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ДИНИЙ БИЛИМ БЕРЇЇНЇН
САПАТЫ ЖАКШЫРЫШЫ КЕРЕК

Президент Садыр Жапаров
6-сентябрда Кыргызстандын
муфтийи Замир каары
Ракиевди кабыл алды.
Жолугушууда
Кыргызстан мусулмандарынын дин
башкармалыгынын (КМДБ)
учурдагы ишмердїїлїгї, келип чыккан чакырыктарга
жана коркунучтарга каршы
туруу, єлкє элинин биримдигин чыўдоо маселелери талкууланды. Мамлекет башчысы
Кыргызстан светтик, кєп конфессиялуу єлкє экенин, анын

калкынын басымдуу бєлїгїн
мусулмандар тїзєрїн белгилеп, «Ислам дини толеранттуулукка, сабырдуулукка, айкєлдїккє чакырат. Бул багытта Кыргызстан мусулмандар
дин башкармалыгынын ролу
єтє чоў. Мына ушул жаатта
башка жамааттардын башын
бириктирип, аалымдар жана
казылар менен бирге иш алып
баруу зарыл», - деп белгилеген
Садыр Жапаров, коркунучтардын алдын алуу їчїн диний билим берїїнїн сапатын
жакшыртып, жогорку билимдїї кадрларды даярдоо зарылдыгына єзгєчє токтолду. Мындан сырткары, туура эмес диний чечмелєєгє жол берилбеши їчїн идеологиялык коопсуздукту кїчєтїї керек экенин да
белгиледи. Муфтий Замир каары Ракиев Мамлекет башчысынын диний билим берїїнїн
сапатын жогорулатуу керектиги тууралуу пикирин колдоду.

СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК
МАСЕЛЕЛЕР ТАЛКУУЛАНДЫ
Кыргыз
Республикасынын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов Министрлер Кабинетинин мїчєлєрї менен актуалдуу социалдык-экономикалык
маселелер боюнча кеўешме єткєрдї. Жыйын алдында Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын биринчи орун басары болуп жаўы дайындалган
Азиз Аалиевди тааныштырып,
ага жоопкерчиликтїї кызматта ийгиликтерди каалады.
Улукбек Марипов кеўешменин
жїрїшїндє алдыдагы Кыргыз
Республикасынын Жогорку
Кеўешине депутаттарды шайлоону уюштуруу боюнча сапаттуу даярдык иштеринин маанилїїлїгїнє токтолуп, «Парламенттик шайлоону уюштурууга жана аны єткєрїїгє кємєк кєрсєтїї боюнча штаб
тїзїї, ошондой эле тийиштїї
уюштуруу иштерин жїргїзїї

зарыл», – деп белгиледи. Мындан тышкары, кїз-кыш жылытуу мезгилинен єтїї боюнча
бардык даярдык иштерин жыйынтыктоону тапшырган Министрлер Кабинетинин башчысы Токтогул ГЭСинин тєртїнчї
гидроагрегатын ишке киргизїї
керектигин, кїйїїчї майга тийиштїї маселелерди чечїї жана тийиштїї сїйлєшїїлєрдї
жїргїзїї маанилїї экендигин
кошумчалап, мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди.

МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЄРАГАСЫНЫН
БИРИНЧИ ОРУН БАСАРЫ БЕКИДИ

мамлекеттик расмий гезити
КРнын Шайлоолорду жана референдумдарды єткєрїї боюнча кодексине ылайык
2021-жылдын 28-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин
депутаттарын шайлоого карата талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо
алдындагы їгїт иштерин чагылдырууга катышаарын билдирет жана бардык
талапкерлерге, шайлоодогу їгїт иштерин єткєрїї боюнча бирдей шарттарды
тїзїп берет.

Президент Садыр Жапаров
кол койгон Жарлыкка ылайык Аалиев Азиз Кубанычбекович Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын биринчи орун басары болуп дайындалды. Буга чейин бул кызматты Айбек
Жунушалиев аткарып келип,
алгач Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп
дайындалса, кийин шаардык

кеўештин депутаттары тарабынан мэр болуп шайланган.
Азиз Аалиев 2019-жылдын июль айынан 2020-жылдын февралына чейин Россиякыргыз єнїктїрїї фондунун
башкармалыгынын мїчєсї,
2020-жылдын 10-февралынан
2021-жылдын май айына чейин
аталган фонддун башкармалыгынын тєрагасы болуп иштеп
келген.

¯Ã¯Ò-ÆÀÐÍÀÊ ÌÀÒÅÐÈÀËÄÀÐÛÍÛÍ ÁÀÀÑÛ ÒªÌªÍÄªÃ¯ÄªÉ:
1. Биринчи жана акыркы тїстїї беттери: кв.см. – 40 сомдон же бир толук бети
– 40 000 сом.
2. Ички беттери: (ак-кара) кв.см. – 20 сом. Бир толук бети – 20 000 сом.
3. Ички тїстїї бети кв.см. – 25 сом. Бир толук бети – 25 000 сом.

Байланыш тел.: 62-19-06, сот.: (0705) 11-75-87

БАКТЫБЕК БЕКБОЛОТОВ КОРГОО
МИНИСТРИ БОЛДУ
Президент Садыр Жапаров
кол койгон Жарлыкка ылайык,
Омуралиев Таалайбек Барыктабасович башка ишке єткєндїгїнє байланыштуу Кыргыз Республикасынын коргоо министри

кызмат ордунан бошотулду.
Президенттин дагы бир Жарлыгына ылайык, Бекболотов
Бактыбек Асанкалиевич Кыргыз Республикасынын коргоо
министри болуп дайындалды.
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2021-жылдын 7-сентябры

Жаркын келечек

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“КЄКСЄГЄН ТИЛЕГИБИЗ – КЫРГЫЗСТАНДЫ
ЄНЇККЄН ЄЛКЄГЄ АЙЛАНТУУ”

П

резидент Садыр Жапаров
эгемендїї єлкєбїздїн 30
жылдык салтанаттуу майрамында: “ Баарыбыздын мїдєєбїз, кєксєгєн тилегибиз – Кыргызстанды туруктуу єнїккєн, кєп
улуттуу калкы ынтымакта жашаган, ар бир жараны єзїн бактылуу
сезген єлкєгє айлантуу”, - деп баса
белгиледи. Калетсиз сєз – бул кыргыз элинин кєп жылдардан бери
эўсеп келе жаткан аруу тилеги. Бирок, “ойлогон ойду кыстаган турмуш жеўет” дегендей, єткєн отуз
жылда ийгиликтерден кемчиликтер кєбїрєєк орун алганын моюнга
алууга туура келет. Мамлекет башчысы ошол жылдары Кыргыз Республикасы єнїгїїнїн улуттук табиятына тєп келген оптималдуу
моделин издєєнїн тїйшїгїн тартып, ар кандай сыноолорго кабылганына токтолду. Албетте, ар кандай олку-солку жагдайлар болду, алардын баары єлкєдє бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, єлкєнїн єнїгїшїнє ар тїрдїї деўгээлде таасирин
тийгизди. Натыйжада, эки президенттин єлкєдєн безе качып, бирєєсї камакта жатканы, бир нече
премьер-министрдин коррупцияга
байланыштуу айыпталышы – улуттук оор, кайгылуу тажрыйба болду.
“Ушундай катаал шарттарда єлкєбїз ириде коом ичиндеги тереў
пикир келишпестиктерди жеўе алды: туруктуулукту, улуттар аралык
ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле Кыргыз Республикасы – жарандык коому активдїї болгон, адилеттїїлїк, татыктуу жашоо укугу їчїн кїрєшкєн єлкє жана эркиндикти сїйгєн
эли бар мамлекет деген имиджди,
беделди бекем сактап кала алды.
Биз бул мїдєєлєрдєн эч тайбайбыз”, - деди Садыр Жапаров.
“Кырсык айттырбай келет” деген сєздїн тууралыгы далилденип, бїткїл дїйнє элинин башына зор апаат катары келген пандемия не бир жакшы адамдарыбыздын ємїрїн алды жана акырын алгалап жылып бара жаткан экономикага олуттуу сокку урду. Расмий маалыматтарга караганда, коронавирус кїчєп жаткан 2020-жылы єлкєбїздїн экономикалык єсїї
темпи 8,6 пайызга тємєндєгєн. Ал
эми айрым бейрасмий маалыматтар боюнча тємєндєє 12%га чейин
тїшкєн. 2020-жылдын 30-ноябрына карата Кыргызстандын сырткы
карызы 4 млрд 886 млн АКШ долларына жеткен. Ички карызы болсо 669 млн АКШ долларын тїзгєн.

Кандай кыйынчылык болсо дагы
былтыркы жылы 30 миллион доллардын тегерегиндеги сырткы карыз єз убагында тєлєндї. Эске салсак, сырттан алынган насыяларды
тєлєєнїн жогорку чеги 2023-жылдан 2030-жылга чейинки убактарга
туура келет деп эсептелген.
Пандемия басаўдаган менен
азыркы учурда да уланып жатат.
Бирок, ага карабастан 2021-жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча экономикалык активдїїлїк
акырындап калыбына келїїдє жана кээ бир тармактарда єсїш байкалууда. «Биз єлкє экономикасынын пандемияга чейинки деўгээлине 2023-жылы жетебиз деп
болжолдоп жатабыз», - деген эле
Президент Садыр Жапаров жайында Чолпон-Атада єткєн Евразия экономикалык биримдигинин єкмєт башчылары менен болгон жолугушууда. Анын айтымында, быйылкы жылдын жыйынтыгында ИДПнын реалдуу єсїшї
3,8 пайызды тїзєт. Андай єсїш
2022-2023-жылдары орточо 4,4
пайызды тїзєєрї болжолдонууда.
Албетте, мындай чектер коронавирус инфекциясынын жаўы учурларынын азайышы менен шартталат.
Анткени, медициналык вакциналарды алуу кєрсєткїчї жогоруласа, жарандар кєп оорубай экономикалык стабилдїїлїк сакталат.
Тышкы суроо-талаптар менен соода шарттары, карым-катнаштар
жакшырат, туризм єнїгєт. Муну
менен бюджетке тїшїїчї киреше

кєбєйєт. Былтыр єлкє бюджетинин чыгашасы 20 миллиард сомду тїзсє, быйыл профицит менен
чыгат деген болжол бар. Ошондой
эле Кыргыз Республикасынын келечегин аныктай турган перспективдїї жана эркин бизнес чєйрєнї калыптандырууга багытталган
долбоорлор жана программалар
ишке ашырылат.
Жакында Улуттук статистика
комитети 2021-жылдагы Евразия
экономикалык биримдигине кирген єлкєлєрдїн экономикасындагы абалды салыштырмалуу талдаган маалымат чыгарды. Ага ылайык, ЕЭАБге мїчє єлкєлєрдїн ичинен июль айында 2020-жылдын декабрь айына салыштырмалуу Кыргызстанда инфляция 7% болду.
Ал эми Арменияда инфляциянын
деўгээли басаўдап, 3,3%ды тїздї.
Кыргыз Республикасында товарларга болгон баалар жана тарифтер (алкоголдук ичимдиктерди жана тамекилерди эсепке алуу менен) 9,8%га
єстї. Беларуста товарлардын баасы
6,7%, тейлєє наркы 5,3%га жогорулады. Кыргызстанда июнь айында азык-тїлїк баасы май айына салыштырмалуу 19,5%га кымбаттаган. Улуттук банк жакынкы айларда инфляция 10%дан ашпай турганын, жылдын аягында 7%га чейин тємєндєй турганын билдирген. Бирок, май айындагы божомол
боюнча сентябрга чейин инфляция
11%дын деўгээлинде болуп, жыл
соўунда 9%га чейин тємєндєй турганы айтылган.

Коомдук эксперт Кубат Рахимовдун айтымында, 2021-жылдын
жыйынтыгы менен єлкєнїн экономикасы 7% єсїштї камсыз кылышы мїмкїн. Ал быйылкы жылы Кыргызстандын экономикалык
єсїшї эмнеге байланыштуу болоору жєнїндє айтып берди. “Жалпы жонунан алганда, калктын жашоосу жакшыра баштаган экономикадагы иштин чыныгы абалын
єлчєє єтє кыйын. Айрым єлкєлєр
ИДПнын анык кєрсєткїчїн табыш
їчїн экономиканы “єлчєєнї” токтотуп, ар кандай “бакыт рейтингин” колдонушат. Мисалы, мындай
ыкма Непалда жана Бутанда колдонулат. Биздин мамлекетке келсек, жаўы бийлик шайлоочулардын
“ишеним терезесин” колдонушу керек. Экономика єсїшї мїмкїн, бирок бул їчїн биринчи кезекте саясат менен алагды болбой, экономиканын жакшы натыйжа берїїсїнє аракет жасоо керек. Єнїмдєрї
экономиканы кєтєрїїгє жєндємдїї болгон тоо-кен иштерин калыбына келтирїїгє їмїт бар. Мында
“Кумтєрдїн” жылдык жыйынтыгына да кєп нерсе байланышкан.
Азыркы темпи жакшы. Жалпысынан, божомолдорго таянып, мен
жылдын аягына чейин ИДПга 7%
єсїш бермекмин”, - дейт Рахимов.
Ал кошумчалагандай, тышкы экономикалык процесстерди тїшїнїї,
инвесторлорду жана алардын аймагындагы єндїрїштї коргоо Кыргызстандын єнїгїп келе жаткан
экономикасына зор жардам берет.
“Мен Президент болуп келгенде бюджет бош, резервде бир да
тыйын жок болчу. Пенсия, жєлєк пул, айлык акыларды берїї
кыйынга турган. Кудайга шїгїр,
болгон мїмкїнчїлїктєрдї колдонуп, андай кыйын кырдаалдан чыгып кете алдык. Бїгїнкї кїнгє чейин бардык мамлекеттер менен чек
ара жабык. Соода-сатык жокко эсе.
Албетте, мындай учурда салык менен бажы тєлємдєрїнїн тїшїшї
тємєндєйт. Пандемия менен дагы
деле кїрєшїї уланууда. Ошондой
болсо да, экономикалык оор кыйынчылыктардын шартында биз
акыбалды турукташтыра алдык.
Эгерде Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу їчїн 350 миллион
доллар карыз алса, быйыл бир да
тыйын карыз албай туруп, жагдайыбызды оўдоонун жолун таптык.
Финансылык ресурстарды туура
колдонуу, кечиктирилгис жана чукул иш-чараларды жїзєгє ашыруу,
болочок муундун жаркын келечегине эмитен кам кєрїї максатында Стабилизациялык фонд тїзїїгє
даярданып жатабыз (ал боюнча

2-сентябрда тиешелїї Жарлыкка
кол коюлду). Фондго эў аз дегенде
17 миллиард сом каражатты топтоо
– жакынкы максатыбыз.
Пандемиянын кесепеттерин
жеўилдетїї їчїн чакан жана орто бизнестерге каржылык кємєк кєрсєтїїнїн пландарын иштеп чыктык (буга карата да Президент 2-сентябрда «Чакан жана
орто ишкердик субъекттерине колдоо кєрсєтїї жєнїндє» Жарлыкка
кол койду). Чакан жана орто ишканаларга їстєгї жок финансылык
кємєк кєрсєтїї їчїн 6 миллиард
сом (72 миллион доллар) бєлїштїрїлєт. Андан сырткары, чакан
жана орто бизнестерге коммерциялык банктардын кредит беришине
шарт тїзїї їчїн 24 миллион долларлык гарантиялык фонд тїзїлєт. Ошондой эле кємїскє экономикадан чыгуу максатында кичи
жана орто бизнеске мамлекеттик
социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу тєгїмдєрїнїн
тарифтери тємєндєйт. Бул эмнени
билдирет? Маселен, 15 жумушчу
орунун тїзгєн ишкерлердин камсыздандыруу тєгїмї 17 пайыздан
4 пайызга тємєндєтїлєт.
Салык жаатында да чоў єзгєрїїлєр ишке ашырылат. Кыргызстан – ак иштеп, салыгын тєлєп
койгон адамдарга (ишкерлерге) тийишпеген єлкєгє айланууга тийиш.
Єнїккєн єлкєлєрдє эзелтен ушул
принцип сакталып келет. Биздин
алардан эмнебиз кем? Ошол себептен, жаўы жылдан тартып салыктын
азыркы тїрлєрїн тєлєє менен катар,
салыкты бир эле жолу, бир эле тїрїн
тєлєє мїмкїнчїлїгї берилет. Мурдагы бийликтердин учурундагы салык жана бажы тармагындагы жат
кєрїнїштєрдї жоюу, тоо-кен тармагын улуттук кызыкчылыктарга жараша иштетїї аркылуу быйылкы
жылдын жети айында эле 12 миллиард сом кошумча резерв табууга
жетиштик. Натыйжада, бюджетибизден коронавируска каршы дарыдармек, вакцина сатып алуу менен
бирге, пенсияларды жана пособиелерди жогорулатуунун камын кєрїп жатабыз”, - деп Мамлекет башчысы элдин жакшы жакка болгон
їмїтїн бир топ кєтєрїп койду.
Президент Садыр Жапаров ушул
жылдын 2-сентябрында «Жарандардын айрым категорияларына
ар айлык социалдык жєлєк пулдардын єлчємдєрїн жогорулатуу
жєнїндє», «Пенсиянын базалык
жана камсыздандыруу бєлїктєрїн
индексациялоо жєнїндє» жарлыктарга кол койду. “Казанда болсо,
чємїчкє чыгат” деген ушул.
2021-жылдын 28-ноябрында парламенттик шайлоо єтєт. Ага карата татыктуунун татыктуусун туура тандап, шайлоону таза єткєрїп
алышыбыз керек. Мамлекет саясий жактан туруктуу болгондо гана экономика єнїгєєрїн эстен чыгарбообуз абзел.
Азизбек ЧАМАШЕВ

Мукаш Мамбетов, коомдук ишмер:

Бакыт Орунбеков, саясий илимдердин кандидаты:

Кубанычбек Исабеков, коомдук ишмер:

“ПРЕЗИДЕНТТИН
ЖАНЫНДАГЫЛАР ТУУРА
КОЛДОСО ЭКЕН”

“БИЗНЕСТИ КОЛДОО ФОНДУ ТЇЗЇЛЄ
ТУРГАНЫ ЇМЇТ АРТТЫРАТ”

“ЖЕЛГЕН АКЧАЛАР КАЙРА
КАЙТАРЫЛЫШЫ КЕРЕК”

Ïðåçèäåíòèáèç
Ñàäûð Æàïàðîâ ýãåìåíä¿¿ë¿ê ê¿í¿íäº ºòº
÷î¢ ñºçäºðä¿ àéòòû.
“Êûðãûç ºëêºñ¿ àëäûäà êåëå÷åãè êå¢, áàøêàëàðäàí àðòòà êàëáàãàí, àëäûäà æ¿ðãºí ðåñïóáëèêà áîëîò, èøêåðëåðäè, ñïîðò÷óëàðäû,
ìàäàíèÿò òàðìàãûíäàãû ºíºðïîçäîðäó êîëäîéáóç”, - äåãåí æàêøû
íèåò-êààëîîëîðóí àéòòû. Ïðåçèäåíòòèí àéòêàíäàðûí æàíûíäà æ¿ðãºí àäàìäàð òóóðà êîëäîï, òóóðà æûéûíòûê ÷ûãàðûï òóðñà ýêåí. Àçûð
ýë Ïðåçèäåíòòåí êºï
íåðñåëåðäè ¿ì¿òòºí¿ï
òóðàò. Àíòêåíè, øàé-

ëîîäî 80%äàí àøûê ýë
Ñàäûð Íóðãîæîåâè÷òè
êîëäîï áåðäè. Ýëäèí
¿ì¿ò¿í, ì¿äººñ¿í Ïðåçèäåíò ñ¿éëºãºí ñºç¿íäº äà òàñòûêòàï æàòàò.
Àêûðêû àéëàðäà æà¢û
êèéèì òèã¿¿÷¿ öåõòåð,
àð òàðìàêòóó èøêàíàëàð, çàâîääîð à÷ûëûï
áàøòàäû. Êàéñû ãàíà
òàðìàêòà èøòåáåñèí, àð
áèð àäàì ºç¿í¿í èøèí
àëäûãà æûëäûðûï æàêøû êûçìàò êûëñà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû áàò
ýëå ºí¿ãºò. Àíòêåíè,
êûðãûç ýëè ìàêñàòûí
àòêàðà àëãàí ýìãåê÷èë,
áèðèìäèêò¿¿ ýë. ªëêºí¿í ºí¿ã¿ï êåòýýðèíå
ìåí òåðå¢ èøåíåì.

- Ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ
á¿ã¿íê¿ ºëêºá¿çä¿í ýêîíîìèêàëûê àáàëû æå¢èë ýìåñ ýêåíèí
ìîéíóíà àëûï ñ¿éëºãºí¿ àáäàí æàêòû. Àêûðêû ýêè æûëäà
æàøîî-øàðò òºìºíäºï êåòêåíè, àãà ñàÿñèé ñåáåïòåð, ïàíäåìèÿíûí òåðñ òààñèðè áîëäó. Îøîãî êàðàáàé ì¿ìê¿í÷¿ë¿ê òààï, ºëêºí¿ ºðãº ñ¿ðºï
êåò¿¿ãº êàðàæàòòàð òàáûëûï
æàòêàíûí, æåòèì, òîãîëîê æåòèìäåðãå, àç êàìñûç áîëãîíäîðãî æºëºêïóëäàðäû, êàðûëàðãà ïåíñèÿëàðäû àç áîëñî
äà êºòºð¿ï æàòêàíû êº¢¿ëä¿
æèáèòòè. Àéëûê àêûëàð áîþí÷à äà ºç¿í÷º ïðîãðàììà áåðèï æàòàò. ªçãº÷º îðòî æàíà
÷àêàí áèçíåñòè êîëäîî ôîíäó
ò¿ç¿ëº òóðãàíû, íàñûÿëàðäûí
æå¢èëäåòèëèï áåðèëå òóðãàíû èøêåðëåðäèí ¿ì¿ò¿í àðòòûðäû. Àíòêåíè, ñàëûê òºëºé

òóðãàí ºíä¿ð¿ø òàðìàãû. ªíä¿ð¿ø êºòºð¿ëñº, ýêîíîìèêà
æàíäàíàò äåãåí îéäîìóí. Ýëäèí íåãèçãè ¿ì¿ò àðòûï òóðãàíû – “Êóìòºðä¿í” êûðãûç ºëêºñ¿íº ÷å÷èëèøè áîëóï òóðàò. Ïðåçèäåíò Æàïàðîâ ìóíó 2012-æûëäàí áåðè êºòºð¿ï
êåëèï, ýìè ÷å÷êåíè êàëäû. Áóë
ìàñåëå ýë àðàëûê äå¢ãýýëãå
÷åéèí æåòòè. Ýãåð “Êóìòºð” òîëóê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà
êûçìàò êûëà áàøòàñà, Ñàäûð
Æàïàðîâäóí æåòèøêåíäèãè,
êûðãûç ýëèíèí æå¢èøè áîëîò. Îøîíäî Ïðåçèäåíòêå
ýëäèí èøåíèìè äàãû æîãîðóëàéò. Àçûðêû Ïðåçèäåíòêå, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
Òºðàãàñûíà ìóðäàãûëàðäûí
êàòàñûí êàéòàëàáàé, àäèëåò
áèéëèê æ¿ðã¿çñº äåï òèëåéì.
Áóþðñà, áààðû æàêøû áîëîò
äåãåí ¿ì¿ò¿ì áàð.

- Ýãåìåíä¿¿ë¿ê ê¿í¿íäº
Ïðåçèäåíò Ñàäûð Æàïàðîâ
ýë àëäûíäà ñ¿éëºãºíäº ìóðäàãûäàí òàêøàëûï êàëãàíûí
äàëèëäåï, ìààíèë¿¿ ìàñåëåëåðäè êºòºð¿ï, ýëãå æàêêàí æàêøû äîêëàä æàñàäû.
Áèð òîï æûëäàí áåðè êºòºð¿ëº ýëåê ïåíñèÿíûí 8%ãà êºòºð¿ë¿ø¿ ýëãå æàãûï æàòàò. ªí¿ã¿¿ áîþí÷à ôîíääîð ñºçñ¿ç ò¿ç¿ë¿ø¿ êåðåê. Êºï ìàìëåêåòòåð ïàíäåìèÿäàí æàïà ÷åãèï
òóðãàí êåçäå ôîíääîð ò¿ç¿ëñº, èøêåðëèêêå, àéûë ÷àðáàñûíà æàêøû ºáºëãº áîëîò. Òûøêû êàðûçäàðûáûç áàð, êºá¿í÷ºñ¿ Êûòàéãà òààíäûê. Êààëàñàê-êààëàáàñàê äà êàðûçäàðäû
òºëºø êåðåê. Áóãà ÷åéèí àëûíãàí êàðûçäàðäû “êèì æåï êåòòè,
ýìíåãå ìàêñàòûíà æåòïåé êàëäû?”, - äåãåíãå èëèêòººëºð ñºçñ¿ç æ¿ð¿ï, àëàðäû êàéðà òºêò¿-

ð¿ø êåðåê. Ìèñàëû, Êûòàéäàí
Àòàìáàåâ àëãàí êàðûçäàð êàéäà êåòòè? “Äàòêà-Êåìèí” êºìºê
÷îðäîíó ¿÷¿í 1 ÷àêûðûì çûìãà 1 ìëí äîëëàð ñàðïòàøêàí.
Ìûíäàé áààëàð ä¿éíºäº æîê.
Æîëäîðäóí ñàëûíûøû äà êûìáàò áîëãîí. ÆÝÁ, Òàðûõ ìóçåéèíäåãè æåëãåí àê÷àëàð èëèêòåíèøè êàæåò. “Êóìòºð” ìàñåëåñè æå¢èøò¿¿ àÿêòàñà, Ñàäûð
Æàïàðîâãî ÷î¢ áàà áåðèëåò.
Àçûð Ïðåçèäåíòòèí ìîéíóíäà
îîð ìàñåëåëåð òóðàò. Àôãàíèñòàí òûí÷ ýìåñ, àë æàêòàãû
áîîðäîøòîðóáóçäó àëûï êåë¿¿ êåðåê. Àëäûäà êºï èøòåðäè ÷å÷èø áèéëèêòèí ìèëäåòè, îøîí ¿÷¿í ýë àíû øàéëàãàí, æîîïòîðäó ñóðàãàíãà ýëäèí àêûñû áàð. Ìàìëåêåòêå,
ýëãå òûí÷òûê, òîê÷óëóê, ìûéçàìäóóëóê êààëàéì.
Ñûìáàò ÌÀÊÑÓÒÎÂÀ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2021-жылдын 7-сентябры

Тарыхтагы ак барак

Тарых илимдеринин кандидаты Болот АБДЫРАХМАНОВ:

