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ЄЗГЄРЇЇГЄ, ЄНЇГЇЇГЄ БАГЫТ
АЛГАН КЫРГЫЗ ЄЛКЄСЇ

5-БЕТТЕ
Марс САРИЕВ:

"САЯСАТТЫ
ТЇШЇНБЄГЄНДЄР
КЫРГЫЗ БИЙЛИГИН
СЫНДАП ЖАТЫШАТ"

3-БЕТТЕ

РОССИЯ БЕРГЕН 300 МЛН
ДОЛЛАР КРЕДИТ КАЙДА
ЖУМШАЛГАН?

4-БЕТТЕ

УЛУТТУК ИЛИМДИН
ЛИДЕРЛЕРИНИН БИРИ
АМАНБЕК ЖАЙНАКОВ
80 ЖАШТА

9-БЕТТЕ
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Келечекке карай

АР БИР ЖАСАЛГАН ИШ ЭЛДИН КЫЗЫКЧЫЛЫГЫ ЇЧЇН
Президент Садыр Жапаров
фейсбук баракчасы аркылуу
коомдо кызуу талкууланып
жаткан маселелер боюнча
тїшїндїрмє берди.

менен Женева шаарында
сїйлєшїїлєр болуп єттї.
Бизден тєрт киши барды.
Жыйынтыгын алар келгенде угабыз. Ал эми
LBMA биздин алтынды
алуудан баш тартты. Эми
алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызы-чуу
салып жаткан жарандарыбызга айтарым, сиздер эч кам санабаўыздар.
Алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кардарлар
кезекте турушат. “Эл аралык соттон утулуп калсак
– эмне болот?” дегендер
да бар. Утулбайбыз, утабыз”. Эгерде соттон утулуп калсак, тоону, андагы кенди эч ким кєтєрїп
кетпестигин, эл колдоп
турса казуу иштери жїрє берээрин белгилеген.

КЕЛЕЧЕКТЕ
ЭНЕРГЕТИКАЛЫК
ТАЎКЫСТЫКТАН
ЧЫГАБЫЗ
Биринчи электр энергиясы
боюнча берген маалыматында
Кыргыз Республикасы кошуна єлкєлєрдєн бїгїн эле электр
энергиясын алып жатпагандыгын белгиледи. “Учурда электр
энергиясын Тїркмєнстандан
алып жатабыз. Кечээ Тажикстан
да єз сунуштарын берип, алардан да ала баштадык. Казакстан
менен Єзбекстан да мурдагы
келишимдерге ылайык электр
энергия берип жатышат. Биз
кошуна єлкєлєрдєн бїгїн эле
электр энергиясын алып жаткан
жокпуз.
2014-жылдан бери бир киловатты 5 сомдон алып, элге 0,77
тыйындан берип келишкен экен.
Ортодогу айырма элдин эсебинен, тагыраагы казынадан кеткен чыгым болуп келген. Буга
миллиарддаган сом кеткен. Мен
мындай кыянатчылыкка, шалаакылыкка жол берген жокмун.
Учурда эки сомдун тегерегинде
алып жатабыз.
Менин тапшырмам менен
энергетика министри “кїндїз
светти єчїрїп їнємдєгїлє, "Токтогул” ГЭСдеги суубузду сактап
калалы” деп элден суранды.
Ал сууну биз сугатка пайдаланбайбыз. Єзбекстан менен Казакстан пайдаланат. Биз электр
кубатына гана пайдаланабыз.
Эгер єзїбїздїн жеке кызыкчылыгыбызга карап, электр кубатын алуу їчїн эле пайдалансак, “Токтогул” ГЭСдеги суубуз

кышка кеўири жетет. Бирок,
жаздан баштап кайра кышка
чейин сууну толтуруш їчїн аны
толук жабышыбыз керек болот.
Андай кылсак, анда кошуна мамлекеттер жайында суусуз калышат. Кошуна єлкєлєрдє болгон
кургакчылык жалпы баарыбызды оор кесепетке алып келет.
Ошондуктан, биз кошуна єлкєлєрдїн да камын ойлонушубуз
керек. Ошого жараша алар да
бизге электр энергиядан жардам берип жатышат.
Ал эми электр энергиясын сарамжал пайдаланбай, кайдыгер
мамиле жасап жаткан жарандарыбыз жєнїндє сєз кылсак, алар
їчїн электр кубаты арзан баада болуп жатат. Эгер кошуна єлкєлєрдєй бир киловаты биздегидей 0,77 тыйын эмес, 5 сомдон болгондо, башкача мамиле
болмок. Министрлик рейд жасаган учурда кєрдїк. Унаа оўдоочу
жайларда, кафе-ресторандарда,
базарларда кїндїз жарык жанып турат. Бул бизде электр

СУУК ТЇШКЄНЇНЄ КАРАБАЙ
ИШ АЯГЫНА ЧЫГА ЭЛЕК

энергиясы арзан дегенди билдирет.
Жазында тариф маселесин кєтєрїп, эки категорияга: аярлуу
катмарга 0,77 тыйын кылып калтырып, чекти алып салуу; бай
жашаган катмарга тарифти кєтєрєлї деген сунушума каршы
чыккандар болушту”, - деп бул
маселени чечїїгє дагы убакыт
керектигин жазган.
Ошону менен бирге калктын саны єскєн менен акыркы
10 жылда бир дагы ГЭС салбагандыгын, эми єз кїчїбїз менен кура баштаганыбызды,
2024-2025-жылдарга барып энергетикалык таўкыстыктан чыгып,
экспорттоого жетишээрибизди
кошумчалаган.

АЛТЫН ЖЕРДЕ
КАЛБАЙТ
Экинчи “Кумтєр” маселесине
токтолгон.
“Биздин суранычыбыз менен
эмес, “Центерранын” єтїнїчї

ШАЙЛООЛОР
ТАЗА ЄТЄТ
Їчїнчї
шайлоо
маселеси боюнча айтып, мындан ары
бардык шайлоолор таза єтєєрїн
билдирди. “Ага болгон кїчїмдї
жумшайм. Административдик
ресурс таптакыр колдонулбайт.
Ким кызматта туруп, кайсы бир
партияга же талапкерге иштесе,
дароо кызматтан алынып, жоопко тартылат. Ошого жараша эл
дагы добушун сатпашы керек.
Бул жолу сиздерге парламентти
люстрациядан єткєрїїгє шарт
тїзїп бердим. 36 депутатты бир
мандаттуу округдан єзїўїздєрдїн тїздєн-тїз єкїлїўїздєр кылып шайлап аласыздар. Андан
сырткары 54 депутатты партиялык тизме менен шайлайсыздар.
Мурдагыдай партияга эле добуш
берип коюу болбойт. Партиянын
ичинен єзїўїздєргє жаккан талапкерге дагы добуш бересиздер.
Тагыраагы, партиялык бюллетенге эки белги коюлат.

Партияга жана анын ичиндеги єзїўїздєргє жаккан бир талапкерге болот. Мына ошондо парламентке чыныгы элдин
колдоосун алган депутат келет.
Мына ушундай жол менен парламентти жалпы эл єзїўєр добуш берїї жолу менен люстрация кылып бересиўер.
Ал эми эскилер кайра келе жатышат деп чуу салып жаткандарга
айтарым – каалабаган талапкерге
добуш бербей койсоўуздар болот.
Азыр тизмеде канчанчы болуп
турушуў маанилїї эмес. Тизмеде 54-болуп туруп кєп добуш алсаў, биринчи болуп келе бересиў.

КОРОНАВИРУС
ТОКТОСО,
КЫМБАТЧЫЛЫК
ДА БАСАЎДАЙТ
Акырында кымбатчылык кєйгєйїнє кайрылып: “Коронавирус
оорусу башталганы бир жарым
жыл болду. Бардык єлкєлєргє
эшиктер жабык. Соода-сатык
жокко эсе. Ошон їчїн бизде эле
эмес, дїйнє жїзїндє кымбатчылык болуп жатат. Албетте, мындай учурда салыктан да, бажыдан да тєлємдєр аз тїшєт. Казына толбойт. Ошентсе да кымбатчылыкты токтотолу, бир чекте кармап туралы деп кїнї-тїнї
алпурушуп жатабыз. Коронавирус менен кїрєшїї тынымсыз
уланууда. Казынадан акча бєлїп, вакцина сатып алдык. Айрым єлкєлєрдє вакцинаны акчага эмдеп жатышат. Бизде бекер вакцинаны алгандан эринип,
кайдыгерлик кылгандар да жок
эмес. Эртерээк коронавирус токтосо, анан дїйнє мамлекеттерине
эшиктер ачылат эмеспи. Албетте, анан кымбатчылык да басаўдайт эле. Ушунчалык кыйынчылыктарга карабастан, пенсия, пособие, эмгек акыларды кєтєрїп
жатабыз”.

ТАЛАС ОБЛУСУНУН 45%ы ЭМДЄЄДЄН ЄТТЇ
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасынын орун басары Жылдыз
Бакашова Талас облусуна жумушчу
сапары менен барды.
Учурда Талас облусу боюнча
COVID-19га каршы эмдєє їчїн максаттуу топ болжол менен 92 миў 209
адамды тїзєт, анын ичинде 45%ы
биринчи доза менен эмделген, ал
эми калктын 30,4%ы иммундаштыруунун толук курсунан (биринчи жана экинчи) єткєн.
Каза болгондордун санына єнєкєт оорулардын болуусу єз таасирин тийгизїїдє (73%ынын єнєкєт
оорулары болгон). Аялдарга салыштырмалуу эркектер арасындагы єлїм 1,8 эсеге жогору. Єлїмдїн
99%ы COVID-19га каршы эмделбеген адамдарга туура келет.

1-октябрда Кыргыз-тажик
мамлекеттик чек ара
тилкесинде їстїбїздєгї
жылдын 28-30-апрелинде
болуп єткєн окуялардын
натыйжасында жабыркаган
айылдарды калыбына келтирїї
жана єнїктїрїї боюнча
мамлекеттик комиссиянын
кеўейтилген кеўешмеси
єттї.
Анда Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов
Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба

мамлекеттик агенттигинин ишин
сынга алды. Анткени, каражат
толук бєлїнгєнїнє карабай кїз
ортолоп калса да, иш аягына чыга элек.
Ошону менен бирге Экономика жана финансы министрлигине мамлекеттик казынадан, жеке
жана эл аралык уюмдар тарабынан бєлїнгєн каражаттар жєнїндє коомчулукка толук маалымат
берїїнї тапшырды.
Кеўешмеде «Баткенди єнїктїрїї – єлкєнї єнїктїрїї» инвестициялык форумун єткєрїїгє
даярдык маселеси да каралды.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНЫН
БААСЫ КЄТЄРЇЛБЄЙТ
2021-2025-жылдарга карата
электр жана жылуулук
энергиясына орто мєєнєттїї
тарифтик саясат
бекитилди.
Кабыл алынган орто мєєнєттїї тарифтик саясатка ылайык,
калк їчїн электр энергиясынын тарифи кєтєрїлбєйт. КВт/
саатына 0,77 жана 2,16 сом деўгээлинде калат. Айына 700 кВт/

саатка чейин керектєє менен
тариф кВт/саатына – 0,77 тыйынды, айына 700 кВт/сааттан
жогору болсо, тариф кВт/саатына 2,16 сомду тїзєт.
Бийик тоолуу жана алыскы
райондордо жашаган керектєєчїлєр їчїн электр энергиясын
керектєє нормасы жокко чыгарылды. Башкача айтканда, кВт/
саатына 0,77 сом тарифи чектєєсїз иштейт.

КЫЛЫМ ЖАШАГАН
КАРЫЯЛАР
Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун басары Жылдыз Бакашова Ысык-Кєл облусуна жумушчу сапарынын алкагында карыялар
менен жолугушту.
Бїгїнкї кїндє Ысык-Кєл аймагында 8 Улуу Ата Мекендик согуштун жана 100 эмгектин ардагерлери жашайт.
Їстїбїздєгї жылы аталган облуста 100 жаштан ашкан 21 карыяга
материалдык кємєк кєрсєтїлгєн.
"Эркин-Тоо" пресс
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Саясатка саресеп

Саясий серепчи Марс САРИЕВ:

“АКШ Орто Азияда жарандык
согуш чыгуусун каалайт”
- Марс Осмонкулович,
Ооганстанда талибдердин
бийлиги орногондон кийин
эў алгачкылардан болуп
Кыргыз Республикасынын
Коопсуздук кеўешинин тєрага орун басары Таалатбек Масадыков гуманитардык жардам жеткизген делегациянын башында туруп,
Ооган бийлигинин єкїлдєрї
менен жолугуп келди. Кыргыз бийлигинин мындай кадамы коомчулук арасында
талкуу жаратты. Сиз муну
кандай кабыл алдыўыз?
- Таалатбек Масадыковдун
БУУда, Ооганстанда иштегенинен кабардарбыз. Ал талибдерди, андагы абалды жакшы билет.
Кыргыз бийлиги туура эле кадам
жасады деп ойлойм. Байкасаўар,
буга чейин Россия, Кытай, Пакистан, Єзбекстан мамлекеттери
талибдер менен байланыш тїзїп,
гуманитардык жардамдарды жиберишкен. Чындыгында Ооганстан тараптан Орто Азияга, анын
ичинен бизге да коркунуч бар.
Ооган элинин кєпчїлїк бєлїгїн пуштундар тїзєт. Бирок,
азыркы талибдердин арасында хазарейлер, єзбектер, тажиктер да бар. Эгер ал жакта жарандык согуш башталып кете
турган болсо, абал кєзємєлдєн
чыгып кетет. “ИГИЛ”, “Чыгыш
Тїркстан ислам кыймылы”,
“Ансоруллох жамааты” сыяктуу радикалдуу топтор бар. “Ансоруллох жамааты” талибдерге
кирет. Аталган уюмду Тажикстандан качып кеткен оппозиция лидерлери тїзїшкєн, алар
Ооганстандын Тахар провинциясында жайгашкан. Ал провинция Тажикстан менен чектешип турат. Мына ушул уюмдар
Орто Азияда жайгашкан мамлекеттерге кириши мїмкїн. Баткен
окуясында 200дєй согушчандар
кирип, кандай чаў-тополоў кылышкандары эсибизден кете элек
болсо керек.
- Бизге чейин кирип келїї
коркунучу барбы?
- Тажикстанга каршы турган
мобилдик террористтик кыймылдар бар. Баткен окуясындагыдай бизге 50-100 адам кирип
келе турган болсо, аны токтото
албайбыз. Ошон їчїн Ооганстанда согуш эмес, тынччылык болсун. Бийликке келген талибдер
мамлекетин алдыга жылдыруу
менен гана алек болсо гана. Кытай аларга инфраструктура, тоокен тармагын кєтєрїїгє жардам
беребиз деп жатышат. Єзбекстан
да Мазари-Шарифтен Карачиге
чейин темир жол салабыз деген максатта турат. Ооганстанга
ушундай сунуштар кєп. Ал жакта тынччылык болуп, бекем бийлик болсо, анда бизге коркунуч
болбойт. Негизинен талибдердин
тышка агрессия кєрсєтє турган
ойлору жок.
- Тажикстандын президенти Э.Рахмон талибдер менен
мамиле тїзїїдєн ачык баш
тартты. Кыргыз бийлигинин

алар менен байланыш тїзгєнї тажик президентине тїйшїк жаратабы?
- Рахмон Таалатбек Масадыковдун талибдерге барып сїйлєшїї жїргїзгєн иш-аракетине
чычалабай койгон жок. Єз бийлигин ойлоп жаткан аны да тїшїнсєк болот. Бирок, анын коркунучтуу оюн ойноп жаткандыгы кооптуу болуп турат. Т.Масадыковдун Ооганстанга барышы
Москва менен кеўешилип чечилген болушу мїмкїн. Бизден кийин Казакстандын элчиси талибдер менен жолугуп, гуманитардык жардамын берди. Андан мурун Єзбекстан да колдоо кєрсєткєн. Ошон їчїн “Кыргыз мамлекети ойлонбостон, акылсыз саясат жасап жатат” деп бїтїм чыгарбашыбыз керек. Бул бїтїндєй тарапты анализдеп, андан
соў аныкталган жакшы позиция болду. Себеби, Панджшерде тажиктер менен талибдер согушуп жаткан учурда коркунуч
болбой койбойт. Тажикстандан
качып жїргєн оппозициялык лидерлер баш аламандык баштаса,
кєзємєлдєй албай калабыз. Масадыковдун тил табышуу аракети, дегеле Орто Азияда жайгашкан єлкєлєрдїн Ооганстанга кол сунганы бекеринен эмес.
Анткени, бул єлкєлєр чатак чыгып кетпесе экен деген ниетте турушат. Себеби, БУУ жана башка
мамлекеттер талибдердин бийлигин тааный элек. БУУ “Талибан” кыймылынын террордук
уюм деген статусун алып салса, анда башка мамлекеттер да

четинен байланыш тїзїп башташмак. Азырынча бул статусу
алына элек їчїн мындай байланыштарды “чалгын” деп айтсак
болот. Албетте, мындай кол сунуулар туура. Саясатты тїшїнбєгєндєр кыргыз бийлигинин
бул кадамын сындап, ар кандай
пикирлерин айтып жатышат. Бул
алар ойлогондой жєнєкєй маселе эмес. Тынчтыкты сактоо їчїн
ири єлкєлєр менен чогуу сїйлєшїлїп, чечим кабыл алынган болушу мїмкїн.
Тажикстандын айланасындагы окуялар Батыштын оюну деп
билсек болот. Себеби, Батышка, АКШга жарандык согуш керек. Орто Азиянын ичине кирип
ыдыратып, Кытайга кирип, Синь
Цзян уйгур автономдуу районун талкалоону кєздєп турушат.
Америкалык стратег Манн Стивен мындан отуз жыл мурун ойлоп тапкан “управляемый хаос”
деген теориясы бар. Дал ошондой стратегия менен багыт алышы мїмкїн. Ошон їчїн кыргыз
бийлиги жєн эле жерден талибдерге кол суна койбогондугун дагы бир жолу белгилеп кетейин.
- Демек, канчалык сын айтпайлы бул кадам єлкєбїздїн
коопсуздугу їчїн єтє маанилїї болгон экен да...
- Туура. Бул кадам бир гана
Кыргыз мамлекетинин эмес, Орто Азиянын, Россиянын коопсуздугу їчїн да єтє маанилїї. Себеби, бул жакка террористтик уюмдар кирип келсе, Єзбекстан, Тажикстан, Казакстан да талкаланат. Коўулда уктап жаткан

террористтик уюмдар кєтєрїлєт. Азыр ошон їчїн саясий
стратегиялык оюндар жїрїп жатат. Ири мамлекеттер Эмомали
Рахмон менен да кандайдыр бир
мамилени сактоо менен талибдердин кєўїлїн да алышууда.
Алар талибдер менен ачык сїйлєшє алышпайт. Бизге окшогон
кичине мамлекеттер байланышка чыгып, мамиле тїзїї оюнуна
жарап берет.
- Єлкєбїздєгї ар кандай диний уюмдар коопсуздугубузга
канчалык коркунуч жаратат?
- Талибдер Орто Азияга кол
салбайт. Бирок, террордук уюмдар кол салышы мїмкїн. Анда
биздеги уюмдар да кєтєрїлєт.
Талибдердин ууруларды колун
кесип же асып жазалашы айрым
карапайым элге жагып жатат.
Элдин ырыскысын ичип-жеген
жемкорлорду ислам принцибинин негизинде жазаланышын
акыйкат чечим катары кабыл
алышууда.
- Мыйзам иштебей калган
єлкєдє акыйкаттыкты динден
издеп калышат эмеспи?
- Туптуура. Коррупция менен
кїрєшїп, ага белчесинен баткандарды тазалабаса, эл ошол жакка
бурулуп кетиши толук ыктымал.
Батыштын демократиясы бизге
эмес, ууруларга гана ылайыктуу
экен, колун же башын кессе да
акыйкаттуулук болуш керек дегендер арбын. Кыйналып турган
эл мындай нерселерге ык коюп
кетишет. Бул жактагы саясатчылар да ар кандай оюн кылып кетпейт деп эч ким айта албайт. Ар
кандай диний кыймылдар кырдаалдын єзгєрїшїн кїтїп араў
эле турушат. Бул сыяктуу уюмдар Єзбекстанда, Казакстанда да
кєп. Акыйкатсыздыктан тажап
турган элдин жїрєгї ошол жакка бурулуп кетпейби деген коркунуч турат.
- Коомчулук арасында
Ооганстан менен байланыш
тїзїїдєн мурун коўшу Тажикстан менен мамилебизди
оўдоп, чек арабызды чечишибиз керек эле дегендер да жок
эмес. Мындай тынчсыздануу
коопсуздуктан улам жаралып
жатпайбы...
- Бийликтин азыркы жасап
жаткан кадамы туура. Себеби,
Эмомали Рахмон бийлигин уулуна єткєрїп берїїнї каалап турат. Тажикстандын ичинде жарандык согуштун кесепетинен
эки жїз миў киши каза болгондугун билесиздер. Ал жакта бир
улуттун єкїлдєрї сан жагынан
басымдуулук кылбагандыктан,
бєлїнїп-жарылуу кїч алган.
Ошондуктан, Э.Рахмон Кыргыз
єлкєсї менен Ооганстан тараптан коркунуч келип жатат деген
маанай жаратып, элин бириктирїїгє аракет кылууда. Ооганстанда 19 млн тажик улутундагы
жаран бар деген маалымат бар.
Кыргыз Республикасы, Єзбекстан, Казакстан Тїркия менен биригип жатышы алар їчїн кооптуу. Э.Рахмон тажиктер биригип

