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2021-жылдын 8-октябры

САДЫР ЖАПАРОВ ПУТИНДИ
ТУУЛГАН КЇНЇ МЕНЕН КУТТУКТАДЫ

Калкка кайрылуу

Садыр ЖАПАРОВ:

“АДИЛЕТТЇЇ КООМ КУРУУГА БАГЫТТАЛГАН
ЖОЛУБУЗДАН ТАЙБАЙБЫЗ!”

П

резидент Садыр Жапаров
5-октябрда, 2020-жылдагы
октябрь окуяларынын
бир жылдыгына карата
кыргызстандыктарга кайрылуу
жасады. Анда бул окуянын келип
чыгуу себептерин белгилеп,
партиялардын лидерлери жабык
тизмени кызылдай эле соодалап,
шайлоодо добуштарды сатып
алуу кїчєгєнїн, бул саясий
коррупция андан ары уланып,
Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїн тїзїї укугуна ээ
болгон парламент министрлик
портфелдерин бєлїшїп,
Єкмєттїн, дегеле аткаруу бийлик
бутагынын єз алдынча иштєє
мїмкїнчїлїгїнєн ажыратып,
талкалаганын, элдин алдындагы
жоопкерчилик дээрлик
жоголгонун, Конституциянын
биринчи эле беренесиндеги
“бийликтин ээси эл” деген
негизги принцип одоно
бузулганын, ошентип эл менен
бийликтин єз ара аракеттенїїсї
тємєндєп, нааразычылыктар
єсїп, элдин кыжырдануусун
кїчєткєнїн айтып,
тємєндєгїлєргє да токтолду:

“АКЫЛМАН
ЭЛИБИЗ САЯСИЙ
ЧАЙКООЧУЛУКТАН
ЄЗЇН БИЙИК
КАРМААРЫН
КЄРСЄТТЇ”
- Бирок, биздин акылман элибиз, даанышман журтубуз андай саясий чайкоочулуктан,
чагымчылдыктан єзїн бийик
кармаарын кєрсєттї. Октябрь
окуялары тилекке каршы жоготуусуз єткєн жок. Нааразычылыкка чыккан эл адилетсиз
саясатка каршы туруп, єз жанын
курмандыкка чалууга да даяр
болуп калган эле. Учурдан пайдаланып, курман болгон Їмїтбектин жана башка жабыр тарткандардын їй-бїлєлєрїнє таазим этип, дагы бир жолу кєўїл
айтам! Андан кийин деле абалдан чыгуу, элдин социалдыкэкономикалык муктаждыктарын ыраатка салып кетїї оўойго турган жок. Мамлекетибизде тынчтыкты жана стабилдїїлїктї сактап калуу їчїн тез
аранын ичинде тийиштїї чараларды кєрїїгє туура келди. Чукул арада єлкєдєгї абалды мыйзамдуу жолу менен турукташтырып, стабилдїїлїктї сактап кала алдык. Элдин талабы боюнча
мурдагы бийлик отставкага кетти жана єлкє Конституциясында белгиленген тартипте жаўы
Єкмєт тїзїлдї. Бул ХХI кылымдын башындагы Кыргызстанда

Президент жаш жигиттин жакындарына дагы бир жолу кєўїл

негизделген єз ара алакасын
жогору баалап, бул иште Владимир Путиндин чоў салымын
белгиледи. Єлкє башчысы Россия лидерин Мамлекеттик думага шайлоолордун ийгиликтїї
єтїшї менен куттуктап, анын
мындан аркы ишмердїїлїгї
парламенттер аралык байланыштарды Жогорку Кеўеш менен чыўдоого багытталарына
ишеним артты. Владимир Путин куттуктоолор їчїн ыраазычылык билдирип, орус тараптын биргелешкен кїн тартибиндеги бардык маселелер боюнча єз ара пайдалуу кызматташтыкты єнїктїрїїнї улантууга
даярдыгын белгиледи.

Президенттин куттуктоолору

ПЕДАГОГ – БУЛ
ЄЛКЄНЇН ТИРЕГИ

болгон ири бурулуш окуялардын бири экенинде шек жок.
Бул жеўиш — жалпы Кыргызстандын элинин жеўиши болду. Элдик бийлик кыска мезгил
ичинде єлкєбїздє саясий жана
социалдык туруктуулукту калыбына келтирди. КРнын жаўы бийлигин эл аралык коомчулук тааныбайт деген сандырак кептер четке кагылды. Бардык эл аралык милдеттенмелер,
буга чейинки эки жана кєп тараптуу келишимдер менен макулдашуулар толугу менен аткарылууда.

“БИЗДИН АЛДЫБЫЗДА
АРЫ ОЛУТТУУ ЖАНА
АРЫ ЖООПТУУ
МИЛДЕТТЕР ТУРДУ”
- Эў башкысы, кыргыз эли дагы бир жолу ар кыл саясий окуяларга, чагымчыл кїчтєргє карабай, єз ынтымагын, єлкєнїн
стабилдїїлїгїн баарынан жогору коёрун далилдеп берди. Ал
эми биздин алдыбызда ары олуттуу жана ары жооптуу милдеттер турду. Элдин талабын аткаруу
максатында убадаланган конституциялык реформалар ишке
ашырылды. Ал коомчулуктун
кеўири катмарынын, ар бир тармак боюнча дасыккан адистердин катышуусундагы кєптєгєн
талаш-тартыштардын негизинде
иштелип чыгып, бїткїл элдик добуш берїї аркылуу кабыл алынды. Эў негизгиси элдин мїдєєсї ишке ашып, Конституциянын
жаўы редакциясы илимпоздор,
коомдук ишмерлер жана жалпы элдик талкуунун негизинде иштелип чыгып, 2021-жылдын 11-апрелинде жалпы элдик

ЇМЇТБЕК УНУТУЛБАЙТ
Єлкє башчысы Садыр Жапаров
2020-жылдын октябрь
окуяларында каза болгон
Алтынбек уулу Їмїтбектин
їй-бїлєсї – атасы Алтынбек
Жуматаев жана эжеси Инаят
Жээналиева менен жолугушту.
Алгач Їмїтбектин арбагына
багышталып Куран окулду.

Кечээ кїнї Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин 69 жашка чыкты.
Президент Садыр Жапаров телефон аркылуу сїйлєшїп, туулган кїнї менен куттуктап, ага
бекем ден соолук, узак ємїр,
жооптуу мамлекеттик ишмердїїлїгїнє ийгиликтерди каалады. Єлкє лидерлери кыргызорус эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттарын, ар кыл тармактагы єз ара
пайдалуу байланыштардын
абалын жана єнїгїї келечегин талкуулашты. Садыр Нургожоевич єлкєлєрдїн тарыхый достук жана бири-бирин
урматтоонун бекем салттарына

айтып, ата-эне їчїн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгилеп, октябрь окуяларынан кєп
єтпєй, Бишкек шаарынын мэриясына Їмїтбектин їй-бїлєсїнє колдоо кєрсєтїї їчїн батир берїїнї
тапшырганын, бирок, маселе борбордук мэриянын айрым кызматкерлеринин шалаакылыгынан кечеўдеп кеткенин жакында билип,
аны жеке кєзємєлїнє алып, ал
маселе чечилгенин кошумчалап,

референдумда колдоо тапты.
2021-жылдын 5-майында Конституциянын жаўы редакциясы
бекитилди.

“ЭЛДИН КОЛДООСУ
МЕНЕН МЕН ЧОЎ
ЖООПКЕРЧИЛИКТИ
МОЙНУМА АЛДЫМ”
- Октябрь окуяларынан кийин єлкє саясий, социалдыкэкономикалык жактан оор абалга кептелген кез эле. Элдин колдоосу менен мамлекет башына
келген адам катары мен чоў жоопкерчиликти мойнума алдым. Муну менен мен элге гана таянып, элге гана ишенип, элге гана кызмат
кылууну негизги багытым деп кабыл алдым. Себеби, буга чейинки Эгемен Кыргызстанда болуп
єткєн революцияларда элдикдемократиялык бийлик гана биздин улут болуп сакталып калышыбызды жана мамлекетибиздин
кєз карандысыздыгынын чыўдалышын шарттаары баарыбызга
чоў сабак болду. Мыйзамдуулук,
жоопкерчилик, ачык-айкындуулук
жана эў башкысы адилеттїїлїк
гана элдин ишенимин кайтарып,
єлкєбїздїн ынтымагы менен єнїгїїсїн кепилдей алары айкындалды. Биздин Мекен єсїп-єнїгїп,
гїлдєгєн мамлекет болууга бардык жагынан мїмкїнчїлїктєрї
бар. Ага жараша кыргызстандыктар дагы татыктуу жашоого толук
акылуу. Биз элибиздин жашоо деўгээлин кєтєрїїгє, адилеттїї коом
курууга багытталган жолубуздан
тайбайбыз! Єлкєбїздїн асманы
ар дайым ачык, кєп улуттуу элибизде ынтымак, сїйїктїї мамлекетибизде гїлдєп-єнїгїї болсун!
Алтынбек Жуматаевге Бишкек
шаарынан эки бєлмєлїї батирдин ачкычын тапшырды. Їмїтбектин їй-бїлєсїнє бакыт жана жаўы їйїнє жакшылыктарды
каалап, кайрат жана сабыр тиледи. Єз кезегинде Алтынбек уулу
Їмїтбектин жакындары Мамлекет
башчысына кєрсєткєн колдоосу
їчїн ыраазычылык билдирди. Жолугушуудан соў, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев каза
болгон жаш жигиттин їй-бїлєсїнє
жаўы батирин кєрсєттї.

Мамлекет башчысы Садыр
Жапаров 5-октябрда, КРнын
мугалимдерин жана билим
берїї кызматкерлерин
кесиптик майрамы менен
куттуктады.
“Бїгїнкї кїндє билим берїї дїйнє жїзїндєгї коомчулуктун єнїгїїсїндєгї эў негизги кєрсєткїчтєрдїн жана
приоритеттїї багыттардын
бири. Заманбап билим берїї
- бул жєн гана билим топтоо
эмес, бул окуучулардын аналитикалык жєндємдїїлїгїн
жана сынчыл ой жїгїртїїсїн
єркїндєтїї, єзїнє жоопкерчилик алууга даярдоо экендигине ынандым. Мындай жєндємдїїлїктїн баарын биздин балдарыбызга мугалимдер їйрєтєт. Мына ошондуктан ар бирибиз педагог – бул єлкєнїн
тиреги экенин, аларсыз туруктуу коомду жана демократиялык мамлекетти курууга

мїмкїн эместигин жакшы
тїшїнїшїбїз кажет. Билим
берїї кызматкерлерин колдоо жана билимдин кадырбаркын калыптандыруу мамлекетибиздин артыкчылыктуу
багыты болуп саналат. Єлкєнїн атаандаштыкка жєндємдїїлїгїн жогорулатуу їчїн
иш жїзїндє мугалимдерибиздин жогорку статуска жетишине кам кєрїшїбїз зарыл. Биз
мугалимдик кесиптин кадырбаркын арттырууга ниеттенип
жатабыз. Кыргызстан элинин
сабаттуу болушун, жаштарыбыздын сапаттуу билим менен
камсыздалышын кааласак, билим берїї кызматкерлеринин
- мугалимдердин эмгегине кєўїл бурууга мезгил келип жетти. Себеби, эртеўки келечегибиз мугалимдер окутуп жаткан
балдардан кєз каранды!”, - деген жылуу сєзїн арнаган Президент кесипкєй агартуучуларга
тереў ыраазычылык билдирди.

АДАМ БАЛАСЫНЫН ЖАШООСУН
АВИАЦИЯСЫЗ ЭЛЕСТЕТЇЇ КЫЙЫН
КРнын Президенти Садыр
Жапаров 7-октябрда,
єлкєнїн жарандык авиация
кызматкерлерин кесиптик
майрамы менен куттуктады.
Анда адам баласынын жашоосун авиациясыз, жарандык
авиациянын улуттук экономиканын тїрдїї тармактарын єнїктїрїїгє кошкон салымысыз элестетїї кыйын экенин, эл аралык каттамдарда жїргїнчїлєрдї, жїктєрдї ташууда аба транспорту маанилїї роль ойноорун,
єзгєчє пандемияда, жарандардан сырткары, социалдык жактан маанилїї гуманитардык,
медициналык буюмдар аба аркылуу ташылгандыгын белгиледи. “Авиация тїзїлгєндєн

тартып бїгїнкї кїнгє чейин
тармактын негизги потенциалы
– бул єз кесибине берилип кызмат кылган чыныгы кесипкєйлєр. Алар - диспетчерлер менен
учкучтардан тартып аэропорт
кызматындагыларга чейин кєк
асманда кызмат кылууга бар
аракетин, билими менен тажрыйбасын жумшап келишїїдє.
Кесибин чындап сїйгєн авиаторлор аба жолу аркылуу ташууларды їзгїлтїккє учуратпай, ишенимдїїлїгїн камсыздап, калкты жогорку маданий
деўгээлде тейлеп келишет”, деген оюн билдирип, жарандык авиация кызматкерлеринин иштерине ийгиликтерди
каалады.
"Эркин-Тоо" пресс
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Саресеп

Мирослав НИЯЗОВ, Кыргыз
Республикасынын Ооганстандагы
мурунку элчиси:

“ТРАМП ТАЛИБДЕР
МЕНЕН ЖАШЫРУУН
СЇЙЛЄШЇЇ ЖЇРГЇЗГЄН”
- Мирослав Жумабекович, азыр дїйнє коомчулугу
Ооганстандагы абалга тынчсызданып жаткан кези. Сиз
3 жылга жакын ошол єлкєдє элчилик кызматты аркалап, окуянын єрчїшїн тереў
анализдеген адамсыз. Кабулга барганыўызда кандай кєрїнїшкє туш болдуўуз?
- Кабулда криминал асманга
чыгып алган экен. Бир дагы дипломат, эл аралык уюмдун єкїлї
шаарды аралап, эс алам дегенге
батынчу эмес. Анткени, адамды
уурдап кетип, акча талап кылышчу. Банктан чыккандардын
артынан кууп жетип тоноп, атып
єлтїргєн деўгээлге жеткен. Кабулдун тургундары криминалды
токтоткула деп бийликке нааразычылыгын билдирип чыгышты.
Бийликтин колунан эч нерсе келбеди. Сейил бакка кирїїгє мїмкїн болбой калган. Ал жакта жалаў наркомандар олтурат. Аялдар менен балдардын арасындагы наркомандар бир миллионго
жеткен. Демократиялык башкарууну кєздєгєн бийлик тартипти
орното алган эмес. Кєбїнчє жєнєкєй жарандарды расмий бийликтин єкїлдєрї тоноп келишкен. Аларга салыштырмалуу талибдер элди тоногон жок.
- АКШ Ооганстанда демократияны орнотуп, элге эркин жашоону їйрєтєбїз деген
максатта иш алып барды. Демократияны орнотууда кайсыл жерден мїчїлїштїк кетти?
- АКШ Ооганстанга каржылык
жардам берип, кїч структураларын ар тараптуу камсыздап, алар
койгон бийлик ооган элине туура келбеген классикалык формадагы демократиялык башкарууну орнотобуз деп аракет кылышты. Кїнїнє орто эсеп менен
300 млн доллар жардам берилип жатты. АКШ башынан эле
бир нерседен жаўылган. Мындай мамлекеттик башкарууга
жалпы ооган элинин деўгээли
жетеби, бийлик алдыга койгон
максаттарды алып кете алабы?

– деген суроолорду анализдеген
эмес. Анткени, демократия дегендин єзї мамлекеттин ичинде карама-каршылыкты жаратат.
Расмий бийликке сєзсїз тїрдє
оппозиция пайда болот. Оппозициянын ичинде дагы радикалдуу топ жаралат. Демократияны
тандап алгандан кийин чоў чыгармачылык менен єлкєнї башкарууга туура келет. Ооганстанда андай шарт болгон жок. Ал
єлкєдєгї жалпы элди алганда
орто кылымдын деўгээлиндеги караўгы эл бойдон жїрїшєт.
Ошондуктан, АКШ койгон бийлик туруктуу боло албайт болчу.
- Элдин караўгылыгын бийликтин алмашуусуна негизги
фактор болду деп карашыбыз
керекпи?
- Ал жакта этникалык, диний
каршылыктар кїч болгондуктан
талаш-тартыштар токтобой келген. Бїгїн да ал маселелер жок
эмес. Ооган бийлиги НАТО жана
АКШнын аскери чыгып кеткен
кїндє дагы 300 миў аскер менен
бийликти туруктуу кармап калабыз деп ойлошкон. Талибдер
бир провинцияны басып алгандан кийин, тездик менен экинчисин алып коюп жатышты. Оогандын аскер кїчї талибдерге караганда 3-4 эсе кєп болчу. Эў акыркы їлгїдєгї курал-жарак менен
камсыздалган эле. Бирок, туруштук бере албады. 20 жыл бою ири
суммадагы каржылык жардам
алып, эркиндик берген бийликке ооган эли эмне їчїн ыраазы
болбоду? Анткени, алардын кылымдан бери келаткан кєйгєйлїї маселеси бар. Ошол кєйгєйдї
бийлик чечкен эмес. Эл аралык
бир дагы эксперт мындай тездик менен бийлик алмашат деп
айта алган жок. Себеби, окуя укмуштуудай тездик менен жїрдї.
Баары Ооганстандын аскери сан
жагынан кєптїк кылат, куралы
мыкты деп ойлошкон.
- Акыркы їлгїдєгї курал
менен камсыздалган аскеринин туруштук бере албаганына эмнелер себеп болду?
- Аскер кїчтєрїндє патриоттук

сезим жок болуп, даяр оокатка
кєнїп алышкан. Эў негизги себеп, коррупциянын кеўири жайылганы болду. Чиновниктери
бекер келген акча дешип, АКШ,
Европадан їйлєрдї сатып алышып, їй-бїлєсїн ошол жакка кєчїрїп салышкан. Келген жардамдар ооган эли їчїн эч кандай
пайда алып келбеди, жетекчилер
гана уурдап байышты. Мен кєп
оогандыктар менен сїйлєштїм.
Азыр да алар “Бизде Советтер
Союзу калганда жакшы болмок.
Ошол учурда мектеп, бала бакчалар, завод, фабрикалар, жолдор салынган болчу” деп айтышат. АКШ 20 жыл ичинде єзїлєрїнїн аскердик базаларынан бєлєк бир дагы объект курган жок.
Ошондуктан, АКШнын аракетинин акыркы жыйынтыгы азыркы окуя менен бїттї. Муну шерменде болуп кетти деп айтса да
болот.
- Бул єўїттєн алганда талибдердин бийликке келгени туура болдубу?
- Менин жеке оюм боюнча,
талибдердин бийликке келгени
объективдїї тїрдє туура болду.
Бекеринен бийликти бат эле басып алышкан жок. Анткени, элдин деўгээли, ишеними талибдердин бийлигине жакыныраак
болуп жатат. Жакшы кєрєбїзбї,
жаман кєрєбїзбї талибдер бийликти колго алды. Ооганстанда булардан башка бийлик жок.
Эртели-кеч эл аралык уюмдар
аларды тааныйт. Башка жол жок.
Же болбосо талибдер менен согушуш керек. Согуш эмне менен
бїтєрїн баары кєрїштї.
- 20 жыл бою НАТО менен
АКШнын аскер кїчтєрї талибдерди басып турушпадыбы. Талибдер кандай тактиканы колдонушту?
- Талибдер чоў чыгармачылык менен партизандык согушка єтїшкєн. Башында
ачык согушабыз деген
аракет болуп, анда утулуп калышкан. Ошондон кийин гана тактиканы алмаштырышты. АКШнын аскерлери кайсыл жерге барбасын, диверсиялык кол
салууга туш болгондуктан, єзїлєрїнїн базаларынан чыга алышпай
калышты. Ооганстанда Жалалуддин Хаккани тїптєгєн “Хаккани”
деген топ бар. Азыр да
ошол топтун мїчєлєрї
ооган бийлигинде жїрїшєт. “Хаккани” тобу жанкечтилерди тарбиялап чыгарган. Медреселерде окуган балЖанкечтилерди тарбиялаган Жалалуддин Хаккани
дарга сабак учурунда

“Каапырлар менен согушканга
ким даяр?” деген суроону беришип, “Мен даярмын” деген балдардын ичинен тандап алып, єзгєчє мектептерге жєнєтїп, жанкечти кылып даярдашкан. Балдардын ата-энелерине акча тєлєшкєн. Мурун бир жанкечти 120 миў доллар турчу. Азыр
болсо жанкечтилерди даярдаган
башка мектептер ачылып, жанкечтинин баасы 20 миў долларга чейин тїштї. Даярдалган жанкечтини саясатчы, бизнесмен
болобу сатып алып, єз максаты
їчїн пайдалана берет.
- Сириядагы согушта террорчулар нефти чыккан жерлерди басып алышып, єзїбїздїєзїбїз каржылайбыз деп чыгышкан. Талибандар каржы
булагын кайдан тапкан?
- Кєпчїлїк талибандардын
каржы булагы катары наркотик
сатууну айтып жатышат. Талибандар башынан эле опийимге
каршы болуп чыгышкан. Бийликке келгенде дагы ага каршы
болгон чечимди кабыл алышты.
Буларды колдогондор Пакистан,
Араб мамлекеттери, кызыкчылык жаралган учурда Иран болду. Пакистанда 40 млн пуштун
эли жашайт. Талибан деген пуштун эли. Мамлекетти тїзє турган
элбиз, биз башкарышыбыз керек
деп жатканы ошондон. Аларга
чоў суммадагы каражаттын кереги жок эле. Тапичкесин сїйрєп, автоматын кєтєрїп жїргєн
жетиштїї болчу. Ошол турушунда террордук кылууга, адам єлтїрїїгє тажрыйбалуу болушту.
Сирия, Ирак, Ливияны алганда,
талибдердей туруктуу кїчкє айланган топ болбоду. Ушул себептен улам бийликти тездик менен
алышты. Дїйнєдєгї эў мыкты,
куралы кїчтїї делген армияны
тизеге коюшту.
- Мындан бир нече жыл мурун АКШ менен талибдердин
ортосунда сїйлєшїї Дохада болот деген маалыматтар
чыккан болчу. Ошол сїйлєшїї болгонбу?
- Трамп президент болуп турган кезде АКШ менен талибдер
жашыруун, Ооганстандын расмий бийлигин кошпой сїйлєшїї жїргїзїп, бир келишимге
келишти. Бул сїйлєшїїнї расмий бийлик билбейт. АКШга алгач тїрмєдє олтурган 5 миў талибди, андан кийин 7 миўди бошотосуўар деп талап кылышат.
Президент Ашраф Гани кызматтан алынсын, єзїбїз бийлик тїзєбїз деген шартты коюшат. Дохада сїйлєшїї жїрєт деп айтылган менен ал болбой калды окшойт. Бирок, ошол кезде эле талибдер айрым блок постторду
басып ала баштаган. Трамптын