"КЫЙНООГО ЧЫДАБАГАНДАР БАТЫРААК
АТЫП САЛСА ЭКЕН ДЕШКЕН"
- Болот агай, бїтїндєй кыргыз элинин трагедиясы болгон
окуянын курмандыктарынын
сєєгї жаткан жерди ачуу оўой
болбосо керек...
- Андан бери отуз жыл єтїп кетиптир. Бул убакыт ичинде “АтаБейит” мамлекеттик тарыхыймемориалдык комплекси курулду.
Ага улуу жазуучу Чыўгыз Тєрєкуловичтин сєєгї коюлду. 1916-жылкы Їркїн окуясына арналган атайын мемориал тїзїлдї. Ошондой
эле апрель баатырларынын сєєктєрї кємїлдї. Мамлекеттик деўгээлдеги ыйык жер болду. Кыргыз Республикасына келген расмий меймандарды ушул тарыхый комплекске алып келип, тарыхыбыз тууралуу маалымат берип жатабыз. Мектеп окуучулары,
студенттер да чоў сабак алат. Анткени, Кыргыз мамлекеттїїлїгїн
тїптєгєн инсандарыбыздын баскан жолу, алардын башынан єткєн
тагдырлары єтє маанилїї.
Мындан туура отуз жыл мурун
“Чоў-Таш” окуясы НКВДнын эс
алуу жайынын кароолчусу болгон Кыдыралы аксакалдын кызы
Бїбїйра эженин айтуусу менен
ачылды. Ага атасы аманат кылып
кеткен. Бїбїйра эже мага бул окуя
тууралуу 1990-жылы жолугуп, айтып берди. Ошол кезде НКВДнын
корпустарын курганга кыш керек
болот. Борбор алыс болгондуктан, “Чоў-Ташка” интергельпонун
жумушчуларын алып келип кыш
бышыртышыптыр. Узундугу, тереўдиги їч метр болгон чуўкур
казылган. Фрунзедеги НКВДнын
тїрмєсїндє кыргыз интеллигенциясынын каймактарын атып, кечке маал жїк ташуучу унаага салып
келишкен. Чуўкурга 137 кишинин
сєєгїн ыргытышкан. Бїбїйра эже
мага чоў їмїт менен келгендиктен, мен ага бул окуяны ачам деген убадамды бердим. Анткени,
мага чейин бул маалыматты айтуу їчїн бир нече кишиге кайрылыптыр. Ошол мезгилде СССР
жаўыдан урай баштаган. Эмне болуп кетет деп кооптонушканбы же
кандайдыр бир себептери болгонбу, эжени эч ким укпаптыр. Мен
бул окуянын чоо-жайын укканда
эле эмнегедир ишендим. Андан да
ошол кездеги КГБнын жетекчисине айтып, казуу иштерин баштоо
зарыл экендигине ынандырдым.
Себеби, кайра куруу мезгилинде
кїч органдарынын дарегине катуу
сын-пикирлер айтылып баштаган.
Мен НКВДнын мурда жасаган иштерин кайталабастыгыбызды, таптакыр башка нукка тїшкєндїгїбїздї кєрсєтєлї деген ниетте болдум. Жаштыгым, курчтугум менен
бул маселеде катуу турдум.
- Азыр бул иштин маанимаўызын тїшїнїп, баалай алдыкпы?
- Тилекке каршы, айрым саясатчылар, аттуу-баштуу адамдар анча
кєўїл бура беришпейт. 1920-жылдан 1953-жылга чейинки мезгилде Кыргызстанда сталиндик репрессияга туш болгон адамдардын
тизмесин тїзїп, алар тууралуу 10
томдук чыгардым. Ага 20 миў киши тууралуу маалыматтарды киргиздим. Бул жєнїндє бир ай мурун бир гезитке маек берген элем.
Ошол маегимди окуган бир киши
мага телефон чалды. Атын атабай
эле коёюн. “Мен ошол окуя ачылганда мамлекеттик комиссиянын
мїчєсї болгом. Силер бул жер тууралуу мурда эле билген турбайсыўарбы. Мындан да башка маалыматтарыўар болгон экен” десе

Быйыл “Чоў-Таш” окуясынын ачылганына 30 жыл
болду. 1937-жылдары сталиндик репрессиянын
курмандыгы болгондордун сєєгї кайсыл жакка
кємїлгєндїгї эчен жыл белгисиз болуп келген.
Эгемендикти утурлай бул каргашалуу окуянын
изи ачылып, 137 адамдын сєєгї 1991-жылы
30-август кїнї кайрадан жерге
берилген. Казуу иштерин
жетектеген мурдагы чекист
Болот Абдырахмановго
“Ата-Бейит”
улуттук тарыхыймемориалдык
комплексинен
капысынан
жолугуп,
капыл-тапыл
маектешїїгє
їлгїрдїк.
болобу. Мындай сєздї угуп бир чети таў калсам, бир чети ыза болдум. “Анда эмне їчїн мурда эле
иликтеп, ачышкан эмес. Ачылгандан кийин ошол кездеги бийлик чоў жоопкерчиликти мойнуна алып, атайын мемориал куруп
жатат. Силер азыркыга чейин мунун чындык экендигине ишенбейсиўер. Мен эмне, билген адамдардан документтерди уурдап алдымбы? Бїбїйра эже канча жылдан бери жїрєгїндє сактап келе
жаткан сырын айткан соў, казуу
иштерин жїргїздїм. Эгерде силер билген болсоўор, ошол жерди
ачпайт белеўер”, - дедим. Айрым
чиновниктер да ушул киши сыяктуу ойдобу дейм. Себеби, сєєктєр
чыккан жерде 2001-жылы атайын
мемориал ачылды. Азыр ахыбалын кєрїп зээниў кейийт. Жыйырма жылдан бери оўдоп-тїзєє иштери болгон эмес. Чет элден атайын делегация келген учурда гана кайгылуу кейип менен келип
кетебиз. Тиешелїї деўгээлде кєўїл бурулбагандыгы туура эмес.
КМШ боюнча сталиндик репрессиянын курмандыктарынын сєєктєрї табылып, єзїнчє комплекс
катары курулган “Ата-Бейит” эле.
Казакстанды эле алалы, сєєктєрї
табылбаганы менен музейлери аябай жакшы. Ошондуктан, биз “АтаБейиттин” маанисин тїшїнє билип, баркташыбыз керек.
- Кыйындар кємїлгєн жер
Бїбїйра эже кєрсєткєн боюнча дароо эле табылдыбы же божомолдоп бир топ жерди каздыўыздарбы?
- 1990-жылы декабрь айында эже менен жолуктум. Анда
кар жаап жаткан. Абдан суук эле.
Жаз келген учурда кєрсєтїп бере
аласызбы? – десем, “Ооба” деди.
Эсимде, 30-апрель болчу. Эжени
машина менен алып келдим. Байкуш эже машина токтоор менен
єйдє кєздєй чуркады. Ушунчалык
эсине бекем тутуптур. 53 жылдан
кийин бул сырды айтып олтурбайбы. “Бул жерде нарком Осмоновдун, бул жерде кызматкерлердин
їйї, бул жерде апам ашпозчу болуп
иштеген ашкана, бул жерде мен ойночумун, бул жерде биздин їйїбїз эле", - деп токтоп калды. Карасак, чын эле їйдїн пай дубалы калыптыр. Шаар тарапты кєрсєтїп,
ушул жакта кыш бышырган меш
бар болчу деди. Ылдый тїшїп келдик. Эже кайсыл жер эле деп туруп калды. Ары-бери басып, божомолдоп жїрєбїз. Эженин жанында жїргєн кичине небереси эски
кыштын сыныгын таап алыптыр.

Єлїктєр кємїлгєн саркофаг
Ошол жакка олтура калып, “кыш
бышырган мештин орду ушу жер
эмес беле, демек ушул жак”- деди.
Олтуруп куран тїшїрдїк. Ал кышты экспертизага берсек, 1930-жылы чыккандыгы такталды. Кыргыз улуттук университетинде иштеген тажрыйбалуу археолог Михаил Москалевго кышты кєрсєтїп,
аны ошол жерге ээрчитип келдим.
Єздєрїнїн эрежелери боюнча кыш
табылган аянттын бир-эки жерин
казып кєрїп, “Болот, карачы бул
жерди, чычкан ийин казган экен.
Бирок, чыккан топурак жок. Демек, топурак ылдый боштукка тїшїп кеткен”, - деди. Ошол жерди
30 см казгандан кийин эле кишинин баш сєєгї чыгып жатпайбы.
Болгондо да эки ок баш сєєктї кєзєп єтїптїр. Ошол кїндєн баштап
жетекчилерге маалымат берип, эки
жума казуу иштерин жїргїздїк.
- Канча адамдын кєз жашына айланган бул окуянын курмандыктары экендигин далилдєє кыйынга турдубу?
- Казардын астында чоўдор
“репрессиянын курмандыктарынын сєєктєрї экендигин кантип
далилдейсиўер?”- дешти. Ошондуктан, казуу иштери жїрїп жатканда кїмєн болбосу їчїн кылдаттык менен иштеп, фактыларды табууга болгон аракетибизди кєрдїк.
Улам ылдыйлаган сайын кєз айнектер, ошол кездеги тыйындар,
єтїктєр, гимнастеркалардын калдыктары чыга баштады. Суу, аба
єтпєгєндїктєн бир топ нерселер
сакталып калыптыр. Мына ушундай далил буюмдар чыга баштаган
сайын толкундана баштадык. Гимнастерканын ичинен капкара кагаз
чыкты. Абайлап ачып карасак, атуу
їчїн чыккан єкїм экен. Ошол кагаздарды дароо сїрєткє тартып алганыбыз абийир болду. Ал 5-ноябрда Жусуп Абдырахманов эл душманы катары атылсын деген єкїм
экен. Эртеси Тєрєкул Айтматовдукун таптык. Эки документтин негизинде КГБнын архивин карасак,
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137 кишинин фамилиясы жїрєт.
Сєєктєрдї чыгарып санаганда да
137 киши болуп жатпайбы! Албетте, кайсыл сєєк кимдики экендиги белгисиз, баш аламан. Ар бирин тактоого мїмкїнчїлїк болгон жок. Ленинграддан баш сєєк
менен портретин чыгарса болмок.
Бирок, ага каражат да, убакыт да
жок эле. Ошол жылы 30-августта кайра жерге берїї аземи болду.
- Жарым кылымдан ашык
убакыт ыў-жыўсыз болуп келген окуянын ачылышына эгемендиктин кандайдыр бир таасири болдубу?
- Болду го... Анткени, азыркы кїч органдарынын кєз карашы башка деген ой менен казуу
иштерин баштадык. 30-августта
Кыргыз мамлекеттїїлїгїн тїптєгєн улуу инсандарыбызды кайрадан жерге берген кїндїн эртеси
31-августта Кыргыз Республикасынын эгемендїїлїгї жарыяланды. Бул дал келїї бекеринен эмес.
Мен ойлойм, бул эки чоў тарыхый
окуя бири-бири менен тыгыз байланышта.
- Репрессиянын курмандыктарынын туугандары, балдары
бул окуянын ачылышын кандай кабыл алышкан?
- Бул иш кыска убакыттын
ичинде эле ачылды. Ошол кездеги Президент Аскар Акаев жакындарын Ак їйгє чакырып, сєєктєр
табылгандыгын жарыялаган. Азыр
репрессиянын курмандыгы болгондордун балдарынан Роза Айтматованын гана кєзї тирїї. Калгандары єтїп кетти...
- Болот агай, бул окуяны ачкан адамдардын эмгеги бааландыбы? Менимче репрессиянын
курмандыктарын дайыма эскергенибиз менен алардын сєєгїн тапкандар тууралуу кєп айтыла бербейт...
- Бул тууралуу сизге айтайын...
18-августта ГКЧП болду. КГБнын
ошол кездеги тєрагасы, генерал
Жумабек Асанкулов жумуштан

алынды. 30-августта репрессиянын курмандыктарын кайра жерге берїї аземи болду. Бирок, бул
иш КГБнын эмгеги экендиги тууралуу бир сєз айтылган жок. Єкїнїчтїї... Демократиянын шааниси
менен бул окуя ачылды дешет. Анда кайсыл демократ келип иликтеп
же кїрєгї менен казды эле?! Эгемендик алгандан кийин 15 жыл ушул
окуяны ачкандарга баа берилген
жок. Андан кийинкилер да унчукпай келе жатышат. Эртеби, кечпи
КГБнын эмгеги экендиги айтылышы керек. Чындыкты айткандан эмне їчїн тартынабыз?! “Ак ийилет,
бирок сынбайт” дегендей, качандыр бир мезгилде баасын алаар.
- Бул окуядан кандай сабак
алдыўыз?
- Ошол кездеги НКВДлардын
мыкаачылыгын билип, кєзїм
ачылды. Археолог М.Москалев казып жатып ар бир нерсени кылдаттык менен карап жатты. Маселен, табылган жамбаш сєєктїн
сынган жерин кєрсєттї. Кїнєєнї
мойнуна алдыруу їчїн адегенде
сабап, андан кийин атып салышкан. 53 жылдан кийин архивдеги
маалыматтардан улам, ошол мыкаачылыкты кєрдїм. Экинчи жамбаш сєєктї алып чыгып “Бул тєкєр киши экен. Мурда сынгандыктан, кайра бїтїп калган”, - дейт.
Архивди карасам, чындап эле бутунан аксагандар болгон экен.
Кыйноого чыдабагандар кандай документ болсо да кол коюп,
батыраак атып салса экен дешкен.
Ошентип, атылгандардын саны кєбєйє берген.
Бир эпизодго токтолоюн. КГБ
жашыруун кызмат. Архивдери да
жашыруун. Кээ бирєєлєр атылып кеткен атамдын документтерин бергилечи деп сурашат. Ал берилбейт. Анткени, ошол кездеги
кыйноого чыдабай, “эл душмандарынын” тизмесин жазып бергендер болгон. Ошолордун жазгандары боюнча кийинкилерди кармашкан. Кєрдїўїзбї, иш ошентип уланып кете берген. Ошол їчїн документтерди бербейбиз. Таарынышса мейли. Балким атасы “эл душманы” деп жазып берген адамдын
туугандары азыр анын кудасы же
дагы бир тууганчылык жайы бардыр. Андагы маалыматтарды окуп
алышса, кайра бири-бири менен
душман болуп чыга келишет да.
Андай нерсенин бизге эмне кереги бар?! Биздин кызмат бул окуяны
ачканыбыз туура болду. Анткени,
мындай адилетсиздик кайталанбасын деген максат койгонбуз. Болбосо НКВДнын кїнєєсїн жашырайын деген ой болсо, бул иш ошол
бойдон жабык калмак.
- “Ата-Бейитке” Апрель баатырларынын сєєктєрїн коюу
чечими туура болгонбу?
- Мен ойлойм, туура болду. Анткени, бул мамлекеттик тарыхый
комплекс. Эў ыйык жер десек болот. Республиканын башка аймактарында сталиндик репрессиянын
курмандыктарынын дайын-дареги
белгисиз бойдон калды. Ошол кездеги интеллигенциянын каймактарынын сєєгї дал ушул жерден
табылып жатпайбы! Тарых дайыма кайталанат. 2010-жылы Апрель
баатырлары жерге берилип жатканда эл менен бирге келдим. Топурак салууга аракет кылдым, бирок
жете алган жокмун. Ошондо четте туруп бир ой кетти. Эгерде бийлик єзїнїн тарыхын унутуп калса,
анын кайгылуу барактары кайталанат экен. 1991-жылы репрессиянын
курмандыктарынын сєєктєрї жерге берилип жаткан учурда келечекте дагы бийлик тарабынан атылгандардын сєєктєрї дал ушул жерге коюлат деп эч качан оюма келген
эмес. Мындай окуя кайталанбашы
їчїн тарыхыўды билип, андан сабак алыш керек.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 7-сентябры
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ГРАЖДАНДЫК КОДЕКСИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
1-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí I áºë¿ã¿íº (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Âåäîìîñòòîðó, 1996-æ., ¹6, 80-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
1-ñòàòüÿíûí 1-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Áàíê èøèíèí æàíà ôèíàíñûëîîíóí èñëàì ïðèíöèïòåðè æààòûíäàãû ìàìèëåëåðäèí ºçãº÷ºë¿êòºð¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû ìåíåí æºíãº ñàëûíàò. Óøóë
Êîäåêñ áàíê èøèíèí æàíà êàðæûëîîíóí èñëàì ïðèíöèïòåðè
æààòûíäàãû ìàìèëåëåðãå êàðàòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà æºíãº ñàëûíáàãàí áºë¿ã¿íäº
êîëäîíóëàò.».
2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãðàæäàíäûê êîäåêñèíèí II áºë¿ã¿íº (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Âåäîìîñòòîðó, 1998-æ., ¹6, 226-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) 724-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3 - 6-ïóíêòòàð ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
«3. Àê÷àëàé ôîðìàäàãû çàåìäîðäó áåð¿¿ áîþí÷à èø òºìºíê¿
øàðòòàðäûí áèðèíå øàéêåø êåëãåíäå êåñèïòèê áîëóï òààíûëàò:
- àäàìäàðäûí àíûêòàëáàãàí ÷ºéðºñ¿íº çàåìäîðäó áåð¿¿
áîþí÷à ñóíóøòàðäûí æàðíàìàñû (à÷ûê îôåðòà);
- áèð àé (îòóç ê¿í) è÷èíäå ¿çã¿ëò¿êñ¿ç íåãèçäå (ýêè æå àíäàí
êºï æîëó) çàåìäîðäó áåð¿¿;
- çàåìäîðäó áåð¿¿ þðèäèêàëûê æàêòûí/æåêå èøêåðäèí, æåêå
æàêòûí èøèíèí íåãèçãè æå æàëãûç ò¿ð¿ áîëóï ñàíàëàò.
4. Çàåìäîðäó áåð¿¿ áîþí÷à òºìºíê¿ëºð êåñèïòèê áîëóï ñàíàëáàéò:
- èø áåð¿¿÷¿í¿í êûçìàòêåðãå çàåìäîðäó áåð¿¿ñ¿;
- òºëºìä¿¿ë¿ê, ìººíºòò¿¿ë¿ê æàíà êàéðà êàéòàðûìäóóëóê
øàðòòàðûíäà àê÷à êàðàæàòòàðûí áåð¿¿ áîþí÷à êåñèïòèê èøòè æ¿çºãº àøûðóó÷ó êîììåðöèÿëûê óþìäóí óþøòóðóó÷óëàðû
(êàòûøóó÷óëàðû) æå àôôèëèðëåíãåí æàêòàðû áîëóï ñàíàëãàí
æåêå àäàìäàðãà çàåìäîðäó áåð¿¿;
- áààëóó êàãàçäàðäûí ñîîäà-ñàòûê á¿ò¿ìäºð¿í æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í êàðäàðãà áðîêåð òàðàáûíàí çàåìäîðäó áåð¿¿;
- ìûéçàìäà êàðàëãàí áàøêà ó÷óðëàð.
5. Óøóë ñòàòüÿíûí 3-ïóíêòóíäà êàðàëãàí øàðòòàðãà òóóðà
êåëãåí àäàìäàðäûí èøè óøóë ãëàâàíûí 2-ïàðàãðàôûíûí æîáîëîðó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàíêòûê ìûéçàìäàðû
ìåíåí êðåäèòòåðäè áåð¿¿ ò¿ð¿íäº æºíãº ñàëûíàò.
6. Àê÷à êàðàæàòòàðûí êàðä êåëèøèìè áîþí÷à çàåìãî áåð¿¿
áîþí÷à èøêå óøóë ñòàòüÿíûí ÷åíåìäåðè êîëäîíóëàò.»;
2) 341-ãëàâàíûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «341-ãëàâà. Ôèíàíñûëîîíóí èñëàì ïðèíöèïòåðèíå ûëàéûê
á¿ò¿ìäºð æàíà êåëèøèìäåð»;
3) 7381-ñòàòüÿíûí 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà ìóäàðàáà êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à
øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
4) 7389 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Ìóðàáàõà êåëèøèìè áîþí÷à òèåøåë¿¿ ëèöåíçèÿñû áàð
áàíê êàðäàðäûí òàáûøòàìàñû áîþí÷à ºç¿ ñàòûï àëãàí æå áîëáîñî êàðäàð êàéðûëãàí ó÷óðäà áàíêòûí ìåí÷èãèíäå òóðãàí òîâàðäû áºë¿ï òºëºï áåð¿¿ øàðòûíäà êàðäàðãà ñàòóóãà ìèëäåòòåíåò.»;
á) 4-ïóíêò «ìèëäåòò¿¿» äåãåí ñºçäºí êèéèí «æàíà êîøóì÷à»
äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
5) 73811-ñòàòüÿíûí 2-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñûíäà «(àëòûí, ê¿ì¿ø æ.á.)» äåãåí ñºçäºð «(àëòûí æàíà ê¿ì¿ø)» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
6) 73814 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Êàðäàðãà ìóðàáàõà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòèí ñàòóó áààñû
òîâàðäû ñàòûï àëóó áààñûíûí, áàíêòûí ¿ñòºê áààñûíûí, ¿÷¿í÷¿
òàðàïêà òºëºìäºðä¿í (òðàíñïîðòòóê ÷ûãûìäàð, êàìñûçäàíäûðóó, ìèëäåòò¿¿ ìàìëåêåòòèê òºëºìäºð æàíà ¿÷¿í÷¿ æàêòàðäûí
ïàéäàñûíà áàøêà ìèëäåòò¿¿ òºëºìäºð) ñóììàëàðûíàí òóðàò.»;
á) 2-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
7) 3-ïàðàãðàôòûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «§ 3. Øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìè»;
8) 73816 -ñòàòüÿäà:
à) ñòàòüÿíûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «73816 -ñòàòüÿ. Øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí æàëïû
æîáîëîðó»;
á) ñòàòüÿíûí á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à «øàðèêà» äåãåí ñºç «øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
â) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà
êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
9) 73817-ñòàòüÿíûí àòàëûøûíäà æàíà òåêñòèíäå «øàðèêà» äåãåí ñºç «øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
10) 73818 -ñòàòüÿíûí á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à «øàðèêà» äåãåí ñºç
«øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
11) 73819 -ñòàòüÿñûíûí á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à «øàðèêà» äåãåí ñºç «øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
12) 73820 -ñòàòüÿíûí á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à «øàðèêà» äåãåí ñºç
«øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
13) 73821-ñòàòüÿíûí àòàëûøûíäà æàíà òåêñòèíäå «øàðèêà»
äåãåí ñºç «øàðèêà/ìóøàðàêà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
14) 73822-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«73822-ñòàòüÿ. Øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí êîëäîíóó ìººíºò¿. Ò¿ç¿ëãºí þðèäèêàëûê æàêòûí èøèí òîêòîòóó
1. Òàðàïòàð øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèí áåëãèë¿¿ áèð ìººíºòêº, îøîíäîé ýëå ìººíºò¿í êºðñºòïºñòºí ò¿çº àëàò æå áîëáîñî æîêêî ÷ûãàðóó÷ó øàðòòû (øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèí
òîêòîòóó ¿÷¿í íåãèç áîëóï ñàíàëãàí øàðòòû) øàðèêà/ìóøàðàêà
êåëèøèìèí òîêòîòóó ¿÷¿í íåãèç êàòàðû áåëãèëåé àëàò.
Øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìè îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ºíºêòºøòºð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí þðèäèêàëûê æàê æîþëãàí ó÷óðäà òîêòîòóëàò.
2. Àð áèð ºíºêòºø øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí øàðòòàðûíäà ºíºêòºøò¿êòºí ÷ûãóóãà óêóêòóó.
3. Ýãåðäå øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìè áåëãèë¿¿ áèð ìººíºòêº ò¿ç¿ëãºí áîëñî, øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí ºíºêòºøòºð¿ òàðàïòàðäûí ìàêóëäàøóóñó áîþí÷à ºíºêòºøò¿êò¿ ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóóãà óêóêòóó. Áàðäûê óøóíäàé ó÷óðëàðäà
øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìè òîêòîòóëãàíãà ÷åéèí ºíºêòºøòºð
èøêå àøûðà òóðãàí ìèëäåòòåíìåëåð æàíà èø-àðàêåòòåð ºçãºð¿¿ñ¿ç áîéäîí êàëàò æàíà àëàðäûí êîëäîíóëóøó óëàíòûëàò.
4. Øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí íåãèçèíäå ò¿ç¿ëãºí þðèäèêàëûê æàê ºç èøèí øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí êîëäîíóó ìººíºò¿ á¿òêºíäº æå òàðàïòàðäûí ìàêóëäàøóóñó áîþí÷à
ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòîò.
5. ªíºêòºøòºð ò¿çãºí þðèäèêàëûê æàê æîþëãàí ó÷óðäà òàðàïòàð þðèäèêàëûê æàêòû èø æ¿ç¿íäº æîþóíóí æ¿ð¿ø¿íäº
ñàêòàëûï êàëãàí àêòèâäåðäèí íåãèçèíäå æà¢û øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ãº óêóêòóó.
6. Ýãåðäå æîþó øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí ìººíºò¿í¿í