чоў мамлекетти тїзєлї деген
авантюристтик оюндарды жасап жатат.
Андан кєрє талибдер менен
мамиле тїзїп, Ооганстанды мамлекет катары сактап калуу оў болот. Себеби, ал жакта жарандык
согуш башталып кете турган болсо, тїндїк Ооганстан менен Тажикстанга жакын Тахар провинциясындагы тажиктер биригип
Рахмонго жардам берїї їчїн
согушчандар кирип келет. Анда Орто Азиядагы мамлекеттер
талкаланат. Ошон їчїн Ооганстандын бїтїндїгї єтє маанилїї.
Эгерде андагы улуттар бєлїнїп
кете турган болсо, чатак ошондо башталат. Азыр Сирия, Ирак,
Ливия эмне болду?! Жїз жылга
артка кетишти.
- Биз їчїн Тажикстан менен
мамилени бекемдєєдєн мурун
Ооганстан менен байланыш
тїзїї зарылбы?
- Биз Тажикстан менен сїйлєшїїгє канча аракет кылдык.
Президент Садыр Жапаров єзїнїн имиджине карабай канча
жолу барды. Бирок, тажик тарап бизди Россия, ЖККУ колдоп жатат деп тайраўдап жатпайбы. Балким аларды Батыш
колдоп жаткандыр. Бул жакта саясий чоў оюн бар. Батыштын ниети єрт чыгарыш керек.
А биздин максатыбыз – єрттї
алдын алуу.
- Президент Садыр Жапаров
Дїйшємбї шаарында єткєн
саммитте ЖККУга мїчє мамлекеттердин бири экинчисине куралдуу кол салган болсо, уюм алкагында чечим кабыл алуу менен ыкчам чара
кєрїї сунушун кєтєрдї. Сунуш конкреттїї жана жїйєлїї болгон менен эмне їчїн
салкын кабыл алышты?
- Алар Президент Садыр
Жапаровдун сунушун жакшы
тїшїнїшкєн менен кулак сыртынан кетиришти. Себеби, бул
сунушту кабыл алышса, Э. Рахмон чалкасынан кетет деп кооптонушту. Э.Рахмон болсо чек
араны кармап турат. Ал жакта
Россиянын 201-дивизиясы турат.
Мындайча айтканда, ага кичине
баланын кєзїн карагандай мамиле кылып жатышат. Негизинен
Президент С.Жапаровдун сунушу кєўїлдєн сырт калганы туура
эмес. Себеби, ЖККУнун кадырбаркы тїшїп жатат. Ош, Баткен
окуяларында кєз жумуп койгон.
Азербайжан менен Арменияда
болгон окуяларга да эч кандай
реакция кылган эмес.
- Анда ЖККУга мїчє болгондугубуздун пайдасы канчалык? Же сунушубузду укпаса же колдоо кєрсєтїп жардам
бербесе дегендей...
- Сиз туура суроо коюп жатасыз. Бирок, биз кичине мамлекет болгонубуз їчїн кїчїбїз ченелїї. Ошон їчїн ЖККУдан чыгабыз деген маселени кєтєрє албайбыз.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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Кызыл кекиртек

РОССИЯ БЕРГЕН КРЕДИТ КИМДИН
КАПЧЫГЫН КАМПАЙТКАН?
Эсиўерде болсо керек,
2009-жылы Россия Кыргыз
єлкєсїнє 300 млн долларды
кредитке берген. 2010-жылы
7-апрелдеги бийлик алмашуудан
кийин “Россия берген 300 млн
доллар кредитти Максим Бакиев
єлкєдєн чыгарып кетиптир”
деген маалымат байма-бай
таратылып, бийликке келген
Убактылуу Єкмєттїн мїчєлєрї
да “Акча жок...” деп айтышкан.
Чындыгында андай болбоптур,
орустар берген кредитти
Максим Бакиев чыгарып кетпей
эле революциядан кийин акча
Улуттук банктын эсебинде
сакталуу бойдон калган экен.

П

арламенттин єткєн жумадагы жыйынында 11
жылдан бери ар кандай
суроолорду жараткан 300 млн
доллардын тегерегиндеги маселеге так жооп айтылды. Улуттук
банктын тєрагасы кызмат ордуна
талапкер болгон Кубанычбек Бєкєнтаев депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, чиеленишкен маселеге чекит койду. Депутат Улукбек Ормонов талапкерге “Россия берген 300 млн долларды 2010-жылы 7-апрелден кийин
уурдап кетти деген маалыматтар
бар. Мен ошол акча тууралуу сурагым келип жатат...” деген суроо
узатканда, Кубанычбек Бєкєнтаев
“Чындыгында 7-апрелден кийин
ал каражаттар бар болчу. Улуттук
банктын эсебинде 190 млн доллар, коммерциялык банктарда
депозитте 30 млн доллар бар эле.
300 млн доллардан Камбар-Ата–2
ГЭСине сарпталгандан кийин 220

млн доллар турган. Жаўы бийлик
акча жок деп маалымат бергенде, мен Бишкекте ал акча бар деп
маалымат жыйын бергем. Ошондон кийин мени жумуштан алышып, кылмыш ишин козгошкон”
деген жообун узатты.
2010-жылдан кийин бийлик
башына келгендер “Єлкєдє каражатты пайдаланууда ачыктык
болбой жатат. Кїмєндїї иштер
кєп... Єнїктїрїї фондунда канча
акча бар? Акча кантип эле жоголуп кетсин?” деген коомчулуктун
коўгуроосун кулак сыртынан кетиришип, ал тургай депутаттарга отчёт бербей келишкен. Кєрсє, иттин єлїгї ушул жерде жаткан турбайбы.
Эки мамлекеттин ортосундагы келишим боюнча Россия биздин єлкєгє 0,75 пайыз менен 300
млн долларды жеўилдетилген
кредит катары бермек болгон.
Бул акча каражаты экономиканын приоритеттїї тармактарын

каржылаганга сарпталмак. Кыргыз тараптан каржы министри
жыл сайын март жана сентябрь
айларында кредиттин їстєгїн тєлєп турмак. Россия 300 млн доллардын 286,3 млн долларын которуп, калган сумманы кыргыз тарап єз убагында їстєктї тєлєй албай калса деген “страховка” менен
Борбордук банкында сактап калган. Єнїктїрїї фонду ошол орус
кредитинен Камбар-Ата–2 ГЭСинин курулушуна деп “Электрстанцияларына” 100 млн доллар кредит бєлгєн. Бул сумма толугу менен жумшалган эмес. 80 млн долларга жакын акча гана корогон.
Калган акча Улуттук банктын эсебинде калган.
Апрель революциясынан кийин бийликке келген Убактылуу Єкмєттїн мїчєлєрї Єнїктїрїї фондунун эсебиндеги акча
менен Убактылуу Єкмєттїн резервдик фондун тїзїї керек деген
сєздєрдї айта башташкан. Бирок,

бирєєсї дагы 192 млн доллар
Улуттук банкта, 30 млн доллар
коммерциялык банктарда депозит катары турганын айткан эмес.
Ушундай жол менен 300 млн доллар кредиттин 223 млн доллары
накталай єлкєдє экени ачыкталбай кала берген.
2010-жылы июнь айында тїштїк аймактагы улуттар аралык
кандуу окуядан кийин Убактылуу
бийлик коомчулукка “Тїштїктєгї
баш аламандыкты токтотуу їчїн
100 млн доллар сарпталды. Калган акча бюджеттеги таўкыстыкты жабуу їчїн жумшалды” деген
маалымат таратканы баарыбыздын эсибизде. Бирок...
Бирок, Убактылуу бийлик 300
млн доллардын канчасы калганын ачык айткан эмес. Калган
акча кайда жумшалган? Революциянын шарапаты менен бийликке келгендердин капчыгын
калыўдаткан эмеспи? Же кїздє
єткєн парламенттик шайлоодо
жумшалганбы? Убактылуу бийликтин єкїлдєрї бул акча каражат
кыргыз элине Россия тарап кредит катары бергенин унутушканбы? Кредит кыргыз элинин эсебинен тєлєнє турганын билишпеди дейсиўерби? Эў сонун билишкен. Тїштїктєгї кандуу кагылышууда кїйїп кеткен їйлєрдї калыбына келтирїї їчїн 100 млн
сомдон кєбїрєєк акча коротулганы азыр деле айтылып жїрбєйбї. Убактылуу Єкмєттїн 100 млн
доллар сарпталды дегени чындык
экенине ишенїї кыйын.
Коммерциялык банктарга депозитке салынган 30 млн доллар
2011-жылга чейин пайда алып

келип жаткан. Ошол акча каражаттар тууралуу эмнеге ошондогу бийлик єкїлдєрї ооз ачканга
жарабаган? Аларда єзїбїз пайда
кєрсєк болду, кредитти элдин эсебинен тєлєй беребиз деген арам
ой болгонбу?
“300 млн доллардан канча акча
калган, депозиттеги сумма канча киреше алып келди?” деген суроолорго так жооп айтуунун ордуна, элге “Апрелге чейин эле акча єлкєдєн чыгып кеткен...” деген
ушак маалыматтарды таратып
жатышпадыбы. Эгер Убактылуу
бийликке келгендердин айтканы
чындык болуп, 223 млн доллар
єлкєдєн апрелге чейин эле чыгарылып кеткен болсо, анда алар
Убактылуу Єкмєттїн резервдик
фондун кайсыл акчага тїзїшкєн?
Тїштїктєгї тополоўду токтотуу
їчїн кайсыл каражатты жумшаган? Бюджеттин тешигин кайсыл
каражат менен бїтєшкєн? Бул суроолорго эч ким жооп бербей кала береби? Азыр болсо бул акча
менен эч кимдин баш ооруткусу
келбегендей туюлат. Кудум топон
аралашкан селдин алдында калып
кеткен тыйындан кєўїл калгандай болуп.
Чындык бирєє гана. 2010-жылы апрелдеги кандуу революциядан кийин орустар берген кредитти Максим Бакиев уурдап кетпей
эле, єлкєнїн Улуттук банкында
сакталып турган. Революциядан
кийин дайыны табылбай кеткен
соў, мамлекет биздин, сиздин эсебиўизден ошол кредитти тєлєгєнгє аргасыз бойдон калган. Шордуу элде не кїнєє? 300 млн доллар
кредиттин їстєгї салык тєлєєчїлєрдїн эсебинен тєлєнєт, салык
тєлєєчї – карапайым кыргыз эли.
Кыргызга кыянат кылгандар кимдер экенин тарых алдында ачык
айтылышы керек. Элге деп келген
акчаны “эптеп” кеткендер эл алдында жооп берїїгє тийиш.
Темирлан ТОКТОБОЛОТОВ

Кєз караш

ТАТЫКТУУНУН ТАТЫКТУУСУН
ТАНДАЙ ТУРГАН КЕЗ КЕЛДИ

У

чурда єлкєбїздє їстїбїздєгї жылдын 28-ноябрында єтїїчї Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин
депутаттарын шайлоого ар тараптан кызуу жана активдїї даярдыктар жїрїп жатат. Бул жолку шайлоо буга чейинкилеринен
айырмаланып тїп-тамырынан
бери башкача нукта жана духта єтєт. Жаўы Конституциянын
талаптарына ылайык 54 депутат
пропорционалдык тїрдє партиялык тизме менен, 36 депутат мажоритардык тїрдє бир мандаттуу
шайлоо округдарында шайланып
келет. Мурда 120 депутат шайланып келсе, эми ал 30 орунга кыскартылып, 90 мандат їчїн кыл
чайнашкан кїрєш жїрє турган
болуп калды. Кеп санында эмес,
сапатында болуусу, шайлоочулардын татыктуулардын татыктуусун
тандап алуусу їчїн бардык мыйзамдык мїмкїнчїлїктєр тїзїлдї. Анткени, буга чейинки шайлоо эрежесине ылайык жеўишке жетишкен саясий партиянын
партиялык тизмесинин башындагы он же жыйырма талапкер бул
ишке кандай салым кошконуна
жана канча электоратты артынан ээрчите алгандыгына карабастан сєзсїз депутат болуп келе
тургандыктан бул орундар їчїн
“жашылбайлардын марафону” жїрїп келген. Партиялардын лидерлери да ушул акча жарышынын

айлампасынан чыга алышпай,
партия ичиндеги интеллектуалдык деўгээлдин баа-баркын аябай эле тємєн тїшїрїп жиберишкен. Ошон їчїн парламентке жалаў гана калыў капчыктуулар толуп алып, депутаттык корпустун
кадыр-баркына ченемсиз доо кетиришип, ар кандай каймана аттардын коюлушуна себепкер болушуп, коомдогу єз ордун тийиштїї деўгээлде аткара албаган эў
чабал парламент катары бааланып келди.
Эми партиялык тизменин
маани-мазмуну, бедели кєтєрїлєт. Тактап айтканда, мындан ары
партиялык тизмедеги биринчи
бештик, ондук орундардын ролу
жок болот. Себеби, шайлоо мыйзамындагы єзгєртїїлєргє ылайык шайлоочулар шайлоо бюллетенинде партия їчїн жана партиялык тизменин ичиндеги єзї
жактырган талапкер їчїн эки белгини коюу менен добуш беришет.
Андыктан, тизменин башында,
ортосунда же аягында болсо деле шайлоочулардын кєп добушун
ала алган талапкер депутат болуп
шайланып келїї мїмкїнчїлїгїнє ээ болот. Бул боюнча Президент Садыр Жапаров да “Фейсбуктагы расмий баракчасында єз
кєз карашын тємєндєгїдєй билдирип жазды: «Мындан ары бардык шайлоолор болушунча таза
єтєт. Болгон кїчїмдї жумшайм.

Административдик ресурс таптакыр колдонулбайт. Ким кызматта
туруп, кайсы бир партияга же талапкерге иштесе, дароо кызматтан
алынып, жоопко тартылат.
Ошого жараша эл дагы добушун
сатпашы керек. Бул жолу сиздерге
парламентти люстрациядан єткєрїїгє шарт тїзїп бердим.
36 депутатты бир мандаттуу округдан єзїўїздєрдїн тїздєн-тїз
єкїлїўїздєр кылып шайлап аласыздар.
Андан сырткары 54 депутатты
партиялык тизме менен шайлайсыздар. Мурдагыдай партияга эле
добуш берип коюу болбойт.
Партиянын ичинен єзїўїздєргє жаккан талапкерге дагы добуш
бересиздер.
Тагыраагы, партиялык бюллетенге эки белги (галочка) коюлат.
Партияга жана анын ичиндеги
єзїўїздєргє жаккан бир талапкерге. Мына ошондо парламентке чыныгы элдин колдоосун алган депутат келет. Мына ушундай
жол менен парламентти жалпы эл
єзїўєр добуш берїї жолу менен
люстрация кылып бересиўер.
Ал эми эскилер кайра келе жатышат деп чуу салып жаткандарга айтаарым – каалабаган талапкерге добуш бербей койсоўуздар,
ал келбейт.
Мурдагыдай «биринчи ондукка
кирип алсам, депутат болом» деген заман жок.

Ал заман артта калды.
Азыр тизмеде канчанчы болуп
турушуў маанилїї эмес. Тизмеде 54-болуп туруп кєп добуш алсаў, биринчи болуп келе бересиў».
Демек, Президент Садыр
Жапаровдун бул кєз карашын,
ой-пикирин бїткїл эл жактырат деп ойлойбуз. Андыктан,
баарыбыздын алдыбызда бир
чоў милдет турат – эч кимибиз
єз добуштарыбызды бир бєтєлкє ачууга, акчага же тууганчылыкка, жердешчиликке, ж.б. кызыкчылыктарга сатып жибербей,
чыныгы патриоттуулугубузду,
аў-сезимдїїлїгїбїздїн жетилгендигин, адилет шайлоо єткєрїї єзїбїзгє гана байланышта болоорун иш жїзїндє кєрсєтїїбїз керек. Эгер бул жолу да
жалаў гана эски малдын кєзїндєй болуп баягылар эле кайрадан шайланып келе турган болсо
анда єзїбїздєн кєрїшїбїз адилеттїїлїк болот. Себеби, бул жолу эў адилеттїї, эў таза шайлоо
єткєрїї мїмкїнчїлїгї биринчи
жолу берилип олтурат. Азыркы
кїндє эле бир мандаттуу округдардан депутат болом дегендердин саны 80ден ашып кетти жана

бул сан 18-октябрга чейин дагы
кєбєйє берээри бышык. Ошондуктан, єлкєнїн келечеги болгон жаштардын, ошондой эле жаўы жїздєрдїн парламентке келишине аракет кылалы. Мындан
сырткары, бир мандаттуу округдардан да элдин ырыскысына,
мамлекеттин байлыгына кол
салбаган, кєзїндє оту, оозунда сєзї бар тайманбас, чынчыл,
кара кылды как жарган адилет,
артында илээшкен калбыры жок
таза инсандардын шайланып келиши да, бизге, шайлоочуларга
кєз каранды экендигин эсибизден чыгарбай, туура чечим кабыл алып, єзїбїздїн бийик жарандык позициябызды кєрсєтїїчї кез келди. Ошондо гана
эл їчїн жанын сабап иштей турган чыныгы элдик парламенттин
курамына ээ болоорубуз анык.
Келгиле, анда тандоодон жаўылбайлы, кайрадан бармагыбызды
тиштеп єкїнїп калбагыдай болуп таза шайлоо єткєрїїнїн нагыз їлгїсїн кєрсєтїп, эч нерсеге
сатылбай турган єзїбїздїн элдик
добушубуздун кїчїн кєрсєтєлї!
Таалайбек ТЕМИРОВ
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Жума собол

ОКТЯБРЬ ОКУЯЛАРЫНА 1 ЖЫЛ БОЛДУ. БИЙЛИКТИ
АЛМАШТЫРУУДАГЫ НЕГИЗГИ МАКСАТТАР ИШКЕ АШЫП ЖАТАБЫ?
Надира НАРМАТОВА,
Жогорку Кеўештин мурдагы депутаты:

“БУЛ ЄЗГЄРЇЇЛЄР ЧЫНДЫГЫНДА
ЄЛКЄНЇ ЖАКШЫ ЖАККА ЄЗГЄРТЄТ
ДЕГЕН ИШЕНИМДЕМИН”

Шералиев ЖОРОБЕК, Таш-Кємїр шаарынын
Аксакалдар кеўешинин тєрагасы:

“БИР МАНДАТТУУ ШАЙЛОО СИСТЕМАСЫНЫН
КИРГИЗИЛИШИ ЭЛГЕ АБДАН ЖАКТЫ”
- Бир жыл ичинде мамлекетте
жакшы жєрєлгєлєр болду. Саясий жактан турукташа баштадык.
28-ноябрда шайлоо болуп, Жогорку Кеўеш легитимдїї иштей баштайт. Элдер арасында буга чейин
Жогорку Кеўеш легитимсиз иштеп
жатат деген сєздєр болуп жаткан.
Эми келечектен їмїтїбїз чоў. Бир
мандаттуу шайлоо системасынын
киргизилиши элге абдан жакты.
Мурда партиялык тизме менен алдыўкы сапка 10 адам туруп алып,

ошолор эле баарын ээлеп келишкен. Азыр партиялык тизме менен
да каалаган адамыўа добуш бере
аласыў. Бул биз їчїн тїзїлгєн жакшы шарт. Пенсиянын кєтєрїлїшї
да мени кубантты. Эгер экономикалык кризис болуп жатса, пенсия
кєтєрїлмєк эмес.
Бизде Таш-Кємїр шаарында да
єсїш бар. Албетте, бийликке каршы чыккандар жок эмес. Алар
мурдагы коррупциялык схемаларга аралашкандар деп билем.

Балбак ТЇЛЄБАЕВ, коомдук ишмер:

“ОКТЯБРЬ ОКУЯЛАРЫ ЄТЄ ЧОЎ ЄЗГЄРЇЇЛЄРДЇ
АЛЫП КЕЛДИ ДЕП АЙТА АЛАМ”

- Биринчиден, октябрь окуяларынан кийин Баш мыйзам
єзгєрдї. Бир жыл аралыгында

башкаруу системасы алмашты. Экинчиден, мурда бийлик
бутактарынын эч кимиси болуп жаткан окуяларга жоопкер
эмес болчу. Їчїнчїдєн, шайлоо системасында чоў єзгєрїїлєр болду. Чындыгын айтканда єлкєдєгї шайлоо системасы улам-улам эле нааразычылыктарды жаратып келген.
Шайлоо системасындагы єзгєрїїлєргє ылайык эл азыр партиянын ичинен єзїнїн каалаган талапкерин шайлап алуу
мїмкїнчїлїгїнє ээ. Округдардан мурдагыдай бир мандаттуу шайлоо системасы менен

депутат тандай алышат. Бул
бурулуштар бир жыл аралыгында эле болуп олтурат. Кыргыз экономикасына єтє кєп
киреше алып келген "Кумтєр"
алтын кени Кыргыз мамлекетине єттї. Коррупция менен
кїрєш кїчєдї. Киреше булактары бюджетке киреше алып
келе тургандай кылып бир
нукка салына баштады. Ошон
їчїн октябрь окуялары єтє
чоў єзгєрїїлєрдї алып келди
деп айта алам. Президент єзї
шайлоону таза єткєрїї ниетин
билдирип жатат. Биз ага жардам беришибиз зарыл.

