä 
ÎÊÏÎ 24315990, 

ÈÍÍ 11607196510051 íà èìÿ 
ÈÏ Êîìàðèñòîé Ñâåòëàíû 
Âëàäèìèðîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-281

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 

ôèçè÷åñêîãî ëèöà çàíèìàþùåãîñÿ 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

ÎÊÏÎ 24632093, ÈÍÍ 20907198200557 
íà èìÿ Àáäóëàåâà Ðóñòàìà 
Òàâàêåëæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-280

Â ñâÿçè ñ
 óòåðåé ëèöåíçèè 

ñåðèÿ ÊÐÖ-2 ¹3360 
îò 01.06.2010 ã. 

¹003173 
ÎñÎÎ «Àéêîì» 

ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-277

ИП Русс Галина 
Васильевна 
(ОКПО 20663777, 

ИНН 12611195710020)

îáúÿâëÿåò î ñâîåì 
çàêðûòèè.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 
òå÷åíèè 2-õ ìåñÿöåâ ïî òåëå-
ôîíó: (0550) 22-93-70. Í-266

ПССИ Октябрьского 
района г.Бишкек

объявляет о проведении 
публичных торгов на 
имущества должника 

предпринимателя Рысалиевой 
Айжаркын Кылычбековны, а 

именно:

1) Холодильник витринный 
1,8 «HAI АО» 2 шт.,

2) миксер 60 л.,
3) Растоечный шкаф «Jishu 

Fajiao».,
4) Миксер 10 л.,
5) Стеллаж,
6) Стеллаж,
7) Морозильник 

однокамерный 491, с 
определением начальной 
продажной цены в сумме 
247 926 (двести сорок 
семь тысячи девятьсот 
двадцать шесть) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþ-
ùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà-
÷àëà òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèé-
íûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà 
ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà 
áûòü âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 (ñå-
ìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà 
ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 8 ñåí-
òÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñò-
âà: ã.Áèøêåê, óë Áàéòèê Áààòû-
ðà, 36/4 è óë. Êàñûìà Òûíûñ-
òàíîâà, 20.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê- Íàçàðáå-
êîâ.Á.Ñ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 
(0702) 88-35-77.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 
440001; ð/ñ: 4402032100000408 
(äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê; 
Êîä ïëàòåæà: 14511900; â íàç-
íà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà òîð-
ãîâ è íîìåð äåëà (ÑÃ-779/20.Á2).

Í-276



Айылым – алтын бешигим 

2021-жылдын 6-августу24
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

НАЙМАН ШААР ТИБИНДЕГИ 
ПОСЁЛОК БОЛГОН

Ноокат районундагы Найман 
айыл єкмєтї алгач 1965-жылы 
Найман шаар тибиндеги посёлок 
болуп тїзїлгєн. СССРдин мезги-
линде 6 чоў ишкана иштеп тур-
ган. Союз урагандан кийин бар-
дык ишканалар иштебей токтоп 
калганда элдер кєчїп кете баш-
таган. Кыргыз Республикасы эге-
мендїїлїгїн алгандан баштап, 
Найман айыл єкмєтїндє да аз-
аздан єзгєрїїлєр болуп, єнїгїї 
жолуна тїшє баштаган. 2010-жы-
лы Найман айыл єкмєтї деген 
статусту алган. Найман айыл єк-
мєтї райондон 26, облустан 72 
чакырым алыстыкта жайгашкан. 
Жалпы аянты- 1359,4 га тїзєт. 
Найман жана Улуу-Тоо деген эки 
айылы бар. 406 кожолук же 2130 
адам каттоодо турат. Азыркы 
учурда Найман айыл єкмєтїнїн 
балансында: 3 балдар бакчасы, 2 
мектеп, 1 музыкалык мектеп, ма-
даният їйї, айылдык китепкана, 
тейлєє їйї, кичи футбол аянтча-
сы, кичи базар, 3 аялдама, эски 
мончонун, эски ашкананын има-
раты, 4 скважина жана 2 резер-
вуар бар. 

МЕКТЕПТЕН АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЄ
Шамаева Розакан Абдырахма-

новна 1977-жылдын 26-августун-
да Ош облусунун Ноокат райо-
нундагы “Кєк-Жар” совхозунда-
гы Алашан айылында туулган. 
Жогорку билимдїї. 1999-жы-
лы Ош мамлекеттик универси-
тетинин биология факультетин 
бїтїргєн. Алгачкы эмгек жо-
лун єзї туулуп-єскєн Алашан 
орто мектебинде химия жа-
на биология сабагынан муга-
лим болуп иштєєдєн баштаган. 
2003–2010-жылдары райондогу 
Найман орто мектебинде химия 
жана биология сабагынан муга-
лим, 2010–2012-жылдары Най-
ман айыл єкмєтїнїн жооптуу 
катчысы, 2013-жылдын январь 
айынан баштап бїгїнкї кїнгє 
чейин Найман айыл єкмєтїнїн 
башчысы болуп эмгектенип ке-
лїїдє. 