ордуна Байден президент болуп
келип, даяр нерсени колдонмокчу болгондун жыйынтыгын азыр
баарыбыз кєрїп жатабыз. Ушул
жерден бир нерсени айтып кетїї
зарыл. АКШ 2013-жылдан баштап коопсуздуктун баарын оогандык кїчтєргє тапшырышып, баары иштебей эле кїтїп жатышты.
Ошондуктан, НАТО менен АКШнын жетекчилери тегеректе эмне болуп жатканын такыр билишкен жок. Айрым эксперттер
“АКШ Ооганстанды таштап чыгып кетип, дагы бир саясий оюнду баштагысы келип жатат” деп
айтып жатпайбы. Бул саясий оюн
эмес, АКШ жана НАТО толугу
менен утулду дегенди билдирет.
Бирок, дагы да кандайдыр бир
аракеттерди жасап кєрєт. Єздєрї “Башка мамлекеттерге кїч менен кийлигишпейбиз” деген чечимди кабыл алды. Бул туура чечим. Себеби, АКШ аралашкан,
согуш чыккан бир дагы мамлекетте жакшылык чыккан жок.
Ливия, Сирия, Ирак эмне болду? Башка элдер дагы АКШнын
саясатын тїшїнїп калышты. Талибандар аларды кууп чыгышты.
- Эмнеге ири державалар
Ооганстан їчїн єз ара чабышып жатышат?
- Ооганстан кен байлыкка аябай бай мамлекет. Жер астында 4 трлн долларга чейин жеткен кен байлыктары бар. Эў негизгиси ал жакта литий жатат.
Бул бїгїнкї кїндїн эў керектїї байлыгы. Андан электромобиль, уюлдук телефон, компьютер жасалат. Ооганстанда туруктуулук орноп, бийлик коопсуздукту сактап берсе, келем деген
инвестор кезекте турат. 10 жыл
аралыгында Ооганстан толугу
менен єзгєрїлїп, Сауд Арабия,
Дубай сыяктуу єнїккєн єлкєлєргє айланууга мїмкїнчїлїгї жетет. Кытайлыктар 3 млрд доллар
жез кенин сатып алышкан. Буга
окшогон инвесторлор тынчтык
орносо, агылып эле келет.
- АКШ кїн сайын орто эсеп
менен 300 млн доллар каражат жумшаганын айттыўыз.
Алар єздєрї короткон акчаны
кайсыл бир жактан чыгарып
алышы керек да. Опийим, героин ташып, кеткен чыгашаны жаап турган деген анализ
туура элеби?
- Бул тууралуу эксперттердин
жазганы бар. Мен дагы ошол
маалыматты окудум. Єзїм расмий тїрдє бир дагы факты таба
алган жокмун. Бирок, Ооганстандан эў кєп героин менен опийимди АКШ алып чыгып кетти
деген анализ жарыяланган.
Маектешкен
Наралы АСАНБАЕВ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíèí 28 æàíà 29-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 27-ÿíâàðûíäàãû ¹11-á áóéðóãóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- àòàëãàí áóéðóê ìåíåí áåêèòèëãåí 2021-æûëû ðåñïóáëèêàëûê
áþäæåòòåí êàðæûëàíóó÷ó êóðóëóø æàíà ðåêîíñòðóêöèÿëîî îáúåêòòåðèíèí òèçìåñè óøóë òåñêåìåíèí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ¹217-ò

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ
Óëóòòóê (ýêîíîìèêàëûê) êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà,
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñû æºí¿íäº" Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 13-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí ×åê àðà êûçìàòû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðà æºí¿íäº ìûéçàìäàðãà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí æàíà
Ëåéëåê ðàéîíäîðóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû ÷åê àðà òèëêåñèíäå óëóòòóê (ýêîíîìèêàëûê) êîîïñóçäóêêà
çûÿí êåëòèð¿¿í¿ áîëòóðáîî ¿÷¿í þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàð òàðàáûíàí æ¿çºãº àøûðûëóó÷ó ÷àðáàëûê, ºíä¿ð¿¿÷¿ë¿ê æå áàøêà (àíûí
è÷èíäå ýêîíîìèêàëûê) èøòè æ¿ðã¿ç¿¿ãº óðóêñàò áåð¿¿í¿ (ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû äåëèìèòàöèÿëîî æàíà äåìàðêàöèÿëîî ïðîöåññè àÿêòàãàíãà ÷åéèí) òîêòîòóï òóðñóí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû (ìàêóëäàøóó
áîþí÷à), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð æàé ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî æàíà ñîöèàëäûê
ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîëîãèÿ æàíà êëèìàò áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê
æàé-êîììóíàëäûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí æàíà Ëåéëåê ðàéîíäîðóíóí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à
áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à):
1) ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí óðóêñàò áåð¿¿í¿í, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí æàíà Ëåéëåê ðàéîíäîðóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû ÷åê àðà òèëêåñèíäå
þðèäèêàëûê æàíà æåêå æàêòàð òàðàáûíàí ÷àðáàëûê, ºíä¿ð¿¿÷¿ë¿ê æå
áàøêà (àíûí è÷èíäå ýêîíîìèêàëûê) èøòèí æ¿çºãº àøûðûëûøûíûí ìûéçàìäóóëóãóí òåêøåð¿¿ áîþí÷à áèðãåëåøêåí èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿çñ¿í;
2) òåêøåð¿¿í¿í æûéûíòûãû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíóí Áàòêåí æàíà Ëåéëåê ðàéîíäîðóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê
àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû ÷åê àðà òèëêåñèíäå ÷àðáàëûê,
ºíä¿ð¿¿÷¿ë¿ê æå áàøêà (àíûí è÷èíäå ýêîíîìèêàëûê) èøòè ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû äåëèìèòàöèÿëîî æàíà äåìàðêàöèÿëîî ïðîöåññè
àÿêòàãàíãà ÷åéèí àíäàí àðû æ¿çºãº àøûðóóãà æîë áåðáºº áîþí÷à
÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿ óøóë òåñêåìåíèí 2-ïóíêòóíóí àòêàðûëûøûí êîîðäèíàöèÿëîîíó êàìñûç êûëñûí.
4. Áóë òåñêåìåíèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òèåøåë¿¿ ò¿ç¿ìä¿ê
áºë¿ìäºð¿íº æ¿êòºëñ¿í.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-îêòÿáðû, ¹224-ò

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2021-2025-ЖЫЛДАРГА
КАРАТА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫНА ОРТО МЄЄНЄТТЇЇ
ТАРИФТИК САЯСАТЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ýíåðãåòèêà òàðìàãûí òóðóêòóó ºí¿êò¿ð¿¿í¿, ñòàáèëä¿¿ æàíà èøåíèìä¿¿ èøòººñ¿í êàìñûç êûëóó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêàëûê êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, "Ýëåêòð ýíåðãåòèêàñû
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-áåðåíåñèíå æàíà
"Ýíåðãåòèêà æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, "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 2021-2025-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð
ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòû òèðêåìåãå ûëàéûê
áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð æàé ìèíèñòðëèãè àêûðêû êåðåêòºº÷¿ëºð ¿÷¿í ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèôòåðäè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåêèòñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 27-ìàðòûíäàãû ¹188 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2020-2022-æûëäàðãà êàðàòà
ýëåêòð æàíà æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ºíºð æàé, îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè æàíà æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ¹192

2021-ЖЫЛДЫН 28-30-АПРЕЛИНДЕ БАТКЕН ОБЛУСУНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК
АРАНЫН КЫРГЫЗ-ТАЖИК УЧАСТОГУНДАГЫ ОКУЯЛАРДЫН КЕСЕПЕТИНЕН ЖАБЫР
ТАРТКАН САЛЫК ТЄЛЄЄЧЇЛЄРДЇ МАМЛЕКЕТТИК КОЛДОО ЧАРАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû
ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû
îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðä¿ ìàìëåêåòòèê êîëäîî ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 29-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû
îêóÿëàð "àë æåòêèñ ê¿÷ò¿í æàãäàéëàðû" àíûêòàìàñûíà
äàë êåë¿¿÷¿ ºçãº÷º æàãäàéëàð äåï òààíûëñûí.
2. Ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâîëîð àðàëûê òîïòîð àíûêòàãàí æàíà ûðàñòàãàí 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí èøêåðëåðäèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ñàëûê òºëºº÷¿ëºð (êåíäè
êàéðà èøòåò¿¿÷¿, êåí êàçóó÷ó æàíà àêöèçäèê òîâàðëàðäû ÷ûãàðãàí èøêàíàëàðäàí, îøîíäîé ýëå ìóíàé çàòòàðûí ñàòêàí ñóáúåêòòåðäåí òûøêàðû) ¿÷¿í 2021-æûëäûí
1-àïðåëèíåí 31-äåêàáðûíà ÷åéèíêè ìåçãèëãå ñàëûêòàðäûí ñòàâêàëàðû òºìºíê¿äºé ºë÷ºìäºðäº áåëãèëåíñèí:
1) êèðåøå ñàëûãû - íºë (0) ïàéûç;
2) ïàéäà ñàëûãû - íºë (0) ïàéûç;
3) êîøóì÷à íàðê ñàëûãû, èìïîðòêî êàðàòà êîøóì÷à
íàðê ñàëûãûíàí òûøêàðû - íºë (0) ïàéûç;
4) ñàòóó ñàëûãû - íºë (0) ïàéûç;
5) ìèëäåòò¿¿ ïàòåíòòèí íåãèçèíäåãè ñàëûê - íºë (0)
ñîì;
6) ûêòûÿðäóó ïàòåíòòèí íåãèçèíäåãè ñàëûê - íºë (0)
ñîì;
7) áèðäèêò¿¿ ñàëûê - íºë (0) ïàéûç.
3. Óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðãº òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) 1 æûëäàí àøïàãàí ìººíºòêº áàíêòûê êåïèëäèê æºí¿íäº äîêóìåíòòåðäè êºðñºò¿¿ñ¿ç, àë æåòêèñ ê¿÷ò¿í
æàãäàéëàðûíûí êåñåïåòèíåí 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíåí 30-ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè ìåçãèëäå ïàéäà áîëãîí ñàëûê êàðûçäàðûíûí ñóììàñû áîþí÷à ìººíºò¿í êèéèíêèãå æûëäûðóóíó æå áºë¿ï òºëººí¿ áåð¿¿ æºí¿íäº àðûçäû 2021-æûëäûí 1-ìàéûíàí 1-îêòÿáðûíà ÷åéèí áåðå
àëûøàðû;
2) ñàëûê îðãàíûíà àë æåòêèñ ê¿÷ò¿í æàãäàéëàðûíûí
êåñåïåòèíåí 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíåí 30-ñåíòÿáðûíà
÷åéèíêè ìåçãèëäå ïàéäà áîëãîí êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿ áîþí÷à êàðûçäàðäûí ñóììàëàðû áîþí÷à ìººíºò¿í êèéèíêèãå æûëäûðóóíó æå áºë¿ï òºëººí¿ 1 æûëäàí

àøïàãàí ìººíºòêº áåð¿¿ æºí¿íäº àðûçäû 2021-æûëäûí
1-ìàéûíàí 1-îêòÿáðûíà ÷åéèí áåð¿¿ãº óêóêòóó ýêåíäèãè.
4. Óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñàëûê òºëºº÷¿ëºð æàíà ìóíàé ïðîäóêòóëàðûí ñàòóó÷ó ñóáúåêòòåð, îøîíäîé ýëå ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâîëîð àðàëûê òîïòîð àíûêòàãàí æàíà ûðàñòàãàí 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí
êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí
æàáûð òàðòêàí èøêåðëåðäèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ñàëûê òºëºº÷¿ëºð æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ àðûçñûç 2021-æûëäûí
20-îêòÿáðûíàí êå÷ ýìåñ ìººíºòòº òºìºíê¿ëºðä¿ áåð¿¿ãº
óêóêòóó ýêåíäèãè áåëãèëåíñèí:
1) ñàëûê îò÷åòòóóëóãóí, 2021-æûëäûí ýêèí÷è êâàðòàëûíàí ¿÷¿í÷¿ êâàðòàëûíà ÷åéèíêè æàíà/æå 2021-æûëäûí
1-àïðåëèíåí 30-ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè ñàëûê ìåçãèëäåðè
¿÷¿í ò¿ç¿ëãºí, Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíå ì¿÷º
ìàìëåêåòòåðäèí àéìàãûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
àéìàãûíà òîâàðëàðäû èìïîðòòîîäî êûéûð ñàëûêòàð
áîþí÷à ñàëûê îò÷åòòóóëóãóíàí òûøêàðû;
2) 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíåí 30-ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè îò÷åòòóê ìåçãèëäåðè ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê
êàìñûçäàíäûðóó êàðàæàòòàðû áîþí÷à îò÷åòòóóëóêòó.
5. 2021-æûëäûí 1-àïðåëèíåí 30-ñåíòÿáðûíà ÷åéèíêè
îò÷åòòóê ìåçãèëäå ñàëûê êàëäûãûíûí ñóììàñûíà êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿í ºç óáàãûíäà òºëºáºº ¿÷¿í òóóì
óøóë òîêòîìäóí 2-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðãº êàðàòà êîëäîíóëáàé òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.
6. Óøóë òîêòîìäóí 2 - 5-ïóíêòòàðûíûí ÷åíåìäåðè óøóë
òîêòîìäóí 2 æàíà 4-ïóíêòòàðûíäà êºðñºò¿ëãºí ñóáúåêòòåðãå æàéûëòûëàðû æàíà 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíûí êûðãûçòàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð
òàðòêàí êàëêòóó êîíóøòàðäûí àéìàãûíàí òûøêàðû æàéãàøêàí àëàðäûí ôèëèàëäàðûíà æàíà áàøêà ò¿ç¿ìä¿ê
áºë¿ìäºð¿íº æàéûëòûëáàé òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.
7. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
àäìèíèñòðàöèÿëàð òàðàáûíàí ò¿ç¿ëãºí âåäîìñòâîëîð
àðàëûê òîïòîð àíûêòàãàí æàíà ûðàñòàãàí 2021-æûëäûí
28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû ìàìëåêåòòèê ÷åê
àðàíûí êûðãûç-òàæèê ó÷àñòîãóíäàãû îêóÿëàðäûí êåñåïåòèíåí æàáûð òàðòêàí èøêåðëåðäèí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåí ñàëûê òºëºº÷¿ëºðä¿ æåð ñàëûãûí æàíà ì¿ëê ñàëûãûí òºëººäºí áîøîòóó ñóíóøòàëñûí.
8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà
2021-æûëäûí 1-àïðåëèíåí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-îêòÿáðû, ¹198

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 2021-2025-ЖЫЛДАРГА КАРАТА
ЖЫЛУУЛУК ЭНЕРГИЯСЫНА ЖАНА ЫСЫК СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДООГО
ОРТО МЄЄНЄТТЇЇ ТАРИФТИК САЯСАТЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ýíåðãåòèêà òàðìàãûíûí ñòàáèëä¿¿ æàíà èøåíèìä¿¿
èøòººñ¿í æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêàëûê
êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, "Ýëåêòð ýíåðãåòèêàñû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí
21-áåðåíåñèíå, "Ýíåðãåòèêà æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, "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 2021-2025-æûëäàðãà êàðàòà æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíà æàíà ûñûê ñóó ìåíåí êàìñûçäîîãî îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòû òèðêåìåãå
ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà æàíà ºíºð
æàé ìèíèñòðëèãè àêûðêû êåðåêòºº÷¿ëºð ¿÷¿í æûëóóëóê

ýíåðãèÿñûíà æàíà ûñûê ñóó ìåíåí êàìñûçäîîãî òàðèôòåðäè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåêèòñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 27-ìàðòûíäàãû ¹188 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
2020-2022-æûëäàðãà êàðàòà ýëåêòð æàíà æûëóóëóê ýíåðãèÿñûíà îðòî ìººíºòò¿¿ òàðèôòèê ñàÿñàòûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ºíºð æàé, îòóí-ýíåðãåòèêàëûê êîìïëåêñè æàíà æåð
êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí
áåø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 30-ñåíòÿáðû, ¹193

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2016-ЖЫЛДЫН 5-ЯНВАРЫНДАГЫ
№1 "АЙЫЛ ЧАРБА ЄНДЇРЇШЇНЇН ЖОГОТУУЛАРЫНЫН ОРДУН
ТОЛТУРУУНУН НАРКЫНЫН ЧЕНЕМДЕРИН БЕКИТЇЇ ЖАНА АЛАРДЫН ОРДУН
ТОЛТУРУУ ТАРТИБИНДЕ КЕЛИП ТЇШКЄН КАРАЖАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîëòóðóóíóí æ¿ðã¿ç¿ëãºí ýñåïòåðèíèí à÷ûê-àéêûíäûãû ñèñòåìàñûí îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20 æàíà 28-áåðåíåëåðèíå, "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 2016-æûëäûí 5-ÿíâàðûíäàãû ¹1 "Àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí òîëòóðóóíóí íàðêûíûí ÷åíåìäåðèí áåêèò¿¿ æàíà àëàðäûí îðäóí òîëòóðóó òàðòèáèíäå
êåëèï ò¿øêºí êàðàæàòòàðäû ïàéäàëàíóó æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
ïðåàìáóëàñûíäàãû "Àéûë ÷àðáà æåðëåðèí êîòîðóóäà
(òðàíñôîðìàöèÿëîîäî)" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "æå æåð
êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà áåð¿¿äº" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- àéûë ÷àðáà æåðëåðèí êîòîðóóäà (òðàíñôîðìàöèÿëîîäî) àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí
òîëòóðóóíóí íàðêûíûí ÷åíåìäåðè 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- àéûë ÷àðáà æåðëåðèí êîòîðáîñòîí (òðàíñôîðìàöèÿëàáàñòàí) æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà áåð¿¿äº àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãîòóóëàðûíûí îðäóí
òîëòóðóóíóí íàðêûíûí ÷åíåìäåðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.";
- 2-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "Àéûë ÷àðáà æåðëåðèíèí êàòåãîðèÿñûíàí æåðëåðäè êîòîðóóäà (òðàíñôîðìàöèÿëîîäî)" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"3. Àëûíáàé êàëãàí ïàéäà òºìºíê¿ ýñåïòåðäåí êîìïåíñàöèÿëàíàðû àíûêòàëñûí: 1 ãåêòàð ñóãàò àéäîî æåðèíåí 1 760 ñîì, 610 ñîì - êàéðàê æåðäåí, êûñûð à¢ûçäàðäàí, 350 ñîì - ÷àáûíäûëàðäàí, 90 ñîì -æàéûòòàðäàí. Îøîë ýëå ó÷óðäà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí ñóììàñû òºìºíê¿ êîýôôèöèåíòòè êîëäîíóó ìåíåí ýñåïòåëåò:
- 99 (æåð ó÷àñòîãó ìåí÷èêêå áåðèëãåí ó÷óðäà);
- 49 (æåð ó÷àñòîãó ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ó÷óðäà);
- æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóíà äîêóìåíòòèí êîëäîíóëóó ìººíºò¿íº/æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó óêóãóíà
äîêóìåíòòèí êîëäîíóëóøóí óçàðòóó ìººíºò¿íº áàðàáàð (æåð ó÷àñòîãóí êîòîðáîñòîí (òðàíñôîðìàöèÿëàáàñòàí) æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà áåð¿¿äº).";
- 4-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê àð êâàðòàëäûê íåãèçäå
æåð ó÷àñòîêòîðóí æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ìàêñàòûíäà áåð¿¿äº æå àéûë ÷àðáà æåðëåðèí áàøêà êàòåãîðèÿäàãû æåðëåðãå êîòîðóóäà êàðàæàòòàðäûí èø æ¿ç¿íäº êåëèï
ò¿ø¿¿ñ¿íº ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿çñ¿í:";
- àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñèíäåãè "Òèðêåìå" äåãåí
ñºç "1-òèðêåìå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû
2-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-îêòÿáðû, ¹195
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Саясий портретке сїртїмдєр

ФЕНОМЕН

Ж

огорку Кеўешке болгон кезектеги шайлоо мыйзам чегинде
адилет, таза єтпєгєнї мурунку
бийликтин Олимптен кулашына,
анын ордуна эл ишеним артып,
чоў колдоо менен келген Садыр
Жапаров башында турган азыркы
бийликтин иштеп жатканына бир
жыл толду. Тагыраагы, саясий талаадагы чоў бурулушка жыл айланып, саресеп салчу кез келип олтурат. Президент Садыр Жапаровдун бийликке келген бир жылдык
башкаруу мєєнєтїнє анализ кылуудан мурун, аны Олимпке алып
чыккан басып єткєн жолун сєз
кылуу туура болсо керек.
Садыр Жапаров чоў саясатка
алгачкы кадамын таштагандан
бери саясий кїрєштїн казанында кайнап келатат. Эгер анын ордунда эрки жок саясатчы болгондо ошол кезде эле баарына кол
шилтеп, тескери басып кетмек.
Аны кыйын сыноолор, азаптуу
кїндєр дагы сындыра албады.
2005-жылы февраль айында Жогорку Кеўештин депутаттарын шайлоо єнєктїгї болгон. Садыр Жапаров дагы №71
Тїп шайлоо округунан єз талапкерлигин коюп, алгачкы жолу саясий аренага кадам таштайт. 28-февраль шайлоо кїнї деп белгиленсе, ошол кездеги акаевдик бийлик Жапаровдун талапкерлигин 19-февралда
шайлоо жарышынан эч кандай
себеби жок эле алып салат. Анткени, бийликтин планы боюнча
Тїптєн Акаевдин балдызы депутат болуп шайланып келмек. “Эл
єкїлї болуп шайланса биздин
кєйгєйдї кєтєрїп чыгат, їнїбїздї бийликке жеткизет” деп їмїт
артып жаткан уулун кїтїїсїз
жерден жарыштан четтетип койгон бийликке нааразы болгон эл
тїп кєтєрїлїп, “Бийлик биздин
талабыбызды аткармайынча

ордубуздан жылбайбыз” деп,
Тїп-Кеген жолун чычкан єткїс
кылып жаап салат. Ошол кездеги элдин чындык їчїн кїрєшї
Садыр Жапаровдун жїрєгїндє єчпєс болуп сакталып калса
керек. Балким, єз уулунун укугун коргоп, адилеттїїлїк їчїн
бийлик менен эч нерседен коркпой кїрєшкєн миўдеген элдин
тайманбастыгы Нургожоевичти
эрктїї, кїрєшчїл болууга тїртїп, дем-кїч бергендир. Кыштын суугуна карабай 4 кїн бою
эч кимди єткєрбєй жол тоскон
Жапаровдун тарапташтарынын
сїрїнєн корккон бийлик багынууга аргасыз болуп, БШКнын
єкїлдєрї “Садыр Жапаровдун
талапкерлиги туура эмес алынган... Кайрадан катталды...” деген
чечим чыгарышат. Шайлоонун
биринчи турунда Тїп округунан
Жапаров менен ошол кездеги райондун акими кєп добуш
алышып, экинчи турда Садыр
Жапаров депутат болуп шайланган. Бул анын биринчи жеўиши,
чындык їчїн кїрєшкєн алгачкы
ийгилиги болчу.
Саясатчылардын арасында
“Садыр Жапаров Бакиевдин учурунда Комиссар болуп иштеген,
ошондо коррупция менен кїрєшє алган эмес, кимдер коррупционер экенин кєрсєтпєгєн...” деген сєз айтылып жїрєт. Туура,
ал Бакиевдин учурунда Коррупцияны алдын алуу боюнча Улуттук агенттиктин Комиссары болуп иштеген, аны эч ким жокко
чыгара албайт. Бирок, коррупция менен кїрєш єлкєдєгї бийликтин биринчи адамына кєз каранды экенин унутпашыбыз керек. Ушул жерден дагы бир окуяга токтоло кетїї ашыкча кылбайт. Жапаров Комиссар болуп
иштегенде КТРден “Комиссар
эскертет” деген берїї кетип, анда коррупцияга аралашкан сот,