Тынчтык АЛТЫМЫШЕВ, журналист:

- 2020-жылы октябрда болгон
окуялар парламенттик шайлоодо
добуш сатып алуулардын кесепетинен болгон. Анда 14 партия
уюштурган каршылык акциясы
тєўкєрїшкє айланып кетти. Андан бери бир жыл єттї. Бул мезгил аралыгында кєп єзгєрїїлєр
болду. Баш мыйзам єзгєрдї. Ага
ылайык башкаруу, шайлоо системасы єзгєрдї. Бул єзгєрїїлєр
чындыгында єлкєнї жакшы
жакка єзгєртєт деген ишенимдемин. Мисалы, шайлоо системасы мурдагыдай акчалууларды эмес, чыныгы эл їчїн иштей турган адамдарга мїмкїнчїлїк тїзїп берди. Азыр ким кайсы депутатты Жогорку Кеўештен
кєргїсї келсе, ошону тандап ала
алат. Андыктан, эл 28-ноябрда

татыктуулардын татыктуусун тандап алышын каалайт элем. Ал эми
"Кумтєр" маселесине келсек, кєп
жылдардан бери мындай саясий
эрк кєрсєтїлє элек эле. Биздин
байлыгыбыз єзїбїзгє кайтарылып олтурат.

Турсунай НУРАЛИЕВА,
пенсионер:

“АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН
РОТАЦИЯ АРКЫЛУУ ИШТЕЙ
БАШТАГАНЫ ЖАКТЫ”
- Айыл элине турмуштун эле
оўолгону керек. Бир жыл мурдагы окуялардан кийин чындыгында кєп нерсе єзгєрдї. Мисалы, биздин Аксы районуна жаўы аким келди. Акыркы убактарда акимдер биздин єзїбїздїн райондон эле шайланышчу. Эми ротация менен дайындалды. Келип эле дароо бардык айылдардагы болуп жаткан иштер менен кенен таанышты. Маселелерди чечкенге даярдык кєрє баштады. Ал
эми биздин аким Чїй районуна
кетти. Октябрь революциясы
болгондон бери аткаруу бийлигинин ротация аркылуу иштей

баштаганы жакты. Бизге эми
базардагы баалардын турукташышы маанилїї. Ушул жагын
карап беришсе жакшы болмок.

Кудурет ТАЙЧАБАРОВ,
«Бишкек» эркин экономикалык
аймагынын башкы директору:

“АЗЫРКЫ БИЙЛИК АНДАГЫ УБАДАЛАРЫН
АТКАРУУНУН ЇСТЇНДЄ ИШТЕП
ЖАТКАНЫН КЄРЇП ЖАТАБЫЗ”

“"КУМТЄР" ЭЛГЕ КАЙТАРЫЛГАНДАН
КИЙИН ЭЛДЕ ЇМЇТ ПАЙДА БОЛДУ”

- 2020-жылдын 5-6-октябрындагы саясий процесстер
тарыхта кандай ат менен калат
аны мезгил єзї тастыктайт. Бирок, кандай гана болбосун, бийлик алмашуу менен бирге Конституциянын єзгєрїшї єз жемишин кыска аралыкта бере албайт. Коомчулуктун адаптациясы, мыйзамдардын Баш мыйзамга шайкеш келиши, башкаруу структурабыздын єзгєрїшї
чоў убакытты талап кылат. Бир
жыл ичинде кандай гана бийлик
болбосун бардыгына жетишип,
чукул реформалардын жыйынтыгын чыгара албашы тїшїнїктїї. Бул татаал процесс. Азыркы
бийлик андагы убадаларын аткаруунун їстїндє иштеп жатканын

- Октябрь окуяларынан кийин мамлекеттик чиновниктерде жоопкерчилик пайда болду. Бир топ мамлекеттик кызматкерлерге кылмыш иштери
козголгондуктан, мыйзамсыз
иштерге баруудан коркуп калышты. Єкмєт башчылары да
кепилдик жок экендигин сезишти. Бул жакшы кєрїнїш.
Азыр мамлекетке чыккынчылык кылган долбоорлор ишке
ашпай калды. Андан сырткары
"Кумтєр" элге кайтарылгандан
кийин элде їмїт пайда болду.
Єзгєрїїгє болгон аракет байкалып жатат. Бирок, дїйнєнї
каптаган экономикалык кризис болуп, бизге да таасирин
тийгизгени байкалат. Сырткы байланышта болсо єлкє єз

кєрїп жатабыз, бирок, кадр тандоодо калпыстыктар жок эмес.
Ар кандай ката кетирїїлєр, жаза басуулар, жаўылыштыктар болуп жатканын жашыра албайм.
Ошентсе да биз пандемиядан кийинки экономикалык оор шартты эске алганда, бийлик бир
жыл ичинде эл алдындагы, эл
аралык милдеттемелерин аткаруунун їстїндє жакшы эле аракет кылды.
Дїйнєлїк каатчылыктын алкагында биздин єлкє чабал экономикасы менен кыйынчылыкка туш келсе да элдин биримдиги, аракети менен абалдан чыгуунун аракетин жасап жатат.
Эл аралык коомчулук кол сунганын токтоткон жок. Быйылкы

шайлоолор таза єтїп, жаўы
мамлекеттик башкаруу формабыз калыптанып ишке кирсе, бийлик вертикалы туура
сакталса, балким єнїгїї алыс
эместир.

позициясын катуу кармап коюп,
айрым маселелерде кыйынчылыктар бар. Мисалы, чек ара маселесинде биз чегинїїгє барган
жокпуз.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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2021-2026-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ДИНИЙ ЧЄЙРЄДЄГЇ
МАМЛЕКЕТТИК САЯСАТЫНЫН КОНЦЕПЦИЯСЫ
ЖЄНЇНДЄ

ШАЙКЕШТИКТИ БААЛОО БОЮНЧА ОРГАНДАРДЫ
АККРЕДИТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КЕЎЕШТИН ИШИНИН МАСЕЛЕСИ
БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ
ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ЖАРЛЫГЫ

ТОКТОМУ

Ýëäèí áèðèìäèãèí, ìàäàíèÿòòàð àðàëûê æàíà äèíäåðäèí îðòîñóíäàãû ûíòûìàêòû êàìñûç êûëóó, ìàìëåêåòòèê-êîíôåññèÿëûê ºíºêòºøò¿êò¿ ºí¿êò¿ð¿¿,
ìàìëåêåòòèí ñâåòòèê íåãèçäåðèí ÷û¢äîî, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû äèí òóòóó ýðêèíäèãè æàíà äèíèé óþìäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66 æàíà 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Òèðêåëãåí 2021-2026-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèíèé ÷ºéðºäºã¿
ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòûíûí êîíöåïöèÿñû (ìûíäàí àðû -Êîíöåïöèÿ) áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
1) 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíà ÷åéèíêè ìººíºòòº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Äèí èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñûíûí êàòûøóóñó ìåíåí Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëàíûí èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí;
2) Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëàíûí àòêàðóóíó
ôèíàíñûëûê êàìñûçäîî áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Äèí èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñû æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû æàíà æàðàíäûê êîîìäóí áàøêà èíñòèòóòòàðû ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï, Êîíöåïöèÿíûí íåãèçãè æîáîëîðó æºí¿íäº êàëêêà, ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàðãà, äèíèé áèðèêìåëåðãå, äèí êûçìàòêåðëåðèíå, ýë àðàëûê óþìäàðãà êå¢èðè ìààëûìäîîíó êàìñûç êûëñûí.
4. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñèíå æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åøòèí èøèí îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2006-æûëäûí 16-íîÿáðûíäàãû ¹795 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà óëóòòóê àêêðåäèòàöèÿëîî ñèñòåìàñû æºí¿íäº æîáîäî:
- 3.2-ïóíêòóíóí àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «àêêðåäèòàöèÿëîî æàíà ñåðòèôèêàöèÿëîî ÷ºéðºëºð¿íäº» äåãåí ñºçäºð «àêêðåäèòàöèÿëîî æààòûíàí òûøêàðû, øàéêåøòèêòè áààëîî æààòûíäà»
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 4.2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4.2. Àêêðåäèòàöèÿëîîíóí óëóòòóê ñèñòåìàñûíäà ñåðòèôèêàöèÿëîî áîþí÷à îðãàíäàð, øàéêåøòèêòè ìèëäåòò¿¿ áààëîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ñûíîî ëàáîðàòîðèÿëàðû æàíà èíñïåêöèÿëîî÷ó îðãàíäàð
ìèëäåòò¿¿ ò¿ðäº àêêðåäèòàöèÿëàíóóãà òèéèø.»;
- 4.8-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4.8. ÀÓÎ àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à îðãàí, àêêðåäèòàöèÿëîî ïðîöåññè, øàéêåøòèêòè áààëîî
áîþí÷à àêêðåäèòàöèÿëàíãàí îðãàíäàð, àêêðåäèòàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðè æàíà æîë-æîáîëîðó, àêêðåäèòàöèÿëîîíóí æûéûíòûêòàðûí òààíóó æàíà àíûí èøèíèí àð æûëäûê îò÷åòó æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû Áîðáîðäóí ðàñìèé ñàéòûíäà æå æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíäà æàíà/æå áàøêà
ìàìëåêåòòèê ìààëûìàòòûê ðåñóðñòàðäà æàðûÿëîîãî æàíà çàðûë áîëãîí ó÷óðëàðäà æà¢ûðòûï òóðóóãà ìèëäåòò¿¿.»;
- 4.9-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû «ýêñïåðòòåðãå êàðàòà òàëàïòàðäû» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí
«êå¢åéò¿¿ æå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû
àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åø æºí¿íäº æîáîäî:
- II áºë¿ì¿í¿í àëòûí÷û àáçàöû «Ýêîíîìèêà» äåãåí ñºçäºí êèéèí «æàíà ôèíàíñû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- III áºë¿ì¿íäº:
òºðò¿í÷¿ àáçàöû «Ýêîíîìèêà» äåãåí ñºçäºí êèéèí «æàíà ôèíàíñû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
àëòûí÷û àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åøòèí êóðàìû òåõíèêàëûê æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò.»;
îíóí÷ó àáçàöû «êå¢åøòèí èøìåðäèãèíå æåòåê÷èëèê êûëàò» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «Êå¢åøòè ÷àêûðàò æàíà» äåãåí ñºçäºð ìåíåí, «êå¢åøòèí òºðàãàñû» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æå òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
îí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Êå¢åø àíûí èøèíèí, ò¿ç¿ë¿ø¿í¿í òàðòèáèí àíûêòàãàí Ðåãëàìåíòòè áåêèòåò æàíà Êå¢åøòèí æîîïòóó êàò÷ûñûí øàéëàéò.».
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû ¹85 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº æîáîäî:
- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 251-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«251) Øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åøòèí êóðàìûí áåêèòåò;».
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíäåãè ¹128 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êûðãûç àêêðåäèòàöèÿëîî áîðáîðó æºí¿íäº æîáîäî:
- 18 æàíà 19-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«18. ÊÀÁäû Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû -ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû
ìèíèñòðèíèí (ìûíäàí àðû - Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû – ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè) ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàòêà äàéûíäàëóó÷ó æàíà êûçìàòòàí áîøîòóëóó÷ó äèðåêòîð áàøêàðàò. ÊÀÁäûí äèðåêòîðóí êûçìàòêà äàéûíäîîäî Øàéêåøòèêòè áààëîî áîþí÷à îðãàíäàðäû
àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åøòèí ñóíóøòàìàñû áîëóøó êåðåê.
19. Äèðåêòîðäóí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû – ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè òàðàáûíàí êûçìàòêà äàéûíäàëóó÷ó æàíà êûçìàòòàí áîøîòóëóó÷ó áèð îðóí
áàñàðû áîëîò. Äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðû ò¿çäºí-ò¿ç äèðåêòîðãî áàø èåò æàíà ºç¿í¿í èøèí àãà
æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäèí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðàò.»;
- 20-ïóíêòóíóí 4-ïóíêò÷àñûíäàãû æàíà 21-ïóíêòóíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «âèöå-ïðåìüåðìèíèñòð – ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè», «âèöå-ïðåìüåð-ìèíèñòð – ýêîíîìèêà æàíà êàðæû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð òèåøåë¿¿ æºíäºìºëºðäºã¿ «Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû – ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðè» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 23-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«Àêêðåäèòàöèÿëîî áîþí÷à êå¢åø æºí¿íäº æîáî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí, àë ýìè àíûí æåêå êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò.».
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹425-á áóéðóãó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ÏÆ ¹412

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН ЧЇЙ
РАЙОНУНУН ЧЇЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН
ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР"
КАТЕГОРИЯСЫНАН “ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН,
БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН,
КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА
БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР” КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ
(ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí ×¿é ðàéîíóíóí ×¿é àéûë àéìàãûíäà
ºíºð æàé èøêàíàëàðûí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð
êîäåêñèíèí 20-áåðåíåñèíå, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Ñóãàò àéäîî æåðëåðèí æàðàêòóó æåðëåðäèí áàøêà êàòåãîðèÿëàðûíà æàíà ò¿ðëºð¿íº êîòîðóóãà
(òðàíñôîðìàöèÿëîîãî) ìîðàòîðèé êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí 1-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 6-ïóíêò÷àñûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2021-æûëäûí 2-èþëóíäàãû êîðóòóíäóñóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
×¿é îáëóñóíóí ×¿é ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûëäûí
24-èþíóíäàãû ¹125-ò òåñêåìåñèí êº¢¿ëãº àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí ×¿é ðàéîíóíóí ×¿é àéûë àéìàãûíäàãû ¹400 êîíòóðäà æàéãàøêàí 6,863 ãà ñóãàò àéäîî æåðè òîêòîï òóðãàí èøêàíàíû èøêå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í "Àéûë ÷àðáà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð
æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí ×¿é ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:
- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó÷ó äîêóìåíòòåðãå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- áóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;
- àéûë ÷àðáà æàíà òîêîé ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé
êàëãàí ïàéäàíûí îðäóí òîëòóðóó íàðêûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê òºëººí¿.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí àãðîºíºð æàé êîìïëåêñè æàíà ýêîëîãèÿ áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí
ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðû, ¹181

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðû, ¹182

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

НАСИРОВ АБДИЖАМИЛ ЖУСУПОВИЧТИ №3 КАДАМЖАЙ ШАЙЛОО ОКРУГУНАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР
КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî
ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹3 Êàäàìæàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Íàñèðîâ Àáäèæàìèë Æóñóïîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå,
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé

ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí
êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Íàñèðîâ Àáäèæàìèë Æóñóïîâè÷ ¹3 Êàäàìæàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹3 Êàäàìæàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Íàñèðîâ Àáäèæàìèë Æóñóïîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿

áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð
òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó
æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀÍÛÍ
ÎÐÓÍ ÁÀÑÀÐÛ

Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-îêòÿáðû, ¹279
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Академик болууга татыктуу окумуштуу

АЗЫК-ТЇЛЇК КООПСУЗДУГУН
ЧЕЧЇЇ УЧУРДУН ТАЛАБЫ

А

алымдар алдын ала
эскерткени туура чыгып, жалпы Жер планетасынын нормадан ашыкча ысый башташы быйыл зор
кєйгєйлєрдїн жаралышына алып келди. Мисалы, талаалардын чєлгє айланышы, токойлордун єрттєнїшї
(Тїркияда, Россияда, Америкада ж.б. єлкєлєрдє), суу ташкындар, катуу шамал бороончапкындардын болушу, ошондой эле кїндїн катуу тийиши
менен эгин-тегиндердин кїйїп кетиши. Быйыл коўшу Казакстандын айрым талаа аймактарында тєрт тїлїк малдын жегенине чєп жок кырылганы байкалды. Ушундай кыйын кырдаалда суунун баркы
жалпы адамзатка айкын сезилди. Кыргыз элинин: "Эл
башы болгуча, суу башы бол"
деген макалынын тууралыгын
мезгил єзї далилдеди.

ТАМЧЫЛАТЫП
СУГАРУУ - МЕЗГИЛ
ТАЛАБЫ
Сугат суунун жетишпестиги
быйыл Кыргызстанда дагы єзгєчє байкалды. Айрыкча Чїй,
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында зор кыйынчылыктар менен коштолду Жыйынтыгында жалпы єлкє боюнча
тїшїмдїїлїктїн азайышына
алып келди. Буга карата Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Улукбек Марипов атайын жыйын єткєрїп, ирригация, сугат маселелерине єзгєчє кєўїл буруу керектигине токтолуу менен жакынкы
келечекте кєптєгєн иштерди
аткаруу зарылдыгын баса белгилеген. "Биз кєндїм болгон
агызып сугаруудан башка дагы жолдорду єздєштїрїїбїз
абзел. Мында тамчылатып сугаруу сыяктуу бир катар ыкмаларды карап жатабыз. Бул
жаатта алдыга тиешелїї тапшырмалар коюлган. Анткени, сууну їнємсїз пайдалануу - кєп кєйгєйдїн жаралышына кємєкчї болууда", - деди
Улукбек Марипов.
Айта кетсек, тамчылатып
сугаруу ыкмасы алгач суусу
тартыш болгон Израиль єлкєсїндє єткєн кылымдын элїїнчї жылдарында колдонула
баштаган. Бул ыкма Италия
єлкєсїндє да кеўири єнїккєн. Мисалы, 1 гектар жерди
10 тонна суу менен сугарууга
болот. Эгерде аянттагы эгилген єсїмдїктї 3 ирет сугарыш
керек болсо, анда ага 30 тонна суу кетет. Мунун артыкчылыгы - суу єсїмдїктїн тамырына гана жетип, башка жерлерге жетпейт. Ошондуктан,
отоо чєптєр єзї эле куурап калат. Тамчылатып сугаруу єзгєчє суусу тартыш жерлердеги фермерлер їчїн єтє пайдалуу ыкма болуп саналат. Єлкєбїзгє тамчылатып сугаруу
ыкмасы 2003-жылдан баштап
келе баштаган. Албетте, дароо
эле жайылып кеткен жок. Ар
бир иштин кыйынчылыгы
бар дегендей, алгач дыйкандарды окутуу иштери жїрдї,
акырындап каражат жагы да
чечиле баштады.
2014-жылдан бери бул

ыкманы кєптєгєн
дыйкандар билип
калды. Акыркы 3
жылда тамчылатып сугаруу ыкмасын фермерлер кеўири колдоно башташты (мында Кытайдын жабдуулары
арзандыгы менен
айырмалану уда).
Ушул ыкманы колдонуу менен дыйкандар їч тїрдїї
пайда кєрїшєт. Биринчиси - суу їнємдєлєт, экинчиси тїшїмдїїлїк жогорулайт. Їчїнчїдєн, жер кыртышы
эрозиядан сакталат.
Айрыкча суу жетпеген кайрак жерлерге, кумдуу топурагы
мол жерлерге дыйканчылык кылууда
жемишин берет.
Сугат жерлерде деле суунун
їнємдєлїшїнє єбєлгє тїзєт.
Адистердин айтымында, агызып сугарууда берилген азот
же башка жер семирткичтердин, дары-дармектердин 50 пайызы гана жетсе, тамчылатып
сугаруу учурунда єсїмдїктєр
дээрлик 89%ын єзїнє кабыл
алат. Азыр єлкєбїздє тамчылатып сугаруу боюнча 120га
жакын чарбалар бар. Бул ыкманы колдонуу менен 500 гектардан ашык жер єздєштїрїлдї. Келечекте тамчылатып
сугаруу методун єлкє боюнча 3-4 миў гектарга жеткирїї
пландалууда.