2021-æûëäûí 22-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí
àÿêòàãàíûíà áàéëàíûøòóó áîëñî, àíäà êîëäî áîëãîí áàðäûê
àêòèâäåð ðûíîêòóê áààäà ñàòûëàò, àë ýìè ñàòóóäàí ò¿øêºí êèðåøåëåð òºìºíê¿äºé ìàêñàòòàðãà æóìøàëàò:
1) æîþóãà êåòêåí ÷ûãûìäàðäû æàáóóãà;
2) ôèíàíñûëûê ìèëäåòòåíìåëåð áîþí÷à òºëººãº;
3) êàëãàí àêòèâäåðäè ºíºêòºøòºðä¿í îðòîñóíäà àëàðäûí
æàëïû êàïèòàëäàãû ¿ë¿ø¿íº ûëàéûê áºë¿øò¿ð¿¿ãº. Ýãåðäå
àêòèâäåð æåòèøñèç áîëñî æàíà òàðàïòàð ºçäºð¿ ñàëãàí êàïèòàëûí òîëóê êàéòàðûï àëà àëáàñà, àêòèâäåð àëàðäûí æàëïû
êàïèòàëäàãû ¿ë¿ø¿íº æàðàøà ïðîïîðöèÿëóó áºë¿øò¿ð¿ëºò.»;
15) 4-ïàðàãðàô òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«§ 4. Êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìè
73823 -ñòàòüÿ. Êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìè áîþí÷à æàëïû
æîáîëîð
1. Êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìè - áóë øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíèí íåãèçèíäåãè ºíºêòºøò¿êò¿í ôîðìàñû, àíäà ºíºêòºøòºðä¿í áèðè ýêèí÷è ºíºêòºøò¿í ¿ë¿ø¿í óøóë ¿ë¿øêº ìåí÷èê óêóãó òîëóãó ìåíåí àãà ºòìºé¿í÷º àêûðûíäàï ñàòûï àëóóíó óáàäà êûëàò.
2. Êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìè, îøîíäîé ýëå ¿ë¿øò¿í ºç¿í
ñàòûï àëóó æºí¿íäº êåëèøèì øàðèêà/ìóøàðàêà êåëèøèìèíäå
ìûíäàé êåëèøèìäåðäè ò¿ç¿¿ êàðàëãàíäûãûíà æå æîêòóãóíà êàðàáàñòàí ò¿ç¿ë¿ø¿ ì¿ìê¿í. Êºðñºò¿ëãºí êåëèøèìäåðäèí áèðè
áàøêà êåëèøèìäè ò¿ç¿¿ øàðòûíäà ò¿ç¿ë¿ø¿íº æîë áåðèëáåéò.
3. Êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìèíå êàéñû áîëáîñóí òàðàïêà
ºíºêòºøò¿êò¿í êàïèòàëûíàí ºç ¿ë¿ø¿í àðòêà êàéòàðûï àëóó óêóãóí áåðå òóðãàí êàíäàéäûð áèð æîáîíó êèðãèç¿¿ãº òûþó ñàëûíàò.
4. Óøóë ãëàâàíûí 3-ïàðàãðàôûíäà êàðàëãàí ýðåæåëåð êåì¿¿÷¿
ìóøàðàêà êåëèøèìè áîþí÷à ìàìèëåëåðãå êàðàòà êîëäîíóëàò.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà
êåì¿¿÷¿ ìóøàðàêà êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
16) 73824 -ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«73824 -ñòàòüÿ. Èäæàðà êåëèøèìè áîþí÷à æàëïû æîáîëîð
1. Èäæàðà êåëèøèìè - áóë èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í êàðäàðäûí
òàáûøòàìàñû áîþí÷à ì¿ëêò¿, æå áîëáîñî èæàðà÷û êàéðûëãàí
ó÷óðäà èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í ìåí÷èãèíäå òóðãàí ì¿ëêò¿ ºç ìåí÷èãèíå ñàòûï àëóóñóí æå áîëáîñî èæàðà÷ûãà ìàêóëäàøûëãàí
ìººíºòêº áåëãèë¿¿ áèð àêû òºëºº íåãèçèíäå æàëäîîãî èæàðàãà
ñóíóøòàëóó÷ó, èæàðà÷ûíûí òàáûøòàìàñû áîþí÷à èæàðàãà áåð¿¿÷¿ ì¿ëêò¿ ïàéäàëàíóó óêóãóíà ýý êûëóóñóí êàðàãàí êåëèøèì.
Îøîíäîé ýëå èäæàðà êåëèøèìèíäå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ôèíàíñûëîî êàðàëûøû ì¿ìê¿í, àãà ûëàéûê ìûíäàé óêóêòó
èæàðà÷ûãà ìàêóëäàøûëãàí ìººíºòêº áåëãèë¿¿ áèð àêû ¿÷¿í
àíäàí àðû èæàðàãà ñóíóøòîî ìåíåí èæàðà áåð¿¿÷¿ èæàðà÷ûíûí òàáûøòàìàñû áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ àëóó óêóãóíà ýýëèê êûëàò.
2. Èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê êåëèøèìè - áóë èäæàðà êåëèøèìèíèí øàðòòàðûí êàìòûãàí êåëèøèì, àãà ûëàéûê êàðäàð
èæàðàãà àëûíãàí ì¿ëêò¿ êåëèøèìäèí øàðòòàðûíà ûëàéûê ñàòûï àëóóãà ìèëäåòòåíåò.
3. Ýãåðäå òèåøåë¿¿ ëèöåíçèÿñû áàð áàíê èäæàðà æå èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê êåëèøèìèíèí òàðàáû áîëñî, àíäà àë
¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà
êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.
4. Óøóë ïàðàãðàôòûí æîáîëîðó èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê
êåëèøèìèíå êàðàòà äà êîëäîíóëàò.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà
èäæàðà êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
17) 73825 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
á) 2-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2. Èäæàðà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòè êàòàðû êûéìûëäóó (àê÷àíû, áààëóó êàãàçäàðäû æàíà êåðåêòåë¿¿÷¿ ì¿ëêò¿ êîøïîãîíäî)
æàíà êûéìûëñûç ì¿ëê æå áîëáîñî àíäàí àëûíóó÷ó ïàéäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà æàíà Øàðèàòòûí ñòàíäàðòòàðûíà êàðøû êåëáåãåí ó÷óðäà êîëäîíóëóó÷ó êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð áîëóøó ì¿ìê¿í.»;
18) 73826 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
á) 2-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2. Èæàðà÷û - èäæàðà êåëèøèìèíå ûëàéûê êåëèøèìäèí ïðåäìåòèí áåëãèë¿¿ áèð ìººíºòêº áåëãèë¿¿ áèð òºëºìä¿ òºëºº øàðòûíäà æàíà áåëãèë¿¿ áèð øàðòòàðäà óáàêòûëóó ýýëèê êûëóóãà
æàíà ïàéäàëàíóóãà àëãàí æåêå æå þðèäèêàëûê æàê.
ªç¿í¿í æàíà (æå) êàðûçãà àëûíãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí
ì¿ëêò¿ ìåí÷èãèíå æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ àëóó óêóãóí ñàòûï
àëãàí æàíà àíû êåëèøèìäèí ïðåäìåòèíå êàðàòà ìåí÷èê óêóãóí
èæàðà÷ûãà ºòêºð¿¿ ìåíåí æå ºòêºðáºñòºí èäæàðà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòè êàòàðû èæàðà÷ûãà áåëãèë¿¿ áèð ìººíºòêº áåëãèë¿¿ áèð òºëºìä¿ òºëºº øàðòûíäà æàíà áåëãèë¿¿ áèð øàðòòàðäà óáàêòûëóó ýýëèê êûëóóãà/ïàéäàëàíóóãà áåðãåí æåêå æå
þðèäèêàëûê æàê (àíûí è÷èíäå òèåøåë¿¿ ëèöåíçèÿñû áàð áàíê)
èæàðàãà áåð¿¿÷¿ áîëóøó ì¿ìê¿í.»;
19) 73827-ñòàòüÿíûí 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«3. Èæàðà÷û òàðàïòàðäûí ìàêóëäàøóóñó áîþí÷à ì¿ëêò¿ èæàðàãà àëóó óáàäàñûí - ìèëäåòòåíìåëåðèíèí àòêàðóóñóíóí êåïèëäèãè êàòàðû áåëãèë¿¿ ºë÷ºìäºã¿ ñóììàíû ñàëàò. Ñàëûíãàí
ñóììà èæàðà÷û óáàäàñûí áóçãàí ó÷óðäà, êåëòèðèëãåí çûÿíäûí
îðäóí æàáóóãà, îøîíäîé ýëå èæàðà÷ûíûí ìàêóëäóãó áîþí÷à ñàòûëûï àëûíà òóðãàí ì¿ëêò¿ ñîîäà-ñàòûê êåëèøèìè áîþí÷à ñàòûï àëóó ¿÷¿í æå èæàðà òºëºìäºð¿ ¿÷¿í àëäûí àëà òºëºì êàòàðû ïàéäàëàíûëàò. Èæàðà÷û ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à èæàðà÷û ìåíåí èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í îðòîñóíäà ò¿ç¿ëãºí ìóäàðàáà
êåëèøèìèíèí íåãèçèíäå èæàðà áåð¿¿÷¿ êºðñºò¿ëãºí àê÷à êàðàæàòòàðûíûí ñóììàñûí èíâåñòèöèÿ ¿÷¿í ïàéäàëàíûøû ì¿ìê¿í.
Èæàðàãà áåð¿¿÷¿ ìåíåí èæàðà÷ûíûí îðòîñóíäà àëäûí àëà
æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ ìàêóëäàøóóëàð, àíûí è÷èíäå èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê êåëèøèìèíèí áàðäûê æå àéðûì îëóòòóó øàðòòàðûí êàìòûãàí èæàðà÷ûíûí òàáûøòàìàñû, îøîíäîé ýëå êºðñºò¿ëãºí ì¿ëêò¿ ñàòûï àëóóãà èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í óáàäàñû èæàðà÷ûíûí æàíà èæàðàãà áåð¿¿÷¿í¿í îðòîñóíäà ëèçèíãäèê
óêóêòóê ìàìèëåëåðèíèí æûéûíäûñûí ò¿çºò æàíà èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê êåëèøèìèíèí àæûðàãûñ áºë¿ã¿ áîëóï ñàíàëàò.»;
20) 73828 -ñòàòüÿíûí 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«Ýãåðäå èäæàðà êåëèøèìèíäå áàøêàñû êàðàëáàñà, ñàòóó÷ó
èæàðà÷û êàòàðû òàíäàëãàí ó÷óðäà, ñàòóó÷óíóí ì¿ëêò¿ áåð¿¿
æàíà àãà áàéëàíûøòóó ÷ûãûìäàðû áîþí÷à ºç ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðà àëáàé êàëóó òîáîêåëäèãèí èæàðà÷û òàðòàò.»;
21) 73829 -ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«73829 -ñòàòüÿ. Èäæàðà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòèí êàìñûçäàíäûðóó
1. Èäæàðà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòè êàìñûçäàíäûðûëûøû
ì¿ìê¿í.
2. Èæàðà÷û èæàðàãà áåð¿¿÷¿ãº îðäóí òîëòóðóóãà òèéèø áîë-

ãîí ì¿ëêò¿ êàìñûçäàíäûðóóäà êàìñûçäàíäûðóó áîþí÷à ÷ûãûìäàðäû èæàðàãà áåð¿¿÷¿ êºòºðºò.»;
22) 73830 -ñòàòüÿäà:
à) 2-ïóíêòòà «ºòêºð¿ï áåð¿¿ãº» äåãåí ñºçäºð «ºòêºð¿ï áåð¿¿ãº/áåð¿¿ãº» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
á) 4-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
23) 73832-ñòàòüÿäà:
à) 73832-ñòàòüÿíûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «73832-ñòàòüÿ. Èäæàðà êåëèøèìèí òîêòîòóó, áóçóó æàíà àíûí êåñåïåòòåðè»;
á) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Èäæàðà êåëèøèìè òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà òîêòîòóëóøó
ì¿ìê¿í:
1) ºç àðà ìàêóëäàøóó áîþí÷à;
2) èäæàðà êåëèøèìèíèí êîëäîíóó ìººíºò¿ á¿òêºíäº;
3) ì¿ëê èæàðà÷ûãà ñàòûëãàíäà;
4) òàðàïòàðãà áàéëàíûøòóó áîëáîãîí áàøêà ñåáåïòåðäåí óëàì.»;
â) 3-ïóíêòòà «áóçóëóóãà ó÷óðàãàíäûãûíà» äåãåí ñºçäºð «êîêóñòàí æàðàêñûç áîëóï êàëãàíäûãûíà æå áóçóëóï êàëãàíäûãûíà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí;
ã) 7-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«7. Èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê êåëèøèìèíäå ìåí÷èê óêóãóí ºòêºð¿ï áåð¿¿ óáàäàñû, èæàðà÷û êåëèøèì áîþí÷à ºç ìèëäåòòåíìåëåðèí àòêàðãàí øàðòòà, èæàðàãà áåð¿¿÷¿ òàðàáûíàí
àòêàðóó ¿÷¿í ìèëäåòò¿¿ áîëóï ñàíàëàò.»;
ä) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«11. Èäæàðà êåëèøèìè òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà áèð òàðàïòóó
òàðòèïòå áóçóëóøó ì¿ìê¿í:
1) èäæàðà êåëèøèìèíèí øàðòòàðû áóçóëãàí ó÷óðäà;
2) èæàðà òºëºìäºð¿í¿í ìººíºòòºð¿ áóçóëãàí æå òîêòîòóëãàí ó÷óðäà;
3) êåëèøèìäå êºðñºò¿ëãºí áàøêà ñåáåïòåð áîþí÷à.»;
24) 6-ïàðàãðàôòûí àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: «§ 6. Êàðä êåëèøèìè»;
25) 73833 -ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«73833 -ñòàòüÿ. Æàëïû æîáîëîð
1. Êàðä êåëèøèìè áîþí÷à áèð òàðàï (êàðûç áåð¿¿÷¿) ýêèí÷è
òàðàïêà (êàðûç àëóó÷óãà) àê÷à êàðàæàòòàðûí êàéòàðûìäóóëóê
øàðòòàðûíäà æàíà áóë ¿÷¿í òºëºì àëóóñóç êàðûçãà áåðåò. Ìûíäà, ýãåðäå êàðàæàòòàðäû êàéòàðóó ìººíºò¿ áåëãèëåíáåñå, àê÷à
êàðàæàòòàðäû êàáûë àëãàí òàðàï ýêèí÷è òàðàïòûí áèðèí÷è ýëå
òàëàáû áîþí÷à êàðàæàòòàðûí êàéòàðûï áåð¿¿ãº êåïèëäèê áåðåò.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà
êàðä êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð
æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
26) 73834 -ñòàòüÿíûí àòàëûøûíäà æàíà á¿òê¿ë òåêñòè áîþí÷à
«êàðä õàñàí» äåãåí ñºçäºð «êàðä» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
27) 73835 -ñòàòüÿäà:
à) 1 æàíà 2-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Èñòèñíàà êåëèøèìè - áóë àíûí øàðòòàðûíà ûëàéûê áèð
òàðàï (ïîäðÿä÷û) ýêèí÷è òàðàïòûí (òàïøûðûê÷û) òàïøûðìàñû
áîþí÷à áåëãèë¿¿ áèð èøòè àòêàðóóãà æàíà àíûí íàòûéæàñûí
òàïøûðûê÷ûãà áåëãèëåíãåí ìººíºòòº òàïøûðóóãà ìèëäåòòåíãåí, àë ýìè òàïøûðûê÷û àòêàðûëãàí èøòè êàáûë àëûï, àëäûí
àëà ìàêóëäàøûëãàí íàðêòû òºëºº ìèëäåòòåíìåñèí ºç¿íº àëãàí êåëèøèì.
2. Èñòèñíàà êåëèøèìèíèí ïðåäìåòè áîëóï îáúåêòòè äàÿðäîî
áîþí÷à, îáúåêòòè èøòåï ÷ûãóó (îáúåêòòèí ñàïàòûí æàêøûðòóó
æå êàñèåòèí ºçãºðò¿¿) áîþí÷à æå êàéðà èøòåò¿¿ (êîëäî áîëãîíäîðäó æîê êûëóóäàí óëàì æà¢û îáúåêòòè ò¿ç¿¿) áîþí÷à áàøòàïêû ìàòåðèàëäàðäû (÷èéêè çàòòàðäû) ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº ïàéäàëàíóó ìåíåí ïîäðÿä÷ûíûí èøèíèí íàòûéæàñû, æå áîëáîñî
áàøêà èøòè àòêàðóó æàíà àíûí íàòûéæàëàðûí áåëãèë¿¿ áèð
ºçãº÷ºë¿êòºðãº ûëàéûê ºòêºð¿¿ ñàíàëàò.»;
á) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà èñòèñíàà êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à
øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
28) 738 41-ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà êåïèëäèê æºí¿íäº êåëèøèìäåðãå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
29) 738 48 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Êåïèëäèê êàòòû áåð¿¿ ¿÷¿í êîìèññèÿëûê æûéûìäàð àëûíáàéò. Ìûíäàé ÷ûãûìäàð àäàòòà óøóë ñûÿêòóó êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð ¿÷¿í àëûíóó÷ó æûéûìäàðäàí àøïàñà, áàíê àðûç ýýñèíåí êåïèëäèê êàòòû áåð¿¿ãº áàéëàíûøòóó àäìèíèñòðàòèâäèê
÷ûãûìäàðäû òºëºï áåð¿¿í¿ ºò¿í¿¿ãº óêóêòóó.»;
á) 3-ïóíêò ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
30) 738 49 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Ñàëàì êåëèøèìè áîþí÷à áèð òàðàï (ñàòóó÷ó) êåëå÷åêòå
áåëãèëåíãåí ìººíºòòº ýêèí÷è òàðàïêà (ñàòûï àëóó÷óãà) òîâàðäû
ºòêºð¿ï áåð¿¿ãº ìèëäåòòåíåò, àë ýìè ñàòûï àëóó÷ó ñàëàì êåëèøèìèí ò¿ç¿¿ ó÷óðóíäà îøîë òîâàð ¿÷¿í òºëººãº ìèëäåòòåíåò.»;
á) ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà
ñàëàì êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.»;
31) 73850 -ñòàòüÿäà:
à) 1-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Áààëóó ìåòàëëäàðäû (àëòûí æàíà ê¿ì¿ø) êîøïîãîíäî,
òàðàçàãà òàðòóóãà, ÷åíººãº æå ýñåïòººãº áîëî òóðãàí òîâàðëàð
æàíà áàøêà ì¿ëê ñàëàì êåëèøèìèíèí ïðåäìåòè áîëî àëàò.»;
á) 4 æàíà 5-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4. Ñàëàì êåëèøèìèí ò¿ç¿ï æàòêàíäà òîâàðëàð ðûíîêòî áîëóóãà òèéèø.
5. Áåð¿¿÷¿ áîëóï ñàíàëãàí êàðäàðäûí êàðûçûí ñàëàì êåëèøèìè áîþí÷à êàïèòàë êàòàðû êîëäîíóóãà æîë áåðèëáåéò.»;
32) 73854 -ñòàòüÿíûí 1-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«2) êåëèøèìäè áóçóóãà æàíà òºëºíãºí êàðàæàòòàðäû ºíä¿ð¿ï àëóóãà.»;
33) 10-ïàðàãðàôòûí àòàëûøûíäà «àìàíà» äåãåí ñºç «àìàíàò» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
34) 73856 -ñòàòüÿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíäà èøåíèëãåí (âàäè'àéàä àìàíàò) æàíà êåïèëäåíãåí (âàäè'àéàä
äàìàíà) ñàêòîî êåëèøèìäåðèíå êàðàòà ìèëäåòò¿¿ æàíà êîøóì÷à øàðòòàð æàíà òàëàïòàð êàðàëûøû ì¿ìê¿í.».
3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû ºç¿í¿í ÷åíåìäèê
óêóêòóê àêòûëàðûí óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹105
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ÷àñòü I Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
1996 ã., ¹ 6, ñò. 80) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:
àáçàö òðåòèé ïóíêòà 1 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Îñîáåííîñòè îòíîøåíèé â îáëàñòè èñëàìñêèõ ïðèíöèïîâ
áàíêîâñêîãî äåëà è ôèíàíñèðîâàíèÿ ðåãóëèðóþòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ê îòíîøåíèÿì â îáëàñòè èñëàìñêèõ ïðèíöèïîâ áàíêîâñêîãî äåëà è ôèíàíñèðîâàíèÿ íàñòîÿùèé Êîäåêñ ïðèìåíÿåòñÿ â ÷àñòè, íå óðåãóëèðîâàííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè.».
Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â ÷àñòü 11 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 1998 ã., ¹ 6, ñò. 226) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ñòàòüþ 724 äîïîëíèòü ïóíêòàìè 3-6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàéìîâ â äåíåæíîé
ôîðìå ïðèçíàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïðè ñîîòâåòñòâèè îäíîìó èç ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- ðåêëàìà (ïóáëè÷íàÿ îôåðòà) ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàéìîâ íåîïðåäåëåííîìó êðóãó ëèö;
- ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ íà ñèñòåìàòè÷åñêîé îñíîâå (äâóõ è
áîëåå ðàç) â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà (òðèäöàòè äíåé);
- ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èëè åäèíñòâåííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà/èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ôèçè÷åñêîãî ëèöà.
4. Íå ÿâëÿþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ çàéìîâ:
- ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ ðàáîòîäàòåëåì ðàáîòíèêó;
- ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ ôèçè÷åñêèì ëèöàì, ÿâëÿþùèìñÿ
ó÷ðåäèòåëÿìè (ó÷àñòíèêàìè) èëè àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
íà óñëîâèÿõ ïëàòíîñòè, ñðî÷íîñòè è âîçâðàòíîñòè;
- ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ áðîêåðîì êëèåíòó äëÿ ñîâåðøåíèÿ
ñäåëîê êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã;
- èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì.
5. Äåÿòåëüíîñòü ëèö, ïîäïàäàþùàÿ ïîä óñëîâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ðåãóëèðóåòñÿ ïîëîæåíèÿìè ïàðàãðàôà 2 íàñòîÿùåé ãëàâû è áàíêîâñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â âèäå ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ.
6. Ê äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
çàåì ïî äîãîâîðó êàðä ïðèìåíÿþòñÿ íîðìû íàñòîÿùåé ñòàòüè.»;
2) íàèìåíîâàíèå ãëàâû 341 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ãëàâà 341. Ñäåëêè è äîãîâîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ èñëàìñêèìè
ïðèíöèïàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ»;
3) ïóíêò 5 ñòàòüè 7381 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì ìóäàðàáà.»;
4) â ñòàòüå 7389:
à) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ïî äîãîâîðó ìóðàáàõà áàíê, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùóþ
ëèöåíçèþ, îáÿçóåòñÿ ïðîäàòü êëèåíòó â ðàññðî÷êó òîâàð, ïðèîáðåòåííûé èì ïî çàÿâêå êëèåíòà ëèáî íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè áàíêà ê ìîìåíòó îáðàùåíèÿ êëèåíòà.»;
á) ïóíêò 4 ïîñëå ñëîâà «îáÿçàòåëüíûå» äîïîëíèòü ñëîâàìè
«è äîïîëíèòåëüíûå»;
5) â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 73811 ñëîâà «(çîëîòî, ñåðåáðî è äð.)» çàìåíèòü ñëîâàìè «(çîëîòî è ñåðåáðî)»;
6) â ñòàòüå 73814:
à) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Öåíà ïðîäàæè ïðåäìåòà äîãîâîðà ìóðàáàõà êëèåíòó ñîñòîèò èç ñóììû öåíû çàêóïà òîâàðà, íàöåíêè áàíêà, âûïëàò òðåòüåé ñòîðîíå (ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó, ñòðàõîâêà, îáÿçàòåëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïëàòåæè è äðóãèå îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè
â ïîëüçó òðåòüèõ ëèö).»;
á) ïóíêò 2 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
7) íàèìåíîâàíèå ïàðàãðàôà 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «§ 3. Äîãîâîð «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
8) âñòàòüå 73816:
à) íàèìåíîâàíèå ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 73816. Îáùèå ïîëîæåíèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà»;
á) ïî âñåìó òåêñòó ñòàòüè ñëîâî «øàðèêà» çàìåíèòü ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
â) ñòàòüþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì øàðèêà/ìóøàðàêà.»;
9) â íàèìåíîâàíèè è â òåêñòå ñòàòüè 73817 ñëîâî «øàðèêà»
çàìåíèòü ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
10) ïî âñåìó òåêñòó ñòàòüè 73818 ñëîâî «øàðèêà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
11) ïî âñåìó òåêñòó ñòàòüè 73819 ñëîâî «øàðèêà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
12) ïî âñåìó òåêñòó ñòàòüè 73820 ñëîâî «øàðèêà» çàìåíèòü
ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
13) â íàèìåíîâàíèè è â òåêñòå ñòàòüè 73821 ñëîâî «øàðèêà»
çàìåíèòü ñëîâàìè «øàðèêà/ìóøàðàêà»;
14) ñòàòüþ 73822 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 73822. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà.
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåííîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà
1. Ñòîðîíû ìîãóò çàêëþ÷èòü äîãîâîð øàðèêà/ìóøàðàêà êàê
íà îïðåäåëåííûé ñðîê, òàê è áåç óêàçàíèÿ ñðîêà ëèáî óñòàíîâèòü â êà÷åñòâå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà îòìåíèòåëúíîå óñëîâèå (óñëîâèå, ÿâëÿþùååñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà).
Äîãîâîð øàðèêà/ìóøàðàêà ïðåêðàùàåòñÿ òàêæå â ñëó÷àå
ëèêâèäàöèè ó÷ðåæäåííîãî ïàðòíåðàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
2. Êàæäûé ïàðòíåð èìååò ïðàâî âûéòè èç ïàðòíåðñòâà íà óñëîâèÿõ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà.
3. Åñëè äîãîâîð øàðèêà/ìóøàðàêà çàêëþ÷åí íà îïðåäåëåííûé ñðîê, ïàðòíåðû äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà âïðàâå ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí ïðåêðàòèòü ïàðòíåðñòâî äîñðî÷íî. Âî âñåõ òàêèõ ñëó÷àÿõ îáÿçàòåëüñòâà è äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïàðòíåðû ñîâåðøàþò äî ïðåêðàùåíèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà, îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè è ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü.
4. Þðèäè÷åñêîå ëèöî, ó÷ðåæäåííîå íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
øàðèêà/ìóøàðàêà, ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà èëè äîñðî÷íî
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.
5. Â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè ó÷ðåæäåííîãî ïàðòíåðàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñòîðîíû âïðàâå çàêëþ÷èòü íîâûé äîãîâîð øàðèêà/ìóøàðàêà íà îñíîâå àêòèâîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ â õîäå ôàêòè÷åñêîé ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
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6. Åñëè ëèêâèäàöèÿ ñâÿçàíà ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äîãîâîðà
øàðèêà/ìóøàðàêà, òî âñå ñóùåñòâóþùèå àêòèâû ðåàëèçóþòñÿ ïî ðûíî÷íûì öåíàì, à äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èñïîëüçóþòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
1) íà ïîêðûòèå èçäåðæåê ëèêâèäàöèè;
2) íà óïëàòó ïî ôèíàíñîâûì îáÿçàòåëüñòâàì;
3) íà ðàñïðåäåëåíèå îñòàâøèõñÿ àêòèâîâ ñðåäè ïàðòíåðîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ èõ äîëåé â îáùåì êàïèòàëå. Åñëè àêòèâîâ íåäîñòàòî÷íî è ñòîðîíû íå ìîãóò âåðíóòü âåñü ñâîé âëîæåííûé
êàïèòàë, àêòèâû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî èõ äîëå â
îáùåì êàïèòàëå.»;
15) ïàðàãðàô 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«§ 4. Äîãîâîð óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà
Ñòàòüÿ 73823. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî äîãîâîðó óáûâàþùàÿ
ìóøàðàêà
1. Äîãîâîð óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà - ýòî ôîðìà ïàðòíåðñòâà íà îñíîâå äîãîâîðà øàðèêà/ìóøàðàêà, â êîòîðîì îäèí èç
ïàðòíåðîâ îáåùàåò ïîñòåïåííî âûêóïàòü äîëþ äðóãîãî ïàðòíåðà äî òåõ ïîð, ïîêà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà äîëþ íå ïåðåéäåò ïîëíîñòüþ ê íåìó.
2. Äîãîâîð óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà, à òàêæå äîãîâîð î ïîêóïêå
ñàìîé äîëè ìîãóò çàêëþ÷àòüñÿ íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëî ëè â
äîãîâîðå øàðèêà/ìóøàðàêà ïðåäóñìîòðåíî çàêëþ÷åíèå òàêèõ
äîãîâîðîâ èëè íåò. Íå äîïóñêàåòñÿ, ÷òîáû îäèí èç óêàçàííûõ äîãîâîðîâ çàêëþ÷àëñÿ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ äðóãîãî äîãîâîðà.
3. Çàïðåùàåòñÿ âêëþ÷àòü â äîãîâîð óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà
êàêîå-ëèáî ïîëîæåíèå, êîòîðîå äàåò ëþáîé ñòîðîíå ïðàâî îòçûâàòü ñâîþ äîëþ èç ïàðòíåðñêîãî êàïèòàëà.
4. Ê îòíîøåíèÿì ïî äîãîâîðàì óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà, ïðåäóñìîòðåííûå ïàðàãðàôîì 3 íàñòîÿùåé ãëàâû.
5. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì óáûâàþùàÿ ìóøàðàêà.»;
16) ñòàòüþ 73824 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 73824. Îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî äîãîâîðó èäæàðà
1. Äîãîâîð èäæàðà- ýòî äîãîâîð, ãäå àðåíäîäàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü èìóùåñòâî ïî çàÿâêå êëèåíòà èëè èìóùåñòâî, êîòîðîå íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè àðåíäîäàòåëÿ ê
ìîìåíòó îáðàùåíèÿ àðåíäàòîðà, ëèáî àðåíäîäàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì ïî çàÿâêå àðåíäàòîðà,
êîòîðîå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àðåíäàòîðó â íàåì (àðåíäó) íà ñîãëàñîâàííûé ñðîê çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó.
Òàêæå äîãîâîð èäæàðà ìîæåò ïîäðàçóìåâàòü ôèíàíñèðîâàíèå óñëóã, ñîãëàñíî êîòîðîìó ïî çàÿâêå àðåíäàòîðà àðåíäîäàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óñëóã ñ Ïîñëåäóþùèì
ïðåäîñòàâëåíèåì äàííîãî ïðàâà àðåíäàòîðó íà ñîãëàñîâàííûé
ñðîê çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó.
2. Äîãîâîð èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê - ýòî äîãîâîð, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ óñëîâèÿ äîãîâîðà èäæàðà, ñîãëàñíî êîòîðîìó
êëèåíò îáÿçóåòñÿ âûêóïèòü àðåíäîâàííîå èìóùåñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà.
3. Â ñëó÷àå åñëè áàíê, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ, ÿâëÿåòñÿ ñòîðîíîé äîãîâîðà èäæàðà èëè èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê, äëÿ íåãî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ.
4. Ïîëîæåíèÿ íàñòîÿùåãî ïàðàãðàôà ïðèìåíÿþòñÿ òàêæå â
îòíîøåíèè äîãîâîðà èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê.
5. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì èäæàðà.»;
17) â ñòàòüå 73825:
à) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
á) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ïðåäìåòîì äîãîâîðà èäæàðà ìîæåò áûòü äâèæèìîå (êðîìå äåíåã, öåííûõ áóìàã è ïîòðåáëÿåìîãî èìóùåñòâà) è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ëèáî óñëóãè, êîòîðûìè ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ
ïðè óñëîâèè, åñëè èçâëåêàåìàÿ ïîëüçà íå ïðîòèâîðå÷èò çàêîíîäàòåëüñòâó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è ñòàíäàðòàì Øàðèàòà.»;
18) â ñòàòüå 73826:
à) ïóíêò 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
á) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Àðåíäàòîð - ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì èäæàðà ïðèíèìàåò ïðåäìåò äîãîâîðà çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó íà îïðåäåëåííûé ñðîê è íà îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âî âðåìåííîå âëàäåíèå è ïîëüçîâàíèå.
Àðåíäîäàòåëåì ìîæåò áûòü ôèçè÷åñêîå èëè þðèäè÷åñêîå
ëèöî (â òîì ÷èñëå áàíê, èìåþùèé ñîîòâåòñòâóþùóþ ëèöåíçèþ),
êîòîðîå çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ è (èëè) çàåìíûõ ñðåäñòâ ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü èìóùåñòâî ëèáî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå óñëóã è ïðåäîñòàâëÿåò åãî â êà÷åñòâå ïðåäìåòà äîãîâîðà èäæàðà
àðåíäàòîðó çà îïðåäåëåííóþ ïëàòó íà îïðåäåëåííûé ñðîê è
íà îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âî âðåìåííîå âëàäåíèå/ïîëüçîâàíèå ñ ïåðåõîäîì èëè áåç ïåðåõîäà ê àðåíäàòîðó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðåäìåò äîãîâîðà.»;
19) ïóíêò 3 ñòàòüè 73827 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Àðåíäàòîð âíîñèò àðåíäîäàòåëþ îïðåäåëåííóþ ñóììó ïî
äîãîâîðåííîñòè ñòîðîí â êà÷åñòâå ãàðàíòèè âûïîëíåíèÿ ñâîèõ
îáÿçàòåëüñòâ - îáåùàíèÿ âçÿòü èìóùåñòâî â àðåíäó. Âíåñåííàÿ ñóììà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âîçìåùåíèÿ óùåðáà â ñëó÷àå
íàðóøåíèÿ àðåíäàòîðîì îáåùàíèÿ, à òàêæå ñ ñîãëàñèÿ àðåíäàòîðà â êà÷åñòâå ïðåäîïëàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà èëè â
êà÷åñòâå ïðåäâàðèòåëüíîé îïëàòû çà àðåíäíûå ïëàòåæè. Ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ àðåíäàòîðîì àðåíäîäàòåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòü óêàçàííóþ ñóììó äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ èíâåñòèöèé íà
îñíîâå äîãîâîðà ìóäàðàáà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó àðåíäîäàòåëåì è àðåíäàòîðîì.
Ïðåäâàðèòåëüíûå ïèñüìåííûå äîãîâîðåííîñòè ìåæäó àðåíäîäàòåëåì è àðåíäàòîðîì, â òîì ÷èñëå çàÿâêà îò àðåíäàòîðà,
ñîäåðæàùàÿ â ñåáå âñå èëè íåêîòîðûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê, à òàêæå îáåùàíèå àðåíäîäàòåëÿ ïðèîáðåñòè óêàçàííîå èìóùåñòâî ñîñòàâëÿþò ñîâîêóïíîñòü ëèçèíãîâûõ ïðàâîîòíîøåíèé ìåæäó àðåíäàòîðîì è àðåíäîäàòåëåì è ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
äîãîâîðà èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê.»;
20) ïóíêò 1 ñòàòüè 73828 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Â ñëó÷àå âûáîðà ïðîäàâöà àðåíäàòîðîì ðèñê íåâûïîëíåíèÿ ïðîäàâöîì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî ïîñòàâêå èìóùåñòâà è
ñâÿçàííûå ñ ýòèì óáûòêè íåñåò àðåíäàòîð, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äîãîâîðîì èäæàðà.»;
21) ñòàòüþ 73829 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 73829. Ñòðàõîâàíèå ïðåäìåòà äîãîâîðà èäæàðà
1. Ïðåäìåò äîãîâîðà èäæàðà ìîæåò áûòü çàñòðàõîâàí.