прокурор, губернаторлор ачык
айтылчу. Муну жалган деп ишенбегендер КТРдин архивин аўтарса, єздєрї кїбє болот.
Комиссар болуп иштеп, коррупцияга аралашкан жетекчилерди
теле аркылуу элге ачык жарыялап
жатканы бийликке жаккан эмес.
Балыкчы шаарын таза суу менен камсыздоо їчїн тїтїкчєлєргє деп бєлїнгєн 35 млн сомду облустун жетекчилери жеп коюшуп,
Ак-Тїздєгї уу калдыктарды сактоочу жайдагы тїтїкчєлєрдї бекер казышып келип, элге суу чыгарып берїї їчїн колдонушмак
болушат. Ушул окуя КТР аркылуу
жалпы элге кєрсєтїлгєн. Ошондон
кийин Садыр Жапаровду ошол
кездеги президенттин администрация башчысы, маркум Медет
Садыркулов кабинетине чакырып, “Жаштык кылба, сен губернаторлорго тиш сала баштадыў,
мындай кетишиўде Президентке
дагы асыласыў го...” деп атырылган учур болгон. Ушул факты эле
Жапаров бир дагы бийликке жагалданбай, эл їчїн иштегенинин
далили эмеспи.
Рим жазуучусу Плинийдин
(кенжеси) “Эл башкара турган адам эл ичинен тандалат,
эл алдында сындалат” деп таамай аныктама бергени бар. Садыр Жапаров дагы оор кырдаалда эл ичинде жїрїп, сыноолордон єттї. 2010-жылы Ош, ЖалалАбаддагы улуттар аралык кандуу тополоўдо Жапаров, Ташиев
экєєсї биринчилерден болуп кан
кїйгєн жерге барышкан. Кан тєгїлїп, алоолонуп єрт кїйїп жаткан
Ошко кєптєгєн саясатчылар, ал
тургай ошол кезде бийлик башына келген лидерлер дагы баруудан
коркушкан. Эл їчїн кїйгєн азаматтар гана биринчи кїндєн баштап ошол жерде жїрїшкєн. Садыр
Жапаровдун мекенчилдиги, єз
элинин чыныгы патриоту экени
Оштогу окуяда ачык кєрїнгєн.
2010-жылы “Ата Журт” саясий
партиясы бийликке оппозиция
болгонуна карабай Жогорку Кеўешке болгон шайлоодо маарага
биринчи болуп келгени да саясий бурулуштардын бири болгонун тарых єз мезгили келгенде тастыктайт. Садыр Жапаров
партиянын борбордук штабынын жетекчиси болуп, уюштуруу
иштерин єз мойнуна алган болчу.
Депутат болуп шайланып келгенден кийин кєтєргєн маселелери
революциянын шарапаты менен
бийликке жеткен Р.Отунбаева,
А.Атамбаевге жаккан эмес. Соттук реформа боюнча комитеттин
тєрагалыгына шайланып, сот
системасын реформалоо ишин
баштаганда, бийлик болбогон
шылтоолорду таап чыгып, комитет тєрагалыгынан кетирїї
планын ишке ашырат. Андан кийин MegaCom маселесин кєтєрїп
чыккан кезде, бийлик їчїн келишпес душманга айланат.
“Садыр Жапаров “Кумтєрдї”
саясий упай топтоо їчїн гана
колдонду” дегендер жок эмес.
Чындыгында, “Кумтєр” маселесин 2005-жылы парламентке биринчи жолу депутат болуп
шайланып келген кезинде эле кєтєрїп баштаган. Ошол мезгилде
Алмазбек Атамбаев менен “Форумда” жолугуп, “Кумтєрдї” толук мамлекеттин кызыкчылыгы
їчїн иштетсек жакшы болот эле
деген сунушун айтканда, Атамбаев “Бир эле “Кумтєр” эмес, бїт

кен байлыкты мамлекетке алып
иштетебиз” деп айтканы бар. Бирок, убакыт єтїп Атамбаев президент болгондо ошол позициясында тура албады.
“Кумтєр” маселеси Садыр
Жапаровду чыныгы бышып жетилген саясатчыга айландырды.
“Эл байлыгы элге иштеш керек”
деген кєз караш єз башына оор
тїйшїктї салды. Бир маселе менен эки жолу кїнєєсїз камалды. Темир тордун артында канжалатып кескилеп кєрїштї. Бул
кыйноо дагы саясатчынын позициясын єзгєртє албады. Ак сїтїн берген апасынан, ак батасын
берип, эл уулу кылып тарбиялаган атасынан ажыраса, он гїлїнїн бир гїлї ачыла элек уулун
шум ажалга алдырды. Мындай
оор сыноо кыргыз саясатчыларынын биринин дагы башына
тїшкєн эмес. Садыр Жапаров
тагдырдын ушундай сыноосун
кыйшайбай кєтєрїп, президенттер Атамбаев менен Жээнбековдон кечирим сурабай, єзїнїн ак
экенине ишенип, чындык бир кїнї жеўип чыгарына кєзї жетип,
ошол мезгилди кїтїп олтурду.
Чындыктын кїнї чыккан
мезгил єткєн жылдын Октябрь
окуялары болорун эч бир жан божомолдобосо керек. Ал тургай
Садыр Жапаров єзї дагы кїтпєгєн чыгар. Чагылгандай тездикте
болгон саясий бурулуш кыргыз
саясатында Феномен фигураны
жаратты. Албетте, ал Феномен
– Садыр Жапаров. Элдин, мамлекеттин келечеги деп кїнєєсїз
камалып олтурган саясатчыны
эл єзї абактан бошотуп келип,
бийликтин эў чоў тактысына олтургузган окуя эгемендїї кыргыз
тарыхында биринчи ирет болду.
Тїштїк Африканын єўї кара
президенти, легендарлуу Нельсон Мандела ак тїстїїлєрдїн
басымынан негрлерди куткарам деп 27 жыл тїрмєдє олтуруп
чыккандан кийин президент болуп шайланган. Саясий кїрєштє Манделага легендага айланган улуу ойчул, акыйкаттын символу болгон Махатма Ганди таасир этсе, Садыр Жапаровго Манделанын басып єткєн жолу їлгї болгондой. Анткени, Нельсон
Мандела єз элинин жыргалчылыгы їчїн кїрєшїїдєн сырткары достукка дагы бекем турган.
Ал университетте окуп жїргєн
мезгилинде Оливер Тамбо деген
менен таанышып, экєє ємїрїнїн акырына чейин шерттешкен дос бойдон калышат. Садыр
Жапаров дагы Камчыбек Ташиев
менен достукту ыйык тутуп келаткан саясатчылардан.
Садыр Нургожоевич єлкєнї
єтє оор мезгилде єз колуна єткєрїп алуу менен жоопкерчиликти
дагы єз мойнуна жїктєдї. Пандемиядан улам “пустой” калган
бюджет, элдин бийликке болгон ишеними жоголгон мезгил,
баш аламандыктан кийин бийлик талашкан саясий топтор...
Ким болбосун, мындай шартта жоопкерчиликти керт башына алуу жеўил иш эмес болчу.
Садыр Жапаров бийликке жулунгандардын баарына кызмат
берип, дараметин сынап кєрїїгє
мїмкїнчїлїк берди. Ач айкырык
салгандардын кєбї ишти жєндєп
кете албай, бат эле жыдыды.
“Кумтєрдє” алтын калбай калды, мамлекетке алуунун пайдасы
жок” деген Садыр Жапаровдун

Октябрь окуялары мезгилинде
айткан сєзїн айрым саясатчылар
саясий боёк менен боёп, ар кандай трактовка кылып жїрїшєт.
Эгер, єлкєдє ошол мезгилде эле
“Кумтєрдї” єзїбїз иштетебиз,
мамлекетке алабыз” деген сєз
Жапаровдун оозунан чыкканда,
эл аралык мафия єлкєдєгї абалды андан нары курчутуп жибербейт эле деп эч ким кепилдик бере алмак эмес. Абал турукташкан соў “алтын мафиясы” менен
эсептешїї тактикасы аябагандай
туура тандалган. “Кумтєрдї” мамлекетке алып, элдин кызыкчылыгына иштетїї їчїн алгач саясий
эрки кїчтїї бирдиктїї команда,
иштелип чыккан программа керек болчу. Садыр Жапаров ошол
нерселердин баарын даярдаган
соў, єзї 15 жылдан ашуун кєтєрїп жїргєн маселени иш жїзїнє
ашырып, “Кумтєрдї” мамлекеттин эсебине алып, эл аралык соттон Кыргыз єлкєсї жер карабай
тургандай жолду тапкандай болду. Жапаровдун “Кумтєр” кыргыз
элинин кызыкчылыгы їчїн иштеш керек” деген урааны мамлекеттик идеологияга айланышы
зарыл. Ошондо гана єлкєгє келген инвестор кыргыз мыйзамынын чегинде иш жїргїзїп калмак.
Садыр Жапаровдун бир жыл
ичинде жетишкен ийгиликтеринин эў негизгиси катары саясий
коррупциялык системаны сындыруусу болду десек жаўылышпайбыз. Буга чейинки президенттер
референдум єткєргєндє, єзїлєрї
каалаган башкарууну таўуулап
келишкен. Бул жолу андай болбоду. Эл єлкєдє кандай башкарууну каалай турганын єзї чечти. Кабыл алынган чечимге ылайык президенттик башкаруудагы
Конституция жазылып, жоопкерчилик жеке бир адамга жїктєлдї.
Мурун єлкєдєгї окуялар їчїн бир
дагы жетекчи жооп бербей келсе,
мындан кийин баарына Президент єзї жоопкер болот. Саясий
коррупциянын булагына айланган партиялык тизмени жоюп, эл
єзї тандаган талапкерге тїз добуш берїїсїн камсыздады. Муну дагы чоў жетишкендик катары караганыбыз оў.
Президент болуп шайланып
келген адам єзїнєн мурункуларды жамандап, кїнєєнїн баарын ошолорго оодара берїї кыргыз саясатында салтка айланып
калбады беле. Садыр Жапаров
президент болуп келгенден бери ошол жаман салтты жоготту.
Бир жылдан бери мурунку президенттердин бирєєсїнїн дагы
атын атап, кїнєєнї ошол адамга оодарган жок.
“Жапаров кадр саясатында катачылыкка жол берїїдє” деген
сындын негизи бар. Иш болгон
жерде сєзсїз катачылык кетет.
Президент деле пенде, адашат,
жаза басат. Бирок, жаўы башкаруу системасынын иштей баштаганына 5 айдын жїзї болгонун
эске алганда, бирдиктїї команда
толук куралып бїтє элек. Садыр
Жапаровдун иштей турган командасы куралуу процессинде. Мындай учурда бир кадр кетип, анын
ордуна башкасы келгени мыйзам
ченемдїї эле кєрїнїш. Эў башкысы Президент эл берген ишенимди, їмїттї актоого милдеттїї.
Бул жолу да элдин їмїтї їзїлгєн
болсо, бийликке болгон ишенимди кайтаруу жеўилге турбайт.
Падыша їчїн єз элинен, Мекенинен кымбат эч нерсе болбойт.
Садыр Жапаров їчїн да єзїн
кыргыз саясатында Феномен
кылып кєтєрїп чыккан элинен
кымбат эч нерсе жок болсо керек.
Н.ТАГАЕВ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ýñåï-ôàêòóðàíû ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäº êîëäîíóó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè 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 ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí
14-èþëóíäàãû ¹491 "Êîøóì÷à íàðê ñàëûãû æàíà àêöèç ñàëûãû áîþí÷à ñàëûê îò÷åòóíóí ôîðìàëàðûí, àëàðäû òîëòóðóó æàíà áåð¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êîøóì÷à íàðê
ñàëûãû áîþí÷à îò÷åòòó òîëòóðóó æàíà áåð¿¿ òàðòèáèíäå:
- 381-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- ÊÍÑ áîþí÷à îò÷åòòóí "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà òàøûï
êåëèíãåí ìàòåðèàëäûê ðåñóðñòàðäûí ðååñòðè" 03-òèðêåìåñèíèí 10-ãðàôàñû áîþí÷à ýêèí÷è ñàáûíûí æûéûíòûãûíûí.";
- 45-ïóíêòóíäà:
3-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- ýñåï-ôàêòóðàíû òàðèçäººäº áóë ãðàôà òîëòóðóëáàéò;";
4-ïóíêò÷àñûíäàãû òàáëèöàíûí "100-199 "Ñàëûê ñàëûíóó÷ó
æåòêèð¿¿ëºð" áºë¿ì¿ òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 103-ïîçèöèÿ
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"
103

Òºìºíäºò¿ëãºí ñòàâêà áîþí÷à ñàëûê ñàëûíóó÷ó

";
7-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"- ñàòûï àëóó÷óíóí ñàëûêòûê êàòòàëãàí æåðè áîþí÷à ñàëûê îðãàíûíûí ¿÷ îðóíäóó öèôðàëûê áåëãèëººëºðäºí òóðãàí êîäó æå ýãåðäå ñàòûï àëóó÷óíóí ñàëûê îðãàíäàðûíäà
ñàëûê òºëºº÷¿ êàòàðû êàòòîîñó æîê áîëñî "555" öèôðàëàðû êºðñºò¿ëºò: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà æåòêèð¿¿ëºð ó÷óðóíäà;";
- 46-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "áàøòàïêû ýñåï-ôàêòóðàñû áîþí÷à æåòêèðèëãåí äàòà êºðñºò¿ëºò" äåãåí ñºçäºð "æåòêèð¿¿í¿í
î¢äîëãîí äàòàñû êºðñºò¿ëºò" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
¿÷¿í÷¿ àáçàöûíûí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Æåòêèð¿¿ äàòàñû" 8-ãðàôàäà æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû êºðñºò¿ëºò, "ÊÍÑòèí ñóììàñû" 10-ãðàôàäà "0" ìààíèñè êºðñºò¿ëºò. "¹" 12-ãðàôàäà î¢äîëóó÷ó ýñåï-ôàêòóðàíûí
íîìåðè êºðñºò¿ëºò, "Ñåðèÿñû" 13-ãðàôà òîëòóðóëáàéò. "¹"
12-ãðàôà æàíà "Ñåðèÿñû" 13-ãðàôà áîþí÷à ÁÁÝÄãå î¢äîî
êèðãèç¿¿ ó÷óðóíäà ìààíèëåðè êºðñºò¿ëáºéò.";
- 55-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1) "Êº÷¿ðìºí¿í äàòàñû" 1-ãðàôàäà - òàðèçäåëãåí ýñåïôàêòóðàíûí äàòàñû êºðñºò¿ëºò;";
4-ïóíêò÷àñû "102"," äåãåí öèôðàëàðäàí êèéèí "103"," äåãåí öèôðàëàð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
8-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"8) "Æåòêèð¿¿ äàòàñû" 8-ãðàôàäà - îò÷åòòóê ñàëûê ìåçãèëèíèí ê¿íäºð¿íº øàéêåø êåë¿¿ãº òèéèø áîëãîí æåòêèð¿¿í¿í
äàòàñû êºðñºò¿ëºò;";
- 552-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöû "Ðååñòðäè òàðèçäºº" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", òºìºíê¿ ïîçèöèÿëàðäàí òûøêàðû," äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è, ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
- "Àòàëûøû (àòû-æºí¿)" 5-ãðàôàäà - ñàòûï àëóó÷óíóí àòàëûøû æå àòû-æºí¿ êºðñºò¿ëºò. ×åêåíå òàðìàêòà ñàòóóäà
òèéèøò¿¿ "ÊÊÌ", "ÒÎÁ", "ÒÝÒ" àááðåâèàòóðàñû æå "ÊÀËÊ"
äåãåí ñºç;
- "ÈÑÍ" 6-ãðàôàäà - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà
æåòêèð¿¿äº 14 öèôðàëûê áåëãèëººäºí òóðãàí æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà ðåçèäåíò ýìåñòåðäèí äàðåãèíå ýêñïîðòòîî æàíà æåòêèð¿¿ ó÷óðóíäà 14 öèôðàëûê áåëãèëººäºí êåì áîëãîí ñàòûï àëóó÷óíóí ÈÑÍè êºðñºò¿ëºò. Ñàòûï àëóó÷óíóí-ðåçèäåíò ýìåñòèí ÈÑÍè æîê ó÷óðäà æå ÷åêåíå òàðìàêòà ñàòóóäà áóë ãðàôàäà "99999999999999" öèôðàëàðû êºðñºò¿ëºò;
- "Ñàëûê îðãàíûíûí/ºëêºí¿í êîäó" 7-ãðàôàäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà æåòêèð¿¿äº ñàëûê îðãàíûíûí êîäó æå ýãåðäå ñàòûï àëóó÷óíóí ñàëûê îðãàíäàðûíäà ñàëûê
òºëºº÷¿ êàòàðû êàòòîîñó æîê áîëñî "555" öèôðàëàðû æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíà ðåçèäåíò ýìåñòåðäèí
äàðåãèíå ýêñïîðòòîîäî æå æåòêèð¿¿äº ºëêºí¿í êîäó êºðñºò¿ëºò. ×åêåíå òàðìàêòà ñàòóóäà áóë ãðàôàäà "111" öèôðàëàðû êºðñºò¿ëºò.";
5, 6 æàíà 7-ïóíêò÷àëàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5) "Àòàëûøû (Àòû-æºí¿)" 5-ãðàôàäà - êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëèíåí òºìºí áààäà òîâàðëàð æåòêèðèëãåí ýñåï-ôàêòóðà áîþí÷à ñàòûï àëóó÷óíóí àòàëûøû
æå àòû-æºí¿ êºðñºò¿ëºò;
6) "ÈÑÍ" 6-ãðàôàäà - êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê
äå¢ãýýëèíåí òºìºí áààäà òîâàðëàð æåòêèðèëãåí ýñåï-ôàêòóðà áîþí÷à ñàòûï àëóó÷óíóí ÈÑÍè êºðñºò¿ëºò;
7) "Ñàëûê îðãàíûíûí êîäó/ºëêºí¿í êîäó" 7-ãðàôàäà - êîíòðîëäóê áààëàðäûí ìèíèìàëäûê äå¢ãýýëèíåí òºìºí áààäà
òîâàðëàð æåòêèðèëãåí ýñåï-ôàêòóðà áîþí÷à ñàëûê îðãàíûíûí êîäó æå ñàòûï àëóó÷óíóí ºëêºñ¿í¿í êîäó êºðñºò¿ëºò;";
- 58-ïóíêòóíäà:
1-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1) 1-ãðàôàäà îò÷åòòóê ñàëûê ìåçãèëèíèí ê¿íäºð¿íº øàéêåø êåë¿¿ãº òèéèø áîëãîí, áèðîê îò÷åò áåðèëãåí äàòàäàí
êå÷ ýìåñ äàòà êºðñºò¿ëºò;";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"11) 2-ãðàôà òîëòóðóëáàéò;";
- 681-ïóíêòóíäàãû "áàøòàïêû ýñåï-ôàêòóðà áîþí÷à æåòêè-

ð¿¿ äàòàñû êºðñºò¿ëºò" äåãåí ñºçäºð "æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû êºðñºò¿ëºò.".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
19-èþíóíäàãû ¹343 "Ýñåï-ôàêòóðàíû ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäº êîëäîíóó æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí òîâàðëàðãà
ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäºã¿ ýñåï-ôàêòóðàíûí ôîðìàñû (BLANK STI-007) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí æóìóøòàð
æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäºã¿ ýñåï-ôàêòóðàíûí ôîðìàñû (BLANK STI-008) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí òîâàðëàðãà
êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ ýñåï-ôàêòóðàíûí ôîðìàñû (BLANK STI-009)
3-òèðêåìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
4) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí æóìóøòàð
æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðãº êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ ýñåï-ôàêòóðàíûí ôîðìàñû (BLANK STI-010) 4-òèðêåìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;
5) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ýñåï-ôàêòóðàíû ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäº ò¿ç¿¿í¿í æàíà æ¿ã¿ðò¿¿í¿í òàðòèáèíäå:
- 24-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "æàðàòûëûø ãàçûí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "áåð¿¿ãº, ýëåêòð ýíåðãåòèêà ðûíîãóíäà ýëåêòð ýíåðãèÿñûíûí æîãîòóóëàðûíûí áàëàíñòàðûí æàíà ýñåïòåðèí áåð¿¿ áîþí÷à êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ãº" äåãåí
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 241-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"241. Óøóë Òàðòèïòèí 23 æàíà 24-ïóíêòòàðûíäà êàðàëãàí
ìººíºòòºð 2020-æûëäûí 1-àâãóñòóíàí òàðòûï 31-äåêàáðûíà ÷åéèíêè ìåçãèëãå ýñåï-ôàêòóðàëàðäû òàðèçäººãº æàéûëòûëáàéò.
Ìûíäàé ó÷óðäà ñàëûê òºëºº÷¿ 2020-æûëäûí 1-èþëóíàí
òàðòûï 30-íîÿáðûíà ÷åéèíêè ìåçãèëäå æ¿çºãº àøûðûëãàí
æåòêèð¿¿ëºðãº ýñåï-ôàêòóðàíû 2020-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí òàðèçäººãº óêóêòóó.";
6) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ýñåï-ôàêòóðàíû òàðèçäºº æàíà êîëäîíóó òàðòèáèíäå:
- 6-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"6. Òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû/êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ýêñïîðòòîîäî (æåòêèð¿¿äº) íàðêòûê êºðñºòê¿÷òºð (òîâàðäûí,
æóìóøòóí/êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í áààñû, íàðêû, ñàëûêòàðäûí
ñóììàñû, îøîíäîé ýëå æàëïû íàðêû) ýñåï-ôàêòóðàäà óëóòòóê âàëþòàäà êºðñºò¿ëºò:
Ìûíäà ýêèí÷è æûéûíòûêòîî÷ó ñàïòà íàðêòûê êºðñºòê¿÷òºð (íàðêû æàíà æàëïû íàðêû) ò¿ç¿ëãºí êåëèøèìãå (êîíòðàêòêà) ûëàéûê âàëþòàäà êºðñºò¿ëºò.";
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 71-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"71. Óøóë Òàðòèïòèí 7-ïóíêòóíäà êàðàëãàí ó÷óðëàðäà òàðèçäåëãåí ýñåï-ôàêòóðàäà ñàòûï àëóó÷óíóí òàëàáû áîþí÷à ºç¿í÷º ýñåï-ôàêòóðàëàð òàðèçäåëãåí ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðè ýñåïêå àëûíáàéò.";
- 18-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"Ýãåðäå æåòêèð¿¿÷¿ æåòêèð¿¿ãº àêû òºëºº ¿÷¿í áàíêòàãû
ýñåáèí ïàéäàëàíáàñà, àíäà óÿ÷à òîëòóðóëáàéò.";
- 21-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 25-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"Ýãåðäå æåòêèð¿¿ãº àêû òºëºº ¿÷¿í ñàòûï àëóó÷óíóí áàíêòàãû ýñåáè ïàéäàëàíûëáàñà, àíäà óÿ÷à òîëòóðóëáàéò.";
- 27-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿
àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòè òàðèçäºº ó÷óðóíäà æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû êºðñºò¿ëºò.
Ìèñàëû: ñàëûê òºëºº÷¿ ÝÝÔòå èø æ¿ç¿íäº æåòêèð¿¿í¿í
äàòàñûí 20-àâãóñò äåï êºðñºò¿¿ ìåíåí æåòêèðãåí, àãà 15-ñåíòÿáðäà î¢äîî êèðãèçåò. Ìûíäàé ó÷óðäà î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòèí
401-óÿ÷àñûíäà æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû áîëóï 15-ñåíòÿáðü êºðñºò¿ëºò.";
- 28-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 5-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"5) ñàëûê ñàëûíáàãàí.";
- 29-ïóíêòóíóí ã-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 30-ïóíêòóíóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
- 32-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 33-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñûíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ñàëûê ñàëûíóó÷ó" äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Òîâàðëàðäû òîëóê æå æàðûì-æàðòûëàé êàéòàðûï áåð¿¿äº
ñàíäûê æàíà íàðêòûê êºðñºòê¿÷òºðä¿í ºë÷ºì¿ ìèíóñ "-" áåëãèñè ìåíåí êºðñºò¿ëºò.
Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔ æåòêèð¿¿ ó÷óðóíäà òàðèçäåëãåí áàøòàïêû ÝÝÔêå êàðàòà ãàíà òàðèçäåëåò. Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòèí êºðñºòê¿÷òºð¿ î¢äîëáîéò.";
- 34-ïóíêòóíäà:
4-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4) “Òîâàðäûí êîäó” ãðàôàäà - áåëãèëåðäèí ñàíû îíäîí
êåì ýìåñ áîëãîí, ÝÝÔ ÌÑòåãè òîâàðëàðäûí ìààëûìäàìàñûíà ûëàéûê òîâàðäûê ïîçèöèÿíûí áîøòóê êîþëáàãàí êîäó;";
10-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
“Òîâàðëàðäû áèð ñàòûï àëóó÷óãà ÊÍÑòèí ò¿ðä¿¿ ñòàâêàëàðûí êîëäîíóó ìåíåí æåòêèð¿¿ ó÷óðóíäà, ñàëûê ñàëûíóó÷ó ñóáúåêò ÝÝÔòè ÊÍÑòèí àð áèð ñòàâêàñû áîþí÷à ºç¿í÷º òàðèçäåéò;”;
11-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Òîâàðëàðäû áèð ñàòûï àëóó÷óãà ñàòóó ñàëûãûíûí ò¿ðä¿¿
ñòàâêàëàðûí êîëäîíóó ìåíåí æåòêèð¿¿ ó÷óðóíäà, ñàëûê ñàëûíóó÷ó ñóáúåêò ÝÝÔòè ñàòóó ñàëûãûíûí àð áèð ñòàâêàñû
áîþí÷à ºç¿í÷º òàðèçäåéò;";

