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“УНААнын” ДИРЕКТОРУ
КЫЗМАТЫНАН БОШОТУЛДУ
Кыргыз Республикасынын Санариптик єнїктїрїї министрлигине караштуу «Унаа» мамлекеттик мекемесинин
директору Тумєнбаев Турусбек ээлеген
кызматынан бошотулду. Тийиштїї буйрукка Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов кол койгон. Ушул жылдын
26-августунда Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, "Унаа"
мамлекеттик мекемесинин иши текшериле башталган болчу.

ЖУРНАЛИСТ МЕЛИС
ЭШИМКАНОВ ЭСКЕРИЛЕТ
Белгилїї журналист, саясатчы,
коомдук
ишмер
Мелис Эшимканов
эскерилет. Маркумду эскерїї "АлаАрча" кєрїстєнїндєгї эстелигинин
алдында єтєт. Ага
журналистика чєйрєсїндєгї, чыгармачылыктагы ага-эжелер, кесиптешзамандаштар, саясаттагы їзєўгїлєштєрї чакырылды.
Эгемен Кыргызстандын журналистикасынын чыйыр салуучуларынын бири, калеми кїчтїї журналист, саясатчы, коомдук ишмер, Жогорку Кеўештин 3-чакырылышынын депутаты, азыркы кыргыз басма сєзїндє эмгектенген
журналисттердин жоон тобунун устаты
Мелис Эшимканов мындан 10 жыл мурда жарык дїйнє менен кош айтышкан.

СОТ ЄКЇЛДЄРЇ
ФУТБОЛ ОЙНОШТУ
Єткєн аптанын эс алуу кїндєрї ЖалалАбад шаарында кичи футбол боюнча Жогорку соттун жетекчисинин кубогу єттї. Турнирге Жогорку соттун тєрайымы
Нургїл Бакирова, аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров жана жергиликтїї фемида єкїлдєрїнїн судьялары катышты.
Судьялардан турган жети облустун жана Бишкек шаардык сотунун курама командалары катышкан. Жыйынтыгында
мыкты деп табылган їч команда кубок,
Ардак грамота, акчалай сыйлыктар жана Жогорку соттун тєрайымынын єтмє кубогу менен сыйланышты. Биринчи
орунду Ош облустук соту, экинчи орунду Талас, їчїнчї орунду Баткен облустук соту ээледи.

КЫШТЫН КАМЫН
АЗЫР КЄР...
Калкты кємїр
менен камсыздоо
иштери октябрь
айынын башында
башталат.
Бул
тууралуу
“Кыргыз Кємїр”
мамлекеттик ишканасынын директору
Мирлан Жакыпов билдирди. Анын айтымында, чечим кен казуу тармагынын
адистери менен кеўешип кабыл алынган. “Жакынкы 10 кїндє аба-ырайы кємїр казуу иштери їчїн жагымдуу болот.
Андыктан, ошол убакытта казуу иштери жїргїзїлїп, октябрь айынын башында єлкєнїн тїндїк аймагына кїнїнє 10
миў тонна кємїр алып келїїнї пландап
жатабыз”, - деди Мирлан Жакыпов.
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КЫРГЫЗ-ТЇРК КЫЗМАТТАШТЫГЫ
БИЙИК ДЕЎГЭЭЛГЕ ЧЫГАТ
Президент Садыр Жапаров 10-сентябрда Тїркия
Республикасынын вице-президенти Фуат Октайды
кабыл алды.
Мамлекет башчысы, дипломатиялык алакалар тїзїлгєндєн бери Кыргыз Республикасы менен
Тїркия эки тараптуу кызматташуунун бардык багыттары боюнча мамлекеттер ортосундагы кызматташуунун бекем пайдубалын
тїптєшкєнїн, кыргыз тарап стратегиялык мїнєзгє ээ болгон
эки тараптуу мамилелерди жаўы сапаттуу деўгээлге чыгарууга

кызыкдар экенин белгиледи. Тїркиянын вице-президенти Фуат
Октай кыргыз тарапка меймандостугу їчїн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровго жана жалпы кыргыз элине Тїркиянын Президенти Режеп Тайип Эрдогандын
жылуу саламын жолдоду. Садыр
Жапаровдун Тїркияга болгон расмий сапарынын жїрїшїндє жетишилген макулдашуулар эки тарап

менен теў жемиштїї ишке ашырылып жатканын канааттануу менен белгиледи.
Фуат Октай їстїбїздєгї жылдын 8 айында єлкєлєр ортосундагы соода жїгїртїїнїн оў динамикасы байкалганын, тараптар аны
акырындык менен жылына 1 млрд
АКШ долларына чейин жеткирїї
ниетинде экенин белгилеп, саламаттыкты сактоо, билим берїї,
энергетика, кен пайдалануу жана
эки тарапка кызыкчылык туудурган башка тармактарда биргелешкен кызматташууну тереўдетїїгє
даярдыгын билдирди.
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Эркиндик эўсеген ооган

Аймактар єнїксє – єлкє єнїгєт

Оогандык саясат таануучу Мухамед Исхак Шафак:

“АМЕРИКА МЕНЕН ТАЛИБАНДАРДЫН
КАНДАЙ КЕЛИШИМИ БАР
ЭКЕНИН БИЛБЕЙБИЗ”
Жакында биздин редакцияга ак жуумалынан келген ооган
жигит келди. Мен ооган да ушундай болобу деп ичимден ойлоп
койдум. Биз адатта ооган десе эле кара торусунан келген,
башына чалма салынган адамды элестетебиз. Ал эми бизге
келген жигит чылкый европалыктарча кийиниптир. Мухамед
Исхак Шафак аттуу бул ооган 2009-жылы Бишкекке келип,
Ата-Тїрк Университетинен, андан соў, К.Карасаев атындагы
Бишкек Гуманитардык Университетинен билим алып, саясат
таануучу адистигине ээ болгон экен жана аспирантураны
аяктап, жакында кандидаттык диссертациясын жактаганы
жатыптыр. Анын биздин редакцияга келгенинин себеби
тїшїнїктїї. Азыркы учурда анын мекени Ооганстанда абал
оор. Ал биз менен курган маегинде адегенде азыркы учурдагы
Ооганстандагы абал тууралуу токтолуп, анын атасын,
бир тууганын талибдер єлтїргєнїн, азыр ал жакта апасы,
карындашы, иниси жашап жатканын, алар менен телефон
аркылуу байланышып турганын айтты. Ага Ооганстанда
азыркы учурда абал кандай болуп жатыптыр деген суроо
менен кайрылдык.

- Ооганстанда абал оор, баш
аламандык єкїм сїрїїдє. Єлкє бийлигин басып алган талибандар тартип дегенди билишпейт, мамлекет башкаруу тажрыйбасы, эў башкысы
аларга ооган элинин басымдуу
бєлїгїнїн ишеними жок. Талибандардан эл коркот. Алар
бийликке келер замат бир топ
адамдарды жок кылууга їлгїрїштї. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында айтылып келїїдє. Мындан
жыйырма жыл мурда да талибандар бийликке келишкенде
биз “эч кимге тийбейбиз” деп
убада берип алышып, мамлекетте, маданиятта иштеген кишилерди алып кетишип, кыйноого салышып, єлтїрїп да салышкан. Ошондуктан эл коркуп калган. Бул тууралуу маалыматтар социалдык тармактарда кєп берилгендиктен сиздер да кабардар болушуўуздар
мїмкїн. Єзїмдїн эле бир туугандарымды айта турган болсом, алар ар кайсы жактарда
жашырынып жїрїшєт. Менин гана туугандарым эмес,
башка оогандар талибандардан оолак болууга аракет кылышууда. Бишкектен билим
алышкан менин кєптєгєн досторум Ооганстандын тышкы
иштер министрлигинде, ички иштер министрлигинде,
сот системасында, ошондой
эле мугалим болуп эмгектенип жатышкан. Талибандар
бийликти басып алгандан кийин аларга аябай кыйынчылык жаралды. Кыргыз Республикасына кантип жетсек
деп сарсанаа болуп, жардам
кїтїп жатышат. Бирок, аргасыздан эч жакка чыкпай отургандар да бар. Алар їчїн келечек белгисиз. Коркуу менен
жашап жатышат.
- Талибандар жергиликтїї жарандарга кандай эрежелерди сактоону талап кылып жатышыптыр?
- Алар тышкы маданияттарды кабыл албоо талабын коюшууда. Башка жактагылардын
кийимин кийїїгє тыюу салышууда. Аялдарга їйїўєрдєн
чыкпай отургула, биз уруксат
бергенден кийин гана сыртка
чыгасыўар дешїїдє. Аялдар
жумушка да алынбай, балдарын ойлоп азап тартышууда.

Алар качанга чейин їйїндє
чыдап отурушу керек. Бирэки кїн отурса болот. Анда
балдарын ким багат?. Талибандар аялдардын жашоо образы шариатта кандай кєрсєтїлгєн болсо ошондой болот деп айтып жатышат. Кєрїнїп тургандай, талибандар
биз 2001-жылга чейинки талибандардай эмеспиз, єзгєрдїк,
демократияга ыктап баратабыз
деп айткандары менен кылган
аракеттери бири-бирине тєп
келбей жатат. Менин угушума
караганда жогорку окуу жайларында кыздар єзїнчє класстарда, эркек балдар єзїнчє класстарда окушуп, кыздар хиджаб
менен окууга барышмакчы. Бул
жарандардын эркиндиги кысымга алынып жаткандыгынын далили.
- Талибандардын тез арада єлкєнї басып алышына
эмне себеп болду экен?
- Соцтармактардан Пакистандан да 15 миўден ашык кишилер талибандар менен кошулуп келишкен деген маалыматтар айтылган. Ооганстандын жарандары талибандар ушунчалык кыска убакыттын ичинде єлкєнї басып алат
деп ойлошкон эмес. Аскерлердин тез арада багынып беришин да кїткєн эмес элек. Кантип ушундай болуп кеткенине биз да таў калып жатабыз.
Америка менен талибандардын
кандай келишими бар экенин
да билбейбиз.
- Азыр Ооганстанда азыктїлїк маселеси кандай болуп жатат?
- Єзїўїздєр билгендей, Ооганстанда буга чейин эле кєп
кыйынчылыктар болуп келген. Калктын 80 пайызы жарды жашашат. Кечээ Ооганстандагы досторум менен сїйлєшсєм, нан жетишпей жаткандыгын айтышты. Мен кудайга
шїгїр эркин кыргыз єлкєсїндє
жашап келїїдємїн, бул жакта
досторум да кєп.
- Мухамед Шафак мырза, саясат таануу адиси катары айтсаўыз, Ооганстанда болуп жаткан окуялардын Орто Азия мамлекеттерине, анын ичинде Кыргыз Республикасына таасири тийиши мїмкїнбї?
- Албетте таасири болбой
койбойт. Бул таасирди кїчєтїїчї кїчтєр да жок эмес.
Ошондуктан кыргыз мамлекети бул маселеге айрыкча кєўїл
буруп, кєзємєлдї кїчєтїп, сак
болуулары керек.

- Ооганстандын келечеги
боюнча їмїтїўїз кандай?
- Канчалык кыйынчылык
болсо да їмїттї їзбєш керек.
Адам баласынын жашоосунда їмїт аябай маанилїї. Бирок, Ооганстанды ала турган
болсок, бул кєп улуттуу єлкє.
Пуштундар, тажиктер, єзбектер, казактар, кыргыздар, хазаралар сыяктуу кєп элдер жашашат. Єзїўїздєр билгендей бул
мамлекетте тынымсыз согуш
болуп келїїдє. Бул согуш кєбїнесе этникалык келишпестиктердин айынан чыгып отурган. Мен талибандардын келиши менен абал жакшырып кетет – деп айта албайм. Анткени, талибандар менен эч ким
бирге отуруп сїйлєшє алышкан эмес. Себеби, талибандар
эч качан єз кєз караштарынан
тайбайт. Алар шариат жолун
гана тандайбыз, биздин айтканыбыз айткандай болот, башка
системаны кабыл кылбайбыз
дешет. Мындай шартка хазаралар, тажиктер, тїрктєр макул болушпайт. Ошондуктан
ички талаш-тартыштар аябай
кїчєшї ыктымал. Анын їстїнє
ИГИЛ да Ооганстандагы абалды курчутушу мїмкїн. Кабул
аэропортундагы жардырууну
ИГИЛ жасаган деп айтып жатышат. Ушул себептен Ооганстандагы абалдын жакшырышына кєзїм жетпей турат.
- Єзїўїздїн келечек пландарыўыз кандай?
- Мен їчїн Кыргыз Республикасы экинчи мамлекетим болуп
калды. Себеби, мен бул жакта 12
жылдан бери жашап келе жатам.
Мында менин кєптєгєн тааныштарым, досторум бар. Алар менен абдан жакшы мамиледемин.
Албетте ата мекениме барып
иштеп, Ооганстан менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы экономикалык, маданий
байланышынын чыўдалышына єз салымымды кошкум келет. Бирок, талибандар Кыргыз
Республикасынан, Казакстандан, Россиядан билим алгандарды жактырышпайт, жок кылып
жибериши мїмкїн. Азыр бизге
Ооганстанга барып талибандар
менен жашоо мїмкїн эмес.
- Кыргыз Республикасынын жарандыгын алгыўыз
келеби?
- Албетте, мїмкїнчїлїк болуп калса эле жарандыкты алам.
Мен Кыргыз Республикасында
жашаганыма 12 жыл болду.
Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ

НООКЕН – МИСТЕСИ
ДЇЙНЄЛЇК РЫНОКТО БРЕНД
БОЛОТ…
72 жаштагы Тургунбек Аташов ЖалалАбад облусунун Ноокен районундагы
Бїргєндї айылынын тургуну. Ал їйбїлєсї менен 15 жылдан бери «КочкорАта» токой чарбасынан мисте
аянтынын 10 га жерин ижарага алып
иштетет. «Быйыл мистенин тїшїмї
мол болду», - дейт кубанганын жашыра
албаган аксакал.
«Быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалуу мистенин тїшїмї жакшы
болду. Мисте терими башталганда эле
тууган-урук, бала-чакабыз, айыл тургундары, бардыгы келип, ага жапа тырмак киришебиз. Мен їй-бїлєм менен 10
га жерди 49 жылга ижарага алгам. Жылына болжол менен 800 кг -1 тоннага
чейин тїшїм алабыз. 1 килосун КочкорАта базарынан 400-450 сомдон сатабыз.
Ижара акысына токой чарбасына 50 кг
мисте тєгєбїз. Таза киреше болжол менен 400 миў сомдун тегереги болот», деди айыл тургуну.
«Кочкор-Ата» токой чарбасынын
башкы токойчусу Замирбек Давлатовдун айтымында, чарбанын жалпы аянты 11 миў 978 гектарды тїзєт.
Жергиликтїї тургундар мисте аянттарын ижарага 5 жылдан 50 жылга чейин алышат.
«Бизде жалпысынан 72 їй-бїлє мисте токоюн пайдалануучулар болуп эсептелсе, 300 їй-бїлє аянттарды ижарага
алып иштетет. Алгачкы жылдары жерди 5 жылга беребиз. Эгерде алар мисте
дарактарын жакшы карап, єз убагында
сугарып, зыянкечтерден арылтып, эскирген бактардын ордуна жаўы кєчєттєрдї тигип жакшы караса, 25 жылга,
андан кийин 49 жылга чейин ижарага
беребиз», - дейт башкы токойчу.
«Быйыл тїшїм жакшы. Бул биринчиден, аба-ырайынан кєз каранды болсо,
экинчи жагынан мистени жакшы быша
элек кезинде тергенге уруксат бербеген
аракеттерибизден улам болду. Буга чейин кээ бир жарандар мистенин данеги быша элегинде їзїп алгандыктан,
тїшїм аз болгон жылдар болгон. Бирок, биз 3-4 жылдан бери эл арасында
тїшїндїрїї иштерин жїргїзїї менен
быйыл жакшы жыйынтыкка келдик»,
- дейт токойчу.
Замирбек Давлатовдун айтымында
район жана облус жетекчилиги тарабынан атайын чечим менен мистени терїї
убактысы да так белгиленген.
«Мисалы, быйыл мистени терїїгє
5-августтан баштап уруксат бердик.
Тїшїмдїн молдугуна жараша быйыл
«Ноокен - мистенин мекени» аттуу фестиваль, эл аралык деўгээлде биздин аймакта алгачкы жолу болуп єттї. Мурда
бизге Тїркия мамлекетинен гана экспортко алып кетебиз деген ортомчулар
келип, бааны ошолор коюп, монополист
болуп келсе, эми Ноокендин мистесин
дїйнє жїзї таанып, кардарлар кєбєйїп,
баасы мындан да жогорулайт деген жакшы їмїттєрїбїз бар», - деди Замирбек
Давлатов.
Белгилей кетсек, «Мистеland» же
«Ноокен - мистенин мекени» аттуу
эл аралык фестивалы биринчи жолу
Жалал-Абад облусунун Кочкор-Ата
шаарында болуп єттї.
«Кыргыз жерибиз кандай керемет.
Ар бир облустун єзїнїн башкаларга

окшобогон єзгєчєлїгї бар. Биз ошол
нерсеге басым жасасак эле аймактардын экономикасы алдыга жылып, жалпы элдин жашоо-шарты оўолот. Єзїўїздєргє белгилїї болгондой, Ноокен
– мистенин мекени. Андыктан, жергиликтїї калктын жашоо тиричилиги, алдыга койгон максаттары дал ушул мисте
менен байланышкан. Ошондуктан, биз
мисте єстїргєн чет элдик дыйкандар
менен тажрыйба алмашуу, жаўгактын
бул тїрїн єстїрїї, аны дїйнєлїк рынокко алып чыгуунун, мистени кайра
иштетїїнїн жолдорун издєє максатында мына ушундай «Мистеland» же «Ноокен – мистенин мекени» аталышындагы
эл аралык фестиваль уюштурдук. Жыйынтыгы жаман болгон жок», - дешти
иш-чараны уюштурган - Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын
жетекчилиги.
Уюштуруучулар белгилегендей, ишчаранын негизги максаты - Ноокен мистесинин эл аралык деўгээлде таанылышына жана жайылтылышына шарт тїзїї, айыл чарба жаатында инвестиция
тартуу. Андан тышкары, Ноокен мистесин экспорттоонун кирешелїї жолдорун табуу, дыйкандардын тажрыйба алмашуусуна, жаўы технологияларга багыт алуусуна расмий аянтча тїзїп
берїї. Аймактагы туризмди єнїктїрїї
жана мистени кайра иштетїїнїн жаўы
жолдорун аныктоо. Ноокен мистесинен пайдалуу жактары, башка мамлекеттердин мистесинин айырмачылыктары боюнча илимий иштерди жазуу
жана изилдєє, нукуралуулугун сактоо.
Алгачкы жолу єткєрїлгєн эл аралык
фестивалга Иран, Россия, Тїркия, Италия, Татарстан, Казакстан жана Єзбекстан мамлекеттеринин єкїлдєрї келишкен.
Белгилей кетсек, мисте - жаўгактардын адамзатына биринчи белгилїї болгон тїрї. Аны 10 миўдеген жылдар мурун эле Сирияда жана Иранда єстїрїшчї. Биздин єлкєдє мисте Жалал-Абад
облусунун аймагында єсєт.
Аймакта 33 миў гектардан ашык мисте токой бар. Алардын ичинен Ноокен
районунун Кочкор-Ата токой чарбасында 11 миўден ашуун гектар мисте аянтында болжол менен 1,7 млн мисте дарагы єсєт.
Мистенин курамында адам баласына
пайдалуу заттар кєп. Алар жїрєк-кан тамыр тутумунун иштешин жєнгє салып,
єнєкєт чарчоону жазып, адамга кїч-кубат
берет. Андагы В6 витамини, магний, калий, фосфор элементтери сєєктєрдїн бекем болушуна, кан тамырлардын нормалдуу иштешине єбєлгє тїзєт.
Альбина МЕТЕРОВА
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ЖАЙЫЛОВ Таалайбек
Ташиевич

Кубанычбек КАСЫМБЕКОВ, Бишкек шаарынын
Ленин райондук сотунун тєрагасы:

“БАШ МЫЙЗАМДА ЖАЗЫЛГАНДАЙ
СОТТОР КЄЗ КАРАНДЫСЫЗ ОРГАН”

ЄТЇНЇЧТЄР
АТКАРЫЛБАЙТ...

– Сот системасындагы негизги максат – жаш, билимдїї,
кесипкєй, инсандык сапаттары
бийик судьяларды дайындоо
аркылуу орчундуу єзгєрїїлєргє жетишїї жана сот адилеттигин жїзєгє ашыруу. Азыркы учурда соттордун кєз карандысыздыгы боюнча жеткиликтїї мыйзам ченемдери бар.
Бирок, ал соттордун кєз карандысыздыгын камсыздоодо
дагы да болсо жетишсиздик кылат. Президент Садыр
Жапаров белгилегендей, соттор бардык жагынан, эў биринчи материалдык жактан
кєз каранды эмес болушу керек. Судьялардын жеке адамдык сапаты, юрист, судья катары, кесипкєйлїк деўгээли,
мыйзам тарабынан кепилденген укук-милдеттеринин
бардыгы шайкеш келгенде гана кєз карандысыздыгы камсыздалат. Президент
Садыр Жапаров 2021-жылдын 5-мартында єткєн чоў
жыйында сот системасынын
кызматкерлерин соттордун
кєз карандысыздыгына жетишїїдє кимдир-бирєєлєрдїн
їстємдїгїнє кабылбай, мыйзамдын чегинде гана иш алып
баруусу, бир дагы терс кєрїнїштєргє жол берилбеши керектигин баса белгилеген. Сот
адилеттїїлїгїн жїзєгє ашырууда кандайдыр бир кийлигишїїлєр, басымдар, сураныч
менен єтїнїчтєр болуп ишке
тоскоолдуктар жаралса, жеке єзїнє тїз кайрылуу керектигин айтып ишеним телефонун берип, купуялуулук сакталаарына кепилдик берген.

СУДЬЯ УКУК
КОЛДОНУУЧУ
КАТАРЫ МЫЙЗАМДАН
ЧЫГА АЛБАЙТ
– Коомчулукта судьяларга
карата терс пикирлер болуп
келген. Аракеттеги судья кодекстеги мыйзамдарды колдонуп чечим чыгарат. Эгерде
судья туура эмес чечим чыгарса, жогорку инстанциялар
тарабынан туура эмес чыккан чечимдер жокко чыгарылат. Мындай жагдайлар судьянын ишинин сапатына терс
таасирин тийгизет. Ошондуктан, бир дагы судья єзїнїн чечимдеринин жокко чыгарылышын каалабайт. Тескерисинче,

кїчїндє калышына аракет кылат.

ТЕРИШТИРЇЇНЇН
КАТЫШУУЧУЛАРЫ
ПРОЦЕССТЕРДИ
СОЗДУКТУРАТ
– Негизи, соттук териштирїїнїн катышуучуларынын
бири келбей калганда процесс їзгїлтїккє учурайт. Ал
эми соттук териштирїїлєрдїн
узакка созулганынын азыркы
учурдагы себептеринин бири,
бул COVID-19 пандемиясына
байланыштуу. СИЗОдогу техникалык жабдуулардын, бєлмєлєрдїн жетишсиздиги ага
бирден бир себеп. Бизде соттук териштирїїнїн катышуучуларынын келбей калган учурлары кєп болот. Алар
прокурор, адвокат, жабырлануучу, айыпкер, кїбє болушу мїмкїн. Кээде котормочу
кошулат, булардын бири келбей калганда сот процесси їзгїлтїккє учурап, башка кїнгє
жылдырууга туура келет. Териштирїїнїн кєз карандысыздыгы, мыйзамдуулугу, объективдїїлїгї, адилеттїїлїгї, айкындыгы, ачыктыгы їчїн териштирїїгє катышуучулардын теў укуктуулугу деген
принциптер сакталышы керек.
Мындан сырткары камактагы
айыпкерлердин кылмыш иштерин кароо видеоконференц
байланышы аркылуу жїргїзїлїп, видеоконференц байланышында орундар ээленип
калгандыгына байланыштуу,
кийинки соттук териштирїїлєрдї бир, бир жарым ай
аралыгындагы мезгилге жылдырууга мажбур болобуз. Кандай кааласак да тартип, кезек
болгондуктан аны жакынкы
кїндєргє жылдыра албайбыз.
Аны компьютер тескейт. Убактысы келген кїнї эки жабырлануучунун бири, адвокат же
башка соттук териштирїїнїн
катышуучусу кандайдыр бир
жїйєлїї себептер менен дагы
келбей калат. Ошентип, ар бир
соттук териштирїїнї бир жарым айдан жылдырууга туура
келет. Негизи, иш тергєєдєн
башталат. Иш тергєєдє кєпкє
созулушу мїмкїн. Андан кийин иш биринчи инстанциядагы сотто, апелляциялык,
кассациялык инстанцияларда каралат. Кээ бир учурларда
татаал иштерде кабыл алынган чечим жокко чыгарылып,

иш кайра кароого жиберилиши мїмкїн. Кыскасы, мына ушул сыяктуу жагдайлардын негизинде сот процесстери жылдап созулат. Натыйжада, соттук териштирїїнїн
катышуучуларында, коомчулукта нааразычылыктар пайда болот. Сот кесибинин єзгєчєлїгї, табияты мына ушунда – алар эки тарапка теў жага
турган чечим чыгара албайт.
Мисалы, адам єлтїрїї боюнча
иште камактан баштап ємїр
бою эркинен ажыратуу деген
жазалар бар. Эгерде айыпкерге
эркиндигинен ажыратуу жазасы берилсе, жабырлануучу тарап ємїр бою эркиндигинен
ажыратылышы керек деп нааразы болот. Камалып жаткан
айыпкер: “Мага кєп жыл камак жазасы колдонулду, азайтып бергиле”,- деп арызданат.
Мындай нерселер ар дайым
боло бере турган кадыресе кєрїнїш. Бул жагдайларды калыпка салынган мыйзам менен да, жашоонун жазылбаган
мыйзамдары менен да жоё албайбыз. Сєзсїз бир тарап нааразы болот. Бул табигый кєрїнїш. Ошондуктан, биринчи инстанциядагы соттордун
кабыл алган сот актыларынын мыйзамдуулугун текшерїї їчїн жогорку инстанциялар бар. Биринчи инстанциядагы соттун чечиминин кабыл
алынышынын мыйзамдуу же
мыйзамдуу эместигин апелляциялык инстанция, андан
кийин Жогорку соттун кассациялык инстанциясы текшерет. Акыйкаттыктын акыркы
ишениминен їмїт кылгандардын кєпчїлїгї мыйзам чегинде чыккан чечимдерге ушундан кийин ынанышат.

АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН
МААЛЫМАТ ТУТУМУ
ШЕК САНООЛОРГО
БЄГЄТ КОЁТ
– Автоматташтырылган
маалымат тутуму (АИС программасы) 2019-жылдан бери иштей баштады. Сотко иш
келген учурдан баштап компьютерге катталат. Мурда тєрага бєлїштїрсє, кайсыл судьяга бєлїнєєрїн азыр компьютер тескейт. Мындан кийин
тєрага кийлигишти деген кїмєн саноолор болбойт. Соттун
тєрагасы компьютерден чыккан буйрукка кол гана коюп
берет. Кыскасы, автоматташтырылган система тутуму ар
кандай шек саноолорго, бїдємїк ойлорго бєгєт коёт.
Катталган иштер теў бєлїнїп, калыс каралганга мїмкїнчїлїктєр тїзїлдї. Мындан сырткары кылмыш иштеринин айкындуулугу їчїн
бардык сот процесстеринде
аудио-видео жазуу иштери
жїргїзїлєт. Кылмыш ишине болгон процесстин аудио
жазуусу иш менен кошо тиркелет. Соттук териштирїїнїн
катышуучуларынын коопсуздугун камсыздоо їчїн ар бир
судьянын иш бєлмєсїнє видеокамералар орнотулган.
Судьялардын иш бєлмєсїндє
эмне болуп жатканы серверге

тїшїп турат. Азыркы учурда кылмыш иштерине байланыштуу кодекстерге кайрадан єзгєртїїлєр, оўдоолор,
тїзєтїїлєр киргизилип кабыл алынууда. Киргизилген
єзгєртїїлєр кээде бир тармактын, тутумдун кызыкчылыгын коргогон мыйзамдар деп
шек туулбагандай кабыл алынышы керек. Андай мїчїлїштїктєр болбошу їчїн тергєєдєн баштап прокуратура, сот,
адвокатуралардын сунуштары,
соттук териштирїїнїн башка катышуучуларынын укуктары, кызыкчылыктары эске
алынып, андан кийин єзгєртїїлєр киргизилсе деген ойду айткым келет.

МАЙДА КЄЙГЄЙДЇ
ТААНЫШ МЕНЕН ЧЕЧЇЇ
ЧОЎ КОРРУПЦИЯГА
ЖОЛ АЧАТ
– Коррупцияга каршы мыйзамда каралган жолдор аркылуу їзгїлтїксїз кїрєш жїрїп
эле жатат. Бирок, жазалоо ыкмасы менен эле коррупциянын
тамырын кыя чабуу мїмкїн
эмес. Коррупцияга каршы курєштї башынан башташыбыз
керек. Бала бакчадан, мектептен баштап пенсионерге чейин элдин менталитетин єзгєртмєйїнчє бул нерсе токтобойт. Кыргыз Республикасынын айрым мамлекеттик
органдарында коррупция кулач жайган деп кинелегенден мурда “барба”, “суранба”,
"сунуш кылба" деген сыяктуу
канга сиўген жаман адаттарды жок кылууну ар бир адам
єзїнєн баштаса. Себеби, жазалоого жеткен чоў-чоў коррупциядан сырткары, майдабарат иштерди бїткєрїїдєгї
сурануулар, тааныш издєє,
белек-бечкектерди сунуштоо
дагы коррупция болуп саналат. Коррупциянын башаты
мына ошол жерден башталып,
ага эч кандай чара кєрїлбєгєнї жана этибарга алынбаганы
єкїнїчтїї. Жемкорлук менен
кїрєшїїдє 4-бийлик болгон
массалык маалымат каражаттарынын орду єтє маанилїї.
Бирок, алардын коррупциянын жїзїн ачуудагы иштери
аздык кылат.
Коррупцияга каршы ишчаралар, кыска, курч роликтер телекєрсєтїїлєрдєн, социалдык тармактардан тынбай берилип, бизди єнїктїрбєй жаткан жаман нерсе
єзїбїздє жатканы жана аны
менен кїрєшїї ар бир адамдын єзїнєн башталса деген
ойду аў-сезимге сиўирїї абзел. Журналисттер тарабынан жемкорлук менен кїрєшїїдє жаш муундардын психологиясын єзгєртє турган
таасири кїчтїї маалыматтар
байма-бай берилип турушу
керек. Бул боюнча бизде ишчаралар дээрлик жокко эсе.
Жалпы элдин кєз карашын
єзгєрткєндє, жаўы менталитетти калыптандырганда эў
жакшы жыйынтыктар болот
деп ишенем.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тутуму чоў жоготууга учурады. 2021-жылдын
9-сентябрында 51 жаш курагында Чїй
облусунун Аламїдїн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы
– аким Жайылов Таалайбек Ташиевич
мезгилсиз дїйнєдєн кайтты.
Жайылов
Таалайбек
Ташиевич
1969-жылдын 21-октябрында ЖалалАбад облусунун Токтогул районундагы Совет айылында туулган. И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин бїтїрїїчїсї
болуп саналат.
1986-жылы орто мектепти аяктаган
соў эмгек жолун Нарын совхозунда баштаган.
1987-1989-жылдары Советтик Армиянын катарына чакырылып, Афганистанда кызмат єтєгєн.
Кайтып келген соў 1989-2001-жылга
чейин Фрунзе машина чогултуу заводунда, Совет совхозунда, Ленин атындагы
заводдо жумушчу болуп иштеген. Андан кийин 1991-2001-жылдары «Шыкмамат» дыйкан чарбасында бухгалтер
болуп иштеген.
2001-2008-жылдары Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда почта бєлїмїнїн башчысы кызматын аркалаган.
2008-жылы И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетин ийгиликтїї аяктагандан кийин
Жайылов Таалайбек Ташиевич Токтогул районундагы Бел-Алды айыл єкмєтїнїн башчысы кызмат ордуна їч жолу
шайланган. 2019-жылы Жалал-Абад облусунун Токтогул райондук мамлекеттик
администрациясынын башчысы-акими
кызматына дайындалган.
2021-жылдын 22-майынан баштап
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен Чїй облусунун
Аламїдїн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким болуп
дайындалган.
Жайылов Таалайбек Ташиевичтин кєп
жылдык эмгеги бир катар мамлекеттик
сыйлыктарга кєрсєтїлїп, «Каармандыгы їчїн», «Аскердик сиўирген эмгеги
їчїн», «Ооган элинен ыраазычылык»,
«СССРдин Куралдуу Кїчтєрїнє 70 жыл»
медалдары, «Кыргыз Республикасынын
жергиликтїї єз алдынча башкаруусунун
мыктысы» тєш белгиси, Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнє караштуу Курулуш жана регионду єнїктїрїї мамлекеттик агенттигинин, Билим берїї министрлигинин, Коргоо министрлигинин,
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн
Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу єкїлїнїн, Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїнїн Ардак грамоталары менен
сыйланган.
Жайылов Таалайбек Ташиевичтин
жаркын элеси кыргыз элинин жїрєгїндє тїбєлїккє сакталат.
Маркумдун туугандарына жана жакындарына тереў кайгыруу менен кєўїл айтып, аза кайгысын теў бєлїшєбїз.
У.А.Марипов, С.С.Касмамбетов,
Ч.Абыкеев, А.К.Алиев, А.У.Жапаров,
Д.Д.Догоев, Ж.К.Бакашова,
У.Т.Кармышаков, Б.Р.Зулпиев,
А.А.Касымалиев, Ж.А.Асанкулов,
А.М.Маматалиев, Э.С.Тентишев,
А.Т.Сыргабаев, А.К.Алимбаев,
С.А.Ашимбаев, З.И.Жамалдинов,
М.К.Кожоев, Б.Н.Нарбеков,
А.А.Тюкебаев
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Маанилїї маек
Коомдук ишмер, профессор
Каныбек ОСМОНАЛИЕВ:

“БИЛИМ БЕРЇЇ
СИСТЕМАСЫН
САЯСАТТАШТЫРЫП
АЛДЫК” Є
ЖЕТИМИШ ЖЫЛДАП
ТЇПТЄЛГЄН ЭЛ
БАЙЛЫГЫ ТАЛАП
ТОНОЛДУ
- Биздин Кыргызстан СССРдин кулашына байланыштуу
єз очогун єчїрбєй оокат кыла баштаганына, мына 30 жыл
толуп отурат. Албетте, бул убакыт карт тарыхтын бир бїктємїндє эле кала турган алы бар.
Бирок, адам ємїрї менен єлчєй
турган болсок бир муунду толук камтыганга кудурети жетет. Кыргызстан кандай абалга
келдик, каякты кєздєй бара жатабыз? Жашоо-турмушубуз кантти? Єзїбїздїн жолубузду таба алдыкпы? Ушуга окшогон суроолор
кєп берилип, ага болгон жооптор
андан дагы кєбєйїп, дагы жаўы
суроолор пайда болуп, анын їстїнє їстєккє-босток пикирлерди айтып, сайрап эле келе жатабыз! Бирок, элдин жашоосу СССРден бери карай ырайымсыз тїрдє
эле начарлап кеткендигин моюнга
алуубуз абзел. Мен эми бул жерде
базар экономикасынын кєзїн же
жапайы мыйзамын дароо тїшїнє коюп, чеберчилик менен пайдаланып, СССРден калган эбегейсиз байлыкты шапа-шупа єз
ара-келишип алып, талап кеткен
чиновник-ууруларды жана “советтик кызыл кулак соодагерлерди” кошкон жокмун. Ал жексурлар калктын аз эле бєлїгїн
тїзїшєт жана бїгїнкї кїнгє чейин чардап жашашат. Єздєрїн
“элитабыз” жана “ак сєєктєрбїз” деп атап алышкан. Ошол
жапайы талап-тоноочулуктун
кайгылуу кесепети биринчи кезекте мугалимге, илимпозго,
врачка, маданият кызматкерине тийди. Кайдагы бир Батыштан ойлоп табылган “Песак”
аттуу афёралык псевдопрограмманы биздин ошол кездеги
саткын чоўдорубузга таўуулап
киргизе коюшуп республикабыздагы эў кубаттуу делинген
завод-фабрикаларыбызды талаптоноп тынышты. Аны ээлеп алган шылуундар жомоктогудай
байышты. Анан кезек колхозсовхоздорго келип, алардын дагы тїбїнє жетишти! Эгемен Кыргызстандын 30 жылдык доорундагы реалдуу картина мына
ушундай!