33 УЛУТТУК
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК
ДОЛБООР
ИШТЕП ЖАТАТ
"Биз дагы бир топ жерлерди
сугат суу менен камсыз кылсак, мигрант жаштарыбыз єз
жеринде жумуш менен камсыз болушмак. Кудай буйруса, ирригация боюнча атайын программа кабыл алабыз.
Ушул боюнча мен так маалымат бере кетейин: учурда 263
миллион доллар суммага барабар 33 улуттук инвестициялык
долбоор иштеп жатат. Мисалы, Таласта "Сарымсак" каналын куруп бїтїрїї менен 2000
гектар жаўы жер єздєштїрїлєт. Быйыл "Молдонияз" каналы бїткєрїлєт. Аны менен
300 гектар жаўы жер сугат суу
менен камсыз болот. Андан
сырткары, Былтыр Баткен облусундагы "Кулунду-Максат"
каналын куруу боюнча иштери башталган. Чоў-Алай районунда "Шибээ-Жекенди", Кадамжайда "Каракыштак" каналы курулат. Муну менен 700 га
сугат жер єздєштїрїлєт", - деди Улукбек Марипов.
Белгилїї болгондой, быйыл
Чїй облусу эле эмес, бїткїл
єлкє боюнча дыйкандар суунун жетишпестигинен улам
жылдагыдан аз тїшїм алып
калышты. Єлкєбїздє сууну
пайдаланууда иреттїї план
жок экенин моюнга алууга туура келет. Маселен, быйылкы жайкы аптапта "ОртоТокой" суу сактагычынан
120 миллион куб суу тынбай

Маараке
“БЕГЕТТЕН ЧЫККАН
БЕКНАЗАР”
Токтогул шаарында Бекназар
(Арзымат уулу) куудулдун 140
жылдыгына арналып, “Бегеттен
чыккан Бекназар” аттуу спектакль
элге кєрсєтїлдї. Ал эми андагы
каармандардын образдарын Жаштар
театрынын артисттери менен
Токтогул шаарынын маданият їйїнїн
кызматкерлери жаратышты.
КРнын эмгек сиўирген артисти
Темирлан Сманбеков режиссёру болгон бул чыгарма жазуучу Качкынбай
Керимбаевге таандык.
Иш-чарага КРнын Президентинин
кеўешчиси Арслан Койчиев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министринин орун басары
Салтанат Аманова, коомдук ишмерлер, район жетекчилери катышышты.
Белгилей кетсек, куудул, жамакчы
Бекназар Арзымат уулу 1881-жылы
Жалал-Абад облусунун Токтогул районунун Ничке-Сай айылында туулган. Ал куудулдугу, аткаруу чеберчилигинин єзгєчєлїгї менен элдин
эсинде калган.
Айтолкун БАДЫРОВА

чыгып турду. Ошол эбегейсиз
суу Чїй облусунун айрым райондоруна, єзгєчє Панфилов
районуна толук жетпей жатканын дыйкандар тынымсыз
билдирип турушту. "Ушул
жерден бир маселени так кесе
айтып коёюн: мунун негизги
себеби - суунун орто жолдон
жок болушу. Мисалы, "ОртоТокой" суу сактагычынан чыккан суу Кемин районунун аймагынан єтїп, Чїй облусунун
тїздїгїнє келгенде (болжолдуу 17 км аралыкта) 30 миллион куб кєлємдєгї суу чаржайыт, жайылып агып жерге
сиўип кетет. Бул деген бир секундда 30 тонна суу бекер жок
болуп жатат дегенди тїшїндїрєт. Аны жоготпоо їчїн биз
жаўы айланма каналды курушубуз керек. Бул чоў долбоор
болот. Быйыл аны баштайбыз
деп турабыз. Ал каналды куруу боюнча долбоор тїзїлє
баштады. Бул иш Президент
Садыр Жапаровдун тїздєнтїз кєзємєлїндє турат. Эгерде биз ушул 20 чакырымдай
каналды куруп алсак, анда 30
миллион куб суу жоголбой,
Панфилов районуна чейинки
кенен аймактар сугат суу менен толук камсыз болот. Жакынкы келечекте ушул жаўы
каналды толук куруп бїтїрїшїбїз керек. Анан "ЧыгышЧоў Чїй" каналындагы 40-50
км аралыкты оўдоп кеўейтишибиз зарыл. Ошондо 50-80
млн куб кєлємдєгї суу Чїй
облусунун аймактарына коромжусуз жеткирилет. Андан сырткары, "Тїштїк-Чоў
Чїй" каналынын алкагында
Кара-Балтага чейин жаўы каналды курууну пландаштырып жатабыз. Албетте, булар
чоў каражаттарды талап кылат. Эгерде ушул маселелердин баарын чечип алсак, биз
Чїй облусундагы сугат суу
боюнча эў чоў кєйгєйлєрдї
чечїїгє жетишебиз. Ошондо
20 миўден ашык гектар жаўы
жер сугат суу менен камсыз
болот. Чїйдє 100 миў гектардан ашык жерлерди суу менен сапаттуу камсыздоо маселеси чечилет. Мындай жумуштар жалпы республика
боюнча жїргїзїлєт. Кудай
буйруса, 2026-жылга чейин
70 миў гектарга чейин жаўы

сугат жер єздєштїрїлєт", –
деди Министрлер Кабинетинин Тєрагасы.

АЗЫК-ТЇЛЇК
КООПСУЗДУГУН
ЧЕЧЇЇ - НЕГИЗГИ
МИЛДЕТ
Азыр єлкє алдында азыктїлїк коопсуздугу биринчи
планга чыкты. "Мындан ары
да жай айларында мээ кайнаткан ысык боло берет" деген болжолдор байма-бай айтылып жатат. Кыргыз Республикасы керек болсо бардык
азык-тїлїктєр менен єзїн-єзї
камсыздоого жетишкен єлкєгє айлануусу зарыл. Анткени,
келе жаткан жылдарда сырттан дайыма келїїчї азыктїлїктєр келбей кала тургандай абалга да кириптер болушубуз мїмкїн. Биздин єлкєдєгї негизги артыкчылык суу ресурсунун жетиштїїлїгї. Кудай бул жагынан аянбай
берген экен, болгону биз ошол
мїмкїнчїлїктї оптималдуу
пайдаланып калуубуз абзел.
Ошондо айрым азык-тїлїктєр
менен элибизди толук камсыздап эле тим болбостон, экспортко чыгарууга да кенен
мїмкїнчїлїктєрїбїз ачылат.
Азыр єлкєдєгї дыйканчылык талааларын суу менен
камсыздоо жана ирригация
тутумун єнїктїрїї, реабилитациялоо боюнча долбоорду
иштеп чыгуу жыйынтыкталуу алдында турат. Аны ишке ашырууда ирригациялык
тутумду модернизациялоо
аркылуу сууну туруктуу жана натыйжалуу пайдалануу
камсыздалып, жердин єз алдынча суу менен камсыз болуусун жашыртат.
"Бул ири долбоор учурдагы ирригация тутумун калыбына келтирїїгє жана їч региондо жаўы ирригациялык
системаны курууга мїмкїндїк
берет. Долбоордун аркасында
8 700 гектар жаўы сугат жери
єздєштїрїлєт жана айыл калкы їчїн 14 миў 300дєн ашуун
жумуш орундарынын тїзїлїшї кїтїлїїдє", - дейт Улукбек
Марипов.
Азизбек ЧАМАШЕВ

Билип алыўыз
“УКУК КЕРБЕНИ”
САПАРДА
КРнын Акыйкатчы Институту 2021-жылдын 4-октябрынан тартып Эл аралык адам укуктары кїнїнє (10-декабрь) арналган “Укук кербени” долбоорунун башталышын демилгеледи. Бул долбоорго ылайык,
бир ай ичи Акыйкатчынын борбордук аппаратынын жетекчилиги жана
єкїлдєрї республиканын аймактарына барып, жер-жерлерде жарандарды
кабыл алууну, активисттер менен жолугушууларды єткєрїшєт. Жарандардан арыздар, даттануулар кабыл алынып, тиешелїї юридикалык кеўештер
берилет. Ошондой эле, бийлик бутактарынын єкїлдєрї жана прокурорлор
менен бирдикте жарандарды кабыл
алышат. КРнын Акыйкатчысынын аппаратынын кызматкерлери бул аралыкта республиканын социалдык жана жабык мекемелеринде адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына мониторинг жїргїзїшєт.
Мындай жолугушуулар єлкєнїн региондорунда адам укуктарынын системдїї тїрдє бузулушун аныктоого
жардам берет. Сапардын жыйынтыгында єлкєнїн ар бир облусундагы бийлик органдарына аныкталган
мыйзам бузуулар боюнча кєрсєтмєлєр жана сунуштар жазылган каттар
жєнєтїлєт. “Укук кербенинин” иши
2021-жылдын 4-ноябрында аяктайт.

УКУГУЎДУ
КОРГОЙ БИЛ!
Прокуратуранын кийлигишїїсї
менен Аксы районунун Кербен шаарынын тургуну, 1-топтогу майып жаранга жер тилкеге болгон жеке менчик укугу жєнїндє мамлекеттик акт
берилди. Ошондой эле, турмуштук
оор кырдаалдагы жашы жете элек 13
балага туулгандыгы тууралуу кїбєлїктєр тапшырылды. Мыйзамдарга
ылайык, жетим балдарга жана майып
адамдарга турак жай же жер тилкелери кезексиз берилїїгє тийиш. Балдардын укуктарын коргоо максатында прокуратура мыйзам бузууларды
четтетїї жєнїндє сунуш киргизип,
анын натыйжасында аталган жарандар єздїгїн ырастоочу документтерди алышты.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Тыйындын иши кыйын

КЄЙГЄЙ ЖАРАТКАН ТЫШКЫ КАРЫЗ

М

инистрлер Кабинетинин тєрага орун басары, каржы жана
экономика министри Акылбек
Жапаров 6 айдын жыйынтыгын
чыгарганда, бюджеттин кирешеси єскєнїн, 575,3 млн сом профицит менен чыкканын билдирген. УКМКнын тєрагасы Камчыбек Ташиев Алайга барганда
“Кумтєрдєн” 4 айда 90 млн доллар таза киреше тїштї. Бюджетибиз профицит менен чыгат...”
деп айткан. Октябрдан баштап
пенсияга дагы акча кошулуп
бериле баштайт. Бирок, азыктїлїккє болгон баалардын асман
чапчыганы, єлкє экономикасындагы кыйынчылыктар дагы деле алдыда экенин билдирет. Коронавирус илдетинин тийгизген
терс таасиринен кыргыз экономикасы азыр деле калыбына келе элек. “Бечелге жєтєлдїн эмне
кереги бар?” дегендей, алсыз экономикабызга пандемиянын соккусу катуу тийгенин жашырбай
айтканыбыз оў.
Дїйнєлїк экономика жабыр
тартып турганда, чакан экономикасы бар Кыргыз мамлекетинин башына ким келбесин, кыска аралыкта “Сїф” деп заматта
кыйраган экономиканы єзгєртє албайт. Бул турмуш чындыгы. 30 жылдан бери экономикада
структуралык реформа болбогон
соў, мунун кесепетин азыр тартып жатабыз.
Россияда кара курсактын айынан жїргєн 1 млн мекендештерибизди ойлоп, ЕАЭБге мїчє болгонбуз. Бул кадамдын жакшы

жагы, биздин мекендештерге
бир топ жеўилдиктер болду. Бирок, Россия экономикалык жактан АКШ менен эмес, бїтїндєй
Батыш менен кармашып жатат.
Алар орустарга санкция киргизгенин ушул кезге чейин токтото
элек. Єткєн жылы экономикалык согушка Сауд Арабия дагы
кирип, нефть согушу башталды.
Мунун кесепети Кыргызстанга
тийбей койгон жок. Рублдин куну тїштї эле, биздин сомдун дагы куну тїштї. Бїгїн 1 доллар 85
сомго кєтєрїлдї. Кыргыз мамлекетинин 4 млрд доллардан ашык
тышкы карызыбыз бар. Азыркы
курс менен ошону тєлєє їчїн дагы 60 млрд сом кєбїрєєк салык
чогултушу керек. Ал їчїн экономикабыз болуп кєрбєгєндєй ылдамдыкта иштєєгє туура келет.
Экономикадагы дагы бир маселе, биздин єлкє 30 жылдан бери эле сырттан келген акчаларга

ишенип келген. Бийлик башына келгендер дагы экономиканы кєтєрїї керек экенин айтып, программа иштеп чыгышканы менен, жарытылуу эч нерсе жасаган эмес. Жалпак тил
менен айтканда, бирєєсї дагы
оорулуу экономикага операция
жасабаган. Азыркы бийликте
ушул мїмкїнчїлїк жаралып жатат. Экономикадагы абалды элге
ачык айтып, оорулуу экономиканы операция кыла турган учур
келди. Азыр ушул ишти аткарбаса, кийин кыйынга туруп калышы айдан ачык.
Єткєн жылы пандемиядан
улам бюджеттеги таўкыстык
32 млрд сомго чейин чыккан.
Тышкы донорлор бюджетти туруктуу кармоо жана пандемияга каршы кїрєшїї їчїн жалпы
жонунан 700 млн доллар акча
беришкен. Ал акчалар кандай,
кайда жумшалганы ушул кїнгє

чейин табышмак. Бул їчїн эч
ким жоопкерчилик тартпай келгени да кєп суроолорду жараткан. Мындан сырткары 4 млрд
700 млн доллар тышкы карызыбыз болгон болсо, анын 2 млрд
долларынан ашыгын Кытайдан
алганбыз. Ал карыздар 2 пайыз
їстєгї менен болгону 5 жылдык
жеўилдетилген мєєнєттє алынган. Азыр ошол карызды тєлєп
жаткан кезибиз. Чырга айланган Бишкек ЖЭБ їчїн алынган
386 млн долларды 492 млн доллар кылып кайтарышыбыз керек.
Бишкек ЖЭБге алынган карыз
акча максаттуу пайдаланылбай,
ЖЭБ жарым-жартылай реконструкция болуп кала берди.
Азыркы экономика министри
Акылбек Жапаров єзї мындан
бир нече жыл мурун “Кытайдан
алынган карызды эгер єз убагынан бир саат кечигип тєлєй
турган болсок, Эксимбанк бїт

карызды ошол кїнї тєлєп бересиўер деп айтканга макул болуп
койгонбуз. Ошондой талап койгонго мїмкїнчїлїк тїзїп бергенбиз. Акчаны бир мїнєт кечигип
тєлєй турган болсок, Кытайдан
алынган акча жумшалган долбоорлордун баарын башкаруу
Эксимбанкка єтє турганына дагы макул болуп, келишим тїзїп, ратификациядан єткєрїп,
мыйзамга президент Алмазбек
Атамбаев кол коюп кете берди.
Эў чоў коркунуч ушул...” деп парламенттин трибунасынан їн каткан. Ал кезде бул коўгуроого эч
ким кызыккан эмес. Азыр дагы
бул маселе актуалдуулугун жогото элек. Коомчулукта дагы
деле “Кытайдын карызын тєлєй
албасак, жерибизди кытайларга алдырып коёбузбу...” деген
кооптонуу бар. Кытайдан алынган 2 млрд доллардан ашык карыз максаттуу пайдаланылган
жок, эффективдїїлїгї да нєлгє
барабар болду. Бишкек ЖЭБде
жарылуу болуп, 386 млн доллар коррупционерлердин кулкунуна кирип кеткени белгилїї
болсо, Кемин-Датка ЛЭП жакшы
иштей албай, кїтїлгєндєй экономикалык натыйжа берген жок.
Тїндїк-Тїштїк альтернативдїї
жол дагы бїгїнкї кїнгє чейин
бїтпєй турат.
Кыргыз мамлекети 2023-жылдан баштап 320 млн доллар,
2027-жылы 402 млн доллар менен жыл сайын тышкы карызды жаап бериши керек. Бул биздин бюджетке болуп кєрбєгєндєй оордук жаратат.

УКМКга кулак кагыш

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН ЖЫРГАЛЧЫЛЫГЫ ЇЧЇН
БЄЛЇНГЄН 200 МЛН ДОЛЛАРДЫН ИЗИ...

В

ладимир Путин ЕАЭБге Кыргыз Республикасы мїчє болуп кирип
жатканда, даярдык кєрїї їчїн
200 миллион долларды кайтарымсыз грант катары бєлїп берет. Бул акчага бизде фитосанитардык лабораториялар, бажы
пункттары жана башка керектїї инфраструктура объекттери курулмак. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев ошол 200
миллион долларды орустардан
накталай алуунун ордуна, анын
129 миллион долларын белгилїї орус-азербайжандык олигарх Араз Агаларов кожоюндук кылган “Crocus Group”

холдингинин курамына кирген, Россиядагы эў ири соодакєргєзмє, бизнес-борбор болгон “Крокус-Ситинин” эсебине
которттуруп салганы кандай?
Мына ошентип, Кремль “кыргыз элине” деп берген 200 миллион долларды Атамбаев єзї жетектеген топ, єлкєгє алып келбей
эле кїм-жам кылып жиберишкени ушулбу?
“Кыргыз элинин келечегине” деп бєлїнгєн миллиондогон долларды кїм-жам кылган
афёрага тїздєн-тїз ошол кездеги тышкы иштер боюнча президенттин жардамчысы Сапар
Исаков,
премьер-министр

Жоомарт Оторбаев, финансы
министринин орун басары Мирлан Байгончоковдордун тиешеси бар экени ачыкталып, суракка тартылышы зарыл. Россиянын бажы кызматын башкарып
турган Андрей Бельянинов кыргыз элине жана орустар башкарып жаткан ЕАЭБдин келечегине кыянаттык кылып, кылмыштуу келишимди кєзємєлгє алганы ачыкталабы? 200 миллион
доллардын 129 миллион доллары Бельяниновдун кєзємєлї астында Агаларовдун эсебине которулса, калган 70 миллион доллар дагы Андрей кєзємєлдєгєн
федералдык бажы аркылуу чыгарылып кеткенби? Шордуу кыргызга 200 миллион доллардан 2
сом дагы тийбей, Атамбаев менен
Бельяниновдун капчыгына тїшкєнї ырасталабы? Бул кылмыштуу ишти Кремлге жеткизбєє
чек арадагы єзїбїздїн бюджеттен оўдолгон бажы пункттарды
“10 миллион доллардан курулду”
деп отчётторду тапшырышканы
жашыруун бойдон калып кетеби? Иш жїзїндє бир дагы лаборатория ишке берилген эмес.
Кыргыз мамлекетинин экономикасына балта чапкан АтамбаевБельяниновдун 200 миллион
долларлык аферасы эл аралык
масштабдагы чырга айланып,
бул окуяга дїйнєлїк абройлуу
катары эсептелген “Нью-Йорк
Таймс” басылмасы дагы кєўїл
буруп, атайын макала жазылып,

“Крокусгейт” деп атайт. “НьюЙорк Таймс” басылмасы майда
нерселерге кєўїл бурбаган, эл
аралык резонанс жараткан материалдарга, фактылар менен анализ жасаган кїчтїї медиа экенин
эске алганда, бул басылма кыргыз
бажысын Атамбаев-Бельянинов
тандеми башкарып келгенин далилдеп койгон.
Орус бийлиги грант катары
берген 200 миллион доллардын 129 миллион доллары олигарх Араз Агаларовдун “КрокусСитисине” которулбай, 70 миллион доллары Андрей Бельянинов кєзємєлдєгєн федералдык
бажы аркылуу чыгып кетпей,
мамлекетке тїз которулганда,
бажы єтмєктєрї илгери эле заманбап болуп єзгєрмєк да, туурабы? Эмне їчїн бул иш єз убагында жасалбады? ЕАЭБ алкагындагы єнєктєш мамлекеттер
Атамбаевдин учурунда бажы
тармагыбыздагы ишке эмнеге
нааразы болуп жїрїштї?
Эгерде, Атамбаев Россия берген 200 миллион долларга бажы єтмєктєрїн заманбап кылып оўдоого киришсе, єзї башында турган синдикатка чоў
сокку урмак. Ал бажыдагы коррупциялык иштердин уланышын гана кєздєгєн. Экинчиден, уюм алкагындагы єнєктєштєр Атамбаевдин бажы тармагы боюнча жасап жаткан “кємїскє” иштерин жакшы билишкен. Кытайдан келген товарлар

Бельяниновдун кєзємєлїндє
Россиянын аймагына кирип,
Атамбаевге “жардам” деп їлїш
каралып турган. Эки жылдан
бери “жардам” алчу адам табылбай, акча топтолуп калганын Бельянинов єзї кыйыр
тїрїндє ачыктап алды. Анын
“Кыргыз єлкєсїнє жардам берип келгенбиз, азыр деле сїйлєшїїдєн кийин жардамды беребиз” деп айткан сєзїн башкача
тїшїнїї мїмкїн эмес.
Атамбаев менен Бельянинов
ЕАЭБ биримдигине, Кыргыз
мамлекетине кыянаттык иш
кылганы їчїн жооп бериши керек! Азыркы бийлик, орус бийлиги кыргыз элине кайтарымсыз
берген 200 миллион доллардын
кайда кеткенин, кайда жумшалганын иликтеши зарыл. Путиндин буйругу менен бєлїнгєн ал
каражат Атамбаев-Бельянинов
тандеминин кызыл кекиртегинен улам кыргыз элине жетпей
калганын далилдеп, Россиянын
жетекчилигине Андрей Бельяниновдун жоопкерчилигин кароо
боюнча кайрылышы шарт. Кыргыз элинин келечегине, жыргал
жашоосуна ким балта чапканын
эл билїїгє милдеттїї. УКМК
дїйнєлїк басылма резонанс катары караган ишке кєўїл буруп,
ачыгына чыгып койсо, эл алдында мыкты иш жасамак.
Бетти даярдаган
Темирлан ТОКТОБОЛОТОВ
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Кутман курак
Сєз кєрїнїктїї окумуштуу,
физика-математика
илимдеринин доктору,
профессор, КР илимдер
академиясынын академиги,
КРнын илимине эмгек
сиўирген ишмери, КРнын
илим жана техника
тармагындагы мамлекеттик
сыйлыгынын лауреаты жана
Кыргыз Республикасынын
эл мугалими, Эл аралык
маалыматташтыруу
академиясынын мїчєсї
Аманбек Жайнаков жєнїндє
болмокчу.