2. Â ñëó÷àå ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà ðàñõîäû ïî ñòðàõîâàíèþ
íåñåò àðåíäîäàòåëü, êîòîðûå ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ àðåíäàòîðîì àðåíäîäàòåëþ.»;
22) â ñòàòüå 73830:
à) â ïóíêòå 2 ñëîâî «ïåðåäà÷åé» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïåðåäà÷åé/ïðåäîñòàâëåíèåì»;
á) ïóíêò 4 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
23) â ñòàòüå 73832:
à) íàèìåíîâàíèå ñòàòüè 73832 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ñòàòüÿ 73832. Ïðåêðàùåíèå, ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà èäæàðà è åãî ïîñëåäñòâèÿ»;
á) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Äîãîâîð èäæàðà ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí:
1) ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ;
2) ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà èäæàðà;
3) ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà àðåíäàòîðó;
4) ïî èíûì ïðè÷èíàì, íå çàâèñÿùèì îò ñòîðîí.»;
â) â ïóíêòå 3 ñëîâà «ñ ðàçðóøåíèåì» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñî
ñëó÷àéíîé ãèáåëüþ èëè ïîð÷åé»;
ã) ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Â äîãîâîðå èäæàðà ìóíòàõèéÿ áèòòàìëèê îáåùàíèå ïåðåäà÷è ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ àðåíäîäàòåëåì ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó àðåíäàòîðîì.»;
ä) ñòàòüþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«11. Äîãîâîð èäæàðà ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå:
1) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé äîãîâîðà èäæàðà;
2) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ èëè ïðåêðàùåíèÿ àðåíäíûõ
ïëàòåæåé;
3) ïî äðóãèì ïðè÷èíàì, óêàçàííûì â äîãîâîðå.»;
24) íàèìåíîâàíèå ïàðàãðàôà 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «§ 6. Äîãîâîð êàðä»;
25) ñòàòüþ 73833 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñòàòüÿ 73833. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïî äîãîâîðó êàðä îäíà ñòîðîíà (çàèìîäàòåëü) ïðåäîñòàâëÿåò äðóãîé ñòîðîíå (çàåìùèêó) äåíåæíûå ñðåäñòâà â çàéì íà
óñëîâèÿõ âîçâðàòíîñòè è áåç âçèìàíèÿ ïëàòû çà íåå. Ïðè ýòîì
ñòîðîíà, ïðèíÿâøàÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà, ãàðàíòèðóåò âîçâðàò
ñðåäñòâ ïî ïåðâîìó òðåáîâàíèþ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè íå îãîâîðåí ñðîê âîçâðàòà ñðåäñòâ.
2. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì êàðä.»;
26) â íàèìåíîâàíèè è ïî âñåìó òåêñòó ñòàòüè 73834 ñëîâà
«êàðä õàñàí» çàìåíèòü ñëîâîì «êàðä»;
27) â ñòàòüå 73835:
à) ïóíêòû 1 è 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Äîãîâîð èñòèñíàà - ýòî äîãîâîð, ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî îäíà ñòîðîíà (ïîäðÿä÷èê) îáÿçóåòñÿ âûïîëíèòü ïî çàäàíèþ äðóãîé ñòîðîíû (çàêàç÷èêà) îïðåäåëåííóþ ðàáîòó è ñäàòü åå ðåçóëüòàò çàêàç÷èêó â óñòàíîâëåííûé ñðîê, à çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü ðåçóëüòàò ðàáîòû è îïëàòèòü çàðàíåå ñîãëàñîâàííóþ ñòîèìîñòü.
2. Ïðåäìåòîì äîãîâîðà èñòèñíàà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ïîäðÿä÷èêà ñ îáÿçàòåëüíûì èñïîëüçîâàíèåì èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ (ñûðüÿ) ïî èçãîòîâëåíèþ îáúåêòà, ïî îáðàáîòêå (óëó÷øåíèþ êà÷åñòâ èëè èçìåíåíèþ ñâîéñòâ îáúåêòà) èëè
ïåðåðàáîòêå îáúåêòà (ñîçäàíèþ íîâîãî îáúåêòà â ðåçóëüòàòå
óíè÷òîæåíèÿ èìåþùåãîñÿ) ëèáî âûïîëíåíèå èíîé ðàáîòû è ñäà÷è åå ðåçóëüòàòîâ ñîãëàñíî îïðåäåëåííûì ñïåöèôèêàöèÿì.»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì èñòèñíàà.»;
28) ñòàòüþ 738 41 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì î ãàðàíòèè.»;
29) â ñòàòüå 738 48:
à) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Êîìèññèîííûå ñáîðû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãàðàíòèéíîãî
ïèñüìà íå âçèìàþòñÿ. Áàíê âïðàâå ïðîñèòü çàÿâèòåëÿ ïîíåñòè àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûäà÷åé ãàðàíòèéíîãî ïèñüìà, ïðè óñëîâèè, ÷òî äàííûå ðàñõîäû íå ïðåâûøàþò
ñáîðû, êîòîðûå îáû÷íî âçèìàþòñÿ çà òàêèå óñëóãè.»;
á) ïóíêò 3 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó;
30) â ñòàòüå 738 49:
à) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ïî äîãîâîðó ñàëàì îäíà ñòîðîíà (ïðîäàâåö) îáÿçóåòñÿ â
îáóñëîâëåííûé ñðîê â áóäóùåì ïåðåäàòü äðóãîé ñòîðîíå (ïîêóïàòåëþ) òîâàð, à ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ óïëàòèòü çà ýòîò òîâàð â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñàëàì.»;
á) ñòàòüþ äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì ñàëàì.»;
31) â ñòàòüå 73850:
à) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Ïðåäìåòîì äîãîâîðà ñàëàì ìîãóò áûòü òîâàðû è èíîå
èìóùåñòâî, êîòîðûå ìîæíî âçâåñèòü, èçìåðèòü èëè ñîñ÷èòàòü,
çà èñêëþ÷åíèåì äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ (çîëîòî è ñåðåáðî).»;
á) ïóíêòû 4 è 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñàëàì òîâàðû äîëæíû áûòü â
íàëè÷èè íà ðûíêå.
5. Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàòü çàäîëæåííîñòü êëèåíòà,
ÿâëÿþùåãîñÿ ïîñòàâùèêîì, â êà÷åñòâå êàïèòàëà ïî äîãîâîðó ñàëàì.»;
32) ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 73854 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
«2) ðàñòîðãíóòü äîãîâîð è âçûñêàòü âûïëà÷åííûå ñðåäñòâà.»;
33) â íàèìåíîâàíèè ïàðàãðàôà 10 ñëîâî «àìàíà» çàìåíèòü
ñëîâîì «àìàíàò»;
34) ñòàòüþ 73856 äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«4. Íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ìîãóò áûòü ïðåäóñìîòðåíû îáÿçàòåëüíûå è äîïîëíèòåëüíûå
óñëîâèÿ è òðåáîâàíèÿ ê äîãîâîðàì äîâåðèòåëüíîãî (âàäè'àéàä
àìàíàò) è ãàðàíòèðîâàííîãî (âàäè'àéàä äàìàíà) õðàíåíèÿ.».
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Íàöèîíàëüíîìó áàíêó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèâåñòè ñâîè
íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.
Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹105

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

6

2021-жылдын 7-сентябры

Коомдук талкуу

САЛЫК КОДЕКСИ
ДА ЄЗГЄРТЇЛЄТ
Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин жаўы редакциясы иштелип чыгып, КРнын Министрлер Кабинетинин расмий
сайтына коомдук талкууга коюлду. Бул долбоор КРнын Экономика жана финансы министрлигинин буйругу менен тїзїлгєн,

курамына Жогорку Кеўештин депутаттары, мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун

єкїлдєрї жана эксперттер кирген
ведомстволор аралык жумушчу
тобу тарабынан даярдалган.

2021-ЖЫЛДЫН 13-ИЮЛУНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ
КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЭЛ АРАЛЫК
РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ БАНКЫНЫН ЖАНА
ЭЛ АРАЛЫК ЄНЇКТЇРЇЇ АССОЦИАЦИЯСЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ
«БИЛИМ БЕРЇЇНЇН НЕГИЗДЕРИН БЕКЕМДЄЄ» ДОЛБООРУ БОЮНЧА
ГРАНТТЫК МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

Салык кодексинин жаўы редакциясын иштеп чыгуунун негизги
максаты болуп салык мыйзамдарын азыркы учурдагы экономикалык шарттарга ыўгайлаштыруу, салык жол-жоболорун санариптештирїїнї андан ары єркїндєтїї, ишкерчилик иштерди жїргїзїїнїн бирдей шарттарын тїзїї жана кємїскє экономиканын
їлїшїн азайтуу саналат. Мындан тышкары, жагымдуу инвестициялык климатты тїзїїгє,
мыйзамсыз товар жїгїртїїлєрдї
ачыктоонун мїмкїнчїлїктєрїн
арттырууга, салыктардын жыйналышын кєбєйтїїгє кємєктєшєт.

Ошондой эле КРнын Салык
кодексин соўку 30 жыл аралыгында КРнын 130дан ашык мыйзамдарына киргизилген єзгєртїїлєргє ылайык келтирїї їчїн
укуктук жана техникалык жактан толуктап иштеп чыгуу зарылчылыгы болду. Иш жїзїндє укуктук колдонуунун жїрїшїндє кєрїнгєн так эместиктерди жана карама-каршылыктуу
жагдайларды четтетїї максатында Салык кодексинин бардык бєлїктєрїнє тиешелїї єзгєртїїлєр
да киргизилди.
Таалайбек ТЕМИРОВ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

О РАТИФИКАЦИИ ГРАНТОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ «УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВ ОБУЧЕНИЯ» МЕЖДУ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОМ
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ, ПОДПИСАННОГО
13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК

2021-æûëäûí 29-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
29 èþëÿ 2021 ãîäà

1-áåðåíå
2021-æûëäûí 13-èþëóíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Ýë
àðàëûê ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíûí æàíà Ýë àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíûí îðòîñóíäàãû «Áèëèì áåð¿¿í¿í íåãèçäåðèí áåêåìäºº» äîëáîîðó áîþí÷à ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.
2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè Ýë àðàëûê ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áàíêûíà æàíà Ýë àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíà Ãðàíòòûê ìàêóëäàøóó ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê 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.

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ãðàíòîâîå ñîãëàøåíèå ïî ïðîåêòó «Óêðåïëåíèå îñíîâ îáó÷åíèÿ» ìåæäó
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Ìåæäóíàðîäíûì áàíêîì ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ è Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ðàçâèòèÿ, ïîäïèñàííîå 13 èþëÿ 2021 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.
Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Ìåæäóíàðîäíûé
áàíê ðåêîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ è Ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ãðàíòîâîãî ñîãëàøåíèÿ.
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹106

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

2021-ЖЫЛДЫН 22-ИЮНУНДА БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ
КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЭЛ АРАЛЫК
ЄНЇКТЇРЇЇ АССОЦИАЦИЯСЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ 2020-ЖЫЛДЫН
7-АПРЕЛИНДЕ БИШКЕК ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЭЛ АРАЛЫК ЄНЇКТЇРЇЇ
АССОЦИАЦИЯСЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ КАРЖЫЛОО ЖЄНЇНДЄ
МАКУЛДАШУУГА (COVID-19 БОЮНЧА ШАШЫЛЫШ ДОЛБООР)
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ МАКУЛДАШУУ-КАТ
ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ МЕНЕН ЭЛ АРАЛЫК ЄНЇКТЇРЇЇ
АССОЦИАЦИЯСЫНЫН ОРТОСУНДАГЫ КАРЖЫЛОО ЖЄНЇНДЄ
МАКУЛДАШУУНУ (COVID-19 БОЮНЧА ШАШЫЛЫШ ДОЛБООРДУ
КОШУМЧА КАРЖЫЛОО) РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 22-èþëóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí
1-áåðåíå
2021-æûëäûí 22-èþíóíäà Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Ýë
àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíûí îðòîñóíäàãû 2020-æûëäûí 7-àïðåëèíäå Áèøêåê øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Ýë àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíûí îðòîñóíäàãû Êàðæûëîî æºí¿íäº ìàêóëäàøóóãà (COVID-19 áîþí÷à øàøûëûø äîëáîîð) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó ìàêóëäàøóó-êàò æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí Ýë àðàëûê
ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíûí îðòîñóíäàãû Êàðæûëîî æºí¿íäº ìàêóëäàøóó (COVID-19 áîþí÷à øàøûëûø äîëáîîðäó êîøóì÷à êàðæûëîî) ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.
2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè Ýë àðàëûê ºí¿êò¿ð¿¿ àññîöèàöèÿñûíà æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Ìàêóëäàøóó-êàòòûí æàíà Êîøóì÷à êàðæûëîî æºí¿íäº
ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê 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
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹107

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹106

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ ПИСЬМА-СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ
РАЗВИТИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ О
ФИНАНСИРОВАНИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ (ЭКСТРЕННЫЙ
ПРОЕКТ ПО COVID-19), ПОДПИСАННОЕ 7 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
В ГОРОДЕ БИШКЕК, И СОГЛАШЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО
ПРОЕКТА ПО COVID-19) МЕЖДУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ,
ПОДПИСАННЫХ 22 ИЮНЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ БИШКЕК
Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
22 èþëÿ 2021 ãîäà
Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ïèñüìî-ñîãëàøåíèå ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ðàçâèòèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ñîãëàøåíèå î ôèíàíñèðîâàíèè ìåæäó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ðàçâèòèÿ (Ýêñòðåííûé ïðîåêò
ïî COVID-19), ïîäïèñàííîå 7 àïðåëÿ 2020 ãîäó â ãîðîäå Áèøêåê, è Ñîãëàøåíèå î ôèíàíñèðîâàíèè (Äîïîëíèòåëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå äëÿ Ýêñòðåííîãî ïðîåêòà ïî COVID-19) ìåæäó
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé è Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ðàçâèòèÿ, ïîäïèñàííûå 22 èþíÿ
2021 ãîäà â ãîðîäå Áèøêåê.
Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü Ìåæäóíàðîäíóþ
àññîöèàöèþ ðàçâèòèÿ î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ Ïèñüìà-ñîãëàøåíèÿ è Ñîãëàøåíèÿ î äîïîëíèòåëüíîì ôèíàíñèðîâàíèè.
Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹107

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
УЛУТТУК АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Çàìàíáàï ìàìëåêåòòèí òåõíîëîãèÿëûê ºí¿ã¿¿ñ¿íäº èëèìäèí
ñòðàòåãèÿëûê ìààíèñè èëèìèé æàíà èííîâàöèÿëûê èøòè ºëêºí¿
ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà ìàäàíèé ºí¿êò¿ð¿¿í¿í êºéãºéëºð¿í ÷å÷¿¿ãº áàãûòòîî çàðûëäûãûí àíûêòàéò.
Èëèìèé æàíà èëèìèé-ïåäàãîãèêàëûê êàäðëàðäû àòòåñòàöèÿëîîíóí ìàìëåêåòòèê ñèñòåìàñûí ìûíäàí àðû ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 22, 66 æàíà
71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æîãîðêó àòòåñòàöèÿëûê êîìèññèÿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Óëóòòóê àòòåñòàöèÿëûê
êîìèññèÿ áîëóï êàéðà ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Óëóòòóê

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

àòòåñòàöèÿëûê êîìèññèÿ æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
4. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áèëèì áåð¿¿,
èëèì, ìàäàíèÿò, ñïîðò æàíà æàøòàð áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹377

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í àïïàðàòû ìåíåí Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàíüñè ïðîâèíöèÿñûíûí Ýëäèê ªêìºò¿í¿í îðòîñóíäà áîîðäîøòóê ìàìèëåëåðäè ò¿ç¿¿ æºí¿íäº
ìàêóëäàøóóíóí òèðêåëãåí äîëáîîðóíà ïðèíöèïò¿¿ ýìåñ ì¿íºçäºã¿ ì¿ìê¿í áîëãîí ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó ýñêå àëóó ìåíåí ìàêóëäóê áåðèëñèí.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû,
2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹165-ò

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2021-жылдын 7-сентябры

7

Ачык айтып, ак сїйлєсєк...

"АСМАН"

КУРУЛСА, ЄЛКЄНЇН
ЄНЇГЇШЇНЄ
ГЕНЕРАТОР БОЛГОН
ШААРГА АЙЛАНАТ
реалдуу сындар айтылууда. Маселен, айрым
адистер Ысык-Кєлдїн
экологиясы кандай болот, андан кєрє бар шаарларды оўдоп, єндїрїштї
жандантуу керек деген
пикирде.
Ал эми Президент Садыр Жапаровдун кеўешчиси Равшан Сабировдун айтымында, экологиялык жаўы шаар Бишкектин ыш маселесин чечїїгє, Балыкчыда токтоп турган єндїрїштєрдї жандандырууга єбєлгє тїзєт. "Бул жерде экологиялык таза шаар тургузулат. 500 миўге чейин
киши жашаган калктуу
пункт болот. Ошол эле
мезгилде биз Бишкекти да жеўилдетип коёбуз. Ыш маселеси чечилет. Єндїрїш ишканалары иштей баштайт. Мисалы, Балыкчыдагы ун
комбинаты миллиондогон тонна ун чыгара
баштайт. Токтоп турган цемент заводу ишке кирет. Шаар курууга
2 миллиарддай кирпич
керек болот, тиешелїї
ишканалар, транспорт
тїйїндєрї, темир жол
жанданат. Тамчыдагы
аэропорт чыныгы эл
аралык аэропортко айланат", - дейт Равшан
Сабиров. Азыр ушул долбоор
боюнча тїзїлгєн жумушчу топ
дїйнєдєгї жаўыдан курулган
шаарлардын тажрыйбасы менен таанышып, сейсмологиялык, экологиялык маселелерди талдап жатат. Ал жумуштар
3 айда бїтїп калары айтылган.
Негизи экологиялык шаар куруу колдоого ала турган заманбап идея. Климаттын єзгєрїшїнє байланыштуу дїйнєдє акыркы мезгилде ошондой калаалар
пайда боло баштады. Алар:

Белгилїї болгондой, ЫсыкКєлдїн боюна “Асман” деген
экологиялык шаар курулат.
Долбоордун максаты – Бишкекке
жїк келтирбєєнї, туризмди
єнїктїрїїнї кєздєйт. Себеби,
Кыргыз Республикасы эгемен
єлкє болгондон бери ички
мигранттардын агымы негизинен
Чїй облусуна жана Бишкекке
багытталды. Эске сала кетсек,
Кыргыз Республикасында ушу
тапта 32 шаар бар. Эгемендик
алган 30 жылдан бери єлкєбїздє
шаар эмес, бир чакан шаарча
да жаўыдан курулбады. Эми
элестетип кєрєлї: Асман
шаарында жалаў электромобилдер
менен жїрїїгє болот. Алдыўкы
технология менен курулган бала
бакчалары, мектептери менен
университеттери, заманбап
ооруканалары, ден соолукту
чыўдоо комплекстери, бизнес жана
соода борборлору, мейманкалары,
муз тебїї сарайы, стадион,
концерттик зал, резиденция,
банктар жана башкалары бар
заманбап шаар. Мындай карасаў
жомоктой...
Кыскасы, азыркы бийликтин планы
боюнча жакынкы 7-10 жылда ЫсыкКєлдїн жээгиндеги 4 миў гектар
жерде 500 миў киши жашай турган
Асман шаары пайда болот. Жаўы
калаа Балыкчыга 15 чакырым
жакын жерде, Тору-Айгыр айылына
2 км жетпей курулат.

БОЛО ЭЛЕК
НЕРСЕГЕ СЫН
КЄБЄЙДЇ
Кыргыздар сындамайга уста
болуп алдык. “Ушул кандай болоор экен” деп кылтыйып турмай. Буга да себеп бар, анткени
єткєн бийликтер бир ишти баштаса эле “талкаламай, уурдамай,
аягы коррупция...” менен элди
жалкытып койгон. Туура, кээде

Эмираттагы Масдар-сити, Жапонияда "Тойота" компаниясы
Фудзияма тоосунун жанына куруп жаткан шаарлар.
Акыркы кезде коомчулукта:
“Бїтїндєй Ысык-Кєл облусунда 470 миўдей киши жашайт.
Бул шаарда 500 миў адам жашаса, канализация системасы жок
чоў калаа єзїнчє бир проблемага
айланат. Экологиялык шаарлар
таштандысыз болушу керек. Маселен, 40-50 миў же 70 миў кишилик шаар курулат десе ишенїїгє болот. Кыргызстанда миллион адам жашаган – бир эле
шаар бар, ал Бишкек. Маселен,
Ош шаарында 300 миўге жакын,
Жалал-Абад шаарында 100 миўден ашык, Караколдо 80 миўге
жакын тургун жашайт. Ушуларды оўдой албай жатып, 500 миў
киши жашай турган жаўы шаар
кантип курулат, ал куру кыял”,
- деген сыяктуу пикирлер кєбїрєєк айтыла баштады.
Эске салсак, їстїбїздєгї жылдын 6-июнунда Равшан Сабиров
жергиликтїї бийлик єкїлдєрї
жана жергиликтїї тургундар менен биргеликте Асман шаарын
куруу боюнча єкмєттїк жыйын
єткєргєн, колдоого ээ болгон.
Расмий маалыматка караганда,
“Асманды” курууга болжол менен 20 миллиард АКШ доллары
кетет. Сабиров долбоорго жеке инвестициялар тартыларын,
азыр эки инвестор менен сїйлєшїїлєр жїрїп жатканын айткан.
Курулуш 3 айдан кийин башталышы мїмкїн. Єкмєт тарабынан жаўы шаар курууга берилет
деген 4 миў гектар жерде жалпы 641 субъект бар. Анын ичине 134 жер участогу, Айыл чарба жерлерин кайра бєлїштїрїї
фондуна таандык 56 гектар, токой чарбага тиешелїї 127 гектар,
коруктун балансындагы 120 гектар жер аянты кирет. Ошондой
эле коўшу Тору-Айгыр айыл элинин сугат жерлери да жаўы шаар
курулат деген жерде жайгашкан.
Кызыл-Єрїк айылындагы 62 тїтїн эл курулуштарын токтотуп,
Єкмєттїн жообун кїтїп отурат.
Кїтїп эле олтурбай, акыркы мезгилде айрым айыл тургундары
жаўы калаанын курулушуна каршы боло башташты.

КОЎШУЛАРДЫН
ТАЖРЫЙБАСЫ
Негизи кандай иш башталбасын тоскоолдугу менен коштолот. Бул турмуш чындыгы. Маселен, Казакстандын борбору
Нур-Султан 1961-жылга чейин
Акмолинск, 1961-1992-жылдары
Целиноград, 1992-1998-жылдары
Акмоло, 1998-2019-жылдары Астана аталган. Акмоло 1998-жылы борбор болуп кайра курулат
дегенде казак коомчулугунда да
каршы болгондор чыккан. Бирок,
ошол кездеги Казакстан Республикасынын Президенти Нурсултан
Назарбаевдин демилгеси туура
экендигин турмуш єзї далилдеди.
2018-жылдын 1-январына карата
Нур-Султандын (мурунку Астана)
калкынын саны 1 миллион 35 миў
537 адамды тїздї. Ал азыр дїйнєдєгї тездик менен єнїгїп бара жаткан ири калаага айланды.
Албетте, убагында кєптєгєн
каршылыктар болсо да, Нурсултан Назарбаевдин борборду жылдыруу демилгеси єлкєнїн жалпы калкы тарабынан
колдоого алынган. Жаўы борборду куруу менен бирге єлкє
жылдан-жылга єнїгїп жїрїп олтурду. Ошентип, Астана (азыркы Нур-Султан) – Казакстандын
єнїгїїсїнє дем берген, генератор болгон борбордук шаарга айланды. Аны куруу дайыма жалпы элдин кєўїл борборунда турду. Азыр Казакстандын борбору
Нур-Султан шаары Евразиянын
чок ортосунда турган дїйнєлїк
ири заманбап калаага айланды.

АСМАН БОРБОР
БОЛОБУ?
Ысык-Кєл эбак эле Кыргыз Республикасынын туристтик “Меккесине” айланган. Жайдын кїнї
мїмкїнчїлїгї болгон жарандарыбыз кєгїлтїр Кєлдє эс алганга
ашыгат. Чет єлкєлєрдєн да миўдеген туристтер келет. Ысык-Кєлдї
кыргыз туризминин локомотиви
десек ашыкча болбойт. Демек, Кєл
жээгиндеги айылдарды, шаарларды єнїктїрсєк, туристтердин келїї агымы мындан дагы кєбєйєт.
Аны менен жергиликтїї элдин

жашоосу жакшырып, єлкє экономикасына да олуттуу пайда тїшєт. Ушул жагынан алганда деле Асман шаарынын курулушун
колдогонубуз оў. Ал Балыкчы
шаарына жакын, келечекте экєє
бириге турганы да кєрїнїп турат. Учурда Балыкчы шаарынын
Кочкорго карай кеткен жолунун
тегереги Тїштїк Кореянын ири
компаниясына берилип, алар жакынкы келечекте жеўил электромобиль унааларын чыгарууну
кєздєп жатышат. Кандай болбосун Балыкчы єнїгїїгє карай бет
алды. Анын їстїнє 2023-жылы
Тїндїк-Тїштїк атаандаш жолу
бїтїп калса, Балыкчынын єнїгїїсї андан бетер тездейт.

