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"НУРГОЖО АЖЫ 
БАБАСЫ БИРНАЗАР 

БИЙДИН СЄЄГЇ 
ЖАТКАН ЖЕРДИ 
ИЗДЕП ТАПКАН"

Нышанбек КОЧКОРОВ:

Сїрєттє: Президент С.Жапаровдун 
атасы Нургожо ажы

Президент Садыр Жапаров 
14-октябрда, Жогорку 
Евразиялык экономикалык 
кеўештин (ЖЕЭК) кезектеги 
жыйынында видеоконференция 
режиминде сєз сїйлєп, ЕАЭБ 
єлкєлєрїнїн азык-тїлїк 
коопсуздугун камсыздоо боюнча 
маселени кєтєрдї.

Мамлекет башчысы сєз башында 
биримдик иштеген мезгил аралы-
гында маанилїї экономикалык оў 
єзгєрїїлєр болуп, ЕАЭБдин ички 
рыногундагы тоскоолдуктар бир-
гелешкен аракеттердин аркасында 
жоюлуп жаткандыгын белгиледи.

“Бїгїнкї кїндє Биримдикке кир-
ген ар бир єлкє азык-тїлїк коопсуз-
дугун камсыз кылуунун єзїнчє ме-
ханизмдерин тїзїп жатат. Бул по-
тенциалдуу коркунучтарды єз ал-
дынча чечїїгє алып келїїдє. Ошо-
ну менен бирге ЕАЭБдин мїмкїн-
чїлїктєрї менен потенциалы эске 

алынбай келет», - деп билдирди 
Садыр Жапаров. Буга байланыш-
туу негизги азык-тїлїк єнїмдєрї-
нє манипуляция кылууга жана баа-
лардын єсїшїнє жол бербєє їчїн 
рыноктун катышуучуларынын теў 
салмактуу жана алдын ала болжол-
донгон аракеттер менен кєйгєйдї 
чечїїгє кєўїл бурууну сунуштады. 

Азык-тїлїк єнїмдєрїнїн тар-
тыштыгын алдын алуу жана бири-
бирин толуктоону камсыз кылуу 
їчїн келечекте ички рынокту кор-
гоо жана импортту алмаштыруу 
боюнча ченемдик базаны шайкеш 
келтирїїгє биргелешкен практи-
калык чараларды кєрїї зарылды-
гын кошумчалады.

БИРИМДИК ЭРИШ-АРКАК 
ЄНЇГЇЇНЇ КАМСЫЗДАЙТ

-БЕТТЕРДЕ-БЕТ8-9
БАТКЕН ОБЛУСУНУН 
ЭКОНОМИКАСЫН ЄНЇКТЇРЇЇ 
СТРАТЕГИЯЛЫК МААНИГЕ ЭЭ
14-октябрда Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
Акылбек Жапаров єлкє 
аймактары боюнча 
алгачкы сапарын 
Баткен облусуна жасап, 
«Баткенди єнїктїрїї 
– єлкєнї єнїктїрїї» 
инвестициялык форумунун 
ишине катышты. 

Акылбек Жапаров облус-
тун негизги артыкчылыгы 
катары транзиттик потен-
циалын белгилеп, «Баткен 
облусунун транспорттук ко-
ридорлору – экономикалык 
єнїгїї коридорлору. Респуб-
лика аркылуу кєптєгєн мил-
лиард рыногу бар Кытайга 
жетїїгє болот. Кызыл-Кыя 
ири чектеш логистикалык 
борбор боло алат. «Лейлек» 
ЭЭА концепциясы каралууда. 

Транзиттик-логистикалык 
потенциал аймакка гана 
эмес, єлкєгє да чоў пайда 
алып келет. Ири инвестор-
лорду бул жаатта кызматта-
шууга чакырам», – деди.

Форумдун ишинин жы-
йынтыгы боюнча бир катар 
документтерге кол коюлду.
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2026-ЖЫЛГА ЧЕЙИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫН 
ЄНЇКТЇРЇЇНЇН УЛУТТУК ПРОГРАММАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

2021-æûëäûí 11-àïðåëèíäåãè ðåôåðåíäóìäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîíñòèòóöèÿñû êàáûë àëûíãàíäûãûíà æàíà ºëêºäºã¿ ñîöèàëäûê-
ýêîíîìèêàëûê êûðäààë ºçãºðãºíä¿ã¿íº áàéëàíûøòóó, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66 æàíà 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå 
àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê 
ïðîãðàììàñû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê 

ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíûí èøòåï ÷ûê-
ñûí æàíà êàáûë àëñûí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 31-îêòÿáðûí-
äàãû ¹221 Æàðëûãû ìåíåí áåêèòèëãåí 2018-2040-æûëäàðû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ñòðàòåãèÿñûíäà êºðñºò¿ëãºí èí-
âåñòèöèÿëûê äîëáîîðëîðäó àêòóàëäàøòûðñûí;

- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèåøåë¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå, ñîò áèéëèãèíèí îð-

ãàíäàðûíà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ºçäºð¿í¿í 
ñòðàòåãèÿëûê äîêóìåíòòåðèí (êîíöåïöèÿëàðäû, ñòðàòåãèÿëàðäû, ïðîã-
ðàììàëàðäû) æàíà èø-÷àðàëàðäûí ïëàíäàðûí 2026-æûëãà ÷åéèí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûíà ûëàéûê êåë-
òèð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
ñòðàòåãèÿëûê ºí¿êò¿ð¿¿ ñàÿñàòû æàíà ïëàíäîî áºë¿ì¿ 2026-æûëãà ÷å-
éèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûíûí àò-
êàðûëûøûíà òóðóêòóó íåãèçäå ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿ç¿ï òóðñóí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 31-îêòÿ-
áðûíäàãû ¹221 "2018-2040-æûëäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿-
ð¿¿í¿í óëóòòóê ñòðàòåãèÿñû æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí 2018-2040-æûëäàðû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ñòðàòåãèÿñûíäà: 

V, VI áºë¿ìäºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí.
6. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîîíó ºç¿ìº àëàì.
7. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðû, ÏÆ ¹435 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛАЛ-АБАД 
ОБЛУСУНУН АКСЫ РАЙОНУНУН КЕРБЕН ШААРДЫК 
КЕЎЕШИН ТАРКАТУУ ЖАНА МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА 

ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров 14-октябрда Чїй 
облусунун Сокулук районундагы 
Сокулук ГЭС-2нин ишке 
киришине байланыштуу єткєн 
иш-чарага катышты.

Президент  ГЭСтеги негиз-
ги курулуштарды кєрїп чы-
гып, энергетика тармагын кє-
тєрїї анын саясатынын негиз-
ги багыттарынын бири экен-
дигин, андагы кырдаалды жа-
на кыйынчылыктарды тереў 
изилдегенин, инвестиция тар-
туу боюнча алдыга максат кой-
гонун айтты. 

Мамлекет башчысы билдир-
гендей, энергетика системасын-
да туруктуулукка жетїї жана 
бюрократиялык тоскоолдук-
тарды жоюу максатында бы-
йыл бир катар чаралар кєрїл-
гєн. Электр энергиясын жана 
жылуулукту єндїрїїдєн баш-
тап керектєєчїгє жеткирїїгє 
чейинки чыгымдарды жабууга 

мїмкїндїк бере турган орто 
мєєнєттїї жаўы тариф саяса-
ты кабыл алынган. Энергияны 
кайра жаратуучу булактар тар-
магындагы жабдууларды жа-
на техникаларды импорттоодо 
КНС тєлєє милдеттемесинен 
бошотулган. Мамлекет менен 
потенциалдуу инвесторлордун 
єз ара кызматташуусу, анын 
ичинде энергиянын кайра жара-
туучу булактары боюнча ишкер-
дикти лицензиялоодон бошо-
туп, жеўилдиктерди берїї мєє-
нєтїн 15 жылга чейин узартуу 
механизмдери иштелип чыккан.

Сокулук ГЭС-2 1960-жылы 
пайдаланууга берилген. Бирок 
Советтер Союзу тарагандан ки-
йин бул ГЭС жарым-жартылай 
талкаланган. Буга байланыш-
туу аны ишке киргизїї їчїн 
толук реконструкциялоо та-
лап кылынган. Бул ГЭС бел-
гиленген кубаттуулугу — 2,4 
МВт (2х1,2 МВт), электр энер-
гиясын иштеп чыгуунун орточо 

жылдык кєлємї — 11 895 756 
кВт/с тїзєт. Сокулук ГЭС-2 иш-
ке кириши менен Чїй облусуна 
электр энергиясын иштеп чыгуу 

кєбєйєт. Тармактардагы жоготуу 
азайып, керектєєчїлєрдї ише-
нимдїї жана туруктуу электр 
энергиясы менен камсыздайт.