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇК
ЖЫЛДАРЫБЫЗДЫН
ЭЗИНДИСИНДЕ
КАЛГАН БИЛИМ
ЖАНА ИЛИМ
- Єлкєбїздїн билим берїї жана илим системасынын тагдыры

лкєбїз эгемендикке жетип, єз жолун єзї
таап, мамлекетибиздин жоопкерчилигин
колго алып, 30 жылда эмне деген
ийгиликтерди багындырып, кандай гана
кемчиликтерди кетирбедик. Биз менен бул
багытта коомдук ишмер, экс-депутат, физика,
математика илимдеринин доктору, профессор
Каныбек Осмоналиев ой бєлїштї.

абдан трагедиялуу болду! Мен
Советтер Союзунун доорунда билим алып, анан илим менен алектенген тагдырыма абдан ыраазымын! Ємїрїмдєгї эў
чоў бакыт катары кабыл алам.
Бийик тоолордун кучагында тєрєлїп, кадимки эле жалпы орто
билим берїїчї мектептен окуп,
анан институтка кирип, илимбилимге каныгып чыккан муундардын катардагы эле єкїлїмїн.
Ооба ал кезде билим алуу абдан
катаал талаптардын астында
болчу. Азыркыдай оўой-олтоў,
кайдагы бир мазмуну чолок, мааниси жок “силабустар” биздин
учурда кылмыш иштерине тете каралат эле. Андан кийин аспирантура, докторантура болду.
Бирок, ошол чыгымы эбегейсиз
зор болгон окууларды СССР мага бекер берди да. Ал їчїн менин талантым, тїйшїктїї эмгегим, аракетим гана талап кылынды. Болгондо дагы абдан катуу!
Жїздєн бирибиз гана чыдап, татыктуу болуп єтє алдык! Ар ким
єзїнїн алына жараша кесип тандап кетти. Бирок, СССР алардын
баарын бекер окутту. Жалпы орто билимден баштап, кесиптик
билимдин тепкичтери болушкан башталгыч, атайын орто жана жогорку окуу жайлары жаштар їчїн бекер болду. Ал турсун
жєндємїбїзгє жараша стипендия
алып окудук. Азыр балдарым менен неберелерим жомок катары
кабыл алышып ишенишпейт.
СССРдин билим берїї системасы дїйнє жїзїндє эў алдыўкы орунда болчу. Айрыкча, мектептери, кесиптик окуу жайлары,
училища, техникумдар, институттар жана университеттер керек болсо дїйнєлїк эталон болушкан! Окуу жайлардын абалдары, мугалимдер менен окутуучулардын социалдык маселелери ар дайым бийликтин камкордугунда, кєз алдында турган.
Жергиликтїї бийликтин єкїлдєрїнїн эў башкы функцияларына
кирген. Мугалимдердин кесиптик деўгээли єкмєт тарабынан
тынымсыз кєзємєлдєнїп турган.
Алар їчїн райондук, областтык
жана республикалык билимди
єркїндєтїї мекемелери эў жогорку деўгээлде иштеп турушчу. Мен єзїм мектепте физика
мугалими болуп иштедим. Мага электр энергиясы бекер болчу. Жылына 2 тонна кємїр бекер берилип, отун-суу маселеси

дагы зор жеўилдиктер менен
камсыз кылынаар эле. Ар бир
сабакка “сааттар аралык” план
жазып, аны єзїм мыктылап єздєштїрїп, андан кийин завучка
кол койдуруп алып гана класска кирчїмїн. Ар бир жумада менин сабагыма завуч баш болгон,
кээде директор єзї дагы, эў тажрыйбалуу мугалимдер киришчї. Сабактан чыкканда мугалимдер бєлмєсїнє алып кирип
алышып, менин сабагымды “жиликтеп” талкуудан єткєрїшчї.
Кандай гана пайдалуу кеўештер
болду. Ошонун инерциясы менен дагы эле иштеп-жашап келем. Халтура кылуу, жарым жан
сабак єтїї же лекция окуу тїшїмє дагы кирбейт. Советтер Союзунун илимий-техникалык жетишкендиктери, албетте жалпы
орто билим берген мектептерге
байланыштуу эле. Ошондуктан,
космосту биринчи багынтып,
завод-фабрикаларды кїрїлдєтє
куруп, колхоз-совхоздорду укмуштуудай єстїрїп элдин жыргал турмушун камсыз кыла алган. Бул жетишкендиктер бир гана сапаттуу билим менен байланыштуу болду!

АТТАРЫ УЛУК,
СУПАРАСЫ КУРУК
ПРОГРАММАЛАР
- Биз эгемендикти оўой эле алдык. Бул тарыхый сейрек кезигїїчї феномен! Кыргыз элинин
ырыскысы дал ушул. Кылымдар бою эўсеп келген їмїтїбїз
орундалып, алгачкы ирет, Улуу
Окябрь революциясынын шарданы менен шарттуу тїрдє болсо
дагы мамлекеттїї болсок, анан
чыккынчылар СССРди кыйратышкандан соў толук эгемендїї
єлкє боло алдык. Тилекке каршы, ошол 1991-жылдын 31-августунан бери эле СССРден калган
байлык – ресурстардын калдыктарын эле кемирип жеп келе жатабыз. Жеке чарба менен эмгек
мигранттарынын аракети болбогондо жєн эле кыйрап калмакпыз. Элден айланса болот. Мен
сєз кылып жаткан билим системасы деле карапайым эле элдин жеке акчалары менен кармалып турат. 30 жылда бийлигибиз советтик окуу системасын
толук талкалап салып, анын ордуна бир дагы альтернативалуу
окуу системасын сунуш кылууга

кудурети жетпеди. Андай тїйшїктїї вазийпадан кылмыштуулук жол менен качып, окутуу саясатыбызды чет элдик шылуун жана псевдореформаторлордун колуна салып беришти.
Алар биздин мектептерде єзїлєрї каалаган жана кыйраткыч
саясатын жїргїзє башташты. Кадимкидей эле тажрыйба жасай
турган лабораторияга айландырып жиберишти. Ушул эле кєрїнїш кесиптик окуу жайларыбыздын 3 тепкичине дейре жайылды. “Кой-ай!”- деген бийликтеги
киши болбоду. Анча-мынча чырылдап баш кєтєргєндєрїбїздї
жумуштан алып, куугунтуктап,
элге жаман кєрсєтїп, чїнчїтїп
жиберишти. Эстеп кєрїўїздєрчї?
“Жан башына каржылоо”, “Айылдык билим берїї”, “Каталиктикалык фонддун” долбоорлору ж.б. кыйраткыч диверсиялар
биздин мектепте эмне кылышты?
Ал эми “Жалпы республикалык
тестирлєє” афёрасы жаштарыбыздын кол жазуусун мунжу кылып, ойлонуу касиеттерин инвалидге айлантып салышты. Балдарыбыздын 11 жыл ичиндеги
окуу кєрсєткїчтєрїн мїнєздєгєн
жетилїї аттестаттарын эч нерсеге жарабаган бир кагазга айландырып коюшту. Ушунун баарын
жалпаўдап биз єзїбїз кошомат
кылып колдоп келдик го? Єтє
катуу жагымпоздук кылгандар,
мамлекеттик сыйлык-наамдарды
алышып, принципке турган мугалимдер куугунтукталышты.
Олигарх мектеп директорлорунун кастасы пайда болду. Айрыкча, Бишкек жана Ош шаарларында. Алардын эў алдыўкылары баягы завод-фабрикаларды
ээлеп алып, жомоктогудай байыгандардан калышпай байлык
топтоого жетишишти. Мунун
баарын билип эле турабыз. Бирок, кєзгє сайып кєрсєтїп, ашкере кылып коомду айыктыралы дегендерибиз жокко эсебиз.
Анткени, “ак карга” кылып сыртка чыгарып коюп жатышат! Жогорку окуу жайларды талкалаган Болонья процессинин, илимди талкалаган ИНТАС, НАТОнун
ж.б кыйраткыч программаларын
айтпай эле коёюн. Аны кечээги
эле КУИАдагы шайлоолор ачык
ашкере кылып кєрсєтїп койду.
Илимий даражалар менен наамдарды ыйгаруу базардын эле эрежесине баш ийип калган. Мунун
баары бїгїнкї кїндєгї ачуу чындык! Ошондуктан, президентибиз билим берїї жана илим системасындагы мындай абалды тезинен карап чыгып, адилет баа
берип, керек болсо, Коопсуздук Кеўешинин отурумуна койсо жакшы болоор эле. Билим
берїї системасы менен илимди
мындан ары тємєндєтїї мїмкїн

эмес! Жетишет, баарыбыз акылыбызга келели жакшылар, демекчимин! Ансыз деле жаштарыбыз ар тїрдїї экстремисттик, деструктивдїї агымдарга
сугарылып, кыргыздын каадасалтын, їрп-адатын тоготпой калышты. Улуттук идея жєнїндє
айтсаў мыскыл мамилеге дуушар
болосуў. Муну дагы 2-3 жыл деп
кїтпєй азыртан, кїнї-тїнї тартипке салуу милдети мойнубузда турат. Материалдык байлыкты биринчи орунга коюп, руханий наркыбызды ары тїртє салганыбыз ушул кейиштїї абалга
алып келди. Мунун эў биринчи
себеби, мектепти колдон чыгарып жибергенибиз болду. Мугалимди кейиштїї абалга кептеп,
кайдагы эле бир караўгы жолго
тїшїп алганыбыз айып болду!

БИЛИМСИЗ ДЇЙНЄ
КАРАЎГЫ
- Билим берїї тармагын оўдоп
кетїї бїгїнкї кїндїн эў негизги милдети. Ага баарыбыз жапа тырмак киришїїбїз зарыл.
Негизги катышуучулар-ата-эне,
окуучу жана мугалим. Їчєєнїн
єз ара гармоникалык аракеттери гана билим системасын кризистен чыгарат. Єзї билим берїї системасын єтє эле саясатташтырып алганбыз. Мектеп мугалимдери менен ЖОЖдордун
окутуучулары шайлоо учурунда
гана керек. Андан кийин аларды бийлик карабайт. Єнїккєн
єлкєлєрдїн мисалын карайлычы. Японияда мугалимдин статусу мамлекеттик кызматчы менен теўдештирилген. Бардык социалдык гарантиялар берилет.
Бирок, педагогдор бир дагы саясий иш-чараларга мажбур менен
тартылбайт. Мугалимдин кадыры ар дайым биринчи орунда турат. Германия менен Австрияда
болсо айыл мугалиминин маянасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердикинен
жогору турат. Биз эмне їчїн андай жолго бара албай келебиз?
Анткени, бизде саясий бийликти баюунун жолуна салып алганбыз. Аны иш жїзїнє ашыруу їчїн бардык бюджеттик кызматкерлер кыўк этпей баш ийип,
ошол амбициялары зор, бир ууч
“элиталарга” кызмат кылуулары керек. Биз мындай зыяндуу
стереотипти тез аранын ичинде
сындыруубуз зарыл! Андай жолго бара албасак єлкєнїн жаркын
келечеги жєнїндє кыялданбай
деле койсок болот. “Болду, жетишет!”-деп кыйкырып, жаратмандуулук жолго тїшїїчї убактыбыз келди! Эртеў кеч болуп калат!
Айзада ДЇЙШЄНБАЕВА
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«Келечек» жаш муундарга руханий адеп-ахлактык
таалим-тарбия берїї
ПРОГРАММАСЫ
КИРИШЇЇ
«Инсандын руханий адеп-ахлактык єнїгїїсї жана дене
тарбиясы жєнїндє» Кыргыз Республикасынын Президенти
Жапаров Садыр Нургожоевичтин алгачкы Жарлыгы азыркы
коомдогу руханий кризистин абалына олуттуу кєўїл буруу
менен кабыл алынгандыгын кїбєлєндїрїп турат. Учурда
дїйнє жїзїндєгї технологиялык процесстердин єсїп жаткан доорунда коомдогу руханий адеп-ахлактык, маданий
баалуулуктар єзгєчє мааниге ээ болууда. Ал їчїн жарандардын, єзгєчє єсїп келе жаткан муундун руханий адепахлактык абалы жєнїндє дайыма камкордук кєрїї, жаратман чыгармачылыкты колдоо, сергек жашоо ыўгайын жана їй-бїлє баалуулуктарын пропагандалоо талап кылынат.
«Келечек» жаш муундарга руханий адеп-ахлактык таалим
тарбия программасы (мындан ары - «Келечек» программасы) жогоруда аталган жарлыктын талаптарын ишке ашыруу менен коомду руханий адеп-ахлактык кризистен алып
чыгып, мамлекеттин маданий-руханий иш-аракетин туура
жолго коюу максатында аткарылуучу иш-чаралардын бири
катары иштелип чыкты.
Эмне їчїн бул программаны тез арада сєзсїз кабыл алышыбыз керек? Ден соолукту чыў кармаш їчїн кїн сайын
учуру менен тамактануу режимин сактоо кандай зарыл болсо, адам руханий жактан да кїн сайын тиешелїї єлчємдє
туура азыктанууга муктаж. Болгон айырмасы, эгер адам тамактанбай койсо, ал физикалык жабырлануу аркылуу ачкалыктын таасирин сезет жана тамактануу аркылуу абалдан
чыга алат. Ал эми адам руханий жактан єз учурунда тиешелїї деўгээлде азыктанбаса, айлана-чєйрєсїнє, жакындарына, коомго болгон мамилеси єзгєрїлїп, тескери жолго тїшїп баратканын билбей кїн єткєрє берет. Эў коркунучтуусу, «бардык ишти туура, акыл менен жасап жатам»
деген тар ишенимибиз улам кїчєп бекемделип баратканын
туйбагандыгыбызда. Жыйынтыгында кайра оўдоого болбой турган абалга тїшїп калышыбыз да толук мїмкїн. Бул
жеке адамга карата алганда.
Ал эми мамлекеттик деўгээлде алганда андан да кооптуу кырдаал жаралат. Єлкє жарандарынын мекенчилдик,
адептїїлїк, ыймандуулук, наркты, каада-салтты сактоо,
чынчылдык, улуттук биримдик, улуттар аралык ынтымак
деген адамгерчиликтин эў башкы коомдук факторлору билинбей кыйроого учурайт.
Руханий кризистин келип чыгышына себепкер болгон
бир нече туташ кырдаалдар тїзїлгєндїктєн жана ага мамлекеттик деўгээлде кєўїл бурулбагандыктан, бїгїнкї абалга кабылдык. Кризиске туш болгон так мисалдарды келтире кетсек.
Биринчи, окурмандардын китепканаларга барбай калгандыгы. 30-40 жылдан бери китепканаларга жаўы жазылган китептер тїшпєгєндїктєн, китепканалар учур талабына ылайык єзгєрїп, мисалга окурмандарга электрондук китептерди тартуулоого єтпєй, эски консервативдик абалдан
чыкпай туруп калгандыктан жана башка ушул сыяктуу себептерден жан дїйнєнї байытуунун булагы болгон китеп
окууга кызыгуу жок болуп баратат. Иш ушул боюнча уланса, арадан аз жыл єтпєй китепканалар системасынан толук
айрылып калышыбыз мїмкїн.
Экинчи, драм театр, опера балет жаатындагы кризис. Жаўы драмалар, пьесалар, опера балеттер жазылбагандыктан,
ал жайларда 30-40 жыл мурда жазылгандарды коюп келатышат. Жыйынтыгында система толугу менен кризиске учурап, театрга кєрїїчїлєр барбай калышты. Тармакты реформа кылып, коом талабына ылайык єзгєртїї аракети жок.
Їчїнчї, кино тармагы. Акыркы жыйырма жылда бир да
мыкты кинофильм тартылган жок. Себеби, мыкты киносценарий жок. Аны жазган жазуучулардын чыгармалары учуру менен чыкпай калды.
Тєртїнчї, улуттук тилдин таза сакталышына коркунуч
келїїдє. Кєркєм сєздїн кунары качып, жазуу жана сїйлєє
мамилелери кыска, орой, кайталанма нукка єтє баштады.
Адамдардын жан дїйнєлєрї тарып, эгоистикке, жеке кызыкчылыкты баарынан жогору коюуга, ач кєздїккє ооп
кетти. Сєз мааниси жок боло баштады. Тилге болгон кайдыгерликтен «Кыргыз тили жарды тил. Кыргыз тили техникалык тил эмес. Кыргыз тили иш кагаздарынын тили
эмес...» - деген сыяктуу тилди кемсинтїїлєр кїчєєдє. Себеби, кєркєм адабияттар кеўири нускада чыгарылбай, жаш
муун їчїн жетишсиз болгондуктан, мамлекеттик тилди єздєштїрїї кризиси курчуду. Мындан ары улай санай берсек
тизме дагы узарат. Жыйынтыгында адамдарга кїн сайын
руханий азык берїїчї тармактар жарытылуу иштебей, тиешелїї продуктусун єндїрбєй калды.
Эгер статистикага карасак, бїгїнкї кїндє республикада
1,5 миллионго чукул жаш муундун єкїлдєрї бар. Бул калктын санынын дээрлик 25 пайыздан ашыгын тїзєт дегендик.
Жаш муунду руханий интеллектуалдык маданияттуулукка, адеп-ахлактыкка тарбиялоо иштерин жїргїзїї – мамлекеттин башкы милдети. Ал эми бул ишти жолго коюуда
кєркєм чыгармалардын ээлеген орду єтє чоў. Тилекке каршы акыркы 20 - 25 жыл ичинде бул тармакка дээрлик кєўїл бурулбай калгандыктан, колго алып кармана турган
чыгармалар жокко эсе.
Кыскартып айтканда, так ушундай мамлекеттик, улуттук
деўгээлдеги кооптуу кырдаалдарды толук кєрїп туруп унчукпай отура бербестен, токтоосуз аракеттерди баштоо зарыл.
Программаны иштеп чыгууда негизги максат катары Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен бекитилген Инсандын руханий адеп-ахлактык єнїгїїсї жана
дене тарбиясы жєнїндє концепциянын алкагында каралган
иштер жана «Маданият жєнїндє» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын тиешелїї талаптары жетекчиликке алынды.

Программанын максаты
Мамлекеттик идеологиянын учурда эске алынбай келаткан тармактарын калыбына келтирип, системалуу иш алып
баруу менен руханий адеп-ахлактын, маданияттын бїгїнкї
жана келечектеги ийгиликтери їчїн кызмат кылуу.
Мамлекет тарабынан бєлїнгєн каражатты толугу менен
мамлекеттик туруктуу идеологиянын кызыкчылыгы їчїн
пайдалануу.
«Келечек» программасынын багыттары боюнча тынымсыз жана натыйжалуу аракеттенїї менен кєздєгєн ийгиликтерге жетишїї.
Ар бир багыттын аткарылышы бїгїнкї жана келечек муун
їчїн єтє чоў жоопкерчиликтїї иш экендигин тїшїнїї менен кабыл алып, аны муундан-муунга єтїп тура турган мураска айландыруу.
Программанын милдети:
- «Келечек» программасынын иш багыттарынын талаптарын бузбастан так, туура аткаруу;
- Иштин єсїп-єнїгїшї їчїн жаўы программаларды жана
багыттарды иштеп чыгып, жаўыртып турууга тынымсыз
аракеттенїї;
- Бардык ишти ачык жїргїзїї жана жылына бир жолу жасалган иштер боюнча коомчулукка маалымат берип туруу;
- Коомчулук менен тыгыз иш алып баруу;
- Мамлекеттик идеологиянын кызыкчылыгы їчїн туруктуу так кызмат кылуу.
Руханий адеп-ахлактык жактан єнїктїрїї жана
тарбиялоонун негизги багыттары
«Келечек» программасы негизги алты багытка ылайык иш
алып барат. Биринчиси, «Бєбєк» (бала бакча курагындагылар) 3 жаштан 6 жашка чейинкилер їчїн. Экинчиси, «Тестиер курак» (1-класстан 4-класска чейинки курактагылар).
Їчїнчїсї, «Жеткинчек» (5-класстан 8-класска чейинки курактагылар). Тєртїнчїсї, «Єспїрїм» (9-класстан 11-класска
чейинки курактагылар). Бешинчиси, окурмандарды адамзаттын жетишкен интеллектуалдык илим-билимине, адеп
ыйманга, мекенчилдикке, ынтымак-ырашкерликке, улуттук нарк салтты билїїгє, тил байлыгын арттырууга таасирин тийгизїїчї «Атайын тандалган» кєркєм чыгармаларды чыгаруу багыты. Алтынчысы, илимий багыттагы чыгармаларды, мисалы, «Кыргыз тилинин тїшїндїрмє сєздїгї», «Илимий терминдердин сєздїгї», «Фразеологиялык
сєздїк», «Медицина илимдеринин сєздїгї», «Орфографиялык сєздїк», «Мамлекеттик иш кагаздары менен иштєєнїн
эрежелери», «Котормо сєздїктєр» ж.б.у.с. басып чыгаруу.
Жогорудагы аталган алты багыт боюнча буга чейин мамлекеттик деўгээлде иш жїргїзїлбєгєндїктєн, окурмандар
їчїн бул багыттагы эмгектер жаралбай келген. Мындан улам
чыгармачыл чєйрєдєгї бул багытта иштеген жазуучулардын, окумуштуулардын эмгектери бааланбай калгандыктан,
алар мындай майнабы жок, баркы бааланбаган тїйшїктїї
иштерди таштап коюшууда. Бул алты багыттагы эмгектердин чыкпай токтоп калышы єз учурунда жарандарыбыздын
жалпы руханий интеллектуалдык маданиятынын, илимбилиминин єсїшїнє терс таасирин тийгизїїдє. Ошондуктан мамлекеттик идеологиянын омоктуу бир бєлїгї болгон
бул багыттар боюнча иш колго алынууда.
Мамлекеттин жарандарынын интеллектуалдык деўгээли
єз калыбында єнїкпєй дїйнєлїк адамзат жетишкен цивилизациялык єсїштєн артта калышы, илим-билим боюнча
тїшїнїктєрїнїн мокошу, руханий маданиятынын тємєндєшї єз кезегинде мамлекеттин келечегине эбегейсиз тескери таасир берээри анык. Ар бир мамлекет мындай кемчилдикке жол бербеш їчїн туруктуу чара кєрїп, бул багыттагы тиешелїї иштерди токтотпой аткарууга милдеттїї. Єз
учурунда руханий маданияттын, коомдогу интеллектуалдык деўгээлдин жогору болушу, мамлекеттин мамлекеттїїлїгїнїн бекемделишине єбєлгє тїзєт.
«Келечек» программасынын башкы максаты – мамлекеттик идеологиянын бїгїнкї кїнгє чейин кєўїл бурулбай
унутта калган тармагын кайра калыбына келтирїїнї колго алуу менен мамлекетибиздин мамлекеттїїлїгїн бекемдєє иштерин аткарат.
Максаттуу алты багыт «Келечек» программасын ишке
ашыруунун негизги мазмуну болуп эсептелет.
Наристе бєбєк
(3 жаштан 6 жашка чейинки наристелер їчїн)
Наристе бала акыл-эси єєрчїп єсє баштаган сайын тїстєрдї айрып таанууга далалаттанат. Ошондуктан наристелерге арналган баштапкы чыгармалар ачык, даана тїс менен чыгарылат да, жєнєкєй бирок табиттїї болот. Мисалга,
бала алманын сїрєтїн кєргєндє кадимки жемиш алманын
єзїн кєргєндєй кызыгып кармагысы келип, колуна алууга
куштар болууга тийиш. Жасалгасы, сїрєтї бардык жагынан оюнчуктай болуп баланы єзїнє тартып турушу керек.
Бул баланы китеп кармоого, чыгармага кызыктырууга биринчи кадам. Экинчи кадам - баланы тамганын сырларын
ачууга тартуу. Їчїнчї кадам - сєз маанисин чечмелєє аракетин баштоо. Тєртїнчї кадам - сїйлємдїн маанисине кызыктыруу. Бешинчи кадам - жєнєкєй сюжеттин ички сырына тартуу. Ушундай ар бир кадамы татаал жана тїйшїктїї саналган ишти улантуу менен ар бир жаш баланын єз
курагына тийиштїї продуктуну даярдоо жана аларды республиканын булуў-бурчуна чейин жеткидей нускада чыгарып таратып жеткирїї башкы максат. Ал їчїн республикадагы иштеп жаткан бала бакчалардын тизмеси такталып

чыгып, бала бакчалардын даректери аныкталат да, республика боюнча ушул жашта канча бала бар экендигинин статистикалык саны такталат.
«Наристе бєбєк» продукциясын тандап даярдоо боюнча
атайын эксперттик топ тїзїлєт. Топ тарабынан даярдалган
продукту атайын кесипкєйлєр (профессионалдар) катышкан
комиссия тарабынан кароодон єткєрїлїп жактырылгандары гана єндїрїшкє алынат. Башкы талап, ар бир чыгарылган продукту мамлекеттик идеологиянын кызыкчылыгынын позициясында туруп гана каралат. Биринчи, жаш єзгєчєлїгїнє туура келишине, тарбиялык маани-маўызына;
экинчи, мекендин ажайып кооз дїйнєсїнїн чагылдырылышына; їчїнчї, кыргыз жомоктору, Манастын бала чагы
сыяктуу улуттук колориттин болушуна артыкчылык берилет. Тєртїнчї, улуттар аралык ынтымакка єбєлгє тїзїїнї
даўазалоо; бешинчи, тил байлыгын єстїрїїгє басым жасоо.
Продукцияны даярдоо принциби типографиялык заманбап технологиянын жетишкендиктерин пайдалануу менен
азыркы кездеги кеўири колдонууда турган дїйнєлїк басмалар чыгарган продукциялардан артык болбосо кем эмес
чыгарууга жетишїї.
Бїгїнкї кїндє бул багытта республикада сєз кылууга жарагыдай бир да продукция жок. Ар кандай фонддор жана жеке демєєрчїлєр тарабынан нускасы єтє аз (ашып кетсе миў
нуска менен) гранттык негизде бирин-экин чыгарма чыкканы менен алардын кєбї типографиялык сапаттары єтє начар, тарбиялык мааниси боюнча балдардын табити, биз жогоруда кеп кылган мамлекеттик идеологиянын кызыкчылыгы толук эске алынбаган продуктулар. Мамлекет тарабынан бул тармактын унутта калышы кечиримсиз иш. Жакшы
їй бїлєдєгї ата-эне биринчи кезекте єз балдарынан колдо
барын аябай кам кєргєн сыяктуу эле, мамлекет да келечек
муундан каражат аябашы керек. Єзїнїн келечек муунуна
тиешелїї кам кєрїїгє жарабаган мамлекеттин да келечеги
бїдємїк болору бышык. Тилекке каршы биздин мамлекетте дээрлик бир муун єз тилиндеги жомокторду, балдар китепчелерин кєрбєй, билбей єсїштї. Балдарды андай наристе рахатынан ажыраттык. Деги эле кыргыз элинде балдарга деген улуттук мамиле бар экенин бир муундун єкїлдєрї
сезбей, билбей чоўоюшту. Бул єтє єкїнїчтїї. Мындан ары
мындай кемчилдикке жол берилбеши керек.
Тестиер курак
(1-класстан 3-класска чейинки курактагылар їчїн)
Жомокчу курак. Эмне айтсаў ишенчээк. Кызыктуу жомокторду окуса ага аралашып кетет. Баарын чын ниети менен кабыл алат. Жомоктун каармандары менен чогуу жашайт. Жан-жаныбарларга болгон мээрими єзгєчє болгон
курак. Чымчыктын балапанын кєрсє багып алам дейт. Кєчєдєн кїчїк кєрсє їйгє алып кетем дейт. Так ушул курактын суроо-талабын канааттандырган чыгармалар жазылышы керек. Болгондо да тестиер курактагылардын тилдерине ылайык сюжеттер кыска, жєнєкєй тїшїнїктїї тил менен жазылышы керек. Тестиер курак али сїрєт таасиринен
чыга элек мезгил. Чыгармалар тїстїї сїрєттєр менен бай
жасалгаланышы шарт. Китепке кызыгуу, чыгармага кызыгуу босогосу ушул куракка туура келгендиктен, бул куракка
єтє аяр мамиле жасаганда гана баланын сезимине чыгармачылыктын уюткусун уютууга болот. Учур талабы барган
сайын санариптик технологияларды жашообузга тереў киргизе баштады. Балдардын колундагы телефондорду алып
салуу мїмкїн эмес. Демек, санарип каражаттары аркылуу
аларга жетїїнї колго алган туура.
Бул багытта атайын программа тїзїлїп, ишке алынышы учур талабы.
Чыгармалар эксперттер тарабынан тандалып алынгандан
кийин атайын тїзїлгєн комиссиянын да кароосунан єтєт
да, анан єндїрїшкє алынат.
Бул куракка Кыргыз эл жомокторун кеўири пайдалануу
сунушталат. Жомокторду жаўыртып иштеп чыккан, Манастын бала чагына кайрылган чыгармаларга артыкчылыктар берилет.
Жеткинчек
(5-8-класска чейинки курактагылар їчїн)
«Жеткинчек» баланын кыялдануусу єсїп, айлана-чєйрєгє
реалдуу кароого аракеттенип, «жомокчу курактан» чыгып,
ар тараптуу билимге умтулуп, баарын билгиси келген, дїйнєнї єз акылы менен таанууга кызыгуусу єєрчїгєн курак.
Дїйнєлїк психологдордун статистикасын карасак, так ушул
куракта балдар ар тараптуулукка умтулат, баарын єз кєз
карашы менен билгиси келе баштайт. Бул курактагы баланын илим-билимге болгон кызыгуусун єстїрїї максатында, єнїккєн єлкєлєрдє «Кызыктуу физика», «Химия укмуштары», «Эсептин эсепсиз сырлары», «Биология табышмактары» сыяктуу адабий кєркєм тил менен жазылып, илимбилимдин табышмактуу кызыктарын, укмуштуу окуяларды кыска жана кєркєм баяндаган чыгармаларды чыгарышат. Мындай чыгармалар балдардын илим-билимге болгон
кызыгуусун эбегейсиз кїчєтєт. Ошону менен бирге эле жеткинчек куракка ылайыктуу жомоктор, поэзия, проза боюнча
жєнєкєй, тїшїнїктїї, кыска сюжеттїї чыгармаларды чыгарып, балдарды окумал болууга тартып, чыгармачылыкка кызыгуусун кїчєтїїгє камылга кєрє турган курак болгондуктан, бул багыттагы иштер системалуу жїргїзїлїїгє тийиш.
Жеткинчек курагындагылар їчїн дїйнєлїк атактуу адамдардын, сїрєтчїлєрдїн, окумуштуулардын, мамлекеттик
ишмерлердин ємїр баяндарын, балалык кездерин, окууну
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«Келечек» жаш муундарга руханий адеп-ахлактык
таалим-тарбия берїї
ПРОГРАММАСЫ
(Башталышы 5-бетте)
кандай окугандыктарын баяндап, жєнєкєй тил менен кыскача жазылган чыгармалар чыгарылат. Бул балдардын келечекке максат коюп кыялдануусун єстїрєт. Ошондой эле
«Кесип сырлары» деген тїрмєк (серия) менен ар бир кесип
ардактуу экендигин, сырын билип мыкты єздєштїрїп, кєзїн таап иштей билсеў єтїкчїлїк, куруучулук, дыйканчылык, тикмечилик кесиптеринин бардыгынын турмушта єз
орду, сыйы бар экендигин даўазалаган чыгармалар чыгарылып, ушул курактын окурмандарына тартууланып турушу зарыл. Бул балдарды кесипти сїйїїгє їйрєтєт. Мындай
аракеттер балдардын келечек турмушунда єз ордун таап,
кесибин туура тандоого багыт берет.
Мекенди сїйїї, улуттук каада-салт, нарк тууралуу алгачкы тїшїнїктєр, адамгерчилик, ыйман, чынчыл болуу, улуттар аралык ынтымак, адамдардын арасында сый мамилеге
жетишїї сырларын ачуу бул курактагылар їчїн башкы темалардан болууга тийиш.
«Жеткинчек» продукциясын басмага даярдоо їчїн да
атайын эксперттик топ иштейт. Тандалган продукция комиссиялык кароодон єткєндєн кийин гана басууга берилет. Башкы талап – мамлекеттик идеологиянын талаптарын ишке ашыруу болуп эсептелет.
Бїгїнкї кїндє бул тармак таптакыр унутта калгандыктан, акыркы отуз жыл ичинде «жеткинчек курагындагылар
їчїн» деген бир да чыгарма чыккан жок. Жеткинчектерге
болгон мындай кайдыгер мамилени жоюу менен мамлекетибиздин келечегине нарктуу кызмат єтєєнї баштаган болобуз.
Иштин єтєєсїнє чыгууга бир гана кыйынчылык бар. Ал
бул курактагыларга ылайык келген эмгектердин бизде єтє
аздыгы жана аны тандоонун татаалдыгы. Себеби, бери дегенде отуз жылга жакын убакыт бул курактагыларга арналган чыгармалар чыкпастан, такыр унутта калган. Ошондой
болсо да єнїккєн єлкєлєрдїн тажрыйбасын колдонуу менен кырдаалды оўдосо болот.
Єспїрїм
(9-11-класстагы курактагылар їчїн )
«Єткєєл курак» (переходной возраст) деп аты чыккан бул
куракты ар бир єспїрїм басып єткєн. Дїйнєлїк психологдор бул курак тууралуу ар тїрлїї кайчы пикирлерди айтышат. Бирлери так ушул куракта адамдын кыял-жоругу тїп
тамырынан бери жаўырып, єзгєрїп ємїр бою жашай турган мїнєзгє ээ болот дешсе, айрымдары тескерисинче єспїрїм куракта адам буга чейинки мїнєзїн айрым гана єзгєртїїлєр менен толуктабаса, негизги кыял-жоругу буга чейин эле калыптанып калган болот дешет. Болгону мурунтан
ичте сактап келаткан мїнєздїк єзгєчєлїктєрїн сыртка чыгарып єзїн кєрсєтєт дешет. Єспїрїм куракка психологдор
«акылман курак» деген какшык ат да берип коюшкан. Себеби, ушул куракта «силер билгенди мен деле билем» деген
«акылмандык» пайда болот. Себеби, єспїрїм ушул куракта єзїнїн «Мени» (эгосу) менен иштейт. Аларга «Мен киммин? Келечек турмуштагы ордум кайда?» - деген сыяктуу суроолор дайыма тынчтык бербейт. Єспїрїмдєр єздєрїн кєрсєтїш їчїн ар кандай терс жоруктарга да так ушул куракта
кєп барышкандыктан, «тентек курак» деген да аттары бар.
Єспїрїмдєр їчїн чыгармаларды тандоо жана жаратуу
бир чети оўой да, бир чети татаал. Дїйнєлїк чыгармачылыкта єспїрїм куракка арналып чыгарылган чыгармалар
єтє кєп. Маселе алардын тарбиялык маани-маўызына єзгєчє кєўїл бурушта турат. Єспїрїм курактагылар їчїн тандалуучу чыгармалардагы оорчулук - так ушул куракта балдар психологиялык ар тїрлїї жагдайларга кыял эмес чыныгы турмуштук сезим менен кабыла баштагандыгында.
Маселен, сїйїї. Буга чейин мындай сезимдер келип-кетип,
баланын аў-сезимине тереў таасир бере албаса, бул куракта ал сезим балага єтє тереў таасир бере баштайт. Ошондуктан єспїрїм курактагыларга адамдардын ортосундагы
тїрлїї мамилелер тууралуу єтє аярлык менен тїшїндїрїї
позициясында туруп, дайыма профессионалдар менен кеўешип иштеген туура. Єспїрїмдєр «кургак акылды» кєтєрє алышпайт. Аларга буга чейинки айтылган кургак акылдар «кекиртегине чейин» тойгузган болот. Ошондуктан єз
курагындагылар тууралуу жазылган чыгармалар аркылуу
алардын назик сезимдеринен орун алуу башкы максат болууга тийиш. Єтє аярлык жана билинбеген жумшактык
менен адамгерчилик, ыйман, мекенди сїйїї, чынчылдык,
адамдардын бири-бирине жасаган мамиледеги олуттуулук
сыяктуу тарбиялык нускаларды алардын сезимине сиўиртїї башкы максат.
Єспїрїмдєр їчїн психологдордун «Коом жана инсан»,
«Мен киммин?», «Єз тагдырыма єзїм таасир бере аламбы?»
- деген сыяктуу тїрмєк чыгармаларды чыгаруу башкы максаттардан. Себеби, єспїрїмдєр єздєрїн «єзгєчє акылдуу»
сезїї менен бирге эле дайыма бир нерсе жетишпей суусаган,
айланасына алымсынбоо менен карап, кандайдыр бир сыйкырлуу жок нерсени тапкысы келип тынчыбай изденген курак. Бул курактагыларды толук «руханий канааттандыруу»
мїмкїн эмес. Себеби, алар дайыма турмуштун бат-бат єзгєрїшї менен бирге агып турат. Сымаптай мєлтїлдєгєн курак.
Єспїрїм куракка аяр мамиле жасоо жана так ушул куракта мамлекеттик идеологиянын максаттуу багыттарын
бул муунга сиўирїї келечекке чоў таасирин берет. Мамлекеттин келечеги так ушул муундун єз учурунда алган тарбия башатында жатат. Муну мамлекеттик деўгээлде так тїшїнє билїї керек.
Єспїрїмдєр їчїн делген продукцияны басууга даярдоо