ЄЗ ДООРУНАН
АТ ЧАБЫМ АЛДЫГА
КЕТКЕН КАДАМ

А

гайдын улуттук илимдин лидерлеринин сап
башында тургандыгы талашсыз. Анын илимий эмгектери
жєнїндє агайыбыздын їзєўгїлєш кесиптештеринен маўыздуу кошумча кылыш кыйыныраак деп эсептейм.
Мен оюмду башка нукка бургум келет, тагыраак айтканда

агайдын жаўы
муунга билим
жана тарбия берїїгє кошкон
эў зор салымы
жєнїндє азыноолак кеп болмокчу.
Залкар жазуучу Чыўгыз
Айтматовдун эў
алгачкы чыгармаларынын бири болгон «Биринчи мугалим»
повестиндеги негизги идеяны –
татыктуу билим
менен сыймыктуу илимди камтыган Дїйшєн
менен Алтынайдын образдарын
биздин агайыбыз жалгаштырып тургандай туюлат.
Анткени, Аманбек Жайнакович да эў биринчи кадамын
Ивано-Алексеевка орто мектебинде мугалимдиктен баштап, кийинки турмуш жолунда
илимдин эў жогорку баскычы
– академик болууга жеткендиги муну айгинелеп турат.
Аманбек
Жайнакович

1996-жылы академик Їсєнгазы Асаналиевичтин чакыруусу
менен Кыргыз тоо-кен металлургиялык институтуна кафедра жетекчиси болуп келип, ушу
кїнгє чейин їзїрлїї эмгектенип келе жатат. "Ата баркы менен кыз кетет" дегендей, албетте бул биздин университеттин
жамааты їчїн чоў сыймык.
Нобель сыйлыгынын лауреаты Сергей Петрович Капицанын: «Россия їчїн дєєпєрєс
кадрларды даярдоонун кєйгєйї
илимдин, билимдин жана єндїрїштїн ар биринин єз алдынча

кеткендигинде» - деп айтканы
бар. Менимче, Аманбек Жайнаковдун илим менен билимди
айкалыштырмак турсун, кїрєє
тамырларына чейин бириктириши жогоруда айтылган сєзгє эў сонун жооп болуп саналат.
Анткени, агайыбыздын жетекчилиги менен кєптєгєн жогорку илимий даражадагы кадрлар даярдалса, кафедранын студенттери акыркы жылдары катары менен Президенттик стипендияга татыктуу болуп келе
жатышат.
Мен бул жерден жаш муундарга эў таасирдїї делген агайдын тємєнкї сапаттарын белгилеп кетким келет:
- агайдын сабак берїї ыкмасы – бул чыныгы илим менен
билимдин жуурулушунан жаралган шедевр десем жаўылбайм, сабактын кандай бїткєнїн сезбей, эў жакшы бир чыгарма уккандай ырахат аласыў;
- чынчылдыгы Виктор Гюгонун «Ближе всего к великому стоит честность» деп айтканындай, эгер агай убада берген
болсо, анда кандай гана татаал
маселе болбосун берген убадасын аткарат.
- жогоруда белгилеп єткєн
жетишкендиктери агайдын тубаса жєндємдїїлїгї менен кыл
чайнаган максаттуу єжєрлєнгєн
эмгегинин їзїрї.

Улуу полководецтердин
чакырыгы болгон «За мной!» дегендей, агайыбыз «Алдыда жїрсє ак жолтой,
артта жїрсє сан колдой» болуп,
биздин университет їчїн кандай гана маселе болбосун кєч
башында єзї туруп жол баштайт. Эске сала кетчї нерсе,
биздин тоо-кен университети
кайра жаралуу босогосунда турганда агайдын тїздєн-тїз сунушу менен «Кылсаўар университет кылгыла! Болбосо биз мурда деле институт эмес белек», деп кесе айтып, чегинбей турганы їчїн биз университет болгонбуз.
Агайдын ишке болгон жоопкерчиликтїї мамилесин ушундан билиўиз – ушул кїнгє чейин бир да сабагын калтырбай
эў жогорку деўгээлде єтїп келет жана окумуштуулар кеўешинин отурумуна себепсиз катышпай койгон учуру эч качан
болгон эмес.
Аманбек Жайнаковдун дагы
кєптєгєн сабак болчу сапаттарын айта берсек болот, бирок
мен єзїм кїбє болгон агайдын
ємїр жолунан бир їзїм гана
белгилеп кеттим.
Урматтуу Аманбек Жайнакович! Зобололуу зор 80 жаш кутман жашыўыз кут болсун!
Сизге, їй-бїлєўїзгє, балабакыраўызга чыў ден соолук,
бакыт-таалай каалайбыз!
Сиз єз ємїрїўїздї арнаган
элибиз бакубат болсун!
Сиз эл-журтка чындап эмгек
кылуунун зор їлгїсїсїз!
Дагы узак ємїр сїрїп, калкыўызга калдайып караан болуп,
биз менен университеттин чоў
ийгиликтерине кїбє болуп, кєч
башында туруўуз!
Акылбек МАРАЛБАЕВ,
академик, Ї.Асаналиев
атындагы КМТКУнун
ректору
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
2017-ЖЫЛДЫН 26-АПРЕЛИНДЕГИ №242 «ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМДУ ЄТКЄРЇЇ МЕЗГИЛИНЕ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАКТЫК ЖАНА
УЧАСТКАЛЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН
ТЄРАГАЛАРЫНА, КАТЧЫЛАРЫНА, МЇЧЄЛЄРЇНЄ
СЫЙ АКЫНЫН ЄЛЧЄМДЄРЇН БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ»
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóìäó ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí èøèíèí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 22-áåðåíåñèíèí 5
æàíà 6-áºë¿êòºð¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 26-àïðåëèíäåãè
¹242 «Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóìäó ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàêòûê æàíà ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíà, êàò÷ûëàðûíà, ì¿÷ºëºð¿íº ñûé àêûíûí ºë÷ºìäºð¿í áåëãèëºº
æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) òîêòîìäóí àòàëûøû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí» äåãåí ñºçäºðäºí
êèéèí «îêðóãäóê,» äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1. Ñûé àêûíûí ºë÷ºì¿ òºìºíê¿äºé áåëãèëåíñèí:
- øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóìäó ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíå àéìàêòûê, ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíà, êàò÷ûëàðûíà, ì¿÷ºëºð¿íº
æàíà èøêå òàðòûëãàí îïåðàòîðëîðãî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí òºðàãàëàðûíà, êàò÷ûëàðûíà, ì¿÷ºëºð¿íº 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.»;
3) òîêòîìäóí òèðêåìåñè áóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
4) áóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà 2-òèðêåìå ìåíåí
òîëóêòàëñûí.
2. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàð øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíûí èøèíèí ìººíºò¿í îïòèìàëäàøòûðóóíóí íàòûéæàñûíäà áîøîòóëãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí èøêå àøûðûëàðû áåëãèëåíñèí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-ñåíòÿáðû, ¹172

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТЫШКЫ ИШТЕР
МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ
ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 8-ñåíòÿáðûíäàãû ¹388 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Âåíãðèÿäàãû Ýë÷èëèãèí óþøòóðóó æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2011-æûëäûí 22-àâãóñòóíäàãû ¹473 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè
456
àíûí è÷èíäå:
- áîðáîðäóê àïïàðàòû
188
- âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿
40
- àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿
11
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ äèïëîìàòèÿëûê ìå- 217
êåìåëåðè
".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 4-ìàéûíäàãû
¹253 “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðàìàãûíäàãû áàøêà óþìäàðäûí, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí òåõíèêàëûê æàíà òåéëºº÷¿ ïåðñîíàëûíûí øòàòòûê
ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº” òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"
1.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè
187
àíûí è÷èíäå:
- áîðáîðäóê àïïàðàòû
29
- âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿
11
- àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿
5
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºäºã¿ äèïëîìàòèÿëûê ìå- 142
êåìåëåðè (*)

";
- ýñêåðò¿¿í¿í áèðèí÷è àáçàöûíäàãû “66” äåãåí öèôðàëàð “67” äåãåí
öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2022-2023-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî, îøîíäîé ýëå êèéèíêè æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèí èøòåï ÷ûãóóäà
óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷ûãûìäàðäû ýñêå àëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ýë àðàëûê êûçìàòòàøòûê áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðû, ¹184

Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

"КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК "МАНАС" ТЕАТРЫ"
МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ðóõàíèé áààëóóëóêòàðäû, òàðûõòû, ìàäàíèÿòòû ïðîïàãàíäàëîî ìàêñàòûíäà, "Ìàíàñ ýïîñó æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. "Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹495 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî æàíà ìààëûìàò ìåêåìåëåðèíèí òèïò¿¿ ÷åêòåëãåí øòàòòàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æåòèí÷è àáçàö
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê
ìåêåìåñèíèí, 51-òèðêåìåãå ûëàéûê;";
- óøóë òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 51-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí;
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíäå:
- 2-ãëàâàñûíäà:
5-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "207" äåãåí öèôðàëàð "206" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 5-ãëàâàñûíäà:
46-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
47-ïóíêòóíäàãû "3" äåãåí öèôðà "2" äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "10" äåãåí öèôðàëàð
"7" äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 6-ãëàâàñûíäà:
49-ïóíêòóíäàãû "8" äåãåí öèôðà "7" äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "47" äåãåí öèôðàëàð
"46" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Áàðäûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "308" äåãåí öèôðàëàð
"303" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 4-òèðêåìåñèíäå:
"À.Ìàëäûáàåâ àòûíäàãû Â.È.Ëåíèí îðäåíä¿¿ Êûðãûç
óëóòòóê àêàäåìèÿëûê îïåðà æàíà áàëåò òåàòðû" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè" äåãåí I áºë¿ì¿íäº:
- 5-ãëàâàñûíäà:
118-ïóíêòóíäàãû "9" äåãåí öèôðà "7" äåãåí öèôðà
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "54" äåãåí öèôðàëàð
"52" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
6-ãëàâàñûíûí "Áàðäûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "505" äåãåí öèôðàëàð "503" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Ò.Ñàòûëãàíîâ àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê ôèëàðìîíèÿñû, îáëóñòóê ôèëàðìîíèÿëàð æàíà Àáóáàêèð Èçèáàåâ
àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê öèðêè" äåãåí II áºë¿ì¿íäº:
- 6-ãëàâàñûíäà:
118-ïóíêòóíäàãû "11" äåãåí öèôðàëàð "9" äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "42" äåãåí öèôðàëàð
"40" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Áàðäûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "188" äåãåí öèôðàëàð
"186" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"À.Æóìàõìàòîâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê àêàäåìèÿëûê ñèìôîíèÿëûê îðêåñòðè" äåãåí III áºë¿ì¿íäº:
- 3-ãëàâàñûíäà:
11-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "5" äåãåí öèôðà "4"
äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Áàðäûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "118" äåãåí öèôðàëàð
"117" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- ýñêåðò¿¿í¿í 1-ïóíêòóíäàãû "91" äåãåí öèôðàëàð
"89" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñèíäå:
"Äðàìàëûê æàíà ìóçûêàëûê-äðàìà òåàòðëàðû, Áàêåí Êûäûêååâà àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê æàø êºð¿¿÷¿ëºð òåàòðû" äåãåí I áºë¿ì¿íäº:
- 3-ãëàâàñûíäà:
"Îáëóñòóê äðàìà òåàòðëàðû" ãðàôàñûíûí 45-ïóíêòóíäàãû "1" äåãåí öèôðà àëûï ñàëûíñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "21" äåãåí öèôðàëàð
"20" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 5-ãëàâàñûíäà:
"Òîêòîáîëîò Àáäóìîìóíîâ àòûíäàãû Êûðãûç óëóòòóê
àêàäåìèÿëûê äðàìà òåàòðû, ×û¢ãûç Àéòìàòîâ àòûíäàãû
Ìàìëåêåòòèê óëóòòóê îðóñ äðàìà òåàòðû" ãðàôàñûíûí 60
æàíà 66-ïóíêòòàðûíäàãû "1" äåãåí öèôðà àëûï ñàëûíñûí;
"Ðàéîíäóê äðàìà òåàòðëàðû" ãðàôàñûíûí 68-ïóíêòóíäàãû "1" äåãåí öèôðà àëûï ñàëûíñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "32", "7" äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "30", "6" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ãëàâàñûíäà:
"Ðàéîíäóê äðàìà òåàòðëàðû" ãðàôàñûíûí 76-ïóíêòóíäàãû "1" äåãåí öèôðà àëûï ñàëûíñûí;
"Îáëóñòóê äðàìà òåàòðëàðû" ãðàôàñûíûí 80-ïóíêòóíäàãû "1" äåãåí öèôðà àëûï ñàëûíñûí;
"Ðàéîíäóê äðàìà òåàòðëàðû" ãðàôàñûíûí 82-ïóíêòóíäàãû "3" äåãåí öèôðà "2" äåãåí öèôðà ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
"Æûéûíòûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "19", "5" äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "18", "3" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí
àëìàøòûðûëñûí;
"Áàðäûãû" ïîçèöèÿñûíäàãû "198", "172" æàíà "55" äåãåí öèôðàëàð òèåøåë¿¿ ò¿ðäº "196", "170" æàíà "52" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- ýñêåðò¿¿äº:
2-ïóíêòóíäàãû "171" äåãåí öèôðàëàð "169" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
3-ïóíêòóíäàãû "160" äåãåí öèôðàëàð "158" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
5-ïóíêòóíäàãû "105" äåãåí öèôðàëàð "103" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
9-ïóíêòóíäàãû "15" äåãåí öèôðàëàð "10" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
10-ïóíêòóíäàãû "35" äåãåí öèôðàëàð "33" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 27-àâãóñòóíäàãû ¹429 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî æàíà ìààëûìàò ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðèíå ýìãåê
àêû òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è àáçàö
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê
ìåêåìåñèíèí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿíàëàðû 61-òèðêåìåãå ûëàéûê;";
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 5-òèðêåìåñèíäå:
- "À.Æóìàõìàòîâ àòûíäàãû Êûðãûç ìàìëåêåòòèê àêàäåìèÿëûê ñèìôîíèÿëûê îðêåñòðè" äåãåí 3-áºë¿ã¿í¿í
11-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
2) óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 61-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
29-ìàéûíäàãû ¹278 "Ìàäàíèÿò, èñêóññòâî, ìààëûìàò
æàíà êèíåìàòîãðàôèÿ ìåêåìåëåðèíèí êûçìàòêåðëåðè
¿÷¿í êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðäû áåêèò¿¿ æºí¿íäº"
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 51-ïóíêò÷àñû ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"51) "Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí, 51-òèðêåìåãå ûëàéûê;";
- óøóë òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 51-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí
5-ìàðòûíäàãû ¹79 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà
æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíèí áàøêàðóó ñõåìàñûíäà:
- "Ìàäàíèÿò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåð"
ïîçèöèÿñû "Ìàíàñ îðäî" Êûðãûç óëóòòóê êîìïëåêñè"
äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ"
òåàòðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò,
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè:
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó÷óëóê æàíà áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
- "Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê
ìåêåìåñèíèí óñòàâûí èøòåï ÷ûêñûí æàíà áåêèòñèí;
- áåëãèëåíãåí òàðòèïòå "Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðû" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàòòîîäîí ºòêºð¿¿í¿ æ¿çºãº àøûðñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí èøêå àøûðûëûøû øòàòòûê ñàíäûí
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò,
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå òèåøåë¿¿
æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàðû áåëãèëåíñèí.
8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áèëèì áåð¿¿, èëèì, ìàäàíèÿò, ñïîðò æàíà æàøòàð
áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
9. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 22-ñåíòÿáðû, ¹179

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2011-ЖЫЛДЫН 22-АВГУСТУНДАГЫ
№473 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ БИЙЛИГИНИН
МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БАШКА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРЫНЫН ШТАТТЫК САНЫНЫН ЧЕГИ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûí
êàéòàðóó æààòûíäà ìàìëåêåòòèê áàøêàðóóíó ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 22-àâãóñòóíäàãû ¹473 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãè æºí¿íäº" òîêòîìóíà
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí òîêòîìäóí 3-òèðêåìåñèíèí
ýñêåðò¿¿ñ¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 3-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòûíà áàøêàðóó÷ó
ò¿ç¿ìäºð¿í¿í øòàòòûê áèðäèêòåðèíèí áàøêà ìèíèìàëäûê ÷åíåìäåðèíå æîë áåðèëåò.".
2. Óøóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí
÷ûãûìäàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòûíà 2021-æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿ðã¿ç¿ëº òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.
3. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï
îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹188
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Спорт – достуктун элчиси

Карысы бардын ырысы бар

Кыргыз кїрєшїнїн Бишкек шаары,
Чїй облусу боюнча президенти Эмил ЖАМГЫРЧИЕВ:

“МАКСАТЫБЫЗ – КЫРГЫЗ
КЇРЄШЇН ОЛИМПИАДА
ОЮНДАРЫНА КИРГИЗЇЇ”
28-29-сентябрда
Спорт ордосунда
Кыргыз кїрєшїнїн чоў
мелдеши болуп єттї.
Ага Президенттик
Администрациядан,
Жогорку Кеўештен,
Бишкек мэриясынан,
кєптєгєн мекемеуюмдардан, дегеле
спортко кайдыгер
карабаган бардык
жарандар катышты.
Спортто ийгилик
жараткан Айсулуу
Тыныбекова, Акжол
Махмудовдор конок
катары келишти.
Мелдеште 8 чет єлкєдєн
жана 7 облустан
балбандар кїч сынашты.
Жогорку деўгээлдеги
мелдешти уюштурган
Чїй облусу боюнча кыргыз
кїрєшїнїн жетекчиси
Эмил Жамгырчиевди сєзгє
тарттык.
- Кыргыз кїрєшїнїн
кадырын кєтєргєн бул
иш-чарага кандай байге
койдуўуздар?
- Сентябрдын аягында 8
мамлекеттен келген спортчулар менен 500дєй балбандар катышкан эл аралык турнирди ийгиликтїї
аяктап алдык. 29-сентябрда
белектерди тапшыруу аземи болду. Ал кїнї белгилїї
эстрада жылдыздары келип
ырдап беришти. Кыргыз кїрєшїн мамлекет жетекчилери колдоп отурганына сїйїндїк. Президенттик Администрациянын башчысы Сїйїнбек Касмамбетов
аягына чейин катышып,
балбандарды сїрєп отурду.
Жетекчилердин мындай мамилеси жаш спортчуларга
дем-кїч берет. Спортчуларга байгени жакшы кылалы
деп акылдашып, демєєрчїлєр, патриот жигиттер менен ортодон каражат чогултуп, эки унаа сатып алдык.
Биринчи оор салмакта уткан Чїй облусунан Токтогонов Бектурга “Мерседес”,
жеўил салмактагы Талас облусунан келген Атаманов
Санжарга “Мицубиси” автоунаасын бердик. Калгандарына баалуу белектерди
тапшырдык.
- Кыргыз кїрєшї негизи качан тїзїлгєн?
- 2000-жылы Кыргыз
кїрєшїнїн Федерациясы тїптєлгєн. Бул улуттук кїрєшїбїздїн эрежесин 1966-жылы Дене тарбия институтунда иштеген
Баяман Ефимович жазып
кеткен. Єзї спорт боюнча илимдин докторлугун
жактаган. Эў биринчи турнир 1928-жылы Балыкчыда єткєрїлгєн экен. Ошондон бери улуттук оюн катары кыргыздар їзбєй ойноп, муундан-муунга єткєрїп келишкен. Улуттук
спортту тарыхтан єчїрбєй,
кадыр-баркын сактап келаткан – биздин балбандар. Каада-салтты урматтап,
улам кийинки муунга єткєрїї кыргыздын канында

Баатыр эне Бїбїшай КОНОКБАЙ кызы:

“ТЫНЧТЫК, АСМАНЫЎ АЧЫК,
КУРСАГЫЎ ТОК БОЛУУДАН
АРТЫК БАКЫТ БАРБЫ?”
Бїбїшай Конокбай кызы убагында
"Коммунисттик эмгектин Ударниги",
айылдык жана шаардык кеўештин
депутаты болгон. Баатыр эне медалын
СССР убагында алган. 1973-жылы
“Победитель социалистического
соревнования” деген медалга арзыган,
“Мээримдїїлїк” медалынын ээси 91
жаштагы Бїбїшай апабызды кепке
тартып, чакан маек курдук.