12-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 35-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"35. ÊÍÑòåí æàíà/æå ñàòóó ñàëûãûíàí áîøîòóëãàí æå àëàð
ñàëûíáàãàí òîâàðëàðäû ñàòóó (æåòêèð¿¿) ó÷óðóíäà, “ÊÍÑ”
æàíà "Ñàòóó ñàëûãû" ãðàôàëàðûíûí "Ñòàâêà" æàíà "Ñóììà"
ãðàôà÷àëàðûíäà "0" äåãåí öèôðà êºðñºò¿ëºò.";
- 38-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"38. 450-óÿ÷àäà óþìäóí æåòåê÷èñèíèí æå æåêå èøêåðäèí,
áóõãàëòåðäèí æå ñàëûê ºê¿ë¿í¿í àòû-æºí¿ êºðñºò¿ëºò.";
- 39-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 47-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"Ýãåðäå æåòêèð¿¿÷¿ áóë æåòêèð¿¿ áîþí÷à àêû òºëºº ¿÷¿í
áàíêòàãû ýñåáèí ïàéäàëàíáàñà, àíäà óÿ÷à òîëòóðóëáàéò.";
- 48-ïóíêòóíäàãû "Ýãåðäå 2017-óÿ÷àäà "æîê" äåãåí æàçóó
êºðñºò¿ëñº" äåãåí ñºçäºð "Ýãåðäå 2017-óÿ÷à òîëòóðóëáàñà"
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 54-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"Ýãåðäå áóë æåòêèð¿¿ áîþí÷à àêû òºëºº ¿÷¿í ñàòûï àëóó÷óíóí áàíêòàãû ýñåáè ïàéäàëàíûëáàñà, àíäà óÿ÷à òîëòóðóëáàéò.";
- 56-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿
àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòè òàðèçäºº ó÷óðóíäà æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû êºðñºò¿ëºò.
Ìèñàëû: ñàëûê òºëºº÷¿ ÝÝÔòå æåòêèð¿¿í¿í äàòàñûí
20-àâãóñò äåï êºðñºò¿¿ ìåíåí æåòêèðãåí, àãà 15-ñåíòÿáðäà
î¢äîî êèðãèçåò. Ìûíäàé ó÷óðäà î¢äîëóó÷ó ÝÝÔ 401-óÿ÷àäà
æåòêèð¿¿í¿í î¢äîëãîí äàòàñû äåï 15-ñåíòÿáðü êºðñºò¿ëºò.";
- 57-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 5-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"5) ñàëûê ñàëûíáîî÷ó.";
- 60-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"60. 405 æàíà 406-óÿ÷àëàð á¿ò¿ìä¿í øàðòòàðû ºçãºðãºíäº, áàøêà÷à àéòêàíäà òºìºíê¿äºé ó÷óðëàðäà æåòêèð¿¿í¿í
íàðêûí î¢äîî ¿÷¿í î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòè òàðèçäºº ó÷óðóíäà
òîëòóðóëàò:
1) áàà ºçãºðãºíäº;
2) àòêàðûëãàí æóìóøòàðäàí æàíà/æå êºðñºò¿ëãºí êûçìàòòàðäàí áàø òàðòûëãàíäà;
3) æóìóø æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ ¿÷¿í àêûíû êàéòàðûï
áåð¿¿äº.";
- 61-ïóíêòóíóí 3-ïóíêò÷àñûíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ñàëûê ñàëûíóó÷ó" äåãåí ñºçäºð àëûï
ñàëûíñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàð
ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Æóìóøòàí æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿äºí áàø òàðòûëãàíäà
æàíà/æå æóìóø æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ ¿÷¿í àêûíû êàéòàðûï áåð¿¿äº, ñàíäûê æàíà íàðêòûê êºðñºòê¿÷òºðä¿í ºë÷ºì¿
ìèíóñ "-" áåëãèñè ìåíåí êºðñºò¿ëºò.
Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔ æåòêèð¿¿ ó÷óðóíäà òàðèçäåëãåí áàøòàïêû ÝÝÔêå êàðàòà ãàíà òàðèçäåëåò. Î¢äîëóó÷ó ÝÝÔòèí êºðñºòê¿÷òºð¿ î¢äîëáîéò.";
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 611-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"611. 407-óÿ÷àäà ñàëûê òºëºº÷¿í¿í ýñåïòèê áóõãàëòåðäèê
ñèñòåìàñûíäàãû íîìåðè æå ÝÝÔ ìåíåí èøòºº û¢ãàéëóó áîëóøó ¿÷¿í ñàëûê òºëºº÷¿ãº çàðûë áîëãîí áàøêà ìààëûìàòòàð êºðñºò¿ëºò.";
- 62-ïóíêòóíäà:
3-ïóíêò÷àñûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêàëûê èøèíèí ìàìëåêåòòèê êëàññèôèêàòîðóíà" äåãåí ñºçäºð
"ÝÝÔ ÌÑòåãè æóìóøòàðäûí æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ìààëûìäàìàñûíà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41, 42 æàíà 43 -ïóíêò÷àëàð ìåíåí
òîëóêòàëñûí:
"41) "ªë÷ºº áèðäèãè" ãðàôàñûíäà - æóìóøòóí æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í ºë÷ºº áèðäèãè. ªë÷ºº áèðäèãè ÝÝÔ ÌÑòåãè æóìóøòàðäûí æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ìààëûìäàìàñûíà ûëàéûê êºðñºò¿ëºò;
42) "Áèðäèê ¿÷¿í áààñû" ãðàôàñûíäà - æóìóøòóí æàíà/æå
êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í áèðäèãè ¿÷¿í áààñû;
43) "Ñàíû (êºëºì¿)" ãðàôàñûíäà - æóìóøòóí æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í ñàíû æàíà/æå êºëºì¿;";
6-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Æóìóøòàðäû æàíà/æå êûçìàòòàðäû áèð ñàòûï àëóó÷óãà
ÊÍÑòèí ò¿ðä¿¿ ñòàâêàëàðûí êîëäîíóó ìåíåí êºðñºò¿¿ ó÷óðóíäà, ñàëûê ñàëûíóó÷ó ñóáúåêò ÝÝÔòè ÊÍÑòèí àð áèð ñòàâêàñû áîþí÷à ºç¿í÷º òàðèçäåéò;";
7-ïóíêò÷àñûíûí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"Æóìóøòàðäû æàíà/æå êûçìàòòàðäû áèð ñàòûï àëóó÷óãà
ñàòóó ñàëûãûíûí ò¿ðä¿¿ ñòàâêàëàðûí êîëäîíóó ìåíåí êºðñºò¿¿ ó÷óðóíäà, ñàëûê ñàëûíóó÷ó ñóáúåêò ÝÝÔòè ñàòóó ñàëûãûíûí àð áèð ñòàâêàñû áîþí÷à ºç¿í÷º òàðèçäåéò;";
- 63-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"63. ÊÍÑòåí æàíà/æå ñàòóó ñàëûãûíàí áîøîòóëãàí æå àëàð
ñàëûíáàãàí æóìóøòàðäû æàíà/æå êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñàòóó (æåòêèð¿¿) ó÷óðóíäà, "ÊÍÑ" æàíà "Ñàòóó ñàëûãû" ãðàôàëàðûíûí "Ñòàâêà" æàíà "Ñóììà" ãðàôà÷àëàðûíäà "0" äåãåí
öèôðà êºðñºò¿ëºò.";
- 65-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"65. 450-óÿ÷àäà óþìäóí æåòåê÷èñèíèí æå æåêå èøêåðäèí,
áóõãàëòåðäèí æå ñàëûê ºê¿ë¿í¿í àòû-æºí¿ êºðñºò¿ëºò.";
- 66-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 70-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàïñûí:
"70. Êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ ÝÝÔêå óþìäóí æåòåê÷èñè, æå æåêå èøêåð, æå áóõãàëòåð, æå ûéãàðûì óêóêòóó àäàì êîë êîþøó êåðåê.".
3. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà àë ðàñìèé æàðûÿëàíãàíäàí êèéèí 2 àéäàí ýðòå ýìåñ, êèéèíêè ñàëûê
ìåçãèëèíèí áèðèí÷è ê¿í¿íºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 4-îêòÿáðû, ¹197
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Маанилїї маселе

Г.-К.САМАТ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

Коомдук ишмер Базарбай МАМБЕТОВ:

“АЗЫК-ТЇЛЇКТЇН
КЫМБАТТАШЫ КЇЙЇЇЧЇ
МАЙГА БАЙЛАНЫШТУУ”
- Єлкєдє кїйїїчї май аз
убакыттын ичинде 60 пайызга кымбаттады. Мындай
абалдын тїзїлїшїнє эмне
себеп болду?
- Дїйнє жїзї боюнча кїйїїчї майларга болгон баа
кымбаттады. Мындай акыбалга биз эле кабылдык деген
туура эмес. Баанын кєтєрїлїшїнє себеп пандемия болгондугун белгилегим келет. Экономикалык алакалардын негизинде нефти продуктуларынын
баасы жогорулады.
- Биздеги кїйїїчї, майлоочу майларга болгон муктаждык жыл сайын єсїп
жатабы?
- Биз Россиядан жылына 1
200 000 тонна кїйїїчї май
алабыз. Анын ичинде бензин,
авиакеросин, солярка да бар.
Россиянын “Ростнефть”, “Русснефть”, “Лукойл” деген компаниялары 2006-жылы биздин
рынокко келген. Ошол убактан
бери бизде эркин жана жоопкерчиликтїї рынокту тїптєй
алды. Ал эми 2006-жылга чейин биз кїйїїчї майларды
Казакстандын Чымкент нефтини кайра иштетїїчї заводунан жылына 360 000 тонна алчубуз. Бирок, алар ошол
жылы єзїбїзгє сырье жетпей жатат деп ортодогу алакаларды токтоткон. Ал кезде
кїйїїчї майлар кыйла арзан
эле. Ошентип 2006-жылдан
бери биздин негизги єнєктєш
Россия болууда.
- Бизге Россиядан башка
єлкєлєрдєн кїйїїчї май ташуу мїмкїнчїлїгї жокпу?
Кайра Казакстан менен сїйлєшсєк болобу?
- Буга чейин мурдагы Єкмєт
башчыларыбыздын айрымдары кїйїїчї майларды АКШдан
Тынч океан аркылуу, Азербайжандан, Тїркмєнстандан, Єзбекстандан алып келебиз деп
ооз кєптїрїшкєн. Бизде Панкратов деген министр болгон,
ал Казакстандан кїйїїчї май
алып баштайбыз деген. Бирок, казактар бизге эч качан
кїйїїчї май бербейт. Алар
жазгы талаа иштерине эле кїйїїчї майдын жетпей жаткандыгын айтып келишет. Бизге
Россиядан башка эч ким жардамга келбейт. Ушуну мен баса
белгилейм. Айрым популисттик саясатчылар башка єлкєлєрдєн кїйїїчї май алып келебиз дешсе, ал ою азырынча
такыр ишке ашпайт. Биздин
чиновниктер Казакстан менен гана сїйлєшїїлєрдї жїргїзсє болот деп айта алам. Ай
сайын эки єлкє ортосунда жолугушуулар болот. Жакынкы
Казакстандан кїйїїчї майды
алып келїї жагын эч ким кєтєрбєгєндєй сезилет. Биз деле Казакстан менен Єзбекстанга єзїбїзгє жетпей жаткан
сууну берип жатабыз го. Сугат иштерине 1-апрелден тартып эле сууларды бере баштайбыз. Анан кышкысын суу сактагычыбызда суу жок кыйналабыз. Эмнеге алар менен сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп, аз болсо

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíäàãû Àòàéûí æàíà
Ûéãàðûì óêóêòóó Ýë÷èñè Ñàìàò Ãóëüíàðà-Êëàðà èøèí àéêàëûøòûðóó
áîþí÷à Ìîñêâà øààðûíäàãû ðåçèäåíöèÿñû ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àðìåíèÿ Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Àòàéûí æàíà Ûéãàðûì óêóêòóó
Ýë÷èñè áîëóï äàéûíäàëñûí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-îêòÿáðû, ÏÆ ¹414

Ордолуу Ошто салтанат

ОШ ШААРЫ БИШКЕК МЕНЕН
САНАРИПТЕШЇЇ БАГЫТЫНДА
КЫЗМАТТАШМАКЧЫ

да кїйїїчї-майлоочу майларды ала албайбыз? Казакстан
мурда бизге жакшы эле жардам берчї. Азыр алардын мамилеси башка. Биз жакынкы
кошуна мамлекеттер менен
алакабызды жакшыртышыбыз
керек. Бир окуя болсо эле чек
араларды жаап салып жатабыз.
Анын айынан экономикалык
маселелер, кымбатчылык пайда болуп жатат. Мына Казакстан 7-апрель окуяларында эле
Кытайдан келе жаткан товарлардын баарын 3-4 кїнгє токтотуп койбоду. Бул да чоў маселе жараткан. Кошуна єлкє
бир нерсе болсо эле чек араларды жапканга шашат. Эми бул
чындык. Аны сылап-сыйпасаў
деле кєрїнїп турат.
- Биздин єзїбїздє кїйїїчї
май єндїрїї иштери кандай
жїрїп жатат?
- Кара-Балта шаарындагы
“Жунда” заводу, 1996-жылы
Жалал-Абадда курулган завод, Токмоктогу нефти иштетїїчї заводдор сырье жоктугунан иштебей турат.
- Кїйїїчї майдын дээрлик
баарын сырттан алып келип, ал кымбаттаган сайын
базардагы азык-тїлїккє
болгон баалардын баары
єсїп жатат. Ушул тенденцияны токтотуу мїмкїнбї?
- Бардык жумуш кїйїїчї
май менен байланыштуу болуп
жатса, албетте баалар єсєт да.
Товар ташыган машиналар, самолёттор да кїйїїчї май менен жїрєт. Мындай учурда
баалардын арзандашына эч
нерсе таасир бере албайт. Бир
гана кїйїїчї май арзандашы
керек болуп турат.
- Кїйїїчї май жакында
арзандайт деген маалыматтар да айтылып жатат. Ушул
божомол тууралуу эмне айта аласыз?
- Бул популисттик эле маалыматтар деп ойлоймун. Кїйїїчї майдын арзандашы єтє
кыйын маселе болуп турат.
Азыр Нефтетрейдерлер ассоциациясы Министрлер Кабинетине импортко болгон акцизди, кошумча нарк салыгынын кєлємїн азайтып бергиле
деп кайрылышты. Бирок, маселе карала элек. Себеби, бул

маселе да коркунучтуу. Акциздик, кошумча нарк салыгынан
тїшкєн киреше булагы республикалык бюджеттин 13 пайызын тїзєт. Аны азайтып салганда бюджетке кирешенин тїшїшї азайып калат. Ошондуктан, мен мындай сунушту Министрлер Кабинети кабыл албайт го деп турам.
- Кїйїїчї майларга альтернатива таап, учурда
унааларды газга єткєрїї
жагы активдеше баштады.
Бул альтернативалык жолго кандай баа берет элеўиз?
- Унаалардын баарын газга
єткєрїї кыйын. Бирок, газдан
башка эч кандай альтернатива
жок. Азыр Бишкек шаарындагы машиналардын їчтєн бир
бєлїгї газга єттї. Министрлер Кабинети да шаардагы автобустарды газга єткєрїїнї
пландап жатышат. Бул туура
багыт деп ойлойм.
- Негизи дїйнєдє нефтинин запастары тїгєнєт да.
Ошондо башка булактарды
издєє зарылчылыгы сєзсїз
келип чыгат да, туурабы?
- Андай божомолдор бар.
Єткєн айда Россиянын нефти
запастары 50 жылга жетет деп
божомолдор айтылды. Бирок,
бул ачылган запастар. Ачыла электери да кєп. Бул бизге гана кїйїїчї май импорттоп турган єлкє тууралуу божомол. Негизи дїйнєдє деле
нефтинин кору жыл єткєн сайын иштетилип жатат. Ачыла
электери да кєп. Карап кєрсєк, дїйнєдє нефти запастары бар єлкєлєр азыр їстємдїк
кылып жатышат.
- Демек, кїйїїчї майдын
баасы ушуну менен тїшпєйт
деген пикирдесизби?
- 1-2 айдын ичинде кїйїїчї
майдын баасы бир аз тїшїшї мїмкїн. Анткени, дїйнєлїк рынок пандемиядан кийин бир аз жєнгє салынат.
Бирок, кїйїїчї майдын мурдагы баасына тїшїшї эч качан болбойт деп ойлойм. Биздин бийлик бир гана кїйїїчї
майды бир аз арзан алуу жагына басым жасашы маанилїї.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

5-октябрда Ош шаарынын
3021 жылдыгы коомчулук
тарабынан салтанаттуу
тїрдє белгиленди.
Салтанаттуу майрамдык
иш-чаралардын алкагында
Ош шаарынын мэри Алмаз
Мамбетов элчилерди жана
достук мамиледеги шаарлардын
єкїлдєрїн расмий тїрдє кабыл
алды.
Ага Россиянын Карелия Республикасынан, Новосибирск шаарынан, Єзбекстандын Анжиян
облусунан келген делегациялар, Кыргыз Республикасынын
Єзбекстандагы элчиси И.Жунусов, чет мамлекеттердин єлкєдєгї расмий єкїлдєрї, КРнын Президентинин Баткен, Жалал-Абад,
Талас, Ысык-Кєл, Ош облусунун
ыйгарым укуктуу єкїлчїлїктєрї, Бишкек шаарынын делегациясы катышты.
Келген коноктор жалпы шаардыктарды майрамы менен куттукташып, Ош шаары жылдан-жылга
єнїгїї багытында баратканын кошумчалашты.