УЛУУ ДЕМИЛГЕ...
Эми бир жакшылап ойлонуп
кєрєлїчї. Эгерде Асман борбор
болсо, анда Жалал-Абад шаары
менен борбордун аралыгы 440
чакырымдай болмок. Бул экономикалык зор їнємдї пайда кылат. Кыскасы, жакынкы келечекте курула турган Асман шаары
менен Балыкчы турган аймак
– Кыргызстандын борбору боло турган жер. Азыр Асман шаарын туристтик, экологиялык калаа болот дегенден улам кєптєгєн жактырган, жактырбаган пикирлер пайда болууда.
Ал эми: “Асман шаарынын курулуп бїтїшї менен Кыргыз Республикасынын борбору ушул
жакка жылат, 500 миў адам жашаган ал шаар Балыкчы менен
биригет”, - дегенде маселе мамлекеттик деўгээлдеги єтє олуттуу мїнєзгє єтмєк. Кыргыз Республикасынын бїткїл эли жаўы
баш калааны куруу їчїн бирдиктїї кыймылга келмек. Албетте,
талкуулар, карама-каршылыктар
кєп болот. Бирок, дал Астанага
окшоп, Асман шаары да барабара бїткїл єлкєнїн єнїктїрїї
генераторуна айланмак. Маселени ушундай багытта койгондо –
бул улуу демилге болмок.
Казакстандын тажрыйбасы
кєрсєткєндєй, борбор шаарды
курууга єлкєнїн жалпы эли кєтєрїлмєк. Азыр Балыкчыга чейин темир жол бар, Тамчыда эл
аралык аэропорт жайгашкан,
мелтиреп кєгїлтїр кєлїбїз турат. Тїндїк-Тїштїк атаандаш
жолу 2023-2024-жылдары бїтєт.
Кандай болгон кїндє да жаўы
борбор калааны курууга бардык шарттар бар. Мына ошондо
гана Бишкек оор жїктєн чындап
кутулмак. Ысык-Кєл єнїгїп, туризмден тїшкєн пайда єлкє экономикасын кєтєрїїгє зор єбєлгє
тїзмєк. Ошондо Кыргыз Республикасы єнїгїїгє карай олуттуу
кадам таштамак.
Азизбек ЧАМАШЕВ
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Айыл чарбасынын алгылыктуу келечеги
Жанаркан БАКИРОВА, Органикалык айыл чарба
департаментинин Чїй территориялык филиалынын директору:

“ТАЗА ТАМАК-АШ ЖЕСЕЎ,
ЄМЇРЇЎ УЗУН БОЛОТ”

А

– Акыркы жылдары таза
тамак-аш азыктарын єндїрїї, ага тїздєн-тїз байланышкан органикалык айыл чарбасы
жєнїндє абдан кєп сєздєр болуп
жатат. Ошондуктан, алгач “органика”, “органикалык айыл чарбасы” деген эмне экенин тїшїндїрє кетсеўиз? Алар кєп жылдан
бери жїргїзїлїп келе жаткан
салттуу айыл чарбасынан эмнеси менен айырмаланат?
– Органикалык айыл чарбасы
деп, жалпы эле дыйканчылыкта,
мал чарбасында, балык єстїрїїдє
негизги кєўїлдї айлана-чєйрєнїн
бїтїндїгїн сактоого багытталган
табигый ыкмаларды колдонуу менен чарбачылыкты жїргїзїїнї
айтабыз. Жєнєкєй тил менен айтканда, мындай чарбачылык жїргїзїїдє химиялык-синтетикалык
жасалма заттар (жасалма жер семирткичтер) таптакыр пайдаланылбайт. Тескерисинче, табигый
органикалык жер семирткичтер,
пайдалуу курт-кумурскалар, микроорганизмдер, кошулма заттар
пайдаланылат. Органикалык айыл
чарбасынын эў негизги єзгєчєлїгї жана багыты – таза азык єндїрїї менен адамзаттын саламаттыгын жана жердин, суунун, абанын, деги эле курчап турган чєйрєнїн экологиялык бїтїндїгїн
сактоо болуп эсептелет. Анткени,
кєп жылдар бою жогорку тїшїмдїїлїктї алуу максатында баш
аламан химиялык-синтетикалык
заттарды пайдалана берїї кыртыштын тїшїмдїїлїгїн кескин
тємєндєткєн. Аягында кєптєгєн
уулуу, зыяндуу заттардын калдыктарынын топтолушу курчап турган
чєйрєнї гана зыянга учуратпастан, адамдарда ар тїрдїї оорулардын пайда болушуна алып келди.
Ошол себептен учурда органикалык айыл чарбасын жайылтууга
жана єнїктїрїїгє зор талап келип
чыкты. Кыскасы, “таза тамак-аш
жесеў, ємїрїў узун болот” - деген сєздїн чындыгы далилденди.
– Демек, таза азык-тїлїк єндїрїї менен аларды экспортко
чыгарса да болобу?
– Албетте, биздин єлкєбїз органикалык таза азыктарды єндїрїїнї кєбєйтїї менен єзїнїн
экспортко чыгуу мїмкїнчїлїгїн
жогорулата алат. Андан сырткары, биздин республиканын жаратылышынын табигый таза шарттары, географиялык абалы органикалык айыл чарба єндїрїшїн
єнїктїрїїгє толук туура келет.
Ошол себептен азыркы учурда министрлик айыл чарба тармагындагы артыкчылыктуу багыттардын
бири катары – органикалык єндїрїштї єнїктїрїїнї тандап алды.
– Ушул багытта элеттеги элге, аймактардагы айыл калкына кандай тїшїндїрїї иштери жїргїзїлдї? Жалпы мамлекеттик деўгээлде кандай ишчаралар аткарылганына да токтоло кетсеўиз.

– Эў алгач 2017-жылы Кыргыз
Республикасында органикалык
айыл чарба єндїрїшїн 5 жылда
єнїктїрїї боюнча концепция иштелип чыгып, кабыл алынган. Ал
эми 2019-жылы февраль айында
биринчи жолу органикалык айыл
чарба тармагындагы мамлекеттик
саясатты жїргїзїї жана аны ишке
ашыруу максатында Органикалык
айыл чарба департаменти тїзїлдї.
Ал эми май айында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўеши
тарабынан “Органикалык айыл
чарба єндїрїшї” жєнїндє мыйзам кабыл алынды. Учурда департамент тарабынан органикалык
айыл чарба єндїрїшїн єнїктїрїї
тармагындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу їчїн їч багыттагы иштер аткарылып жатат.
Биринчи багыт: тармакты
укуктук-ченемдик актылар менен
камсыз кылуу жана мыйзамдарды
ишке ашыруу боюнча органикалык айыл чарбасын тїзїїгє єтїї.
Бул багытта органикалык єндїрїїчїлєрдї каттоо иштери аткарылып, органикалык чарбачылыкты жїргїзїї тартиби жєнїндє эрежелер иштелип чыкты жана бекитилди. Андан сырткары, Кыргыз
Республикасынын органикалык
єндїрїшїнїн улуттук стандарты
иштеп жатат. Аталган стандартка ылайык органикалык азыктарды єндїрїїдєн баштап таўгактоо,
маркировкалоо, сатуу, кайра иштетїїгє чейин коюлган талаптар
эл аралык нормаларга шайкеш
келтирилди.
Экинчи багыт: республикада
дыйкан-фермерлерди органикалык айыл чарба технологияларына окутуу жана маалымат менен камсыз кылуу. Бул багытта
азыр департаменттин облустардагы бардык филиалдарында окуу
борборлору уюштурулуп, органикалык чарбачылыкка єтїїгє кызыккан дыйкан-фермерлер їчїн
їзгїлтїксїз окуу-семинарлары єткєрїлїїдє. Окуу борборлору органикалык чарбачылыкта кыртышты иштетїїнїн, жер семирткичтерди, азыктарды єндїрїїнїн,
биокаражаттарды пайдалануунун
эрежелери, талаптары жєнїндє
методикалык кєрсєтмє куралдар менен камсыз болушкан.
Андан сырткары, ар бир облуста 7 пилоттук лицейлер тандалып алынып, алардын базасында
органикалык айыл чарба боюнча ресурстук борборлор уюштурулган. Ал жерлерде да жергиликтїї дыйкан-фермерлер їчїн
окуулар єткєрїлєт. Учурда республика боюнча органикалык єндїрїш жєнїндєгї маалымат базасын тїзїї їчїн органика єндїрїшї менен алектенїїчїлєр бирдиктїї реестрге катталышууда. Ошонун негизинде санариптештирїї
менен электрондук маалымат базасы тїзїлїп жатат.
Їчїнчї багыттагы иштерди айта турган болсом, органикалык

зыркы учурда бїткїл дїйнєдє таза тамак-аш азыктарын
єндїрїї негизги маселеге айланды. Анткени, адамдар
кєп оорубай, узак жашагысы келет. Єнїккєн єлкєлєрдїн
бардыгында ушул маселе алдыўкы орунда турат. Алар
жарандарынын канчалык дени сак болсо, єлкєнїн ар тараптуу
єнїгїшїнє ошончолук мыкты шарт тїзїлєрїн эбак аўдашкан.
Акыркы мезгилде Кыргыз Республикасында да ушул маселеге
катуу кєўїл бурулууда. Жарандарыбызды таза тамак-аш
азыктары менен камсыз кылуу – органикалык єндїрїштї
єнїктїрїї аркылуу чечилет. Ушул маселелердин тегерегинде
жеткиликтїї маалымат алуу їчїн Кыргыз Республикасынын
Айыл, суу чарба жана аймактарды єнїктїрїї министрлигине
караштуу Органикалык айыл чарба департаментинин
Чїй территориялык филиалынын директору, Кыргыз
Республикасынын айыл чарбасынын отличниги Жанаркан
Бакирова менен маектештик.

азыктарды єндїрїїнї жогорулатууга шарттарды тїзїї їчїн
2021-жылдан баштап органикфермерлерди колдоо максатында жеўилдетилген насыялар бериле баштады. Ал эми 2019-жылдан баштап Кыргыз Республикасында органикалык таза азыктїлїктєрдї єндїргєн фермерлерди колдоо максатында KOICA эл
аралык кызматташуу агенттигинин колдоосу менен Ысык-Кєл
облусунда суммасы 5 (беш) млн
АКШ доллары болгон органикалык картошка, жашылча мємєжемиштерди єўдїрїї боюнча “кошумча нарк чынжырча системасы” жайылтылып жатат. Бул системада органикалык єндїрїштїн талаптарына ылайык кыртышты даярдоодон баштап, кайра иштетип сатууга чейинки ишчаралардын баары камтылат. Ал
система учурда Ысык-Кєл облусунун 3 пилоттук айылында ишке ашырылып жатат. Андан сырткары, республика боюнча органикалык азыктарды єндїрїї технологияларын жайылтуу максатында республика боюнча 105 пилоттук чарбалар жана 21 органикалык аймактар уюштурулган. Пилоттук чарбалардын жана органикалык аймактардын мїчєлєрї
азыркы учурда органикалык єндїрїштїн стандарттарына ылайык
органикалык таза азыктарды єндїрїп жатышат.
– Учурда фермерлерди биокаражаттар менен камсыз кылуу
кандай жїрїп жатат?
– Албетте, органикалык азыктарды єндїрїї їчїн фермерлерди биокаражаттар менен камсыз

кылуу керек. Себеби, органикалык
чарбачылыкта химиялык пестициддерди, минералдык
жер семирткичтерди колдонууга тыюу
салынган. Департамент химиялык пестициддерди пайдаланууну тємєндєтїї їчїн мамлекеттик кызмат кєрсєтїїлєрдїн бирдиктїї реестрине ылайык, айыл чарба
єсїмдїктєрїнїн илдеттерине, зыянкечтерине жана отоо
чєптєргє каршы
биологиялык коргоо кызматын кєрсєтєт. Бул багытта департаменттин
Чїй территориялык
филиалынын иштери тууралуу айта турган болсом,
бизде 2 микробиологиялык препарат жана энтомофагдардын 5
тїрї єндїрїлєт. Бул єндїрїлгєн
препараттарды колдонууда єсїмдїккє керектїї табигый ферменттер, гормондор жана антибиотиктер бєлїнїп берилет. Ошонун негизинде айыл чарба єсїмдїктєрїнїн тїшїмдїїлїгї кєтєрїлїп,
сапаты єсєт. Жагымсыз шарттарга туруктуулук жогорулайт, илдет
козгогучтар жок кылынат. Аларды
колдонгондо айлана-чєйрєгє жана адамзаттын саламаттыгына эч
кандай зыяндуу таасири тийбейт.
Маселен, “Энтомофаг” деген пайдалуу курт-кумурскалар зыяндуу
курт-кумурскалар менен азыктанышат, ошол себептен зыянкечтерге каршы колдонулат.
– Ошол єзїўїздєр єндїргєн
ар бир биологиялык каражатка токтоло кетпейсизби? Себеби, биздин гезитти айылдагы
дыйкандар да окуйт. Алар їчїн
баалуу маалымат болот эле.
– Туура айтасыз, жакында кїздїк талаа иштери башталат, дан
эгиндери себилет. Бизде єндїрїлгєн биостимулятор биолигнинди
сунуш кылмакмын. Биолигнин –
дандын тїшїмдїїлїгїн 25-30%га,
клейковинасын 28-30%га чейин
жогорулатат. Ал эми илдеттерге
каршы “триходермин” деген препаратыбыз бар. Бул дары универсалдуу, себеби илдет козгогучтарды жок кылгандан тышкары кыртыштагы органикалык кошулмаларды ажыратып, кыртыштын
асылдуулугун жогорулатат. Ал
эми пайдалуу курт-кумурскаларды
келерки жазда зыянкечтер жаўыдан пайда боло баштаган убакта

колдонуу керек. Ошондуктан,
биз дыйкан-фермерлер менен келишимдин негизинде алдын ала
иштешїїгє дайым даярбыз. Дагы белгилеп кетїїчї жагдай:
бизде єндїрїлгєн биокаражаттар зыяндуу организмдердин табигый душманы болгондуктан,
айлана-чєйрєгє жана адамдарга
эч кандай зыяндуу таасири жок.
Биздин биокаражаттар чет єлкєдєн келген биокаражаттарга караганда 5-10 эсеге арзан. Мындай арзан болушунун максаты –
дыйкан-фермерлерди колдоо болуп эсептелет.
– Ушул сиздерде єндїрїлгєн
биокаражаттар менен республика боюнча бардык дыйканфермерлерди камсыз кылуу
мїмкїнчїлїгї барбы?
– Тилекке каршы, биздин мїмкїнчїлїктєр абдан чектелїї. Советтер Союзу мезгилинде республика боюнча 70тен ашуун биолабораториялар жана биофабрикалар болгон. Эгемендик убагындагы менчиктештирїїлєрдєн кийин тєртєє гана калган. Ал эми
азыркы учурда жети облуста бирден уюштурулду. Бирок, бардык
дыйкан-фермерлерди биокаражаттар менен камсыз кылуу мїмкїнчїлїгї дале жетишпейт. Ошол себептен биз жеке-сезондук биолабораторияларды уюштурууну сунуш кылып жатабыз. Региондордогу кээ бир таза азык єндїрїп,
бутуна турган чарбаларда сезондук биолабораториялар уюштурулуп, иштеп жатат. Биз аларга кадр
окутуу, биокаражаттардын энелик
материалдары менен камсыз кылуу боюнча жардамдарды беребиз.
– Єлкєбїздїн єнїгїїсї жана
элибиз їчїн жакшы иштерди
жасап жатыпсыздар. Албетте,
жаўы иште тоскоолдуктар жана кєйгєйлєр да болот. Маектин соўунда ушулар туурасында да айта кетсеўиз.
– Азыркы учурда ички рынокто сертификатталган (мыйзамдуу
уруксат алган) органикалык азыктарды сатуу боюнча кєйгєй бар.
Себеби, єлкє боюнча бул багытта сертификат бере турган орган
жок. Буюрса, жакында уюштурулуп калса, жергиликтїї дїкєндєрдє мыйзамдуу уруксаты бар органикалык азыктар сатыла баштайт.
Андан сырткары, биздин фермерлердин органикалык азыктары
мамлекеттик сатып алуу аркылуу мектептерге, ооруканаларга
ж.б. бюджеттик ишканаларга сатылса, органик-фермерлер мындан
да кєбєйєт эле. Чет жерден келген эксперттердин айтуусу боюнча: жалпы айыл чарба аянттарынын 70%дан жогору бєлїгї єзїнєн
єзї органикалык болуп эсептелет.
Анткени, мурдагы колхоз, совхоздор жоюлуп, тоо этегиндеги жана
алыскы райондордогу элдер химикаттарды кєп жылдан бери пайдаланышпай калышты. Ошол себептен, республикалык деўгээлде мониторинг жасалып, Кыргызстандын “органикалык картасы”
тїзїлсє, анда биздин єлкєнїн чыныгы органикалык айыл чарбасынын єнїктїрїї даремети аныкталмак. Тилекке каршы, бул иш-чара
кєп каражат талап кылгандыктан
азырынча донорлорго гана сунуштар болууда. Бирок, алган багытыбыз туура, талбай иштей беришибиз керек.
Азизбек ЧАМАШЕВ
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Келечек

«БИЛИМ, ТАРБИЯ - КУШТУН
ЭКИ КАНАТЫ СЫЯКТУУ»
Таластагы эл аралык “Сапат” билим берїї мекемесинин “Манас Ата”
лицейинин бїтїрїїчїсї быйыл республика боюнча жалпы тестирлєєдє
мыкты кєрсєткїчкє жеткен 50 бїтїрїїчїнїн бири болду. Негизи жыл
сайын ар кайсы предметтер боюнча олимпиадаларда жана ЖРТда
аталган лицейдин окуучулары жакшы ийгиликтерге жетишип келет.
Биз бул лицейдин билим берїїдєгї ийгилик сырларына кызыгып, окуу
жайдын мїдїрї Аслан Ахмет Руфаи менен маектештик.
- Аслан мырза, айтсаўыз,
лицейде эмне жаўылык бар?
Быйылкы бїтїрїїчїлєр кандай жыйынтыктарды кєрсєтїштї?
- Албетте, жылдагыдай эле бїтїрїїчїлєрдї уябыздан учурдук.
Алардын ар бирине акыркы 3
жылында катуу кєўїл бурулуп,
алар бара турган окуу жайлар
алдын-ала билинип калат. Биздин бир бїтїрїїчїбїз республика боюнча ЖРТнын жыйынтыгы
боюнча эў мыкты 50 бїтїрїїчїнїн катарына кирди. Андан тышкары, бир катар бїтїрїїчїлєрїбїз чет єлкєлїк жана єлкєбїздєгї алдыўкы ЖОЖдорго студент
болуп кабыл алынышты.
- Сиздерде жылына республикабыздагы окуу жайлардан
тышкары чет єлкєдєгї жогорку окуу жайларга бїтїрїїчїлєрдїн 30-40 пайызы тапшырып окуп кетишет. Негизи аларды лицейден кандайча даярдайсыздар? Тилди так
илимдер менен айкалыштыруу оўой эмес.
- Биздин лицейлерде дїйнєдєгї заманбап билим берїї агымынын талаптарын эске алуу менен
билим єстїрїї, аны колдонуунун
жолдорун так кєрсєткєн атайын
программаларыбыз бар. Мисалы, биз баланы жалпылап окута
бербейбиз. 10-класска келгенде
келечегин аныкташыбыз керек.
Ал келечекте ким болот? Эмнеге жєндємї бар? Кайсыл багытка
даярдык кєрїш керек? Аны эртелеп тактап, ошол багытка тереўдетип окутабыз. Бала мектептен
эле келечек кесибин аныктап, ар
бир баланын аныктаган кесибине карата багыттуу даярдык кєрє баштайт. Мисалы, бир окуучу
химия же алгебрага кызыгуусу
кїчтїї, же экинчи бир окуучу
физикага кызыгат же биология.
Келечекте колдоно турган кесибинин пайдубалын биз ушул
мектеп партасынан эле бекемдейбиз. Бала 10-класска келгенде профилдик программа менен
кошумча билим алып баштайт.
Акыркы жылдары лицейде
“College Counseling” программасы иштеп жатат. Бул программа
балдарды дїйнєлїк мен деген
атактуу 100 окуу жайдын эшигин ачууга жардам берет. Бизде
тєрт тилде: кыргыз, орус, тїрк,
англис тилинде окутулат. Чет єлкєнїн окуу жайларына тапшыруу їчїн англисче мыкты билиш
керек. Сапат лицейлеринде англис тили бонча ТOEFL, информатика боюнча ICDL борборлору бар. Даярданып жаткан бала
белгиленген учурунда тез-тез
сынак тапшырып, деўгээлин
аныктап, англис тил, информатика боюнча атайын сертификат
алат. Чет элдик окуу жайларга
сынак жыл башынан башталат.
Биздин мугалимдер ошол жакка тапшыра турган балдардын
тийиштїї документтерин топтоп, документтерди сынакка жиберип, алар менен тыгыз байланышта турабыз. Жиберген документтерге оў жооп алсак, бала ошол окууга тапшырат. Кээде балдарыбыз ал окуу жайлардан 100 пайыз акысыз гранттык,

а тїгїл стипендиясы менен орундарга да илинген учурлар болот.
2019-жылы Ильяс Баатырбеков
деген бїтїрїїчїбїз дїйнєдєгї
бир нече окуу жайларга тапшырып, арасынан Гонконгдогу окуу
жайын тандаган. Азыр ошол жакта стипендия алып окуйт. Биз ар
бир баланы ошондой ийгиликке
жеткирели деп иштейбиз.
- Ачык эле айталы, сиздердин лицейдин баасы кымбат
деп сындап жїргєн пикирлер кєп.
- Ооба, биз андай пикирлерди угуп жїрєбїз. Биздин лицейлер ар кайсыл аймактарда
ар кандай баалар менен балдарды окутат. Эў эле арзаны ушул
Таласта. Бирок, бул акчаны кымбат деп айтпайт элем. Биз эч бир
жакка акча ташыбайбыз. Ата-эне
тєлєгєн акча ушул эле имаратта калат. Мисалы, окуу корпустан тышкары жатакана, спортзал бар. Ошолорду жылытып, оўдоп, жасалгалап, аларды балдарга жагымдуу абалда кармоо їчїн
канча деген кызматкерлер иштешет. Азыр мына сиз менен сїйлєшїп турам. А терезе тїбїндє
бакча караган жумушчубуз бир
нерсени тынбай чыкылдатып
уруп, оўдоп жатат. Ушундай, эртеден кечке улам бир жерди оўдоп, жыйноочулар жыйнап, айтор чарба кызматкерлери эч тынымсыз майда жумуштар менен
алек. Себеби, биринчиден аларга
жакшы айлык тєлєнєт, экинчиден жоопкерчиликтери мыкты.
Ал эми мугалимдерге биз катуу
талаптарды коёбуз. Ийгиликтерибиздин бир сыры ушул мугалимдердин билим сапаты. Талап
коюш їчїн аларга мыкты шарттар тїзїлгєн. Сабагы їчїн сыртка чыгып бир нерсе сатып алышпайт. Бардык муктаждыктар менен камсыз болушкан. Бир гана
изденип, сабакты кызыктуу єтїшї керек. Алардын сабагынын
сапатын биз оўой эле текшерип
турабыз. Эртеден кечке ушул
жерде жїрїшєт, тамак-аш менен
дагы толук камсыз. Балдарыбызга їч маал тамак берилет. Менюбузду атайын адистер менен бекитебиз. Айран, сїт, жумуртка,
сыр сєзсїз эртеў мененки тамак
менен берилет. Тїшкї тамагы да
биринчи, экинчи, мємє жемиш
менен, кечкиси дагы кїчтїї тамактар болуш керек. Себеби,

булар эркек балдар. Єсїп жаткан
организм. Булар азыр бир гана
жакшы тамак менен дене боюн
чыўай турган курагын эске албасак, анда биз табиятка чыккынчы болуп калабыз. Укуктары чектелбесин, бирєє жакшы,
бирєє жаман кийинип теўчилик
болбой калбасын деп єзїбїз бирдиктїї форма менен камсыз кылабыз. Баланы биринчи кезекте
инсан, коомду єнїктїргєн, пайда келтирген керектїї адам кылып тарбиялаш биздин милдетибиз. Ал їчїн билим берїї менен чектелсек аз, куштун эки канаты сыяктуу билим менен тарбия мектеп жашынан бир берилиши керек. Бул иште биз єзїбїз жетишпейбиз, ата-эне толук
катышуусу керек. Стол сыяктуу
бир буту мугалим, экинчи буту
окуучунун аракети, їчїнчї буту ата-эне болот. Класстарда экиден жетекчи. Бири билим берсе,
экинчиси тарбия таалим, журїмтурумдарына жооп берет.
- Сиздерде тїрк, англис анан
орус тилин кєбїрєєк окутуп,
кыргыз тилин окутпайт деп
сындап жїрїшєт. Негизи эле
кыргыздын улуттук кєрєўгєсїнє кандай карайсыздар?
- Бизде кыргыз класстар бар,
бирок акыркы жылдары орус
тилиндеги класстар кєбєйдї.
Анткени, ата-энелер єздєрї суранышат. Тїрк тили - экинчи
тил катары, англис тил негизги тил катары окутулат. Бирок,
этап боюнча тил колдонууга єтєбїз. Мисалы 7-8-класстан тартып биздин балдар эл аралык
олимпиадаларга барышы керек.
Ошон їчїн биз англис тилинде
сабактарды єтєбїз. Англис тилинде олимпиадаларга даярдайбыз. Ал эми кыргыздын улуттук
кєрєўгє-мурастары биздин лицейдин негизги иш-чараларынан
биринчи орунда турат. Ар бир
улут бала кезинен єзїнїн уўгусун, тарыхын, салтын билип єсїшї керек. Биз ата энелер, мамлекет ишенип берген жоопкерчиликти аксатпашыбыз зарыл.
Кыргыздын салттарын балдарга
таанытууда жергиликтїї театр
менен жакшы иштешебиз, костюмдарды сурап алып турабыз.
Андан тышкары, кыргыздын
чыгаан уулу Чыўгыз Айтматов
сыяктуу жазуучуларынын, єнєр
адамдарынын чыгармаларын
тааныштырып, ата-энелер менен дагы атайын иш-чараларды
маал-маалы менен уюштуруп
турабыз. Улуттук мурас ар бир
улуттун улут экенин уўгусу, ал ар
бир баланын кєкїрєгїндє азык
катары жашаш керек, бала ошолорду таанып, билип чоўоюшу
кажет.