“БАЛАЛЫКТЫН БАЛЫНАН
ДА, АЗАБЫ КЄП БОЛДУ”

бар да. Мамлекет колго албаса да, кыргыз балбандары улам урпагына їйрєтїп,
ушул кїнгє анын кадырын
бийик кєтєрїп келатат. Илгертен ар кайсы улуттар бир
маселе чечээрде маараке єткєрїп келишкен. Ошол мааракелерде сєзсїз улуттук
оюндар ойнотулган. Ошондо кыргыз кїрєшкє басым
жасалган. Улуттук кїрєштєн єзїн кєргєзгєн балбандар жоого каршы аскерлерге
тандалып алынган. Кїрєш
денени чыўдоо эле эмес, ички дїйнєсїн, рухун кїчтєє
болгон. Бардык мамлекеттерде бул кїрєштїн аттары
эле башкача, бирок эрежеси
бир. 2019-жылы Азия чемпионаты єткєрїлгєн. Ага 28
мамлекет катышкан. Анын
23 мамлекети менен келишим тїзїп алганбыз. Федерация жєндєн-жєн ачыла бербейт, ага кєптєгєн документтер тиркелет. Анын
ичинде Жобо бар, Жободо бул спорттун эрежелери
камтылган. Бїгїн 30га жакын мамлекет ушул эреже
менен кїрєшїп жатат.
- Федерациянын ар бир
облуста єз жетекчилери
бар дедиўиздер. Эмки кезекти кайсы облуска бердиўиздер?
- Кыргыз кїрєшїнїн даўкын чыгаралы деп 23 мамлекетте Федерация ачылып
жаткандан кийин 7 облуска да жетекчи дайындалды. Мен 3 ай мурун Чїй
облусуна жетекчи болуп
дайындалгам. Анткени,
Чїй жаштары мени кєрсєтїштї. Єзїм жаш кезимден
таэквандо менен машыгып,
кара курду алгам. Эрежесиз
эр уруш боюнча укук коргоо органдарынын арасында кєптєгєн байгелерге ээ
болуп, эл аралык деўгээлге
чыккам. Кыргыз кїрєшкє
да катышып жїрєм. Спортту жаштар арасында єнїктїрїї їчїн облустан облуска єткєрїїнї салт катары Жобого киргиздик. Ал
бир-эки айда бир єткєрїлєт. Ага эки балбандын кїрєшїп жатканын чагылдырган кубок жасадык, аны эстафета катары улам кийинки облуска єткєрїп беребиз.
Эмки кезекти Ош облусуна
Жумабек деген жигитке єткєрїп бердик. Жакын арада
Ошто болот. Бул спорт аймактар арасында биринчи
жолу башталды. Биринчиси

бийик деўгээлде болсун деп
баарыбыз жапа тырмак Чїй
облусунукун жакшы єткєрїп алдык.
- Мындай ири спорттук
иш-чараны єткєрїїгє каражат кайдан табылат?
- Улут деп бекер айтылбайт. Тарыхты билмейин
келечек болбойт. Азыр
жаштарыбыз улуттук каадасалтка, улуттук оюндарга,
аспаптарга кызыгуусу арта
баштады. Ар бир улут єзїнїн каада-салтын єнїктїрїїгє кызыкдар. Татарстанда “Ядрань” деген компания бар. Анын жетекчиси Татарстандагы “Алыш
кїрєш” Федерациясынын
президенти экен. Алар дагы биз кєтєргєн демилгени
кєтєрїп, єзїнїн жаштарын
улуттук оюнга тартышат.
Ошол компания бизди колдоп, демєєрчї болду.
- Жалпы азыркы спорттун абалына кандай карайсыз?
- Ар бир спорттун артында чоў эмгек жатат. Спорт
чоў каражатты талап кылат. Спортту єнїктїрїї
їчїн баарыбыз кол кабыш
кылышыбыз керек. Ошондо єлкєнїн аты чыгат. Башка єлкєлєрдє желекти спорт
желбиретет эмеспи. Азыр
кыргыз спортчуларынын
деўгээли бийик кєтєрїлдї.
Японияда єткєн Олимпиада оюндарында балбандарыбыз 3 медаль алып келди. Казакстан 25 млн калкы
менен бизден аз медаль алды. 150 млн калкы бар Россиянын алган медалы биз
менен теў. Кудайдан мамлекетибиз єнїксє экен деп
тилешибиз керек. Єлкєбїз
єнїксє Олимпиада єткєрєбїз. Ошондо Олимпиада єткєргєн єлкє єзїнїн оюндарынан спорттун эки тїрїн
киргизгенге милдеттїї. Менин оюмча ошонун бири –
Кыргыз кїрєш, экинчиси –
Кєк-Бєрї болот. Азыр Кыргыз кїрєшїнїн Федерациясы 23 мамлекетте ачылган,
эгер 50 мамлекетте ачылса,
анда Олимпиада комитети
Кыргыз кїрєштї Олимпиада оюндарына киргизгенге
єзї сунуштайт. Дїйнєлїк
деўгээлге чыкканда Улуттук кїрєш деп аталып калат. Буюрса єлкєбїз єнїксє, баарына жетебиз деп
ойлойм.
Сымбат МАКСУТОВА

- 1930-жылы чабандын їй-бїлєсїндє
туулгам. Атам Конокбай колхоздун уюн
багып, мал менен алектенсе, апам саанчы эле. Бала кезден апама жардамдашып
уй саап, оюн деген эмне экенин билген
жокпуз. Апам "Коммунисттик эмгектин Ударниги" болуп Москва шаарына
чейин барып келди. Ал кезде жашоотурмуш тартыш болсо да, атам эмгекчил жана тынчы жок адам болгондуктан, тар замандын агымына баш ийбей
жакшы жашады. Бирок, атамдын ємїрї
кыска болду. Апам жаш курагында 4 кыз,
1 уулу менен жесир калды. Каркыра жайлоосунда ак кар, кєк музда атасыз жетим
чоўойдук. Бала кезди эстесем ачка, ток,
жыртык кийген кїндєр эске тїшєт. Бала чак Улуу Ата Мекендик согушка туура келип, кєрбєгєн кордук, кылбаган иш
калган жок. Бирде мал карасак, бирде силос їйїп, талаада чєп чаап, єгїз жетелеп
тынымсыз ишке байланганбыз. Бутту сунуп эс алган учур болбоду. Мындай кордукту, азаптуу кїндєрдї азыркы жаштарга каалабайм. Бой жетип калган чакта
гана чоў-чоў кыздар 1-классты окудук.
Колубуз бошой калса эле орок орчубуз.
Бир жолу адаттагыдай орок оруп жатып
кєзїм катуу ооруп, карайлап олтуруп калып, їйгє кєтєрїп келишкени эсимде. Ал
кезде кайдагы доктур? Ошондо ачкачылыктанбы же дартпы, айтор эмне болуп
ооруганымды азыр да тїшїнбєйм. Кудай єзї жар болуп, кийин антип ооруган жокмун. Биз кєргєн заман, кордук,
ачкачылык эч качан келечектеги муундардын башына тїшпєсїн. “Жок” деген
сєздїн єзї жаман. Курулдаган курсакка
барар эч нерсе жок шартка баш ийбеске
арга жок эле... Азыр болсо заман жакшы,
пейилди гана оўдошубуз керек.

“ПАРТИЯНЫН
ЧОГУЛУШТАРЫНА
КАРКЫРАДАН КЕЛИП
ТУРЧУМУН”
- Бой жетип турмуш курганы энемдин
жолун жолдоп саанчы болдум. Анткени,
чиедейимден уйлардын арасында саанчылыкка бышкам. Эмгекке кєнгєн жаным ємїр бою саанчы бойдон калдым.
Союз тараганда жумушсуз калдык. Анткен менен кєп жыл партиялык кызматкер болдум. Партиянын чогулуштарына
Каркырадан келип катышып кетип турчумун. Бир жолу чогулушка келатып автокырсыкка кабылып аман калгам. Бетибашым айрылып, жїзїмдєгї чоў тырык
ошондон калды. Їзїрлїї эмгек жолумдун аркасы менен нечендеген медалдар,
ордендер, грамоталар менен сыйландым. Ал кезде эмгекчилердин мээнети
эске алынып, жакшы бааланып турчу.

“КИЧЇЇ УУЛУМДУН
КЇЙЇТЇ КЇЧТЇЇ БОЛДУ”
- Иш менен їй-бїлєнї чогуу алып, 13
бала тєрєдїм. Учурда 11 кызым, бир
уулум єздєрїнчє очор-бачар, мємєлїї дарак болушту. Баары шаарда турушат. Ушуларым аман болушса экен.

Баланыкын башка салбасын. Бир гана
єкїнїчтїїсї эў кичинекей кєкїрєк кїчїк
уулум, келинчеги менен Каракол шаарынан дипломун алып келе жатышып, Тїп
районунан автокырсыкка учурап, чогуу
каза болушту. Уул-келиним менен курсактагы баласы да кошо кетти. Бул жоготуу жїрєгїмдєн кетпейт. Эстесем кїйїтїм кїчтїї. Ушундан улам “башка балдарымдын жамандыгын кєрсєтпє”, - деп
Кудайга жалынам. Балдарымдын кєбїн
їйдєн тєрєдїм. Ал кезде декретте олтурсам да, балдарымдын ичкен-жегени кенен болсун деп улуу кызымды жаздырып
коюп, анын ордуна иштеп кетээр элем.
Анткени, колхоздун саай турган уйлары
кєп болгондуктан абышкама кошулуп уй
саачубуз. Кээ бир аялдар тєрєгєндє уюн
да, ишин да таштап салчу. Мага жардам
болсун деп байкуш кыздарым кабыргасы
ката электе уй сааганга киришкен. Учурда ал кыздарымдан, небере, чєбєрє кєрїп, уулум Мураттын тєрїндє олтурам.
Абышкам ыраматылык 74 жашында каза болуп калган.

“КЭЭ БИР ЖАШТАРДЫН
ЖАШООГО ЖЕЎИЛ
КАРАГАНЫ ЄКЇНДЇРЄТ”
- “Колдо бар алтындын баркы жок”
демекчи, азыркы жаштардын баскантурганы, кийген кийими тууралуу айткым келет. “Мода” деп тытык шымдарды
кийип жїргєн жаштарга нааразымын.
Єткєндє бир жерге барсак жакшынакай кыз эки тизеси тытылган шым кийип алыптыр. Бери чакырып: “Ай кызым,
сен эмне ачарчылыкты тилеп жатасыўбы?! Кудайым берем десе бат эле. Єзїў
келишкен кыз экенсиў. Тизеўди, саныўды кєрсєтїп, жыртып алганыў эмне? Илгери жокчулукта да кыргыздын кыздары
тизесин, санын кєрсєтїп кийчї эмес” деп
тарбиялык сєзїмдї айтып уяткардым.
Бїгїнкї кїндє кээ бир жаштар жашоо
баалуулуктарына баа бергенди билбей
жатышат. Машиненин кымбатын тээп, ак
токочтон жеп, барчылыкта жашагандары
менен тарбияга маани беришпейт. Ал эми
биз байкуш курсакка бирдеме барса сїйїнїп эмгек, эмгек жана эмгек деп жашадык. Ал кезде ак нан эмес, бир аз талканы бар їй бай їй-бїлє деп саналчу. Мїмкїнчїлїктєн пайдаланып, эл-журтка ак
батамды арнагым келет. Кыргыз элимди,
эгемендїї єлкємдї Жараткан колдоп, бузукулук жок болсун. Элибизде тынчтык,
токчулук болсун. Асманыў ачык, курсагыў ток болуудан артык бакыт барбы?
Биз кєргєн ачарчылык, согуш, жыртыкчылыкты эли-журтум кєрбєсїн! Калдайган кыргыз калкыма Жараткан жакшылыгын мол берсин! Оомийин!
Жазгїл КАРБОСОВА
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2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ
ДАЯРДООГО ЖАНА ЄТКЄРЇЇГЄ КАРАЛГАН
СМЕТАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 25-ñåíòÿáðûíäàãû ÏÆ ¹408
Æàðëûãûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4,8,14 áåðåíåëåðèí, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 14-áåðåíåñèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 25-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàÿðäîîãî æàíà ºòêºð¿¿ãº ñìåòàñû 2
000 000 (ýêè ìèëëèîí) ñîì ñóììàñûíäà áåêèòèëñèí (òèðêåëåò).
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí àïïàðàòûíûí ïëàíäîî, ýñåï, îò÷åòòóóëóê áºë¿ì¿ ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû Ìèíèñòðëèãè ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåøèï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàÿðäîîíó
æàíà ºòêºð¿¿í¿ êàðæûëîîíó óþøòóðñóí, áºë¿íãºí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí êàðàæàòòàðûí òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî
êîìèññèÿëàðûíà áåêèòèëãåí ñìåòàãà ûëàéûê áºë¿øò¿ð¿¿í¿
êàìñûçäàñûí.
3. Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàÿðäîîãî æàíà ºòêºð¿¿ãº áºë¿íãºí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí
êàðàæàòòàðûí òèåøåë¿¿ ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà áºë¿øò¿ð¿¿í¿ êàìñûçäàñûí, áåêèòèëãåí ñìåòàãà ûëàéûê
àëàðäû ôèíàíñûëûê æàêòàí êàìñûçäîîíó óþøòóðñóí æàíà
àë êàðàæàòòàðäûí ìàêñàòòóó ïàéäàëàíûëûøûíà êîíòðîëäîî
æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûçäàñûí.
4. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíà Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

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, 4, 8 æàíà 10-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó
äàéûíäîî æºí¿íäº» 2021-æûëäûí 25-ñåíòÿáðûíäàãû
ÏÆ ¹408 Æàðëûãûíûí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç

Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî øàéëîî ó÷àñòêàëàð ¿÷¿í êàëåíäàðäûí òåêñòè òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðû Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹712

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ЄГЇЗ РАЙОНУНУН БАРСКООН АЙЫЛ
АЙМАГЫНДАГЫ КАРАКОЛКА АЙЫЛЫНЫН № 3200 ШАЙЛОО УЧАСТКАСЫН
ЖОЮУ ЖАНА ОРГОЧОР АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН КУРГАК-АЙРЫК АЙЫЛЫНЫН
АЙМАГЫНДА ЖАЎЫ ШАЙЛОО УЧАСТКАНЫ ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Áàðñêîîí
àéûë àéìàãûíäàãû Êàðàêîëêà àéûëûíûí ¹3200 øàéëîî ó÷àñòêàñûí æîþó æàíà øàéëîî÷óëàð ¿÷¿í ìàêñèìàëäóó û¢ãàéëóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà Îðãî÷îð
àéûë àéìàãûíûí Êóðãàê-Àéðûê àéûëûíûí àéìàãûíäà
æà¢û øàéëîî ó÷àñòêàíû ò¿ç¿¿ æºí¿íäº Æåòè-ªã¿ç àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ñóíóøóíóí íåãèçèíäå,
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3,
4, 8-áåðåíåëåðèíå, “Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíåñèíèí 3-áºë¿ã¿íº, 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:

êîîí àéûë àéìàãûíäàãû Êàðàêîëêà àéûëûíûí ¹3200
øàéëîî ó÷àñòêàñû æîþëñóí.
1.1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Áàðñêîîí àéûë àéìàãûíäàãû Êàðàêîëêà àéûëûíûí ¹3200
øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí êóðàìû òàðêàòûëñûí.
2. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Îðãî÷îð
àéûë àéìàãûíûí Êóðãàê-Àéðûê àéûëûíûí àéìàãûíäà
æà¢û ¹3260 øàéëîî ó÷àñòêàñû ò¿ç¿ëñ¿í.
2.1. Æåòè-ªã¿ç àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû æà¢û
ò¿ç¿ëãºí øàéëîî ó÷àñòêàñûíà ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí æàíà ðåçåðâèí ìûéçàìãà ûëàéûê ò¿çñ¿í.
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.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Áàðñ-

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹717

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹710

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООГО
КАТЫШУУЧУ ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ЖАНА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЯСИЙ
ПАРТИЯЛАРЫНЫН ШАЙЛОО ФОНДДОРУНУН
АТАЙЫН ЭСЕБИН АЧУУ ЇЧЇН БАНК
МЕКЕМЕЛЕРИН АНЫКТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 25-ñåíòÿáðûíäàãû ÏÆ ¹408
Æàðëûãûíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 41,42-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4,8 áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîãî êàòûøóó÷ó òàëàïêåðëåðäèí æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí øàéëîî
ôîíääîðóíóí àòàéûí ýñåïòåðèí à÷óó ¿÷¿í «ÐÑÊ Áàíê» ÀÀÊñû
æàíà «Àéûë Áàíê» ÀÀÊñû áàíê ìåêåìåëåðè áîëóï áåëãèëåíñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíà êàðàøòóó Êºçºìºëäººòåêøåð¿¿ òîáó óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíà ûëàéûê êºðñóí.
3. Óøóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ШАЙЛОО
УЧАСТКАЛАР ЇЧЇН КАЛЕНДАРДЫН ТЕКСТТИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹711

ЧЇЙ ОБЛУСУНУН АЛАМЇДЇН РАЙОНУНУН №7176 ШАЙЛОО
УЧАСТКАСЫНЫН ДАРЕГИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Àëàì¿ä¿í îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ¹7176
øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí èìàðàòû êàíààòòàíäûðàðëûê
ýìåñ àáàëûíà áàéëàíûøòóó äàðåãèí ºçãºðò¿¿ æºí¿íäº
ñóíóøòàðäûí íåãèçèíäå, îøîíäîé ýëå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí
1-áºë¿ã¿í¿í 2, 4-ïóíêòòàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 20-ÿíâàðûíäàãû
¹4 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî îêðóãäàðû ìåíåí øàéëîî ó÷àñòîêòîðóíóí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áàøêàðóó òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. ×¿é îáëóñóíóí Àëàì¿ä¿í ðàéîíóíóí ¹7176 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Òºìºíê¿¿-Àëàð÷à àéûëûíûí

Êûðãûçñêàÿ êº÷ºñ¿, 190/á äàðåãèíäåãè «Èíòåë» ä¿êºí
èìàðàòûíàí, Òºìºíê¿-Àëàð÷à àéûëûíûí Êûðãûçñêàÿ
êº÷ºñ¿, 196 äàðåãèíäåãè «Òàéìàø» êîìïüþòåðäèê êëóá
èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.
2. Àëàì¿ä¿í îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàðäûí àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãèí
ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿ òóóðàëóó ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.
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.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹718

АК-СУУ ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Àê-Ñóó îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿcûíûí ì¿÷ºñ¿í¿í
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèíäå, «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¿¿, òàðêàòóó æàíà
øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿
òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àê-Ñóó îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Æàêûïîâà Ñàëòàíàò Èøåíîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- Àê-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí Íàñûìáàòîâ Ñàíæè Ñóëòàíîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
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 àïïàðàòûíûí æåòåê÷èñè Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹719
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2021-жылдын 5-октябры
ШАИМКУЛОВ МАНАС КАНЫБЕКОВИЧТИ №14 ЖАЛАЛ-АБАД ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

По результатам проведенного
конкурса в Государственный
комитет по экологии и климату

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ПРИНЯТЫ И НАЗНАЧЕНЫ НА ДОЛЖНОСТИ:

ЧЕЧИМИ
2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹14
Æàëàë-Àáàä øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Øàèìêóëîâ Ìàíàñ Êàíûáåêîâè÷òè êàòòîî
¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî
äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à
Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Øàèìêóëîâ Ìàíàñ Êàíûáåêîâè÷ ¹14 Æàëàë-

Àáàä øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹14 Æàëàë-Àáàä øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Øàèìêóëîâ Ìàíàñ Êàíûáåêîâè÷êå
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó
æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀÍÛÍ
ÎÐÓÍ ÁÀÑÀÐÛ

Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-îêòÿáðû, ¹280

КУРМАНОВ БАЙЫШ ЖАНТАЕВИЧТИ №30 ЫСЫК-АТА ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

Äóéøåíáèåâ Ý.Ê. - çàì. íà÷àëüíèêà ×óéñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ, Ìóñàêóëîâà Í. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò OOP, Áåãìàòîâ Ê.
- çàâåäóþùèé ñåêòîðîì Áàòêåíñêîãî ÒÓ, Ñàòûëãàíîâ Í. - çàâåäóþùèé
ñåêòîðîì Äæàëàë-Àáàäñêîãî ÒÓ, Ìàäèåâ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÎÎÁ,
Æàêûïîâ À.Ò. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÓÏÊÂÑ, Ìàêñàòáåêîâ À. - ñïåöèàëèñò ÓÏÝ, Áîîáåêîâ Ê. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÓÏÊÂÑ, Ýãèìáàåâ Ð.Þ. ñïåöèàëèñò OOP, Òåìèðãàëååâ Ò.Ò. -ïðåññ-ñåêðåòàðü, Ýñåíáåêîâ À.Í.
- âåä. ñïåö. ÓÃÝÝ, Èñìàèëîâ À. - íà÷àëüíèê ÊÈÑ Îøñêîãî ÒÓ, Äóéøåíáèåâ Ý.Ê. - çàì. äèðåêòîðà ïðèðîäíîãî ïàðêà Õàí-Òåíèðè, Ìóñàêàíîâà Á. - íà÷àëüíèê ÓÝÔÓ, Þñóïîâ Í.Ì. - íà÷àëüíèê ÊÈÑ Äæàëàë-Àáàäñêîãî ÒÓ, Ñàðëûêîâà À. - ãëàâ. ñïåö. ÓÝÔÓ, Òîêòîáîëîòîâà Æ. - çàâåäóþùèé ÓÝÔÓ, Äóâàíêóëîâ Ì.À. - çàâåäóþùèé ÎÏÀÃÝÝ
Äæàëàë-Àáàäñêîãî ÒÓ, Æóñóïîâà Ã.Ä. -çàâåäóþùèé ÎÝÌ ÄæàëàëÀáàäñêîãî ÒÓ, Øàèìêóëîâ Ø.A. - çàâåäóþùèé ÎÎÏÒèÁ Äæàëàë-Àáàñêîãî ÒÓ, Ñàðèåâ ×.À. - ãëàâíûé èíñïåêòîð ÊÈÑ Äæàëàë-Àáàäñêîãî ÒÓ,
Ñàäàáàåâ Æ. - çàì. íà÷àëüíèêà Òàëàññêîãî ÒÓ, Ðàìàíêóëîâ À.Í. - çàâåäóþùèé ÎÏÃÝÝ, Íàìàçáåêîâ Á.Í. - çàâ. ñåêòîðà Òàëàññêîãî ÒÓ,
Îìóðàëèåâ À.Ò. - íà÷àëüíèê ÊÈÑ Òàëàññêîãî ÒÓ, Íàðáåêîâ Ì.Î. -çàâ.
îòäåëîì ÎÎÏÒ, Áåðäèåâ Ä.À. - çàì. íà÷àëüíèêà Áàòêåíñêîãî ÒÓ, Øàäûìàíîâ À.À. - çàâ. ÎÏÀÃÝÝ Áàòêåíñêîãî ÒÓ, Ìàìàòàëèåâ A.Ã. -íà÷àëüíèê ÊÈÑ Áàòêåíñêîãî ÒÓ, Ïèðìàòîâ À.Ì. - çàâ. îòäåëîì ÎÎÏÒÁ,
Àìàíáàåâ Ä.Í. -çàâ. ÎÏÀÃÝÝ Îøñêîãî ÒÓ, Çàêèðîâ Ê.Ê. - çàâ. ÎÝÌ,
Ìóêðàìîâ Û.À.- çàâ. ñåêòîðîì Îøñêîãî ÒÓ, Îìóðàçàêîâ À.À. - çàâ.
îòäåëîì Îøñêîãî ÒÓ, Òóðäóêååâ Æ.Ä. - íà÷. ÊÈÑ Íàðûíñêîãî ÒÓ, Æàìàíêàðàåâ Ý.À. - íà÷àëüíèê ÊÈÑ ×óéñêîãî ÒÓ, Èñìàèëîâ Ó.3. - çàâ.
ÎÏÀÃÝÝ ×óéñêîãî ÒÓ.