їчїн атайын эксперттер иштейт. Даярдалган продукция комиссиялык кароодон єткєрїлїп жактырылгандан кийин гана чыгарылат. Эксперттер дайыма дїйнєлїк инновациялык
єсїшкє, технологиялык жетишкендиктерди толук пайдаланууга аракеттенет. Маселен, интернет, мобилдик тиркемелери сыяктуу жолдор да чыгармаларды жайылтууда пайдаланылат. Басма тарабынан жарык кєргєн чыгармалар тууралуу СМС жиберїї аркылуу маалымат берїї сыяктуу ыкмалар колдонулат.
Бул багыт акыркы жыйырма жылда таптакыр унутта калгандыктан, мамлекетибиз идеологиялык кризиске кабылып, рухий маданиятыбыз жыл сайын тємєндєп баратат.
Мындан ары абал оўолбосо, келечектеги муундардан маданий жетишкендиктерди їмїт кылып айтуу кыйын. Єспїрїмдєргє єзгєчє кєўїл буруу дїйнєдєгї бїт єлкєлєрдє
єзгєчє орунду ээлеп турат. Бизде гана бул курактын бар же
жок экени эске алынбай келїїдє. Максат ушул кемчилдикти толуктоодо турат.
Атайын тандалган чыгармалар
«Атайын тандалган» деп аты атап тургандай, бул багытта
мамлекеттик идеологиянын талаптарына толук жооп берген
гана чыгармалар кабыл алынып чыгарылат. Алар адамгерчиликке, ыйманга, чынчылдыкка, мекенди сїйїїгє, мекендин артыкчылыгын, керемет кооздугун даўазалоого, улуттар аралык ынтымак-ырашкерчиликке тарбиялоого, улуттук каада-салтты, наркты їйрєтїїгє, дїйнєлїк адамзаттын
жетишкендигине, интеллектуалдык маданиятка, цивилизациялык єнїгїїдєн артта калбоого їндєєгє, кєркєм тил
байлыгын арттырууга, ойду так туура тїшїндїрє билїїгє
їйрєтїїгє багытталган чыгармалар гана атайын комиссиянын жактыруусу менен кабыл алынып чыгарылат. Коомдук
терс кєрїнїштєрдї (сойкулук, аракечтик, баўгилик сыяктуу) камтыган чыгармалар кабыл алынбайт. Тескерисинче мындай терс кєрїнїштєрдї ачык жектеген, ашкерелеген, алардан арылууга їндєгєн чыгармалар кабыл алынат.
Тарыхый чыгармаларды тандоодо кайсыл бир уруунун
кызыкчылыгын чагылдырган, бирин экинчи бир уруудан
артык кєрсєтїп даўазалоого аракеттенген, улуттар ортосундагы ынтымакка залакасын тийгизип, терс таасирин берїїгє єбєлгє тїзгєн, улуттун каада-салтына, наркына маани берилбеген, тарыхый чындыктан ашкере четтеп кеткен
чыгармалар кабыл алынбайт.
Бїгїнкї кїндє чыгып жаткан чыгармаларга мамлекеттик идеологиянын позициясында туруп кароо колго алынбай калгандыктан, коомдук аў-сезимди руханий маданияттуулукка тїздєн-тїз тарбиялоочу чыгармалар жокко эсе болуп калды. Алдын ала эскертээрибиз, «Бул жерде демократиянын талаптарынан четтеп кетпейбизби» - деген ойдун жаралышы да мїмкїн. Мамлекетте жеке чыгармачыл
адамдардын жазган чыгармаларын чыгарууга жана алардын жазгандарынын маани-мазмунуна мыйзамдан тышкаркы кандайдыр бир чектєєлєрдї кийирїїгє эч кандай
кадам жасалбайт. Бїгїнкї кїндєгїдєй эле ким каалаганын
жазып жана чыгара берет. Сєз ушул программанын алкагында тїзїлїїчї «Келечек» фонду тарабынан гранттык кємєктїн негизинде гана жарык кєрїїчї чыгармалар тууралуу болууда. Муну так тїшїнїп алуу зарыл. Мамлекет єз
кызыкчылыгындагы идеологияны жїргїзїї максатында
гранттык негизде иш алып баруусуна эч ким каршы боло
албайт жана мындай кадамы менен мамлекет эч бир мамлекеттер аралык келишимдерге же демократиялык єсїшкє
каршы иш жасаган болбойт.
Илимий багыттагы чыгармалар
Мамлекет коомду учурдагы интеллектуалдык маданий
деўгээлден тємєн тїшїрбєстєн, тескерисинче дїйнєлїк цивилизациялык єсїштєн артта калбай єсїшїнє кам кєрїїгє
милдеттїї. Бул багытта їзгїлтїксїз иштер жїргїзїлїшї зарыл. Андай иштердин бири – коомдо жашаган адамдардын
билим деўгээлин толуктап турууга карата керектелїїчї кошумча предметтер менен камсыз кылуу болуп эсептелет.
Аларга илимий чыгармалар кирет. Маселен, «Орфографиялык сєздїк» кєп жылдардан бери чыкпай келип, 2010-жылдан кийин аз гана нускада чыккандыктан, керектєєчїлєргє толук жетпей калышы жана мамлекет тарабынан кабыл
алынган орфографиялык эрежелердин коомчулукка толук
жайылбашы бїгїнкї кїндє коомдо сабатсыздыкты жаратууда. Буга мисал катары кїндєлїк чыгып жаткан гезиттерди мисал келтирсек жетиштїї болот.
«Кыргыз тилинин тїшїндїрмє сєздїгїнїн» єтє аз нускада кымбат баада чыгып коомчулуктун калыў катмарына жетпегендиги, анда кыргыз тилиндеги бардык сєздєр
камтыбай чала иштелгендиги да мамлекеттик тилдин єсїшїнє жана анын интеллектуалдык маданий деўгээлинин
туура калыптанышына кедергисин тийгизїїдє. Алыс барбай эле Бишкектеги китеп саткан дїкєндєргє барсаўыздар
орус жана англис, ал тїгїл кытай тилдеринин тїшїндїрмє сєздїктєрї, котормо, сїйлєшмє сєздїктєрї толуп турат. Бир гана кыргыз тилиндеги бул багыттагы эмгектер
аз санда. Мамлекеттик тилдин биздин коомубузда єз ордун табышына жетишїїдє бул багыттагы илимий китептердин таасири тууралуу айтуунун кажети деле жок болсо
керек. Тилди їйрєнїїдє жана аны жоготпой сактап, мезгил
талабына ылайык илимий терминдер менен камсыз кылып
єнїктїрїп келечек муундарга калтырууда ага илимий мамиле жасалып камкордукка алынбаса, анын жетишкен ийгилиги да болбойт.
Сєздїктєрдєн сырткары коомдогу ар тїрлїї абалды изилдеген, чыгып жаткан чыгармаларды сындаган чыгармалар

чыкпай калды. Кыскасы, бул тармак да жыйырма жылдан
бери унутта калып келатат. Ал эми анын зыяны эсепсиз
экенине маани бербей жатабыз. Коом туташ сабатсыз боло
баштады. Ушул бєксєнї толтуруу максатында илимий чыгармаларга болгон талапты тїп тамырынан єзгєртїї керек.
Мектеп жашындагы балдарды предметтик сабактарга кызыктыруу максатында «Кызыктуу химия», «Кызыктуу физика», «Математиканын сырлары», «Кызыктуу биология»
сыяктуу илимий кєркєм тил менен жазылган чыгармаларга артыкчылык берилип, єндїрїшкє алынат.
Бул багыттагы чыгармаларды чыгарыш їчїн илимий тармактар, кызыкдар болгон окумуштуулар менен тыгыз иш
алып барылат. Бул тармак шашпаган убакытты талап кылган консервативдик мамилени талап кылган тармак болгондуктан, тїшїнїї менен иш алып барган туура.
Каржылоо булагы
«Келечек» программасы мамлекеттик идеологиянын багыттарын тїздєн-тїз ишке ашыруу максатын кєздєгєндїгїнє байланыштуу каржылоо мамлекет тарабынан гранттык негизде, ошондой эле руханий адеп-ахлактык єнїгїї
жаатында кабыл алынган концепцияны же программаны
ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планында каралуучу каражаттардын эсебинен жїргїзїлєт. Андан тышкары, «Келечек» программасына салым кошкон демєєрчїлєрдїн, кызыкдар фонддордун колдоосу аркылуу да ишке ашырылат.
Программа беш жылдык болуп бекитилет. Беш жыл єткєндєн кийин ар тараптуу изилденип, кемчилдиктери толукталып, кийинки беш жылдыкка бекитилїї менен мамлекеттин идеологиялык кызыкчылыгынын бир бутагын ишке
ашыруучу тармак катары ишин уланта берет.
Иштин кызыктуулугун арттыруу, авторлордун кеўири
чєйрєсїн тартуу максатында эки жыл сайын атайын конкурс жарыяланып турат.
«Келечек» программасынын мамлекеттик
деўгээлдеги маанилїїлїгї жана анын мамлекеттик
идеологияны жїргїзїїдєгї ээлеген орду тууралуу
кыскача тїшїндїрмє.
Єз идеологиясы жок мамлекет болбойт. Бул туруктуу аксиома. Кыргыз Республикасынын да мамлекеттик идеологиясы бар жана ал бїгїнкї кїндє да кайсыл бир деўгээлде
жїргїзїлїп ишке ашууда. Анда эмне їчїн «Бизде мамлекеттик да, улуттук да идеология жок» деген дооматтар айтылууда деген суроо туулат. Жооп жєнєкєй. Болгону бизде
идеология бир системага салынып, ар бири єз ордун таба
элек. Ошондуктан бизде эч нерсе жоктой кєрїнїїдє.
Биз сунуштаган «Келечек» программасы мамлекеттик
идеологиянын бир бутагы гана. Бул программанын єзгєчєлїгї – идеологиянын бир бутагы гана болбостон негизги єзєктїк бутагы экендигинде.
Єз келечегине туура кам кєргєн мамлекет биринчи кезекте келечек муундун билимине, илимине, руханий маданиятына, ден соолугуна кам кєрєт жана андан каражат аябайт.
Ошондо гана ал мамлекеттин мамлекеттїїлїгї бекем, тїбєлїктїї болот жана туура єсїп-єнїгєт.
Келечегине туура кам кєрє албаган, келечек їчїн чечкиндїї тїрдє тиешелїї иштерди жїргїзє албаган, кїнїмдїк жашаган жашоосу менен гана алектенген, бїгїнкїнїн
гана проблемаларын чечкенине кубанып єзїн тынчтандырган мамлекет эртедир-кечтир кыйроого учурап жок болот.
«Келечек» программасы келечек муундардын жана бїгїнкї мамлекетте жашап жаткан атуулдардын да руханий
интеллектуалдык маданиятынын суроо-талабын канааттандырып, азыктандыруучу бирден-бир программа болуп
эсептелет.
Мамлекеттин жарандары илим-билим менен кабардар болуп, дїйнєлїк цивилизациялык єнїгїїнїн багытын тїшїнїп, бирок руханий дїйнєсї жарды болсо, анда андай мамлекеттин да келечеги жок болот.
Руханий дїйнєсї туура тарбия албаган адамдарда мекенди сїйїї, улутун сїйїї сезимдери жок болот. Маселен, бир
нече тилди мыкты билген илим менен билимдин бийиктигине жеткен улутташтарыбыз бай жашаган, жашоо жеўил
жана тынч єнїккєн єлкєлєрдє бейгам жыргап жашап жїрїшєт. Алардын арасында Кыргыз мамлекетиндеги болуп жаткан окуяларды дїйнєнїн башка кайсыл бир єлкєсїндє же бурчунда болгон маалыматтардай эле бейкапар кабыл алгандары да бар. Себеби, аларда мекен, улут,
эне тили, туулган жер, тїпкїлїктїї мамлекетим деген
тїшїнїктєр жок. Ошол эле маалда мекенди бир секунд
да унутпай, Кыргызстандагы ар бир маалыматты жїрєгїнєн єткєрїп жїлїнї сыздап санаа чеккендери да бар.
Эгер мамлекет єз атуулдарына єз учурунда туура руханий интеллектуалдык тарбия бере албаса, эртеў «Биз єз
алдыбызча єнїгє албай кыйналып жашаганча кайсыл бир
чоў мамлекеттин карамагына єтїп кетпейлиби» дегендер
кєбєйєт. Андайлар азыр да бар.
Биздин мамлекет єткєн отуз жыл аралыгында жарандарынын руханий интеллектуалдык маданиятын єстїрїї маселесинде дээрлик иш жїргїзгєн жок. Бул кемчиликти оўдоону токтоосуз колго алуу максатында Президент Садыр
Нургожоевич Жапаров «Инсандын руханий адеп-ахлактын
єнїгїїсї жана дене тарбиясы жєнїндє» биринчи Жарлыгын кабыл алган. Бул программаны аталган жарлыкты ишке ашыруунун бир бутагы, мамлекеттик идеологияны жїргїзїїнїн єзєгї катары караўыздар.
Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик катчысы

Ч.АБЫКЕЕВ
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Жолдо жїрсєў сак бол, эрежеге так бол!

ЖОЛ КЫРСЫКТАРЫН АЗАЙТУУ ЖААТЫНДА
МАМЛЕКЕТТИК ДЕЎГЭЭЛДЕ УЛУТТУК СТРАТЕГИЯ КЕРЕК
ИИМдин Коомдук кеўешинин
тєрагасы, Ялкун ДАУТОВ:

Акыркы мезгилде жол кырсыктары єлкєбїздєгї
негизги кєйгєйгє айланды. Кїн кур калбай унаа
кырсыктарынан ємїрлєр кыйылып жатканы
тууралуу кейиштїї маалыматтар чыгат. Жол
кырсыктардын 95%ы адамдык фактордон, жол
эрежелерин билбегендиктен же жоопкерчиликсизден
болуп жатканы айдан ачык. Деги эле жол
кырсыктарынын кантип алдын алсак болот жана
кандай чараларды кєрсєк болот?

Жогорку Кеўештин депутаты,
Бакирдин СУБАНБЕКОВ:
- Парламенттеги улуу
депутат катары, Ички иштер органында ємїр бою
эмгектенген кызматкер
катары єлкєбїздє акыркы мезгилде болуп жаткан жол кырсыктарынын
кєбєйїп жатышына кайдыгер боло албайм. Элдин
кайгысы - менин кайгым.
Жанды кейиткен жол кырсыктарынан канчалаган
ємїрлєр кыйылып, бири
атасынан, бири апасынан,
бир тууганынан, боор кєтєрє элек наристесинен айрылса, канчасы майып болуп жатышат. Бул чоў трагедия. Ар бир жоготуунун
артында кайгы, муў, кєз
жаш турат.

Адам ємїрїнєн кымбат
эч нерсе жок. Ошондуктан, баарыбыз аў-сезимди
ойготуп, маани беришибиз керек. Жолго чыгар
алдында, ар бир айдоочу
їй-бїлєнї эстен чыгарбай,
башкаларга да зыян тийбегидей жоопкерчиликтїї болушуўуздарды каалайт элем.
Жол кырсыгынын келип
чыгышы, тийиштїї эрежелерди сактабагандыктан улам болууда. Катуу
ылдамдыкта жїрїї, мас
абалда рулга отуруу, мунун баары кайдыгерликке
барып такалат.
Акыркы 10-15 жыл аралыгында менчик авто

мектептер кєбєйїп кетти.
Алар кандай даярдап жатканына кєўїл буруп, бардык жактан текшерїї жїргїзїш керек. Министрлер
кабинети колго алуусу зарыл.

Кыргыз Республикасынын ИИМдин
ЖКККББнын басма сєз кызматынын
жетекчиси Тилек Исаев:
- Бїгїнкї кїндє республика боюнча 1,5 миллион
транспорт каражаттары
катталып, ага кошумча єлкєбїзгє кирип чыккан автоунаалар да жол кыймылын оорлотууда. Бул дагы
жол кырсыктарынын бир
себеби болууда. Мындай
кєп сандагы автоунаалардын айдоочуларынын баары тажрыйбалуу, жол эрежелерин мыкты билет деп
айтуудан алыспыз. Ушундан улам жол кырсыктарынын негизги себептери жол
эрежелерин сактабагандыктан болуп жатат. Жол
кырсыктарынын 30,2%ы
айдоочулардын
ылдамдыкты ашырып айдаганынан, 29,8%ы айдоочунун туура эмес аракетинен,
11%ы жолдун каршы тилкесине чыгып айдаганынан, 6,5%ы мас абалында
унаа башкаргандыгынан,
6,3%ы айдоочунун коопсуз аралыкты сактабагандыгынан, 6,1%ы жол кесилишинен бири-бирине жол
бербєєдєн улам болгон.
Ошондой эле кырсыкка
кабылган айдоочулардын

30%ынын
айдоочулук
тажрыйбасы бир жылга
чейинкилер болуп жатат.
Алардын жол эрежесине
болгон мамилеси, билими тємєн жана жолдо жїрїїнїн маданиятын жеткиликтїї єздєштїрбєгєн.
Ошентип, соўунда эмнеге барып такаларыбыз тїшїнїктїї. Ар бир айдоочу,
жол кыймылынын ар бир
катышуучусу єзїнїн жарандык милдеттеринин
бири болгон жоопкерчилигин сезип, жол эрежесине тийиштїї болгон мыйзамдарды так аткаруусу керек. Негизинен ар бирибиз
єз укуктарыбызды абдан
жакшы билебиз, ал эми
жоопкерчиликти эске алгыбыз келбейт.
Саатына 90 чакырымга чейинки ылдамдыкта
уруксат берилген жолдордо, андан бир топ жогорулатып, унааны башкара
албай аласалып кетип же
уйкуга алдырып кырсыкка кабылгандар мындан
кєп. Ошондой эле эл ташыган такси айдоочулар бир
кїндє узак жолго чыгып,

- Тилекке каршы бїгїнкї кїндє жол кырсыктары
кєп катталып жатат. Їстїбїздєгї жылдын январь
айынан бери єлкєбїздє 4
637 жол кырсыктары катталып, анын кесепетинен
497 адам каза болгон. Бул
чоў жоготуу.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеўеши эки
жылдан бери жол кырсыктарына кєўїл буруп, єзїбїздїн сунуштарыбызды
берип, массалык маалымат
каражаттары аркылуу пикирлерибизди айтып, жеткирип келебиз.
Кыргызстанда учурда
жол кырсыктарын азайтуу, мониторинг жїргїзїї жана алдын алуу жаатында мамлекеттик деўгээлде улуттук стратегия
жок. Коўшу мамлекеттерде жана Европа єлкєлєрїндє мамлекеттик деўгээлде
президенттин же премьерминистрдин алдында улуттук стратегиялар иш жїзїнє ашып, єз жемишин берип келїїдє. Бул боюнча биз кеўири таанышып
окуп чыктык.
Чакан єлкє экендигибизге карабай 2011-жылдан баштап 2021-жылга
чейин (2020-жыл пандемияга байланыштуу эсепке алынган жок) статистикалык маалыматтын
негизинде, ушул он жылдын ичинде жыл сайын
жол кырсыктары абдан
кєп катталып, 400дєн
700гє чейин адам єлїмї
менен коштолгон жол
кырсыктары болуп келген. Бирок, мамлекет тарабынан кєўїл бурулбай,
инфраструктурага жетиштїї деўгээлде маани

берилген жок. Мисалы, жол чырактары, жол
белгилери ж.б. жетиштїї эмес. Ошондуктан,
улуттук стратегиябызды
жазып, анын алкагында
Ички иштер министрлиги, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, жергиликтїї бийликтер биргеликте конкреттїї иш алып барышы
керек.
Жол кырсыктары кєп
катталган жерлерде биринчи кезекте жол чырактарды, белгилерди, жол
сызыктарды толук кандуу иретке салуу зарылдыгы турат. Андан тышкары коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы
башталды. Ошого карата республика боюнча
310 комплекстер коюлат.
Мына ошол мониторинг
жїргїзїлгєн жол кырсыктары кєп катталган жерлерге камераларды коюшубуз керек.
Статистикалык маалыматка таянсак, бїгїнкї
кїндє республика боюнча
айдоочуларды даярдаган
235 мектеп бар. Анын 119у
лицензиялык талаптарга
жооп бербей тургандыгы
белгилїї. Ушундай талапка жооп бербеген автомектептерди кыскартып, мамлекеттик деўгээлде кєзємєл жїргїзїїгє тийишпиз.
Учурда лицензияны Билим
берїї жана илим министрлиги берет экен. Бирок,
ИИМ менен мамлекеттик
каттоо кызматы мониторинг жїргїзїп, биргеликте иш алып барышса туура болот деп ойлойм. Мисалы, биздин єлкєгє бардык жактан камсыздалган

50 автомектеби жетиштїї
болот.
Айдоочулук кїбєлїктї берип жаткан Мамлекеттик каттоо кызматында коррупция болуп жатат. УКМК каттоо кызматындагы ар кандай коррупциялык иштерге 5 иш
козгошуптур. Бул боюнча
кєзємєлдї кїчєтїп, атайын комиссия тїзїп, коррупциялык механизмдерди жоюу керек.
Дагы бир айта кетчї жагдай, биздеги автоунаалардын 70%ы эскирген, бизде техникалык кароо жок. Ар бир унаа эсепке алынып, он жыл ашкандан кийин текшерилип туруш керек. Мына ушундай
себептерден улам дагы жол
кырсыктары катталып жатат. Андан тышкары азыр
айдоочулардын 70%ы 17
жаштан 20 жашка чейинкилер болуп, кєпчїлїгї
кїбєлїктї сатып алгандар болуп жатат. Булардын дагы жол кырсыктарына себепкер болгондору
жок эмес. Жол кырсыктарын кескин азайтууга шарт
тїзїп берїїнї мамлекеттик деўгээлде ишке ашырууну бїгїнкї кырдаал єзї
талап кылууда.

Профессор А.Молдокулов атындагы
Улуттук инновациялык технологиялар
мектеп-лицейинин директору,
Муратбек КАСЫМАЛИЕВ:

уктабай кайра артка кайткан учурлар бар. Єзїнїн да,
жїргїнчїлєрдїн да коопсуздугун эске албай жатышат. Негизинен жол коопсуздугун сактоо бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз, милдетибиз. Жалпыбыз бирдикте коопсуздукка
кам кєрсєк, жол кырсыктарынын алдын алууга аракет кылган болобуз.
Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын
(ЖКККББ) кызматкерлери тийиштїї профилактикалык иштерди жїргїзїшїїдє. Бирок, айдоочулар
єздєрїнїн милдеттерин
так аткарбагандыгы кєйгєй жаратып жатат.

- Шаар ичинде транспорттун саны ашыкча кєбєйдї. Мектептин тегерегиндеги кєчєлєрдїн жол
чырактарынын иштеши
їзгїлтїккє учурабашы керек. Мурдагыдай тартипте мектепке жакын кєчєлєрдї Жол кыймылынын
коопсуздугун камсыздоо
башкармалыгынын кызматкерлери їч маал тейлеп берип турса жакшы
болот. Анткени аз кїндє
окуу башталат. Окуучулардын жол коопсуздугу биз
їчїн башкы орунда турат.
Ар бир айдоочу мектептин жанындагы кєчєлєрдєн єтїп жатканда жоопкерчиликти сезип, ылдамдыкты азайтып, ошого їйрєнїїсї зарыл.
Жалаў эле айдоочулардын жол эрежеси эмес,
жєє жїргєн адамдардын
да жолдо жїрїї эрежеси болорун їйрєтїп, жол

белгилерин так билїїгє,
жолдо абайлап жїрїїгє
багытталган атайын тарбиялык сааттар єткєрїлєт. Окуучуларга коомдук транспортко тїшїїдє
аялдамадан гана отуруу
керектигин айтабыз. Бул
боюнча ата-энелер да тынбай айтып туруулары зарыл. Ошол эле учурда башталгыч класстын окуучуларын атайын кичи автобустар менен ташып келїї маселесин Бишкек шаардык
мэриясы демилгелеген. Бул
план ишке ашып калса, бир
топ жеўилдиктер болмок.
Мектептин тегерегиндеги
кєчєлєр да жол тыгындардан арылмак.
Жїрєк їшїн алган жол
кырсыктарынын кєбєйїп жатышы ар бирибизди тынчсыздандырып жатат. Ошондуктан, ар бир
ата-энеге кайрылат элем,
балдардын мектепке барып

келїїсїндє жолдон єтїїдє єтє сак болушуна жана жол чырактардан гана
єтїїнї талап коюўуздар.
Айрым учурларда автоунаанын кырсыкка кабылышына жєє жїргїнчїлєр
да себепчи болуп калышы
мїмкїн. Айрыкча єспїрїм
балдар, студенттер кулакчындарын (наушник) тагынышып, сырттагы їндєргє реакция беришпейт.
Билинбеген менен бул дагы єзїнчє маселе жаратып
коюуда.
Айзада
ДЇЙШЄНБАЕВА
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2021-жылдын 14-сентябры
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН
ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ, КАТТАЛГАН ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИНЕН
ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА
ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ НАРЫН ШААРДЫК, АРАВАН, АЛАЙ, КАРА-СУУ, ЧЇЙ, АКСЫ
ЖАНА АЛА-БУКА АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê Íàðûí øààðäûê, Àðàâàí, Àëàé, Êàðà-Ñóó,
×¿é, Àêñû æàíà Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó, êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè
òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4,
8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí

äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Íàðûí øààðäûê, Àðàâàí, Àëàé, Êàðà-Ñóó, ×¿é, Àêñû
æàíà Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó
áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.
2. Êàðà-Ñóó æàíà Êåìèí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí
òèçìåñèíåí ÷ûãàðóó áîþí÷à ÷å÷èìè áåêèòèëñèí.
3. Íàðûí øààðäûê, Àðàâàí, Àëàé, Êàðà-Ñóó, ×¿é, Àêñû
æàíà Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 3-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû
øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí
äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðûíäàãû
¹686 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

¹67,
30.08.2021-æ.

2. Ìàíãûò
àéûëäûê
Àëàé ðàéîíó
3. Ñàðû-Òàø
àéûëäûê
4. ¯÷-Òºáº
àéûëäûê
5. Áóäàëûê
àéûëäûê
6. Æîøîëó
àéûëäûê
7. Êîðóë
àéûëäûê
Êàðà-Ñóó ðàéîíó
8.
9.

Îòóç-Àäûð
àéûëäûê

Øàéìêóëîâ Àëìàçáåê
Àáäóãàíèåâè÷

Òûí÷òûêáåê óóëó Ìàðëèñ

¹

Æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

Æåêå àðûçû

Îðîçáàé óóëó Æåíèøáåê

Æåêå àðûçû

Òóðãàíáàåâ Ìóñòàôà
Æàíèáåêîâè÷

Æåêå àðûçû

Àäàøîâ Àëìàçáåê
Óáàéäóëàåâè÷
Ðàõèìáåêîâ Èìîì
Êàëìàõàìàòîâè÷

Æåêå àðûçû

10. Êûçûë-Êûøòàê
Àçèìîâà Ãóëüíàðà Íåìàòîâíà
Æåêå àðûçû
àéûëäûê
×¿é îáëóñó
×¿é ðàéîíó
Ìîëäîãàçèåâà Æûëäûç
11. Êåãåòè
Æåêå àðûçû
àéûëäûê
Àìàíáåêîâíà
Êåìèí ðàéîíó
×óøòóêîâ Èëüè÷áåê
Áàõòÿðîâè÷ (¹1)
12. Êåìèí
Æåêå àðûçû
øààðäûê
(«Êûðãûçñòàí») äåï.
ôðàêöèÿñû
13. À.Äóéøååâ
Æóìàáåê óóëó Àçàò
Æåêå àðûçû
àéûëäûê
Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Àêñû ðàéîíó
Êàäûðêóëîâ ×ûíàðáåê
14. Àêñû àéûëäûê
Æåêå àðûçû
Àíàðêóëîâè÷
Àëà-Áóêà ðàéîíó
Øàðèïîâ Êóòìàíáåê
15. Êºê-Ñåðåê
Æåêå àðûçû
àéûëäûê
Ñàïàðáåêîâè÷

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì
Ûéãàðûì
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà
óêóãóíóí
òîêòîòóëãàí æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òîêòîòóëóøóíóí
ñåáåáè
Ô.À.À.

Áîø êàëãàí
äåïóòàòòûê
ìàíäàòòû
ûéãàðóó áîþí÷à
ÀØÊíûí ÷å÷èìè

Íàðûí îáëóñó
¹26,
27.08.2021-æ.

1.

Íàðûí
øààðäûê

Äûéêàíáàåâ Àêñàòáåê
Òîëîìóøîâè÷ (¹7) («Ïàòðèîò
Ûíòûìàãû») ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Îðòî ìåêòåïòèí
äèðåêòîðó

¹68,
03.09.2021-æ.

Àáäðàèìîâ Ñåéèòáåê
Ñàéïèäèíîâè÷

ÔÊÁ ôèëèàëäûí
äèðåêòîðó

¹26,
27.08.2021-æ.

Îø îáëóñó
Àðàâàí ðàéîíó

Æåêå àðûçû

Æåêå àðûçû

¹26,
23.08.2021-æ.

Íàðûí øààðû

Æåêå àðûçû

Òóðêîáàåâ Àíàðáàé
Ñóëàéìàíîâè÷
Ìóñàáàåâ Êàäûðáåê
Àðàïáàåâè÷

Æåêå àðûçû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû
äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

Àðàâàí ðàéîíó
Àéûë ºêìºò¿í¿í
áàø÷ûñû áîëóï
øàéëàíãàíäûãûíà
áàéëàíûøòóó

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹686

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðûíäàãû
¹686 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì
Äåïóòàòòûí ûéãàðûì
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí
Ûéãàðûì
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóëãàí
óêóãóíóí
ìóðäà òîêòîòóó
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí òîêòîòóëóøóíóí
áîþí÷à ÀØÊíûí
äåïóòàòòàðûíûí
ñåáåáè
÷å÷èìèíèí ¹ æàíà
Ô.À.À.
äàòàñû
Íàðûí îáëóñó
Äæóíóñîâ Ìàéðàìáåê
Òàëàñáåêîâè÷ (¹1) («Ïàòðèîò
Æåêå àðûçû
Ûíòûìàãû») äåï.ôðàêöèÿñû
Îø îáëóñó

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Äóéøîíàëèåâ Àêûëáåê
Àáäðàñóëîâè÷

Íàðûí øààðû
1. Íàðûí
øààðäûê

ÒªÐÀÃÀ

×¿é îáëóñó
Êåìèí ðàéîíó
2. À.Äóéøååâ
àéûëäûê

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè
Æåðãèëèêò¿¿
¹ êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.
5. Íàðûí øààðäûê, Àðàâàí, Àëàé, Êàðà-Ñóó, ×¿é, Àêñû
æàíà Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 3-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí
äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿
ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.
6. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.
8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

¹31,
06.09.2021-æ.

¹67,
03.09.2021-æ.
¹68,
03.09.2021-æ.
¹69,
03.09.2021-æ.

¹101,
28.08.2021-æ.

2.

Àëàé ðàéîíó
3.

Ñàðû-Òàø
àéûëäûê

Ýðêèíáåê óóëó Àéáåê

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

4.

¯÷-Òºáº
àéûëäûê

Òàøòåìèðîâ Æàíûáåê
Òîëîíáàåâè÷

Îðòî
ìåêòåáèíèí
çàâó÷ó

5.

Áóäàëûê
àéûëäûê

Øàêèð óóëó Ìóêàìáåêò

Îðòî
ìåêòåáèíèí
çàâó÷ó

6.

Æîøîëó
àéûëäûê

Êóðìàíáåê óóëó Ýëàìàí

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

7.

Êîðóë àéûëäûê

Äàéûðáàåâ Ìîìóíæàí
Äæîëäîøáàåâè÷

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

Êàäûðîâ Àëìàçáåê Ìèéçàìîâè÷

Æàìàíêóëîâ
àòûíäàãû ¹75
îðòî ìåêòåïòèí
ìóãàëèìè.

¹67,
03.09.2021-æ.

Áààòûðîâ Øóêóðæàí
Íàñûðäûíîâè÷

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

¹68,
03.09.2021-æ.

Äæàìàëîâà Îäèíà
Àáäóñàìàòîâíà

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

¹69,
03.09.2021-æ.

Îìóðàëèåâà Ýëèíà Áàéûøîâíà

Îðòî ìåêòåïòèí
ìóãàëèìè

¹101,
28.08.2021-æ.

¹26,
24.08.2021-æ.
¹25,
23.08.2021-æ.

9.
10.

¹22,
03.09.2021-æ.

¹30,
06.09.2021-æ.

Êàðà-Ñóó ðàéîíó
8.

¹66,
05.09.2021-æ.

Ìàíãûò
àéûëäûê

Îòóç-Àäûð
àéûëäûê

Êûçûë-Êûøòàê
àéûëäûê

×¿é îáëóñó
×¿é ðàéîíó
11.

Êåãåòè
àéûëäûê

Êåìèí ðàéîíó

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðûíäàãû
¹686 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè
Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí
òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè
¹

Æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí
àòàëûøòàðû

Êàðà-Ñóó ðàéîíó
1. Îòóç-Àäûð
àéûëäûê

Êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí
òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðäèí
Ô.À.À.
Îø îáëóñó
Àêèìîâ Àáäóðàøèò Ñàèòîâè÷

Íåãèç

Òèçìåäåí ÷ûãàðóó
áîþí÷à ÀØÊíûí
÷å÷èìè

12.

Êåìèí
øààðäûê

Áåéøåíîâ Çàìèðáåê
Àíàðáåêîâè÷ (¹4)
(«Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé
ïàðòèÿñû)

Äûéêàí

¹26,
24.08.2021-æ.

13.

À.Äóéøååâ
àéûëäûê

Êàçàêîâ Òèëåê Ðûñïåêîâè÷

Äûéêàí

¹25,
23.08.2021-æ.

Êîêî÷îåâ Àðçûãóë
Àáäûêðèìîâè÷

Ïî÷òàëüîí

¹66,
05.09.2021-æ.

Ñàëèìîâ Òàëãàðáåê
Ûìàíêóëîâè÷

Óáàêòûëóó
èøòåáåéò

¹22,
03.09.2021-æ.

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Àêñû ðàéîíó
14.

Àêñû
àéûëäûê

Àëà-Áóêà ðàéîíó
Æåêå àðûçû

¹68,
03.09.2021-æ.

15.