“Манас Ата” лицейинин директорунун окуу
иштери боюнча орун басары РИТА МЕДЕТОВА:

«АТА-ЭНЕЛЕР БАЛДАРЫН ОРУС
КЛАССКА БЕРЇЇНЇ КААЛАШАТ»
- Рита айым, лицейге окуучуларды кандай кабыл аласыздар?
- Биз 1-класстан тартып алабыз.
Каалоочулар келип, акчасын тєлєп окута берет. Быйыл 1-класска
50 окуучу алдык. Эки класс тїзїлдї.
Экєє теў орус тилинде билим берчї
класстар болду. Былтыр кабыл алган класстарыбыз дагы орус тилиндеги класстар.
- Кыргыз класстар жокпу сиздерде?
- Бизде 6-класстан 11-класска чейин кыргыз класстар бар. Бирок тилекке каршы, акыркы жылдары биз
биринчи класстарга жалаў гана орус
тилдїї класстарды тїзїп жатабыз.
Бизде башталгыч билимди кыргыз
тилинде сабак єтє турган мыкты тажрыйбалуу мугалимдерибиз бар. Атаэнелерге тїшїндїрїп жатабыз. Бирок,
келген 50 ата-эненин 48и орус класс
керек деп айтышат. Эмнеге десек, орус
тилин мыкты билсе, жакшы ишке орношот дешет. Ошондуктан акыркы
жылдары 1-класска орус класстарды тїзїп, орус тилдїї мугалимдерге иш берилип жатат.
- Мугалимдерди кантип тандайсыздар?
- 1-класстан тартып орусча, анан
тїркчє, англисче сабактар кирет.
Кийинчерээк жогорку класска барганда дїйнєлїк олимпиадаларга катыштырабыз. Ошондуктан англис
тили керек. Мугалим англис тилин
їйрєнгєн эмес, єзї алып жїрїїчї
болсо окуучуга жакшы. Ошондуктан биздин лицей чет єлкєлїк мугалимдерди чакырып турушат. Биринчиден, англисче билсин, анан
окуучулар менен иштеше билиши
маанилїї. Анткени, сырттан окутуу їчїн бир мугалим тилди мыкты билет, бирок, мугалим катары
окуучулардын ишеничине кире албай койду. Биз Бишкектеги башкы
кеўсебизге билдирдик. 1-2 жылдан кийин башка жакка которулду.
Тилди мыкты билип, педогогикалык таланты дагы мыкты мугалим

болбосо, балдардын чет тилдерди
їйрєнїї жєндємїн аксатып алабыз.
Ата-энелер дагы бир нерсеге кєўїл
бурбай жатышат. Кыргыз класстарга
берсе балдары азыркыдан дагы кєбїрєєк ийгиликке жетишмек. Себеби, їйдє, тегерегибиз кыргызча сїйлєшєт. Бизди динди дагы окутат деп
да айтып жїрїшєт. Мен 15 жыл облустагы мамлекеттик мектептерде
мугалим болуп иштедим. Менин иш
тажрыйбам динге басым жасабаган
билим берїї тутумунда калыптанды. Мен светтик мамлекеттин мугалими катары динге балдарды сугарып окууга каршы чыгам. Бул лицейде дин жєнїндє окутулбайт. Мугалимдерге шарттын баары тїзїлгєндїктєн мында жетекчилер мугалимдин сабагынын сапатын гана
карайт. Ашыкча сєз жок. Бул мугалимдин изденїїсїнє, тынч єз иши
менен алек болуусуна мыкты шарт.
- Сиздерде окуу їчїн акы тєлєнєт, ошон їчїн мыкты шарттар мыкты тїзїлгєн. Ошондой
эле акы тєлєбєй окуган да балдар барбы?
- “Сапаттын” лицейлерине акча
тєлєп окуса эле аны кандайдыр кїргїштєп коммерциялык пайда кєргєн
окуу жай деп эсептеген туура эмес.
Ата-эне тєлєгєн каражаттар балдарды эртеден кечке окутуу, жатаканада кармоо, мугалимдерге тєлєє,
шартты жакшыртуу сыяктуу иштерге жумшалат.
Балдар 1-класстан 6-класска чейин кїнїнє эртеў мененки 8ден кечки 4кє чейин келип-кетип окуп жїрїшєт. 6-класска келгенде сынак
тест тапшырышат. Эгерде тийиштїї балл алса 100 пайыз, 50 пайыз,
25 пайыз жеўилдиктерди алышат.
Ошондой эле биз апрель айында
жылына облустагы бардык мектептерди кыдырып, 6-класстын окуучуларынан билими боюнча тест алабыз. Ал тесттен тандап, 2-турга чакырабыз. Анда дагы эгерде тийиштїї баллга жетишсе 100 пайыздан 25
пайызга чейин арзандатууларды беребиз. Бул боюнча облустук билим
берїї мекемелери менен келишимдер бар. Мисалы, 2020-2021-жылдагы маалыматка кайрылсак, бизде окуп жаткан балдардын 84 пайызы жеўилдиктер менен окушат. Арасында 23 бала 100 пайыз, 39 бала 70
пайыз, 40 бала 35-50 пайыз жеўилдиктерди алган. 54 бала 25-35 пайыз, 279 бала 10-25 пайыз жеўилдик
алып окушат. Мыкты окуган, бирок
тєлєгєнгє шарты жок балдарга сєзсїз жеўилдик болот. Ата-энеси жок
же кєп балалуу їй-бїлєнїн балдары
болушу мїмкїн. Эў башкысы, сабагынан мыкты болуш керек. Мыкты
окуучуну їйїнє барып ата-энесинен
100 пайыз, 50 пайыз бекер окусун деп
суранып алган окуучуларыбыз бар.
Салика АБДИЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Тилибизге жан дилибизди берели

АКСЫЛЫК БЕЙШЕНАЛЫ –
БААРЫСЫНА ЇЛГЇ

АКАДЕМИКТЕРДЕН
УУЧУБУЗ КУРУ ЭМЕС
Жакында Кыргыз улуттук илимдер академиясынын жаўы академиктери жана
корреспондент-мїчєлєрї шайланышты. Алардын арасында академик болуп шайланган
мен мындан 50 жыл мурда тааныган Сыртбай Мусаев да бар. Ал убакта биз жаўыдан
орто мектепти бїтїргєн 18 жашка толуп толо элек, университеттин филология
факультетине єтсєм экен дегенде ак эткенден так эткен республиканын туш
тарабынан келген балдар элек. Жатаканада жашайбыз. Совет учурунда студенттик
кїндєр гана эмес, абитуриенттик кїндєр да ары кызыктуу, ары унутулгус,
жаштыктын эў кыялкеч учуру болор эле. Ошондо Сыртбайдын ак шым, ак кєйнєк кийип
алып кєйрєўдєнє жїргєнї эсимде.

Т

агдырдын буйругу
экен. Мен ошол жылы филфакка єтпєй
калдым. Себеби, ал учурда филфакка єтїш єтє кыйын эле. Кыргыз тили жана
адабияты сабагынын мугалими болом дегендер ушунчалык кєп белем, 1 орунга 10дон абитуриент туура
келчї. Єтїш їчїн їч сынактын экєєнєн “5”, бирєєнєн
“4” деген баа алышыў керек
болчу. Анда таанышыў болбосо єтпєйсїў деп ачык эле
айтышчу. Менин таанышым
да болбоду, эки “5”, бир “4”
бааларын да алалбадым. Айла жок айылга кеттим. Андан соў, эки жыл аскердик
кызмат єтєп келип, жаўыдан ачылган филология факультетинин журналистика
бєлїмїнє тапшырып, кудай
жалгап єтїп кеттим. Баягы
мени менен тапшырып, єтїп
кеткен балдар-кыздар 4-курс
болуп калыптыр. Абитуриент кезде таанышкан Назаркул Ишекеев мени унуткан эмес экен, филфактын
коридорунан жолугуп калып, єзї учурашып “Жакшы єтїп алыпсыў, азаматсыў” деп кубаттады. Мындан
элїї жыл мурда абитуриент
кезде таанышкан ошол Назаркул Ишекеев да жакында Улуттук илимдер академиясынын корреспондентмїчєсї болуп шайланды. Ал
Сыртбай Мусаев менен бирге окучу. Мен баягы абитуриент кезде мага кєйрєўдєй
кєрїнгєн Сыртбайдын жакшы окуган студенттердин бири экенин укканымда бир аз
таў калгандай болдум. Кийин
анын илимге баш оту менен
киришип, кыргыз тили илими жаатында кандидаттык
диссертациясын жактаганын
укканымда ичимден сыйлап
калгам. Кийин экєєбїзгє
таанышуу мїмкїнчїлїгї
болуп калып, абитуриенттик кїндєрдї да эстегенбиз.
Ал докторлук диссертациясын да жактады. Илимий
изилдєєлєрї кыргыз тилинин илимий теориялык жана
практикалык, тарыхый лексикологиялык маселелерине,
калыптанышы жана єнїгїшї, сєз маданияты, синтаксистик моделдештирїї, семантика, лингвопоэтика, орфография ж.б. маселелерге
арналып, 250дєн ашык илимий – методикалык жана
илимий-публицистикалык
эмгектерди жарыкка чыгарды. Париждин эл аралык
“SPI Алтын медалы”, Кембриж университетинин алтын
медалы менен сыйланган.
Кєрїнїп тургандай Сыртбай
Мусаев жєн жеринен УИАнын коореспондент-мїчєсї,
андан соў академиги болуп
шайланбаптыр. Мындан
сырткары, Сыртбай Мусаев
бир топ жогорку деўгээлдеги кызмат орундарында да
иштеди. Алардын ирилери

катары К.Карасаев атындагы БГУнун ректору, КТРКнын президенти кызматтарын айтсак болот.
Їстїбїздєгї жылы Сыртбай Мусаев КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты
улуттук комиссиясынын
тєрагасы болуп дайындалды. Андан кєп узабай экєєбїз СОVIDге каршы эмдєє
єтїп жаткан жерден кайрадан жолугушуп калдык. Мен
аны жаўы кызмат орду менен куттуктасам, мамлекеттик тил комиссиясында аткарылбай келе жаткан жумуштардын аябай кєп экендигин айтып башын мыкчыгандай болду.
Таў калычтуусу Сыртбай
Мусаевге чейин бир да жолу
мамлекеттик тил комиссиясынын башына тилчи адис
келген эмес экен. Аны жетектєєгє коомдук ишмерлер, акындар, адабиятчылар
ж.б. келип турушкан. Ал эми
салыштыруу иретинде айта
турган болсок Казакстанда мындай мекемени жалаў
окумуштуу тилчилер башкарып келишкен. Ошондуктан, Сыртбай Мусаевдин
улуттук комиссияга жетекчи болуп келиши муз ордунан жылгандай таасир калтырат. Адис деген адис эмеспи. Ага кай жерде кандай
кєйгєй бар экени кєрїнїп
турат. Айтмакчы совет мезгилинде кыргыз тилин єнїктїрїїгє арналган атайын
мамлекеттик мекеме деле
иштеген эмес. Бирок, азыр
ойлосом совет мезгилинде
орус тилинин ролу эбегейсиз зор болгондугуна карабастан кыргыз тили жакшы єнїккєн экен. Бул оюмду тастыкташ їчїн алыска барбай эле Сыртбай Мусаевдин єзїн мисалга тартсак болчудай. Ал советтик

мезгилде орто мектепти,
андан соў университеттин
филология факультетин бїтїргєн жана дал ушул учур
анын келечекте кыргыз тили илими багытында академиктик даражага жетишине
тїрткї болгондугу, айрыкча ага К.Юдахин, Б. Юнусалиев, К.Карасаев, Б.Орузбаева, Ж.Муканбаев, К.Иманалиев, А.Акматов сыяктуу
кыргыз лингвистикасынын
дєє-шааларынын тийгизген
таасири зор болгондугу талашсыз деп ойлойм.
Кыргыз тилинин советтик мезгилде жакшы окутулушунун аргументи катары
бир мисалды айта кетейин.
1971-жылы бїгїнкї кїндєгї
академик Сыртбай Мусаев,
УИАнын корреспондентмїчєсї Назаркул Ишекеев
жана мен сыяктуу жїздєгєн абитуриенттер филология факультетине єтїї їчїн
кыргыз адабиятынан сочинение жазганбыз. Ал убакта сочинениени жалаў гана филология факультетине єтїї їчїн эмес юридика,
экономика, тарых ж.б. факультеттерге тапшыргандардын баары жазышчу. Ошондуктан жогорку окуу жайына єтїї їчїн окуучулар жапырт мектепте кыргыз тили
жана адабияты сабактарына айрыкча кєўїл бурушчу.
Мектеп окуучулары фонетикалык, морфологиялык жана синтаксисттик талдоону
жадыбал жаттагандай тереў
їйрєнгєнгє аракет жасашчу. Азыркы учурда кырдаал
таптакыр єзгєргєн. Жогорку окуу жайларында сочинение жазуу боюнча кирїї
экзамени жоюлган. Себеби,
сынактын баары тестирлєє
аркылуу єтїїдє. Мектептерде кыргыз тили сабагын окутуу да солгундаган десем болот. Анын жыйынтыктарын

кїндєлїк турмушубузда кадам сайын кєрїїдєбїз. Азыр
китепти да, гезитти да интернет алмаштырды деп жатабыз. Интернет желелеринде, рекламаларда, жада калса ири телеканалдарда жазылган кыргызча тексттердеги толгон-токой каталарды кєргєндє, бїгїнкї кїндєгї кыргыз тилинин деўгээли ушуга жеттиби деп
кейийсиў. Жарандарыбыз
кыргыз тилинин грамматикасына таптакыр кєўїл бурбай жоопкерсиздик мамиле
жасап калышты. Жаштарыбыз болсо кыргызча китеп,
гезит окууну убакытты максатсыз текке кетирїї деген
ой жаралды. Кыргыз тилине
мамлекеттик статус берилгенине карабастан кыргыз
эли кыргыз тилин барктай
албай, єз деўгээлинде єнїктїрє албай келе жатабыз.
Кєрсє кеп статуста деле эмес
окшойт. Эў башкысы кыргыз тилин єнїктїрїї механизмдерин таап жана аларды жолго коюуда турат кєрїнєт. Менимче мамлекеттин колдоосу менен мектептерде кыргыз тили жана
адабияты сабагына артыкчылык берїї керек деп ойлойм. Анткени, балдар мектеп жашынан кыргыз тили
сабагынан жакшы билим
алышса, ал ємїр бою кыргыз
тилин сабаттуу билген адам
катары калыптанып, ошондо кыргыз тилинин жалпы
єсїшїнє болгонуна кїбє болот элек. Ошондой эле жогорку окуу жайларына кыргыз тилинен сочинение жазуу сынагын киргизїї максатка ылайыктуу деп эсептейм. Жада калса депутат
болом деген талапкерлердин
интеллектуалдык деўгээлин
жана кыргыз тили боюнча
билимин аныктоо їчїн жок
дегенде тестирлєєдєн єткєрїї зарыл экендигин турмуш єзї кєрсєтїїдє. Анткени, Жогорку Кеўештин трибунасынан туруп алып кыргыз тилинде сабаттуу сїйлєй
албай элге кїлкї болгон депутаттар кєп эле болбодубу.
Бул деген алардын мектепте
кыргыз тили сабагын жакшы окубаганынын, кыргыз
тилине маани бербегендигинин жана кєўїл бурбагандыгынын натыйжасы. Айта
берсек кыргыз тилинин артка тартылышынын себептери оголе кєп. Бирок, алар
канчалык кєп болбосун, аны
оўоонун да жолдору ошончо
кєп болору бышык. Мен жогоруда КРнын Президентине
караштуу Мамлекеттик тил
жана тил саясаты улуттук
комиссиясынын жетекчиси
Сыртбай Мусаев мага жолукканда аткарылбай калган иштердин аябай кєп экенин айтты дебедимби, демек
улуттук комиссиянын жаўы
жетекчисинин антип айтканына караганда алдыда аткарылчу иштерди да белгилеп алган болуу керек. Эгерде анын мамлекеттик тилди
єркїндєтїї боюнча алдыга койгон ошол иш пландары жїзєгє аша турган болсо,
анын жемиштїї натыйжаларына кїбє болуп калышыбыз да мїмкїн.
Абдимухтар АБИЛОВ

Азыркы учурда дїйнєнїн чар тарабына барып жашап,
ийгилик жараткан замандаштарыбызды социалдык
тармактардан кєрїп, алардын чет єлкєлєрдєгї
жасап жаткан жакшы иштерине, ийгиликтерине
сыймыктана албай коё албайт экенсиў. Мына ошондой
замандаштарыбыздын бири алыскы АКШнын Тїштїк
Каролина штатында багбанчылык кылып токой єстїрїп,
єз єнєрїн аркалап, иштеп жаткан Бейшеналы Бекташов.
Бейшеналы Бекташов
(айылдаштары аны Стамалы деп аташат) Жалал-Абад
облусунун Аксы районундагы Кызыл-Туу айыл єкмєтїнє караштуу Жылгын
айылында туулуп-єсїп,
2010-жылы АКШнын Тїштїк Каролина штатына їйбїлєсї менен кєчїп барып,
жашап жаткандыгына он
жылдан ашты.
Ал АКШга кеткиче Жылгын айылында жашап, Аркыт токой чарбасында токойчу, кечкисин Жылгын
орто мектебинде от жагар,
кароолчу болуп да иштеп
келген. Атасы Артыкбаев
Бекташ аксакал айылдагы кадырлуу инсандардын
бири эле. Бейшеналы 8 бир
туугандын їчїнчїсї.
Бейшеналы 8-класста
окуп жаткан мезгилде катуу ооруп калып, андан ары
окуусун уланта албай калат.
Кийинчерээк їйлєнїп, келинчеги экєєсї эки кыздуу
болушат. Кыздары мектепте жакшы окугандыктан,
алардын мыкты кадрлардан болуп чыгышына кєзї
жеткен Бейшеналы єзї билимге ээ болбосо да, кыздарына билим берїїгє аракет
кылып, мыкты окууларына бардык шарттарды тїзїп
берген. Кызы Кишимжандын айылдагы мектептен
жакшы билим алышына кєзї жетпегендиктен райондун борбору Кербен шаарындагы лицей-мектебине
алып барып окутат.
Атасынын мындай аракетин тїшїнгєн Кишимжан
Кербен лицей-мектебинде
эў мыкты бааларга окуп,
мектепти аяктаарында педагогикалык жамаатынын
сунушу менен “кызыл” аттестат алууга жолдомо берилет. Кызынын кызыл аттестат ала тургандыгын уккан Бейшеналы жалгыз уюн
сатып, аттестат алууга аракет
жасайт. Бирок ата-энесинин
ал-абалын тїшїнгєн Кишимжан “кызыл аттестат”
алуудан баш тартат. Кербен
шаарындагы лицей мектебин
мыкты баалар менен бїтїп,
И.Ахунбаев атындагы кыргыз медициналык академиясына тапшырып, аны да “кызыл” диплом менен аяктаган.
Андан ары окуусун улантуу
максатында АКШга жолдомо алып, ошол жакта билимин улантып иштеп калат.
Кийинчерээк єзї менен кошо ата-энесин да АКШнын
Тїштїк Каролина штатына ала барып жумушка жайгаштырат.
Бейшеналы жаш кезинен
эле ар нерсеге жєндємдїї,

колунан бардык иш келген устачылык, багбанчылык жана башка ар тїрдїї
кесиптерди єздєштїрїїгє
шыктуу адам. Айылда жашап жїргєндє анда-санда
палоо жасай калып, єз айылы эмес, коўшу айылдарга
барып аш-тойлорго палоо
жасап берип, эл сїймєнчїлїгїнє ээ болгон “мыкты ашпозчу” болуп аталып
кеткен. Єз мээнети менен
тыйын тапкандан намыстанбаган, арданбаган Бейшеналы айылына жакын
жерде жайгашкан КараЖыгач базарында жумасына бир жолу араба тїртїп,
їй-бїлєсїн багып, кыздарынын билим алуусуна бардык кїчїн жумшайт. Атасынын бардык жумуштарды
жасай алаарын билген Кишимжан Тїштїк Каролина
штатынан 35 га жакын токойду єстїрїп кароого орноштурат. Бардыгына кєзї жетик, колунан кєп нерсе келген Бейшеналы тез
эле багбанчылык, малчылык, устачылык, ашпозчулук єнєрїн кєрсєтїп, жергиликтїї тургундар менен
ымалалаш жашап, аларга да
колунан келген жардамын
кєрсєтїп келет. Єзїнє бєлїнїп берилген 35 га токой
аянтынын бош жерлерине
Кыргызстандан шабдалы,
коон, дарбыздын уруктарын ала барып эгип, алма
бактарды кыйыштырып,
мємє болуучу дарактарды
єстїрє баштайт. Бир эле
мезгилде мал чарбачылыгы менен да алектенип, сїт
багытындагы эчкилерди багып, неберелерин сїт менен
камсыздап турат. Коўшуколоўдордун короосундагы чєп-чарын техника менен чаап-жыйнап, аларга да
кємєктєшїп, колунан келген жардамдарын аябайт.
Ал жашап жаткан Тїштїк
Каролинадагы адамдар аны
мээнеткеч адам катары баалашат. Бейшеналынын жасаган иштерине суктанышып,
кыргыздардын мээнеткеч,
адамгерчилигин, меймандостугун жогору баалашып,
кыргыз элин кадырлапсыйлашат экен. Бейшеналы
бир эле мезгилде 2-3 жерде
иштеп, саатына 12 доллар акча таап, їй-бїлєсїн камсыздап турат. Ар ишке жєндємдїї Бейшеналы, англис тилин да бат єздєштїрїп алган.
Кызы Кишимжан менен
америкалык кїйєє баласы
медицина тармагында иштешип, эриш-аркак жашап
жатышат.
Орункул САТЫКУЛОВ
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“...Ààëàì êåçèï, àéëàíû÷òóó æîë ìåíåí
êàéðà áàøòàï ìåí æàøîîãî æîëóãàì...”

ой бар деген ишаратты нускалап келет.
Ал бир караганда келесоодой кєрїнгєнї
менен ошол келесоолуктун єзїндє бир
угут, бир данек бар экендигин байкаганга
да батынбайбыз. Оскар Уайльд кїтїїсїз
ойлордун эргулу, эркин ойдун чабандеси, сезимдердин хулиганы. Бирок анын
экстраваганттуу ойлору дайыма адамды
таў калтырып келген. Сїйїїнїн жаназасын окуп болбойт, ал – тїбєлїктїї сезим. Ак сєз. Сїйїї менен дїйнєнїн тїркїгї кармалып турат...
Аалам куралганбы жалаў сєздєн,
Жалаў тєш, сезим кайнак,
Муз эриткен.
Сєздєрї сере дїйнє,
Єчпєс башат,
Дилинде Кудай кубат,
Кїн Тамгасы.

Бу ааламдын сырын ачууга адам
баласы эчен замандан бери ємїрїн
сайып келет. Ал сырдын туўгуюк
дїйнєсїндє жашап жатып ар бир жан
ошол суроонун тїйшїгїн тартып,
ошол дїйнєнїн єзїнє тїшїнїксїз чел
кабыгын жарып чыккысы келет. Дїйнє
татаал, ал биз ойлогондон да татаал
экендиги алмустактан жаралган
айныксыз чындык. Кээде тїмєн тїйшїк
соболдорго чырмалабыз да, андан
чыгалбай кыйналабыз, кыйналганыбыз
бу коўултак жашоонун сырын билїїгє,
анын учу-кыйырсыз чубалжыган
жандырмагына баш оорутабыз...

К

анткен тейде да, жан бїткєндїн баары бу кїйгїлтїк дїйнєнїн каўырыгын тїтєтїп,
ошол арман менен, азап менен
куралган ээн талаада, кєз кыйыры жеткис саябанда сан колу жок аскер башчысындай, жолунан адашкан жолоочудай,
тентип кеткен дербиштей, миў жаўылып,
миў туруп улуу чєлдє ємгєктєп калган
пенде сымал кумдуу чєлдїн ар бир кїкїмїн бирден санап отурган кїйгїлтїк
да, кїйїт да, жашоо кызыгы да жїрєгїбїздєн жаа огундай сызып єтєт.
“Акындар болбосо сїйїїнїн, жашоонун лаззатын, ємїрдїн улуулугу
менен уюткусун, єлїм менен актыктын
баркы менен наркын билээр белек?”, деп байыркы суфист Девани Бурху айткан дейт. Анын жай албас жїрєгї бу
жашоонун катмар-катмар теўсиздигине
каршы чыгып, ал гана эмес Жараткандын
адам баласын чындап сїйбєгєнїнє, сїйсє эмне аны єлбєс кылып жаратпады деп,
ага каршы чыгып, улуу чєлдє жалгыз аягы менен туруп, кїнгє кїйїп, ээн чєлдєгї куураган даракка айланган дейт... Сулуунун чекиттей болгон калына бу дїйнєнїн не бир керемет шаарларын тартуу кылгандан ары тартпаган улуу хафиздер да, акылдан азып, сїйїї кїлїнє

айланып, дїйнє безген не бир ашыктык
бозкїйлєрї, колуна чок кармап... Сїйїїсїн далилдемекке бу дїйнєнїн Ван
Гогко окшогон сїйїї жиндилери да сезимди жашоонун кирди-чыктысынан,
кир-когунан арылтып, тирїїлїктїн кунун баалабай, ал сезимдин ширеси менен
уусуна чыланып, жашоо эрежесин бузуп,
ээ-жаа бербеген сезим адамы катары келген чыгар окшобойбу... Дїйнєдє ырлар
жаралды, дїйнєдє сїйїї жаралды, дїйнєдє арман жаралды, бул пенделик улуу
стихиялардын чок ортосунда гїлдєн гїлдї тандаган аары мисал, акын жашаганын таў заар албай не бир мезгилдер, не
бир кїндєр, не бир кылымдар алмашты...

ДЇЙНЄНЇН БАШАТЫ
ЭМНЕ?..
Бул суроого ар кимибиз ар башка жооп
айтабыз. А балким, анын башаты шамал
чыгар, дїйнєнї, сезимди, кєўїлдї, кєєдєндї алып учкан... шамал чыгар. Аягы
жок, учу жок, кайдан чыккан башы жок...
Шамал бейм?.. Кайран гана Лир пааша,
бу дїйнєдє байлыктан куру жалак калып, кыздарынан жолу болбой, бекеринен зарлап, арманы койнуна батпай шамалга чындыгын, кєкїрєк дартын айткандыр... Дїйнє да шамалдан жаралган
деп айрым футуристтер айтып келет.
Шамал – кыймыл, шамал – жаўы дем,
шамал – дїйнєнїн кєзїн ойготкон, кыймылга салган улуу кїч. Сїйїї... Бул адам
сезиминин туу чокусу тууралуу кеп кыларда баягы калпыс ойдун туйгуну, теўирден тескери ой салып, теўирден тескери жашап єткєн Оскар Уайльд эске
келет. Ал айтып жатпайбы, “Акындар сїйїїнї єлтїрдї, сїйїї жєнїндє жаза берип”... деп. Калпыс, акылга да, мээге да,
туюмга да жатпаган ой тїргєн бу атактуунун айтканы ар качантан бир качан
сєздїн артында сєз бар, ойдун артында

Жїрєгї,
Жуурулушкан,
Аалам башат,
Канында,
тамыр тарам,
Ой жарышат,
Периште илебине,
Конуп алган.
Акындын сєздєрїндє,
Кудай жашайт...
деп белгисиз сары ооз акын жазгандай,
а ыктымал, акындын сєздєрїндє Кудай жашап, Жараткандын сєзї акындын тили менен, дили менен айтылып
келгендир. Кантсе да, Ыйык Сєз да поэзия тили менен жазылганы чындык эмей
эмне?..
Чексиздикке єз бийлигин тараткан,
Ченейм кїчтї, баш айланып санактан.
Тартылуунун мыйзамына таўданам,
Дєўгєлєтїп Жерди... сїйрєп бараткан.
...Кезинде бу саптарды акын Жолон
Мамытов жазып калтырган эле. Дїйнєнїн парадоксун акын кантип туйду
экен?..
Интиутив... бу акындын єзгєчє сыр
дїйнєсї. Ушул касиет Жолон акындын
ырларында дамамат сызылып келет. Ал
дїйнєнїн сыры менен, ааламдын кеўдиги менен баарлашып, туюк ойдун тутумунан арбалып, акындык сезими менен
кыйсыпыр дїйнєнїн шилбисин кармап,
аны жан дїйнєсї аркылуу электен єткєрїп, сезим дїйнєсї менен кабылдаганын ар бир сабын, ырын, оюн окуганда
туюп келебиз...
Жолон Мамытов уникалдуу акын.
Анын уникалдуулугу эмнеде?.. Акындын бїткїл ыр дїйнєсїнє сїўгїп кирген адам эў оболу сезимдин чаўкоосун,
сезимдин улуулугун жана сулуулугун,
бу адам жашоосунун Улуу империясы
тек гана сезимдин гїл таажысын башына кийип, дїйнє тїгєл ушул адамдык тирїїлїк да анын ыргагы, анын темп ритми, анын сезимталдыгы, анын жан-дилин
алып учкан... укмуш бир байкалган да,
бир эсе байкалбаган атмосферасында жашап келгендей туюлат. Адам дїйнєсїнє
жан салуу акындын гана энчине буйругандай ... бу дїйнє.
Акындан артык эч ким, мейли сїрєтчї, мейли кара сєзчї сєз зергери болобу, баары биригип поэзиядан бул касиет
єзгєчєлїгїн талаша албайт... Акындар
Жараткандын кєўїлїндєгї, оюндагы,
ниетиндеги кєкшїн сууткан асыл ойду

алып жїрєбї деген ой-санаа ар дайым канатташ жїргєндєй сезилет. Бул тек гана
акын Жолонго айтылган энчи сєз эмес,
жалпы акын єнєрїнє, ир алды чыныгы
акындарга, нукура таланттарга айтылган кеп гой. Айтылуу Хафиздер, Европа, Америка, тїгєл койчу бардык акындар кєркєм сєздїн жаралышынан тартып
ушул ойду чындыкка айлантып келет...
Акындар дїйнєнї єзгєртїї кудуретине
ээ. Бул алардын рух кїчї. Уолт Уитмендин бир сабына “Дїйнє татыбайт” деп
оозанган Пабло Пикассо да, ашкере атактуулар да, поэзиянын алейне кїчїн алоо
кїндїн нурундай, акжаркын айдын шооласындай, булуттун тїнєргєнїндєй, шамалдын долу кыялындай, суунун шылдырындай, таўкы желдей, куюндун бийиндей, булбулдун таўкы обонундай жашоонун не бир кереметин баалап, ага бекеринен таў беришпесе керек эле.
Поэзия адам жашоосунун Одасы...
Ушул ой тутум алкагынан туруп, кайрадан Жолон акындын поэзиясы тууралуу ойго серпилебиз. Чындыгында эле
мезгил биздин акын Жолондун ырлары
тууралуу, єзї тууралуу ойлорубузга канат бїтїп, ойго ой кошуп, чулу тереўдикке алып жєнєйт. Акын мезгил єткєн сайын тереўдикке умтулат, бийиктикке серпилет, кеўдикке талпынат, тар
дїйнєгє жайылат. А, балким бу биздин
гана жеке оюбуз чыгар, ырасында деле
акынды идеалдаштыруу ниетибиз жок,
тескерисинче, анын ырларына кайрылган сайын жаўы дїйнєнї, жаўы тунук
ойду, татаалдык менен асылдыкты, тереў нускалуу философияны тапкандай
абалда калабыз. Жолон акын ырларында
єзї жєнїндє, єзї аркылуу адам жєнїндє, адам аркылуу аалам жєнїндє айткан
экен, ар кимибиздин сыр чєйчєгїбїздї
кєрїп тургандай айткан экен...
Акындын доору єткєн кылым системасында жашаса да, ал Турар сыяктуу эле, Омор сыяктуу эле, Табылды
сыяктуу эле, Тургунбай сыяктуу эле
єзїн инсан катары саясаттын кїзгїсїнєн карабады, дээрлик ырлары адамдык ички туюмдун, дїйнєнїн, адам мїнєзїнїн табиятын ачыктап, ал адамдык
сезимдин єзгєчє императивин жараткан акын экени азыр айдан ачык жайылып олтуру.
Акындын “Издейм сени” бу сїйїїнїн
гимни. Акын сїйїїдєн улуулукту, адамдык сезимдин сулуулугун издеди. Ар кимибиз аны алыбызча, тїшїнїгїбїзчє издейбиз. Сїйїїнїн ачкычы чыныгы сїйїїнї бу ааламдан издей билгенде окшобойбу. Жолон акын бу ырында єзї їчїн,
биз їчїн, пенде їчїн сїйїїнїн улуулугун
издеди, дїйнє кезди, азап тартты, армандын отуна кїйдї... Сїйїїнїн бизге белгисиз материгин ачты...