Государственный комитет по экологии и климату
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНТНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ:
директор ООПТ, заместитель директора ООПТ,
начальник/заведующий отделом/сектором ООПТ,
главный бухгалтер, главный лесничий, начальник
участка, старший научный сотрудник, начальник
лесопитомника.

Ñ/Î-224

ЧЕЧИМИ
2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹30
Ûñûê-Àòà øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Êóðìàíîâ Áàéûø Æàíòàåâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601 , 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê
êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿
øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿
áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Êóðìàíîâ Áàéûø Æàíòàåâè÷ ¹30 Ûñûê-Àòà

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï
êàòòàëñûí.
2. ¹30 Ûñûê-Àòà øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà
òàëàïêåð Êóðìàíîâ Áàéûø Æàíòàåâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó
æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè
Í.×. Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-îêòÿáðû, ¹301

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñóäàðñòâåííûé àêò î ïðàâå áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèè Á¹020534 (îò 25.06.2015 ãîäà) è òåõíè÷åñêèé
ïàñïîðò íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
«Ýëäèê» ïðè Ôîíäå ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì ïðè
Ìèíèñòåðñòâå èíâåñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Æàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü, Áàçàð-Êîðãîíñêèé
ðàéîí, ñåëî Àðñòàíáàï, óëèöà Þ.Èñëàìîâà, èäåíòèôèêàöèîííûé
êîä 3-02-08-1001-1304 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ä-36

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà
ãîñ. ðåãèñòðàöèè
ÈÏ Áëèíêîâà Äèàíà
Ðàóøàíáåêîâíà
ÈÍÍ 12305199301123
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ат-Башы районунун Казыбек айыл єкмєтїнє караштуу
"Торугарт" участогунун №12 контурундагы 0,80 га
мамлекеттик менчиктеги жер аянтын КР Єкмєтїнїн
09.10.2019-жылдагы №535 токтомуна ылайык
ижарага берїї боюнча конкурс жарыялайт.
Êîíêóðñ 2021-æûëäûí 24-îêòÿáðûíäà ñààò 10.00äº Àò-Áàøû
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èìàðàòûíäà ºòºò.
Êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
¹12 êûçìàòòûê áºëìºãº òèåøåë¿¿ äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóó êåðåê.
Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîí: (0505) 21-40-21, (03534) 2-37-93.

Ñ/Î-225

Жеке ишкер Бабаев
Эмильбек Олжобаевич
(ОКПО 31130297,
ИНН 22003197701012)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòêîíäóãóí
æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø
îáë., ªçãºí ðàéîíó, ÊûçûëÒîî àéûëû.

Ï/Ï-118

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû
àéûë ºêìºò¿í¿í Êðàñíûé
Ìàÿê àéûëûíûí òóðãóíó
Êóëìàíáåòîâ Íàçàðàëè
Òóðêáàåâè÷êå òààíäûê
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðäèê áîþí÷à
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í
ÎÊÏÎ 24237209,
ÈÍÍ 20307196400620
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-104

Óòåðÿííûé äèïëîì ÊÍÓ èì.Æ.Áàëàñàãûíà ¹ÓÂ16005300,
ðåã. ¹003-074 (îò 22 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà) âûäàííûé íà
èìÿ Æýýíáàåâà Îñêîíáàÿ Ñàòûáàåâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-001

Í-621

Бишкекское городское управление Агентство автомобильного, водного транспорта и
весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и коммуникации Кыргызской Республики
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ОРГАНИЗАЦИЮ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ПО МАРШРУТАМ:

I

Íîìåð
ëîòà
II

1

54

2

59

¹501 «Áèøêåê–Êàðàêîë
(ñåâåðîì)»

3

60

¹501 «Áèøêåê–Êàðàêîë
(ñåâåðîì)»

4

61

¹569 «Áèøêåê–
Òåïëîêëþ÷åíêà (ñåâåðîì)»

5

62

¹589 «Áèøêåê–Áîç-Ó÷óê
(ñåâåðîì)»

¹ï/ï

Íîìåð è íàèìåíîâàíèå
ìàðøðóòà
III
¹429 «Áèøêåê–Êºê-Ñàé ÷/ç
Òàðàç»

Âðåìÿ îòïðàâëåíèÿ àâòîáóñîâ

Ìåñòî îòïðàâêè àâòîáóñîâ

IV
20-30
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 20-30
7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-40, 14-10, 14-40, 16-40, 18-00.
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 7-30, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30,
13-40, 14-40, 16-40, 15-00, 18-00.
7-00, 7-50, 8-50, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-20, 15-00, 15-20, 16-20,
17-00, 18-30, 19-15, 19-40.
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 7-00, 7-50, 8-50, 9-10, 10-10, 11-10,
12-10, 13-20, 14-10, 15-20, 16-20, 17-00, 18-30, 19-15, 19-40.
9-50, 15-40.
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 9-45, 15-40.
10-50,12-50.
Îáðàòíî íà ñëåäóþùèé äåíü 10-50, 12-50.

V
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
Àâòîêàññà «Êºê-Ñàé»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
ôèëèàë «Êàðàêîëñêèé
àâòîâîêçàë»

Ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî
àâòîáóñîâ
VI
2
14

ÎñÎÎ Àâòîâîêçàë «Àê-Æîë»
ôèëèàë «Êàðàêîëñêèé
àâòîâîêçàë»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
Àâòîêàññà «Òåïëîêëþ÷åíêà»
ÃÏ «Êûðãûç àâòîáåêåòè»
Àâòîêàññà «Áîç-Ó÷óê»

20
4
4

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëþáûå þðèäè÷åñêèå èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå êàê ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè.
Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ìîãóò ïîëó÷èòü êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.×óéêîâà ¹149, òåë.: (0312) 45-59-18.
Çàÿâêà è êîíêóðñíûå äîêóìåíòû ïðèíèìàåòñÿ ñ 5 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî 3 íîÿáðÿ 2021 ãîäà äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë. ×óéêîâà ¹149,
ÁÃÓ ÀÀÂÒèÂÊ ÌÒÊ ÊÐ.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ 5 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.×óéêîâà ¹149, ÁÃÓ ÀÀÂÒèÂÊ ÌÒÊ ÊÐ.
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ

Ñ-836

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ПРИКАЗ

“ЭЛ АРАЛЫК АВТОМОБИЛЬ ТАШУУЛАРЫН УЮШТУРУУГА ЖАНА
ЖЇЗЄГЄ АШЫРУУГА ЖООПТУУ АДАМДАРДЫН КЕСИПТИК
КОМПЕТЕНТТЇЇЛЇГЇН ТАСТЫКТОО ЖАНА ТИЕШЕЛЇЇ
СЕРТИФИКАТТАРДЫ БЕРЇЇ ТАРТИПТЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ”

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЦ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЫПОЛНЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК, И
ВЫДАЧИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ»

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТРАНСПОРТ ЖАНА
КОММУНИКАЦИЯЛАР МИНИСТРЛИГИНИН

БУЙРУГУ
Ýë àðàëûê àâòîìîáèëü òàøóóëàðûí óþøòóðóó æàíà æ¿çºãº àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó àäàìäàðäûí êåñèïòèê êîìïåòåíòò¿¿ë¿ã¿í òàñòûêòîî æàíà òèåøåë¿¿ ñåðòèôèêàòòàðäû áåð¿¿ òàðòèáèí ðåãëàìåíòòåøòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí “Àâòîìîáèëü
òðàíñïîðòó æºí¿íäº” Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå æàíà 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í “Áèð êàòàð ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó àòêàðóó îðãàíäàðûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì òàðòèïòåðäè èøòåï ÷ûãóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäºã¿”
¹530 òîêòîìóíà ûëàéûê

Â öåëÿõ ðåãëàìåíòàöèè ïîðÿäêà ïîäòâåðæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè
ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê, è âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâèäåòåëüñòâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Îá àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå» è 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

ÁÓÉÐÓÊ ÊÛËÀÌ:

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ýë àðàëûê àâòîìîáèëü òàøóóëàðûí óþøòóðóóãà æàíà æ¿çºãº àøûðóóãà æîîïòóó
àäàìäàðäûí êåñèïòèê êîìïåòåíòò¿¿ë¿ã¿í òàñòûêòîî æàíà òèåøåë¿¿ ñåðòèôèêàòòàðäû
áåð¿¿ Òàðòèáè áóë áóéðóêòóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Ìàìëåêåòòèê àâòîìîáèëü, ñóó òðàíñïîðòó æàíà ñàëìàê-ãàáàðèòòèê êîíòðîëäîî àãåíòòèãè:
- ýë àðàëûê àâòîìîáèëü òàøóóëàðûí óþøòóðóóãà æàíà æ¿çºãº àøûðóóãà æîîïòóó àäàìäàðäûí êåñèïòèê êîìïåòåíòò¿¿ë¿ã¿í òàñòûêòîî æàíà òèåøåë¿¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ áåð¿¿ Òàðòèáèí ýë àðàëûê àâòîìîáèëäèê êàòòàìû ìåíåí àëåêòåíãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
æ¿ðã¿í÷¿ æàíà æ¿ê òàøóó÷óëàðûíà æåòêèðñèí;
- ýë àðàëûê àâòîìîáèëäèê êàòòàìû ìåíåí àëåêòåíãåí æ¿ê òàøóó÷óëàð òàðàáûíàí ýë
àðàëûê àâòîìîáèëü òàøóóëàðûí óþøòóðóóãà æàíà æ¿çºãº àøûðóóãà æîîïòóó àäàìäàðäûí êåñèïòèê êîìïåòåíòò¿¿ë¿ã¿í òàñòûêòîîíóí æàíà òèåøåë¿¿ ñåðòèôèêàòòàðäû áåð¿¿í¿í Òàðòèáèí àòêàðóóíó êºçºìºëãº àëñûí.
3. Ïðåññ-êàò÷û Ê.Äîñóìáåòîâãî áóë áóéðóêòó êàòòîîäîí ºòêºí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íä¿í è÷èíäå “Ýðêèí-Òîî” ãåçèòèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
âåá-ñàéòûíà, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð
ìèíèñòðëèãèíèí âåá-ñàéòûíà æàðûÿëîîíó êàìñûç êûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí Àâòîìîáèëü æàíà òåìèð æîë áàøêàðìàëûãûíûí áàø÷ûñû À.Àêìàòîâãî:
- ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå óøóë áóéðóêòóí êº÷¿ðìºñ¿í ýêè íóñêàäà, ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäå, êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê êàðàæàòòàðûíäà æàðûÿëàíãàí áóëàãû æºí¿íäº ìààëûìàòòû êºðñºò¿¿ ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå æºíºòñ¿í;
- óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìàò ¿÷¿í æºíºò¿ëñ¿í.
5. Áóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
6. Áóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êºçºìºëäºº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðèíèí àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó òàðìàãûí òåéëºº÷¿ îðóí áàñàðûíà æ¿êòºëñ¿í.
Ìèíèñòð

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê,
è âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâèäåòåëüñòâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
2. Ãîñóäàðñòâåííîìó àãåíòñòâó àâòîìîáèëüíîãî, âîäíîãî òðàíñïîðòà è âåñîãàáàðèòíîãî êîíòðîëÿ ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:
- äîâåñòè Ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâîçîê, è âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâèäåòåëüñòâ äî ñâåäåíèÿ ïàññàæèðñêèõ è ãðóçîâûõ ïåðåâîç÷èêîâ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåæäóíàðîäíûå àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêè;
- âçÿòü íà êîíòðîëü âûïîëíåíèå ïåðåâîç÷èêàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ìåæäóíàðîäíûå
àâòîìîáèëüíûå ïåðåâîçêè Ïîðÿäîê ïîäòâåðæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà îðãàíèçàöèþ è âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ àâòîìîáèëüíûõ
ïåðåâîçîê, è âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâèäåòåëüñòâ.
3. Ïðåññ-ñåêðåòàðþ Äîñóìáåòîâó Ê.Ð. îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâàíèå íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî», íà îôèöèàëüíîì âåá-ñàéòå Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè, à òàêæå íà âåá-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ðåãèñòðàöèè.
4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëüíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Àêìàòîâó À.Ò.:
-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 èíôîðìàöèè îá èñòî÷íèêå åãî îïóáëèêîâàíèÿ, â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà â ñèëó íàïðàâèòü åãî â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ èíôîðìàöèè.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êóðèðóþùåãî ñôåðó àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ìèíèñòð

Ý.À.ÎÑÎÅÂ

ã.Áèøêåê, 4 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹291

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-îêòÿáðû, ¹291
Áóéðóêòóí òèðêåìåñèí ÊÐ Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð
ìèíèñòðëèãèíèí ñàéòûíàí òààíûøñà¢ûçäàð áîëîò http://mtd.gov.kg

Ý.À.ÎÑÎÅÂ

Ïðèëîæåíèþ ê ïðèêàçó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà
Òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé ÊÐ http://mtd.gov.kg
Ñ-666

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на замещение следующих вакантных административных государственных должностей
Ведущий специалист Управления государственной политики в
электроэнергетике (категория М-А) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè «Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðîýíåðãåòèêà», à òàêæå äîïóñêàåòñÿ âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Специалист Управления государственной политики в электроэнергетике
(категория М-Б) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè «Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðîýíåðãåòèêà», à òàêæå äîïóñêàåòñÿ âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Главный специалист Управления тяжелой промышленности
(категория С-Б) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì: «Ýêîíîìèêà», «Ýíåðãåòèêà», «Ìàòåðèàëîâåäåíèå, ìåòàëëóðãèÿ è ìàøèíîñòðîåíèå», «Ãåîëîãèÿ», «Ãîðíîå
äåëî», à òàêæå äîïóñêàåòñÿ âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå òðåõ ëåò.

Ведущий специалист Отдела финансов и бухгалтерского учета
(категория М-А) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì: «Ýêîíîìèêà», «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò, àíàëèç è àóäèò».
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Специалист по цифровизации Отдела стратегического планирования и
цифровизации (категория М-Б) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì: «Òåëåêîììóíèêàöèÿ»,

«Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà».
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Заведующий Сектором управления человеческими ресурсами
(категория С-А) – 1 единица
1. Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê, à òàêæå äîïóñêàåòñÿ âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Ñòàæ è îïûò ðàáîòû:
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé è/èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî ñîâîêóïíîñòè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ëèáî ñòàæ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå íå ìåíåå òðåõ ëåò.

-

-

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:
Ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì âàêàíñèè (îáðàçåö íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà);
Ëè÷íûé ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ (çàïîëíåííûé) ñ ôîòîãðàôèåé;
Àâòîáèîãðàôèÿ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè);
Ðåçþìå;
Ôîòîãðàôèÿ ðàçìåðîì 3õ4 íà êðàñíîì ôîíå (4 øò.);
Êîïèþ ïàñïîðòà (îðèãèíàë ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ, à òàêæå íà ýòàïå òåñòèðîâàíèÿ);
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè è ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè ñëóæáàìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî ìåñòó ðàáîòû), ïîäøèòûå â äåëî;
Ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà (æåëàòåëüíî).
Ãðàæäàíå, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ,
íå îòâå÷àþùèå óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ.

Ïðèìå÷àíèå: Êîíêóðñàíòû äîëæíû ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû â Ñåêòîð óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè è ïðîìûøëåííîñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â
ãàçåòå "Ýðêèí-Òîî", ïî àäðåñó: áóë. Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò 218.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (1094, 1095).

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

15

2021-жылдын 5-октябры

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛКТЇ (ТУРАК ЇЙ) САТУУ
БАШТАЛГАНДЫГЫН ЖАРЫЯЛАЙТ ЖАНА БАРДЫК
КЫЗЫККАН ЖАКТАРДЫ КАТЫШУУГА ЧАКЫРАТ

«Баткен шаары, Келечек кварталы, Курманжан
Датка атындагы кєчє дареги боюнча жайгашкан
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен
областындагы єкїлчїлїгїнїн административдик
имараты» объекти боюнча курулуш-монтаждоо
жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча
АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

¹

Êûéìûëñûç ì¿ëê

Ñàòóó áààñû,
ñîì ìåíåí

1

Òóðàê ¿é, äàðåãè: Æàë àéûëû, Âåñåííÿÿ
êº÷ºñ¿, 1-¿é (ïàéäàëóó àÿíòû – 38,3 êâ.ì.
æàíà æåð ¿ë¿ø¿ – 497,7 êâ.ì)

1 483 000

Тоорук єткєрїї кїндєрї: 2021-жылдын 1-октябрынан
тартып 31-декабрына чейин.
Тєлєє формасы: нак жана нак эмес эсептешїї.
Билдирмелер 2021-жылдын 30-декабрында саат
17.00гє чейин кабыл алынат.
Бардык каалоочуларга 2021-жылдын 5-октябрынан
тартып 20-декабрына чейин ачык эшик кїндєрїндє турак
їйдї карап чыгууга жана билдирме формасын 2021-жылдын 1-октябрынан тартып 30-декабрына чейин Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги
боюнча же sale@nbkr.kg электрондук почта аркылуу саат
9.00дєн 17.00гє чейин алууга болот.
Сатуучунун дареги жана телефон номери: Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101, тел.: +996 (312)
66-91-52; +996 (312) 66-91-53, электрондук почта:
sale@nbkr.kg.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ

Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 11-ноябрында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алууєткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Катышуучулар їчїн сынак алдында конференция
2021-жылдын 26-октябрында саат 14.00дє видеоконференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 16-ноябрында саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти,
168 дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 16-ноябрында саат 14.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча каралат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-91-55 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу
техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Ноокат райондук сот аткаруучулар
кызматтык бєлїмї

Кыргыз Республикасынын аймагында каттоодон єткєн потенциалдуу контрагенттерге (сунуштоочулар/подрядчылар)
товарларды сатып алууда берилген сунуштарга баа берїїдє
эл аралык катышуучуларга салыштырмалуу, товарлардын
жергиликтїї єндїрїїчїлєр тарабынан чыгарылгандыгын,
ошондой эле алардын коопсуздугун жана сапатын тастыктоочу документтерди берген шартта, чет єлкєдє єндїрїлгєн товарларга берилген билдирмелерге салыштырмалуу
Кыргыз Республикасынын аймагында ички сунуштоочулар тарабынан чыгарылган товарларга сунуштаган баасына 10 пайыз єлчємїндє жеўилдик берилет.
Сынакка катышуу їчїн документтер 2021-жылдын
28-октябрында саат 17.00гє чейин Бишкек шаары,
Т.Їмєталиев кєчєсї, 101 дареги боюнча же tender@nbkr.
kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде берилет.
Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 20-октябрында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режиминде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 2-ноябрында
саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168
дареги боюнча кабыл алынат.
Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.
Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 2-ноябрында
саат 15.00дє каралат.
Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52
телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Гос. акт и договор купли продажи на имя
Акымбаева Замирбека Ариповича.