Êºê-Ñåðåê
àéûëäûê
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2021-жылдын 14-сентябры
ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН ЖОККО ЧЫГУРУУ ЖАНА
ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫН ТАРКАТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Ìóðäà, 2021-æûëäûí 23-àâãóñòóíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí (ìûíäàí àðû - ÁØÊ) äàðåãèíå òºìºíäºã¿ äîêóìåíòòåðäè áåêèò¿¿ ¿÷¿í òèðêºº ìåíåí Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíàí (Îø ÀØÊ) êàò
êåëèï ò¿øêºí:
1) àëàðäûí àðûçäàðûí êàòòîî æàíà «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 2021-æûëäûí 14-èþëóíäàãû
¹3 ÷å÷èìèíèí êº÷¿ðìºñ¿í òèðêºº ìåíåí «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí 38 àÿë òàëàïêåðäè àëûï ñàëóó òóóðàëóó
Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 15-èþëóíäàãû ¹41/1 ÷å÷èìèí;
2) Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðû À.Àøèìæàí
êûçûíûí æàíà À.Ìàíàï êûçûíûí äåïóòàòòûê ûéãàðûì
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó, áîøîãîí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäå êèéèíêè êàòòàëãàí òàëàïêåðëåð Í.Ì.Îìóðçàêîâãî æàíà Ä.À.Æååíáåêîâãî áåð¿¿ æºí¿íäº Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹42 ÷å÷èìèí;
3) àëàðäûí àðûçäàðûí êàòòîî æàíà «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 2021-æûëäûí 9-àâãóñòóíäàãû ¹10 ÷å÷èìèíèí êº÷¿ðìºñ¿í òèðêºº ìåíåí «Àòà-Æóðò
Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí 39 òàëàïêåðäè (àëàðäûí 31è àÿë òàëàïêåðëåð) àëûï ñàëóó òóóðàëóó Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹43 ÷å÷èìèí;
4) «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø
øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðû À.À.Êàðàåâàíûí,
Ó.Æ.Àêìàòîâàíûí æàíà Á.Í.Òóðñóíáàåâàíûí äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó,
áîøîãîí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû ñàÿñèé ïàðòèÿäàí
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäå êèéèíêè êàòòàëãàí òàëàïêåðëåð Á.Ò.Áàåòîâãî, Á.Ñ.Æîëäîøáàåâãå æàíà Ø.Áàêèð
óóëóíà áåð¿¿ æºí¿íäº Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹44 ÷å÷èìèí;
5) Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ó.Ê. Êàíàëèåâäèí äåïóòàòòûê
ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó, áîøîãîí äåïóòàòòûê ìàíäàòòû «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäå êèéèíêè
êàòòàëãàí òàëàïêåð Í.Ê Ðàèìîâãî áåð¿¿ æºí¿íäº Îø
ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹45 ÷å÷èìèí;
6) àëàðäûí àðûçäàðûí êàòòîî æàíà «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹6 ÷å÷èìèíèí êº÷¿ðìºñ¿í òèðêºº ìåíåí «Áèçäèí
Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí
êàòòàëãàí òèçìåñèíåí 6 òàëàïêåðäè àëûï ñàëóó òóóðàëóó Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹46
÷å÷èìèí;
7) Áàøêà òèðêåëãåí äîêóìåíòòåðäè (äåïóòàòòàðäûí æàíà òàëàïêåðëåðäèí àðûçäàðûí, ïàñïîðòòîðóíóí êº÷¿ðìºëºð¿í, ñîòòóóëóãó æîêòóãó æºí¿íäº ìààëûìêàòòàðäû).
Ìûíäà, Îø ÀØÊíûí êºðñºò¿ëãºí ÷å÷èìäåðè ìóðäà
ÁØÊãà áåêèò¿¿ ¿÷¿í êåëèï ò¿øêºí ýìåñ.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê «Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí
äåïóòàòûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí ºòêºð¿ï
áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí
÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».
Îøîíó ìåíåí áèðãå, ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí áèð ýëå ó÷óðäà àÿë äåïóòàòòàðäûí êºï ñàíûíûí ÷ûãûï æàòûøû ÁØÊäà øåêòåí¿¿í¿ æàðàòêàí. Óøóãà áàéëàíûøòóó 2021-æûëäûí
25-àâãóñòóíäà êåëèï ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè æîë-æîëáîøòóðóóíóí àíûêòûãûí æàíà òóóðàëûãûí êîøóì÷à òåêøåð¿¿, àòàëãàí àÿë òàëàïêåðëåðäèí àðûç áåðèøèíèí æàãäàéëàðûí àíûêòîî ìåíåí àëàðäû êàáûë àëóóíóí áàðäûê øàðòòàðûí òàêòàãàíãà ÷åéèí ÁØÊ òàðàáûíàí Îø
ÀØÊíûí 6 ÷å÷èìèí êàðîîíó êèéèíêèãå êàëòûðóó òóóðàëóó ¹159 ÷å÷èìè êàáûë àëûíãàí.
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíèí 7-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Øààðäûê êå¢åøòåðãå
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿äº ñàÿñèé ïàðòèÿëàð, áèð æûíûñòàãû àäàìäàðäûí 70 ïàéûçäàí àøïàãàí ºê¿ë÷¿ë¿ã¿í ýñêå àëóóãà ìèëäåòò¿¿, ìûíäà
ñàÿñèé ïàðòèÿäàí, øàéëîî÷óëàðäûí òîïòîðóíàí êºðñºò¿ëãºí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäå àÿëäàðäûí æàíà ýðêåêòåðäèí êåçåãèíèí àéûðìàñû ýêè ïîçèöèÿäàí
àøïîîãî òèéèø».
Ìûíäà, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 56-1-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäåãè òàëàïêåðëåðäèí îðòîñóíäà äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû áºë¿øò¿ð¿¿
òèçìåíè òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíäà êàòòîîäî áåëãèëåíãåí, áóë òèçìåäåãè òàëàïêåðëåðäèí æàéãàøóóñóíóí òàðòèáèíå ûëàéûê
æ¿ðã¿ç¿ëºò».
Ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåëåðèí

êàòòîî ó÷óðóíäà (Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 20-èþíóíäàãû ¹17-2 ÷å÷èìè) «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» æàíà «ÀòàÆóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿëàðû òàðàáûíàí áèð
æûíûñòàãû àäàìäàðäûí 70 ïàéûçäàí àøïàãàí ºê¿ë÷¿ë¿ã¿ æºí¿íäº íîðìà ñàêòàëãàí æàíà òèçìåäåãè àÿë æàíà ýðêåê òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäåãè êåçåêò¿¿ë¿êò¿í
àéûðìàñû ýêè ïîçèöèÿäàí àøêàí ýìåñ.
Áèðîê, «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû äîáóø
áåðèëãåí ê¿íäºí êèéèí êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíåí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû áºë¿øò¿ð¿¿ãº ÷åéèí
2021-æûëäûí 14-èþëóíäàãû ¹3 ÷å÷èìè ìåíåí 38 àÿë
òàëàïêåðäè ÷ûãàðûï ñàëãàí, îøåíòèï æîãîðóäà àòàëãàí Ìûéçàìäûí 49-áåðåíåñèíèí 7-áºë¿ã¿í¿í íîðìàñûí áóçãàí.
Îøåíòèï «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû òàðàáûíàí êºðñºò¿ëãºí æàíà êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí
òèçìåñèíäåãè ãåíäåðäèê êâîòàíû êàìñûç êûëóó áîþí÷à ìûéçàìäàðäûí òàëàïòàðû ñàêòàëãàí ýìåñ. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà ñóíóø êûëûíãàí
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíäå áèð æûíûñòàãû àäàìäàðäûí 70 ïàéûçäàí àøûê ýìåñ ºê¿ë÷¿ë¿ã¿ áîþí÷à
êºðñºò¿ëãºí òàëàïòàð æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíäà àð êàéñû æûíûñòàãû àäàìäàðäûí ºê¿ëäºð¿í¿í òå¢ áîëóøóíà æåòèø¿¿
ìàêñàòûíäà êàðàëãàí æàíà øàéëîî ïðîöåññèíèí áàðäûê ýòàáûíäà êºðñºò¿ï æàòêàí ñóáúåêòòåð òàðàáûíàí
ñàêòàëóóãà òèéèø.
ªç êåçåãèíäå, Îø ÀØÊ ìûéçàìäàðäûí æîãîðóäà àòàëãàí íîðìàëàðûí ýñêå àëáàé òóðóï, «Áèçäèí Êûðãûçñòàí»
ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí 2021-æûëäûí 14-èþëóíäàãû ¹3 ÷å÷èìèíèí íåãèçèíäå àòàëãàí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí êàòòàëãàí
òèçìåñèíåí 38 àÿë òàëàïêåðäè ÷ûãàðûï ñàëóó òóóðàëóó
2021-æûëäûí 15-èþëóíäà ¹41/1 ÷å÷èìèí êàáûë àëãàí.
Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéðà øàéëîî
áîþí÷à Îø ÀØÊíûí êîðóòóíäó æûéûíû 2021-æûëäûí
15-èþëóíäà ºòêºð¿ëãºíä¿ã¿í, æûéûíäà «Æåðãèëèêò¿¿
êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 37-áåðåíåñèíå ûëàéûê 2021-æûëäûí 11-èþëóíäàãû Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéðà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðàëóó ïðîòîêîë ò¿ç¿ëãºíä¿ã¿í áåëãèëºº çàðûë.
2021-æûëäûí 17-èþëóíäà Îø øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéðà øàéëîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à øàéëîî äîêóìåíòòåðèí áåðãåíäå 2021-æûëäûí 15-èþëóíäà êàáûë àëûíãàí æîãîðóäà àòàëãàí ¹41/1 ÷å÷èìè Îø
ÀØÊ òàðàáûíàí ÁØÊãà áåðèëãåí ýìåñ.
Îøîíäîé ýëå êèéèí 2021-æûëäûí 26-èþëóíäà Îø
øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéðà øàéëîîíóí
íàòûéæàëàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëäó áåêèòêåíäå (¹636
òîêòîì) «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí àÿë òàëàïêåðëåðäèí æàïûðò ÷ûãóóñó
ôàêòûñû æàíà Îø ÀØÊíûí ¹41/1 ÷å÷èìèíèí áàð ýêåíäèãè ÁØÊãà áåëãèñèç áîëãîí.
Æîãîðóäà áàÿíäàëãàíäàðäûí íåãèçèíäå, Îø ÀØÊíûí
àðàêåòòåðèíäå «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí 38 àÿë òàëàïêåðäè ÷ûãàðóó
ìàñåëåñè áîþí÷à øàéëîî äîêóìåíòòåðèí î¢äîï êîþó
æàíà áóðìàëîî áåëãèëåðè áàéêàëãàí.
Ìûíäàí òûøêàðû, 2021-æûëäûí 9-àâãóñòóíäà «ÀòàÆóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíèí 7-áºë¿ã¿í¿í æîãîðóäà àòàëãàí íîðìàëàðûí áóçóï, ºç¿í¿í ¹10
÷å÷èìè ìåíåí êàòòàëãàí òèçìåäåí 39 àÿë òàëàïêåðäè
÷ûãàðûï ñàëãàí, àë ýìè Îø ÀØÊ 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹43 ÷å÷èìè ìåíåí àëàðäû ñàÿñèé ïàðòèÿíûí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí ÷ûãàðãàí, áóë òóóðàëóó ºç
ó÷óðóíäà ÁØÊãà áèëäèðãåí ýìåñ.
«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» æàíà «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí»
ñàÿñèé ïàðòèÿëàðûíûí êàòòàëãàí òèçìåëåðèíåí àÿë
òàëàïêåðëåðäèí æàïûðò ÷ûãûï æàòûøûíûí øàðòòàðûí òàêòàãàí ó÷óðäà, «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé
ïàðòèÿñûíûí æåòåê÷èëèãè òàðàáûíàí àÿë òàëàïêåðëåðãå êûñûì æàñîî ôàêòûñû áåëãèë¿¿ áîëäó, áóë
òóóðàëóó îøîë ñàÿñèé ïàðòèÿäàí àÿë òàëàïêåðëåðäèí
áèðè òàñòûêòàãàí.
Îøîíäîé ýëå ÁØÊíûí äàðåãèíå «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí Îø øààðäûê êå¢åøèíèí èøòåï æàòêàí äåïóòàòû Á.Í.Òóðñóíáàåâà êàéðûëãàí, àíûí
äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû Îø ÀØÊíûí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹44 ÷å÷èìè ìåíåí òîêòîòóëàãàí.
ªç¿í¿í ò¿ø¿í¿ê êàòûíäà Á.Í.Òóðñóíáàåâà 2021-æûëäûí 13-àâãóñòóíäàãû äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó æºí¿íäº àíûí àòûíàí Îø ÀØÊ áåðãåí àðûçãà àë êîë êîéáîãîíäóãóí áèëäèðãåí. Àíûí
ñºç¿íºí àëûíãàí áóë ôàêò âèäåîìàòåðèàë ìåíåí òàñòûêòàëãàí.
Àÿë äåïóòàòòàðäûí äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðûí
æàïûðò ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóóñó («Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí 2 æàíà «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí 3 àäàì) æàíà àòàëãàí ñàÿñèé
ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíåí àÿë òàëàïêåðëåðäèí ÷ûãûï æàòûøû («Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí 38 æàíà «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí 31 àäàì) êîîìäóê ðåçîíàíñòû æàðàòòû, àë æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí Îø ÀØÊíûí ÷å÷èìèí æîêêî ÷ûãàðóó
òàëàáû ìåíåí ÁØÊãà êºï ñàíäàãû æàðàíäàðäûí æàíà
êîììåðöèÿëûê ýìåñ óþìäàðäûí êàéðûëóóëàðûíûí ñå-

áåáè áîëóï êàëäû. 2021-æûëäûí 28-àâãóñòóíàí 1-ñåíòÿáðûíà ÷åéèí áàðäûãû áîëóï 18 êàéðûëóó êåëèï ò¿øêºí.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 28-ïóíêòóíà ûëàéûê «Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí
äåïóòàòûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí áîø êàëãàí ìàíäàòûí ºòêºð¿ï
áåð¿¿ æºí¿íäº, æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåðëåðäè êàòòàëãàí òèçìåäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí
÷å÷èìäåðèí áåêèòåò».
Ìûíäà êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìäûí æîãîðóäà àòàëãàí
áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 5-ïóíêòóíà ûëàéûê, Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñû øàéëîî ìûéçàìäàðû áóçóëãàí ó÷óðäà, øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðèí
æîêêî ÷ûãàðóóãà óêóêòóó.
Îø ÀØÊäà ìûéçàìäàðãà ûëàéûê àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿñû ºç¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí æ¿çºãº àøûðóóãà òîñêîîë áîëãîí îîð, êûæàëàò êûðäààë ò¿ç¿ëãºíä¿ã¿í áåëãèëºº çàðûë. Àëñàê, ÁØÊíûí äàðåãèíå ÀØÊíûí
òºðàãàñû Ó.Ò. Àòòîêóðîâäóí àðàêåòòåðèíå Îø ÀØÊíûí
ì¿÷ºëºð¿íºí 2 êàéðûëóó æàíà Îø ÀØÊíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í àðàêåòòåðèíå ÀØÊíûí òºðàãàñûíàí 1 êàéðûëóó êåëèï ò¿øêºí.
Îøîíäîé ýëå Îø ÀØÊ òóðóêòóó íåãèçäå ÁØÊ ñóðàòêàí ìààëûìàòòàðäû æàíà äîêóìåíòòåðäè ºç ó÷óðóíäà
áåðáåãåíäèãèí, ÀØÊ êàáûë àëãàí ÷àðàëàð æàíà ÷å÷èìäåð æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû æºíºòïºãºíä¿ã¿í, øàéëîî
ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê êàáûë àëûíãàí
ÁØÊíûí òàïøûðìàëàðûí æàíà ÷å÷èìäåðèí àòêàðáàãàíäûãûí áåëãèëºº çàðûë.
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê «Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû ºç¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí àòêàðáàãàíäûãû æå òàëàïòàãûäàé ýìåñ àòêàðãàíäûãû ¿÷¿í ìûéçàìäàðãà ûëàéûê æîîïêåð÷èëèê òàðòàò».
Æîãîðóäà àòàëãàí Ìûéçàìäûí 24-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóíà ûëàéûê «Àéìàêòûê, ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿñû æîãîðó òóðãàí øàéëîî êîìèññèÿñû òàðàáûíàí òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà òàðêàòûëàò:
2) ìûéçàìäûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê êàáûë àëûíãàí ñîòòóí æå æîãîðó òóðãàí øàéëîî êîìèññèÿñûíûí
÷å÷èìäåðèí øàéëîî êîìèññèÿñû àòêàðáàãàíäà».
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
3, 4, 8-áåðåíåëåðèí, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí 49, 56-1-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 24-áåðåíåñèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿í¿í, òàðêàòóóíóí æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâäåðèí ò¿ç¿¿í¿í, æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè
æºí¿íäº» Æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëûï Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí òºìºíäºã¿
÷å÷èìäåðè æîêêî ÷ûãàðûëñûí:
- 2021-æûëäûí 15-èþëóíäàãû ¹41/1,
- 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹42,
- 2021-æûëäûí 12-àâãóñòóíäàãû ¹43,
- 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹44,
- 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹45,
- 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹46.
2. Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû òàðêàòûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí àïïàðàòû ¿÷ êàëåíäàðäûê ê¿íä¿í è÷èíäå Îø àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿñûíûí æà¢û êóðàìûí ò¿çñ¿í.
4. Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí, Îø
àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí èø-àðàêåòèíå óêóêòóê áàà áåð¿¿ ¿÷¿í ìàòåðèàëäàð óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíà æºíºò¿ëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì «Ýðèêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹687
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2021-жылдын 14-сентябры
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЭЭ БИР АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН
РЕЗЕРВДЕРИН ТОЛУКТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû
¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí
ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí
ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà, àéìàêòûê
øàéëîî êîìèññèÿëàðäûí ðåçåðâäåðèíå êåëèï ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí 2021-æûëäûí
6-ñåíòÿáðûíäàãû ÷å÷èìèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí æàðàíäàðãà, ñàÿñèé ïàðòèÿëàðãà,
êîîìäóê áèðèêìåëåðãå æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-

êàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà (æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå) 2021-æûëäûí 12, 23-àâãóñòóíäàãû êàéðûëóóñóíóí
íåãèçèíäå, àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâäåðèíå òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ æºí¿íäº æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí æûéíàëûøòàðûíûí òîêòîìäîðóíóí, ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Áèøêåê, Îø, Òàëàññ øààðû, Òîêìîê, Êàðàêîë æàíà
Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèíå 1-òèðêåìåãå ûëàéûê ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí òàëàïêåðëåðè êèðãèçèëñèí.
2. Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðäûí ðåçåðâäåðèíå êå-

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí
9-ñåíòÿáðûíäàãû ¹685 òîêòîìóíà
1-òèðêåìå
Áèøêåê øààðû
Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
1. Õàëèëîâà Àéòóðãàí Àëèæàíîâíà
2.
3.

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

12. Òóðóñáåêîâà Ãóëüäàíà Ñàáûðáåêîâíà
13. Èñàêîâ Àçàìàò Òîêòîðáåêîâè÷
14. Äæóìàãóëîâà Ãóëüìèðà Ñàòûáàëäèåâíà
15. Êàíàòîâ Ìåêåí Êàïàðîâè÷
16. Ôåäîòîâà Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà

Àòàáåêîâ Êóìàðáåê Êèçàåâè÷

«Êûðãûçñòàíäûí Ýëäèê äåìîêðàòèÿëûê ïàðòèÿñû»
ñàÿñèé ïàðòèÿñû

17. Ñóëàéìàíîâ Äàíèÿð Ìàäèìîâè÷

Ìàëòàåâà Êóíäóñ Áåéøåíîâíà

«Ñîöèàë-Äåìîêðàòû» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Àëìàòîâ Áàêûáåê Êàìèëæàíîâè÷

18. Èñàêîâ Àçàìàò Òîêòîðáåêîâè÷

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Ñàïàðàëèåâ Áàêûò Àñûëáåêîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Ûñûê-Êºë îáëóñó
Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Æàêûïîâà Ñàëòàíàò Èøåíîâíà

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
«Ýìãåê» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

×¿é îáëóñó
Òîêìîê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

Êàðûïáàåâ Àëìàç Ìîëäîêìàòîâè÷

«Ýë áèðèìäèãè» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

2.

Êèÿøêî Âåðîíèêà Þðüåâíà

«Æà¢û äåìèëãå» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Ýðàëû óóëó Àìàíòóð

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
«Óëóó-Æóðò» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2021-æûëäûí
9-ñåíòÿáðûíäàãû ¹685 òîêòîìóíà
2-òèðêåìå
ÁÈØÊÅÊ ØÀÀÐÛ
Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
1. Èìàíàëèåâà ×îëïîí Äàâóòîâíà
2. Êåëåêîåâà Ãóëñàò Àñàíáåêîâíà
3. Èñìàèëîâ Áåêñóëòàí Áàêûòáåêîâè÷
4. Äæàïàðîâà ×îëïîí Äóéøîíàëèåâíà
5. Áåéøåíáàåâ Ýäèëü Íóðáåêîâè÷
6. Êîêêîåâà Íóðæàìàë Àááàñîâíà
7. Ñûäûêîâà Àëòûíàé Áàêòûáåêîâíà
8. Ïðèìáåðäèåâà Áåðìåò Àðïèäèíîâíà
9. Ñàïàðáàåâ Äàñòàí Òóðóñáåêîâè÷
10. Ààëèåâ Àäèëåò Êàðûáåêîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

ÎØ ØÀÀÐÛ
Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí æåðãèëèêò¿¿
ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû, ¹685

«ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ñàÿñèé ïàðòèÿñû

Òàëàñ îáëóñó
Òàëàñ øààðäûê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

ÒªÐÀÃÀ

11. Ýñåíáåêîâ Àñûëáåê Àëìàñáåêîâè÷

Îø øààðû
Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå
êèðãèçèëãåí ñàÿñèé ïàðòèÿíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

ëèï ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí
2021-æûëäûí 6-ñåíòÿáðûíäàãû ÷å÷èìèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâäåðèíå æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíûí òàëàïêåðëåðè 2-òèðêåìåãå
ûëàéûê êèðãèçèëñèí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

¹
Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
1. Àáäèìàíàï êûçû Á¿á¿áàòìà
2.

Àáäûìîìóíîâà Ýëüíóðà Êóðìàíáåêîâíà

3.

Àéäàðîâà Ãóëüíàðà Êàïàðîâíà

4.

Àñàêååâà Äàðèõà Àêêóåâíà

5.

Àøèìîâ Êóòìàí Íóðëàíáåêîâè÷

6.

Æàáàðêóëîâà Íèãîðà Íåìàòæàíîâíà

7.

Æîëäîøåâà Àéãóëü Êîçóáàåâíà

8.

Êåíåøîâ Ðóñòàìáåê Çàèðáåêîâè÷

9.

Êå¢åøáàåâ Áåêáîëîò Êàïàåâè÷

10. Êèðäèáàåâà Çàìèðàêàí Êºêºëîâíà
11. Ìàìàíîâ Áåêòóðñóí Ìóðçàêàðèìîâè÷
12. Ìàìàøåâ Äàíèÿð Àáäèìèòàëèïîâè÷
13. Ìàìûòîâ Ìèäèíáåê Áºð¿áàåâè÷
14. Ìèçàíîâ Íóðñóëòàí Èäðèñîâè÷
15. Ñàìèåâà Àéäàé Æîîøáàåâíà
16. Ñóðàíáàåâà Àèäà Àëàêàåâíà
17. Õàñàíîâà Àðèíà Àëåêñàíäðîâíà
18. Øàéäóëëàåâà Ôàðèäà Øàéäóëëàåâíà

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

ÁÀÒÊÅÍ ÎÁËÓÑÓ
Êàäàìæàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Ñàìàòîâ Øàéûðáåê Àáäèëàòîâè÷

2.

Ýðìàòîâ Áàéñàëáåê Ýðäîîëàòîâè÷

3.

Òàøïîëîòîâ Ñ¿é¿íáåê Àáäèðàøèòîâè÷

4.

Ìàäèìàðîâ Êàëûáàé Íàñèðèäèíîâè÷

5.

Ýðàëèåâà Îðîçãóëü Ýðàëèåâíà

6.

Àäèëîâ Àíàðáåê Òàøïîëîòîâè÷

7.

Ìàäàëèåâ Àêûëáåê àëòûìûøîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

(Уландысы 11-бетте)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 14-сентябры
(Башталышы 10-бетте)

¹
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Ìàòêàðèìîâ Àçàìàò Ñàäèðáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ëåéëåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

4.

Øàäûêàíîâà Íóðæàí Êàïàðîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Ìóñòàïàêóëîâ Àøèðàëè Àòàìóðàòîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Óñíèäèí óóëó Ñóéîðêóë
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ìóñòàïàêóëîâ Ìûðçàáåê Àáäèëëàåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Êóëäàøåâà Õàåòõîí Àòàáåêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Áåðäèêóëîâ Íóðòèëåê Ñàïàðáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

5.

Ñàèïîâà Ðàõàò Æàíûáåêîâà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

6.

Ìóðàòàëèåâ Àëìàçáåê Òîëîãîíîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

ÆÀËÀË-ÀÁÀÄ ÎÁËÓÑÓ
Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Íàçàðîâ Íóðëàíáåê Òîêòîðàëèåâè÷

2.

Àáäûêàäûðîâ Àñûëáåê

3.

Àõìåäîâ Ìóðîäáåê Ìàõàìàäîâè÷

4.

Òóðäàëèåâ Ñàðäàðáåê Ñàäèðîâè÷

5.

Äîñîíîâà Ìóíàðà Êóáàíû÷áåêîâíà

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

2.
3.
4.
5.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Òåìèðáåêîâà Äàòêàéûì Òåìèðáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Êóëóáàåâà Ðàõàò Îðîçáàåâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Óðàçàëèåâà Ãóëíóðà Àíàðêóëîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Àøûðàëèåâà Ëóíàðà Àëìàñáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Áàòèøîâ Áàáóð Ìàëàáåêîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

×àòêàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.
2.
3.
4.
5.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿
ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Êîøîêáàåâà Íàðãèçà Êóäàéáåðäèåâíà
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿
ºç
àëäûí÷à
áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Óñóïáåêîâà Òèëåêá¿á¿ Ò¿ëºã¿ëîâíà
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Çûÿäáåê óóëó Áàêòûÿð
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿
ºç
àëäûí÷à
áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Áåêìóðàòîâà Ãóëçèíà Èìàøîâíà
îðãàíûíàí
áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Êàì÷ûáåêîâà Ãóëìèðà Áóëóòáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à
îðãàíûíàí

Àëà-Áóêà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.
2.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Ñàðèáåêîâà Àéñóëóó
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
Àáçàëáåêîâíà
îðãàíûíàí
Ñàéôèäèíîâà Ðàâøàíîé Çàèðäèíîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Èáðàèìîâ Òóðãóíáàé Ñûäûêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

3.

Àñàíîâà Àíèïà Êàëàíäàðîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

4.

Êàðûìáàåâ Àñàíáåê Òàãàéáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

ÛÑÛÊ-ÊªË ÎÁËÓÑÓ
Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

2.
3.
4.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Àáäèåâ Àñûëáåê Òàøìàòîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Óðóñòàìîâà Àéçèðåê Áîðóáàåâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Æóíäóáàåâ Ìóðàòàëè Êóðìàíàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Íàæèìèäèíîâà Íóðãóëü
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Íóðáîëäó êûçû Íóðèçà

2.

Àëìàçáåê êûçû Æàçãóë

3.

Áóñóðìàíêóëîâà Êàéûðãóë

4.

Æàéëîîáåêîâà Àñåë

5.

Êóäàêååâà Êèøèìæàí

6.

Òåíòèìèøîâà Íóðæàìàë

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Áàçàð-Êîðãîí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Àìàíáàåâ Òèìóðêóë Ñàáûðîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ñûäûêîâ Æûðãàëáåê Àñèëáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Êàðûìøàêîâà Àé÷¿ðºê Êåðèìêóëîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Àñàíîâ Ìåäåð Îðîçîíîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Íàñûìáàòîâ Ñàíæè Ñóëòàíîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

3.

Àêûëáåê óóëó Ìàêñàò

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

4.

Ñóëòàíáåêîâ Ðûñáåê Ä¿øåìáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

5.

Áåêòóðîâ Æàíûáåê Òàñèåâè÷
Àìàíãåëäèåâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

6.

Äåðêåìáàåâ Ýðìåê Êàñûìàëèåâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

7.

Ñóïàòàåâ Àäèëåò Áåêåéîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

8.

Èñòàêååâ Äàñòàí Ìàðàòîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Æåòè-ªã¿ç àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Êóáàò óóëó Æîëäîøáåê

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Æóìàëèåâ Òèëåêòåø Êàíàòáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

3.

Èñìàèëîâ Óëóêáåê Ñàëìîîðáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

4.

Áåêáîëîòîâ Àéáåðãåí Áåêáîëîòîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

5.

Æóìàáåê êûçû Àéæàí

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

ÍÀÐÛÍ ÎÁËÓÑÓ
Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Ñàãûíáåê óóëó Êóëìàò

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Æîëî÷èåâ Àäèëåò Æîëî÷èåâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

ÎØ ÎÁËÓÑÓ
Àðàâàí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Èñêàíäàðîâà Øîèðàõîí Ãóëàìøåðîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Ìàìàòàëèåâ Áàçàðáàé Èìîíàëèåâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

3.

Ìàõàìàòñàäûê óóëó Øàéûðáåê

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

4.

Îðóíáàåâ Æîîìàðò Àñèëáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

5.

Øåðìàòîâ Àõìàäæàí

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Êàðà-Êóëæà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Äîäîåâ Óëàíáåê Àáäèìèòàëèïîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

2.

Ñààäàìáåê óóëó Æàëûíáåê

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

Øåéøå êûçû Àéçàò

Òîêòîãóë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

1.

Ìàéëóó-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

Êóðáàíîâ Àçèçèëëî Ãóëàìæàíîâè÷

Òàø-Êºì¿ð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

1.

(Уландысы 14-бетте)
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Єз доорунан озунуп жашаган инсан

КАСЫМ ТЫНЫСТАНОВ – ТИЛ ИЛИМИНИН,
УЛУТТУК МАДАНИЯТТЫН ЧОЛПОН ЖЫЛДЫЗЫ
9-сентябрда Касым Тыныстановдун 120 жылдыгын єзї туулуп
єскєн Чырпыкты айылында белгилєє милдетин Ысык-Кєл
райондук администрациясы жана Тамчы айыл єкмєтї колго алса,
10-сентябрда илимий-практикалык конференциясын К.Тыныстанов
атындагы мамлекеттик университет уюштурду.

9

-сентябрда
Чырпыкты
айылында
тургузулган
К.Тыныстановдун эстелигинин алдына Ысык-Кєл облусунун жетекчилери жана жергиликтїї эл чогулуп, Президент Садыр
Жапаровду кїтїп алышты. Президент Касым Тыныстановдун айкелине гїл коюп, эл менен баарлашты. Арбагына куран окулган соў
профессор, филология илимдеринин доктору Акеш Иманов сєз сїйлєдї. “1957-жылы репрессиялангандар толук акталганда К.Юдахин Касым Тыныстановдун деўгээлине жеткен филолог тилчилер азыр да аз дегенин єз кулагым менен уктум. Кыргыз тил
илиминин терминдеринин 80%ы
Касым Тыныстановго таандык.
Азыр жер-жерлердеги университеттерде, мектептерде аны эскерїї иш-чаралары єтїп жатат, бирок бул єтє эле аздык кылат. Кєлдїн жээгинде анын музейин кооз
кылып салып, бїт кыргыз эли кєрїп, суктана тургандай деўгээлге
жеткирип, анын кадырын урматташыбыз керек”, - деди ал. Андан
соў иш-чара анын ысымын алып
жїргєн мектебинде уланды. Келген меймандар эски мектептеги
Касым Тыныстановдун музейин
жана маўдайында жаўы салынган
мектепти кєрїп чыгышты. Жаўы
мектептин алдында Тыныстановго арналган кєргєзмє уюштурулган. Ушул айылдан чыккан композитор, К.Тыныстановдун урпагы Камчыбек Букалаевдин Касым
Тыныстановдун эки ырына чыгарган обондуу ырларын мектеп окуучулары аткарышты.
Тїштєн
кийин
илимийпрактикалык
конференция
Чолпон-Атадагы
Президенттик резиденцияда уланды. Аны
Ысык-Кєл райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Калыбек Жумадылов ачып,
Касым Тыныстановдун ємїрї,

чыгармачылыгына токтолду. Андан соў КР Президентинин ЫсыкКєл облусундагы ыйгарым укуктуу
єкїлї Мирбек Кожоев сєз сїйлєп,
конференциянын ишине ийгилик
каалады. КР Президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясынын тєрагасы, УИАнын академиги Сыртпай Мусаев Касым Тыныстановдун араб арибинен латын тамгасына, андан орус кириллицасына
єткєрїї демилгесин жогору баалай турганын, бул азыр да тилчилер їчїн даяр долбоор экенин айтты. “1926-жылы Бакуда єткєн тїркологдордун 1-съездине Кыргызстандын атынан Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Ишеналы
Арабаев, дагы їч музыкант катышып, Тыныстанов доклад окуган.
Съездге Германия, Тїркия єлкєлєрїнєн бери жалпы жонунан 117
делегат катышып, 24 кишиден турган президиум шайланган. Президиумда тїркология боюнча дїйнєгє таанылган окумуштуулар, академиктер отурган, алардын катарында отуруу їчїн 25 жаштагы Касым Тыныстанов мїчє болуп шайланган. Ал президиумга
казактан, єзбектен эч ким отурбай, Орто Азиядан жалгыз Касым
Тыныстанов отурган. Жалпысынан
8 маселе каралса, анын 3 комиссиясына Тыныстанов мїчє болуп
шайланган, ага тил маселесин тескей алган адам катары баа беришкен. Съезд 5-мартка чейин уланса, 4-марттагы бир кїндїк сессияны Тыныстанов башкарып, кыргыз тилинин алфавити жєнїндє
сєз сїйлєгєн. Ошол съезд болоор
алдында Касым Тыныстановдун
жасай турган докладынын тезистерин уюштуруу комитети бюллетенге чыгарган. Ал съездде алфавити жок элдерге алфавит тїзїї маселеси каралган. Латын алфавитине єтїї маселеси жаўыдан
каралып жаткан, Касым Тыныстанов болсо 1924-жылдын аягынан
баштап эле европалык алфавитке єтїї маселесин съезд болгонго
чейин кєтєргєн. Съездде сєз сїйлєп, “биз латын графикасына єтїї
маселесин биротоло чечип койдук,
бирок кандай кылып єтєєрїбїздї
сиздер менен сїйлєшєбїз” деген.
Ошол съездде латын графикасына єтїї жєнїндє маселени алгачкылардан болуп Тыныстанов койгон”, - деген Сыртпай Мусаев ошол
съезддин жїрїшї кино тасмага тїшїп, сакталып келатканын айтып,
аны жалпы отургандарга кєрсєттї.
Кино тасмадан окумуштуу Касым

Тыныстановдун жїргєнїн кєрїїгє
болот.
Андан соў КР Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты
министри Кайрат Иманалиев сєз
сїйлєп, Касым Тыныстанов кыргыз тил илиминин негиздєєчїсї
катары бир эле кыргыз эли эмес,
бїтїндєй тїркология илиминде дагы изилдениши керектигин,
ошондуктан тїрк тилдїї мамлекеттерде Касым Тыныстановдун
орду, илимдеги эмгеги боюнча эл
аралык конференция уюштурула тургандыгын айтты. “Касым
Тыныстановдун кыргыз тил илимине негиз салуудагы эмгеги єзгєчє. Агартуучу, биринчи профессор
агабыздын маданиятта, журналистикада да чоў орду бар. Журналистиканын башаты дагы К.Тынстановго байланыштуу. Биринчи тєл
башы “Эркин-Тоо” гезитибиздин
алгачкы санынан чыгарып, башкы
редактор болгон. Жаштардын “Ленинчил жаш” гезитинин да биринчи башкы редактору, “Жаўы маданият жолунда” журналын да чыгарып, жаўы маданиятыбыздын демилгечиси болгон. Ал жазма адабиятыбыздын баштоочусу экендиги да талашсыз. Прозада, поэзияда, драматургияда, илимде алгачкы эмгегин жаратып, улуттук
маданият, адабият жана илимде
залкар инсан болуп калгандыгы
талашсыз. Єз муунунан суурулуп
чыккан, артынан олуядай чоў из
калтырган єзгєчє инсан баркталууга, даўкталууга тийиш”, - деди министр.
Касым Тыныстанов биротоло акталып, элге угузула баштаган 1988-жылдан кийин єз айылы Чырпыктыда музейи уюштурулуп, мектептин алдына эстелиги тургузулган. 1991-жылы аны
актоо, чыгармаларын калыбына келтирїї, ысымын тїбєлїккє
калтыруу сыяктуу иштерди жїргїзїї їчїн ошол кезде мамлекеттик комиссиянын тєрагасы болуп
Медеткан Шеримкулов дайындалып, Касым Тыныстановдун 90