Иш-чаранын жїрїшїндє Ош
шаары Бишкек шаары менен эки
тараптуу тыгыз кызматташуу багытында меморандумга кол коюлду. Бул кызматташуунун негизги
максатынын бири – санариптешїї
багытында биргеликте иш алып
баруу.
Шаардын кїнїн майрамдоодо
шаардагы мекеме-ишкана, уюмдар, бюджеттик мекемелер, ар кайсы орто жана жогорку окуу жайлардын эмгек жамааттары параддан єтїштї.
Гала-концерт Орусиянын белгилїї ырчысы, Динамит группасынын экс-солисти Илья Зудин,
Єзбекстан Республикасынан келген ырчы айым Севинч Муминова,
жергиликтїї эстрада жылдыздары
Бактияр Токторов, Аскат Мусабеков, Гїлжигит Сатыбеков, Нурлан
Насип жана Ош шаарынын маданият башкармалыгынын чыгармачыл топторунун коштоосунда єттї. Майрамдык салтанатта фейрверк атылып, жаштарга бий кече
уюштурулду.
Ризван ИСМАИЛОВА
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Бейне

ДОСТУКТУН ЇЛГЇСЇН КЄРСЄТКЄН
КАМЧЫБЕК ТАШИЕВ

Б

елгилїї коомдук ишмер,
єз элинин мекенчил уулу,
УКМКнын азыркы тєрагасы Камчыбек Ташиев чыныгы
достуктун їлгїсїн баарыбызга
кєрсєттї. Камчыбек Кыдыршаевичтин досу Садыр Жапаровдун
азаттыгы, элинин бакубат жашоосу їчїн єзїнїн башын саясий
баталгага койгонун єткєн жылдагы октябрь окуяларында кєрє
алдык. Ал досун сатпаган шертке бек мырзалыгы менен калк кадырына ээ боло алды. Октябрь
баш аламандыгы єрчїп кетпей,
єлкєдєгї стабилдїїлїктїн сакталышына, туруктуу бийликтин
куралышына дагы Ташиевдин салымы чоў экени мындан кийин
да айтылышы керек.
Эгемендик алгандагы алгачкы
эйфориянын иллюзиялуу кыялдары, кубанычтары шамалдын
алдында алсыз тумандай бат
эле таркап, элибиз мамлекетибиздин кризис сазына биротоло
батып калганын єз жон терилери
менен сезе баштаган жылдардагы мезгилдер оор сыноолор менен коштолуп келе жаткандыгы
белгилїї. Ушундай сыноолордон
сууруп чыкчу саясий лидерди издегенибиздин башкы себеби да
ушундан болсо керек. Деген менен, моюнга алуу парз, аз да болсо мамлекеттин саясий майданында, коомчулугубузда утуштуу жагдайлар да пайда болбой
койгон жок.
Жаўы турмуштук шарттарда
кыргыз саясий аренасында кєз
карашы, принципиалдуулугу,
кєздєгєн максаты, тайманбастыгы, мекенчилдиги менен айырмалана алган саясатчылардын, жетекчилердин мууну пайда болду. Бул эгемендїї мамлекеттин
саясий тїшїмї. Бул нерсени кыргыз коомчулугунун жетишкендиги катары карасак болот.
Жаўы кєз караштагы баалуулуктар орной баштаган жылдарда саясатка батыл аралашып,
тез эле кыргыз саясатында жылдызы жанган, республикалык
деўгээлдеги саясатчылардын бири – Камчыбек Ташиев экендиги
талашсыз. Ал єлкєдєгї эў таанымал, саясий “аба ырайына» кїчтїї таасир этїїгє мїмкїнчїлїгї
бар саналуу саясатчылардын бирине айлана алгандыгын айта кетсек да ашыктык кылбас. Камчыбек
Ташиев саясий майданда башка
саясатчылардан мекенчилдиги, жаралган маселелерде єз кєз
карашын тайманбай айта алган
чечкиндїїлїгї, прагматик, активдїїлїгї менен єзгєчєлєнє
алды.
Кыска убакыттын ичинде жалпы єлкє масштабындагы чечїїчї
фигуралардын бирине айлануу
чанда гана бир адамдын энчисине туш келет эмеспи. Анын їстїнє,
адам їчїн єзїнїн жеке жашоосу
менен коомдук турмушунда мекенчил, прагматик, практик жана
ошол эле учурда демилгечилдик,
активдїїлїк сыяктуу кєп кырдуу
сапаттарды камтыган инсандык
єзгєчєлїктєрдї чогуу ала жїрїї
оўой-олтоў иш эмес. Мындай ийгиликти Камчыбек Ташиев жєнєкєйлєштїрїп айтканда, жеке ишкердикти, бизнести жалпы коомдук кызыкчылыктарга багындыра билїї, же жогорку мамлекеттик креслодо олтурган кездеги
мїмкїнчїлїктєрдї максималдуу
тїрдє єлкє кызыкчылыктарына

багыттай алуу, азыркы биздин
турмушта єтє сейрек кездеше
турган инсандык сапаттарга ээ
болуу менен багындырды.
Камчыбек Кыдыршаевичтин
басып єткєн жолун кєз алдыбызга тартып, кыргыз эли їчїн жарытылуу иш жасай алдыбы? – деген суроону коё турган болсок,
анда кєпчїлїк саясатчыларга окшоп куру убадалар эмес, элдин
арасынан чыгып, эл їчїн кїйгєн, эл деп жанын сабаган, журтум деп жулунган саясий фигура элестейт.
Кыдырша атанын уулу бой жетип, Россия Федерациясындагы
борбордук жогорку окуу жайларынын бирин аяктагандан кийин заман ыргагына жараша жеке ишкердик менен шугулданып,
тїпсїз “марафон” болгон байлык
топтоо деген “мелдеште” жеке
кызыкчылык менен бирге коомдук кызыкчылыкты теў коё билїїсї кєпчїлїккє таў каларлык
кєрїнїш эле. Ананчы, эбегейсиз тїйшїктєр менен машакаттанып, тїн уйкуўдан, тынч жашоодон кечип коюп каражат тапсаў, бешене тер менен келген каражатты айланаўдагы колдоосу
жок болгон кары-картаўдарга, социалдык колдоого муктаж болгон їй-бїлєлєргє жумшай билїї
жапайы бизнеске жапырт кирген
ишкерлердин ичинен чанда гана бирєєнїн колунан келе турган иш болуп жатса.
Ишкер, жетекчи катары такшалып калган Камчыбек Ташиевдин жалпы элдик саясатка карай кадам ташташына эл, єлкє
кызыкчылыгын жогору койгон
кєз карашы, патриоттук сезими
тїрткї болсо керек. Бир мандаттуу округдардан шайлоочулар єз
депутаттарына татыктуу болгон
талапкерлерди тандай баштаган
маалда, Сузак чєлкємїндєгї курамы интернационалдуу болгон
электорат дароо эле Ташиевге
токтолгондугу кєп нерсени айтып турбайбы.
Саясаттагы “соодалашуу ариясы” Камчыбек Ташиев сыяктуу
инсандын турмуштук позициясына, жеке кєз караштарына ылайык келе турган “опералардан”
эмес экен. Кандай гана саясий

кырдаал жаралбасын, Ташиев
кєздєгєн багытынан артка кайтпай, мурдагыдай эле чечкиндїї
бойдон калып келе жатат.
Башка мисалдарды айтпаганда
дагы, саясий кырдаал абдан курч
болуп турган учур 2007-жылдын
кїз мезгилиндеги окуяларды белгилеп коюш керек. Мамлекеттик
Конституция тагдыры улам улак
тартышка тїшїп, ар кандай саясий топтор єз кызыкчылыктары
їчїн жандалбастап турган чакта Камчыбек Ташиев саясий улак
тартышка аралашпай, мамлекет
кызыкчылыгын жогору коюп,
бардык бийлик бутактарынын
теў салмактыгын сактаган, баланстуу Конституция долбоорун
жактап чыккандыгы маалым. Бирок, ал мезгилде Англия королевасынан дагы алсыз болуп, бечара кейпин кийип, аты бар, заты
жок бийликке айлана баштаган
президенттик бийликти тїзїїгє
кызыкдар болгон кїчтєр басымдуулук кылып кетишкен. Бирок,
бир ай єтпєй эле кайра мурдагы
Конституция калыбына келтирилген. Бул ошол кезде утурумдук жеўилїї ызасына туш болуп,
дээрлик жалгыз калган Камчыбек
Ташиев їчїн чоў моралдык жеўиш гана болуп тим болбостон,
анын саясатчы катары кїнїмдїк
кызыкчылыктардан келечекти
жогору коё билген чоў саясатчыга айланып бара жаткандыгынан
кабар бергендей болгон...
Коомдук ишенимдин биротоло бекемделген учуруна Камчыбек
Ташиев – Єзгєчє кырдаалдар
министрлигин жетектеп калган
мезгилге туш келди. Тээ алыскы Чоў-Алай аймагындагы Нура айылы жер титирєєдєн улам
дээрлик толук бойдон кыйрап калган учурда Ташиевдин патриоттук,
эрктїїлїк сезими даана кєрїндї
десек болот. Ким билет, балким,
анын ордунда башка бирєє болсо дал ошол кырдаалды єзїн пиар
кылууга пайдаланып, кїнїнє он
маал КТРКдан чыгып, эл аралык
маанидеги маалымат жыйындарды уюштуруп олтуруп алмак. Ал
эми Камчыбек Ташиев эзелтен эл
оозунда келе жаткан “Азаматтын
мыктысы - азыраак сїйлєп, кєп
иштейт” деген принципти жогору

коёрун иш жїзїндє тастыктады.
2010-жылы орун алган Ош,
Жалал-Абаддагы улут аралык
кандуу кагылышуу окуялары
жалпы єлкєбїз їчїн чоў сыноо
болуп калды. Ал эми саясатчылар, мамлекеттик ишмерлер їчїн
бул окуялар коомчулук алдындагы рентген сыяктуу кызмат кылды. Башкача айтканда, кимдин
ким экендиги бийик трибуналарда саймедиреген сєздєрї аркылуу эмес, жасаган иштери аркылуу ачык кєрїндї. Камчыбек
Ташиевдин трагедиялуу кан тєгїїнї токтотууда кошкон салымы эбегейсиз болгондугун азыркы кїндє анын саясий оппоненттери дагы тана алышпаса керек.
Сузакта єзбек улуту жашаган аймакка кирип барабыз деген кыргыз азаматтарынын алдына чыгып, “Кан тєгїїнї токтоткула,
тынч жашаган элде эмне кїнєє?!
Алгач мени атып салып, андан
кийин єтїп кете бергиле!” деп
єз ємїрїн тобокелчиликке салып, башка миўдеген ємїрлєрдї
сактап калуу Камчыбек Ташиев
сыяктуу эр жїрєк, тайманбас,
эрки кїчтїї, патриот инсандын
гана колунан келет! Ал ошондой
кыйын кездерде эли менен бирге болду. Эл ичинде курал атылып, шаарлар єрттєнїп жаткан
учурда жашынып жатып алууга
Ташиевдин адамдык абийири
жол бермек да эмес.
Камчыбек Ташиев элдин таламын, мамлекеттин кызыкчылыгын коргойм деп жалган жалаа
менен тїрмєгє олтуруп да чыкты.
Ал кыргыздын эсебинен алынган миллиондогон доллар насыяларды мойсоп, єлкєнїн казынасына кол салган адамдарга окшоп коррупция менен камалбады. Элдин кызыкчылыгын жогору койгон, мамлекетчил саясатчы катары кєздєгєн
багытынан артка кетпей, бийликтин абийирин тєккєнї їчїн
жалаа жабылды, анын атын булгагысы келишти. Чындык кеч
болсо дагы єз ордун табат эмеспи. Ташиевдин чындык їчїн кїрєшкєнї аныкталып, саясий негиз менен кєє сїрткїсї келгендердин чыныгы жїзї бїгїн ачылып жатпайбы. Ташиев саясатта

жыгылды, чалынды, чыйралды.
Ушундай ашууларды ашып єтїп,
саясатчы катары толук бышып
жетилди.
“Кудайдын бир аты - Дос” болсо, “Достуктун кадыры акыреттик” деп кыргыз эли бекеринен
айткан эмес. Камчыбек Ташиев
досу Садыр Жапаровдун президенттик тактыга олтурушу
їчїн ат кєтєргїс эмгекти єтєгєнї талашсыз чындык. Досу мыйзамсыз абакта олтурганын айтып
чырылдап, чыгаруу єтїнїчї менен бийликке бир нече жолу ачык
кайрылуу жасады. 2017-жылдагы президенттик шайлоодо
Камчыбек Ташиев Сооронбай
Жээнбековду колдогону баарыбыздын эсибизде. Жээнбеков
президент болуп шайлангандан
кийин Єкмєт толугу менен алмашкан. Ошондо, Жалал-Абадда
жїргєн Камчыбек Ташиевге телефон чалышып, “Сизди биринчи вице-премьер-министрлик
кызматка кєрсєтїп жатабыз.
Эртеў келип каласызбы...” деп
чакырышкан. Ташиев тїнї менен жол жїрїп Бишкекке келсе,
Жээнбеков байланышка такыр
чыкпай, Єкмєттїн курамы толук бекигенден кийин кабыл
алып, башка кызматты сунуштайт. Анда дагы Камчыбек Кыдыршаевич сунуштаган кызматына рахматын айтып, кызматтын
ордуна мыйзамсыз камалган досу
Садыр Жапаровду актап берїїнї
суранган. Кийин дагы теле аркылуу Сооронбай Жээнбековго кайрылып, “Садырды бошотуўуз...
Керек болсо анын ордуна єзїм
олтурганга даярмын” деп кєзїнє жаш алганы шерттешкен достукту ыйык тутаарын далилдейт.
Мындан сырткары, 2020-жылдагы парламенттик шайлоодо дагы
Садыр Жапаровдун “Мекенчил”
саясий партиясынын башында
туруп, єлкєнї тїрє кыдырып,
шайлоочулар менен болгон жолугушууларда “Садыр Жапаровду бошотобуз” деп айтып жїрдї...
УКМК тєрагасы болуп иштей
баштагандан бери коррупция менен чыныгы кїрєш кандай жїрєрїн кєрсєттї. Кол тийбестей кєрїнгєн чиновниктер, эл ырыскысына кол салган эргулдар ээлеген
кызматына карабай мыйзам алдында жооп берип жатышат. Ар
бир саясатчынын оппоненти болушу мыйзам ченемдїї эле кєрїнїш. Бирок, ошол оппоненттер туура сын-пикир айтууга
милдеттїї. Камчыбек Ташиевдин оппоненттери коррупция менен кїрєштї “кустуризация” деп
атап жатышат. Бул аша чапкандык экенин белгилеп коюшубуз
керек. Буга чейин мыйзамсыз
байыган коррупционер чиновниктер бюджетке олчойгон суммаларды тєккєн эмес. Майкєлсїткєл заманда жашап келишкенин бирєєбїз да тана албайбыз.
Эгер, Ташиев ири коррупциялык
схемаларды тїзїп алган аткаминерлерге кылмыш ишин козгоп,
мїлктєрїн конфискация кылбаса, анда дагы коррупция менен
кїрєш жїрбєй жатат деп айтып
чыгышмак. Негизгиси, жасалган
иш элге, мамлекетке пайда алып
келгени максаттуу. Камчыбек
Ташиевдин азыркы максаты дал
ошондой.
Бийликтин мындан кийинки
тагдыры Жапаров-Ташиев тандемине кєз каранды. Эки дос
бири-бирине таяныч болуп,
эриш-аркак иш алып барса, чоў
єзгєрїїлєргє жетери турган иш.
Андыктан, достукту бекем туткан Жапаров-Ташиев тандеминин ємїрї узун болушу мамлекет їчїн гана пайдалуу.
Темирлан ТОКТОБОЛОТОВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

9

2021-жылдын 8-октябры

Акимдин 100 кїнї
Аксы райондук мамлекеттик администрациясынын
башчысы–акими Замир СЫДЫКОВ:

“КУРУЛУШ ИШТЕРИ
КУЛАЧ ЖАЮУДА”
- Замир Бейшенович, эл-журт
менен жуурулушуу, таанышуу
кандай маанайда єттї? Калдайган калыў калктын муктаждыктарын чечїї, сїрсїп келген
кемчиликтерди четтетїї багытында баштаган иштериўиз илгерилеп жатабы?
- Мен буга чейин деле башка райондо ушундай эле кызматта иштеп келгендигимден улам эл-журт
менен таанышуу анчалык кыйынчылыкты туудурган жок. Кайсы
гана райондорду албайлы кєйгєйлєр, кемчиликтер орун алган. Баарынан толук кабар алууга жетиштим. 100 кїн айтканга оўой болгону менен ар кїнкї жоопкерчиликти жон терим менен сезип турдум.
Анткени, эл-журттун жаўы келген
акимдерден їмїттєрї чоў эмеспи.
Эў башкысы курулууга тийиш болгон курулуштардын ак, карасын
талдоого жетиштик. Аракеттерибиз акыбетин берип жатат.
- Негизинен айыл эли жер иштетип, мал багып тириликтерин
кылууда. Кїтїрєп кїз келди. Тїшїмї, їзїрї кандай болууда. Баба дыйкан, фермерлердин пешене терлери акталчудайбы?
- Єзїўїздєргє белгилїї болгондой быйылкы жылдын жаз айлары суук болсо, жай айлары ысык
болуп, кургакчыл болгондугуна
байланыштуу дыйкандарга бир
топ тїйшїк жаратты. Эгилген кылкандуу дан эгиндеринин жана жїгєрїнїн тїшїмїнє терс таасирин
тийгизди. Тактап айтканда, 528
га аянттагы буудайдан 761 тонна
тїшїм, 353 га аянттагы арпадан
420 тонна тїшїм, ал эми 2601 га
аянттагы жїгєрїдєн 12772 тонна
тїшїм жыйналып алынды. Єткєн
жылга салыштырмалуу буудайдын
тїшїмдїїлїгї 7,0 центнерге, арпанын тїшїмдїїлїгї 8,0 центнерге,
ал эми жїгєрїнїн тїшїмдїїлїгї
4,0 центнерге азайган. Ошол эле
учурда райондун дыйканчылык
аймагы болгон Їч-Коргон айыл
аймагында 2652 га аянттагы бакчадан 64822 тонна тїшїм жыйналып алынып, ички базарларга жана Казакстан, Россия мамлекеттерине чыгарылды. Учурда картошканын, май єсїмдїктєрїнїн, жашылчанын, пахтанын, кїрїчтїн
жана мємє-жемиштин тїшїмїн
жыйноо иштери жїрїп жатат. Мурунку жылдары єндїрїлгєн пахтанын 1 килограммы 45-50 сомдон
сатылып келген болсо, быйылкы
жылы пахтанын баасы 90 сомго
чыккандыгы пахта эгишкен дыйкандар їчїн жакшы кабар болууда.
- Инвестицияларды тартуу,
жаўы долбоорлордун саатын
чыгаруу їчїн мїмкїнчїлїктєрїўїздєр барбы? Жарк эткен
жаўылыктар жандануудабы?

- Сєз башында курулуш иштери
тууралуу айтып, илгерилеп жатканына токтолдум. Чынында бул
багытта айтарлык жылыштар бар.
2021-жылдын 1-сентябрына карата 417171,6 миў сомдук жумуштар
аткарылды. 2020-жылдын 1-сентябрына салыштырмалуу 105498,3
миў сомго кєп инвестиция тартылып, 134,0 пайызды тїздї. Бул албетте жакшы кєрсєткїч.
Айталык, кєп жылдан бери айтылып, элдин талабы болуп келген Ак-Терек каналынын курулушу 2017-жылы башталган. Учурда
“Жагалмай” ЖЧК ишканасы аркылуу каналды куруу иштери жїрїп
жатат. Ак-Терек каналынын жалпы узундугу 7,5 чакырым, суунун
сыйымдуулугу 9,2 куб, сметалык
болжолдуу баасы 850,0 млн сомду тїзєт. Учурда каналдын туннелге чейинки 2025 метри бетондолуп бїттї. Узундугу 2044 метр
туннелдин жогорку жагынан 495
метри казылган, анын 440 метри бетондолгон. Ошондой эле тємєнкї жагынан 240 метр казылган, анын 200 метринде бетондоо
иштери жїргїзїлдї.
Калкыбыз сугат сууга кандай
муктаж болушса, ичїїчї таза сууга
андан бетер муктаж болуп келишкен. Андыктан, ичїїчї таза суу маселеси кєптєн бери кєкєйгє тийген эле. 2026-жылга чейин Кыргыз
Республикасынын калктуу конуштарын ичїїчї суу менен камсыздоо
жана саркынды сууларды чыгаруу
системаларын єнїктїрїї программасынын аткарылышы боюнча
Кербен шаарынын ичїїчї суу системасын жакшыртуу долбоору иш
жїзїнє ашып жатат. Бїткїл Дїйнєлїк Банк тарабынан каржыланып, сметалык баасы 229,0 млн
сомду тїзгєн. Жалпы аткарылган
курулуш монтаждоо иштерине
216,0 млн сом сарпталды. Мындан
сырткары Жерге-Тал айыл аймагынын Жерге-Тал, Боспиек айылдарын таза суу менен камсыздоо
долбоору иштєєдє. Долбоор Ислам
Єнїктїрїї Банкы тарабынан каржыланып, жалпы сметалык баасы

183,0 млн сомду тїзїп, бїгїнкї кїнї 68888,3 миў сомдук иш аткарылып, курулуш иштеринин 75 пайызы аягына чыкты. Куруу иштери уланууда. Ошондой эле ЖаўыЖол айыл аймагынын Жаўы-Жол,
Таштак айылдарынын ичїїчї суу
системасын жакшыртуу долбоору
иштєєдє. Долбоор Бїткїл Дїйнєлїк Банк тарабынан каржыланып,
жалпы баасы 122,3 млн сомду тїзєт. Бїгїнкї кїнї 86,0 млн сомдук
жумуштар аткарылып, 70 пайыздык иштер илгериледи.
Кара-Суу айыл аймагында Жеўижок мектебинин курулушу (жалпы суммасы -70,0 млн сом) аяктоонун астында турат. Учурда 90
пайыз курулуш иштери аяктап
калды. 15000,0 миў сомдук жумуштар аткарылган.
Ак-Жол айылында 2 бала бакчанын курулушу аяктап, 50 орундуу
бала бакча пайдаланууга берилди. АРИСтен жана жергиликтїї
бюджеттен 14000,0 миў сом каржыланды. Жерге-Тал айылында 50
орундуу бала бакчанын курулушу
АРИС аркылуу ишке ашырылууда,
жалпы суммасы 14654,7 миў сомду
тїзєт. Авлетим айыл аймагынын
Коргон айылында 50 орундуу бала бакчаны куруу жумуштары жїрїїдє. Аткарылган иштердин кєлємї 3646,0 миў сомду тїзїїдє.
Бїгїнкї кїнї район боюнча 6 бала бакча ачылуу алдында турат. Атаэнелердин, бєбєктєрдїн кубанычтары коюндарына батпай турган убак.
Райондун экономикалык жана социалдык кєрсєткїчтєрїн кєтєрїїдє
албетте, єнєр жай ишканаларынын
ролу чоў. Бул багытта да иштер
жанданууда. Жерге-Тал айыл аймагындагы Боспиек айылында бир
кїндє 500 литр сїттї кайра иштетїїчї цехтин курулушу толук аяктады. Жалпы суммасы 1679,6 миў
сом. 8 жумуш орду тїзїлгєн.
Авлетим айыл аймагындагы Авлетим айылында їй-бїлєлїк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу аяктап, жалпы суммасы
3400,0 миў сомду тїздї. Чет элдик инвестордун каржылоосунда

Мукур айылында спорт залдын курулушу илгерилеп, калк каражатынын эсебинен 2800,0 миў сом жумшалды. Кош-Дєбє айыл аймагында мечиттин курулушу илгерилеп,
калк каражатынын салымы 2500,0
миў сом болду.
Кєчєлєрдї жарыктандыруу, жол
эрежелери боюнча белгилерди орнотуу жаатында да жылыштар бар.
Кербен шаарында кєчєлєрдїн 6 кесилишине светофорлор орнотулду. Жумшалган каржынын жалпы
суммасы 3346,9 миў сом. Уметалиев кєчєсїндєгї тротуарга брусчатка жаткырылган. Ал Аксы єнїгїї фондунан каржыланды. 3648,0
миў сом бєлїндї.
- “Биринчи байлык – ден соолук”, – деп элибиз бекеринен
айтып келбептир. Былтыртан
бери пандемиянын азабын тартып келїїдєбїз. Медицина тармагына жеткиликтїї маани берїї зарылдыгын турмуш ырастады. Сиздерде аракеттер жасалып жатабы?
- Аксы районунун жалпы дарыгердик практика борборунда кардиология, жугуштуу оорулар, терапия, неврология, балдар, хирургия,
реанимация, тєрєт, гинекология,
реабилитация, травматология, кабыл алуу диагностика бєлїмдєрї,
6 филиалдык ооруканалар 15 їйбїлєлїк дарыгерлер тобу, 49 ФАП,
2 тез жардам бєлїмї калкты медициналык жактан тейлейт.
КР Єкмєтїнїн калктын ден соолугун коргоо жана 2019-2030-жылдарга саламаттык сактоо системасын єнїктїрїї боюнча «Ден соолугу чыў адам-єнїккєн єлкє» аттуу программасын ишке ашырууда
медиктердин эмгеги айтарлык. Райондук жалпы дарыгердик практика борборунда 2019-2023-жылдарга тїзїлгєн комплекстїї иш планы бар. Пландын негизги максаты
– медициналык жардам кєрсєтїї
ошондой эле калкка биринчи медициналык жардам кєрсєтїї. Жаўы медициналык жаўылыктарды
практика жїзїндє пайдалануу жана материалдык техникалык базаны жакшыртуу.
Райондун медиктери пандемия
менен кїрєшїїдє болгон мїмкїнчїлїктєрїн жумшап келишти. Єткєндєн сабак алышты, такшалышты. Маселен, пандемия
башталгандан бери оорулууларды кызыл зонада 10 врач, 47 медайым, 9 кенже кызматкер кабыл