Í-620

Ноокат райондук соту тарабынан 06.08.2021-жылы берилген
№ГД-791/21-05 сандуу аткаруу барактын негизинде карызкор
Болушова Сапияга таандык болгон Ош облусунун Ноокат
районунун Н.Исанов айыл аймагынын Чеч-Дєбє айылында
жайгашкан 5-05-10-1005-0352 сандуу иден. коддогу жалпы
пайдалануу аянты - 65,48 ч.м., жашоо аянты - 41,4 ч.м.,
жер участогунун аянты - 2068,0 ч.м. болгон жер тилкесинде
жайгашкан турак жайы баштапкы баасы 1 383 993 (бир миллион
їч жїз сексен їч миў тогуз жїз токсон їч) сом 16 тыйын наркта
биринчи ирет 2021-жылдын 11-ноябрь кїнї саат 10.00дє
кыймылсыз мїлк жайгашкан жерде (аукционго) эл алдында ачык
соода-сатыкка коюлат.
Ñàòûêêà êàòûøóó ¿÷¿í áàøòàïêû áààäàí 5% àëäûí àëà òºëººãº æàíà
ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó àóêöèîí
áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðóí á¿òºò, àóêöèîíäóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ àòàëãàí
àëàðìàí ñóììàíû æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå òºëººãº ìèëäåòò¿¿. Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåïòè Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁäàí àëñà¢ûçäàð áîëîò.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í (Íîîêàò øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹10, Íîîêàò
ðàéîíäóê ñîòó 1-êàáàò, 8-êàáèíåòèíå êàéðûëñà¢ûçäàð
áîëîò). Òåë.: (0556) 19-90-22, (0776) 19-90-22:
5% òºëºí¿¿÷¿ ýñåï.
1) Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ýñåáè, "ÐÑÊ Áàíê" ÀÀÊíûí Íîîêàò ºê¿ë÷¿ë¿ã¿.
2) Ðàñ/ñ÷åò 4407092100000157
3) ÁÈÊ 440701

Ñ-800

АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75

ОсОО «Ихсан-Орикс»

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

Í-612

Æóìàáàåâà Êóíäóñ
Æà¢ûáàåâíàãà òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ×¹553961
(25.08.2014-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá
àéûëûíûí Ìàíàñ êº÷ºñ¿í¿í ¹3
¿é¿í¿í æàøîî÷óñó Òîêòîãóëîâà
Ñàïèðà Êàëäàðîâíàãà
òààíäûê ìàì. àêòûñû
×¹138509 (20.03.2008-æ.)
æàíà êåëèøèìè ¹13028
(09.09.2009-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Æ.È.

Àêìàòàëèåâ Îëæîáàé
Ñàïàðáåêîâè÷êå òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Êûçûë-Òóó
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Òàøòàê àéûëûíäàãû æåð
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò (ñåðèÿñû × ¹677576,
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-0507-1013-0111) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-36

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëÿ) 0130112 íà èìÿ
Ùåëîêîâîé Àëëû
Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

“Áîîáåê óóëó Àðòûê
àòûíäàãû Êîîìäóê”
Êàéðûìäóóëóê ôîíäóíóí
Æà¢û ªçãºí ó÷àñòêàñûíàí
ýýëåãåí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãóí
áåð¿¿ áîþí÷à æåðãå
æàéãàøòûðóó äîêóìåíòòåðè
æàíà òàðòóóëîî êåëèøèìè
01.12.2016-æ. èäåí. êîä 5-0618-0003-2783 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-618

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

Укук бєлїмї – 62-38-78

Òàãàåâà Òàòòûá¿á¿
Àêïàðàëèåâíàãà òèåøåë¿¿
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ
×¹990328 (14.05.2021-æ.)
æàíà ¿éä¿í òåõ. ïàñïîðòó
7-01-11-1001-1482 ¿éä¿í
êèòåï÷åñè æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ñ 10 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.
• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1000 ñîì
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (1 âûïóñê) - 18% ãîäîâûõ
Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 5 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 219, 9-é ýòàæ.
Ïåðâûé âûïóñê îáëèãàöèé ÎñÎÎ «Èõñàí-Îðèêñ» çàðåãèñòðèðîâàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 29 èþíÿ 2018 ã. (KG 0201219118).

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс
Уюлдук тел.: (0705) 11-75-87
(0773) 11-75-87

Маданият бєлїмї – 62-18-64

Í-615

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè ÎñÎÎ
«Áàðêàò-àìàò» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíîé.

Веб-сайт – 62-38-74

Саясат жана экономика
бєлїмї – 66-22-27

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
×¹440666 íà èìÿ Õàëèòîâîé
Ãóëüíàç Ìàæèòîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ИМЕННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ
ОБЛИГАЦИЯМ ПЕРВОГО ВЫПУСКА.

Коммерциялык директор

Бєлїмдєр:

УТЕРЯ

Ð.Æ.

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

ЖОГОЛДУ

Í-616

ТАРАЗА-САЛМАК КОМПАРАТОРЛОРУН (64 КГ ЧЕЙИН)
ЖАНА Е2 ГИРЯНЫ (20 КГ) САТЫП АЛУУ БОЮНЧА
ЭЛ АРАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Просим вернуть за вознаграждение по тел.:
(0507) 23-11-09, (0550) 41-33-82, (0706) 67-04-04,
(0707) 42-35-72.

Ноокат районундагы
Кыргыз-Ата айыл
єкмєтїнїн Кыргыз-Ата
айылынын тургуну Алиев
Аккозу Сартбаевич
(ИНН 21202196800744,
ОКПО 24223911)
ºç èøìåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòóï æàòêàíäûãûí
áèëäèðåò.
Ï/Ï-428

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64
Башкы эсепчи – 62-38-73

Í-619

Ï/Ï-472

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

Компьютердик
борбор – 62-38-74

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

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹965. Íóñêàñû 4290
Áàñóóãà 04.10.2021-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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9-октябрь – Бїткїл Дїйнєлїк почта кїнї

Жаратмандык

Абдилабек ЭШИЕВ:

“БЕЛГИЛЕНГЕН ПЛАНДЫ
100%га АТКАРДЫК”
“Кыргыз Почтасы” мамлекеттик
ишканасынын Ноокен райондук
филиалынын башчысы Абдилабек
Эшиевди кесиптик майрам алдында
кепке тарттык.
- Абдилабек Кайымович, кесиптик
майрамга кандай ийгиликтер менен
келдиўиздер?
- “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын Ноокен райондук филиалынын эмгек жамааты Бїткїл Дїйнєлїк почта кызматкерлеринин кесиптик
майрамын эмгектеги жакшы ийгиликтер менен тосуп алдык. 2021-жылдын 9
айында калкка кат посылка, эл аралык
почта алуу жана жєнєтїї ошондой эле
акча которуу кызматтарын єз убагында жїргїздїк.
Райондун аймагында жашаган калкты
жарандык абалдын актыларын каттоо,
калкты паспорттоштуруу жана каттоо
бєлїмї, ошондой эле “Унаа” мамлекеттик ишканасынын райондогу мекемеси
менен биргелешкен келишимдердин негизинде келген паспортторду жана айдоочулук кїбєлїктєрдї Кочкор-Ата шаарына, Бїргєндї айыл аймагында жайгашкан бєлїмдєрїнє єз убагында жеткирип жатабыз.
Белгиленген план-тапшырмабыз 9 айдын жыйынтыгы боюнча 100%га аткарылып, анын ичинен социалдык тєлємдєр
боюнча 102,5%ды тїздї.
- Пенсионерлерге кошулуучу тєлємдєр кандай болуп жатат?
- Азыркы кїндє КРнын Президентинин Жарлыгына ылайык 1-октябрга карата кєбєйтїлгєн пенсияны кайра эсептєє жїргїзїлїп жатат.
- Гезит-журналдарга жазылуу иштерине да токтолсоўуз?
- Райондук мамлекеттик администрациянын, айыл аймактарынын жана
мекеме-ишканаларынын колдоосу менен гезит-журналдарга жазуу иштерин
да жїргїзїп жатабыз.
- Мына ушундай ийгиликтерди жаратууда почта кызматкерлеринин

эмгеги чоў эмеспи, алардын аттарын
да атай кетсеўиз?
- Мыкты иштегендердин катарына
камсыздоо бєлїмїнїн башчысы Г.Тургунбаева, башкы эсепчи Ч.Султанова, пенсия тєлємдєрї боюнча оператор
З.Култаева, операторлор Ж.Мамаюсупова, Б.Каныбекова, гезит-журналдарды
таркатуучу С.Мундузбаева, бирдик байланыш бєлїмїнїн башчысы Р.Турсункулова, Сакалды байланыш бєлїмїнїн
башчысы К.Юсупов, Кочкор-Ата шаардык байланыш бєлїмїнїн башчысы
Т.Їсєнбаева, Бїргєндї байланыш бєлїмїнїн башчысы Б.Мамиров, Арал, Ношкен байланыш бєлїмдєрїнїн башчылары Т.Оморов, А Туйалиевдерди кошууга
болот. 9-октябрь – Бїткїл Дїйнєлїк почта кїнїнє карата райондун бардык байланыш бєлїмдєрїндє “Эл аралык кат жумалыгы” єткєрїлєт.
- Алдыдагы келе жаткан кесиптик
майрамыўыздар менен куттуктайбыз.
- Рахмат.
Орункул САТЫКУЛОВ

ТУРМУШ САХНАСЫНДА
ЖАРАЛГАН ТЕАТР
А.Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалыкдрама театрынын тїзїлгєндїгїнє быйыл 17 жыл болду. Биринчи жетекчиси болуп
Кыргыз Республикасынын эл
артисти Аппаз Жайнаков дайындалып, алгачкы театралдык пьесалар коюлган. Албетте, тарых мерчеми менен
алганда 17 жыл кєз ирмемдик убакыт болоор. Бул жылдар аралыгында Баткен театры аймагыбыздын маданий
тармагынын єнїгїїсїнє єзїнїн єлчєєсїз салымын кошо
алды. Театрды тїптєєдє жана
калыптандырууда эмгеги сиўген, єлкєбїздїн єрїкзар аймагынан чыккан инсандарыбыз: Мурзапар Їсєн, Нууман
Сайдуллаев, Гылам Абдрахманов, Эгемберди Эрматов, Аскар
Ражабалиевдер алтын тамгалар
менен жазылып кала бермекчи. Ал эми театрдын эў алгачкы
жетекчиси Аппаз Жайнаковдун
эмгеги єзїнчє сєз кылууга татыйт. Анын театрды профессионал театрлардын катарына
алып чыгууга болгон аракети зор болду. Натыйжада улуу
обончунун жетекчилиги жана
уюштуруучулук мээнетинин
аркасынан маданияттын чыныгы кесипкєй таланттуу ишмерлеринин катары єсїп чыкты. Театр жамаатындагы учурда эмгектенип жатышкан КРнын маданиятына эмгеги сиўген ишмерлери Мансур Парпиев, Махаматжан Козубаев,
жазуучу Сайдимар Султанмуратов, мыкты музыкант Карим
Дыйканов, белгилїї ырчылар
Зуура Умарова, Айгїл Исаева,
актёрлор Райымкул Мураталиев, Зулайка Нусратова, Каланбек Маккамов, Абдимитал Султанов, Парихан Момунова сыяктуу калкыбыздын

казынасын байыткан чыгармачыл инсандарыбыз театрдын сахнасынан такшалып
чыгышып, элибиздин сыймыгы болуп калды. Бул куттуу жайда мыкты сахна чеберлерин тарбиялоо менен алардын чыгармачылыгын калкыбыздын калыў катмарына
жеткирїїгє кеўири мїмкїнчїлїк тїзїлдї. Кийинки кезде жаштар арасында таланты
менен таанылышкан Гїлїмкан
Садирова, Давлет Мажит уулу,
Нуржамал Орозбаева, Максат
Жайнаков, Элеман Аширбек
уулу, Эсенбек Мамат уулу жана Айбек Жунусовдор мыкты
ийгиликтерди жаратып жатышкандыгы кубандырбай
койбойт. Албетте, сахнадагы
ийгиликти жаратууда кєшєгє
артында турган сїрєтчї, музыка коюучу, кастюмер, бутафор, жарык берїїчї єўдїї
кызматкерлердин эмгеги алкоого арзыйт. Театрдын ийгилиги жамааттын биргелешкен
аракетинин аркасында жаралат эмеспи.
Театрды ар тараптуу колдоого алуу боюнча алгылыктуу аракеттер кєрїлїп жатат.
Мамлекет тарабынан капиталдык ремонт жасалды. Буга
кошумча Россияда эмгектенип
жаткан мекендештерибиздин
“Єрїкзар” коомунун жардамы
менен театрдын айланасына
электр жарыгы орнотулуп, Баткен шаардык мэриясынын колдоосу менен тосмолор коюлду.
Таланттуу, жаш режиссёр Курбанбек Ниязкулов эки жылга
чукул маўдай терин тєгїп иштеп, артисттердин кесипкєйлїгїн жаўы бийиктикке кєтєрїїнїн аракетин кылды.
Концерттер, чыгармачыл кечелер, фестивалдар жана сынактар єткєрїлїп, театрдын

репертуарын жаўылоо їстїндє иштер жїрїїдє. Акыркы
жылдардагы дїйнє жїзїндє
болуп жаткан пандемия театрдын ишмердїїлїгїнє залакасын тийгизбей койгон жок.
Сахнадагы тынымсыз чыгармачыл процесстин токтоп калуусуна жол бербєє башкы
максатыбыз болду. Анткени,
чыгармачылык ар дайым изденїїчїлїктї талап кылган
иш-аракет эмеспи. Биздин гана эмес, жалпы єлкє башына тїшкєн кыйын кырдаалда
элибизди моралдык, руханий
жактан колдоп турууда театрдын артисттери тынымсыз эмгек кылышты. Республикадагы театрлар арасында санарип
форматында їлгї болоорлук иш
алып баргандыгыбыз їчїн Маданият, маалымат, спорт жана
жаштар саясаты министрлигинин 200 000 сом акчалай сыйлыгын жеўип алдык. Ошондой
эле республикалык фестивалда Баткен театры тарабынан сунушталган спектаклдын музыкалык жасалгасы мыкты деп табалып, таланттуу музыка коюучубуз Алтынбек Нажимидинов
да акчалай сыйлыкка татыктуу
болду. Биздин аракетибиз текке
кетпестен ар дайым кєрїїчїлєрїбїз колдоп, жылуу сєзїн айтып, ишибиздин натыйжалуу
болуусуна дем берип турушат.
Бул чыгармачыл адамдар їчїн
єтє маанилїї жана баалуу.
Президентибиз
Садыр
Жапаров тарабынан “Инсандын руханий-адеп-ахлактык
єнїгїїсї жана дене тарбиясы
жєнїндєгї” Жарлыгына ылайык бир топ жакшы максаттарды алдыбызга коюп олтурабыз. Элибиздин ынтымагы
жана жергебиздин тынчтыгы
болсо, Баткен театрынын келечеги дагы алдыда демекчимин.
Мамажан БЕРДИШЕВ,
Аппаз Жайнаков
атындагы Баткен облустук
музыкалык-драма
театрынын директору

Элдик пикир
Мукалай МОЙНОКОВ:

“КООМДУК КЕЎЕШ –
КООМУБУЗДУ ОЎДОЙТ”
Президент Садыр Жапаров єлкєнї єнїккєн мамлекеттердин
катарына кошсом деген тилегин, максатын ар дайым ачык
айтып жатат. Бул тилекти, максатты ишке ашыруу
їчїн жалпы элдин колдоосу зарыл болуп турат. Коомубуз
“жаман адат” болуп калган бєлїнїїдєн арылып, бир
ураандын алдына бириксе, мамлекет тез эле кїчтїї єлкєгє
айланат. Республиканын бардык аймактарында, чоў-чоў
мекемелерде ємїр баяны таза, чындыкты бетке айткан,
улуу-кичїїгє калыс мамиле кылган, ыймандуу адамдардан
тїзїлгєн Коомдук кеўеш (жыйын) тїзїлїп, ошол уюм
алгылыктуу иш алып барышы керек, - деген демилге менен
биздин гезитке Кызыл-Суу айылынын тургуну, Жети-Єгїз
районундагы “Адилет кайрымдуулук” коомдук бирикмесинин
тєрагасы, ардагер Мойноков Мукалай аксакал келип, кепти
тємєндєгїчє баштады.
– Кыргыз эли тїрк тилдїї калктардын ичинен эў байыркысы болуп саналат. 840-жылы Улуу Кыргыз Каганаттыгын курган. Анда
“ташы кєккє учуп”, бардык жактан
єнїккєн учуру болгон. Ошол кезде кыргыздар 40 уруудан туруп, ар
бир урууну Аксакалдар же Даанышмандар кеўеши башкарган. Алардын
айтканы айткандай, дегени дегендей кынтыксыз аткарылып туруучу.
Анткени, бул Кеўештеги ар бир адам
чынчыл, кара кылды как жарган калыс, баатыр, акылман, айткан сєзгє
бек, ыйманга туруктуу болушкан.

Кырк уруунун ар бирин жогорудагыдай мыкты Аксакалдар кеўеши башкаргандыктан, кыргыз эли
Улуу Кєчмєн империя кура алган.
Эў негизгиси аларда: темирдей бекем тартип, адилет падышага тегиз
баш ийген улуу ынтымак болгон.
Менин айтайын дегеним – азыр
Єлкє боюнча ар бир айыл єкмєттє, айрым чоў-чоў ишканаларда
ушундай Кеўеш болсо (биз Коомдук жыйын деп атап койдук), ага
мїчє болуп ошол аймакта жашаган жаштардын, орто жана улуу
муундардын кадыр-барктуулары,

ар тїрдїї кесипте таза иштеген
жарандар, дин єкїлдєрї, коомдук
уюмдардын татыктуулары тартылса максатка жетмек. Бул уюм
эл тарабынан шайланып, сотко,
укук коргоо органдарына чейинки бардык маселелерди карамак.
Мисалы, кайсы бир айыл єкмєттїн
аймагындагы мал уурулуктар, жер
талаштар, їй-бїлєлїк чыр-чатактар,
айыл єкмєттєгї коррупцияга шектелген иштер, дин боюнча чектен
чыгуулар, жаштардын тентектиги,
ичимдикке берилїї, наркомания
сыяктуу ж.б. кєйгєйлєрдїн алдын

алууга болот. Булардын бардыгын
Коомдук Кеўеш карап, тартипке
салып коймок.
– Сиз айтып жаткан маселелерди карай турган жергиликтїї бийлик, мамлекеттик укук
коргоо органдары, айылдарда
Аксакалдар соту дегендер бар
эмеспи. Алар эмне кылып олтурат?
– Ооба, алар бар, бирок жетишпей жатпайбы. Жетишсе дагы
алардын караган иштеринин айрымдары эффективдїї жыйынтык
бербей жатат. Мында мен коомубуздун материалдык жагына эмес,
моралдык жагына кєбїрєєк кєўїл
буруп жатам. Маселен, айылдагы
мал уурдаган эки-їч жигиттин маселесин Коомдук кеўештин мїчєлєрї карап, аларды уяткарып, мал
ээсинен кечирим суратып, чыгымды кайра ордуна койдуртуп койсо,
ошол натыйжалуу болушу мїмкїн.
Дароо эле он жылдан ашык убакытка камап жибербей, тарбияга
чакыруу адамдын оўолушуна жакшы таасир берет. Буга карата їйбїлєлїк ажырашуулар, жаштардын
мушташуулары, диний пикир келишпєєчїлїктєр, ичимдикке, наркоманияга берилїї сыяктуу мисалдарды миўдеп келтире берсек
болот. Алардан коомубуз эбегейсиз зыян тартып жатпайбы.
– Ушул идеянын їстїндє єзїўїз эле иштеп жатасызбы же
тарапташтарыўыз да барбы?
– Албетте, мен жалгыз эмесмин.
Мени менен кошо элдик адамдар
Акун Саякбаев, Кален Жетимишбаев, Боромбай хандын чєбїрєсї
Эмин Шамырканов ж.б. иштешип

келїїдє. Бул идеяны иштеп чыгууда Россиядагы алтайлык кыргыздардын лидерлери, ошондой
эле коўшу казак жана башкыр туугандардын акылы тунук карыялары менен кеўештик. Єлкєбїздєгї кєптєгєн жетекчилер, окумуштуулар, депутаттар, жазуучулар,
саясатчылар менен жолугушуулар
болуп, иш алып барылды. Анын
ичинен кээ бирлерин атап кетсем: Жогорку Кеўештин Тєрагасы
Талант Мамытов, коомдук ишмерлер Э.Каптагаев, У.Жылкыбаев,
Д.Моўолдоров. Э.Джантаев. ж.б.
Коомдук уюмдун жол-жобосу
буга чейин “Коомдук кеўештин
(жыйындын) иштєє ыкмалары”
деген ат менен їч жолу миўдеген
тиражда брошюра катары басылып
чыкты. Маселе ондон ашык жолу
телекєрсєтїїлєрдє талкууланды,
жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган. Мамлекеттин жетекчилерине, коомчулукка кайрылуулар болгон. Ысык-Кєл облмамадминистрациясы колдоого алды. Жети-Єгїз раймамадминистрациясы колдоп, ушул район биздин идеяны ишке ашырыш їчїн
республикада "пилоттук район"
болуп калды десем жаўылышпайм. Азыр жергиликтїї эл да кызуу колдоп жатат. Ушул демилге
Президент Садыр Жапаровго жетип калса, ал дагы сєзсїз колдойт
деп ишенип турабыз. Коомдук кеўеш жєнїндєгї демилге єлкєбїздїн бардык аймагына жайылтылса, анда Кыргызстандын тезирээк
єнїгїїсїнє зор єбєлгє болмок.
Азизбек ЧАМАШЕВ