жылдыгы белгиленген. Ал анда
легендарлуу парламенттин тєрагасы эле. Окумуштуунун 120 жылдык эскерїї иш-чарасына да Медеткан Шеримкулов барып, айылындагы музейди, жаўы мектепти кєрїп, илимий-конференцияда
сєз сїйлєп тємєндєгїлєрдї айтты: “1957-жылы декабрь айында
СССРдин Жогорку сотунун аскердик коллегиясы К.Тыныстановду
толук актайт. 1958-жылдын 12-декабрында Кыргыз Республикасынын Борбордук комитетинин бюросу Тыныстановду партиялык
жактан актайт. Бирок, 1958-жылы
жана 1964-жылы май айында анын
Коммунисттик партиядан чыгарылганы туура болгон деген чечим
кайрадан чыгып, Шверниктин колу коюлуп, ал 1988-жылга чейин эч
жакка чыкпай жаткан. Ошол документ архивге да тїшкєн эмес.
Усубалиев да, Масалиев да
Касым Тыныстановдун чыгармаларын окушуп, анда улуттук буржуазиялык элементтер бар дешкен. Ал
кезде мен пропаганда, агитация
бєлїмїнїн башчысы катары анын
чыгармаларын азаттыкка чыгарууга колдоо керек болуп, Москвадагы Горький атындагы адабият
институтунан Зоя Кедринаны баш
кылып чакырып, чыгармаларын
окуттум. Ал окуп чыгып, “ырлары жакшы, ал тургай аннотациясы,
сын-пикирлери менен окурмандарга жеткириш керек, - деди. Мен комиссия тїзїп, Чыўгыз Айтматов
баш болгон акын-жазуучулар, тарыхчылар менен комиссияда иштеп, 1988-жылдын 29-мартында
акыркы жолу Борбордук комитеттин бюросу Тыныстановду толугу менен реабилитация кылды.
Мен бир нерсеге таў калам. Кайра
куруу, ачык-айкындуулук жолуна
баратканда дагы “антологияга заманисттерди кошсок болобу, Тыныстановдун атын айтсак болобу?”- деп 1985-жылдан 1988-жылдын аягына чейин сурап келишкен.
Бирок, атын айтуудан коркушкан.
Академик Асылбек Алтымышбаев

баш болгон залкар окумуштуулар
БКга кайрылып, Тыныстановдун
атын кичине эле атап коелу деп суранып келишкен. Мына, Тыныстановдун тагдыры! 1991-жылдын
4-июлунда анда мен парламенттин тєрагасы болуп калгам, парламенттин президиумунун чечимин
чыгарып, Касым Тыныстановдун
90 жылдыгын кеўири белгилєє
боюнча комиссия тїзїп, ага єзїмдї тєрага катары жазып, республикада 90 жылдык юбилейин биринчи жолу єткєргєнбїз. Ошондо
анын кыргыз маданиятына, адабиятына, тилине киргизген эмгегинин
бардыгын ордуна койгонбуз. Анын
ысымын Ысык-Кєлдєгї мамлекеттик университетке койгонго бердик.
Муну татыктуу чечим деп эсептейм”.
КР УИАнын академиги, филология илимдеринин доктору
Осмонакун Ибраимов мындай деди: “Кыргыздын илими менен билимине жол чапкан кайталангыс
инсан Касым Тыныстанов менин
сїйїктїї каарманым. Бул кишиде
укмуштуудай сапаттар жана трагедиялуу тагдыр бар. Ал жєнїндє
кєп изилдеп, кєп жаздым. Тыныстанов “Интернационалды” кыргыз
тилине которгон. Ал кезде бул ыр
гимн катары ырдалчу. Ошол кездеги Франция, Англия окумуштуулары сыяктуу Тыныстанов да универсал болгон: жазуучу, котормочу,
акын, саясий ишмер, манастаануучу
ж.б. К.Тыныстановду эскерїї кечесин єзї туулган жерде эле эмес, ОшМУда дагы єткєрїп, Ош шаарынын,
Баткендин бир кєчєсїнє ысымын
ыйгаруу керек. Анткени, Тыныстанов бизди сабаттуу кылган, этиш,
баяндооч, тактооч, бышыктооч,
жєндємєлєрдї тапкан. Ал кыргыздын Ломоносову. Жазган ырларында жаштарды билимге їндєп,
ойготууга аракеттенген”.
Касым Тыныстанов атындагы фонддун тєрагасы Азат
Жаныбеков “Академиялык борборду уюштуруп, кийин анын ишин
толук моюндаган, илимий комиссиянын башчысы болуп, анын
ишин уюштуруп, аткаруу ага жїктєлгєн деп турат. Ушундан улам
Улуттук илимдер академиясына
Касым Тыныстановдун ысымын
ыйгаруу туура чечим болот”, - деген сунушун айтты.
Илимий-практикалык конференцияга Казакстандын Абай университетинин профессору, филология
илимдеринин доктору Гїлбану Косымова, Тїркиянын Хажи Бекташ
Вели маданий борборунун тєрагасы
Мустафа Озживан онлайн катышып,
сєз сїйлєштї. Конференциянын аягында кєптєгєн сунуштар айтылып,
резолюция кабыл алынды.
Касым Тыныстановдун туулган
кїнї 10-сентябрда Чырпыкты айылында, кєлдїн жээгинде мааракетой болуп, ага Ысык-Кєл облусунун жетекчилери, ар бир айылдан
келген делегаттар, Бишкектен барган коомдук ишмерлер, жергиликтїї тургундар катышты. Эки кїндїк иш-чара ийгиликтїї жана маўыздуу аяктады.
Сымбат МАКСУТОВА
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АЙЫЛ АЙМАГЫ
ЄНЇГЇЇ ЖОЛУНДА
К

ыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаровдун
буйругу менен Кыргызстанда чоў єзгєрїїлєр болду.
Айрыкча, айыл єкмєтїнїн башчыларына кєўїл бєлдї.
Райондун акимдерин, шаардын жана айылдын жетекчилерин
кызматынан жогорулатты. Мамлекеттик кызматка тажрыйбасы
бар, жогорку билимдїї жаштар тартылды. Ар тараптуу
иш тажрыйбасы менен такшалган, эл менен иштей билген
бир топ айыл єкмєттїн башчылары райондук мамлекеттик
администрациясынын башчысы-аким болуп дайындалышты. Ал
эми айыл єкмєтїнїн башчылыгына, айылдын жашоо-турмушун
оўдойм деген жаштар келишти.
Биз бїгїн ошондой жаштардын бири, келечекте айыл аймагын
єнїктїрїїгє салым кошом деген Ош облусунун Ноокат
районундагы Кара-Таш айыл єкмєтїнїн башчысы Б.Кааров
жєнїндє жана анын аткарып жаткан иши тууралуу кеп кылабыз.
Кааров Батырбек Дыйканбаевич Ош облусунун Ноокат
районундагы Кара-Таш айыл єкмєтїндє 1987-жылы 10-июлда
туулган.
2004-2009-жылдары Кыргыз-Єзбек университетинин
инженердик-технологиялар факультетин кызыл диплом
менен кийин ушул эле окуу жайынын Эсептєє техникасынын
жана автоматташтырылган системалардын программалык
жабдылышы факультетин аяктаган.

1

996-жылы
Кара-Таш
айыл округу болуп тїзїлгєн. Статус алган эки
айыл бар. Нойгут жана
Кара-Таш айылдары кирет. Калкынын саны- 16000ге жетет. Кєбїнчє кыргыз жана єзбек улутундагы элдер ынтымакта жана достукта жашап келишет. Айланасы
Алай тоо кыркалары менен курчалган. Мал чарбасы жана айыл
чарбасы менен эмгектенишет.
Тарыхы бай, тамырлуу элди тээ
колхоз мезгилинен бери кєптєгєн белгилїї инсандар жетектегендигин тарых тастыктап турат.
Айрыкча, даталуу майрам кїндєрдє алардын эмгектерин эскеришип, аттарын сыймык менен
атап келишет.
1996-жылы жер реформасы
тїзїлгєндє Ноокат районундагы
Кара-Таш айыл єкмєтї тїзїлїп,
биринчи айыл єкмєтїнїн жетекчилигине Абдыжапар Бегматов
шайланат. Учурда, Кыргыз Республикасынын Борбордук Шайлоо комиссиясынын мїчєсї болуп їзїрлїї эмгектенип келе жаткандыгы маалым.
Колхоз мезгилинде Кара-Таш
айылынан Жогорку Кеўешке депутат саанчылар Мастан Сейдалиева, Сажира Мамытова, тамекичилер Саадат Бегматова, Бїажар Саматова аттуу апаларыбыз
чыккан. Айылдан чыккан чыгаан
инсандарды да айтып кетїї биздин парзыбыз. Кыргыз элине белгилїї акын жана жазуучу Камчы
Жунусов, жазуучулар Мурза Гапаров, Рахман Маманов, Бектуруш
Таабалдиев, журналист Абдираим
Мамытов, илимпоздордон Бумайрам Исмаилова, Ємїрзак Мамарасулов, Гулмира Баитова, Апиза

Боронбаева, Кыргыз Республикасына эмгек сиўирген мугалим
Сулайман Мамарасулов, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер
Абдыманап Мамыров, Ємїрзак
Мамаюсупов, Айтибай Тагаевдердин эмгектери элибиз їчїн эбегейсиз чоў.
Курулуштар курулуп, айылдын
ажарын ачкан жеке ишкерлер чыгышты. Жер-жемиштерди жана
сїттї кайра иштетїїчї цехтер,
кирпич заводдору ачылды. Айылдан чыккан ишкерлер єздєрїнїн
туулуп єскєн айылдарына салымдарын кошушуп, калайык калктын ыраазычылыгын алышты.
Айыл єкмєтїнїн жетекчиси
айылдын турмушун жана экономикасын жакшыртуу їчїн Эл
аралык инвесторлорду тартышып, бир топ инвестицияларды
тартышты.
Кара-Таш айыл єкмєтїндєгї
мектептерге компьютерлер берилип, компьютердик класстар ачылып, окуучулар мыкты єздєштїрє башташты.

ЖОЛДОР ОЎДОЛУП,
ЖАРЫКТАНДЫРЫЛУУДА
Айылдагы калктын жашоосун
жакшыртуу їчїн жолдорду оўдоо, асфальт тєшєє иштери жакшы жолго коюлгандыгын айтып
кетїїгє болот. Курулуш иштери
курулуп, жолдор жарыктандырылып, шаар тибине айлантышууда.
Республикалык бюджеттен жана коомдук кайрымдуулук фонддун жардамы менен инвесторлорду тартышып, жеке демєєрчїлєрдїн жардамы аркылуу
бир топ жумуштар аткарылды.
1990-жылдан ушул кїнгє чейин

ЭМГЕК ЖОЛУ:

їч мектептин курулушу аяктады.
Андан тышкары Нойгут мектебине ашкана, А.Мамыров атындагы орто мектебине спорт зал, эки
жерге футболдук аянтча курулду.
Ноокат «Билимканасынын»
жатак-лицейинин мугалимдери
окуучуларга сапаттуу билим беришип, олимпиадага мыкты даярдагандыктан, «Алтын Тамга» жана «Алтын сертификаттын» ээси
болушту.
Ошондой эле быйылкы жылы
«Келечек-Нуру» балдар бакчасынын ачылышы болуп, азыркы
учурда кичинекей балдар тарбияланышууда. Балдар їчїн бардык
шарттар тїзїлгєн. Билимдїї тарбиячылар эмгектенишїїдє. Тїрткї берїїчї грант аркылуу эки бала бакчанын ашканасын куруу
иштери башталды.

КЄЙГЄЙЛЇЇ МАСЕЛЕЛЕР
ЧЕЧИЛДИ
Ветеринардык сервистин имараты, Беккер чуўкуру, Нойгут
айылынын кеўсеси, ичилїїчї
таза суу, водозабор, ФАПтар,
№20-ГСВнын жаўы имараты,
аялдамалар, кєчєлєрдї жарыктандыруу, селканаларды оўдоо
иштери жїргїзїлдї. Жылданжылга автоунаалардын саны кєбєйгєн сайын жолдор да кеўейтилип, шагыл тєгїлїп, асфальтталды. Жергиликтїї бюджеттин эсебинен арка курулду. 2,5
км. аралыктагы жол жарыктандырылды. Ал эми жаўы конушта жашаган їй-бїлєлєргє жергиликтїї кеўештин депутаттары, айыл єкмєтїнїн башчысы
менен кеўешип, 3 трансформатор, 9 зым мамычалар коюлду.

Ичилїїчї таза сууга болгон муктаждыктар да чечилип, тїтїктєр
да тартылды.
Кыргыз Республикасынын Єзгєчє кырдаалдар министрлиги тарабынан элди селден коргоо їчїн
їч кєпїрє курулду. Алар Бекиев,
Оюлма, Салгаман кєпїрєлєрї.

ТАЗА СУУ АЛТЫНДАН
ДА КЫМБАТ
Ошондуктан, биздин жашоотиричилигибизди суусуз элестетїїгє мїмкїн эмес.
2015-жылы «Ага-Хан» коомдук фондунун «Бирге» долбоорунун алкагында айылдын калкына сурамжылоо иштери жїргїзїлдї. Айылда жашаган алдыўкы лидерлер, активисттер колго
алышты. Айылдын калкы ичилїїчї таза сууга єтє муктаж экендиктерин билдиришти. Натыйжада, «Тоолуу аймактарды єнїктїрїї» коомдук фондуна кайрылышкан. 2016-жылы долбоордун
жалпы бюджети 9 млн 899 миў
сомду тїздї. Айыл калкынын
100%ы ичилїїчї таза суу менен
камсыздалып, ар бир їйгє суу тїтїкчєлєрї киргизилип, суу эсептегичтер коюлду. Ноокат Билимканасына, їч мектепке, 4 балдар
бакчасына, 1 їй-бїлєлїк дарыгер
тобуна, 1 ФАПка, айыл єкмєтїнїн имаратына жана медресеге
таза суу тїтїкчєлєрї киргизилди.

ЭГЕМЕНДЇЇЛЇККЄ
– 30 ЖЫЛ
Кыргыз Республикасынын Эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгын салтанаттуу тїрдє майрамдык маанайда жакшы єткєрїштї. Айыл
аймагындагы кєрнєк- жарнактарды жаўылашты. Айыл єкмєтї тарабынан видеороликтер кєрсєтїлдї. Эмгеги менен таанылган инсандардын ысымдары аталды.
Айыл єкмєтїнїн кызматкерлери, маданият кызматкерлери райондун борборунда єткєрїлгєн
майрамдык салтанатка катышышып, єздєрїнїн єнєрлєрїн тартуулашты. Эгемендїїлїккє арналган иш-чарага Ноокат шаарынын
жана айыл єкмєттєрїнїн таланттуу жаштары, «Шайыр апалар» катышып, жогорку деўгээлде єттї.
Бурма ЫСАКОВА,
Ош облусу

05.01-28.05.2009-ж.ж. –
Ноокат райондук Агрардык
єнїктїрїї башкармасы –иш
кагаздар боюнча адис.
28.05.2009-28.03.2011-ж.ж.
- Ноокат райондук Агрардык
єнїктїрїї башкармасы – Жайыт жана мал чарбасы боюнча жетектєєчї адис.
28.03.2011-04.09.2011-ж.ж.
- Кыргыз почтасы мамлекеттик
ишканасынын Ноокат райондук филиалында – оператор.
04.09.2011-26.03.2012-ж.ж.
- Кыргыз почтасы мамлекеттик
ишканасынын Ноокат райондук филиалында – инструктор.
24.04.2013-01.07.2017-ж.ж.Ноокат райондук Агрардык
єнїктїрїї башкармасы – Жайыт жана мал чарбасы боюнча жетектєєчї адис.
12.07-01.11.2017-ж.ж. - Кыргыз Республикасынын Айыл
чарба, тамак-аш єнєр жайы
жана мелиорация министрлигинин алдындагы "Жайыт,
мал чарбасын жана рынокту
єнїктїрїї-2" долбоорунун Ош
облусундагы жайыттарды башкаруу жана мониторинг жїргїзїї боюнча жергиликтїї башкы адиси.
22.02.2018-30.09.2020-ж.ж.
- Кыргыз Республикасынын
Айыл чарба, тамак-аш єнєр
жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы “Жайыт, мал чарбасын жана рынокту єнїктїрїї-2” долбоорунун Ош облусундагы жайыттарды башкаруу жана мониторинг жїргїзїї боюнча улук
техникалык кеўешчиси.
2016-2020-ж.ж. - Кара-Таш
айылдык кеўешинин депутаты, бюджеттик комиссиясынын
тєрагасы.
01.11.2020-жылдан ушул
кїнгє чейин Кара-Таш айыл
єкмєтїнїн башчысы.
2010-жыл Ноокат райондук
агрардык єнїктїрїї башкармалыгынын Ардак грамотасы
2011-жылы – Ноокат райондук мамлекеттик администрациясынын Ардак грамотасы.
2014-жылы - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба,
тамак-аш єнєр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы химиялаштыруу жана
єсїмдїктєрдї зыянкечтерден
коргоо департаментинин Ардак грамотасы.
2015-жылы- Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу
єкїлїнїн Ардак грамотасы.
2017-жылы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамакаш єнєр жайы жана мелиорация министрлигинин Ардак
грамотасы.
2018-жылы Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамакаш єнєр жайы жана мелиорация министрлигинин “Айыл
чарбасынын мыктысы” тєш
белгиси менен сыйланган.
Їй-бїлєлїї, 3 уул, 2 кыздын
мээримдїї атасы.
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ÒÀËÀÑ ÎÁËÓÑÓ
Ìàíàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

(Башталышы 11-бетте)
Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Àáäèáàèòîâ Êàìèëæàí Àëèìîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
2. Àáäèëîâà Êëàðà Äæàíûáåêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
3. Àáäóëëàåâà Íóðã¿ë Ïàçûëáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
4. Àéáåê óóëó Òûí÷òûêáåê
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
5. Àêàåâ Àñêàð Àáäûðàèìîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
6. Àëèåâ Êóðâàíàëè Áóðõàíèäèíîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
7. Àðçèåâ Ýìèëü Ìàìàòêàðèìîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
8. Àòòîêóðîâ Ìàõàìàä Êî÷îðîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
9. Äàâëàòîâ Òåìèðáåê Êûðãûçáàåâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
10. Êàéðàòáåêîâà Àêìîîð Êàéðàòáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
11. Êóáàòáåê óóëó Àçàìàò
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
12. Ìàìàòîâà Íóðèëà Àáûòæàíîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
13. Ìèíáàåâà Ãóëøåêåð Æóìàòàåâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
14. Íóðîâà Áàêòûãóë Ìóêóìîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
15. Îìóðçàêîâà Ìàìèðà Àáäóõàëèëîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
16. Ñóëòàíîâ Ýëäîñ Ýðêèíîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
17. Òààáàëäûåâ Óðìàòáåê Îìóðçàêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
18. Òàëàíò óóëó Òàëãàò
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
19. Õàêèìîâà Êèáèðüÿ Àáäóðàçàêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

ªçãºí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
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Ìàìàòîâà Òàòòûá¿á¿ ¯ñºíîâíà
Îðîçìàòîâ Íèÿçìàìàò Óâàíîâè÷
Òàáàëäûåâ Àáäèëàçèç
Òûíàé óóëó Áàêòûáåê

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

Íîîêàò àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿

1.

Àáäèðàèì óóëó Áåêñóëòàí

2.

Àáäóâàïîâà Ã¿ëáàð÷ûí Àêûëáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

3.

Àäèëáåêîâà Ñàëàìàò Àáäóðàøèòîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

4.

Àéäàðîâà Ãóëíàðà Àáàñîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

5.

Àëèáàåâ Æîîìàðò Àêûëáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

6.

Àìàíîâ Áàêòèÿð Ä¿éøîåâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

7.

Àïñàìàòîâà Íàçèðà Êàëäàðîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

8.

Áèéìóðçàåâà Ìàíçóðà Ûäûðûñîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

9.

Áîòîáåêîâ Ñàéäèëëà Ñåéäàëèåâè÷

¹
1.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Áàçàðáàåâ Ìåëèñ Ìàëèêîâè÷

2.

Òàáàëäèåâà Íóðçààäà Íàéçàåâíà

3.

Àñêàðîâà Íàðãèçà

4.

Àáäðàèìîâà Êàëèìà Æàðàøáåêîâíà

5.

Êîð÷óáåêîâ Íûøàí

6.

Òàøìàòîâà Òîëêóí Æåíèøáåêîâíà

7.

Êóáàòáåê êûçû Ãóëæàìèëÿ

8.

Êà÷ûáåêîâà Íàðãèçà Êóáàòáåêîâíà

Êàðà-Áóóðà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿
¹
1.
2.
3.
4.

¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

13. Æóìàêîâà Ãóëìàéðàì Òóðãóíîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

15. Êåíåøîâ Êóòòóáåê Ìûêòûáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

16. Ìàìàäèñìàíîâà Äèëíîçà
Àáäèëòàëèïîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

17. Ìàìàñàëèåâ Ìóðçàìèäèí

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

18. Ìàìàò óóëó Áåêçàò

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

19. Ìàìàòàåâà Ãóëìèðà Êàëèëîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Íîðóçáàåâà Ðàõàò Äàâàíáåêîâíà

2.

Êîæîêååâà Áàêòûãóë Òîêòîñóíîâíà

3.

Äæàêóïîâà Ôàòèìà Êàñûìîâíà

4.

Øåéøåíîâà Ëèðà Òàáûëäèåâíà

5.

Äóáàíàåâà Ãóëìèðà Êà÷êûíáàåâíà

22. Ìóðçàåâ Ìàìàò Ìóõòàðîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

24. Íàñèðîâà Èíòèçàðõîí Õàéòáîåâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

25. Îðîçàëèåâà Ìýýðèì Àéáåêîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

26. Îðîçàëèåâà Ýðêåêàí Ñûäûêîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

27. Îñìîíàëèåâà Íàçèðà Æóìàáåêîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

28. Ïàçûëîâ Êóáàíû÷áåê Òóðäóáàåâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

¹
1.
2.
3.

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

31. Ñàïàðîâà Àêáåðìåò Àëèìæàíîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

32. Ñàðûêîâà Òûíàðêàí Æèãèòàëèåâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

33. Òàøòàíîâ Áàêûòáåê Ìàìàòêàëèëîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
34. Ø¿ê¿ðîâà Àéã¿ë Îðîçáåêîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

35. Ýðãåøàëè óóëó Áåêìóðàò

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

36. Ýñåíáàé êûçû Êàëèìà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Ìàìáåòêàçèåâà Òóìàð Æóñóïîâíà

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Áåêíàçàðîâ Ìàêñàò Àáäóðàñóëîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Æîëäîøáåêîâà Àñåëü Æîëäîøáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

29. Ðîçàëèåâ Àñðîðáåê Àáäèëâàõèäîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
30. Ñàáèðîâ Èñëîìáåê
Ìàõàììàäèáðàõèìîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ûñûê-Àòà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

23. Íàçàðáàåâ Êóáàòáåê Òºëºíîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ñàãûíáàåâà Íóðáàðà Áóñóáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Äæóíóøàëèåâà Ðèòà Ñîëòîíáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Èáðàèìîâà ×îëïîí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ñàðàëèåâ Áåéøåíáåê Àëàíáàåâèè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Äæåíòàëèåâ Òåìèðáåê Àìàíáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Àêìàòáåêîâ Ìàêñàò Òóðóñáåêîâè÷
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

¹
1.

20. Ìàìàòèñàåâà Ïàðèäà Òåíèðáåðäèåâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
21. Ìàìàòîâà Àéã¿ë Àëûìæàíîâíà

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Ðûñìàíîâ Àâàñáåê Àñûëáåêîâè÷

Æàéûë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

14. Çóëïó êûçû Ìàõáóäà

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Øåéøåíàëèåâà ×ûíàðà Æàïàðêóëîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Êðåìíåâà Èííà Âëàäèìèðîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ìóðàòîâà Áóáóõàâà Àâàçîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ìàìáåòîâà Ã¿ëæàí Òºëºãºíîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
ßðîöêàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Øíåéäåð Èðèíà Âàñèëüåâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

Ìîñêâà àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

12. Æîðàåâ Ìàõàìàäæàí Òóðñóíìàìàòîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Ñûäûãàëèåâ Êàíûáåê Êå¢åøáåêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
×îþíêóëàêîâà Ã¿ëíàðà Àíàðêóëîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Áîäîøîâà Áàãèëÿ Ñàïàðàëèåâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ñàòûáåêîâà Ñàáèéðà Äóéøåíáåêîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí

×¯É ÎÁËÓÑÓ
Àëàì¿ä¿í àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíûí ºê¿ëäºð¿

10. Ãàôóðîâ Ìàðóôæàí Ìàìàñèäèêîâè÷ æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí
11. Æîëäîøîâà Ã¿ëáàõàð
Øåðìàõàììàäîâíà

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

¹
1.
2.
3.
4.

Ôàìèëèÿñû Àòû Àòàñûíûí àòû
Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
Óëàíáåêîâà Àéêàíûø Óëàíáåêëîâíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ñàéäèíîâà Æàçãóë Êàáûëáåêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Êóëîâà Ìèðãóë Àíàðáåêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
Ìàëàáàåâà Àéäàé Äæóìàáåêîâíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿
îðãàíûíàí
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ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
3-áåðåíåñèíå, 4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 6-ïóíêòóíà,
8-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áåðåíåñèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æà-

íà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿
òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíäå
òóðãàí àäàìäàðäàí ò¿ç¿ëãºí Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í êóðàìû òèðêåìåãå ûëàéûê
áåêèòèëñèí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 12-ñåíòÿáðûíäàãû
¹688 òîêòîìóíà òèðêåìå
Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
¹

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû

1

Àáäðàèìîâ Áåêñóëòàí Òûíûáåêîâè÷

2
3
4

Ïðèìêóëîâ Òààëàéáåê Ñûðãàáàåâè÷
Àëìàòîâ Áàêûòáåê Êàìèëæàíîâè÷
Èñàêîâ Ýëäèÿð Áîëîòîâè÷

5

Êàðûáåêîâ Áàêòûáåê Ûáûøîâè÷

Êèì òàðàáûíàí êºðñºò¿ëä¿
«Áèðèìäèê Ýëäèê
Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû
«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû
«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé ïàðòèÿñû
«Òèëåêòåøòèê» ñàÿñèé ïàðòèÿñû
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 12-ñåíòÿáðû, ¹688

6

Ûñìàèëîâà Çóóðà Àáæàïàðîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

7

Áàéìóðàòîâ Íóðãàçû Èñìàèëîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

8

Áåðäèáåêîâà Êóëèéïà Òóðäèáåêîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

9

Æàáàðêóëîâà Íèãîðà Íåìàòæàíîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

10

Ìèçàíîâ Íóðñóëòàí Èäðèñîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

11

Ðàèìîâà Íóðæàìàë Ñàéïèäèíîâíà

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

12

Àøèìîâ Êóòìàí Íóðëàíáåêîâè÷

æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí
ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ
ДАЯРДОО ЖАНА ЄТКЄРЇЇ МЕЗГИЛИНЕ ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН КУРАМДАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû
¹370 Æàðëûãûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí

6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿í¿í, òàðêàòóóíóí æàíà øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâäåðèí ò¿ç¿¿í¿í, æ¿ðã¿ç¿¿í¿í
òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîãî ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíå îêðóãäóê øàéëîî

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 12-ñåíòÿáðûíäàãû
¹689 òîêòîìóíà òèðêåìå
ÁÀÒÊÅÍ ÎÁËÓÑÓ
¹1 Ëåéëåê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Èñôàíà øààðû, Êîøìóðàòîâà êº÷ºñ¿, 46, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû
Òåë.: (03656) 5-01-24
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áåðäèåâ Àâàçáåê Òóðàáàåâè÷
Ìàêñóòîâà Íàçàêàò Áåêíàçàðîâíà
Ýðæèãèòîâà Ãóëïàð÷ûí Ìóðçàêóëîâíà
Áàðàòîâ Àïïàç Àëèêóëîâè÷
Ñàòòàðîâ Ìèíáàé Æóìàáàåâè÷
Óìàðêóëîâ Íóðãàçû Ðàèìêóëîâè÷
Æàíæèãèòîâà Áóóíàñèïà Àáäèìîìóíîâíà
Äæåìóðàòîâ Òóðäóìàìàò Êàðèìáåðäèåâè÷
Òàæèáàåâ Æàêûïáàé Àëèåâè÷
Òóðêáàåâà Íóðãóë Ýãåìíàçàðîâíà
Òàãàåâ Æåíèøáåê Ðûñêóëîâè÷
Ìàìàäàëèåâ Êóáàíû÷áåê Õàñàíáàåâè÷
Èñàáàåâ Íóðèëëà Àáäóðàèìîâè÷
Áàðàòîâ Äîîðàíáåê Ìèòàëèïîâè÷
Îðóíáàåâ Ýðêèí Äæóìàøîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹2 Áàòêåí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Áàòêåí øààðû, Ò.Ñàäûêîâà êº÷ºñ¿, 1, ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03622) 5-02-10, (03622) 5-07-03
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àéòáàåâ Áàõàáèäèí Òàøïîëîòîâè÷
Æîðîáàåâà Ñàéäàã¿ë Ìàíàñîâíà
Àñûëàíîâ Ñàèòêàçû
Ìàðêàåâ Ìàíàñáåê Àççàìîâè÷
Îáîëîâà Ìàðèÿ Ãàéûïîâíà
Ýðêåáàåâ Îñìîí Ìàæèòîâè÷
Ãàïàðîâà Äèëáàðõàí Áåêáóòàåâíà
Æàïàðîâà Ìýýðèíñà Àáûòîâíà
Ãàïàðîâ Ìàðàò Ìàìàçàèòîâè÷
Òóðñóìàòîâà Äàðèã¿ë Êóðáàíáåêîâíà
Àáäóëëàåâ Àñêàðàëû Ñàòûâàëäûåâè÷
Ñàïàðáàåâà Ûðûñáóáó Èìàðàëèåâíà
Ìàêêàìáàåâ Ìóíàðáåê
Àáäèìàëèêîâè÷
14. Æîðîåâà ×ûíàð Æàíàáèäèíîâíà
15. Ñàáèðîâ Óëàíáåê Àäèñàìàòîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

êîìèññèÿëàðûíûí êóðàìäàðû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 12-ñåíòÿáðû, ¹689

¹3 Êàäàìæàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êàäàìæàé øààðû, À.Îðîçáåêîâà êº÷ºñ¿, 98, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03655) 5-15-29
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Æàêèïîâ Àáäèáàõàï Ìàìàñàëèåâè÷
Ñàìàòîâ Øàéûðáåê Àáäèëàòîâè÷
Àáæàïàðîâà Áàòìà Ìàìàòîâíà
Õàñåíîâà Ãóëüñàðà Ñàðòáàåâíà
Æàëàëîâà Ëàëè Ìàæèòîâíà
Ìàäèìàðîâ Êàëûáàé Íàñèðäèíîâè÷
Ìàìàòàëèåâ Àëèáåê Ìàæèòîâè÷
Äîîëàòáåêîâ Àéáåê Äîîëàòáåêîâè÷
Ýðàëèåâà Îðîçãóëü Ýðàëèåâíà
Àäèëîâ Àíàðáåê Òàøïîëîòîâè÷
Ìàäàëèåâ Àêûëáåê Àëòûìûøîâè÷
Èäèðèñîâ Ñðàæèäèí Òîêòîñóíîâè÷
Ìàõìóäîâ Àìèíæîí Ðàèìæàíîâè÷
Æóñóïîâà Ýëìèðà Êàìèëîâíà
Ñàðòáàåâà Ìóêàäàñ Ñàãûíáàåâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

ÎØ ÎÁËÓÑÓ
¹4 Íîîêàò îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, Íîîêàò øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹7, Íîîêàò ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03230) 5-29-98
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Íàçàðáàåâ Êóáàòáåê Òºëºíîâè÷
Àáäèðàèì óóëó Áåêñóëòàí
Êóòìèäèíîâ Íóðïàèñ Ûñìàíàëèåâè÷
Ïàçûëîâ Êóáàíû÷áåê Òóðäóáàåâè÷
Ìàìàñàëèåâ Ìóðçàìèäèí
Ìàìàòêóëîâ Òóðàòáàé
Ìàìàäàðèïîâè÷
Ãèíèÿòóëèíà Âåíåðà Ìèñáàêîâíà
Êåíåøîâ Êóòòóáåê Ìûêòûáåêîâè÷
Áàéäîëîòîâ Àáäèñàëàì Ïèðàòîâè÷
Îøóðáàêèåâà Êëàðà Íóðàõóíîâíà
Þëäàøîâ Ðîçàëè Òóðñóíàëèåâè÷
Èñðàèëîâà Ñàéðàã¿ë Òèëåíîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹5 Àðàâàí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Àðàâàí ðàéîíó, Àðàâàí àéûëû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹1, Àðàâàí ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03231) 5-12-15
¹
Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
1. Êóäàéáåðäèåâà Ñàéèäàõîí
2. Õàëèëîâà Àáèäàõîí Çóíèíèâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û

(Уландысы 16-бетте)

16

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2021-жылдын 14-сентябры
¹11 ªçãºí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: ªçãºí ðàéîíó, ªçãºí øààðû, ªçãºí ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, Ìàíàñ êº÷ºñ¿ ¹132, òåë.: (03233) 5-07-25

(Башталышы 15-бетте)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ìàìàñèäèê óóëó Íàâðóçáåê
Ñàéèáæàíîâ Òàëèáæîí
Ãàíèåâ Ôàçèëæîí Àäèëæàíîâè÷
Þíóñàëèåâ Õàëìàõàìàò
Àðàïîâà Êûçæèáåê Àøèìîâíà
Çàêèðîâ Ìóñàáåê Áåðäèáåêîâè÷
Øåðìàòîâ Àõìàäæàí
Àõìàäàëèåâ Àíàðáåê Àáäèìàëèêîâè÷
Íàçàðàëèåâ Ìàìàñàëè Áàéìàòîâè÷
Ìàìàøåðîâà Øàðâàò Èñèðàèëîâíà
Êàèìîâà Çàðèïàõîí Òîæàíîâíà
Ïàõåðäèíîâ Ìåäåòáåê Àêóíîâè÷
Òàøòàíîâ Áàêûòáåê Ìàìàòêàëèëîâè÷

ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¹6 Îø-1 îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Îø øààðû, ìýðèÿíûí èìàðàòû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹221, òåë.: (0322) 5-53-20
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Êàðûáåêîâ Áàêòûáåê Ûáûøîâè÷
Ûñìàéûëîâà Çóóðà Àáæàïàðîâíà
Ìàìûòîâ Ìèäèíáåê Áºð¿áàåâè÷
Àñàêååâà Äàðèõà Àêêóåâíà
Êèðäèáàåâà Çàìèðàêàí Êºêºëºâíà
Æîëäîøîâà Àéãóëü Êîçóáàåâíà
Àëìàòîâ Áàêûòáåê Êàìèëæàíîâè÷
Èñàêîâ Ýëäèÿð Áîëîòîâè÷
Ðàèìîâà Íóðæàìàë Ñàéïèäèíîâíà
Áàéìóðàòîâ Íóðãàçû Èñìàèëîâè÷
Êàéðàòáåêîâà Àêìººð Êàéðàòáåêîâíà
Àòòîêóðîâ Ìàõàìàä Êî÷îðîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹7 Îø-2 îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Îø øààðû, ìýðèÿíûí èìàðàòû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹221, òåë: (0322) 5-53-20
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àøèìîâ Êóòìàí Íóðëàíáåêîâè÷
Áåðäèáåêîâà Êóëèéïà Òóðäèáåêîâíà
Ìàìàøåâ Äàíèÿð Àáäèìèòàëèïîâè÷
Àáäûìîìóíîâà Ýëüíóðà Êóðìàíáåêîâíà
Æàáàðêóëîâà Íèãîðà Íåìàòæàíîâíà
Ìèçàíîâ Íóðñóëòàí Èäðèñîâè÷
Êàðàòàåâà Àé÷óðîê Ìàìàñàäûêîâíà
Àáäðàèìîâ Áåêñóëòàí Òûíûáåêîâè÷
Ïðèìêóëîâ Òààëàéáåê Ñûðãàáàåâè÷
Êóáàòáåê óóëó Àçàìàò
Òàëàíò óóëó Òàëãàò
Àáäóëëàåâ Ðóñëàí Ìàõìàäæàíîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹8 Êàðà-Ñóó-1 îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êàðà-Ñóó øààðû, Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹2, òåë.: (03232) 5-08-80
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Êèìñàíîâ Êàíûáåê
Ìîëäîæàíîâà Æîâàð Àáäèëëàæàíîâíà
Ñóëòàíîâ Íàçàðáåê Òîêòîðîâè÷
Ðàåâà Ûêâàë Àáäóðàçàêîâíà
Òàåâ Àëìàçáåê Ýðìàêîâè÷
Íóðîâà Áàêòûãóë Ìóêóìîâíà
Êàëèëîâà Àäèíà Ñûäûêîâíà
Àéáåê óóëó Òûí÷òûêáåê
Àáäèáàèòîâ Êàìèëæàí Àëèìîâè÷
Àðçèåâ Ýìèëü Ìàìàòêàðèìîâè÷
Áåêòàøåâ Àáäóæàïàð Ìîëîøîâè÷
Àáäûáàï óóëó Ìóðàò

Ñòàòóñó
òºðàãà
Êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹9 Êàðà-Ñóó-2 îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êàðà-Ñóó øààðû, Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹2, òåë.: (03232) 5-08-80
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ìîéäóíîâ Òàëèïæàí Êåëäèáàåâè÷
Àáäðàèìîâà Ýëíóðà Òàéèðîâíà
Êàäûðîâ Êàíàò Òàáàêàëîâè÷
Ñàòâàëäèåâ Áàõòèÿð Ìàõìóäîâè÷
Áåðäèáåêîâà Ñûðãà Êàíûáåêîâíà
Òààáàëäûåâ Óðìàòáåê Îìóðçàêîâè÷
Àáäóëëàåâà Íóðã¿ë Ïàçûëáåêîâíà
Àñàíîâ ×ûðàêáåê Æàíûøîâè÷
Àáäèëîâà Êëàðà Äæàíûáåêîâíà
Ìèíáàåâà Ãóëøåêåð Æóìàòàåâíà
Îìóðçàêîâà Ìàìèðà Àáäóõàëèëîâíà
Àëèåâ Êóðâàíàëè Áóðõàíèäèíîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹10 Êóðøàá îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: ªçãºí ðàéîíó, ªçãºí øààðû, ªçãºí ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, Ìàíàñ êº÷ºñ¿ ¹132, òåë.: (03233) 5-07-25
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áîëîêáàåâ Ûñìàèë Îðîçáåêîâè÷
Êàïàðîâà Íóðæàìàë Ñàðáàøîâíà
Êàðàåâ Àñèëáåê Àáëàñàíîâè÷
Äåíèçîâ Êóáàíû÷áåê Óñåíîâè÷
Êàðàáàåâ Êàäûðáåê Óñåíîâè÷
Ìàìàòîâà Òàòòûáó Óñîíîâíà
Àéòêóëîâ Àáäûêåðèì
Êàðàáàåâ Àáäðàõìàíæàí Àáäèìàíàïîâè÷
Òåìèðîâ Ìèðáåê Àëèïáåêîâè÷
Àêàåâ Àñêàð Àáäûðàèìîâè÷
Áîòîáàåâà Óëàðõàí Ìàêñóäîâíà
Àáäóðàñóëîâ Ìàéðàìáåê Õàêèìæàíîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àêûáàåâ Êàëûáåê
Òîêòàõóíîâà Àëèìà Äæóìàëèåâíà
Îìóðàëèåâ Óðóëáàé
Îðìîíáåêîâà Ïàòìà Æàêøûáàåâíà
Òîêòîáåêîâ Áàêòûáåê Êàìèëîâè÷
Êàñûìîâà Íóðãóë Ìàìûòáåêîâíà
Îðîçìàòîâ Íûÿç Óëàíîâè÷
Òûíàé óóëó Áàêûò
Òàáàëäûåâ Àáäèëàçèç
Òèëëàáàåâ Þëäîøáàé Êî÷êîðîâè÷
Òîêñàíîâ Áàêòèÿð Ìàøðàïîâè÷
Ñàäûêîâ Æîîìàðò Ìàìàñàäûêîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹12 Àëàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Àëàé ðàéîíó, Ã¿ë÷º àéûëû, Àëàé ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 68 òåë.: 68 (03234) 5-08-38
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ìîëäîáàåâ Ìàìûò
Óáóêååâà ×ûíàðà Òóðäóåâíà
Àðûíáåê óóëó Ýëåìàí
Ïðèìêóëîâà Êàëá¿ Æàíèáåêîâíà
Æóìàåâà Ãóëáóðàê Àëèìæàíîâíà
Áîðáîåâ Àáàêèðñûäûê
Àáûëàåâà Àé÷óðåê Èñìàèëîâíà
Æîðîåâ Àáàñõàí
Èëüÿñîâà Áåãàéûì Ìàìàñàëèåâíà
Øåðèáàåâ Çàèðáåê Òîêòîáàåâè÷
Ýñåíáàåâà Ìèðãóë Ýñåíáàåâíà
×îáîåâà Íóðæàìàë Àðûíáåêîâíà
Àáäèáàåò êûçû Ãóëäàð
Áàêûáåêîâà Àïèçà Æóíóñîâíà
Ñàäèðîâà Àêìàðàë Íóðàòîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

ÆÀËÀË-ÀÁÀÄ ÎÁËÓÑÓ
¹13 Ñóçàê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Ñóçàê ðàéîíó, Ñóçàê àéûëû, Äàêàí-Ïàëâàí êº÷ºñ¿ ¹8, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03748) 5-02-10
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ñàïàðîâà Ãóëèçà Æóìàáàåâíà
Êàðûìáàåâ Àñàíáåê Òàãàéáåêîâè÷
Òàãàåâ Ãóëàìãàïûð Àáäóêààðîâè÷
Ñàòàðîâà Ñàïàðãóë Îðîçáåêîâíà
Ïèðìàòîâà Òèëëàêàí Òåøåáàåâíà
Òîêòîãóëîâà Ãóëüçèíà Àñèëáåêîâíà
Õîæàìáåðäèåâ Êàñèìæàí Àáäóëëàæàíîâè÷
Êàìáàðîâ Çóõðèääèí Îñìîíàëèåâè÷
Ñàòàðîâ Àáäûíàñûð Ñàäûðæàíîâè÷
Ä¿øº êûçû Àéãåðèì
Ìàìàòêóëîâ Áàãûøáåê Áûêûøáàåâè÷
Áåêìóðçàåâ Òóðàò Àñèëáåêîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹14 Æàëàë-Àáàä îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Æàëàë-Àáàä øààðû, Æ.Áàêèåâ êº÷ºñ¿ ¹38,
ìýðèÿíûí èìàðàòû, òåë.: (03722) 2-39-65
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áåéøåíáàåâ Æóñóïáåê Æóíóñáåêîâè÷
Òàøèåâà Êàíûìáó Ìàäàíîâíà
Òóðäóáàåâà Áàðèñà Ìàéëûåâíà
Äîñáàåâà Ñàíàáàð Êóáàòáåêîâíà
Ìàìàòîâ Óñåí Ìàëèêîâè÷
Êîíóðáàåâà Àëèíà Òóðàðîâíà
Æàí÷àðîâà Æàçãóë Òóðàëèåâíà
Ìàìàñàëèåâ Êàíàòáåê Òóðäàëèåâè÷
Òàæèáàåâà Òîëãîíàé Ìàõìóäîâíà
Òîï÷óáàé óóëó Çàìèð
Êàðàåâà Ðûñêàí Ìóðçàëèåâíà
Ýðíàçàðîâà Àéòáó Àáäèæàëèëîâíà
Áîðæóåâà Êàðà÷à÷ Àâàòàåâíà
Ìàäìàðîâ Æûðãàëáåê Äûéêàíáàåâè÷
Êàðàåâà Àéãåðèì Æàíûøîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹15 Áàçàð-Êîðãîí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó, Áàçàð-Êîðãîí øààðû, Á.Îñìîíîâ êº÷ºñ¿ ¹170,
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03736) 5-01-20
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ìàäóìàðîâ Íàðìàìàò Êàäûðáåêîâè÷
Æóìàáàåâà Ýëíóðà Èñàêîâíà
Êîëäàøîâ Ðàõèìæàí Ýðãàøîâè÷
Àáäóëëàåâ Òàõèðæîí Ãàïèðæàíîâè÷
Êàïàðîâ Àëëàáåðãåí Ìàíòûáàåâè÷
Øåðêóëîâ Áàòûðáåê Àñàíîâè÷
Ìûðçàåâ Àçèìæàí Ñàáèðæàíîâè÷
Þíóñàõóíîâ Ðóñëàí Áàðàòàëèåâè÷
Àáäûëëàçîâ Êåíåøáåê Øàðàïîâè÷
Òºëºíáàåâà Ãóëçàð Àáäóëëàáåêîâíà
Íûøàíîâ Êàïàðáåê Àéòèáåêîâè÷
Ìî¢îëîâà Ñâåòëàíà Òåìèðàëèåâíà
Æàðáàøîâ Àëòûíáåê Òóðäóáåêîâè÷
Ñàëèìàíîâ Áåêñóëòàí Æîë÷óáåêîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹16 Íîîêåí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Íîîêåí ðàéîíó, Ìàñû àéûëû, È.Òóðäóìáåòîâà êº÷ºñ¿ ¹37, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03734) 5-16-04
¹
1.
2.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àõìåäîâ Ìóðîäáåê Ìàõàìàäîâè÷
Ìóðçàêóëîâà Àòûðêóë Èäûðûñîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û

(Уландысы 17-бетте)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Êóðìàíêóëîâ Àêûëáåê Áåãìàòîâè÷
Ìàìàçóíóåâ Êàëèë Àáñàìàòîâè÷
Íàñèáæàí êûçû Æûëäûç
Æóìàíîâà Àéíàãóëü Ìàðàçûêîâíà
Àëèìáåêîâ Ýëàìàí Àñàíáàåââè÷
Àáäûêàéûìîâà Êóìàðêàí Àáäûêàþìîâíà
Íàçàðîâ Íóðëàíáåê Òîêòîðàëèåâè÷
Àäàøîâ Èñàêæàí Àëèæàíîâè÷
Ýãåìáåðäèåâà Ýëüìèðà Ñàèòîâíà
Àáäèåâ Àñûëáåê Òàøìàòîâè÷
Äàðìàíîâ Êóäàéáåðäè Ìàìûòîâè÷
Àáäóáàèòîâ Áåêñóëòàí Äàèðáåêîâè÷

ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹17 Àêñû îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Àêñû ðàéîíó, Êåðáåí øààðû, Íûÿçàëû êº÷ºñ¿ ¹38, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03742) 5-10-10
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ìåðãåìáàåâà Àíàðà Äàéûðîâíà
Ñòàìáåêîâà Íàçã¿ë Æîë÷óåâíà
Èáðàèìîâà Àèäà Êå¢åøáåêîâíà
Ñàòûëãàíîâ Êàëûéíóð Àáæàëèëîâè÷
Êîëñàðèåâà Íóðèëà Øåðøåíáåêîâíà
Áàÿëèåâà Íóðæàìàë Àñêàðîâíà
Áàçàðàëû óóëó Ýðìåê
Àòàìáåêîâà Ýëüìèðà Óáàéäóëëàåâíà
Ìóñàåâà Àéçààäà Êåðèìáàåâíà
Òàãàåâà Ñààòêàí Ìûðçàðàèìîâíà
Àêìàòîâ Ïðèìêóë Ñóáàíêóëîâè÷
Óðóñîâ Æåíèøáåê Áåéøåíîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹18 Àëà-Áóêà îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Àëà-Áóêà ðàéîíó, Àëà-Áóêà àéûëû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿ ¹37, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03741) 5-02-26
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áîðîíáàåâ Òóðãóíàëû Æîë÷óåâè÷
Þëäàøåâà Øàõëîõîí Êåíåøáàåâíà
Àëèåâ Àáäèìîìóí Òîé÷óåâè÷
Áîòîáàåâ Êóáàòáåê
Æûëêû÷û êûçû Óóëáîëñóí
Èáðàéìàëèåâà Íóðèëà Îñìîíêóëîâíà
Èòèáàåâà Àéñàëêûí Êèéèêáàåâíà
Êî÷êîðáàåâà Òîêòîêàí Òóðñóíàëèåâíà
Êóëáàåâà Ñóðìàãóë Ýøìàòîâíà
Ìàìàñûäûêîâà Àíàðáó Äæóíóñáåêîâíà
Ñàòûáàëäèåâà ×ûíàðà Àáäóâàëèòîâíà
Ñòàìàëèåâ Èñêàêáåê Èìàíáåêîâè÷
Ðûñáåêîâ Êóáàíû÷ Ñàòèìáàåâè÷
Ýðíàçàðîâà Ã¿ëøàéûð Ä¿éøºíàëèåâíà
Ìàìûòîâ Òûíàðáåê Òóðãóíáàåâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹19 Òîêòîãóë îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Òîêòîãóë ðàéîíó, Òîêòîãóë øààðû, À. Ñ¿éºðêóëîâ êº÷ºñ¿ ¹1, ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03747) 5-00-29
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àáäûêàäûðîâ Çàìèðáåê Êî÷êîðáàåâè÷
Ñàìèåâ ªì¿ðáåê Áàÿìàíîâè÷
Àáäûìàëèêîâà Ãóëçàäà Æóìàáàåâíà
Àáäèåâà Çóëüôèÿ ×àáàêîâíà
Àëìàçáåê êûçû Æàçã¿ë
Êóäàêååâà Êèøèìæàí
Êóòòóáàåâà Âåíåðà Òîêòîñóíîâíà
Ìàäûëáàåâà Æóìàãóë Ðàåâí
Øàäûáåêîâà Àëòûíàé Òåìèðêóëîâíà
×ûìûíòàåâ Ñîþçáåê Êàíàëáåêîâè÷
Òóðãóíáàåâ Òîêòîìàìàò Êî÷êîíáàåâè÷
Àøèðîâà Ãóëáàðàì Àáäðàèìîâíà
Ñóåðêóëîâ Êåëñèíáåê Òàæèìûðçàåâè÷
Ä¿éøåáàåâà Áàêòûã¿ë Ûçàáåêîâíà
Êóëèáàåâ Óñåíàëû Äàëèáàåâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

ÒÀËÀÑ ÎÁËÓÑÓ
¹20 Ìàíàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êàðà-Áóóðà ðàéîíó, Êûçûë-Àäûð àéûëû, ×.Àéòìàòîâà-7 êº÷ºñ¿
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Òîêîåâà Êóíäóçêàí Ñàêòàñûíîâíà
×àðãûíîâà Ôàòèìà Ðûñáåêîâíà
Êàçàêîâà Íóðèéëà Êóìóøáåêîâíà
Áåëåêîâ Áåêáîëñóí
Àëûìêóëîâ Ìàðëèñ Àæûáåêîâè÷
Òàé÷èåâà Ãóëüæàìèëà Äóéøåìáåêîâíà
Ïàðïèåâ Óðìàò Àáäûæàëèëîâè÷
Äóéøåíîâà Ãóëçààäà Êàäûðáàåâíà
Óçåíîâ Óëàíáåê Êîð÷óíîâè÷
Äæóìàíàëèåâà Àéãóëü Äæîðîáåêîâíà
Êåðìàëèåâ Äàÿðáîë Àçûðáîëîâè÷
Àéûïîâ Àìàíòóð Àéûïîâè÷
Àáäðàèìîâà Çàìèéðà Äæàìàëáåêîâíà
Äæàêûïáàåâà Àéíóðà Àñàíáåêîâíà
Äæåòèãåíîâà Ðàõàò Äæàêøûëûêîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹21 Òàëàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Òàëàñ øààðû, Ê.Íóðæàíîâ êº÷ºñ¿, ¹18 Ìýðèÿ, òåë.: (03422) 5-20-83
¹
1.
2.
3.
4.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ñàïàðàëèåâ Áàêûò Àñûëáåêîâè÷
Êûäûðàëèåâà Íóðãóë Òîëîãîíîâíà
Òóðóñáåêîâà Àèäà Òåìèðáåêîâíà
Êàäûðáàåâà Êóëüíóð Òàæèáàåâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ìóõòàð óóëó Êóáàíû÷áåê
Òàøûáåêîâ Ñàìàðáåê Ðàõìàíêóëîâè÷
Êåíæåãóëîâà Àéæàí Àñàíáåêîâíà
Àçèìáàåâà Ãóëíàðà Òîêóøîâíà
Êàëäûìîëäîåâ Óëàí Ýìèëáåêîâè÷
Àëêîäæîåâà Áóðìàãóëü Êàðûïáàåâíà
Øàìóðçàåâà Íóðèéëà Æîëäîøàëèåâíà
Ñàëèìáàåâà Óóëáîëñóí Ñàëèìáàåâíà
×óêîòàåâ Áîîáåê Ñàïàðàëèåâè÷
Øàéáûðîâ Ìàðñ Àðñòàíáåêîâè÷
Àëûìáåêîâ Äóéøîíáåê Òîêòîãóëîâè÷

ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

×¯É ÎÁËÓÑÓ
¹22 Æàéûë îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Æàéûë ðàéîíó, Êàðà-Áàëòà øààðû, Ò.Êîæîìáåðäèåâà êº÷ºñ¿ ¹102, Æàéûë
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03133) 3-73-46
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áåøêåìïèðîâà Òóðñóíãóë Èñàåâíà
Ñåãèçáàåâ Íààìàòáåê Áåêòóðãàíîâè÷
Ðûñêóëîâà Àëèÿ Íàñûðàëèåâíà
Äæóíóøàëèåâà Æûëäûçõàí Ñàãûíáåêîâíà
Òîêñîáàåâà Çóëüôèÿ ×îëïîíêóëîâíà
Íîðóçáàåâà Ðàõàò Äàâàíáåêîâíà
Êîæîêååâà Áàêòûãóë Òîêòîñóíîâíà
Øåéøåíîâà Ëèðà Òàáûëäèåâíà
Äóáàíàåâà Ãóëìèðà Êà÷êûíáàåâíà
Ñàòàåâ Íóðèäèí Àñàíáåêîâè÷
Êàäûðáàåâ Òààëàéáåê Èøåíáàåâè÷
Ñåéòèìáåòîâà Àëòûíàé Àéòïåêîâíà
Æàìãûð÷èåâ Òàëàíò Ýëþáàåâè÷
Ñèíåëüíèêîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
Ýëüäèÿð óóëó Óðóñòîì

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹23 Ìîñêâà îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Ìîñêâà ðàéîíó, Áåëîâîäñêîå àéûëû, Ëåíèíà êº÷ºñ¿ ¹27, Ìîñêâà
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03131) 5-27-68
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ñàðàëàåâ Áåéøåíáåê Àëàíáàåâè÷
Èáðàãèìîâà Íàñûéêàò Æàëèëîâíà
Áîðáóøåâ Áåêáîëîò Îñîêååâè÷
Áàêàåâà Êàëáó Áîêîåâíà
Ñåèòïàåâ Òàëàíòáåê Êàëûãóëîâè÷
Ñàãèìáàåâà Íóðáàðà Áóñóáåêîâíà
Äæóíóøàëèåâà Ðèòà Ñîëòîíáåêîâíà
Äæåíòàåâ Òåìèðáåê Àìàíáåêîâè÷
Øàáäàíàëèåâ Ìóðàòáåê Èìàòàåâè÷
Âèøíèâåöêèé Èãîðü Âàëåðüåâè÷
Óðóìêàíîâ Íèÿçáåê Òàíèêóëîâè÷
Ðûñìàòîâ Àâàñáåê Àñûëáåêîâè÷
Äæàíãàçèåâà Íàðèìà Àäûëáåêîâíà
Èìàíàëèåâ Áàêòûáåê Îâîëáåêîâè÷
Ìàêàøîâà Ìýýðèì Êûëû÷áåêîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹24 Ñîêóëóê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Ñîêóëóê ðàéîíó, Ñîêóëóê àéûëû, Ôðóíçå êº÷ºñ¿ ¹116,
Ñîêóëóê ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû,
òåë.: (03134) 5-10-11, (03134) 5-10-32
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Áåëåêîâ Àëìàìáåò Ýñåíãóëîâè÷
Ìîìîòêîæîåâà Ãóëüíàðà Äæàïàðîâíà
Àáäèíàñèðîâ Ðóñòàì Àáäèíàñèðîâè÷
Àáäðàèìîâà Ìàõàáàò Æåíèøáåêîâíà
Àñàíáàåâ Ìèðëàí Àíàðáåêîâè÷
Áåêñóëòàíîâ Àçàìàò Òîé÷óáåêîâè÷
Êà÷êûíáàåâà Ðàèñà Æåêøåíàëèåâíà
Êóëáàøîâ Áåëåê Êóðìàíîâè÷
Òîëîíãóòîâ Êàíûáåê Áåêòåìèðîâè÷
Ìàêàøåâ Òåëåê Ýíñååâè÷
Òóðäóáàåâ Àáäóñàìàò Øóêóðîâè÷
Øàìèåâà Ãóëìèðà Èøåíáàåâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹25 Àëàì¿ä¿í îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Àëàì¿ä¿í ðàéîíó, Ëåáåäèíîâêà àéûëû, Ëåíèíà êº÷ºñ¿ ¹354, Àëàì¿ä¿í
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (0312) 61-71-25
¹
1.
2.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Ìàìàñàäûêîâà Ãóëüìèðà Àáäûêàïàðîâíà
Òåçåê÷èåâà Ýëèçà Àáëàáåêîâíà

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ìàìûòìóñàåâà Àòûðãóë Îìîøîâíà
Êàñûìàëèåâà Æûëäûç Êàì÷ûáåêîâíà
Èñàêóíîâà Òîëîãóë Æåíèøîâíà
Ýðàëèåâà Àéíàãóëü Áîñòîíîâíà
Ýñåíãåëäèåâà Ìýýðèì Æóìàêàäûðîâíà
Ìàêååâ Ìóðàò Àáäûáåêîâè÷
Èòèìàíîâà Àéíóðà Íèÿçêóëîâíà
Ãàèïîâ Àíàðáàé Òóðãóíáàåâè÷
Æàêøûëûêîâà Ýëëà Àçèçêàíîâíà
Ìóðçàêàðèìîâà Äàìèðà Êóëòàøûðîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹26 Ëåíèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ìîñêâà êº÷ºñ¿, ¹15, òåë.: (0312) 38-24-26
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Êîíóðîâ Áàõàäûð Àðóíîâè÷
Äæåòåíáàåâ Êàíàò Ðàõèìáàåâè÷
Óìèðáåêîâà Àéãóëü Çåèëáåêîâíà
Øûãàé Òèëåê
Èìàìáåêîâ Áàêûò Áåðèêîâè÷
Àòàáåêîâ Êóìàðáåê Êèçàåâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

(Уландысы 18-бетте)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 14-сентябры
ÍÀÐÛÍ ÎÁËÓÑÓ
¹32 Êî÷êîð îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êî÷êîð ðàéîíó, Êî÷êîð àéûëû, Èñàêååâ êº÷ºñ¿ ¹41, Êî÷êîð
ðàéîíäóê êàðæû áàøêàðìàëûãûíûí èìàðàòû, òåë.: (03535) 5-11-77

(Башталышы 17-бетте)
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Òàøèåâ Áàêàé Àíàðáåêîâè÷
Òóðñóíàëèåâ Ðóñëàí Ìóõàìåäîâè÷
Àòàíòàåâà Àòûðêóëü Ñàäûêîâíà
Áàêòûáàåâ Àäèëåò Áàêòûáàåâè÷
Ñàòàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
Ìàëòàåâà Êóíäóñ Áåéøåíîâíà

ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹27 Áèðèí÷è Ìàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû Äàðåãè:
Áèøêåê øààðû, Ìîñêâà êº÷ºñ¿, ¹15, òåë.: (0312)38-24-26
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Äæóìàãóëîâ Êàíûáåê Êàëûáåêîâè÷
Êàíàòîâ Ìåêåí Êàïàðîâè÷
Ìàìàòêóëîâà Ðèìà Êàëûñáàåâíà
Äæóìàëèåâà Ðîçà Óñåíîâíà
Ôåäîòîâà Âèêòîðèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà
Äæàïàðîâà ×îëïîí Äóéøîíàëèåâíà
Ïðèìáåðäèåâà Áåðìåò Àðïèäèíîâíà
Àíçîð Àëìàç
Êîêêîåâà Íóðæàìàë Àááàñîâíà
Ñûäûêîâà Àëòûíàé Áàêòûáåêîâíà
Áèéìóðçàåâà Íóðãóë Òóðäóáåêîâíà
Áàêòûáåê óóëó Òàëàíò

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹28 Îêòÿáðü îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ìîñêâà êº÷ºñ¿, ¹15, òåë.: (0312) 38-24-26
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Äóêåìáàåâà Ýëüìèðà Àáóåâíà
Íóðëàíîâà Æàíýò Íóðëàíîâíà
Èøåíáàåâ Èñëàì Ðûñêåëäèåâè÷
Èñàêîâ Àçàìàò Òîêòîðáåêîâè÷
Èìàíàëèåâà ×îëïîí Äàóòîâíà
Êåëåêîåâà Ãóëñàò Àñàíáåêîâíà
Êóòòóáàåâà ×îëïîí Áîëîòîâíà
Àëèáåêîâ Áîëîòáåê Ðàåâè÷
Êåðèìáåêîâ Êóáàíû÷áåê Ìîéíîêîâè÷
Äåðáèøîâ Áîëîò Àáäèåâè÷
Ñóëòàíîâà Àéãåðèì Áàêòûáåêîâíà
Øàðøåíîâ Íóðëàí Íóðáåêîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹29 Ñâåðäëîâ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû Äàðåãè:
Áèøêåê øààðû, Ìîñêâà êº÷ºñ¿, ¹15, òåë.: (0312) 38-24-26
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Êóëäàíîâ Àéáåê Ïàíàðáåêîâè÷
Ñóëàéìàíîâ Äàíèÿð Ìàäèìîâè÷
Ùåðáèíèíà Îëüãà Àíàòîëüåâíà
Òàæèìàòîâ Àìàò Ìàìàòêóëîâè÷
Áåéøåíáàåâ Ýäèëü Íóðáåêîâè÷
Õàëèëîâà Àéòóðãàí Àëèæàíîâíà
Ýñåíáåêîâ Àñûëáåê Àëìàñáåêîâè÷
Ñàïàðáàåâ Äàñòàí Òóðóñáåêîâè÷
Ìàìáåòêåðèìîâà Ìèðãóë Øàéëîîáàåâíà
Òàðàðååâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
Ààëèåâ Àäèëåò Êàðûáåêîâè÷
Àëüìåíáàåâ Àëìàç Áîëîòáåêîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Äæàìàíêóëîâà Ìèðà Êîêóëîâíà
Êàìáàðîâà Äèíàðà Ìóðàäîâíà
Òîêîøåâà Ñàéðàãóëü Æåíèøáåêîâíà
Ìàñåéèòîâ Íóðëàí Ìåäåòêàíîâè÷
Æåëäåíáàåâà Àéíàç Ðàêûìáåêîâíà
Óáàëêàíîâ Àçàìàò Ìèðëàíîâè÷
Áåêíàçàðîâ Ìàêñàò Àáäóðàñóëîâè÷
Ìàìáåòêàçèåâà Òóìàðà Æóñóïîâíà
×óéòèåâ Àäèëåò Çàìèðáåêîâè÷
Ýðàëû óóëó Àìàíòóð
Ìîëäîåâ Óðìàò Àøèðáåêîâè÷
Äèêàìáàåâ Òèìóð Ìåëèñîâè÷

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹31 Êåìèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Òîêìîê øààðû, Ëåíèíà êº÷ºñ¿ ¹377, Òîêìîê
ìýðèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03138) 3-31-67
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àéáîëîòîâà Àêàê Àéáîëîòîâíà
Òóðãóíáàåâà Àíàð Êóñàíîâíà
Èøåíàëèåâà Ìèíàðà Êóðìàíáåêîâíà
Êóäàéáåðãåíîâ Êûäûð Æàíûáåêîâè÷
Êàðàáàåâà Ãàóõàð Êàäûðæàíîâíà
Êàë÷îðîåâ Àðñåí Äîíîåâè÷
Êîøîåâ Ðóñëàí Àëûìáåêîâè÷
Êóðìàíáåêîâà Àñåëü Ìååðêóëîâíà
Èñàåâ Íóðáåê Àáàêèðîâè÷
Ýñåíáåêîâà Íóðàéûì Ñàòûáåêîâíà
Àáäðàõìàíîâà Äæóìàãóëü Àáäûáàëèåâíà
Êàñûìîâà Íóðãóëü Àñàíàêóíîâíà
Áàðàêîâà Àéíàãóëü Òîëîãîíîâíà
Ñàáûðáåêîâà Ñàëòàíàò Ñàëìîðáåêîâíà
Àáñàëèåâà Ãóëüíàðà Òþëîáåêîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹33 Íàðûí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Íàðûí øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹76, Íàðûí øààðûíûí
ìýðèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03522) 5-60-19
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Èñìàèëîâ Àáàñáåê Øàðøåíàëèåâè÷
Êà÷êûíáàåâà Âåíåðà Òîêòîãîíîâíà
Æàíåêîâ Òóðäóáåê Íèÿçáåêîâè÷
Ñîëòîíêóëîâà Ðàìèäà Ðàêûìîâíà
Ñàòûáåêîâà Àéçàäà Àáäûáåêîâíà
Ñààäàêååâà Ñàéíàêóëü Æóìàãóëîâíà
Æàêûïîâà Áàêòûã¿ë Òåíòèìèøîâíà
Øåðáàëèåâà Òà¢ã¿ë¿ Èäèðèñîâíà
Ñóëàéìàíîâà Ãóëáàð÷ûí Áàçàðáàåâíà
Áóãóáàåâà Ìàéðàìê¿ë Ñóëòàíáåêîâíà
Àëûìáåêîâà Àêûëàé Èøåíàëèåâíà
Áàêåëîâ Òåìèðáåê
Æóìàáàåâà Äèëáàðà Æàíûáàåâíà
Èñàêîâà Àé÷óðîê Êàëûéîâíà
×åêèðîâà Äèíàðêóë Ìàæèòîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

ÛÑÛÊ-ÊªË ÎÁËÓÑÓ
¹34 Æåòè-ªã¿ç îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Òî¢ ðàéîíó, Áºêºíáàåâ àéûëû, Àòàêàí êº÷ºñ¿ ¹54, Òî¢ ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03230) 5-29-98
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¹30 Ûñûê-Àòà îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû.
Äàðåãè: Ûñûê-Àòà ðàéîíó, Êàíò øààðû, Ê.Àáäðàèìîâà êº÷ºñ¿ ¹78, Ûñûê-Àòà
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03132) 5-23-65
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Òèëåìèøîâ Òåìèðêóë
Ýñåíàëèåâ Òåìèðáåê Æàêûïîâè÷
Ñóëòàíîâ Ýñåíòóð Êóëóáåêîâè÷
Ñóëòàíáåêîâà Áóðóëá¿á¿ Ñóëàéìàíîâíà
Áåêêîæîåâ Ìóêàíáåò Èøåíîâè÷
Äåðêåíáàåâ Êàðûïáåê Ìîìóíêóëîâè÷
Áåéøåêååâà Ñâåòëàíà Àáäûêåðèìîâíà
Ñàïàåâ Àäàìáåê
Êàçàêáàåâà Ñåéíåêóëü Òóðäóåâíà
Àáäèåâà Àéçàäà ×àëàéáåêîâíà
Òàáàëäèåâà Ýëüìèðà Àñàíáåêîâíà
Àìàíàëèåâ Æîëäîøáåê Àáàçêàíîâè÷
Áàéûøáåêîâ Áåëåê
Øûãàåâ Êàíàò Àçåòîâè÷
Àðïà÷èåâà Æèéäåãóë Çàìèðáåêîâíà

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Àáäûêåðèìîâ Ðóñëàí Ñàðûìñàêîâè÷
Àëûìáàåâ Íóðáåê Òîëîìóøåâè÷
Æàíàëèåâà Ìûñêàë Êóðìàíãàçèåâíà
×îéòîíáàåâ Áàêûòáåê
Àñàíàëèåâ Æåêøåí
Áàéçàêîâà Áóðóëáóáó Æàêøûëûêîâíà
Áåéøåêååâ Àòòîêóð
Çàêèðîâ Àçàòáåê Ñàãûíáåêîâè÷
Óðìàìáåòîâ Äîêäóðáåê Êàäûðáåêîâè÷
Èñðàèëîâ Àéáåê Óñåíîâè÷
Óðìàíáåòîâà Æàìàë Àáäûêåðèìîâíà
Àéòêóëèåâà Íóðá¿á¿ Óðìàíáåòîâíà
Ìåíäèáàåâà Çàìèðà Òåíòèåâíà
Ìóêàíîâà Ôàðèäà Ìóðàòáåêîâíà
Àçèåâà Àçèçà Òóéãóíîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹35 Àê-Ñóó îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû
Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Òûíûñòàíîâ êº÷ºñ¿ ¹21, Êàðàêîë
øààðûíûí ìýðèÿñûíûí èìàðàòû òåë.: (0556) 16-17-06
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Õàí Çóëüôèÿ Ðàõìàíàëèåâíà
Æàêûïîâà Ñàëòàíàò Èøåíîâà
Àñàíîâ Ìåäåð Îðîçîíîâè÷
Àêûëáåê óóëó Ìàêñàò
Áîãåíåáàåâ Òàëãàò Íàìàçîâè÷
Ñîîðîíáàåâ Íóðãàçû Àìàíãåëäèåâè÷
Ìóñàáàåâ Óëàíáåê Ñóéóíáàåâè÷
Àëìàáåêîâà ÒèíàÒèí Àøèìîâíà
Îñìîíîâ Ðûñáåê Êàäûðàêóíîâè÷
Ìîìáåêîâà Àòûðêóë Æóñóïîâíà
Êóðàìàåâà Ãóëüìèðà Òàáûëäèåâíà
Êàïòàãàåâà Íàðãèçà Èøåíáàåâíà
Àêìàòîâ Áåêáî Øàìóðàòîâè÷
Áàéìóðàòîâ Çàðûëáåê Èñàêîâè÷
Àòàíòàåâà Æûïàðêóë Èäèðèñîâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º

¹36 Ûñûê-Êºë îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìû äàðåãè:
×îëïîí-Àòà øààðû, Ñîâåòñêèé êº÷ºñ¿ ¹1, Ûñûê-Êºë ðàéîíäóê
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòû, òåë.: (03943) 4-37-77
¹
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ôàìèëèÿñû. Àòû. Àòàñûíûí àòû
Èñìàèëîâ Óðóìáåê Èøåíáåêîâè÷
Òàáûøåâà Ñàëàìàò Îðîçáåêîâíà
Àñàíàëèåâ Êàéðàò Ìóðàòáåêîâè÷
Ñàìàðîâà Àéçàäà Íàñáåêîâíà
Òþëåãåíîâ Òóðàò Áåêòóðîâè÷
Êûäûìàíîâ Îìóðáåê Äóéøîíàëèåâè÷
Òóêåíàëèåâ Àáàçáåê Øàðèïáåêîâè÷
Ñàãûíäûêîâà Àçèçà Ñàãûíäûêîâíà
Ñàêååâ Æîëäîø
Ìàìáåòîâà Àéíóðà Áèëàëîâíà
Òîêòîáåêîâà Ãóëüìèðà Áîëîòáåêîâíà
Êûäûðîâà ×ûíàðêóë Äîãäóðáåêîâíà
Ñåéäèíîâà Äèíàðà Êàðàãóëîâíà
Ãóëàíáàåâà ×îëïîí Íàðûíáàåâíà
Àáäûðàåâà Àòûðêóëü Øàðøååâíà

Ñòàòóñó
òºðàãà
êàò÷û
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
ì¿÷º
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“КЫРГЫЗСТАН УЭТ” ААКнын

«БИШКЕК ЖЫЛУУЛУК ТАРМАГЫ” ААКнын

акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушун єткєрїїнїн
жыйынтыктары боюнча
МААЛЫМАТ

акционерлеринин кезексиз жалпы чогулушун єткєрїїнїн
жыйынтыктары боюнча
МААЛЫМАТ

×îãóëóøòóí ºòêºí ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 8-ñåíòÿáðû.
×îãóëóøòóí ò¿ð¿ – êåçåêñèç.
×îãóëóøòó ºòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóó êàòûøóóñó (à÷ûê äîáóø áåð¿¿).
×îãóëóø ºòêºð¿ëãºí æåð – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Æèáåê Æîëó êº÷ºñ¿, 326 (“Êûðãûçñòàí ÓÝÒ” ÀÀÊíûí æûéûíäàð çàëû).
Äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàðäûí æàëïû ñàíû – 965 237 234 íóñêà.
×îãóëóøòóí êâîðóìó – 93,65%. Êàòûøòû – 30 (îòóç) àêöèîíåð 903 987 943 (òîãóç
æ¿ç ¿÷ ìèëëèîí òîãóç æ¿ç ñåêñåí æåòè ìè¢ òîãóç æ¿ç êûðê ¿÷) äîáóøòàðäûí æàëïû
ñàíû ìåíåí áóë äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàðäûí æàëïû ñàíûíûí 93,65%ûí ò¿çºò.