2016-жылы Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтїнїн Ош облу-
сундагы ыйгарым укуктуу єкї-
лїнїн, КР Мамлекеттик кадр 
кызматынын Ардак грамотала-
ры жана КР “Жергиликтїї єз ал-
дынча башкаруунун мыктысы” 
тєш белгиси менен сыйланган. 
2015-жылдын жыйынтыгы ме-
нен райондогу айыл єкмєттєрї 
арасында єткєрїлгєн “Жылдын 
мыкты айыл єкмєтї” кароо-сы-
нагында 2-орунга татыктуу бол-
гон. 2017–2020-жылдар аралы-
гында КР Президентине караш-
туу мамлекеттик башкаруу ака-
демиясынын “Мамлекеттик баш-
каруудагы менеджмент” факуль-
тетин аяктап, магистр наамын 
алган. Їй-бїлєлїї, жолдошу ме-
нен 3 баланы тарбиялап єстїрї-
шїїдє.

ЄНЇГЇЇ ЖОЛУНДА
Р.Шамаева єзїн эмгекти сїй-

гєн, тапшырылган ишке жетек-
чи катары чоў жоопкерчилик ме-
нен мамиле жасаган айыл єкмєт 
башчысы катары кєрсєтє алды. 
Социалдык маселелерди убагын-
да чечїїгє, инвестиция тартууга, 

Найман элинин арасында тынч-
тыкты, ынтымакты жана бирим-
дикти бекем сактоого кєўїл бу-
рат. Р.Шамаеванын демилгеси 
менен 2014-2015-жылдар ичин-
де Найман айылында Борбордук 
Азия суу боюнча альянсы коом-
дук бирикмеси менен биргеликте 
бир скважина жана 1,5 чакырым 
суу тїтїктєрї калыбына келти-
рилип, Ленин кєчєсї таза суу ме-
нен камсыз кылынды. 

2014-жылы “Кыргызмамжер-
долбоор” институтунун жарда-
мы менен айыл єкмєтїнїн чек 
аралары такталды. 2014-жылы 
айылдык кеўештин депутатта-
рынын колдоосунда жеке ишкер-
лерди колдоо максатында “Аман-
Ата” ЖЧК ишканасына жер аян-
ты ажыратылып берилип, кичи 
ЖБИ заводу курулду. 2015-жы-
лы Ош–Сары-Таш–Эркештам 
автомобиль жолдор башкарма-
лыгы менен биргеликте Найман 
айылынын Батыш кєчєсїнє ки-
чи АБЗ заводунун филиалы ку-
рулуп, ишке берилди. 2014-жы-
лы ЮНИСЕФ уюмунун жарда-
мы менен жамааттык бала бак-
ча ачылды. 2015–2017-жылдар-
дын аралыгында Ханнс Зайдель 
фонду менен иштешип, жерги-
ликтїї жамааттардын алдында 
ачык-айкын жана ак-ниет башка-
рууга жетишкендиги їчїн “ачык-
айкындуулук паспортун” алууга 
жетишкен.

Быйыл Найманда “Ас-Сафа” 
жана “Ас-Салам” кайрымдуулук 
фонддорунун колдоосунда айыл-
дагы 2 скважина калыбына кел-
тирилди жана 2,5 чакырым суу 
тїтїктєрїн алмаштыруу жумуш-
тары жїргїзїлїп жатат. 

КИРЕШЕ БЄЛЇГЇ
2020-жыл ичинде жалпы ки-

реше бєлїгї 2605,1 миў сомду, 
ал эми республикадан келген 
трансферттер 2742,4 миў сомду, 
жалпы 5347,5 миў сом акча ка-
ражаты Найман айыл єкмєтїнїн 
бюджетин тїзсє, дотация 51,3 % 
болду. Жалпысынан 2482,5 сом 
пландаштырылган болсо, иш жї-
зїндє аткарылганы 2605,1 сомду 
же 105%ды тїздї.

ЄНЄР ЖАЙЫ
Найман айыл єкмєтїндє АБЗ 

заводунун кичи филиалы, кичи 
ЖБИ заводу, иштебей токтоп 
турган. “Огнеупор” кыш заводу 
жана эмерек чыгаруучу цехтер 
бар. А.Сатыбалдиев атындагы 
Найман суу сактагычы бар. Ба-

лык чарбасын єнїктїрїїнї да 
колго алышкан.