алышып, тийиштїї деўгээлде иш
алып барышты. Райондук жалпы
дарыгерлер практика борборунда
(COVID-19) оорусу менен ооругандарга 95 керебет даярдалып, андан сырткары 30 кошумча керебет даярдалып коюлган. Райондук
ыкчам штабы тїзїлїп отурумдары єткєрїлгєн. Зарыл жабдуулар
менен камсыздоого кєўїл бурулган. Кислород менен камсыздоочу
концентратор 110 даана алынып
келинген. Коронавирус илдети
жана пневмония менен ооруган
бейтаптарды дарылоодо дарыдармектердин 3 айлык кору (запасы) тїзїлїп, алгоритмге ылайык
санитардык-эпидемиологиялык
эрежелерди кєзємєлгє алуу кєўїл борборунда.
Учурда район боюнча 11 эмдєє
пункттары ачылып, калкка эмдєє
боюнча тїшїндїрїї иштери жїргїзїлїїдє.
- Заманбап санариптештирїїгє мекеме-ишканалар маани берїїгє тийиш. Жагымдуу
саамалыктар барбы?
- Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїнїн 2019-жылдын 15-февралындагы №20-б буйругу менен “Санарип Кыргызстан 20192023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол карта” иштелип
чыккан.
Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн буйругун иш жїзїнє ашыруу максатында райондук мамлекеттик администрациясынын
2019-жылдын 17-апрелинде №89-б
буйругу кабыл алынып, “Санарип
Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашыруу багытында “жол
картанын” негизинде иш-чаралар
планы бекитилген.
Санарип мамлекетти жана коомду куруу їчїн системалуу чечимдерди ишке ашырууга єзгєчє кєўїл
бурууга убакыт келди. Райондун
аймагында санариптештирїї, чарба китептерин электрондук форматка єткєрїї жана кагаз тїрїндєгї маалым катты четтетїї максатында, бараандуу жумуштарды
аткаруу менен алекпиз.
Учурда “Санарип-аймак” автоматташтырылган маалымат тутумуна жергиликтїї єз алдынча
башкаруу (11 айыл єкмєтї, 1 шаардык мэрия) органдарыбыз толук
100% кошулуп, їй чарба китептерин жана жарандарды каттоо иштери уланууда.
“Санарип-аймак” АМТга каттоодо ийгиликтер менен кошо кєйгєйлєр да орун алууда. Алар токой
чарбалардын жана коруктардын
аймагында жайгашкан їй чарбалардын тиешелїї документтеринин жоктугу болууда. Жалпы район боюнча корук жана токой чарбалардын аймагында жайгашкан
їй-бїлєлєрдїн саны-1656 кожолук
болуп, бул кєрсєткїч жалпы кожолуктун 5,6 пайызын тїзєт.
Биздин максат – заманбап жаўылыктардан артта калбоо болуп
саналат. Санариптешїї заман талабы.
Айчїрєк МАКЕШОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Кышка камылга

БИШКЕК ЖЭБ ЭКИ ЭСЕ КЄП
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ ЄНДЇРЄТ
Быйыл аймактарда жыйынтерин жаўыдан бїтїп, эл
аяктарын жыя электе кар
тїштї. Кычыраган кыш єзїнїн
сїрїн эртелеп кєрсєтїп, камсыз
жаткан элди карайлатып койду.
Сууктун эрте тїшкєндїгїнєн улам Бишкек шаарына жылуулук берїї жылдагыдан эрте башталды. Мурунку жылдары ноябрь айында берилип келген болсо, быйыл шаардыктар
5-октябрдан тарта жылуу їйдє олтурмай болду. Бир жуманын ичинде бардык тармактарга жылуулук жетип бїтєт. Жылуулук энергетика борборунун
(ЖЭБ) башкы инжеринин орун
басары Нурлан Кулжыгачов быйыл кїз-кыш мезгилдерине карата борбор шаарды жылуулук
менен камсыз кылууга 1 млн 650
миў тонна кємїр керектелээрин
билдирди. Анын 1 млн тоннасы
“Кара-Кечеден”, 650 миў тоннасы
Казакстандан алынып келинет.
ЖЭБди кємїр менен камсыз кылуу бекитилген график боюнча

жїрєт. Учурда ишкананын кампасында 281 миў тонна кємїр
бар. Анын 153 миў тоннасы импорттук болсо, 128 миў тоннасы
жергиликтїї ишканалар жеткизген кємїр.
Нурлан Кулжыгачов “Газпром
Кыргызстан” ЖЧКсы менен 68
млн куб газга келишим тїзїлгєндїгїн, эч кандай їзгїлтїк болбостугун кошумчалады.
Азыркы тапта кємїрдїн тоннасы Бишкек шаарында 5 миў
сомго чейин жетти. Баанын жогорулашы Токтогул суу сактагычындагы суунун деўгээли тємєн тїшїп, энергетикалык кризистин башталышына барып такалат. Мындай кырдаалдан кємїр ташып иштегендер да пайдаланбай койгон жок. Ташыган чыгымдарын ашкере жогорулатып
жиберишти. Калктын капчыгына тынчсызданган Президент
Садыр Жапаров тиешелїї мекемелерге кємїрдїн баасын арзандатуу боюнча тапшырма берген.
"Кыргызкємїр" ишканасынын
жетекчиси Мирлан Жакыпов бул

боюнча аракеттер кєрїлїп жаткандыгын билдирди. “Айдоочулар ассоциациясы менен кємїрдї арзан баада жеткирїї боюнча
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп жатабыз. Азыркы учурда Кара-Кечеде
кємїргє коюлган баа 1333 сом.
Унаалар ал жактан 2 миў сомго
ташып жатышат. Жол чыгымдары кошулуп 1 тоннасы 3330 сомду тїзїїдє”, -дейт М. Жакыпов.
Токтогул суу сактагычындагы
суунун деўгээли аз болгондуктан, ЖЭБ электр энергиясын иштеп чыгууну эки эсе кєбєйтїїгє
аргасыз болду. Мындан мурунку
жылдары ЖЭБ 1,2-1,5 млрд киловатт саатка чейин электр энергиясын єндїрсє, быйыл 2,5 млрд
киловатт саат иштеп чыгуу тапшырмасы берилген.
Жакында эле Президент
Садыр Жапаров фейсбуктагы
жеке баракчасы аркылуу Энергетика министрлиги аркылуу
Токтогул суу сактагычын сактап калуу їчїн элден электр
энергиясын їнємдєєнї сурангандыгын белгиледи. Токтогул

АЙЫЛ ЧАРБА
ТЕХНИКАЛАРЫ ЛИЗИНГГЕ
БЕРИЛМЕЙ БОЛДУ

БИЙЛИКТИН ПАРТИЯСЫБЫЗ,
ТАЛАПКЕРИБИЗ ДЕГЕНДЕРГЕ
ИШЕНБЕГИЛЕ

Дыйкан менен фермерлерге жагымдуу
жаўылыкты Министрлер Кабинети жарыялады. Мындан кийин айыл чарба багытында иш алып барышкандар “Айыл
Банк” ачык акционердик коомунан лизингге керектїї техникаларды ала алышат. Министрлер Кабинетинин Тєрагасы
Улукбек Марипов кол койгон чечимге ылайык, азык-тїлїк коопсуздугун камсыздоо,
товар єндїрїїчїлєрдї айыл чарба техникалары менен камсыздоодо мамлекеттик колдоо кєрсєтїї максатында “Айыл Банкка”
єзїнчє кредиттик линия ачуу їчїн 426,6
млн сом бєлїндї. Айыл чарба, кайра иштетїїчї техникалар, тамчылатып сугаруу
їчїн жаадырып сугаруучу машиналар, техникалык жабдуулар 10 жылдык мєєнєттє,
4,5 пайыз жылдык ставка менен лизингге
берилмей болуп чечилди. Айыл чарба техникаларын алам дегендер азыртадан аракетиўерди кєрє берсеўер болот...

Ноябрь айында єтїїчї парламенттик шайлоону уюштуруу, таза єткєрїї маселеси боюнча республикалык
штабдын тєрагасы болуп дайындалган коопсуздук кеўешинин катчысы Марат Иманкулов “Азаттыктын”
“Эксперттер талдайт” талкуусунда Президент Садыр
Жапаров эч бир партияга колдоо кєрсєтпєй турганын
билдирди. "Президент элдин талабын билет, сезип турат.
Ошондуктан, элдин талабын аткаруу їчїн баарыбызга
тапшырма берди. Таза, ачык, мыйзамдуу шайлоону єткєрїп беребиз деп жатабыз. Президенттин, бийликтин
партиясы, талапкери деген жок. Бардык талапкерге жана партияга бирдей мамиле кылабыз" - деген Иманкулов. Коопсуздук кеўешинин катчысы республикалык
штабдын биринчи жыйынын єткєргєн кезде, кайсыл
чиновник бир партиянын же талапкердин пайдасына
иштесе, ээлеген кызматынан бошотулуп, мыйзамдын
чегинде жоопкерчиликке тартыла турганын эскерткен. Марат Муканович ооз кєптїрїп сїйлєй берчїлєрдєн эмес эле. Бул жолку шайлоо мурункулардан айырмаланып, ачык атаандаштыктын чегинде єтєєрї белгилїї болуп калды.

МАЛИЕВ АРСЛАНБЕК КАСЫМАКУНОВИЧТИ №34 ЖЕТИ-ЄГЇЗ 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 ¹34 Æåòè-ªã¿ç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ìàëèåâ Àðñëàíáåê Êàñûìàêóíîâè÷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. Ìàëèåâ Àðñëàíáåê Êàñûìàêóíîâè÷ ¹34 Æåòè-ªã¿ç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹34 Æåòè-ªã¿ç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà
òàëàïêåð Ìàëèåâ Àðñëàíáåê Êàñûìàêóíîâè÷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
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-îêòÿáðû, ¹332

Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ

суу сактагычындагы суунун кєлємїнїн азайышына байланыштуу дайыма ар кандай кептер айтылып келет. Айтылган имиштер
боюнча андагы суу кандайдыр
бир жол менен коўшу єлкєлєргє жашыруун сатылат. Мындай
кїдїк ой болбошу їчїн Президент жеке єзї элге жєнєкєй сєз
менен тїшїндїрмє берип єттї.
Болбосо, ар кандай божомолдордун аягы тыйылчудай эмес.
Аталган суу сактагычтагы сууну
сугатка єзїбїз эмес, Єзбекстан
менен Казакстан пайдаланаарын,

жеке єзїбїздї ойлоп, электр кубатын алуу їчїн гана колдонсок
суу кенен жетээрин айтты. Єзїбїздї гана эмес, єзгєнї да ойлой
жїрїї зарылдыгын белгилеген
мамлекет башчыбыз кошуна єлкєлєрдї кургакчылык каптаса,
анын оор кесепети бизге да тийбей койбостугун эскертип єттї.
Ошондуктан, коўшулар менен
эриш-аркак ынтымакта биргелешип иш кылып, келечекти да
ойлой жїрїї ашыктык кылбас.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

СЫДЫКОВ БАКТЫБЕК УСЕНОВИЧТИ №16 НООКЕН
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 ¹16 Íîîêåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ñûäûêîâ Áàêòûáåê Óñåíîâè÷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. Ñûäûêîâ Áàêòûáåê Óñåíîâè÷ ¹16 Íîîêåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹16 Íîîêåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Ñûäûêîâ Áàêòûáåê Óñåíîâè÷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 6-îêòÿáðû, ¹333

Государственная служба регулирования и надзора
за финансовым рынком при Министерстве
экономики и финансов Кыргызской Республики
проводит квалификационные экзамены (аттестации) в
следующие сроки второй полугодии 2021 года:
-

-

êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí (àòòåñòàöèþ) ïðåòåíäåíòîâ íà ïðàâî
ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ñåðòèôèêàòà àóäèòîðà ñ 8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àòòåñòàöèè ïðèíèìàþòñÿ ñ
8 ïî 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà;
êâàëèôèêàöèîííàÿ àòòåñòàöèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, æåëàþùèõ ïîëó÷èòü êâàëèôèêàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷àñòíèêà ðûíêà öåííûõ áóìàã ñ 6 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Äîêóìåíòû äëÿ
ó÷àñòèÿ â àòòåñòàöèè ïðèíèìàþòñÿ ñ 6 ïî 30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.
Àäðåñ: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 114, êàá. 320, òåë.: 62-44-74, 96-12-87.
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2021-жылдын 8-октябры
АТАЖАНОВ ЫРЫСБЕК ЫСЛАМОВИЧТИ
№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 Àòàæàíîâ Ûðûñáåê Ûñëàìîâè÷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. Àòàæàíîâ Ûðûñáåê Ûñëàìîâè÷ 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 Àòàæàíîâ Ûðûñáåê Ûñëàìîâè÷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 5-îêòÿáðû, ¹320

УСУПОВ ТИЛЕК САБЫРОВИЧТИ №28
ОКТЯБРЬ 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 ¹28 Îêòÿáðü øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Óñóïîâ Òèëåê Ñàáûðîâè÷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. Óñóïîâ Òèëåê Ñàáûðîâè÷ ¹28 Îêòÿáðü øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹28 Îêòÿáðü øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Óñóïîâ Òèëåê Ñàáûðîâè÷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 5-îêòÿáðû, ¹321

АРСТАНБЕКОВ АКЫЛБЕК СОВЕТБЕКОВИЧТИ №16 НООКЕН 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 ¹16
Íîîêåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð
êàòàðû Àðñòàíáåêîâ Àêûëáåê Ñîâåòáåêîâè÷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

êåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹16 Íîîêåí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Àðñòàíáåêîâ Àêûëáåê Ñîâåòáåêîâè÷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

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àðñòàíáåêîâ Àêûëáåê Ñîâåòáåêîâè÷ ¹16 Íîî-

Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-îêòÿáðû, ¹329

АБАКИРОВ АСКАР ДЖУМАБЕКОВИЧТИ №31 ЧЇЙ-КЕМИН 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 ¹31
×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Àáàêèðîâ Àñêàð Äæóìàáåêîâè÷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

ìèí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà
òàëàïêåð Àáàêèðîâ Àñêàð Äæóìàáåêîâè÷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

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àáàêèðîâ Àñêàð Äæóìàáåêîâè÷ ¹31 ×¿é-Êå-

Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-îêòÿáðû, ¹330

БЕКМУРАТОВ БАЙМУРАТ АСАТОВИЧТИ №1 ЛЕЙЛЕК 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 ¹1
Ëåéëåê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð
êàòàðû Áåêìóðàòîâ Áàéìóðàò Àñàòîâè÷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. Áåêìóðàòîâ Áàéìóðàò Àñàòîâè÷ ¹1 Ëåéëåê

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï
êàòòàëñûí.
2. ¹1 Ëåéëåê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Áåêìóðàòîâ Áàéìóðàò Àñàòîâè÷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 6-îêòÿáðû, ¹331
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2021-жылдын 8-октябры

Кара-Суу райондук сот аткаруучулар кызмат бєлїмї
Осмонов Даниер Жумабековке таандык болгон, жалпы
пайдалануу аянты - 71,04 ч.м., жашоо аянты - 55,44 ч.м., - 71,04
ч.м. жер тилкеде жайгашкан: Кара-Суу району, Савай айыл
аймагы Кеў-Сай айылы, Ч.Айтматов кєчєсї №71 сандуу турак
жайды кєз карандысыз текшерїї жана баа берїї борборунун
05.08.2021-жылдагы №106-21 сандуу "ЭКСПЕРТ-ОЦЕНКА"
жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан бааланган башталгыч
баасы 877 000 (сегиз жїз жетимиш жети миў) сом нарк менен
аукционго (эл алдында сатыкка) коёт.
Ñàòûê 2021-æûëäûí 1-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå ºòêºð¿ëºò.
Àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í áàøòàëãû÷ áààäàí 5% øåðò ïóë àëäûí àëà
òºëºº ìåíåí êàëãàí ñóììàíû ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàíäàí êèéèí æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí
àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðò ïóëäóí ñóììàñûí êîøóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òîëóê òºëººãº òèéèø.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Êàðà-Ñóó ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà
êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Òåë.: (0552 07-39-07.
5% òºëºí¿¿÷¿ ýñåï.
1. "ÐÑÊ Áàíê" ÀÀÊ Êàðà-Ñóó áºë¿ì¿;
2. 1290462182610093;
3. ÌÔÎ 1290-16;
4. ë/ñ÷åò ÏÑÑÈ 704805557;
5. ÁÈÊ 14235900;
6. ÈÍÍ 00101199510034

Í-641

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
на недвижимое имущество жилой дом, расположенный по
адресу: г. Бишкек, ул. Шаумян, д. 13, кв. 1, иден, код 1-0210-0050-0323 принадлежавшее Умотовой Г.К.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 09.11.2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàêååâ Ê.Ì.,
ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 30-30-50.
Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001,
ð/ñ: 4402012100000440 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà 14238900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêó òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-637

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
на недвижимое имущество, (квартира) расположенную
по адресу: г. Бишкек, ул. Васильева, д. 248, кв. 4.
идентификационный код №1-02-11-0048-0011-01-063,
зарегистрированную на праве собственности за Эржановой
(Тохматовой) Тукен Дженбаевны на основании договора
купли продажи от 16.04.1998 г. №1553. Начальной
стартовой стоимостью 2 451 000 (два миллиона четыреста
пятьдесят одна тысяча) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.11.2021 ã. â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé
ñ÷åò ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàêååâ Ê.Ì.,
ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 30-30-50.
Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001,
ð/ñ: 402012100000440 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà 14238900, â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêó òîðãîâ è
íîìåð äåëà.

Í-637

ОАО «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Предоставляет информацию о совершении операции с 2,08%
акций ОАО «Тепличный»
1

Íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà

2

Äàòà èñïîëíåíèÿ îïåðàöèè 06.10.2021 ã.

ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé»

3

Òèï îïåðàöèè

Äàðåíèå

4

Âèä öåííûõ áóìàã

àêöèÿ ïðîñòàÿ

5

Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðà- KG0103009518
öèîííûé íîìåð ÖÁ

6

Êîëè÷åñòâî ÖÁ

6614 àêöèè

7

Ëèöà, ïåðåäàþùèå ÖÁ

Âèäèøåâ Ïàâåë Âèêòîðîâè÷ - 4779
àêöèé - 1,5%
Âèäèøåâà Ìàðèÿ Àíàòîëüåâíà1835 àêöèé - 0,58%

Ëèöî, ïðèíèìàþùåå ÖÁ

Ñòîèìîñòü ÖÁ/ îáùàÿ ñòîè- 99,58ñîì/658622,12 ñîì
ìîñòü ÖÁ

Êàñûìîâà Íàäèðà Àáäóðàõèìîâíà

10 Äîëÿ îïåðàöèè â óñòàâíîì 2,08%
êàïèòàëå(%)

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10-áåðåíåñèí,
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à «Áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 9-íîÿáðûíäàãû ¹197 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóìäàãû
ýë àðàëûê (÷åò ýëäèê) áàéêîî÷óëàðäûí èø òàðòèáè,
ñòàòóñó æàíà ûéãàðûì óêóêòàðû æºí¿íäº» Æîáîíóí
3.9-ïóíêòóí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàé-

Í-644

ëîîäî ýë àðàëûê áàéêîî÷óíóí ûðàñòàìàñûíûí ¿ëã¿ñ¿ (1-òèðêåìå) ñ¿ðºòòºë¿øêº ûëàéûê (2-òèðêåìå)
áåêèòèëñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
àïïàðàòûíûí ýë àðàëûê êûçìàòòàøòûê áºë¿ì¿ æàíà ïëàíäîî, ýñåï æàíà îò÷åòòóóëóê áºë¿ì¿ àêêðåäèòàöèÿëîî æºí¿íäº áåðèëãåí àðûçäàðãà ûëàéûê
ýë àðàëûê áàéêîî÷óíóí ûðàñòàìàñûí äàÿðäîîíó
êàìñûç êûëñûí.
3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàðûÿëàíñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàéãàøòûðûëñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Í.×.Êîé÷óêååâãå
æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ
Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-îêòÿáðû, ¹720

ОШ ОБЛУСУНУН НООКАТ РАЙОНУНУН №5526 ШАЙЛОО
УЧАСТКАСЫНЫН ДАРЕГИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí ¹5526 øàéëîî
ó÷àñòêàñûíûí èìàðàòû êàíààòòàíäûðàðëûê ýìåñ
àáàëûíà áàéëàíûøòóó äàðåãèí ºçãºðò¿¿ æºí¿íäº
Êºê-Æàð îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ñóíóøóíóí 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:

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК

9

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ЭЛ
АРАЛЫК БАЙКООЧУНУН ЫРАСТАМАСЫ ЖЄНЇНДЄ

1. Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí ¹5526 øàéëîî

ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Æàø àéûëûíûí Ûñàêîâ Ïàçûë
êº÷ºñ¿íäºã¿ òîëóê ýìåñ îðòî ìåêòåáèíèí ýñêè èìàðàòûíàí, Æàø àéûëûíûí Æàø êº÷ºñ¿, 5 äàðåãèíäåãè îðòî ìåêòåáèíèí æà¢û èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.
2. Êºê-Æàð îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñû æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíû ìåíåí áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàðäûí àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãèíèí 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.
ÒªÐÀÃÀÍÛÍ
ÎÐÓÍ ÁÀÑÀÐÛ
Ò.ØÀÉÍÀÇÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-îêòÿáðû, ¹724

Тоў райондук Соттук аткаруучулар
ТЄМЄНДЄГЇ КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛКТЄРГЄ АУКЦИОН ЖАРЫЯЛАЙТ:
1) Тоў району, Кєл-Тєр айыл єкмєтї, Тогуз-Булак айылы, Д.Эсенканов кєч. №49 дарегинде
жайгашкан, карызкор Джунушев Алымбек Бейшеевичке тиешелїї болгон идентификациялык коду
2040310010384 турак жайы жалпы керектїї аянты - 46,4 кв.м., жашоо аянты - 23,1 кв.м., жалпы
участоктун аянты - 1000,0 кв.м.
Кыймылсыз мїлктїн баштапкы баасы – 740 000 (жети жїз кырк миў) сом.
2) Тоў району, Кєл-Тєр айыл єкмєтї дарегинде жайгашкан, карызкор Джунушев Алымбек Бейшеевичке
тиешелїї, идентификациялык коду 2040300040171 болгон жер участогу, жалпы аянты - 15 600,0 кв.м.
Кыймылсыз мїлктїн баштапкы баасы – 147 000 (бир жїз кырк жети миў) сом.
Òîîðóêòàð 11.11.2021-æûëû ñààò 10.00äº Òî¢ ðàéîíäóê ñîòòóê àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿íäº ºòêºð¿ëºò. Äàðåãè: Òî¢ ðàéîíó, Áºêºíáàåâ àéûëû, Á.Ìàìáåòîâ êº÷ºñ¿ ¹1.
Àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í êààëàãàí àäàìäàð ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäºã¿ øåðò
ïóëäó ñîòòóê àòêàðóó÷óëàðäûí äåïîçèòòèê ñ÷åòóíà òºìºíäºã¿ ðåêâèçèòòåð áîþí÷à òºëººñ¿ çàðûë: ÊÐ Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó áîðáîðäóê êàçûíàñû äåïîçèòòèê ýñåï 4404042100000187, ÁÈÊ 440001, òºëºº êîäó 14511900, àëóó÷ó Áàíê Òî¢ ÐÎÊ.
Ì¿ëêò¿ ñàòûï àëãàí àäàì æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí
øåðò ïóëäóí ñóììàñûí êîøóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òºëººãº ìèëäåòò¿¿.
Òîîðóêòóí óþøòóðóó÷óñó Òî¢ ðàéîíäóê Ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿.
Í-646
Ìààëûìàò ¿÷¿í òºìºíê¿ äàðåê áîþí÷à êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò: Áºêºíáàåâ àéûëû,
Á.Ìàìáåòîâ êº÷ºñ¿ ¹1, òåë.: (03947) 9-32-72, (0555) 10-74-21, (Ñîò àòêàðóó÷ó Êåðèìáàåâà Ã.Ò.).