-

-

×îãóëóø ûéãàðûì óêóêòóó äåï òàáûëäû.
¹
ê/ê

Ê¿í òàðòèáèíèí
ìàñåëåëåðè

×îãóëóøòóí ºòêºí ê¿í¿ - 2021-æûëäûí 9-ñåíòÿáðû.
×îãóëóøòóí ò¿ð¿ – êåçåêñèç.
×îãóëóøòó ºòêºð¿¿í¿í ôîðìàñû – àêöèîíåðëåðäèí ÷îãóó êàòûøóóñó (à÷ûê äîáóø áåð¿¿).
×îãóëóø ºòêºð¿ëãºí æåð – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Æóêååâ-Ïóäîâêèí êº÷ºñ¿, 2/1 (“Áèøêåê æûëóóëóê òàðìàãû” ÀÀÊíûí æûéûíäàð çàëû).
Äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàðäûí æàëïû ñàíû – 956 816 220 íóñêà.
×îãóëóøòóí êâîðóìó – 94,48%. Êàòûøòû – 33 (îòóç ¿÷) àêöèîíåð 904 013 335 (òîãóç æ¿ç òºðò ìèëëèîí îí ¿÷ ìè¢ ¿÷ æ¿ç îòóç áåø) äîáóøòàðäûí æàëïû ñàíû ìåíåí
áóë äîáóø áåð¿¿÷¿ àêöèÿëàðäûí æàëïû ñàíûíûí 94,48%ûí ò¿çºò.

-

×îãóëóø ûéãàðûì óêóêòóó äåï òàáûëäû.

Äîáóø áåð¿¿í¿í
æûéûíòûãû:
“Ìàêóë” - %

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû
÷îãóëóøóíäà êàáûë àëûíãàí
÷å÷èìäåð

¹
ê/ê

Ê¿í òàðòèáèíèí
ìàñåëåëåðè

Äîáóø áåð¿¿í¿í
æûéûíòûãû:
“Ìàêóë” - %

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû
÷îãóëóøóíäà êàáûë àëûíãàí
÷å÷èìäåð

100%

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû áåêèòèëñèí:
1. Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà – “Ôîíäðåãèñòð” Æ×Êíûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí
òºðàãàñû;
2. Êîæîìêóëîâà Ñàëòàíàò Òóëåìóøåâíà;
3. Òûíàåâà Àéäèíà Àéäàðáåêîâíà;
4. Íóðëàíáåêîâà Êóìóøàé Íóðëàíáåêîâíà;
5. Øàìåíáåêîâà Àéäàé Øàìåíáåêîâíà;
6. Íóðëàíáåêîâà Êóìóøàé Íóðëàíáåêîâíà;
7. Êàëûáåêîâà Àñåëü Êàëûáåêîâíà.

1.

Êîîìäóí ýñåïòºº
êîìèññèÿñûíûí
êóðàìûí áåêèò¿¿
æºí¿íäº

99,99%

Àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøóíóí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû áåêèòèëñèí:
1. Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà –
“Ôîíäðåãèñòð” Æ×Êíûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí òºðàãàñû;
2. Ìèëüêî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà;;
3. Ìóðçàêóëîâà Àéñàëêûí Àáûòîâíà;
4. Íîãîåâà Æûëäûç Èáðàåâíà;
5. Øâà÷åâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
6. Ñàðûãóëîâà ×ûíàð Èñìàíîâíà;
7. Ýëåðò Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà.

1.

Êîîìäóí ýñåïòºº
êîìèññèÿñûíûí
êóðàìûí áåêèò¿¿
æºí¿íäº

2.

2021-æûëãà Êîîìäóí
æûëäûê áþäæåòèíå
ºçãºðò¿¿ëºðä¿
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº

85,94%

Êèðãèçèëãåí ºçãºðò¿¿ëºðä¿ ýñêå àëóó
ìåíåí 2021-æûëãà Êîîìäóí áþäæåòè
áåêèòèëñèí.

2.

2021-æûëãà Êîîìäóí
æûëäûê áþäæåòèíå
ºçãºðò¿¿ëºðä¿
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº

99,99%

Êèðãèçèëãåí ºçãºðò¿¿ëºðä¿ ýñêå àëóó
ìåíåí 2021-æûëãà Êîîìäóí áþäæåòè
áåêèòèëñèí.

3.

Êîîìäóí
Äèðåêòîðëîð
êå¢åøèíèí
ì¿÷ºëºð¿í¿í
ûéãàðûì óêóêòàðûí
ìººíºò¿íºí ìóðäà
òîêòîòóó æºí¿íäº

99,99%

“Êûðãûçñòàí ÓÝÒ” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð
êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí:
1. Ò.À. Àéòàëèåâ;
2. Ê.Í. Áåêîâ;
3. È.À. Äàâûäîâ.

3.

Êîîìäóí
Äèðåêòîðëîð
êå¢åøèíèí
ì¿÷ºëºð¿í¿í
ûéãàðûì óêóêòàðûí
ìººíºò¿íºí ìóðäà
òîêòîòóó æºí¿íäº

99,99%

Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóëñóí:
1. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷
2. Áàòàêàíîâ Ìèðáåê Òîï÷óåâè÷
3. Èñàêîâ Àêûëáåê Ñåèòáåêîâè÷

4.

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

Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êóðàìû øàéëàíñûí:
1. Ì.È. Æóìàáàåâ;
2. Ð.Í. Êàñûìîâ;
3. È.Ì. Ñûäûãàëèåâ;
4. Êîøáàé óóëó Êàäûð;
5. Ð.Ò. Ïèðìàòîâ.

4.

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

85,95%
85,94%
85,94%
85,94%
158,42%

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения Внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «НЭС КЫРГЫЗСТАНА»

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Âèä ñîáðàíèÿ - âíåî÷åðåäíîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.Æèáåê Æîëó, 326 (àêòîâûé çàë ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé - 965 237 234 ýêç.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,65%. Ïðèñóòñòâîâàëè – 30 (òðèäöàòü) àêöèîíåðîâ, ñ îáùèì
êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ 903 987 943 (äåâÿòüñîò òðè ìèëëèîíà äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñîðîê òðè ) ÷òî ñîñòàâëÿåò 93,65% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé.

-

85,94%
85,94%
85,94%
85,94%
156,23%

Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí êóðàìû øàéëàíñûí:
1. Æóìàáàåâ Ìàêñàò Èñêåíäåðáåêîâè÷;
2. Àçèçáåêîâ Áàéçàê Àçèçáåêîâè÷;
3. Êàñûìîâ Ðàâøàíáåê Íàçàðîâè÷;
4. Àáûëàåâ Àñêàò Ìóðàòîâè÷;
5. Èñàêîâ Àêûëáåê Ñåèòáåêîâè÷.

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

-

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

¹
ï/ï

Âîïðîñû
ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ: «Çà»
-%

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1.

Îá óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà Ñ÷åòíîé
êîìèññèè.

99,99%

Óòâåðäèòü Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
â ñîñòàâå:
1. Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà – ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ « Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Ìèëüêî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà;
3. Ìóðçàêóëîâà Àéñàëêûí Àáûòîâíà;
4. Íîãîåâà Æûëäûç Èáðàåâíà;
5. Øâà÷åâà Íàäåæäà Èâàíîâíà;
6. Ñàðûãóëîâà ×ûíàð Èñìàíîâíà.
7. Ýëåðò Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà.

2

Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â
ãîäîâîé áþäæåò
Îáùåñòâà íà
2021 ãîä

85,94%

3.

Î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé
÷ëåíîâ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà.

99,99%

4.

Îá èçáðàíèè
÷ëåíîâ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà.

85,95%
85,94%
85,94%
85,94%
158,42%

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 9 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà
Âèä ñîáðàíèÿ - âíåî÷åðåäíîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.ÆóêååâàÏóäîâêèíà, 2/1 (àêòîâûé çàë ÎÀÎ «Áèøêåêòåïëîñåòü»)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé - 956 816 220 ýêç.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 94,48%. Ïðèñóòñòâîâàëè – 33 (òðèäöàòü òðè) àêöèîíåðà ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ 904 013 335 (äåâÿòüñîò ÷åòûðå ìèëëèîíà òðèíàäöàòü
òûñÿ÷ òðèñòà òðèäöàòü ïÿòü), ÷òî ñîñòàâëÿåò 94,48% îò îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ
àêöèé.

-

¹
ï/ï

Âîïðîñû
ïîâåñòêè äíÿ

Èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ: «Çà»
-%

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì
ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ

1.

Îá óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà ñ÷åòíîé
êîìèññèè
Îáùåñòâà.

100%

Óòâåðäèòü Ñ÷åòíóþ êîìèññèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
â ñîñòàâå:
1. Òóðäóêååâà Ãàóõàð Íàñèðîâíà – ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ « Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Êîæîìêóëîâà Ñàëòàíàò Òóëåìóøåâíà;
3. Òûíàåâà Àéäèíà Àéäàðáåêîâíà;
4. Íóðëàíáåêîâà Êóìóøàé Íóðëàíáåêîâíà;
5. Øàìåíáåêîâà Àéäàé Øàìåíáåêîâíà;
6. Íóðëàíáåêîâà Êóìóøàé Íóðëàíáåêîâíà;
7. Êàëûáåêîâà Àñåëü Êàëûáåêîâíà.

Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä
ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

2.

Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â
ãîäîâîé áþäæåò
Îáùåñòâà íà
2021 ãîä.

99,99%

Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä
ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé.

Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà»:
1. Àéòàëèåâ Ò.À.;
2. Áåêîâ Ê.Í.;
3. Äàâûäîâ È.À.

3.

Î äîñðî÷íîì
ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé
÷ëåíîâ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà

99,99%

Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
1. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷
2. Áàòàêàíîâ Ìèðáåê Òîï÷óåâè÷
3. Èñàêîâ Àêûëáåê Ñåèòáåêîâè÷

Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà:
1. Æóìàáàåâ Ì.È.;
2. Êàñûìîâ Ð.Í.;
3. Ñûäûãàëèåâ È.Ì.;
4. Êîøáàé óóëó Êàäûð.;
5. Ïèðìàòîâ Ð.Ò.

4.

Îá èçáðàíèè
÷ëåíîâ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
Îáùåñòâà

85,94%
85,94%
85,94%
85,94%
156,23%

Èçáðàòü ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
1. Æóìàáàåâ Ìàêñàò Èñêåíäåðáåêîâè÷;
2. Àçèçáåêîâ Áàéçàê Àçèçáåêîâè÷;
3. Êàñûìîâ Ðàâøàíáåê Íàçàðîâè÷;
4. Àáûëàåâ Àñêàò Ìóðàòîâè÷;
5. Èñàêîâ Àêûëáåê Ñåèòáåêîâè÷.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

20

2021-жылдын 14-сентябры
СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
Кыргыз Республикасы Бишкек шаары,
Жибек Жолу, 493 дареги боюнча жайгашкан
«Оптима Банк» ачык акционердик коому
(Банк) маалымдайт:

Открытое акционерное общество «Оптима
Банк» (далее – Банк), находящееся по
адресу: Кыргызская Республика, г.Бишкек,
пр. Жибек Жолу, 493, сообщает следующее.

2021-æûëäûí 16-ìàðòûíäà Êàçàêñòàí ðåñïóáëèêàñûíûí Àëìàòû øààðûíûí Ìåäåó ðàéîíóíóí
Àëü-Ôàðàáè ïðîñïåêòèñè 242 äàðåãè áîþí÷à æàéãàøêàí «ÀÒÔÁàíê» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí
(First Heartland Jusan Bank à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí òóóíäó áàíêû) àêöèîíåðëåðèíèí æàëïû ÷å÷èìè ìåíåí «ÀÒÔÁàíê ÀÀÊ ìåíåí «FHJB» ÀÀÊ
ûêòûÿðäóó ò¿ðäº áèðèã¿¿ñ¿ òóóðàëóó ÷å÷èì êàáûë àëûíãàí.
2021-æûëäûí 3-ñåíòÿáðûíäà «ÀÒÔÁàíê» ÀÀÊ
ìåíåí «FHJB» ÀÀÊ àêöèîíåðëåðèíèí áèðãåëåøêåí ÷å÷èìè ìåíåí ºòêºð¿ï áåð¿¿ èø-÷àðàñû óþøòóðóëóï, «ÀÒÔÁàíê» ÀÀÊíûí áàðäûê ûéãàðûì óêóêòàðû, ìèëäåòòåíìåëåðè æàíà ì¿ëê¿ òîëóãó ìåíåí
«FHJB» ÀÀÊ ºòêºð¿ëãºí.
2021-æûëäûí 10-ñåíòÿáðûíäà àòàéûí ðåãèñòðàòîð òàðàáûíàí «Îïòèìà Áàíê» ÀÀÊíûí 5 æàíà àíäàí êºï àêöèÿãà ýý áîëãîí àêöèîíåðëåðèíèí òèçìåñèíèí ñèñòåìàñûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèçèï, òàêòàï àéòêàíäà «ÀÒÔÁàíê» ÀÀÊ «FHJB»
ÀÀÊ äåï ºçãºðò¿ëãºí
Îøîíó ìåíåí êàòàð «ÀÒÔÁàíê» À ÀÊ ìåíåí
«FHJB» À ÀÊ áèðèã¿¿ñ¿ Áàíêòûí óñòàâäûê êàïèòàëûíûí ºçãºð¿¿ñ¿íº àëûï êåëãåí æîê. Òàêòàï àéòêàíäà, Áàíêòûí 20 400 019,5 ýêçåìïëÿð
àêöèÿñû 1 020 000 975.00 ñîìãî áàðàáàð æå
àêöèÿíûí æàëïû ñàíûíûí 97,14295% «FHJB»
À ÀÊ òèåøåë¿¿.

16 ìàðòà 2021 ã., ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì àêöèîíåðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÀÒÔÁàíê» (Äî÷åðíèé áàíê àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «First Heartland
Jusan Bank») (äàëåå - ÀÎ «ÀÒÔÁàíê», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Êàçàõñòàí, ã.Àëìàòû, Ìåäåóñêèé ðàéîí, ïð. ÀËÜ-ÔÀÐÀÁÈ, ä.36, ÁÈÍ 951140000151
è àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «First Heartland Jusan
Bank» (äàëåå ÀÎ «FHJB»), íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Êàçàõñòàí, ã.Àëìàòû, Ìåäåóñêèé ðàéîí, ïð. Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ, ä.242, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î
äîáðîâîëüíîé ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ÀÎ «ÀÒÔÁàíê» ê ÀÎ «FHJB».
3 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, â ðàìêàõ ðåîðãàíèçàöèè,
ñîâìåñòíûì ðåøåíèåì àêöèîíåðîâ ÀÎ «ÀÒÔÁàíê»
è ÀÎ «FHJB» óòâåðæäåí ïåðåäàòî÷íûé àêò, ïî êîòîðîìó âñå èìóùåñòâî, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ÀÎ
«ÀÒÔÁàíê» ïåðåäàíû â ÀÎ «FHJB».
Â ñâÿçè ñ óêàçàííûì, 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ñïåöèàëèçèðîâàííûì ðåãèñòðàòîðîì âíåñåíî ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèå â ñèñòåìó âåäåíèÿ ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã ÎÀÎ «Îïòèìà Áàíê», âëàäåþùèõ 5 è áîëåå ïðîöåíòàìè àêöèé, à èìåííî ÀÎ «ÀÒÔÁàíê» çàìåíåí íà ÀÎ «FHJB».
Ïðè ýòîì, ïðèñîåäèíåíèå ÀÎ «ÀÒÔÁàíê» ê ÀÎ
«FHJB» íå ïîâëåêëî çà ñîáîé èçìåíåíèÿ äîëè ó÷àñòèÿ ïîñëåäíåãî â óñòàâíîì êàïèòàëå Áàíêà. Òàêèì
îáðàçîì, 20 400 019.5 ýêçåìïëÿðîâ àêöèé Áàíêà, ÷òî
ñîñòàâëÿåò 1 020 000 975.00 ñîì èëè 97,14295% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà àêöèé ïðèíàäëåæàò ÀÎ «FHJB».

Ñ-166

«КЫРГЫЗ ТОО-ТАШ» ААК

ОАО «КЫРГЫЗ ТОО-ТАШ»

акционерлердин кезексиз чакырылган жалпы
чогулушун єткєрє тургандыгын маалымдайт.

сообщает о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.

-

ªòêºð¿ëº òóðãàí æåðè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Òîêìîê øààðû, ªíºð æàé àéìàãû.
ªòêºð¿ë¿¿÷¿ ê¿í¿: 2021-æûëäûí 20-îêòÿáðû.
ªòêºð¿¿ óáàêòûñû: ñààò 10.00äº
Êàòòîîíóí áàøòàëûøû: ñààò 9.30äà.

-

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êûðãûçêàÿ Ðåñïóáëèêà,
ã.Òîêìîê, Ïðîìçîíà
Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00 ÷àñîâ
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.30 ÷àñîâ

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè;
2. Èçáðàíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå ðàññìîòðåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ íà
2021 ãîä.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí øàéëîî.
2. Óþìäóí êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðóí øàéëîî,
îøîíäîé ýëå 2021-æûëãà êàðàòà ñûéàêûëàðäû êàðîî.

Äàòîé ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷èòàòü 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ
àêöèîíåðàì ê ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà, òåëåôîí: (0312) 61-11-20.
Ïðèìå÷àíèå: Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿
ê¿í¿ 2021-æûëäûí 20-ñåíòÿáðû.
Àêöèîíåðëåðãå ñóíóø êûëûíãàí ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäóí êàò÷ûñûíàí (0312) 6111-20 òåëåôîíäîðóíàí òààíûøóóãà áîëîò.
Ýñêåðò¿¿: ×îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

Í-518

ОАО "АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД"
(þð. àäðåñ: ã.Áèøêåê, óë. ×.Âàëèõàíîâà, 4)
ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î ÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÔÀÊÒÅ,
÷òî 07.09 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà íà îñíîâàíèè Ñâîäíîãî ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ íà ñïèñàíèå ÖÁ
èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ è
ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» íà àôôèëèðîâàííîå ëèöî: Ïðîñòûå àêöèè
Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è %
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
88795 øò. (83,1413%)
Òàêæå ïåðåäà÷à ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
4304 øò. (69,2518%)

Ïîëó÷èëè êîë-âî%
126 øò. (0,1180%)

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è%
88921 øò. (83,2594%)

11 øò. (0,1770%)

4315 øò. (69,4288%)

Í-521

ЖОГОЛДУ

ОАО «КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ»

УТЕРЯ

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
9 сентября 2021 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул.Исанова, 37, состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, форма проведения очная, кворум собрания 89,13%.
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:
1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: 1. Äæååí÷îðîåâà Í.Ñ.Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü çà-100%.
2.Àñàíàëèåâà Ã.Ä.; Ìàñèðîâà À.Ä.; Ñóëòàíîâà Ã.Á.; Øàìèåâà
À.À. çà-100%.
2. Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021
ãîä. Çà-99,99%.

ªçãºí ðàéîíóíóí
Áàø-Äºáº àéûë
ºêìºò¿í¿í Ãóçàð
ó÷àñòêàñûíûí
òóðãóíó Ñàòèìîâà
Ìàðèÿìõàíãà òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
ÎÓÁÄ ¹093575
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-398

уведомляет, что 10 сентября 2021 года решением внеочередным
общим собранием был избран новый состав Совета директоров
ОАО «Жалалабатэлектро»:
1.
2.
3.
4.
5.

Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèðáåê Òåìèðãàçèåâè÷;
Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷;
Ñûäûãàëèåâ Èëüãèç Ìàíàòáåêîâè÷;
Êîøáàé óóëó Êàäûðáåê;
Óñîíîâ Ñóëòàíáåê Ìàìàñàëèåâè÷.

Аудиторское заключение

ОАО «Авто Жол» за 2020 год
Ìû ïðîâåëè àóäèò áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ ÎÀÎ Àâòî-Æîë ïî
ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà è ñîîòâåòñòâèÿ âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè, ïðåäîñòàâëåííîé â êà÷åñòâå îò÷åòíîãî äîêóìåíòà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ëåæèò íà àäìèíèñòðàöèè Îáùåñòâà, ìû æå íåñåì
îòâåòñòâåííîñòü çà âûðàæåíèå íàøåãî ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî óêàçàííîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåä¸ííîãî íàìè àóäèòà.
ÎñÎÎ Êîìïàíèÿ «Àóäèò Ñòàíäàðò» ñ÷èòàåò, ÷òî â õîäå àóäèòîðñêîé
ïðîâåðêè, ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âëèÿíèÿ òàêèõ îïåðàöèé êàê èíâåíòàðèçàöèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îñíîâíûõ ñðåäñòâ è îñíîâíûõ ìàòåðèàëîâ, ôèíàíñîâûé îò÷åò ÎÀÎ Àâòî-Æîë äàåò ÿñíóþ
êàðòèíó ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ êîìïàíèè íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà.
Äèðåêòîð ÎÀÎ «Àâòî Æîë»
Áóõãàëòåð

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет, что решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Электрические станции» от 8 сентября 2021
года досрочно прекращены полномочия действующего состава
Совета директоров
1. Àéòàëèåâ Òèëåê Àíàðêóëîâè÷
2. Èìàíàëèåâ Áîëîò Èìàíàëèåâè÷
3. Ñóëàéìàíîâ Ìàêñàòáåê Æîëäîøáåêîâè÷

1.
2.
3.
4.
5.

Èçáðàí íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Ýëåêòðè÷åñêèå ñòàíöèè»:
Êàñûìîâ Ðàâøàíáåê Íàçàðîâè÷;
Àçèçáåêîâ Áàéçàê Àçèçáåêîâè÷;
Æóìàáàåâ Ìàêñàò Èñêåíäåðáåêîâè÷;
Àáûëàåâ Àñêàò Ìóðàòîâè÷;
Ñóëàéìàíîâ Ìàêñàòáåê Æîëäîøáåêîâè÷.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет, что решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Северэлектро» от 9 сентября 2021 года
досрочно прекращены полномочия действующего состава Совета
директоров
1. Ñàäûêîâ Ðóñòàì Ãóñóéíîâè÷
2. Êîæîìêóëîâ Òîëîìóø Äæàïàðêóëîâè÷
3. Æóìà óëóó Óëàí
Èçáðàí íîâûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Ñåâåðýëåêòðî»:
1. Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèðáåê Òåìèðãàçûåâè÷;
2. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷;
3. Ñûäûãàëèåâ Èëüãèç Ìàíàòáåêîâè÷;
4. Êîøáàé óóëó Êàäûðáåê;
5. Áîîáåêîâ Áàõòèÿð Òàëàñîâè÷.

ОАО Микрофинансовая компания
«САЛЫМ ФИНАНС»
сообщает, что с 23 сентября 2021 г. будет
производить выплаты доходов по именным процентным
облигациям (11 декабря 2020 г. Государственной
службой регулирования и надзора за финансовым рынком при
Правительстве КР внесена запись в Единый государственный
реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике о выпуске
облигаций). Выплата доходов по именным процентным
облигациям будет осуществляться в период с 23 сентября по
29 сентября 2021 г.
•
•
•
•
•

Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15,5% ãîäîâûõ;
Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåííûì áóìàãàì: 20 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.;
Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôèíàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164;
Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg
Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ¹400340
(îò 11.07.2012 ã.) íà èìÿ
Àñàíãàçèåâà Íóðëàí
Òåìèðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-520

Ëàïèíà Îëÿ Àíòîíîâíàãà
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ê¿áºë¿ã¿ ¹0059191
(19.04.2014-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-519

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ×¹894175
(îò 05.03.2020 ã.) íà èìÿ
Êàðàáàêèðîâîé Íóðãóëü
Òîëåíîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-708

ÀÑÒÀÔÜÅÂ Ñ.Í.
ÑÀËÈÕÎÂÀ È.Ð.

ÊÓËÎÂ Ì.Ò.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîé äîëåé ×Ï ÊÊ ¹148 ðåã. ¹124 îò 22.12.1998 ãîäà
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì ðàéîííûì óïðàâëåíèåì ïî
çåìëåóñòðîéñòâó íà èìÿ Áåêòåíîâà Äæàíûøáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-511

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

21

2021-жылдын 14-сентябры

«ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» ААК

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
КОМПЬЮТЕРДИК ЖАБДУУЛАРДЫ САТЫП АЛУУ БОЮНЧА ТЄМЄНКЇ
ЭКИ ЛОТТОН ТУРГАН РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:

№1 лот – Системалык блоктор жана мониторлор.
№2 лот – Ноутбуктар.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 14-октябрында
саат 17.30гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп
берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 6-октябрында саат 15.00дє видеоконференция тїрїндє єтєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 19-октябрында саат
15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл
алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2021-жылдын
19-октябрында саат 15.00дє ачылат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон
номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

акционерлеринин кезектеги жыйынынын жыйынтыгы боюнча
МААЛЫМАТ
Æûéûíäûí ºòêºð¿ëãºí ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 10-ñåíòÿáðû
Æûéûíäûí ºòêºð¿ëãºí ôîðìàòû – àêöèîíåðëåðäèí êàòûøóóñó ìåíåí ò¿çäºí-ò¿ç äîáóø áåð¿¿
Æûéûíäûí ºòêºð¿ëãºí äàðåãè – Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Æàëàë-Àáàä øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿, 24
«Æàëàëàáàòýëåêòðî» ÀÀÊíûí çàëû)
Äîáóø áåð¿¿ãº êàòûøêàí àêöèÿëàðäûí ñàíû –965 237 234 ýêç.
Æûéûíãà êàòûøêàíäàðäûí ïàéûçû –93,65%. Æûéûíãà 21 (æûéûðìà áèð) àêöèîíåð, àíûí è÷èíåí 2 àêöèîíåðäèí ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿ êàòûøûï, æàëïû ñàíû 903 931 271 (òîãóç æ¿ç ¿÷ ìèëëèîí òîãóç æ¿ç
îòóç áèð ìè¢ ýêè æ¿ç æåòèìèø áèð) æå äîáóø áåð¿¿ãº êàòûøêàí 93,65% àêöèÿëàðäûí ñàíûí ò¿çä¿.

-

Æûéûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê ºòò¿ äåï ýñåïòåëèíåò.
¹
ï/ï
1.

Ê¿í òàðòèáèíäåãè
ìàñåëåëåð
Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê
æûéûíûíûí ýñåïòºº
êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí
áåêèò¿¿

Äîáóø áåð¿¿í¿í
æûéûíòûãû
100%

2.

Êîîìäóí æûëäûê
2021-æûëäûí áþäæåòèíå
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿
Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí
ì¿÷ºëºð¿í¿í ûéãàðûì
óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí
ìóðäà òîêòîòóó

99,99%

3.

Итоги проведения внеочередного общего собрания
акционеров

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%.
ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»
ñîîáùàåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå,
10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â 12.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëîñü
Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151
ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà».
Çà – 100%.
2. Îäîáðèòü ïðîåêò ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ÎÀÎ ÃÈÊ è òóðåöêîé êîìïàíèåé «
» î ñòðîèòåëüñòâå ñîöèàëüíîãî æèëüÿ â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå.
Çà – 100%.
3. Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ðåâèçîðà - Ìàêàìáàåâà Äàíèÿðà Àñûëáåêîâè÷à
Çà – 100%.
4. Èçáðàòü Ðåâèçîðîì ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ èïîòå÷íàÿ êîìïàíèÿ» – Áîæóáàåâà Àíàðáåêà
Çà – 100%.

4.

Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð
êå¢åøèí øàéëîî

ОАО "ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – 10 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ (î÷íîå ãîëîñîâàíèå).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Æàëàë-Àáàä, óë. Ëåíèíà, 159 (àêòîâûé
çàë ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî»)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé - 965 237 234 ýêç.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ – 93,65%. Ïðèñóòñòâîâàëè - 21 (äâàäöàòü îäèí) àêöèîíåðîâ, â òîì ÷èñëå óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè 2 (äâóõ) àêöèîíåðîâ ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì ãîëîñîâ 903 931 271 (äåâÿòüñîò
òðè ìèëëèîíà äåâÿòüñîò òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñåìüäåñÿò îäèí), ÷òî ñîñòàâëÿåò 93,65% îò
îáùåãî ÷èñëà ãîëîñóþùèõ àêöèé.

-

Ñîáðàíèå ïðèçíàíî ïðàâîìî÷íûì.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
на недвижимое имущество

Âîïðîñû ïîâåñòêè äíÿ
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:
«Çà» - %
100 %

жилой дом, расположенный по адресу: г. Бишкек ул. Фучика,
д. 22, иден. код 1-01-02-0011-0336-01-084 принадлежавшее
Асакеевой Ч.Э. начальной стартовой стоимостью 4 131 000
(четыре миллион сто тридцать одна тысяча) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.10.2021 ã. â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
èìóùåñòâà.
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 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.10.2021
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Îðãàíèçàòîð
òîðãîâ Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàêååâ Ê.Ì.

2.
3.

4.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 30-30-50.

Êîîìäóí òºìºíäºã¿ Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ûéãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó:
1. Áàåòîâ Áàòûðêóë Èñàåâè÷;
2. Áàäåíîâ Áàóðæàí Îñïàíàëèåâè÷;
3. Ìàìàòîâ Ìèðáåê Àáäóõàìèòîâè÷;
4. Óñºíºâ Ñóëòàíáåê Ìàìàñàëèåâè÷.
Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í òºìºíê¿äºé êóðàì ìåíåí øàéëîî:
1. Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèðáåê Òåìèðãàçèåâè÷;
2. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷;
3. Ñûäûãàëèåâ Èëüãèç Ìàíàòáåêîâè÷;
4. Êîøáàé óóëó Êàäûðáåê;
5. Óñåíîâ Ñóëòàíáåê Ìàìàñàëèåâè÷.

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения внеочередного общего собрания акционеров

¹
ï/ï
1.

ПССИ Первомайского района г. Бишкек

99,99%
100%
100%
99,99%
100%

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû æûéûíäà êàáûë
àëûíãàí ÷å÷èìäåðè
Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æûéûíûíûí ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíà – Ôîíäðåãèñòð
Æ×Êñûíûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí òºðàãàñû;
2. Áàêèðîâà Àêìàðàë Îäèëæîíîâíà;
3. Àáäóëëàåâà Àëüôèÿ Òóðñóíîâíà;
4. Õóðáàåâà Äèíàðà Ðóñòàìîâíà;
5. Êîøîåâ Àçàòáåê Áåêìàìàòîâè÷;
6. Àïàòàåâà Æûëäûç Êóáàíû÷áåêîâíà;
7. Ïàðìàíîâà Ã¿ëçàäà Æîëáîðñîâíà.
2021-æûëäûí áþäæåòèíå êèðãåí ºçãºðò¿¿ëºðä¿ áåêèò¿¿

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ãîäîâîé áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä.
Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè
ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001,
ð/ñ: 4402012100000440 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà 14238900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà òîðãîâ è íîìåð äåëà.

100%

99,99 %
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
100%
100%
99,99%
100%

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îáùèì ñîáðàíèåì
àêöèîíåðîâ
Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Äæååí÷îðîåâà Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíà – ïðåäñòàâèòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð», Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Áàêèðîâà Àêìàðàë Îäèëæîíîâíà;
3. Àáäóëëàåâà Àëüôèÿ Òóðñóíîâíà;
4. Õóðáàåâà Äèíàðà Ðóñòàìîâíà;
5. Êîøîåâ Àçàòáåê Áåêìàìàòîâè÷;
6. Àïàòàåâà Æûëäûç Êóáàíû÷áåêîâíà;
7. Ïàðìàíîâà Ãóëçàäà Æîëáîðñîâíà.
Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé.
Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
1. Áàåòîâ Áàòûðêóë Èñàåâè÷;
2. Áàäåíîâ Áàóðæàí Îñïàíàëèåâè÷;
3. Ìàìàòîâ Ìèðáåê Àáäóõàìèòîâè÷;
4. Óñîíîâ Ñóëòàíáåê Ìàìàñàëèåâè÷.
Èçáðàòü ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
1. Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèðáåê Òåìèðãàçèåâè÷;
2. Áåêîâ Êóáàíû÷ Íèÿç-Ìàìàòîâè÷;
3. Ñûäûãàëèåâ Èëüãèç Ìàíàòáåêîâè÷;
4. Êîøáàé óóëó Êàäûðáåê;
5. Óñåíîâ Ñóëòàíáåê Ìàìàñàëèåâè÷.

Í-522

“Golden Sun” (Голден Сан) ААКнын,
“Голден Дринкс” ЖАКнын
жана “Билимкана” КФнын
акционерлери

Акционеры ОАО «Golden
Sun» (Голден Сан) ЗАО
«Голден Дринкс» и ОФ
«Билимкана»

Сокулук району, Кїнтуу айылы, Иманалиев
кєчєсї, 48, баалуу кагаздын тїрї – жєнєкєй
исимдїї акциялар, KG 0102045729, KG
0103045728, KG 0104045727, бир акциянын
номиналдык баасы 1,85 сом.

Сокулукский р-н, с.Кунтуу, ул.Иманалиева, 48,
вид ценных бумаг - простые именные акции,
KG 0102045729, KG0103045728,
KG 0104045727, номинальная стоимость
одной акции 1,85 сом

Óøóíó ìåíåí îëóòòóó ôàêò òóóðàëóó ìààëûìäàéò:
2021-æûëäûí 8-ñåíòÿáðûíäà àôôèëèðëåíãåí æàê
òàðàáûíàí “Áîðáîðäóê Äåïîçèòàðèé” ÆÀÊêà íîìèíàëäûê êàðìàï òóðóó ¿÷¿í æàëïû íîìèíàëäûê
áààñû 1 065 851,6 ñîì áîëãîí 576 136 æºíºêºé àêöèÿ (KG 0104045727) áåðèëäè æàíà 2021-æûëäûí
8-ñåíòÿáðûíäà “Áîðáîðäóê Äåïîçèòàðèé” ÆÀÊ òàðàáûíàí ÀÀÊíûí æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí íîìèíàëäûê áààñû 1 065 851,6 ñîì áîëãîí 576 136 æºíºêºé
àêöèÿñû (KG 0104045727) “Áèëèìêàíà” ÊÔíûí íîìèíàëäûê êàðìàï òóðóóñóíóí ýñåáèíåí ÷ûãàðûëäû.

Íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå: 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà àôôèëèðîâàííûì ëèöîì
ïåðåäàíû â íîìèíàëüíîå äåðæàíèå ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» 576 136 ïðîñòûõ àêöèé
(KG0104045727) îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
1 065 851,6 ñîì è 8 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» âûøåóêàçàííûå àêöèè 576
136 ïðîñòûõ àêöèé (KG0104045727) ÎÀÎ ñïèñàíû
èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÎÔ «Áèëèìêàíà» íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 065 851,6 ñîì.

ЖАРЫЯ!