КЄРКТЄНДЇРЇЇ ЖАНА 
ЖАШЫЛДАНДЫРУУ

Кєчєлєрдї иретке келтирїї, 
їйлєрдї ж.б. актоо жана сырдоо 
иштери жыл сайын жїргїзїлєт. 
362 тонна же жалпы суммасы 
29000 сомдук таштандылар та-
шылып чыгарылган. Жаўы ко-
нуш кєчєсїндєгї тротуарларды 
тазалоо жумуштары 19 миў сом-
го аткарылды. Улуу-Тоо айылын-
дагы 50 га кайрак жер толугу ме-
нен ижарага берилген. 

Жарандардын турак жайларын 
єрттєн жана табигый кырсык-
тардан милдеттїї камсыздан-
дыруу боюнча элге тїшїндїрїї 
иштери жїргїзїлїїдє. 2020-жыл 
ичинде 392 кожолуктан 56 турак 
їй гана камсыздандырылган. 
Азыркы учурда да элге тїшїн-
дїрїї иштери жїргїзїлїп жатат. 
Найман айыл єкмєтїндє Ноокат 
РИИБнїн 2 аймактык тескєєчїсї 
иш алып барат. 

БИЛИМ БЕРЇЇ 
«Найман» балдар бакчасында 

жалпы 7 тарбиячы, 7 жардамчы 
тарбиячы, 2 ашпозчу, 1 медайым 
жана 10 техникалык кызматкер-
лер эмгектенип, 150 бала тарбия-

ланат. Бюджеттен 225 миў сом 
акча каражаты жылына берилет. 
Кємїр менен камсыздоого 60 
миў, электр энергиясы їчїн 141 
миў, атайын каражаттар 955 миў, 
ПРООНдун “Аймактарды интег-
рациялап єнїктїрїї”долбоору 
боюнча бала бакчанын санитар-
дык-гигиеналык абалын оўдоо 
жана таза суу киргизїї боюнча 
жумуштары аткарылып, єздїк 
салымга жергиликтїї бюджеттен 
312 миў сом акча каражаты бє-
лїнїп берилип, иштер толугу ме-
нен аткарылды. Быйылкы жылы 
эки кабаттуу балдар бакчасынын 
терезе, эшиктерин жана тосмоло-
рун капиталдык ремонттон єт-
кєрїї боюнча мамлекеттик “Дем 
берїїчї гранттар” программа-
сына долбоор жазып, долбоор 
єтїп, ремонт иштерин жїргїзїї 
алдында турат. Ошондой эле эки 
кабаттуу балдар бакчасын жы-
лытуу максатында ПРООН ую-
муна долбоор єткєрїлїп, откана 
курулуп, биринчи кабаттын жы-
лытуу системасы жаўыдан орно-
тулуп бїткєрїлдї. 

«Найман» орто мектебинде 27 
мугалим, 15 техникалык кыз-
маткерлер эмгектенет жана 460 
окуучу билим алат. Мектепте 
1–4-класстарга 2014-жылдан бе-
ри ысык тамак берилип келїїдє. 

“БУУ – айымдар” уюмунун 
жардамы менен долбоорлорго ка-
тышып, мугалимдер менен окуу-
чулар тамчылатып сугаруу жана 
кїнєсканаларды куруу боюнча 
окуу курстарынан єтїштї. Жы-
йынтыгында мектептин биоло-
гиялык участкасында жалпы сум-
масы 100 миў сомдук 0,20 га жер 
аянтына тамчылатып сугаруу 
ыкмасы менен карлик кєчєттєрї 
отургузулуп, жергиликтїї бюд-
жеттен 10 миў сомго суу кампасы 
орнотулуп, бир кїнєскана пай-
даланууга берилди. Долбоордун 
алкагында 2020-жылдын 1-квар-
талында мектептин санитардык-
гигиеналык абалын жакшыртуу 
їчїн жергиликтїї бюджеттен 50 
миў сом акча каражаты ажыра-
тылып берилип, 392 миў сомдук 
кол жуучу раковиналар жана суу 
жылытуучу аристондор орно-
тулду. Улуу-Тоо айылына Корея 
Республикасынын колдоосунда 
Корея эл аралык агенттигинин 
“KOICA” долбоорунун алкагында 
жалпы суммасы 3 500 000 сомдук 

20 орундуу балдар бакчасы куру-
луп жатат. Ал эми жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен балдар бак-
часынын айланасын тосуу, ажаат-
кана куруу жумуштары азыркы 
кїндє жїргїзїлїп жатат. 

МАДАНИЯТ 
Айылдык китепкананын ки-

теп фондунда 15 миў даана ки-
теп бар. Китеп фондун кыргыз-
ча китептер менен толуктоо мак-
сатында жыл башында Найман 
айылында китеп марафонун 
уюштуруп, 7000 сом чогулуп, ага 
жаўы китептер сатылып алын-
ды. Буюрса быйылкы жылда 
электрондук китепканага єткє-
рїї боюнча жумуштар жїрїїдє. 
Найман айыл єкмєтїндєгї ма-
даният їйї 1975-жылы курулган. 
2019-жылы мамлекеттик дем бе-
рїїчї гранттын эсебинен жалпы 
суммасы 1 500 000 сомго капи-
талдык ремонттон єткєрїлгєн. 