Межрегиональное
управление
государственной
инспекции по
экологической
и технической
безопасности
по г.Бишкек
ликвидируется.
Все претензии от
кредиторов принимаются в
течение 2-х месяцев со дня
опубликования на сайте
Министерства юстиции
Кыргызской Республики.
Í-638

2021-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäà áàëûê ÷àðáà òàðìàãûíûí àðäàãåðè Êîæîãóëîâ Æîëäóáàé Àáûêååâè÷ 72 æàøûíäà êàòóó îîðóäàí ñî¢
áèçäè òàøòàï êåòòè. Àíûí àêòèâä¿¿ë¿ê, ìàêñàòêà óìòóëóó, øàéûðäûê ñûÿêòóó ñàïàòòàðû áèç ¿÷¿í ¿ëã¿ áîëãîí. Àë áèçäèí æ¿ðºã¿á¿çäº èøåíèìä¿¿ æîëäîø æàíà àêûëìàí êå¢åø÷è áîëóï êàëà áåðìåê÷è. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí Áàëûê ÷àðáà äåïàðòàìåíòèíèí ýìãåê
æàìààòû Êîæîãóëîâ Æîëäóáàé Àáûêååâè÷òèí ìåçãèëñèç ä¿éíºäºí
êàéòêàíäûãûíà áàéëàíûøòóó ¿é-á¿ëºñ¿íº æàíà æàêûíäàðûíà òåðå¢ êàéãûðóó ìåíåí êº¢¿ë àéòàò.
Íèÿçîâ Ý.Á.
ÊÐíûí ÀÑ×ÀªÌ Áàëûê ÷àðáà
äåïàðòàìåíòèíèí äèðåêòîðó;
Äîñàåâ Ð.À.
ÊÐíûí Áàëûê ÷àðáà Àññîöèàöèÿñûíûí
òºðàãàñû;
Êåðèìàëèåâ Æ.Ê.
ÊÐíûí ÀÑ×ÀªÌ Àñûë òóêóì
æàéûò äåïàðòàìåíòèíèí äèðåêòîðó;
Àëèÿñêàðîâ Ì.À.
×¿é îáëóñóíóí Ïàíôèëîâ ðàéîíóíóí
áàø÷ûñû àêèìè.
Í-645
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ГАГН при МЭП КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НЕДР
¹
Ëîòà

Íàèìåíîâàíèå
îáúåêòà

1

Ó÷àñòîê áóðîãî
óãëÿ
«Þãî-Âîñòîê 1»
Êîê-Ìîéíîêñêîãî
ìåñòîðîæäåíèÿ

Âèä
ïîëåçíîãî
èñêîïàåìîãî

Âèä
íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ìåñòîíàõîæäåíèå
îáúåêòà

Áóðî óãîëü

Ãåîëîãîðàçâåäêà

Äæóìãàëüñêèé
ðàéîí, Íàðûíñêîé
îáëàñòè

Êðàòêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Â 1950-51 ã.ã. ×àåêñêîé ãåîëîãî-ïîèñêîâîé ïàðòèåé ïðîâîäèëèñü ïîèñêè ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîïóòíî ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàçâåäêà ýíåðãåòè÷åñêèõ óãëåé íà Êîê-Ìîéíîêñêîì ìåñòîðîæäåíèè. Â 1956-57 ãã. ïðîâåäåíû ïîèñêîâî-ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû (Êîñòþ÷åíêî À.À.). Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåí ñëåäóþùèé îáúåì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò: ïîèñêîâîå áóðåíèå 3-õ ñêâàæèí (¹¹ 19, 20, 21,
21áèñ) îáúåìîì (ñ ó÷åòîì ïåðåáóðîê) - 852 ï.ì. (ðèñ.41),
ïîäçåìíûå ãîðèçîíòàëüíûå âûðàáîòêè (äâå øòîëüíè
¹¹ 5 è 6) îáùèì îáúåìîì 486 ï.ì., øóðôû-100 ï.ì.,
êàíàâû-3000 ì3.

Ñòàðòîâàÿ
öåíà îáúåêòà
5225 äîëëàðîâ
ÑØÀ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â ñåëå ×àåê â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Æóìãàëüñêîãî ðàéîíà Íàðûíñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 11.30 äî 11.50 ÷àñîâ.
Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹227. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».
Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ íà ñàéòå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: www.geology.kg
è îáðàòèòñÿ ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (+1022), à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ, êàá. ¹210, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

«АВТОМОБИЛЬ ЧОГУЛТУУ
ЗАВОДУ» ААК

ОАО «АВТОСБОРОЧНЫЙ
ЗАВОД»

Третий проект сельских инвестиций (ПСИ-3 МАР)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР НА
Капитальный ремонт здания ФАП и улучшение санитарногигиенических условий детского сада в с. Конорчок
Конорчокского А/О Ак-Талинского района Нарынской области.

2021-жылдын 29-октябрында саат 10.00дє
Бишкек шаары, Ч.Валиханов кєчєсї, 4, дарегинде
акционерлердин жалпы кезексиз чакырылган
чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє
маалымдайт. Чогулушка катышууга укугу
бар акционерлердин тизмесин тїзїї кїнї –
2021-жылдын 28-октябры.

сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, которое
состоится 29 октября 2021 года
в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул.Ч.Валиханова, 4. День составления списка
акционеров, имеющих право на участие в
собрании акционеров – 28 октября 2021 г.

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 15.00 ÷.
29 îêòÿáðÿ 2021 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).
Ïðåä-òåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â
16.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 22 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà, 15.00 ÷. (ìåñòíîå âðåìÿ).
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê,
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë: +996 (312) 62-07-52, fax: +996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg, aberdigulov@aris.kg
èëè íà ñàéòàõ: www.aris.kg

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí ýñåïòºº êîìèññèÿñûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí óêóêòàðûí
òîêòîòóó æºí¿íäº.
3. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.
4. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ñàíäûê êóðàìûí áåêèò¿¿
òóóðàñûíäà.
5. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí æà¢û êóðàìûí øàéëîî òóóðàñûíäà.
6. “Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿ êîìïåíñàöèÿëàðäûí æàíà ñûé àêûëàðäûí ºë÷ºì¿í
áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè ÎÀÎ
«Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
2. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
4. Îá óòâåðæäåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
5. Îá èçáðàíèè íîâîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».
6. Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðîâ âîçíàãðàæäåíèÿ è
êîìïåíñàöèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».

Подразделение службы судебных исполнителей
Сокулукского района Чуйской области

“Àâòîìîáèëü ÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊíûí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóó÷ó àêöèîíåðëåðäè êàòòîî
2021-æûëäûí 29-îêòÿáðûíäà ñààò 8.00äºí 9.55êå
÷åéèí.
×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí “Àâòîìîáèëü
÷îãóëòóó çàâîäó” ÀÀÊäàí òààíûøóóãà áîëîò.

ПРОВОДИТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЖИЛОГО ДОМА
расположенного по адресу: Чуйской области Сокулукский
район, село Новопавловка, ул.Фрунзе, №15,
с идентификационным кодом: 7-08-15-1001-2638
принадлежащее Бообековой Жылдыз Жумабековны.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Ñòàðòîâàÿ öåíà æèëîãî äîìà - 3 482 000 (òðè ìèëëèîíà
÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è) ñîìîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íóæíî âíåñòè ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5%
îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
4403052100000122, ÁÈÊ 440305 (ÁÈÊ 440001), êîä ïëàòåæà 14238900,
ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ
èñïîëíèòåëåé ïî Ñîêóëóêñêîìó ðàéîíó.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ ê îðãàíèçàòîðó
òîðãîâ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ Êàðûìøàêîâà Æ.Ì.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0705) 41-94-20.
Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê Ñ ¹116850
(îò 14.12.2007 ã.) èäåí.êîä
2-03-06-1004-0596 íà èìÿ
Ðûñêåëäèåâîé Êóëóéïû
Òóðäóáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-628

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà × ¹920977 è
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà ïî
êîäó 7011710140006 íà èìÿ
Èáðàãèìîâà Ìóõàìåò-Àëè
Áàõòèÿðîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-635

Ï/Ï-103

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Ñóáàíîâà
Ìóíäóçáåêà Ñàíñûçáàåâè÷à
ÈÍÍ 21304198300698 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-634

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé
¹396, ¹397 (îò 10.12.1998 ã.)
íà èìÿ Àìàíîâà Áåêæàíà
Áîëîòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-633

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» ñ 8.00 äî 9.55 ÷àñîâ
29 îêòÿáðÿ 2021 ã.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä».

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: 44-96-70.
Ýñêåðò¿¿: ÊÐíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê
àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº òèéèøò¿¿ ò¿ðäº òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
44-96-70.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è
äîâåðåííîñòü îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

«ЗАВОД АЙНУР» ААК

ОАО «ЗАВОД АЙНУР»

2021-жылдын 29-октябрында саат 15.00дє
акционерлердин кезексиз чакырылган жалпы
чогулушу єткєрїлє тургандыгын маалымдайт.
Дареги: Бишкек ш., Камчатская кєч., 1 б.

сообщает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров,
которое состоится 29 октября 2021 года
в 15.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул. Камчатская, 1 б.

Í-630

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. “Äèðåêòîðëîð êå¢åøè æºí¿íäºã¿ Æîáîãî” ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèéèð¿¿.
3. «Çàâîä Àéíóð» ÀÀÊíûí Óñòàâûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó áåêèò¿¿.
4. ªòêºí æûëäàðäàãû áºë¿øò¿ð¿ëáºé êàëãàí ïàéäàíûí áèð áºë¿ã¿í áºë¿øò¿ð¿¿.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà àêöèîíåðëåðäè êàòòîî
2021-æûëäûí 29-îêòÿáðûíäà ñààò 14.00äº áàøòàëàò.
Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìàòåðèàëäàð ìåíåí «Çàâîä Àéíóð» ÀÀÊäàí òºìºíäºã¿äºé äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Áèøêåê ø.,
Êàì÷àòñêàÿ êº÷., 1 á.
Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: 53-38-14.
Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà
óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿ ê¿í¿ –
2021-æûëäûí 28-îêòÿáðû.
Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí
êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí
èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå
Äèðåêòîðîâ».
3. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ÎÀÎ «Çàâîä Àéíóð».
4. Ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòè íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ.
Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Çàâîä Àéíóð» ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Êàì÷àòñêàÿ, 1 á.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 53-38-14.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –
28 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Гїлчамбар

Государственный комитет по экологии
и климату Кыргызской Республики

КОШ БОЛ, МАРСЕЛ!

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВАКАНТНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ АГЕНТСТВА ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ:

-

-

К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ ГЛАВНОЙ ГРУППЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профильное образование;
стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 3-х лет либо
стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет;
Начальник управления телекоммуникаций и информационных технологий (Г-Б);
Начальник отдела кадров и делопроизводства (Г-Б);
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ СТАРШЕЙ ГРУППЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профильное образование;
стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года, либо
стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3-х лет;
Заведующий отделом гидрологии (С-А);
Заведующий монтажно-эксплуатационным отделом (С-А);
Заведующий отделом гляциологических наблюдений (С-А);
Заведующий отделом наблюдений за загрязнением поверхностных вод (С-А);
Заведующий сектором правового обеспечения (С-А);
Заведующий сектором государственных закупок и маркетинга (С-А);
Заведующий финансовым сектором (С-А);
Главный специалист отдела метеорологических прогнозов (3 единицы) (С-Б);
Главный специалист отдела гидрологических прогнозов (С-Б);
Главный специалист отдела метеорологии и климата (С-Б);
Главный специалист монтажно-эксплуатационного отдела (С-Б);
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности (С-Б);
Главный специалист производственно-технического отдела (С-Б);
Главный специалист сектора международного сотрудничества (С-Б);
Главный специалист сектора правового обеспечения (С-Б).
К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профильное образование;
без предъявления к стажу работы;
ведущий специалист отдела метеорологических прогнозов (М-А);
ведущий специалист отдела гидрологии (М-А);
ведущий специалист отдела агрометеорологии (М-А);
ведущий специалист отдела наблюдений за загрязнением атмосферы (М-А);
ведущий специалист отдела наблюдений за радиоактивным загрязнением (М-А);
ведущий специалист отдела гляциологических наблюдений (М-А);
ведущий специалист отдела телекоммуникаций (М-А);
ведущий специалист отдела информационных технологий (М-А);
ведущий специалист монтажно-эксплуатационного отдела (М-А);
ведущий специалист отдела наблюдательной сети (М-А);
ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности (М-А);
специалист (М-Б).

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, àâòîáèîãðàôèþ (ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î íàëè÷èè ëèáî
îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè), ðåçþìå, ôîòîãðàôèþ;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- 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);
- ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Êàíäèäàòû, äîïóùåííûå ê ýòàïó ñîáåñåäîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþò ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 12.00 ÷. 18 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êåðèìáåêîâà, 1,
ïî âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 31-46-99, 31-62-90; ìîá.: (0556) 50-02-32 (â ðàáî÷åå âðåìÿ).

Отуз їч жапжаш курагында Марсел мезгилсиз оо дїйнєгє сапар алды. Атаганат, бири кем дїйнє деген ушул белем. Кечээ эле чогуу жїргєн
жакын адамыўдын дїйнєдєн
єтїп кетиптир деген суук кабарды укканда...Ии, эмне болду экен деп чочуган тейде кайрадан жагымсыз суроо узатасыў. Анан эсиўди жыйып, арга жоктон арты кайырлуу болсун дейсиў. Аттиў ай, пенденин жашоосу бир Кудайдын
колундагы иш экен да. Дегеле адам баласы кандай учурда
кандай єлїмгє туш келет аны
да эч ким билбейт. Ажал жетсе
жашоодогу ємїрдї сактап калуу эч бир адамзаттын колунан
келбестигин баарыбыз билебиз. Ошондуктан, дагы бир жамандык артынан кайталанбасын деген ниетте арты кайырлуу болсун дешет тура.
Ата-эненин башына армандуу кїн тїшїп, баласынан
ажырап боздоп ыйлап турса жанында турган адамдын
муун-жїїнї бошоп, кошулуп
ыйлап, чыдап туруу єтє кыйын. Айрыкча тогуз ай боюна
кєтєрїп баккан эне, жаш курагында баласынын кырчындай ємїрї кыйылганын айтып,
боздогон Арзыкан апа Марселдин артында жетим калган
беш жаштагы Атай небересин
кучактап, жаштайынан жесир
атка конгон жаш келини Айперинин тагдырын ойлоп муўканат. Оо, жараткан Кудайым
ата-энеге баланын жамандыгын кєрсєтпєстєн, анын ордуна мени эле алып кетпейсиўби
деп, сай-сєєгї сыздап ыйлайт.

-

Í-643

ЖОГОЛДУ

ОАО “КАМИ МОТОРС”
Изменения в размере участия лиц, входящих в органы управления ОАО «Ками Моторс».
Äèðåêòîð ÎÀÎ “Êàìè Ìîòîðñ” Ñàïàðáàåâà Àëèÿ
Áîãàòûðîâíà 05.10.2021 ãîäà ïðèîáðåëà 1 ïðîñòóþ àêöèþ
(0,001% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ àêöèé)».
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå äî èçìåíåíèÿ: 0 ïðîñòûõ àêöèé (0%).
Äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ïîñëå èçìåíåíèÿ:
1 ïðîñòàÿ àêöèÿ (0,001%).

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû
àéûëûíûí òóðãóíó Êàäûðîâ
Ñàìèäèíãå òààíäûê æåð
ó÷àñòîãóí óáàêòûëóó
ïàéäàëàíóó ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
¹0008184, èäåí. êîä 5-06-060009-0014 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-2000

Нарын шаардык сотунун №ГД-01/21.Н6 сандуу аткаруу барагынын
негизинде, карызкор Канатбекова Айзада Канатбековнага таандык
Нарын облусунун Нарын шаарынын Мусурманкулов кєчєсїнїн №6
“а” дарегиндеги їй жер участогу жайгашкан жалпы аянты - 68,70
чарчы метр, жашоо аянты - 45,93 чарчы метр, жер аянты - 2178,6
чарчы метрди тїзгєн кыймылсыз мїлк соода-сатыкка коюлат,
старттык баа 1 000 000 (бир миллион) сомдон соодалашуу башталат.
Нарын шаарынын Мусурманкулов кєчєсїнїн №19 “а”
дарегинде жайгашкан жалпы аянты - 244,76 чарчы метр, кампа
аянты - 244,76 чарчы метр, жер аянты - 1700 чарчы метрди
тїзгєн кыймылсыз мїлк соода-сатыкка коюлат, старттык
баа 300 000 (їч жїз миў) сомдон соодалашуу башталат.
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê Íàðûí øààðû, Ìóñóðìàíêóëîâ êº÷ºñ¿ ¹6 “à” äàðåãèíäå 2021-æûëäûí 11-íîÿáðûíäà ñààò 14.00äº ºòêºð¿ëºò.
Òîîðóêêà êàòûøóó ¿÷¿í ñàòûï àëóó÷ó àðûç æàíà àóêöèîíãî êàòûøóóñóíà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òàë êàò áåð¿¿ãº, àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà ì¿ëêòºðä¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿íº äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿.
Íàðûí øààðäûê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàòòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: Íàðûí "ÐÑÊ Áàíê" ð/ñ 4405012100000692, ÁÈÊ 440501,
àëóó÷ó Íàðûí øààðäûê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàòòûê áºë¿ì¿,
ÈÍÍ 02612199710023, òºëººí¿í êîäó 14511900.

Ñ/Î-226

Áàéëàíûø òåëåôîíäîð: (03522) 5-13-62, (0508) 05-51-55 óëóê
ñîòòóê àòêàðóó÷óíóí ìèëäåòèí àòêàðóó÷ó ×.Àëïàìûøîâ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ãîñ. àêòà
1) ¹001776 (îò 10.10.2008 ãîäà)
2) ¹0002821 (îò 27.08.2008 ãîäà)
3) ¹0002850 (îò 15.10.2008 ãîäà)
íà èìÿ Ä¸ Ãåðìàí
Ãûì÷åðûíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-640

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ×Æ-VIII-Í-396
íà èìÿ Äæóìàãóëîâà
Àêìàòáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-642

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî ÁÃÐ-85325,
êîä ÎÊÏÎ 21793772 íà èìÿ
×Ï Àáäèåâà Óëàíà Çàêèðîâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-639

Тереў кєўїл айтып, аза
кайгысын теў бєлїшїп
достору, классташтары.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»
сообщает о начале погашения четвертого выпуска облигаций
в связи с наступлением даты погашения согласно Проспекту
Эмиссии именных процентных облигаций:
-

УТЕРЯ

Марсел оор басырыктуу, чечкиндїї, калыс сїйлєгєн, келечегинен кєптї їмїттєндїргєн,
патриот жигит эле. Кайран жигиттин ємїрї кыска экен. Алдына койгон кєп жакшы максаттары бар эле, баарына чекит
коюлду. Кєз жаштары кєл дайра болуп, оор жоготууга учураган атасы Джуманалиев Сапаргалый менен апасы Чотбаева
Арзыкандын уулу – капилеттен дїйнєдєн єткєн Марселдин жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун дегенден
башка арга жок. "Сабырдын тїбї сары алтын" демекчи сабырдуу болуп, кайрат кылыўыздар, артында калган агайынтуугандарына, уулу Атайга,
жубайы Айпериге жєлєнєєр
арка-бел, таянаар тоо болуп
бериўиздер. Айпери, маўдайыўа жазылган тагдыр экен,
баарын тїшїнїп турабыз, оор
жоготуу болду. Кайрат кыл,
єзїўдї карма, артында калган
Атайга жакшы тарбия бер.

-

âèä öåííûõ áóìàã: èìåííûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè;
ôîðìà öåííûõ áóìàã: áåçäîêóìåíòàðíàÿ, â ôîðìå çàïèñåé íà
ñ÷åòàõ;
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà: KG 0204209611;
öåíà ðàçìåùåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì;
êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ îáëèãàöèé: 80 000 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ýêç.;
êîëè÷åñòâî àííóëèðîâàííûõ îáëèãàöèé: îòñóòñòâóþò;
êîëè÷åñòâî äîñðî÷íî ïîãàøåííûõ îáëèãàöèé (ïóò-îïöèîí): 7272
(ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò äâà) ýêç.;
ïåðèîä îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé: ñ 22.04.19 ã. ïî 22.10.21 ã.;
ïåðèîä äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé (ïóò-îïöèîí):
ñ 22.10.20 ã. ïî 31.01.21 ã.;
ïåðèîä ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: ñ 22.10.21 ã. ïî 05.11.21 ã.;
ôîðìà ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: äåíåæíûå ñðåäñòâà;
öåíà ïîãàøåíèÿ îäíîé öåííîé áóìàãè: íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
îáëèãàöèè - 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì.

Ïîãàøåíèå îáëèãàöèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 219, 9 ýòàæ, à
òàêæå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò
äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé.

Í-632

Ранее опубликованное в газете «Эркин-Тоо» №95 (3274)
объявления на имя Момбекова Бакытбека Аскаровича (Н-481)
считать недействительным.

Í-636

Кыргыз Республикасынын
Юстиция министрлигинин жамааты финансылык пландоо
жана материалдык камсыздоо
башкармалыгынын мамлекеттик сатып алуулар секторунун
башчысы Назаркулова Дамира
Асановнага, анын їй-бїлєсїнє
жана жакындарына энеси
НАЗАРКУЛОВА Шарипанын
мезгилсиз дїйнєдєн кайткандыгына байланыштуу кєўїл айтат.
Кайгысын жана орду толгус
жоготуусун теў бєлїшєбїз жана тилектештигибизди билдиребиз.

Коллектив Министерства
юстиции Кыргызской Республики, выражает соболезнование заведующей сектором государственных закупок управления финансового планирования и материального обеспечения Назаркуловой Дамире Асановне и ее родным и
близким в связи с безвременной кончиной матери
НАЗАРКУЛОВОЙ
Шарипы.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, выражаем сочувствие.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Итоги проведения внеочередного общего собрания
акционеров

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ.
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%.