АРКЫТ ТОКОЙ ЧАРБАСЫНЫН ТЇРДЇК ТОКОЙЧУЛУГУНУН
Ажырык-Сай, Чек-Таш, Аземи-Кыштоо, Ак-Чечек-Сай, Кара-Суу токойчулугунан
Кїйгєн-Кайыў, Кызыл-Туу токойчулугунан Пияздуу-Сай, Музєкана, Капчыгай,
Караган-Сай участокторунан КР Єкмєтїнїн 10-апрель 2018-жылдагы чыккан №192
токтомунун негизинде ижарага берїї максатында
Êâàðòàë: 40, âûäåë: 12
Êâàðòàë: 8, âûäåë: 25
Êâàðòàë: 57, âûäåë: 2
Êâàðòàë: 15, âûäåë: 19
Êâàðòàë: 56, âûäåë: 3
Êâàðòàë: 9, âûä: 13, 16, 26, 27
Êâàðòàë: 58, âûäåë: 5
Êâàðòàë: 6, âûäåë: 30
Êâàðòàë: 58, âûäåë: 57
Êâàðòàë: 6, âûäåë: 21
Êâàðòàë: 27, âûä: 8: 19
Êâàðòàë: 18, âûä: 34.
Êâàðòàë:41, âûäåë: 18
Ñûíàêêà êààëîî÷ó æàðàíäàðäûí áààðûñû êàòûøóóãà óêóêòóó. Ñûíàê æàðûÿ ãåçèò áåòèíå ÷ûêêàíäàí êèéèí ºòêºð¿ëºò. Áóë æåð áàë ÷åëåê
êîþó, ÷ºï ÷àáûíäû, òóðèçì ìàêñàòûíäà êîíêóðñêà êîþëàò æàíà ñûíàêòûê ïðîãðàììàëàð æàçûëûï êîíâåðòêå ñàëûíûï, Àðêûò òîêîé ÷àðáàñûíûí ñûíàêòû óþøòóðóó êàò÷ûñûíà òàïøûðûëûøû êåðåê.
Êîíâåðòêå ñûíàêòûê ïðîãðàììàäàí ñûðòêàðû êàòûøóó÷óíóí ïàñïîðòóíóí êº÷¿ðìºñ¿ ñàëûíàò.
Òåë.: (0773) 18-09-30, (0705) 14-09-65

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ПРИКАЗ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АВИАЦИЯЛЫК
ЭРЕЖЕЛЕРИ - 14. 1-БЄЛЇК "АЭРОДРОМДОР" БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТРАНСПОРТ ЖАНА
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ - 14. ЧАСТЬ I «АЭРОДРОМЫ»

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû
òîêòîìóíà ûëàéûê, îøîíäîé ýëå Ýë àðàëûê æàðàíäûê àâèàöèÿ óþìóíóí (ÈÊÀÎ) îøîíäîé
ýëå Æàðàíäûê àâèàöèÿíûí ýë àðàëûê óþìóíóí ñòàíäàðòòàðû æàíà ñóíóøòàëóó÷ó òàæðûéáàñû ìåíåí ìàêñèìàëäóó áèð ò¿ðä¿¿ë¿êò¿ êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà» áóéðóê êûëàì:
1. Òèðêåìåãå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àâèàöèÿëûê ýðåæåëåðè – 14. 1-áºë¿ê
"Àýðîäðîìäîð" áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàðàíäûê àâèàöèÿ ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíå:
1) óøóë áóéðóêòó àòêàðóóãà êàáûë àëñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àâèàöèÿëûê
ýðåæåëåðè - 14. 1-áºë¿ê “Àýðîäðîìäîð” òàëàïòàðûí àòêàðóó áîþí÷à àýðîäðîìäîðäóí êîëäîíóó÷óëàðûíà êºçºìºëä¿ êàìñûç êûëñûí;
2) óøóë áóéðóê "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí ðàñìèé æàðûÿëîî áóëàêòàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 26-ôåâðàëûíäàãû ¹117 òîêòîìóíà ûëàéûê “Ýðêèí-Òîî” ãåçèòèíå æàðûÿëàíñûí.
3. Æàðàíäûê àâèàöèÿ æàíà ñóó òðàíñïîðò áºë¿ì¿íº:
1) ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå, óøóë áóéðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í ýêè íóñêàäà ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå, êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê ìààëûìàò êàðàæàòòàðûíäà, æàðûÿëîî áóëàãûí êºðñºò¿¿ ìåíåí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í æèáåðèëñèí;
2) óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå, àíûí êº÷¿ðìºëºð¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìàò ¿÷¿í
æèáåðèëñèí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí
2016-æûëäûí 27-ÿíâàðûíäàãû ¹1 áóéðóãóíóí 1-ïóíêòóíóí 15-àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï
òàáûëñûí.
5. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿íäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
6. Áóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðèíèí æàðàíäûê àâèàöèÿ òàðìàãûí òåéëºº÷¿ îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðîâàíèè îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ»
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530, à òàêæå â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî åäèíîîáðàçèÿ ñî Ñòàíäàðòàìè è Ðåêîìåíäóåìîé ïðàêòèêîé Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè ãðàæäàíñêîé àâèàöèè (ÈÊÀÎ), ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå Àâèàöèîííûå ïðàâèëà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè - 14. ×àñòü
I «Àýðîäðîìû».
2. Ãîñóäàðñòâåííîìó àãåíòñòâó ãðàæäàíñêîé àâèàöèè ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è
êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:
1) ïðèíÿòü ê èñïîëíåíèþ íàñòîÿùèé ïðèêàç è îáåñïå÷èòü íàäçîð çà ýêñïëóàòàíòàìè
àýðîäðîìîâ ïî èñïîëíåíèþ òðåáîâàíèé Àâèàöèîííûõ ïðàâèë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 14. ×àñòü I «Àýðîäðîìû»;
2) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá èñòî÷íèêàõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» îò 26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹117 â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî».
3. Îòäåëó ãðàæäàíñêîé àâèàöèè è âîäíîãî òðàíñïîðòà:
1) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íàïðàâèòü êîïèè
íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ, íà
áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ, ñ óêàçàíèåì èñòî÷íèêà îïóáëèêîâàíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íàïðàâèòü êîïèè â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ èíôîðìàöèè.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó àáçàö 15 ïóíêòà 1 ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è
êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 27 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹1.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êóðèðóþùåãî ñôåðó ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.

Ìèíèñòð

Ý.À.ÎÑÎÅÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-ñåíòÿáðû, ¹3
Áóéðóê ìåíåí ÆÀÌÀíûí ðàñìèé ñàéòûíàí òààíûøñà¢ûçäàð áîëîò www.caa.kg

Ñ/Î-200

Открытое акционерное общество
«ОШЭЛЕКТРО»

2.
3.
4.

ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÛ ÂÎÏÐÎÑÛ
È ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:
Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
1. Äæååí÷îðîåâà Í.Ñ. - Ïðåäñòàâèòåëü ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð»,
Ïðåäñåäàòåëü, 2. Òîêòîñóíîâà Æ.À.; 3. Íóðëàí êûçû Ãóëæàìàë.;
4. Òóðäàëèåâà Ý.Ì.; 5.Ýðãåøîâà À.Ê.; 6. Ìàòèñàêîâà À.Õ.; 7. Îñìîíîâà Á.Æ.; Çà – 100%.
Óòâåðäèòü áþäæåò Îáùåñòâà íà 2021 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ
èçìåíåíèé. Çà – 100%.
Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ:
Áàåòîâ Á.È.; Áàäåíîâ Á.Î.; Ìàìàòîâ Ì.À.; Ñàòûáàëäèåâ Á.Ò. Çà
– 99,99%.
Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà:
1. Õîäæàìàìáåòîâ Ç.Ò. Çà – 99,99%.
2. Áåêîâ Ê.Í. Çà – 99,99%.
3. Ñûäûãàëèåâ È.Ì. Çà – 100%.
4. Êîøáàé óóëó Êàäûðáåê. Çà – 99,99%.
5. Ñàòûáàëäèåâ Á.Ò. Çà – 99,99%.

ã.Áèøêåê, 2 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹3
Ñ Ïðèêàçîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÀÃÀ www.caa.kg

ЖОГОЛДУ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на право аренды земель лесного фонда для пользование лесом
в культурно-оздоровительных, рекреационных и туристических
целях и для осуществления воспроизводство лесных ресурсов.
Çåìëè íàõîäÿòñÿ â Àëàìóäóíñêîì ëåñíè÷åñòâå Ôðóíçåíñêîãî
ëåñõîçà â êâàðòàëå ¹14; âûäåëû: 26-ïðîãàëèíà, 27-ëåñíûå íàñàæäåíèÿ ïîðîäû ëèñòâåííèöà, ñîñíà; 38-ëåñíûå íàñàæäåíèÿ ïîðîäû
ëèñòâåííèöà è ñîñíà. Âèä ëåñîïîëüçîâàíèÿ: âîñïðîèçâîäñòâî ëåñíûõ ðåñóðñîâ è ïîëüçîâàíèå ëåñîì â êóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ,
ðåêðåàöèîííûõ è òóðèñòè÷åñêèõ öåëÿõ.
Çàÿâêè è êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 10 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Ìàéðàì, 69, Ôðóíçåíñêîå
ëåñíîå õîçÿéñòâî.
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 12 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, ã.Áèøêåê, óë.Ìàéðàì, 69.
Òåë.: (0771) 39-43-14.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ÈÏ
Àêûìáåêîâîé Ôàðèäû
ÈÍÍ 10704196100582, êîä
ÎÊÏÎ 27060543 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-514

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Àëèìáàåâà
Íóðëàíà Àáäûêàéûìîâè÷à
ÎÊÏÎ 30604630,
ÈÍÍ 21007196810048 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Подразделение службы судебных
исполнителей Иссык-Кульского района
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже недвижимого имущество:
— в виде жилая квартира, расположенной по адресу:
Иссык-Кульский район, г.Чолпон-Ата, 3 мкр., дом 59,
кв. 93, общей полезной площадью 47,5 кв.м., жилой
площадью 28,6 кв.м., иден. код 2-03-05-0025-0045-59093, расположенной по адресу: Иссык-Кульский район,
г.Чолпон-Ата, 3 мкр., д. 59, кв. 93, принадлежащий на праве
частной собственности Андабековой Ш.Б. на основании
договора №375 от 10.04.2009 г. согласно договора
последующей ипотеки (перезалога) от 27.07.2017 г.
Ñòàðòîâàÿ öåíà óñòàíîâëåíà â ðàçìåðå 1 155 000 (îäèí ìèëëèîí
ñòî ïÿòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ, ñîãëàñíî äîãîâîðà ïîñëåäóþùåé
èïîòåêè (ïåðåçàëîãà) îò 27.07.2017 ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 13 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîí ïåðåä òîðãàìè âûíîñèò
5 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâî â äåïîçèòíûé ñ÷¸ò
ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà: 4404032100000106, ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14511900.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Àéûë÷èåâ Ý.Ê.
Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé.
ñóä, òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23.
Ñ-890
Áåêòåìáàåâà Íàðäèðà Àñêàðáåêîâíàãà òèåøåë¿¿
äèïëîì ¹1855 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ý.À.ÎÑÎÅÂ

ФРУНЗЕНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
10 сентября 2021 года в 15.00 часов по адресу: г.Ош,
ул.Раззакова, 19 А состоялось внеочередное общее собрание
акционеров. Форма проведения очная, кворум собрания 93,65%.

1.

Ìèíèñòð

Í-516

Í-513

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí
òóðãóíó Òàøòåìèðîâ Ìàæèò
Ìàäàìèíîâè÷êå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-1281
ñàíäàãû ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æåð ó÷àñòîãóíóí
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-507

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷.
×¹591605 (îò 18.05.2015 ã.)
è äîã. äàðåíèÿ ¹202010323 (îò 11.03.2020 ã.)
íà èìÿ Èëüèíà Åâãåíèÿ
Ìèõàéëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-509

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî
êûçìàòûíûí Íîîêàò
ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû
òàðàáûíàí Ûíòûìàê
àéûë àéìàãûíà êàðàøòóó
«Àê-Ñàé Öåìåíò" Æ×Êñûíà
òààíäûê èäåí. ¹5-05-160016-0001 ìàìëåêåòòèê
àêòûñû ñåðèÿñû ¹0015225
æàíà òåõíèêàëûê ïàñïîðòó
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-653

Ï/Ï-892

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè ïëàòåëüùèêà
åäèíîãî íàëîãà ×Ï Áîé÷óê
Ëàðèñû Ïåòðîâíû
ÈÍÍ 10904196200044,
ÎÊÏÎ 22585739 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí òóðãóíó
Òàøòåìèðîâ Óðìîíæàí
Ìàäàìèíîâè÷êå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-1282
ñàíäóó ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æåð ó÷àñòîãóíóí
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-892

Í-517

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íà èìÿ Äæóñóïáåêîâà
Òûíûáåêà ¹002879 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-515

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹241585 (îò 27.01.2010 ã.)
íà èìÿ Äæàìàëîâà
Õàìäè ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-512

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà çåìåëüíóþ
äîëþ ÄÀ ¹10-36
(îò 24.09.1997 ã.) íà èìÿ
Ñàäûðáåêîâà Êàäûðáåêà
Ñàäûðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-508

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí òóðãóíó
Òàøòåìèðîâ Ìàõìóäæàí
Ìàäàìèíîâè÷êå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-0049
ñàíäàãû ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æàøàãàí ¿é¿í¿í
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-838

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí òóðãóíó
Ìàêñóäîâà Ðàæàáèãå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-1879
ñàíäàãû ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æàøàãàí ¿é¿í¿í
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-838

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí
òóðãóíó Àáäóðàõìàíîâ
Îäèë Îëèìîâè÷êå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-0922
ñàíäàãû ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æàøàãàí ¿é¿í¿í
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-838

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà ¹617215,
¹180767 è òåõíè÷åñêèé
ïàñïîðò ñàíàòîðèé
«Êûðãûçñòàí» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-508

Êàäàìæàé ðàéîíóíà êàðàøòóó
¯÷-Êîðãîí àéûëûíûí
òóðãóíó Ïàðïèåâ Ìóðîäæîí
Ìóéäèíæàíîâè÷êå òààíäûê
áîëãîí ¹8-02-14-1001-3201
ñàíäóó ÈÍÍ íîìåðèíå
íåãèç æàøàãàí ¿é¿í¿í
ìàì. àêòûñû æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-892

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé
äîëåé êîä ñåðèÿ ×À ¹26 íà
èìÿ Àòàìîâà Ìåõðàëè
Êàìàëîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-515

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 14-сентябры
Подразделение службы судебных исполнителей
Свердловского района город Бишкек

ЖОГОЛДУ

Закупка товаров
Приглашение к подаче котировок

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ (ВТОРИЧНЫЕ) ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА
ИМУЩЕСТВО:
- Жилой дом расположенный по адресу: г.Бишкек,
ул.Жумабека, 45, принадлежащего должнику Турдубаеву
Съездбеку Жумашалиевичу, 10.07.1962 г.р. на праве
собственности, согласно договору купли-продажи от
04.06.2013 года, в реестре №1089, со стартовой ценой в
размере 2 762 952 сомов.
Ñîãëàñíî ñò. 87 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå ñóäåáíûõ
èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» - Ïðè îòñóòñòâèè
ðåøåíèÿ âçûñêàòåëÿ îñòàâèòü èìóùåñòâî äîëæíèêà çà ñîáîé è ïðè îòñóòñòâèè äðóãîãî âçûñêàòåëÿ (äðóãèõ âçûñêàòåëåé) ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ïîíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
2. Ïîâòîðíûé àóêöèîí îáúÿâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 84 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.
3. Â íà÷àëå ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü îãëàøàåò
ïðàâèëà åãî ïðîâåäåíèÿ, íàèìåíîâàíèå ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà è
åãî êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó, øàã èçìåíåíèÿ öåíû. Øàã èçìåíåíèÿ öåíû
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.10.2021 ãîäà, â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Æóìàáåêà, äîì ¹45.
Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü
5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ð/ñ
4402042100000489, ÁÈÊ - 440001, êîä ïëàòåæà - 14511900 è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì Â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Í-498

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0999) 90-47-48, (0702) 71-70-51.






УТЕРЯ

ÀÂÏ «Êàðà-Êóíãîé-Óêîê-Ñóó» Íàðûíñêîé
îáëàñòè, Êî÷êîðñêîãî ð-íà ñ.Êîø-Äîáî à/î
Íàçâàíèå Ìèêðîïðîåêòà: Ïîâûøåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îðîøàåìûõ çåìåëü ïóòåì óëó÷øåíèÿ
óðîâíÿ ìåõàíèçàöèè è êîíñóëüòàöèè.
Äàòà ïðèãëàøåíèÿ: 17 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ãðàíòîâûå ñðåäñòâà ÂÁ è ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà ÀÂÏ «Êàðà-Êóíãîé-Óêîê-Ñóó»
Êîìó: âñåì çàèíòåðåñîâàííûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Óâàæàåìûé Ïîñòàâùèê,
1. Íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåì âàñ ïðåäîñòàâèòü êîòèðîâêó (è) íà ïîñòàâêó ñëåäóþùèõ òîâàðîâ:
Ëîò ¹6 Ãðàáëè - 1 øò.;
Ëîò ¹7 Îïðûñêèâàòåëü - 1 øò.;
Ëîò ¹8 Êîñèëêà-1 øò.;
Ëîò ¹9 Êàðòîôåëåêîïàëêà - 1 øò.;
Ëîò ¹10 Ðàçáðàñûâàòåëü óäîáðåíèé – 1 øò.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåõíè÷åñêèì ñïåöèôèêàöèÿì è òðåáóåìûì îáúåìàì ïðèëàãàåòñÿ.
2. Âû ìîæåòå ïðåäîñòàâèòü öåíîâóþ êîòèðîâêó íà ëþáîé èëè áîëåå ëîòîâ â ðàìêàõ äàííîé çàêóïêè (îöåíêà áóäåò ïðîèçâåäåíà
ïî êàæäîé ïîçèöèè è ëîòó ïî îòäåëüíîñòè).
3. Âû ìîæåòå ïðåäîñòàâèòü Âàøè êîòèðîâêè ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå ëè÷íî, èëè ïî÷òîé (â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ) ôîðìå ïî
àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íàðûíñêàÿ îáëàñòü, Êî÷êîðñêèé ðàéîí, ñåëî Êàðà-Ñàç, Êîø-Äîáî à/î, óëèöà Êàíàò
8, îôèñ ÀÂÏ «Êàðà-Êóíãîé-Óêîê-Ñóó».
4. Òåëåôîí: +996 (0700) 82-83-76 èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: avp_kara-kungoi-ukok(@mail.ru
Í-503

КООМ КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛКТЇ САТЫП
АЛУУ БОЮНЧА КОНКУРС ЄТКЄРЄТ:
Турак жай кеўсеси Ош шаарынын борборунда, Ош
облустук администрациясынан 3 000 м радиуска чейин.
Êîíêóðñòóê äîêóìåíòòåðäè áåð¿¿ 1-îêòÿáðü 2021-æ. ÷åéèí òºìºíê¿ äàðåê áîþí÷à èøêå àøûðûëàò: Îø ø., Êóðìàíæàí Äàòêà êº÷.,
119 æå Áèøêåê ø., Óðèöêèé êº÷., 25.
Ñûíàêòûê ñóíóøòàðäû êàáûë àëóó 2021-æûëäûí 4-îêòÿáðûíäà ñààò 15.00äº àÿêòàéò.
Áààðäûê ìàñåëåëåð áîþí÷à, òåõ. êîîðäèíàòîðãî òºìºíê¿ òåëåôîí áîþí÷à êàéðûëóóãà áîëîò: Îø ø. òåë.: (03222) 4-84-94, Áèøêåê ø. òåë.: (0312) 32-01-09 æå ýëåêòðîíäóê ïî÷òà: osh@rui.kg,
chimankulova@rui.kg

Ñ/Î-197

ПССИ АКСЫЙКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по реализации недвижимого имущества.

Жил. дом с земельным участком расположенный по
адресу: Аксыйский район, с/у Кара-Жыгач, с.Сыны
идентификационный код 3-03-12-1004-0189 принадлежащий
Орункул уулу Нуретбека.
Начальная стартовая цена: 385 000 сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷àëà òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â ÐÑÊ áàíê. Ó÷àñòíèê
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè
ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè,
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, (0778) 73-73-84.
Ä-27
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
×îëïîí-Àòà àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Æååíáåêîâà
Ãóëèÿêàí Îòóí÷óåâíàíûí
ñåðèÿñû Ò-Ò-ÃÓ ¹1004
(06.01.1992-æûëû
áåðèëãåí) ¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-591

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹446050 (îò 22.03.2013 ã.)
è äîã. êóïëè ïðîäàæè ¹7097
(îò 05.09.2018 ã.) íà èìÿ
Äæàìàëîâà Õàìäè ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-506

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹0099067 íà èìÿ Îìóðáàåâà
Íèêîëàÿ Òîêîíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-510
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹453120 (îò 17.04.2013 ã.)
è äîã. êóïëè ïðîäàæè ¹7098
(îò 05.09.2018 ã.) íà èìÿ
Äæàìàëîâà Õàìäè ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-506
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹499867 (îò 12.12.2013 ã.) íà
èìÿ Îðîçîâîé Æàíàðû Îðîçîâíû
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-505

Отчет ОАО «МФК «АБН»
о выплате дохода по облигациям второго выпуска (рег. № KG
0202211510 от 14.08.2020 г.) за четвертый процентный период,
дата выплаты с 3 сентября 2021 г.
Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç.
è þð. ëèöà)
Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì)
Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà)
Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ
Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ
Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì
íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà)
Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ýêç.)
Ïðè÷èíà íå âûïëàòû

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
АСАНБАЕВ Наралы – 62-38-71

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

85
1 405 425,00
94 575,00
15
2 522
íå âîñòðåáîâàíû
èíâåñòîðîì*

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè
â ÎÀÎ “ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-499

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà è ãîñ.
àêòà × ¹715498 íà íåæèëîãî
ïîìåùåíèå ïðèíàäëåæàùèé
Àñëàí Àñëàíó ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-501

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè íà
èìÿ ÈÏ Êàäûðêóëîâîé Æûïàð
Àñàíîâíû ÎÊÏÎ 30573199,
ÈÍÍ 10112197500693 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-500

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
Ðàçðåøèòåëüíûõ áëàíêîâ íà
ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè
ÎñÎÎ «Îøìåæòðàíñ» â
êîëè÷åñòâå 22 (äâàäöàòü
äâà) øòóêîâ ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

04KG847ÀÑ¯
06KG375AFP
04KG515ÀÂÎ
06KG640AEX
O7591AG
O1388AG
02KG129AAU
06KG118AAQ
06KG451AFF
06KG451AFF
06KG844AGB
06KG844AGB
02KG901ABN
06KG985ÀÑK
06KG985ÀÑK
08KG925AAR
08KG925AAR
06KG203ÀGG
06KG203ÀGG
06KG566ÀFÊ
06KG560ÀÂÀ
06KG560ÀÂÀ

208286
208289
208290
208293
208304
208312
208313
208403
800982
800983
800984
800985
801126
801127
801128
801129
801130
801131
801132
801176
801177
801178
Í-504

Í-502

Сузак райондук сот аткаруучулар
кызмат бєлїмї тарабынан
Карыбеков Табалды Эгембердиевичке тиешелїї болгон Сузак
районунун Жерге-Тал айылынын Кеўеш кєчєсїндє жайгашкан,
идентификациялык коду 3-05-05-1003-0373 сыр белгиси менен
катталган турак жайы жана жер участогу экинчи жолу ачык соодасатыкка коюлат.
Турак жайдын жана жер участоктун баштапкы баасы 398 040 сом.
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 19-îêòÿáðûíäà ñààò 10.00äº
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï
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Єчпєс єнєр

КЫРГЫЗ-КАЗАК
АЙТЫШЫ ЄТТЇ
К

ыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана
жаштар саясаты министрлиги, республикалык “Айтыш”
коомдук фонду уюштурган, Кыргыз Республикасынын
Эгемендїїлїгїнїн 30 жылдыгына, республикалык “Айтыш”
коомдук фондунун 20 жылдыгына карата, Кєкє уулу Єтє (Жеўижок)
акындын 160 жылдыгына, Жамбыл Жабаевдин 175 жылдыгына
арналган XIV эл аралык “Айтыш 2021” Токтогул Сатылганов
атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 30-31-августта
ийгиликтїї єттї. Ага чейин тандоо туруна 40 тєкмє акын катышып,
алардан 8и акыркы жарым жарышка тандалып алынды да, 8
казакстандык тєкмє акын менен беттешїї єткєрїштї.

Ж

арым финалга кыргыз акындарынан:
Амантай Кутманалиев, Баян Акматов, Акматбек
Султан уулу, Асылбек Маратов,
Жылдызбек Мєрєканов, Турат Жумаев, Кубат Тукешов жана Мундузбек Борончиев чыгышып, Казакстандан келген Бєрїбай Орозумбетов, Айбек Калиев,
Нурмат Мансуров, Мухтар Ниязов, Аспанбек Шугатаев, Нурлан
Эсенкулов, Эржеўиз Абдиев, Алтынбек Ибрагимов аттуу тєкмє
акындары менен беттешип, натыйжада казактар тараптан 4
акын, биз тараптан 4 акын акыркы сыноого чыгышты. Кїч атасын тааныбайт дегендей, коноктор тараптан келген 8 кишинин
да тєртєє, кыргыз акындарынан
да тажрыйбалуу акын Амантай
Кутманалиев аксакал баш болгон 4 акын ыргып кетти. Байгеде жеўип чыккандар їчїн 3 000
000 сом каралган болчу.
Алдыўкы 8 орундун бирине
ээ болуу їчїн мейман акындары
менен биздин акындардын ортосунда калыстык ой-пикирлери
менен катуу таймаш жїрїп, эў
башкы эки байге казакстандык
акын Айбек Калиев менен биздин тєкмє акын Асылбек Маратовдордун шыбагасына буйруп, ар бири 450 миў сомдон акча алышты.
1-орун: Аспанбек Шугатаев,
Акматбек Султан уулу.
2-орун: Нурмат Мансуров, Турат Жумаев.
3-орун: Бєрїбай Орозумбетов, Кубат Тукешовдорго таандык болду.
“Айтыш” коомдук фонду жыл

сайын залкарлардын атындагы
акчалай сыйлыктарды берип келет. Тууганбай Абдиев атындагы сыйлык кыргыз акыны Мундузбек Борончиевге тапшырылды. Ашыралы атындагы сыйлыкка казак акыны Алтынбек Ибрагимов ээ болду. Эстебес Турсуналиев атындагы сыйлык казак акыны Нурлан Эсенкуловго, Бексултан Жакиев атындагы
сыйлык кыргыз акыны Баян Акматовго, Элмирбек Иманалиев
атындагы сыйлык казак акыны,
баш байгени багындырган Айбек Калиевге буйруду. Ошондой
эле байге фондунан тышкары
Казак Республикасынын єкїлдєрї алып келген 1 000 000 теўге казак-кыргыз акындарынын
ичинен Амантай Кутманалиев
менен Мухтар Ниязовго 500 000
теўгеден бєлїнїп берилди.
Бул байгелерди ыйгарып берїї їчїн Абдылдажан Акматалиев, Анатай Ємїрканов, Адил
Акметов (Казакстан), Даркан
Кыдырали (Казакстан), Тїгєлбай Казаков, Їмїт Култаева, Саламат Садыкова, Бактыгїл Чотурова жана Назира Аалы кызы
сыяктуу белгилїї инсандар калыстар тобунун курамын тїзїп,
акындардын дарамет-чагына
жараша калыстык баасын берип турушту.
Бул айтышка келген эл филармониянын залына батпай, сыртта билет издеген адамдарды кїн
сайын кезиктирдик. Сахнага
чыккан акындарды эл дуулдата кол чаап, кызуу коштоп турду. Бул эл аралык айтышка биздин 20-30 жылдан бери катышып
жїргєн тєкмє акындарыбыз:

Жеўишбек, Аалы, Азамат сыяктуу кїчтїї тєкмє акындар катышпады, жаштарга жол беришиптир. Бул жакшы жєрєлгє.
Негедир кыйын акыныбыз Ыдырыс Айтибаевди да сахнадан кєрє албадык.
Ушунча чоў айтышка казактан да, кыргыздан да келинкыздардын тобунан бир да тєкмє акын келген жок. Элмирбек
Иманалиев ыраматылык “Мен
Сараны кїтїп жатсам, шагырап
сегиз эркек казак кирип келдиўер!” – деп єздєрїнїн берген суроосуна жараша айткандай, казак боорлордон да бир кыз-келин
тєкмє келбептир. Аларда андай
акындар кєп... Тєкмєлїк єнєрї бар биздин кыз-келиндерден
деле уучубуз кур эмес эле. Мындан бир топ жыл мурун ыраматылык Майра Керим кызы бар
кезде Жыпара Козукеева, ЖалалАбаддан Нуркан, Кара-Кулжадан
Жыпар эже деген акын кыздарыбыз Бишкекте, Ошто, Таласта єткєн айтыштарда айтышка тїшїп,
жакшы эле орундарды ээлешчї.
Азыр алардын бири да жок. Мен
эки кїн илгери “Айтыш” фондунун тєрагасы, белгилїї тєкмє
акын Асылбек Маратовго бул
маселе боюнча суроо берсем, ал
“Ар дайым айтышка чакырабыз,
бирок келишпейт!” – деп жооп
берди. Биздин тєкмєлїк єнєрї
бар кыз-келиндерибиз да ушундай айтыштарга катышса жакшы
болбойт беле?
***
Эми, айтыштын жїрїшїнє
бир аз да болсо баа берсек. Чынын айтып, аныгын моюнга алсак, казак акындары айтыштын

Asian World Film Festival, Aitysh USA
жыл сайын Тїркиянын Стамбул
шаарында єтє турган Азиялык
аймактык телесериалдар їчїн
сыйлык жарыялап келет. Мына
ушул долбоорду презентациялоо
їчїн Бишкекке белгилїї немис-тїрк
актрисасы Мерьем Узерли келди. Asian
World TV Series Awards иш-чарасы
2022-жылдын май айында Стамбул
шаарында єткєрїлїп, жеўїїчїлєргє
сыйлыктар тапшырылмакчы.

Мерьем Узерли:

ЫН
Д
Н
А
Т
С
З
Ы
Г
Р
“КЫ
ТАБИЯТЫ
”
КЫЗЫКТЫРДЫ

Долбоордун негиздєєчїсї коомдук
ишмер, Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шер-Нияз, ишкер жана филантроп Шухрат Ибрагимов. Asian World Film Festivalынын
аткаруучу директору-Джордж Шамшум, фестивалдын кош негиздєєчїсї –Асель Шерниязова.
Эске салсак, Мерьем Узерли тїрктєрдїн "Даўазалуу доор" телесериалында
Хюррем Султандын ролун мыкты аткарып, дїйнєгє таанымал болгон.
- Кыргызстанга биринчи жолу
келишиўизби?

темасына жараша жакшы даярданып келгени ачык байкалып
турду. Эгемендик жылдарыбыздын 30 жылдыгы менен баары
кызуу куттукташып, Жеўижоктун ємїр баянына, чыгармачылыгына кенен токтолуп, ал эмес
анын ыр саптарынан жатка айтып жатышты.
Элмирбек Иманалиевди катуу эскерип, кыргыз элине кєўїл айтышты. Бул їчїн аларга
їлкєн ырахмат айтабыз.

АСПАНБЕК
ШУГАТАЕВ КАТЫРА
СЫНДАП КЕТТИ
Мен бул теманы єзїнчє бєлїп
жазууну туура кєрдїм. Анткени, Казакстандан келген сєзї
єткїр, куудул акын Аспанбек
Шугатаев биздин жакшы жетишкендиктерибизди мактоо
менен бирге кемчилдик жактарыбызды баса кєрсєтїп, Бишкек шаарындагы Ленин, 1-Май,
Октябрь, Свердлов деп аталып
жїргєн 4 районубуздун биринин атын Чыўгыз Айтматов экинчисинин атын Жеўижок деп атаса болбойт беле? Ал
тургай Жеўижоктун атын кайсыл бир шаарга койсо деле татыйт эле деп биздин 31 жаштагы жаш тєкмє Асылбек Маратов менен айтышып жатканда
сындап айтып єттї. Тєрт районуўар жалаў эле орусча аталып
жїрєт дегенде ага жооп кылып
Асылбек Маратов да силерде деле Павлодар, Усть-Камень, Семипалатинск (Семей) деген орусча
аталыштагы шаарларыўар бар,

-Ооба. Кыргыз жеринин табияты
кооз деп уккам. Эл аралык долбоорду
презентация кылуу їчїн Кыргызстанга чакырылганымда аябай кубанып,
интернеттен маалыматтарды кєп карадым. Мени Кыргызстандын табияты кызыктырды. Бул жолу убакыт тар
болгондуктан, кїйєрмандарым менен
кенен баарлаша албай калдым. Дагы
келїїнї убада кылам.
- Сизди кыргызстандыктар Хюррем Султан катары таанышат. Дегеле дїйнє эли сизди бул каарман
аркылуу тааныды.
- Мен дал ушул каармандын образын жараткандыгыма кубанам. Актрисалык карьерамда ушул образ менен элдин эсинде калып калам деп
деле капаланбайм. Тескерисинче,
ушул образды жаратууга салымым
бар экендигине сыймыктанам. Мени кыргызстандыктардын кєбї Хюррем катары жакшы кєрїшєєрїн сезип турам. Мага болгон кызыгуу аябагандай чоў экен. Ыраазычылык
билдирем.
- Тїрк режиссёрлору Чыўгыз

аны качан єзгєртєсїўєр дегенде эл дїўгїрєтє кол чаап турду.

ЖЕЎИЖОКТУН ЖЕЎИН
ДАГЫ УЗАРТСАМ ДЕЙТ
Айтыштын жїрїшїндє жана
сыйлык алгандан кийин да баш
байгенин жеўїїчїсї казак акыны Айбек Калиев Жеўижоктун
китебин казак тилине которомун
деп бизди сїйїнтїп кетти. Кудай
буюрса Айбек боорум Калиев
Жеўижок агабыздын жеўин дагы узартмак болду. Биз эле эмес
анын чыгармаларын казак эли да
окумак болду окшойт.
***
Бул айтышка негизинен жалаў 6-7 жылдан бери Элмирбек
Иманалиевдин тарбиясын алган
жаш акындар катышты. Жакшы
такшалып келе жатышыптыр.
Келечекте залкарлардын ордун
басышын каалайбыз. “ЭркинТоо” газетасынын жамааты да
жаш тєкмєлєрїбїздїн алган
сыйлыктары менен чын дилден
куттуктайт.
Жогоруда биз жазып кеткен эл
аралык айтышты КРнын Президентинин Аппарат жетекчиси Сїйїнбек Касманбетов салтанаттуу
тїрдє ачып берди. Жогорку Кеўештин тєрагасы Талант Мамытов, Маданият, маалымат, спорт
жана жаштар саясаты министри
Кайрат Иманалиев, Жогорку Кеўештин депутаттары Алтынбек
Сулайманов, Каныбек Иманалиев
да эки кїн бою айтышты кєрїп,
жана жеўїїчїлєргє сыйлыктарды тапшырышты.
Мамат ЄСЄРОВ

Айтматовдун чыгармаларын тасма кылып тартышууда. Эгер сизди кыргыз чыгармасында бир образ жаратууга чакырса, тартыласызбы?
- Мен їчїн эч кандай чек жок. Эгер
сунуш тїшсє тартыла берем. Негизгиси, бул адам менен болгон мамиле. Мына бїгїн сиздер менен жакындан кєрїшїп турам. Тїнї бою уктабай учакта келдим. Дароо эле сиздер
менен жолугуп, кєзїўїздєрдєн жылуулук кєрїп, кубанып турам. Мындай жылуу мамилелерди сыйлайм.
Мен кєп элдердин менталитетин,
каада-салтын жакшы билем. Эгер кайсы бир єлкєдєн татыктуу сунуш тїшсє, иштешїїгє даярмын.
- Сиздин жаш балдарыўыз бар.
Убакытты кантип пайдаланасыз.
Баарына кантип жетишесиз?
- Мага ишиме болгон сїйїїм демкїч берет. Акыркы убактарда уктаганга убакыт жок. Бирок, балдарымдан,
жумушумдан энергия алам.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