СПОРТ 
2017-жылы АРИСтин колдоосу 

менен жалпы суммасы 1 591 067 
сомго жасалма спорт аянтчасы 
курулуп, колдонууга берилген. 
Айыл аймактагы жаштар жана 
аялдар арасында ар кандай май-
рамдарда мелдештер єткєрїлїп, 
белектер берилип келїїдє. Жаш-
тар спорттун ар кайсы тїрлєрї 
боюнча райондук мелдештер-
ден алдыўкы орундарды алып, 
грамота жана медалдар менен 
сыйланууга жетишїїдє. Най-
ман айыл єкмєтїндє бир Їй-бї-
лєлїк дарыгерлер тобу (ЇБДТ) 
жана бир ФАП бар. 

ТАЗА СУУ
 Улуу-Тоо айылынын жолдо-

руна шагыл тєшєєгє 80 миў сом 
каралып, ички жолдор оўдолду. 
Эў кєйгєйлїї маселелердин би-
ри - таза суу маселеси. Элди та-
за суу менен “Найман-таза суу” 
ТСКАКБ камсыздап келет. Таза 
сууну жакшыртуу боюнча жыл 
сайын долбоорлор менен иште-
шип, ар кандай окуулар уюш-
турулуп, элге тїшїндїрїї иш-
тери жїргїзїлїїдє. 2017-жыл-
дын 3-кварталында Ленин кєчє-
сїндєгї 2 тар кєчєгє “Чай Таш” 
ЖЧК ишканасы тарабынан суу 
чыгарылган эле. Калган кєчє-
лєргє таза суу киргизилип, суу 
эсептегичтер орнотулган жа-
на таза суу сааты менен бери-
лип турат. Найман айыл єкмє-
тїндє сугат жер аянттары жок 
болгондуктан, сугатка суу бе-
рилбейт. Айыл аймактагы жа-
шоочулар їйлєрїнїн алдында-
гы жер аянттарын суу тїтїктєрї-
нєн чыккан ичїїчї таза суу ме-
нен сугарышат. Ошондуктан жай 
мезгилинде айылдагы четки кє-
чєлєргє суу жетпей, кєйгєй жа-
ралып келет. 2017-жылда “БУУ-
айымдар” уюму менен иштешип, 
долбоордун негизинде Найман 
айылынын Жаўы Конуш кєчє-
сїндєгї скважина 932 176 сомго 
калыбына келтирилип, ишке бе-
рилген, азыркы учурда элге су-
гат суу 80%га жетиштїї. Ал эми 
Улуу-Тоо айылын таза суу менен 
«Чай Таш» ЖЧК ишканасы кам-
сыз кылып келет. Суу 27 чакы-
рым алыстыктагы Абшыр-Сай 
дарыясынан келгендиктен, суу 
кєйгєйї аябай чоў. Анткени, суу 
тїтїктєрї «Кєк-Жар» айыл ай-
магынан єткєндїктєн элге сууну 
жеткирїї кыйынчылыкты жа-
ратып келет. Ошондуктан бы-
йылкы жылы ишкана тарабы-
нан жалпы суммасы 2000 сом-
дук 2-линияны тартуу иштери 
жїрїп жатат. Ошондой эле Най-
ман айылынын Батыш кєчєсї-
нє скважинаны калыбына кел-
тирїї боюнча долбоор жазылып, 
ПРООН уюму менен биргеликте 
ишке ашыруу жагы каралууда. 
Долбоор ишке ашып калса, Най-
ман айылында элди таза суу ме-
нен камсыздоо 80%ды, Улуу-Тоо 
айылында 80%ды тїзєт. Найман 
айыл єкмєтїнїн жетекчилиги 
быйыл калкты таза суу менен 
камсыз кылууну 100%га жетки-
рїїнї кєздєшїїдє. 

 
Бурма ЫСАКОВА

Ош облусунун Ноокат 
районунда 16 айыл єкмєтї 
бар. Райондун аймагындагы 
айыл єкмєттєрїнїн ичинен 
Найман айыл єкмєтїн 
жалгыз айым – 
Розакан Шамаева 
башкарат. Андыктан, 
Розакан айымдын 
жїргїзїп жаткан иштери, 
ийгиликтери жєнїндє кеп 
кылабыз.

СУУ САКТАГЫЧЫ БАР, СУГАТ 
ЖЕРИ ЖОК НАЙМАН АЙЫЛЫ

Розакан Шамаева Найман айыл єкмєтїнїн башчысы

Футбол аянтчасы

Найман суу сактагычы

Найман орто мектеби

Айылдык кеўештин депутаттары