Султан РАЕВ,
КРнын
эл жазуучусу
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫ
“МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАНДЫК КЫЗМАТ ЖАНА МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ ЖЄНЇНДЄ” КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА
ЫЛАЙЫК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАТИВДИК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄГЄ АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Áàðäûê àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê
æàðàíäûê êûçìàò îðóíäàðûíà êàðàòà êîþëãàí
æàëïû êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàð:
ÁÀØÊÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÄÈÊ ÌÀÌËÅÊÅÒÒÈÊ
ÊÛÇÌÀÒ ÎÐÓÍÄÀÐÛ ¯×¯Í:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí;
“Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí;
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí;
“Æàðàíäàðäûí êàéðûëóóëàðûí êàðîî òàðòèáè æºí¿íäº”
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí;
“Êîððóïöèÿãà êàðøû àðàêåòòåí¿¿ æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí;
Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò áîþí÷à êå¢åø 2016-æûëäûí 19-àâãóñòóíäà áåêèòêåí
¹43 “Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûíûí æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûíûí Ýòèêà êîäåêñèí”.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 3-ìàðòûíäàãû ¹120 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà èø êàãàçäàðûí æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à òèïò¿¿ íóñêàìàíû.

ÊÅÍÆÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÄÈÊ ÌÀÌËÅÊÅÒÒÈÊ
ÊÛÇÌÀÒ ÎÐÓÍÄÀÐÛ ¯×¯Í:
1. Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûí;
2) “Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí;
3) Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò áîþí÷à êå¢åø 2016-æûëäûí 19-àâãóñòóíäà áåêèòêåí
¹43 “Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûíûí æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûíûí Ýòèêà êîäåêñèí”.
- êûçìàòòûê ìèëäåòòåðäè àòêàðóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êºëºìäº ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäè áèë¿¿;
Êîìïüþòåð æàíà ìîáèëäèê ò¿ç¿ëìº ìåíåí èøòºº:
• Òåñòòèê, ãðàôèêàëûê æàíà òàáëèöà ðåäàêòîðëîðó ìåíåí
èøòºº.
• Ôàéë æàíà ïàïêàëàðäû ò¿ç¿¿ æàíà àëàð ìåíåí èøòºº (àòàëûøûí ºçãºðò¿¿, êº÷¿ð¿¿, îðäóí êîòîðóó, àëûï ñàëóó æàíà
êàëûáûíà êåëòèð¿¿).
• Òûøêû ïåðèôåðèÿëûê ò¿ç¿ëìºëºðä¿ òóòàøòûðóó.
• Äèñê ìåéêèíäèãèí òàçàëîî (àðõèâäºº).
Êîìïüþòåð æàíà ñîöèàëäûê ò¿é¿íäºðäº èøòºº: ìààëûìàòòû èçäºº, àëìàøóó æàíà ñàêòîî (Èíòåðíåò, ýë. ïî÷òà æ.á.)
ÊªÍÄ¯Ì¯:
• Ýëåêòðîíäóê êàòòàðäû àëóó æàíà æºíºò¿¿.
• Èçäºº òóòóìäàðûí ïàéäàëàíóó.
• Àð ò¿ðä¿¿ áðàóçåðëåð ìåíåí èøòºº.
• Ñîöèàëäûê ò¿é¿íäºðäº êûçìàòòûê ýòèêàíûí ÷åíåìäåðèí
ýñêå àëóó ìåíåí ºç àðà ñûëûê àðàêåòòåø¿¿.
Ìààëûìàòòàðäûí ÷î¢ ìàññèâè ìåíåí èøòºº: æà¢û ìààëûìàòòû èøòåï ÷ûãóó æàíà ò¿ç¿¿.
ÊªÍÄ¯Ì¯:
• Ìààëûìàòòûí ºçãºð¿ø¿í¿í æîãîðêó ûëäàìäûãûíûí øàðòòàðûíäà æàíà àð ò¿ðä¿¿ ìààëûìàòòàð áîëãîí ó÷óðäà ìààëûìàòòàð áàçàñû ìåíåí èøòºº.
• ×å÷èì êàáûë àëóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí êîëäîî ¿÷¿í ñòàòèñòèêàëûê ìààëûìàòòàðäû òàëäîî æàíà ìààëûìàòòû ÷ûãàðóó.
• Ôàéëäàðäûí ºë÷ºìäºð¿í êè÷èðåéòèï, æºíºò¿¿/÷î¢ êºëºìäºã¿ ìààëûìàòòàðäû êàáûë àëóó.
Ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿
Áèëèìè æàíà êºíä¿ì¿:
• Ïðåçåíòàöèÿëàðäû óþøòóðóó.
• Ýñåïòåï ÷ûãàðóóãà áàéëàíûøòóó ñàíäûê ìààëûìàòòàð ìåíåí èøòºº.
• Òàáëèöà, äèàãðàììà æàíà ãðàôèêà ò¿ð¿íäºã¿ ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿.
Ïðèêëàääûê ïðîãðàììàëûê ºí¿ìäºðä¿ æàíà ñåðâèñòåðäè ïàéäàëàíóó
ÊªÍÄ¯Ì¯:
• Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí óêóêòóê áàçàñûíûí ìààëûìàòòûê òóòóìäàðûí ïàéäàëàíóó.
• Âåá-êîíôåðåíö-áàéëàíûøòû óþøòóðóóíóí òèðêåìåëåðèí
ïàéäàëàíóó.
• Âèäåîìàòåðèàëäàðäû ñàêòîî, æåòêèç¿¿ æàíà êºðñºò¿¿ ¿÷¿í
âåá-òèðêåìåëåðäè ïàéäàëàíóó.
• Òåêñòòè î¢äîî æàíà ðåäàêöèÿëîî.
Óþøòóðóó òåõíèêàñû ìåíåí èøòºº
Êå¢ñå òåõíèêàñû ìåíåí èøòºº êºíä¿ì¿:
• Êº÷¿ð¿¿÷¿ àïïàðàòòàð.
• Ïðèíòåð.
• Ñêàíåð.
• Ïðîåêòîð æå èíòåðàêòèâä¿¿ òàêòà.
• Ôàêñ.
ÌÊÒ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû æàíà ÷åíåìäèê
óêóêòóê àêòûëàðäû áèë¿¿
• 2019-2023-æûëäàðãà “Ñàíàðèïòèê Êûðãûçñòàí” ñàíàðèïòèê
òðàíñôîðìàöèÿ Êîíöåïöèÿñûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí íåãèçãè æîáîëîðóí áèë¿¿.
• “Ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûí.
• “Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí.
• “Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí.
Ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóê
ÊªÍÄ¯Ì¯:
• Âèðóñêà êàðøû ïðîãðàììàëàðäû ïàéäàëàíóó.
• Øèôðëººí¿í æàðäàìû ìåíåí ìààëûìàòòûê òóòóìäàðäû
æàíà ìààëûìàòòàðäû êîðãîî.
• Ëîãèí æàíà ïàðîëü êîþó.
• Êîìïüþòåð ìåíåí èøòºº ó÷óðóíäà ìààëûìàòòûê êîîïñóçäóêòóí ãèãèåíàñûí ñàêòîî.

-

Øàéëîî ïðîöåññèí óþøòóðóó áàøêàðìàëûãû
Øàéëîîíó óþøòóðóó áîþí÷à áºë¿ì
ÁØÊíûí àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ëäºð¿:
ÁØÊíûí Ëåéëåê, Ñ¿ë¿êò¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
ÁØÊíûí Àëàé, ×î¢-Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
ÁØÊíûí Îø, Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëà-

ðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
ÁØÊíûí Æàëàë-Àáàä, Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
- ÁØÊíûí Òîêìîê, ×¿é àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
- ÁØÊíûí Ûñûê-Àòà, Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû àòàéûí ºê¿ë¿ (Á-Á) (1 áîø îðóí);
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- àð êàíäàé ïðîôèëäåãè æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì. Þðèñïðóäåíöèÿ áàãûòû áîþí÷à «ãóìàíèòàðäûê áèëèìè» àðòûê÷ûëûêòóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàãû æûéûíäû
ñòàæû 3 æûëäàí êåì ýìåñ æå òèåøåë¿¿ êåñèïòèê ÷ºéðºäº
5 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº” “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí;
- àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó æààòûí.
-

Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê
òåõíîëîãèÿëàðû áàøêàðìàëûãû
Ïðîãðàììàëûê-òåõíèêàëûê êàìñûçäîî æàíà
ìààëûìàòòàðäûí êîîïñóçäóãó áºë¿ì¿
Ýêñïåðò (Ó-À) (2 áîø îðóí);
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê òåõíîëîãèÿëàð áàãûòûíäàãû æàíà êèáåðêîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó áîþí÷à æîãîðêó
òåõíèêàëûê áèëèì.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàãû æûéûíäû
ñòàæû 1 æûëäàí êåì ýìåñ æå áîëáîñî òèåøåë¿¿ êåñèïòèê
÷ºéðºäº 3 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æºí¿íäº”,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº”, «Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº», «Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí.
Ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê
òåõíîëîãèÿëàð áàøêàðìàëûãû
Øàéëîî ìààëûìàòòûê òóòóìóí (ØÌÒ) áàøêàðóó áºë¿ì¿
ÁØÊíûí ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðó
Øàéëîî ìààëûìàòòûê òóòóìóí (ØÌÒ)
áàøêàðóó áºë¿ì¿ (Ó-Á) (1 áîø îðóí);
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- àð êàíäàé ïðîôèëäåãè æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì. Òåõíèêàëûê áèëèìè áàðëàð àðòûê÷ûëûêòóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàãû æûéûíäû
ñòàæû 1 æûëäàí êåì ýìåñ æå áîëáîñî òèåøåë¿¿ êåñèïòèê
÷ºéðºäº 3 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æºí¿íäº”
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº”, «Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº», «Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí.
ÁØÊíûí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíäàãû
ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðëîðó:
- ÁØÊíûí Ò¿ï ÀØÊñûíäàãû ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðó (Ó-À) (1 áîø îðóí);
- ÁØÊíûí Ûñûê-Àòà ÀØÊñûíäàãû ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðó (Ó-À) (1 áîø îðóí);
- ÁØÊíûí Íîîêàò ÀØÊñûíäàãû ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðó (Ó-À) (1 áîø îðóí);
- ÁØÊíûí Àëàé ÀØÊñûíäàãû ñèñòåìàëûê àäìèíèñòðàòîðó (Ó-À) (1 áîø îðóí).
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- àð êàíäàé ïðîôèëäåãè æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì. Òåõíèêà-

ëûê áèëèìè áàðëàð àðòûê÷ûëûêòóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòàãû æûéûíäû
ñòàæû 1 æûëäàí êåì ýìåñ æå áîëáîñî òèåøåë¿¿ êåñèïòèê
÷ºéðºäº 3 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æºí¿íäº”
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº”, «Ýëåêòðîíäóê áàøêàðóó æºí¿íäº», «Æåêå ì¿íºçäºã¿ ìààëûìàò æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí.
Ñàòûï àëóó ñåêòîðó
Æåòåêòºº÷¿ àäèñ (Ê-À) (1 áîø îðóí);
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- àð êàíäàé ïðîôèëäåãè æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì. Ýêîíîìèêà
æàíà ôèíàíñû áàãûòûíäàãû «Ýêîíîìèêà æàíà áàøêàðóó»,
þðèñïðóäåíöèÿ áàãûòûíäàãû «Ãóìàíòàððäûê áèëèìäåð»
æîãîðêó êåñèïòèê áèëèìè,
- "Òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿
ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóíó áàøêàðóó" ñåðòèôèêàòûíûí áàð
áîëóóñó àðòûê÷ûëûêòóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- èø ñòàæûíà òàëàïòàð êîþëáàéò.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æºí¿íäº”
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí.
Àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó ñåêòîðó
Æåòåêòºº÷¿ àäèñ (Ê-À) (1 áîø îðóí);
1. Êåñèïòèê áèëèìèíèí äå¢ãýýëè:
- àð êàíäàé ïðîôèëäåãè æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì. Þðèäèêàëûê áèëèìè áàðëàð àðòûê÷ûëûêòóó áîëóï ñàíàëàò.
2. Èø ñòàæû æàíà òàæðûéáàñû:
- èø ñòàæûíà òàëàïòàð êîþëáàéò.
3. Êåñèïòèê êîìïåòåíöèÿñû:
Áèë¿¿ñ¿ êåðåê:
- “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåôåðåíäóìó æºí¿íäº”, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æºí¿íäº”
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê ìûéçàìäàðûí;
- “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº”, “Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº”, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí
ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2011-æûëäûí 13-èþëóíäàãû
¹16 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí Ðåãëàìåíòèí.
-

-

-

Êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í çàðûë äîêóìåíòòåð:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí êîíêóðñòóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñû Ì.À. Êîíóðáàåâäèí íààìûíà æåêå
àðûç (áîø êûçìàò îðóíäó òàê êºðñºò¿¿ ìåíåí);
Êàäðëàðäû êàòòîî áàðàê÷àñûí, ºì¿ð áàÿíûí (ñîòòîëãîíäóãó æå ñîòòîëáîãîíäóãó æºí¿íäº ìààëûìàòòû êºðñºò¿¿
ìåíåí), ðåçþìå, ñ¿ðºò¿;
Êåðåêò¿¿ êåñèïòèê áèëèìèí, èø ñòàæûí æàíà êâàëèôèêàöèÿñûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíòòåð (ýìãåê êèòåï÷åñèíèí
êº÷¿ðìºñ¿, áèëèìè æºí¿íäº, êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòêàíäûãû æºí¿íäº, îêóìóøòóóëóê äàðàæàñû æàíà îêóìóøòóóëóê íààìû æºí¿íäº äîêóìåíòòåðäèí íîòàðèóñ æå èøòåãåí æåðè áîþí÷à ïåðñîíàëäû áàøêàðóó êûçìàòû ê¿áºëºíä¿ðãºí êº÷¿ðìºëºð¿);
Ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿;
Ñóíóø êàòòàðû;
Êºêòºìº (äîêóìåíòòåð ¿÷¿í òèêìå ïàïêà).

Äîêóìåíòòåð 2021-æûëäûí 7-ñåíòÿáðûíàí 20-ñåíòÿáðûíà ÷åéèí (ñààò 9.00äºí 18.00ãº ÷åéèí) æóìàñûíà áåø èø ê¿í¿
ýêåíäèãèí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
èìàðàòûíäà òºìºíê¿ äàðåê áîþí÷à êàáûë àëûíàò: Áèøêåê ø.,
Ïóøêèí êº÷ºñ¿, 50, ¹201-êàáèíåò.
Êîøóì÷à ìààëûìàò àëóó ¿÷¿í 62-08-27 òåëåôîí àðêûëóó
(àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó ñåêòîðóíà) êàéðûëñà¢ûç áîëîò.
Òàëàïêåðëåðãå êîþëãàí òàëàïòàð áîþí÷à êå¢èðè ìààëûìàòòàðäû ÁØÊíûí æàíà Ìàìëåêåòòèê êàäð êûçìàòûíûí òºìºíê¿äºé ðàñìèé ñàéòòàðûíàí àëàñûç: (http://www.shailoo.gov.kg/
æå http://www.mkk.gov.kg/)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

13

2021-жылдын 7-сентябры

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ
РЕФЕРЕНДУМОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Îáùèå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ êî
âñåì àäìèíèñòðàòèâíûì ãîñóäàðñòâåííûì
ãðàæäàíñêèì äîëæíîñòÿì:
ÄËß ÃËÀÂÍÛÕ È ÑÒÀÐØÈÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:
Çíàíèå:
Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå»;
Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé ãðàæäàí»;
Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè»;
Êîäåêñà ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå îò 19 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹43.
Òèïîâîé èíñòðóêöèè ïî äåëîïðîèçâîäñòâó â Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêå, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 3 ìàðòà 2020 ãîäà ¹120.

ÄËß ÌËÀÄØÈÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:
1. Çíàíèå:
1) Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå»;
3) Êîäåêñà ýòèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà ïî ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå îò 19 àâãóñòà 2016 ãîäà ¹43.
- âëàäåíèå ãîñóäàðñòâåííûì è îôèöèàëüíûì ÿçûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
Ðàáîòà ñ êîìïüþòåðîì è ìîáèëüíûìè óñòðîéñòâàìè
ÓÌÅÍÈÅ:
- Ðàáîòàòü ñ òåñòîâûìè, ãðàôè÷åñêèìè è òàáëè÷íûìè ðåäàêòîðàìè.
- Ñîçäàâàòü è ðàáîòàòü ñ ôàéëàìè è ïàïêàìè (ïåðåèìåíîâûâàòü, êîïèðîâàòü, ïåðåìåùàòü, óäàëÿòü è âîññòàíàâëèâàòü).
- Ïîäêëþ÷àòü âíåøíèå ïåðèôåðèéíûå óñòðîéñòâà.
- Î÷èùàòü (àðõèâèðîâàòü) äèñêîâîå ïðîñòðàíñòâî.
Ðàáîòà â êîìïüþòåðíûõ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: ïîèñê, îáìåí
è õðàíåíèå èíôîðìàöèè (Èíòåðíåò, ýë. ïî÷òà è. ò.ä.).
ÓÌÅÍÈÅ:
- Ïîëó÷àòü è îòïðàâëÿòü ýëåêòðîííûå ïèñüìà.
- Ïîëüçîâàòüñÿ ïîèñêîâûìè ñèñòåìàìè.
- Ðàáîòàòü ñ ðàçëè÷íûìè áðàóçåðàìè.
- Êîððåêòíî âçàèìîäåéñòâîâàòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ñ ó÷åòîì íîðì ñëóæåáíîé ýòèêè.
Ðàáîòà ñ áîëüøèì ìàññèâîì äàííûõ: îáðàáîòêà è ñîçäàíèå íîâîé èíôîðìàöèè
ÓÌÅÍÈÅ:
- Ðàáîòàòü ñ áàçàìè äàííûõ ïðè óñëîâèè è âûñîêîé ñêîðîñòè èçìåíåíèÿ èíôîðìàöèè è ðàçíîðîäíîñòè äàííûõ.
- Àíàëèçèðîâàòü ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå è ïðîèçâîäèòü èíôîðìàöèþ äëÿ ïîääåðæêè ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
- Ñæèìàòü ðàçìåðû ôàéëîâ è îòïðàâëÿòü/ïðèíèìàòü áîëüøèå îáúåìû äàííûõ.
Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè è äàííûõ
Çíàíèå è óìåíèå:
- Îðãàíèçîâûâàòü ïðåçåíòàöèè.
- Ðàáîòàòü ñ ÷èñëîâûìè äàííûìè, ñâÿçàííûìè ñ âû÷èñëåíèÿìè.
- Ïðåäñòàâëÿòü äàííûå â âèäå òàáëèö, äèàãðàìì è ãðàôèêîâ.
Èñïîëüçîâàíèå ïðèêëàäíûõ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ è
ñåðâèñîâ
ÓÌÅÍÈÅ:
- Ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñèñòåìàìè ïðàâîâîé áàçû çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ.
- Ïîëüçîâàòüñÿ ïðèëîæåíèÿìè îðãàíèçàöèè âåá-êîíôåðåíöñâÿçè.
- Èñïîëüçîâàòü âåá-ïðèëîæåíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ, äîñòàâêè è
ïîêàçà âèäåîìàòåðèàëîâ.
- Èñïðàâëÿòü è ðåäàêòèðîâàòü òåêñò.
Ðàáîòà ñ îðãòåõíèêîé
Óìåíèå ðàáîòàòü ñ îôèñíîé òåõíèêîé:
- Êîïèðîâàëüíûå àïïàðàòû.
- Ïðèíòåð.
- Ñêàíåð.
- Ïðîåêòîð èëè èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà.
- Ôàêñ.
Çíàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå ÈÊÒ
- Çíàíèå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé Êîíöåïöèè öèôðîâîé òðàíñôîðìàöèè “Öèôðîâîé Êûðãûçñòàí” íà 2019-2023 ãã. è çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
- Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè».
- Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá ýëåêòðîííîì óïðàâëåíèè».
- Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá èíôîðìàöèè ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà».
Èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü
ÓÌÅÍÈÅ:
- Èñïîëüçîâàòü àíòèâèðóñíûå ïðîãðàììû.
- Çàùèùàòü èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû è äàííûå ïîñðåäñòâîì øèôðîâàíèÿ.
- Óñòàíàâëèâàòü ëîãèí è ïàðîëü.
- Ñîáëþäàòü ãèãèåíó èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ êîìïüþòåðîì.
Óïðàâëåíèå îðãàíèçàöèè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà
Îòäåë ïî îðãàíèçàöèè âûáîðîâ
Ñïåöèàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè ÖÈÊ â
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
- ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Ëåéëåêñêîé, Ñóëþêòèíñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ (Ã-Á) (1 âàêàíñèÿ);
- ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Àëàéñêîé, ×îíÀëàéñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ
(Ã-Á) (1 âàêàíñèÿ);

-

ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Îøñêîé, Àðàâàíñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ (Ã-Á)
(1 âàêàíñèÿ);
- ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Äæàëàë-Àáàäñêîé,
Ñóçàêñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ
(Ã-Á) (1 âàêàíñèÿ);
- ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Òîêìîêñêîé, ×óéñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ (Ã-Á)
(1 âàêàíñèÿ);
- ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÖÈÊ â Ûñûê-Àòèíñêîé,
Àëàìóäóíñêîé òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ (Ã-Á) (1 âàêàíñèÿ);
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëþáîãî ïðîôèëÿ.
«Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» ïî íàïðàâëåíèþ þðèñïðóäåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 3 ëåò, ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå 5 ëåò.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16;
- â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè.
Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Îòäåë ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ è áåçîïàñíîñòè äàííûõ
Ýêñïåðò (Ñ-À) (2 âàêàíñèè);
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è îáåñïå÷åíèÿ
êèáåðáåçîïàñíîñòè.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 1 ãîäà, ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå 3 ëåò.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Îá ýëåêòðîííîì
óïðàâëåíèè»; «Îá èíôîðìàöèè ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16.
Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé
Îòäåë óïðàâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé (ÈÈÑ)
- Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ÖÈÊ îòäåëà
óïðàâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìîé (ÈÈÑ) (Ñ-Á) (1 âàêàíñèÿ);
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëþáîãî ïðîôèëÿ.
Íàëè÷èå òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 1 ãîäà, ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå 3 ëåò.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Îá ýëåêòðîííîì
óïðàâëåíèè»; «Îá èíôîðìàöèè ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16;

-

Ñèñòåìíûå àäìèíèñòðàòîðû ÖÈÊ â
òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ÖÈÊ â Òþïñêîé ÒÈÊ (Ñ-Á) (1
âàêàíñèÿ);
Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ÖÈÊ â Ûñûê-Àòèíñêîé ÒÈÊ
(Ñ-Á) (1 âàêàíñèÿ);
Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ÖÈÊ â Íîîêàòñêîé ÒÈÊ (ÑÁ) (1 âàêàíñèÿ);

-

Ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð ÖÈÊ â Àëàéñêîé ÒÈÊ (Ñ-Á)
(1 âàêàíñèÿ).
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëþáîãî ïðîôèëÿ.
Íàëè÷èå òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå 1 ãîäà, ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå 3 ëåò.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Îá ýëåêòðîííîì
óïðàâëåíèè»; «Îá èíôîðìàöèè ïåðñîíàëüíîãî õàðàêòåðà»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16;
Ñåêòîð çàêóïîê
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò (Ì-À) (1 âàêàíñèÿ);
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëþáîãî ïðîôèëÿ.
«Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèÿ» ïî íàïðàâëåíèþ ýêîíîìèêà è
ôèíàíñû, «Ãóììàíèòàðíûå íàóêè» ïî íàïðàâëåíèþ þðèñïðóäåíöèÿ,
- íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà «Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè çàêóïêàìè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã» ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì
è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïêàõ»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16.
Ñåêòîð óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò (Ì-À) (1 âàêàíñèÿ);
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëþáîãî ïðîôèëÿ.
«Ãóìàíèòàðíûå íàóêè» ïî íàïðàâëåíèþ þðèñïðóäåíöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè:
ÇÍÀÍÈß:
- êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î ðåôåðåíäóìå
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»; «Î Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
- çàêîíîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: «Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ
ìåñòíûõ êåíåøåé»; «Î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè»; «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè»;
«Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ ìåñòíûõ êåíåøåé»;
- Ðåãëàìåíòà Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è
ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 13
èþëÿ 2011 ãîäà ¹16.

-

-

-

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå (ñ òî÷íûì óêàçàíèåì âàêàíòíîé äîëæíîñòè) íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Êîíóðáàåâà Ì.À.
ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, àâòîáèîãðàôèÿ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè, ëèáî îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè), ðåçþìå,
ôîòîãðàôèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè,
î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè è ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ñëóæáàìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî ìåñòó ðàáîòû);
êîïèÿ ïàñïîðòà;
ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà;
ñêîðîñøèâàòåëü (äëÿ äîêóìåíòîâ).