ОАО «Государственная Ипотечная Компания»
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
30 сентября 2021 года в 9.00 часов состоялось Внеочередное
общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек,
ул.Московская, 151.
ÏÐÈÍßÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ:
1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà».
Çà – 100%.
2. Îá óâåëè÷åíèè êîëè÷åñòâà îáðàùàåìûõ àêöèé îáùåñòâà ÎÀÎ
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ èïîòå÷íàÿ êîìïàíèÿ»
Çà – 100%.
3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â óñòàâ ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ èïîòå÷íàÿ êîìïàíèÿ»
Çà – 100%.

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
о сдаче в аренду цокольного помещения многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч, 6/2.
Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.
Àóêöèîí ñîñòîèò èç òðåõ ëîòîâ. Îòêðûòûå òîðãè íà êàæäîå ïîìåùåíèå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îòäåëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â
ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì è äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó íà òîò ëîò, â êîòîðîì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ó÷àñòíèê.
Ó÷àñòíèê, âíåñøèé ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü
òûñÿ÷) ñîì, ìîæåò ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ òðåõ ëîòàõ, ïðè óñëîâèè ïîäà÷è çàÿâêè íà êàæäûé ëîò îòäåëüíî.
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ», ÈÍÍ: 00810201510086, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
1350100027586931, ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÁÈÊ 135001.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 8 íîÿáðÿ
2021 ã., 17.00 ÷.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Ñåêòîð çàêóïîê
è õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228, òåë.: (0700) 11-18-87.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ»
Ïîìåùåíèå íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ÁèøÎáùèå ñâåäåíèÿ
êåê, ìêð. Òóíãó÷, 6/2
Ïëîùàäü
1 ëîò: 1 ïîäúåçä 195,5 êâ.ì;
2 ëîò: 2 ïîäúåçä 179,6 êâ.ì;
3 ëîò: 3 ïîäúåçä 187,7 êâ.ì;
Îáùàÿ ïëîùàäü 562,8 êâ.ì.
Ñðîê àðåíäû
Òðè ãîäà
Èíûå óñëîâèÿ ïî äîãîâîðó Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: õîðîøåå (òðåáóåòñÿ ðåìîíò)
Ñòàðòîâàÿ öåíà àóêöèîíà 430 (÷åòûðåñòà òðèäöàòü) ñîì çà 1 êâàä(â ìåñÿö)
ðàòíûé ìåòð
Ãàðàíòèéíûé âçíîñ
10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì
Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ
20 (äâàäöàòü) ñîì
Íà÷àëî àóêöèîíà
9 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228
Ïðèìå÷àíèå

ОАО "АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД"
(юр. адрес: г.Бишкек, ул.Ч.Валиханова, 4)
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ,
что 30 сентября 2021 года на основании Сводного передаточного распоряжения на списание ЦБ из
номинального держания ЗАО «Центральный Депозитарий» зарегистрирована передача простых и
привилегированных акций ОАО «Автосборочный завод» на аффилированное лицо: Простые акции
Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è %
Ïîëó÷èëè êîë-âî %
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
88921 øò. (83,2594%)
128 øò. (0,1198%)
Òàêæå ïåðåäà÷à ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé
ÎñÎÎ «ÔÀÇ»
4315 øò. (69,4288%)
24 øò. (0,3862%)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН
с применением метода понижения начальной цены имущества
на жилой дом, расположенный по адресу: Чуйская область,
Иссык-Атинский район, с.Новопокровка, ул.Лермонтова,
д. 11, общей полезной площадью - 59,43 кв.м., жилой
площадью - 44,31 кв.м., с земельным участком мерою 1554,0 кв.м., идентификационный код 7-04-10-0002-0114
с начальной стартовой стоимостью заложенного имущества
на публичных торгах 3 000 000 (три миллиона) сом,
принадлежащего на праве собственности Абдраимову
Нурбеку Медетбековичу.
Ðàçìåð ãàðàíòèéíîãî âçíîñà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû, êîòîðûé âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì íà äåïîçèòíûé ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïî Èññûê-Àòèíñêîìó ðàéîíó ¹4403022100000170, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÈÍ 00303199910207.
Ïîêóïàòåëü îáÿçàí íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà äîëæåí îïëàòèòü ïîëíîñòüþ ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñ
çà÷åòîì ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîé èì ïåðåä íà÷àëîì àóêöèîíà. Ïðè
íå âíåñåíèè ïîêóïàòåëåì âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû â óñòàíîâëåííûé ñðîê ñóììà, âíåñåííàÿ èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ, åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ è îñòàåòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâ.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 2 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ñ.Íîâîïîêðîâêà, óë.Ëåðìîíòîâà, ä. 11, Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè.

Ñ-108

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà
ã.Êàíò, óë.Ëåíèíà, 97, êàá. 15. Òåëåôîíû: (03132) 5-20-14, 5-09-07.

Подразделение службы судебных исполнителей
Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ) ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА
ИМУЩЕСТВО:
- Квартиру расположенное по адресу: г.Бишкек,
ул.Ибраимова, дом №26, кв. 78, принадлежащего должнику
Мамытову Анвару Алмазовичу, 20.09.1987 г.р.
на праве собственности, со стартовой ценой в размере
3 348 000 сомов.
Ñîãëàñíî ñò. 87 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå ñóäåáíûõ
èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» - Ïðè îòñóòñòâèè
ðåøåíèÿ âçûñêàòåëÿ îñòàâèòü èìóùåñòâî äîëæíèêà çà ñîáîé è ïðè îòñóòñòâèè äðóãîãî âçûñêàòåëÿ (äðóãèõ âçûñêàòåëåé) ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ñ ïðèìåíåíèåì ìåòîäà ïîíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Ïîâòîðíûé àóêöèîí îáúÿâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 84 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.
Â íà÷àëå ïîâòîðíîãî àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü îãëàøàåò ïðàâèëà åãî ïðîâåäåíèÿ, íàèìåíîâàíèå ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà è åãî
êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó, øàã èçìåíåíèÿ öåíû. Øàã èçìåíåíèÿ öåíû
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 12.11.2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ, ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Èáðàèìîâà, äîì ¹26, êâ. 78.
Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî îïëàòèòü 5% íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê
ð/ñ 4402042100000489, ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900 è îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì Â ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.
Í-627

Аламудунским районным судом
Чуйской области

Ñòàðòîâàÿ öåíà àðåíäíîé ïëàòû 42900 ñîì, 1 øàã êîíêóðñà - 20%
îò àðåíäíîé ïëàòû.
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 10 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ïðåäòå÷åíêà, óë.Ëåíèíà, 86.

принято в производство заявление ОсОО “Климат Технолоджи”
к ОсОО “СКС Инжиниринг Групп”, о признании должника
ОсОО “СКС Инжиниринг Групп” банкротом
(не состоятельным) и назначена процедура банкротства на
11 октября 2021 года в 16.00 часов.

Ñ-456

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
АЛЕНОВ
Бахпурбек
Абдыкарович
Êàáûëäàìà
62-38-75
Башкы редактордун 1-орун басары
КАРБОСОВА Жазгїл – 62-38-77
Башкы редактордун орун басары
АСАНБАЕВ Наралы – 62-38-71

Коммерциялык директор

Веб-сайт – 62-38-74

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

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

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

(ОКПО 30810328,
ИНН 220121198900747)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòêîíäóãóí
æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø
îáë., ªçãºí ðàéîíó, ÌûðçàÀêå àéûëû, Êàðà-Øîðî êº÷ºñ¿, 32.
Ï/Ï-183

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

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

Í-615

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
Êåòìåí-Äºáº àéûë ºêìºò¿íº
êàðàøòóó ×î¢-Àðûê
àéûëûíûí òóðãóíó Áàéñàëîâà
Ñàëêûí Áàòûðêàíîâíàãà
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû Á¹006397
(¹879 8-ÿíâàðü 1993-æûëû
áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

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

ªçãºí ðàéîíóíóí Ìûðçà-Àêå
àéûëûíûí òóðãóíó Ýðãåøîâ
Àáäûëíàñûð Áàêàøåâè÷êå
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò
× ¹679663 (23.09.2016-æ.)
èäåí. êîä 5-06-15-1001-3324
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-669

ªçãºí ðàéîíóíóí Êûçûë-Òîî
àéûëûíûí òóðãóíó Ìûðçàåâ
Òààëàéãà òààíäûê æåð
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ
ÊÒ ¹01892 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-395

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ¹0059322 íà èìÿ
×àõîåâîé Êèáàðû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ×¹839331
(îò 21.05.2019 ã.) íà èìÿ
Îìóðæàíîâîé Àéçàäû
Àêûëáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ð.Æ.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

Башкы редактор

Í-623

Ï/Ï-021

ГП «БИШКЕКСКОЕ ВОЕННО-ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Í-622

4339 øò. (69,8150%)

Жеке ишкер Абдылнасыр
уулу Бектур

Подразделение службы судебных исполнителей
Иссык-Атинского района Чуйской области

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: (0999) 90-47-48.

на сдачу в аренду земельный участок площадью 33 га, расположенный
в Московском районе, с.Предтеченка сроком на 3 года.

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è %
89049 øò. (83,3792%)

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè
ÈÏ ×îëïîíêóëîâà Àéíóð
Ìåäåðáåêîâíà ¹00019424,
ÈÍÍ 11205196400554 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-629
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9-октябрь – Бїткїл Дїйнєлїк почта кїнї

Учур кєйгєй

“Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасынын
Бишкек почтамттын директору Улан ИСАЕВ:

“КОНТИНЕНТТЕРДИН ОРТОСУНДА КАТ-КАБАР
АЛЫШУУДА ПОЧТАНЫН РОЛУ ЧОЎ”

Бїткїл дїйнєлїк почта
кїнїнє карата Бишкек
почтамттын директоруна
бир нече суроолор менен
кайрылдык.
- Улан Кулболдиевич, алгач "Бїткїл Дїйнєлїк почта кїнїнїн" тарыхына токтоло кетсеўиз?
- Быйыл 9-октябрда дїйнє коомчулугу менен кошо
Кыргыз почта кызматкерлери Бїткїл дїйнєлїк почта
бирикмесинин тїзїлгєндїгїнїн 147 жылдыгын белгилейт. Бїткїл дїйнєлїк почта
бирикмеси 1874-жылы Берн
шаарында тїзїлгєн. Алгач 22
мамлекеттен турган бул бирикменин максаты – дїйнєлїк почтанын кызматынан
пайдалангандарга катты єз
убагында жеткирїї боюнча
ар тараптуу жана сапаттуу

кызматты камсыз кылуу болуп саналган.
Кыргыз мамлекети бул бирикмеге 1993-жылы мїчє болуп кирген. Ошол мезгилден
бери карай бирикмеге кирген
192 мїчє єлкєлєрї менен почта жєнєтмєлєрїн толук кандуу алмашуу укугуна ээ болду.
Бириккен Улуттар Уюму тарабынан жактырылган Бїткїл
дїйнєлїк почта бирикмесинин чечимдеринин негизинде 1957-жылдан тартып ар
жыл сайын бардык єлкєлєрдє “Каттын эл аралык кїнї”
белгиленет. 4-октябрдан тартып 10-октябрга чейин биздин борбор шаарыбызда жана
бїткїл дїйнє жїзїндє “Каттын эл арылык кїнї”, ал эми
9-октябрда “Бїткїл Дїйнєлїк
почта кїнї” белгиленет.
- Кесиптик майрамыўыздарга кандай жетишкендиктер менен келдиўиздер?
- Азыркы учурда Бишкек
шаары боюнча 59 байланыш
бєлїмї жана 3 участок элге
кызмат кылып жатат. Почталык кызмат кєрсєтїїлєрдєн
башка (почта жєнєтмєлєрїн
кабыл алуу жана тапшыруу)
финансылык кызматтарды
(бардык коммуналдык кызматтардын акысын алуу, “Тулпар” карточкасын толуктоо,
Инфокомдун тєлємдєрїн кабыл алуу, МАИнин айып пулдарын алуу, кыймылдуу жана
кыймылсыз мїлктєрдїн салыгын алуу, ж.б.) кєрсєтїп жатабыз. Почталык кызматтардын
тїрлєрї канчалык кєбєйбєсїн

биздин шаардык почта кызматкерлери єз убагында так
аткарууга аракеттенип жатышат.
Бїгїнкї кїндє почта байланыш кызматынан пайдаланбаган адамдар жана мамлекеттик мекеме-ишканалар жокко
эсе. Шаарлардын, мамлекеттердин жана континенттердин ортосунда кат-кабар алышууда, байланышууда почтанын ролу чоў.
Ар ай сайын пенсионерлерге пенсия жана аз камсыз болгон їй-бїлєлєргє жєлєк пулдарды, компенсацияларды єз
убагында жеткирип турабыз.
Бишкек почтамт їстїбїздєгї жылдын 8 айында экономикалык кєрсєткїчтєргє
ылайык планды 104%га аткарган. Мунун ичинен: почта
кызматтары планы - 123,7%га,
мамлекеттик тейлєєлєр планы - 159,6%га, товар сатуулар
планы - 111%га аткарылды.
Негизги кєйгєйїбїз болуп
COVID-19га байланыштуу кээ
бир мамлекеттердин дагы эле
жабык туруусу болуп саналат.
Ал мамлекеттерге почта жєнєтмєлєрїн жибере албай жатабыз.
Сєзїмдїн акырында, Бишкек почтамттын жамаатында
иштеген кызматкерлерибизге ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалап, келе жаткан майрамы менен куттуктаймын.
Орункул САТЫКУЛОВ

ЇЙ-БЇЛЄДЄГЇ ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК –
ЫЙМАН-ЫЗААТКА ДОО КЕТИРЕТ
Жакында “Мутакалим” прогрессивдїї
аялдар коомдук бирикмеси БУУнун
ЮНФПА калкты жайгаштыруу
фондунун техникалык колдоосу
астында КРнын Дин иштери
боюнча мамлекеттик комиссиясы
жана Кыргыз Республикасынын
мусулмандарынын Дин
башкармалыгы менен биргеликте
“2021-2026-жылдарга Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик
саясатынын концепциясы:
толеранттуулукту калыптандыруу
жана їй-бїлєдєгї зордук-зомбулукту
алдын алуу” деген темада Чїй
облусунун жана Бишкек шаарынын
кызматкерлери їчїн тегерек стол
єткєрдї. Аталган иш-чаранын
уюштуруучусу Фронтбек кызы
Жамалды кепке тарттык.
- Эне, аял – ушул улук да, улуу да эки
сєз менен аалам башталат. Ааламда энеден єткєн ыйык да, бийик да тїшїнїк
жок. Эне деп жарык дїйнєгє келип, акыркы демиў да эне деп чыгат. Энелер тїгєнбєгєн береке, кемибеген кут...
Тилекке каршы, кийинки кезде кээ
бир энелердин тагдыры менин кєўїлкєйгєйїмдї оорутчу болду. Жанын тиштеп, жолдошунун учугун улаган уулкыздарды тєрєп, аларга колунан келишинче тарбия берген, кїйєєсїнєн кем
калбай їй-бїлє тїйшїгїн тарткан кээ бир
энелердин кїйєєлєрїнїн кемсинтїїлєрїнє, зордук-зомбулугуна чалдыгуулары жїрєгїмдї сыздатып келет.
Бїгїнкї иш-чара мына ошол єлкєдє
орун алган аялдарды уруп-сабоо, мыкаачылык менен коштолгон їй-бїлєдєгї
зордук-зомбулукка бєгєт коюуга арналган. Мисалы, ИИМдин маалыматы
боюнча їстїбїздєгї жылдын 9 айында
эле 7665 їй-бїлє, ал эми жыл ичинде 12
миўден ашуун адам їй-бїлєлїк зомбулукка кабылган. Бул єткєн жылга салыштырмалуу дээрлик 30%га кєп, зомбулукка кабылгандардын 95%ы аялдар экендиги жан кейитет.

Єлкєдє їй-бїлєдєгї зордук-зомбулукка
бєгєт коюу максатында 2003-жылы эле
атайын мыйзам кабыл алынган. Бул
мыйзамга ылайык аялдарга зордукзомбулук кєрсєткєн эркектер 5 жылга эркинен ажыратылат. Тилекке каршы, мындай жаза менен жоопко тартылган бир да
эркек жок дешет, байкоочулар. Иштин
мындай болушу энелердин, эжелердин
боорукерлигине, кечиримдїїлїгїнє тыгыз байланыштуу болуп жатат. Себеби,
алар таяктан кийин дене-боюндагы кєкала болгон тактарына, керек болсо катуу
жаракат алганына карабастан укук коргоо органдарына берген арыздарын кайра алып койгон, ошондой эле укук коргоо
органдары да мыйзам чегинде ыкчам иш
алып барышпаган учурлар да жок эмес.
Байкоочулардын айтымында, їйбїлєдєгї зордук-зомбулук шаарга караганда айыл жергесинде кєбїрєєк кездешет. Расмий маалыматтарга караганда єткєн жылы эле миўдеген аялдар ар
кандай зомбулуктарга кабылышса, акыркы беш жылда 10 миўден ашык їй-бїлє
ажырашып, жалгыз бой аялдардын саны
кєбєйгєн. Мындан эки жыл мурда “Жабыркаган бир їй-бїлє мамлекетке канча
каражат зыян келтирет?” деген долбоор
єлкєнїн акыйкатчы институту менен эл
аралык уюмдар тарабынан иштелип чыккан. Алар аталган долбоордун алкагында “їй-бїлєлїк зордук-зомбулуктун” аягы
єлїм менен аяктаган бир їй-бїлєнї иликтешсе, зомбулукка кабылганды дарылаган
дарыгерлердин маянасына, дарыгерлер сунуштаган толгон-токой дары-дармектерге,
учугу їзїлбєгєн анализдерге кеткен мамлекеттик чыгым – 1,5 млн сомду тїзгєн.
Кандай болгондо да, бїгїнкї кїндє єтє
чоў кєйгєйгє айланып бара жаткан їйбїлєдєгї зордук-зомбулукка бєгєт коё
турган мыйзамдын алкагында тїздєнтїз иш жїргїзгєн тиешелїї органдар бул
кєйгєйлїї маселеге туруктуу кєўїл бурушу абзел. Анткени, бул бїгїнкї кїндїн талабы болуп саналат.
Бактыбек ИМАМАДИЕВ

Спортчуларыбыз баарыбызды сїйїнттї

БАЛБАНДАРЫБЫЗ АЛТЫН, КЇМЇШ,
КОЛО МЕДАЛДАРЫНЫН ЭЭЛЕРИ

Э

ркин кїрєш боюнча дїйнєнїн чемпиону, дїйнє кубогунун,
Олимп оюндарынын кїмїш
медалынын ээси Айсулуу Тыныбекова Норвегиянын борбору Осло шаарында єтїп жаткан
кїрєш боюнча дїйнєлїк чемпионатта алтын медаль жеўип
алды. Балбан кызыбыз кыргыз элинин туусун дїйнєгє дагы бир жолу желбиретип, гимнин жаўыртты. Мындай даўазалуу окуяга кыргыз элинин кубанычы чексиз. Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр
Жапаров да кїрєш боюнча дїйнєлїк чемпионатта алтын медалды жеўип алган Айсулуу Тыныбекованы, кїмїш медалдын
ээси Эрназар Акматалиевди жана коло медалын камсыз кылган
Алибек Осмоновду чын жїрєгїнєн куттуктап, сыймыктануу сезимин жашыра алган жок.
Албетте жеўиш оўой менен
колго тийген жок. Чымырканып
кїрєшїїгє туура келди. Себеби, жакында эле Айсулуу Тыныбекова Олимп оюндарында алтын медалды колдон чыгарып
жибергенине ичи ачышып калган болчу. Ошондуктан ал дїйнєлїк чемпионатта єжєрлїгїн

кєрсєтїп, адегенде жапан кызы Ноноку Озакини жеўип, андан соў чейрек финалда беларусь атлетинин далысын жерге
тийгизди. Ал эми жарым финалдык кїрєштє украин спортчусун 5:2 эсебинде утуп, финалга
чыкты. Финалдык беттешїїдє
Айсулуу Тыныбекова тактикалык тажрыйбасын даана кєрсєттї. Кїрєштїн жїрїшїндє америкалык атлет Кайлон Миракл
буттан алгысы келип жатты.
Бирок, Айсулуу буттан алдырбай, билгичтик менен коргонуп,
ыўгайы келгенде гана бирден,
экиден упай алганга жетишип,

7:0 эсебинде жеўишти камсыз
кыла алды. Ошентип, бул мелдеште Айсулуу Тыныбекова жеўиш бактысына ээ болсо, атпай
кыргыз журту жїрєк толкуткан
сыймыкка бєлєндї.
Дїйнєлїк чемпионаттын кїмїш медалын жеўип алган Эрназар Акматалиев да єзїн дїйнєлїк деўгээлдеги атлет экенин кєрсєтє алды. Ал 4-октябрдагы кїрєштє Шри-Ланканын
спортсменин 10:0 эсебинде, андан кийин Армениянын балбанын 11:2 эсебинде жеўди.
Россиялык балбан Евгений
Жербаев менен болгон жарым

финалдык беттеште Эрназар
Акматалиев кїрєштїн башталышында эле атаандашын кєтєрє чаап, 4 упайды алган болчу, бирок, демилгени бир азга
бере койгонунан пайдаланып,
атаандашы 5 упайга ээ болуп
кетти. Таймаштын экинчи бєлїгїндє гана Эрназар катуу чабуулга єтїп, 3 упайды алуу менен жеўишти камсыз кыла алды. Финалдык беттеште биздин спортсмен польшалык атлетке упайлардын аз гана айырмасы менен утулуп калды. Бирок, дїйнєлїк биринчиликтин
кїмїш медалын жеўип алуу зор

жетишкендик. Бул жеўишке да
кыргыз эли тєбєсї кєккє жеткендей кубанышууда.
Дїйнєлїк чемпионатта кыргыз атлеттеринин арасынан биринчи болуп коло медалын жеўип алган Алибек Осмоновдун
кїрєшїн кєрїп, анын кїрєшї
алтын медалын алгандардан
кем эмес экендигине ынандым.
Себеби, ал франциялык атлет
Марванени 11:0 эсебинде жеўсе, Бразилиянын балбаны Маркос Сикуэраны 12:2 эсебинде утту. Жарым финалда гана украиналык атлет В.Шуктарга упайлардын аз айырмачылыгы менен уттуруп койду. Бирок, коло
медаль їчїн беттешїїдє Польша балбаны М.Биянковскини
ишенимдїї жеўип, келечекке
їмїт арттырган балбан экенин
кєрсєттї.
Кыргыз кїйєрмандары дагы бир балбан кызыбыз Мээрим Жуманазарованын килемге чыгышын чыдамсыздык менен кїтїп жатышкан болчу. Ал
6-октябрда финалдык кїрєштїн 1/8 бєлїгїндє кореялык атлет Минджи Ха менен кїрєшїп,
анын далысын жерге тийгизїї
менен жеўишке жетишкен. Андан соў, чейрек финалда Канаданын балбан кызын утуп, жарым финалга чыккан. Жарым
финалда россиялык Ханум Валиеваны жеўип алды. Мээрим
Жуманазарова финалда жапандык атлет Рин Мяжи менен беттешет. Ылайым, жеўиш болсун!
Абдимухтар АБИЛОВ