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â çäàíèè Öåíòðàëüíîé êîìèññèè ïî
âûáîðàì è ïðîâåäåíèþ ðåôåðåíäóìîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ïóøêèíà, 50, êàá. ¹201, ñ 7 ïî 20
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ñ 9.00 ÷. äî 18.00 ÷., ñ ó÷åòîì ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëè.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 62-0827 (ñåêòîð óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè).
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì ê êàíäèäàòàì ìîæåòå ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÖÈÊ è íà ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîé êàäðîâîé ñëóæáû (http://www.
shailoo.gov.kg/ èëè http://www.mkk.gov.kg/)
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АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Расценки на размещение рекламно-информационных материалов на официальном
сайте газеты «Эркин-Тоо»
Áàííåð
VIP Áàííåð
Áàííåð ¹1
Áàííåð ¹2
Áàííåð ¹3
Áàííåð ¹4

Ðàçìåð áàííåðà
468*60
120*240
120*120
120*90
120*60

Êîë-âî ðîòàöèé

Ñòîèìîñòü (ìåñÿö)
50 000 ñîì
16 000 ñîì
12 000 ñîì
10 000 ñîì
6 000 ñîì

Áðåíäèíã (ìåñÿö)
10 000 ñîì
10 000 ñîì
10 000 ñîì
5 000 ñîì
5 000 ñîì

Проект «Городского развития (ПГР)»,
финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:

СТАТЕЙНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ:
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîé ñòàòüè íà ïðàâàõ ðåêëàìû áåç óäåðæàíèÿ íà ãëàâíîé + ñîö.ñåòè
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîé ñòàòüè íà ïðàâàõ ðåêëàìû ñ óäåðæàíèåì íà ãëàâíîé â òå÷åíèå ñóòîê ñ
âûäåëåíèåì çàãîëîâêà+ ñîö.ñåòè
Ðàçìåùåíèå ñòàòüè íà ïðàâàõ ðåêëàìû áåç óäåðæàíèÿ íà ãëàâíîé (ñ ïðèâëå÷åíèåì
æóðíàëèñòà) + ñîö.ñåòè
Ðàçìåùåíèå ñòàòüè íà ïðàâàõ ðåêëàìû ñ óäåðæàíèåì íà ãëàâíîé â òå÷åíèå ñóòîê (ñ
ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà) âûäåëåíèåì çàãîëîâêà + ñîö.ñåòè

20 000 ñîì./åä.
30 000 ñîì./åä.
40 000 ñîì./ åä.
50 000 ñîì./ åä.

РАЗМЕЩЕНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ:
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîìàòåðèàëà íà ïðàâàõ ðåêëàìû áåç
óäåðæàíèÿ íà ãëàâíîé + ñîö.ñåòè
Ðàçìåùåíèå âèäåîìàòåðèàëà íà ïðàâàõ ðåêëàìû áåç
óäåðæàíèÿ íà ãëàâíîé (ñ ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà) + ñîö.ñåòè
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîãî âèäåîìàòåðèàëà íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ñ óäåðæàíèåì íà ãëàâíîé â òå÷åíèå ñóòîê+ ñîö.ñåòè, ñ
âûäåëåíèåì çàãîëîâêà
Ðàçìåùåíèå âèäåîìàòåðèàëà íà ïðàâàõ ðåêëàìû ñ óäåðæàíèåì
íà ãëàâíîé â òå÷åíèå ñóòîê (ñ ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà) + ñîö.
ñåòè, âûäåëåíèåì çàãîëîâêà

20 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 15 ìèí)
40 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 15 ìèí)
30 000ñîì /åä.
(õðîí: äî 15 ìèí)

15 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 5 ìèí)
20 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 5 ìèí)
20 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 5 ìèí)

10 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 1 ìèí)
15000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 1 ìèí)
15000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 1 ìèí)

50 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 15 ìèí)

30 000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 5 ìèí)

20000 ñîì/åä.
(õðîí: äî 5 ìèí)

* Стоимость изготовления видеоматериалов с хронометражем 15 мин – 20 000 сомов, за каждую дополнительную минуту + 1000 сомов.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ERKINTOO.KG
Пакет «Корпоративный» – 280 000 сомов в месяц
Ïðåäëàãàåìûå óñëóãè ñ ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà, äèçàéíåðà è îïåðàòîðà
Èíôîãðàôèêà, ëîíãðèä (ðàçìåùåíèå)
PR-ñòàòüè, èíòåðâüþ (ðàçìåùåíèå)
Âèäåîñþæåò (ðàçìåùåíèå)
Ôîòîðåïîðòàæ (ðàçìåùåíèå)
Êàðòî÷êè (ðàçìåùåíèå)
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîé Íîâîñòè êîìïàíèè (ðàçìåùåíèå íà ñàéòå + ñîö ñåòè)

Êîëè÷åñòâî
7
3
3
7
5
7

Пакет «Оптимальный» – 200 000 сомов в месяц
Ïðåäëàãàåìûå óñëóãè ñ ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà, äèçàéíåðà è îïåðàòîðà
Èíôîãðàôèêà, ëîíãðèä ( ðàçìåùåíèå)
PR-ñòàòüè, èíòåðâüþ (ðàçìåùåíèå)
Âèäåîñþæåò (ðàçìåùåíèå)
Ôîòîðåïîðòàæ (ðàçìåùåíèå)
Êàðòî÷êè (ðàçìåùåíèå)
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîé Íîâîñòè êîìïàíèè (ðàçìåùåíèå íà ñàéòà+ ñîö ñåòè)

Êîëè÷åñòâî
4
2
2
2
3
6

Пакет «Универсальный» – 140 000 сомов в месяц
Ïðåäëàãàåìûå óñëóãè ñ ïðèâëå÷åíèåì æóðíàëèñòà, äèçàéíåðà è îïåðàòîðà
Èíôîãðàôèêà, ëîíãðèä ( ðàçìåùåíèå)
PR-ñòàòüè, èíòåðâüþ (ðàçìåùåíèå)
Âèäåîñþæåò (ðàçìåùåíèå)
Ôîòîðåïîðòàæ (ðàçìåùåíèå)
Êàðòî÷êè (ðàçìåùåíèå)
Ðàçìåùåíèå ãîòîâîé Íîâîñòè êîìïàíèè (ðàçìåùåíèå íà ñàéòà+ ñîö ñåòè)

Êîëè÷åñòâî
3
1
1
2
2
5

*Вся рекламная информация размещается на портале ERKINTOO.KG

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Проект «Городского развития (ПГР)», финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:
ЗАКУПКА ИНВЕНТАРНЫХ ОБОРУДОВАНИЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ В ГОРОДАХ БАЛЫКЧИ И ТОКТОГУЛ
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè
ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå
ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ ïî íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå
14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
 720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (118),
 ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
 E-mail: zakupki@aris.kg.

Ñ/Î-193

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Проект «Городского развития (ПГР)», финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:
ЗАКУПКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОДОКАНАЛОВ В ГОРОДАХ КЕРБЕН И СУЛЮКТА

Í-470

Ï/Ï-265

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà
×¹733452
(îò 11.08.2014 ã.)
íà èìÿ Îáðàçöîâà
Ñåìåíà Ñåðãååâè÷à
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-471

Ñ/Î-193

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Городского развития (ПГР)»,
финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:
ЗАКУПКА АВТОМАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ ВОДОКАНАЛА ГОРОДА КЕРБЕН
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç
ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.
php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ ïî
íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå 14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 14.00
(ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
 720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà,
102, 11 êàá.
 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (118),
 ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
 E-mail: zakupki@aris.kg.
Ñ/Î-193

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Городского развития (ПГР)»,
финансируемый Всемирным Банком
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР:
ЗАКУПКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ (АВТОСАМОСВАЛ) ДЛЯ ГОРОДА СУЛЮКТА
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç
ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.
php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ ïî
íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå 14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 15.00
(ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:

 720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (118),
 ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
 E-mail: zakupki@aris.kg.
Ñ/Î-193

ПССИ по экономическим делам г. Бишкек

Ñ/Î-193

ªçãºí ðàéîíóíóí
òóðãóíó Êàäûðáàåâ
Äæàíûø Íóðäèíîâè÷êå
òààíäûê ìàìëåêåòòèê
àêò ×¹221483
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА,
НА ИМУЩЕСТВО:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè
ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå
ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ ïî íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå
14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 10.00 (ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:
 720040, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, 11 êàá.
 òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (118),
 ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
 E-mail: zakupki@aris.kg.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà ¹223837
(îò 15.10.2009 ã.),
¹230197 (îò
02.11.2009 ã.) íà èìÿ
Êîïòåâîé Âàëåíòèíû
Èâàíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ЗАКУПКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ АВАРИЙНОЙ БРИГАДЫ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ (АВТОСАМОСВАЛ) ДЛЯ ГОРОДА КЕРБЕН
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå íåîáõîäèìî ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ ÷åðåç
ñàéò ÀÐÈÑ. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ñêà÷àòü
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå ïîñëå
ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ ïî ññûëêå: http://www.aris.kg/index.
php?option=com_users&view=registration&Itemid=257&lang=ru.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû â îôèñ ïî
íèæå óêàçàííîìó àäðåñó íå ïîçäíåå 14 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, 16.00
(ìåñòíîå âðåìÿ).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â òå÷åíèå ðàáî÷èõ ÷àñîâ (9.00-18.00) ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó:

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
äîãîâîðà êóïëè è
ïðîäàæè ¹3045
(04.11.1992 ã.) è òåõ.
ïàñïîðò íà èìÿ
Àáäóðàõìàíîâîé Çàéíàï
ßñûíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-472

- Автотранспортное средство марки «Honda Stepwgn» 2003 года выпуска,
государственный номер 01KG326AF, принадлежащего ОсОО «Апрель ТВ».
Стартовая стоимость недвижимого имущества:
435 000 (четыреста тридцать пять тысяч) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.10.2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèåâñêàÿ, 96À, êàá. 616.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì
äåëàì ã. Áèøêåê, ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, çàêàí÷èâàåòñÿ
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Ñàðûìñàêîâ Ý.Ó.,
ñïðàâêè ïî òåë.: (0700) 92-82-06.

Í-469

Ноокат районунун Исанов атындагы айыл єкмєтїнїн Чеч-Дєбє
айылынын тургуну ЖИ Мамытов Зирек Омонович (ИНН
20501196100244, ОКПО 30189785 берилген кїнї 24.04.2018-ж.)
Èøìåðä¿¿ë¿ã¿í òîêòîòóï æàòêàíäûãûí áèëäèðåò.

Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, Èñàíîâ àéûë ºêìºò¿, ×å÷-Äºáº àéûëû.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 7-сентябры

“№1 КАНТ ПМКсы” ААК

ОАО «КАНТСКАЯ ПМК №1»

2021-жылдын 29-сентябрында саат 10.00дє
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу
єткєрїлє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.
Дареги: Бишкек ш., Абай кєч., 87.

сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоится
29 сентября 2021 года в 10.00 час. по адресу:
г.Бишкек, ул.Абая, 87.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Òåíäåð æûéûíòûêòàðû áîþí÷à êóðóëóø-ìîíòàæäîî èøòåðèí àòêàðóóãà Êîíòðàêòêà êîë êîþó
æºí¿íäº.
3. Åâðîïàëûê Ðåêîíñòðóêöèÿëîî æàíà ªí¿êò¿ð¿¿ Áàíêûíûí ëèíèÿñû áîþí÷à çàðûë Êåëèøèìäåðãå æàíà Êîíòðàêòòàðãà êîë êîþóãà ûéãàðûì óêóêòóó æ¿êòºº æºí¿íäº.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î ïîäïèñàíèè Êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò ïî ðåçóëüòàòàì òåíäåðà.
3. Î âîçëîæåíèè ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå
íåîáõîäèìûõ Äîãîâîðîâ è Êîíòðàêòîâ ïî ëèíèè Åâðîïåéñêîãî Áàíêà Ðåêîíñòðóêöèè è Ðàçâèòèÿ.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò
9.00äº áàøòàëàò.
Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìàòåðèàëäàð ìåíåí “¹1 Êàíò ÏÌÊñû” òºìºíäºã¿äºé äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Áèøêåê ø., Àáàé êº÷., 87.
Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà
óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí òèç¿¿ ê¿í¿ –
2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè â 9.00 ÷àñ.
Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êàíòñêàÿ ÏÌÊ ¹1» ïî
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáàÿ, 87.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –
28 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

ПССИ Первомайского района г. Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на недвижимое имущество,

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫнын

расположенное по адресу: г. Бишкек, ул. Осипенко, 70 по
стартовой продажной цене в размере 17 485 600 сомов.

ТЇЗЇМДЇК БЄЛЇМДЄРЇНЄ ТАЖРЫЙБАЛЫК
ТАКШАЛУУДАН ЄТЇЇ ЇЧЇН 35 ТАЛАПКЕРДИ
ТАНДОО БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАНАТ.
Документтер 2021-жылдын 19-сентябрынын саат
17.00їнє чейин кабыл алынат.
Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар,
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї документтердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кызмат орундары») жайгаштырылган.
Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайрылууга болот:
Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып баруу
бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, (0312)
66-90-18 телефондору аркылуу.

ПРАЙС БАРАКЧА

“Дубан” ЖЧК «Аймак» коомдук-саясий
гезитинин жана «Аймак.kg” сайтынын
2021-жылдын 28-ноябрында єтїїчї Жогорку Кеўештин
депутаттарын шайлоодогу талапкерлердин їгїт иштерин гезит
беттерине жана сайтка чагылдыруунун акысы

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) 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 8 îêòÿáðÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåë.: (0312) 30-31-85 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 6.

ОАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 27.08.2021 ã. ïîëíîìî÷èÿ ïðàâëåíèÿ è Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû. Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Óñòàâ ÎÀÎ
«Ýëåêòðîìîíòàæ» âíåî÷åðåäíûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îò
27.08.2021 ã., óòâåðæäåí åäèíîëè÷íûé èñïîëíèòåëüíûé îðãàí Îáùåñòâà - Äèðåêòîð. Íà äîëæíîñòü Äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» èçáðàí ×óãóíîâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷.
Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò 03.09.2021 ã.:
1. Ïðåêðàùåíû ïîëíîìî÷èÿ äèðåêòîðà ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» ×óãóíîâà Þ.À.
2. Äèðåêòîðîì ÎÀÎ «Ýëåêòðîìîíòàæ» èçáðàí Ìàìàñàèäîâ Àëèìàðäîíáåê Ìàõàììàäæàíîâè÷.

Ноокат районундагы
Кеўеш айыл єкмєтїнїн
Арбын айылынын тургуну
Маматайирова Жанаргул
Абдыкапаровна

Ранее опубликованное объявление
в газете «Эркин-Тоо» №93 (3272)
страница 19 на имя Торогелдиева
Айдина (Н-450) считать
недействительным.

ºç èøìåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòóï æàòêàíäûãûí
áèëäèðåò.

Æàïàðîâ Òàëàíò
Ñàãûíäûêîâè÷êå òèåøåë¿¿
æåêå èøêåðäèê ìàìëåêåòòèê
êàòòîî ê¿áºë¿ã¿
ÈÍÍ 21507196300036,
ÎÊÏÎ 29892634, êàòòîî
¹02190946 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, Êå¢åø àéûë ºêìºò¿, Àðáûí
àéûëû.
Ï/Ï-709

Áèçäèí äàðåê: Æàëàë-Àáàä øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 17.
Òåë.: (03722) 2-32-36, (0772) 12-82-67.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåðèè ×¹920327 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75

Ñ-479

Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
АСАНБАЕВ Наралы – 62-38-71

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

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

Í-467

Í-459

Ä-26

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé
ÈÊÒÏ ¹305649 (îò 01.03.2000 ã.)
íà èìÿ Óðäæåãèòîâà Áåéøåí
Äæóìàøåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-466

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

Ñ-350

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:

(ИНН 12701197600098,
ОКПО 29549712)

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

Ï/Ï-246

Àò-Áàøû ðàéîíóíäàãû
À÷à-Êàéû¢äû àéûëûíûí
òóðãóíó Àëìàêóíîâ
Êûëû÷áåêêå òèåøåë¿¿
(14.01.2013-æûëû áåðèëãåí)
¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-457

Í-465

“Àéìàê” êîîìäóê-ñàÿñèé ãåçèòèíå:
1 - ò¿ñò¿¿ áåòè – 20 ìè¢ ñîì
2 - 3 - 6 - 7- ò¿ññ¿ç áåòòåð – 6 ìè¢ ñîì
4 - 5 - ò¿ñò¿¿ áåòòåð – 7 ìè¢ ñîì
8 - ò¿ñò¿¿ áåòè – 8 ìè¢ ñîì
1 áåòòè äàÿðäîîäîãó æóðíàëèñòòèí ýìãåãè – 1000 ñîì
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - “Àéìàê. kg” ñàéòûíà:
“Àéìàê. kg” ñàéòûíà: 1 ïèàð ìààëûìàò – 1 000 – 2 000 ñîì
Ìààëûìàò, æà¢ûëûêòàð – 250 ñîì
Áèëäèð¿¿, ò¿çºò¿¿ (îïðîâåðæåíèå) – 500 ñîì
Êºëºìä¿¿ ïèàð ìàêàëà – 1 000 ñîì
Ôîòîðåïîðòàæ – 1 000 ñîì
Âèäåîìàòåðèàë 1 ìèí. – 200 ñîì
Æàðíàê 1 àéãà ÷åéèí – 1 000 ñîì
Æàðíàê 3 àéãà ÷åéèí – 3 000 ñîì

ªçãºí ðàéîíóíóí Áàø-Äºáº
àéûë àéìàãûíûí Ãóçàð
ó÷àñòêàñûíûí òóðãóíó
Õóðóëáàåâ Òóðàðáåêêå
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîä 5-06-020010-0492 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹720190 (îò 27.06.2017 ã.)
íà èìÿ Îðîçáàåâà Àñûëáåêà
Òîïîñîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-462

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè
èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Ìàìàñàèäîâà Àëèìàðäîíáåêà
Ìàõàììàäæàíîâè÷à ñåðèÿ
ÁÃÐ ðåã. íîìåð 251555,
êîä ÎÊÏÎ 27406888,
ÈÍÍ 21408197700230 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-456

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
×¹181422 (îò 30.01.2009 ã.)
íà èìÿ Äåðêåìáàåâà Àçàìàòà
Çàðûëäûêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
Â ¹035718 (îò 06.05.2008 ã.)
íà èìÿ Êàäûêååâà Æûëêûáàé
Êîé÷óêååâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì

Ð.Æ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé
×À ¹325 íà èìÿ Êûáðàåâà
Èìàíáåêà Äæóìàêìàòîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-468

Ä¿éøàëèåâà Áàòûøêà
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ×¹184449
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-464

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жана орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитинде жарыяланып, ал расмий жарыялоо болуп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакциянын позициясын билдирбейт.

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Áèçäèí äàðåãèáèç:
Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

´ Юстиция министрлигинен
берилген катталуу кїбєлїгї №592
Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума
кїндєрї чыгат.

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹865. Íóñêàñû 4320
Áàñóóãà 06.09.2021-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Сыйлык-сыймык

Кыргыз Республикасынын эл
артисти Нуркан ТУРСУНБАЕВ:

ЄЗ УЧУРУНДА
БААЛАНГАН
ЭМГЕК

“СЫЙЛЫГЫМДЫ
СЫЙМЫК МЕНЕН
КАБЫЛ АЛДЫМ”
- Маданият тармагында эмгектенгениме
68 жыл болду. Таттыбїбї Турсунбаева карындашым экєєбїз 1966-жылы Ташкенттеги А.Н.Островский атындагы кєркєм театралдык институтту ийгиликтїї аяктап келип, эмгек жолубузду азыркы Т.Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында бирге баштаганбыз.
Мен ушул кїндє да аталган театрда эмгектенип келем. Актёр катары 100дєн ашуун
спектаклдерде, 10дон ашуун фильмдерде
ар кыл каармандардын образдарын жараттым. Обончу-композитор катары 700дєн
ашуун обондуу ырларды жаздым. Драмалык жана куурчак спектаклдерге, документалдуу жана кєркєм тасмаларга музыка жараттым. Музыкант катары 14 улуттун музыкалык аспаптарында эркин ойноп, обон
чыгарам. Акындык, журналисттик єнєргє

Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын
кєз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата кыргыз
маданиятына салым кошкон бир катар єнєр адамдарын
мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоо жєнїндєгї
Жарлыкка кол койду. Сыйлык алгандардын дээрлик
баары єлкє їчїн кєп жыл талыкпай эмгектенишкен
татыктуу инсандар болушту. Биз Президенттин
Жарлыгы чыгаары менен сыйлык ээлери менен
байланышып, куттуктоолорду айттык.
Кыргыз Республикасынын эл
акыны Бактыгїл ЧОТУРОВА:

Кыргыз Республикасынын эл
артисти Айчїрєк ИМАНАЛИЕВА:

“ЭМГЕГИМДИ
БААЛАГАНДАРГА
ЫРААЗЫЧЫЛЫК
БИЛДИРЕМ”

“МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН
БЕРИЛГЕН СЫЙЛЫКТАР
ЧЫГАРМАЧЫЛ АДАМДАРГА
КАНАТ БАЙЛАЙТ”
- Сыйлык алгандан бери толкунданып жїрєм. “Эл артисти” деген наам берген бийлик єкїлдєрїнє, бизди кєтєргєн элиме,
кїйєрмандарыма жана дайыма колдоо
кєрсєтїп келген їй-бїлємє ыраазычылык билдирем. Бала кезимден чыгармачылыкка аралашып, азыр да андан кете
элекмин. Чыгармачылыкта колумдан
келишинче эмгектенип, 36 єлкєгє барып, дипломат, лауреат болуп келдим.
Ар бир чыгармамдын їстїнєн кылдаттык менен иштеп, аны элге арнап жаттым. Сахнаны сыйлап, элди кадырлап иштедик. Эмгегим бааланып жатканына єтє
кубанычтамын. Мамлекет тарабынан берилген сыйлыктар чыгармачыл адамдарга канат байлайт. Сыйлыгыбыз бизге канат болсун.

- Менде кубануудан мурда жоопкерчилик
пайда болду десем болот. Элдик акын болуш
чоў милдет, жоопкерчилик. Акындык єнєрїм бала кезимде эле башталган. Ал эми чыныгы акындык чєйрєгє
аралашканыма 40 жылдан ашты. Котормолорумду кошкондо 20дан ашык китептин автору болдум. Андыктан
“Сиз татыктуусуз”,- деп мени бул сыйлыкка Жазуучулар
союзу кєрсєткєн. Эмгегимди баалагандарга ыраазычылык билдирем. Азыр жакын санаалаштар чалып куттукташып, социалдык тармактарда элим куттуктоолорду жазып жатышат. Мени мындай колдоо да кубантып жатат.

Кыргыз Республикасынын
эмгек сиўирген артисти
Борончу КУДАЙБЕРГЕНОВ:

“БАШКА КЕСИПТЕШТЕРИМЕ
ДА УШУНДАЙ СЫЙЛЫКТАР
ЫЙГАРЫЛСА ДЕП ТИЛЕК
КЫЛЫП ТУРАМ”
- Сыйлыкка Маданият, маалымат, спорт жана
жаштар
саясаты министрлигинин атынан
к є р с є т ї лгєм. Эмгегим бааланып, Кыргыз Республикасынын
эмгек сиўирген артисти болдум. Кубанып турам.
Мындан бир топ жыл мурун документтерди топтоп, бир
аракет кылып кєргєнмїн. Бардык нерсенин єз убактысы болот
тура. Жакындарым, тааныштарым баары куттуктап жатышат.
Биздин чєйрєдє жїргєндєрдєн
мындай сыйлыкты ала баштаганыбызга аз эле убакыт болду.
Башка кесиптештериме да ушундай сыйлыктар ыйгарылса деп
тилек кылып турам. Куудулдук
єнєрдї аркалап, наам албаса да,
элдик артист болуп калган кєп
эле кесиптештерим бар.

да аралашып келем. "Пайгамбар баарына ыраазы, жогуна кайыл," демекчи, табиятыман атак-даўк кууп, сыйлык-наам
сурап кєргєн жан эмесмин. Бирок, ар бир
чыгармачыл адам эмгегинин їзїрїн кєрсєм,- дейт эмеспи. Тилекке каршы, ар дайым эле эмгек баалана бербейт тура. Єзгєчє кыргызда. Кечээ Президенттин Жарлыгы чыкканда менин да аты-жєнїм бар
экен. Айтаарым, ар бир чыгармачыл адамдын эмгеги єз учурунда бааланып, чыгармачылык шыкка демєєр боло берсин. Мен
сыйлыгымды сыймык менен кабыл алдым.

Кыргыз
Республикасынын эл
артисти Бек БОРБИЕВ:

“БУЛ СЫЙЛЫК
БИЗ ЇЧЇН ЧОЎ
ЖООПКЕРЧИЛИК”

Кыргыз Республикасынын эмгек сиўирген
артисти Гїлнара Кахарова:

“СЫЙЛЫК АЛГАНЫМА
ЄЗЇМДЄН МУРДА АТАМ
СЇЙЇНДЇ. КЄЗЇНЄ ЖАШ
АЛЫП ЫЙЛАДЫ”
- Буга чейин сыйлык алуу їчїн бир да жолу документ тапшырбаптырмын. Мындан бир нече жыл мурда тааныш эмес эле бирєєлєр чалып, “сизди сыйлыкка
кєрсєтєлї, паспортуўуздун кєчїрмєсїн бериўиз”,- дешкен.
Бирок, анда сыйлык берилген эмес. Бул жолу Айчїрєк Иманалиева телефон чалып, “документтериўди даярда” деп мени шаштырды. Ал менин да сыйлык алышыма тилектештигин билдирди. Ошентип, документ кабыл
алуунун акыркы кїндєрїндє баарын даярдап жетиштим. Негизи мен сыйлык деп чуркаган жан эмесмин. 90 жашка чыккан атам бар. Жыл сайын сыйлык алган маданият єкїлдєрїн кєрїп, “Менин кызыма неге сыйлык беришпейт”,- деп ойлоно берет экен. Сыйлык
алганыма єзїмдєн мурда атам сїйїндї, кєзїнє жаш алып ыйлады. Жарлык чыккандан бери телефон чалып куттуктагандар кєп. Элимдин мага болгон сый-урматы мени кубантты.

Кыргыз Республикасынын эл
артисти Азамат БОЛГОНБАЕВ:

“САДЫР ЖАПАРОВ
СЄЗ ЄНЄРЇН
СЫЙЛАП, КАДЫРЛАП,
КАЙРА ТЄРТ АКЫНГА
“ЭЛ АКЫНЫ”
НААМЫН БЕРДИ”

- Сыйлык алып кубанып турган чагыбыз.
Мындан 10 жыл мурда
бул наамды алам деп документ тапшыргам. Бирок, берилген эмес. Кийин дагы 2-3 жыл аракет
жасадым. Анда да берилбегендигинен быйыл
аракет кылган эмесмин.
Документ дагы тапшырган жокмун. Бирок, менин эмгегимди баалап
наамды ыйгарышты.
Ыраазычылык билдирем. Бул сыйлык эми
биз їчїн чоў жоопкерчилик. Элим ырларымды сїйїп угуп, ырдап
келет, бул да мен їчїн
чоў сыймык. Сыйлык
алган кесиптештеримдин баарын куттуктайм.

- 20 жылдан бери айтышка аралашып, тєкмєлїк єнєрдї аздектеп келем. 2000-жылдардын башында “Айтыш”
коомдук фонду тїзїлгєндєн бери айтыштарды уюштурууга жардам берип, бир нече сынактарга да катышып
келдик. Аалы Туткучев, Амантай Кутманалиев, Жеўишбек Жумакадыр агаларым менен биргеликте эл
акыны наамын алдык. Мындан бир нече жыл мурун
ушул эле тєрт акын "Эмгек сиўирген артисти" наамын бирге алдык эле. Єлкє башчысы Садыр Жапаров сєз єнєрїн сыйлап, кадырлап, кайра тєрт акынга
“Эл акыны” наамын берди. Кубанычыбыз койнубузга
батпай турат. Эми сыйлык тапшыруу аземинде да бир
толкунданабыз го.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