ЭНЕРГЕТИКА ТАРМАГЫН ЄНЇКТЇРЇЇГЄ 
ИНВЕСТИЦИЯ ЗАРЫЛ

ПРЕЗИДЕНТ САДЫР ЖАПАРОВ ТАБИЯТТЫН 
ТАЛКАЛАНЫШЫНА КАРШЫ ТУРУУГА ЧАКЫРДЫ
Президент Садыр Жапаров 
12-октябрда БУУнун эгидасы 
астында уюштурулган 
биологиялык ар тїрдїїлїк 
жєнїндє Конвенциясынын 
катышуучуларынын он 
бешинчи кеўешмесинде (КС-15) 
видеокайрылуу жасады. 

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров Кыргыз Республикасы 
БУУнун биологиялык ар тїр-
дїїлїк жєнїндє Конвенциясы-
нын максаттарын жактаарын 
жана планетабыздагы биоар-
тїрдїїлїктї сактоонун маани-
лїї маселелерин чечїї макса-
тында Куньминде єткєрїлгєн 

кезектеги сессияны колдоорун 
билдирди.

«Биздин жолугушуу эл ара-
лык окуя – БУУнун климат-
тын єзгєрїїсї жєнїндє Рамка-
лык Конвенциясынын тарапта-
рынын конференциясынын ал-
дында єтїп жатканы єтє маани-
лїї. Анткени, дал ушул кубулуш 
жердин флора жана фаунасынын 
кыйроосунун негизги себепкер-
леринин бири болуп калды. Кли-
маттын єзгєрїїсї боюнча єзї-
бїздїн кєз карашыбызды биз 
сєзсїз Глазгодо билдиребиз», - 
деди С.Жапаров.

Кыргыз Республикасы 2013 
жана 2017-жылдары ак илбирсти 

жана тоо экосистемасын сактоо 
боюнча дїйнєлїк форумдарды 
єткєргєндїгїнє токтолгон Са-
дыр Жапаров:  “Жакында БУУ-
нун Башкы ассамблеясы биздин 
демилгени колдоп, "Табият чек 
араны тааныбайт"  аталышын-
дагы резолюцияны кабыл алды. 
Анда БУУнун биологиялык ар 
тїрдїїлїк боюнча Конвенция-
сын натыйжалуу аткаруу їчїн 
кєп тараптуу кызматташуунун 
мааниси белгиленген”, -деди.

Ошондой эле катышуучулар-
дын кєўїлїн адамдардын ишмер-
дїїлїгїнїн жаратылышка, ре-
сурстарга жана биологиялык ар 
тїрдїїлїккє тийгизген зыяндуу 

таасирине бурду. Чет єлкєлїк ин-
весторлордун абийирсиз ишинин 
натыйжасында тоолорубуз менен 
дарыяларыбыздын флорасы ме-
нен фаунасынын байлыгына доо 

кетирген кылымдык мєўгїлєр-
дїн талкаланышына єзїнчє ток-
толуу зарылдыгын айтып, мын-
дай бизнес-практикаларга чогуу 
каршы турууга  чакырды.

ЛЮСТРАЦИЯ 
ЖАСАЙ ТУРГАН 
МЕЗГИЛ 
КЕЛДИ
Мамлекеттик катчы Сїйїнбек 
Касмамбетов 12-октябрда 
алдыдагы парламенттик 
шайлоолорго байланыштуу 
кыргызстандыктарга кайрылуу 
жасады. 

Анда коомду ириткен саясатчы-
лардан арылып, люстрация кылуу 
керек деген элдин талабын кол-
доорун билдирди. “Канча жыл-
дан бери ишке ашпай келе жаткан 
коомчулуктун мїдєєсїн ишке ашы-
руу їчїн Президент шарт тїзїп бер-
ди. Эми Жогорку Кеўешке 36 депу-
тат тїздєн-тїз аймактардан шайла-
нып келишет. 54 депутат партиялык 
тизме менен шайланат. Эми мындан 
ары партияга добуш берип, анын 
ичиндеги єзїўєргє жаккан талап-
керге дагы добуш бересиўер. Добуш 
албаган талапкер єтпєйт. Мына си-
лер жасай турган люстрация”, - де-
ген С.Касмамбетов элди эў негизги-
си добуш сатпоого чакырды.

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åø òàðàáûíàí æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó îðãàíûíûí áàø-
÷ûñû øàéëàíáàãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70-áåðåíå-
ñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 3-ïóíêòóí, "Æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 43-áåðåíåñèíèí 5-áºë¿-
ã¿í æàíà "Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîî æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 48-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ñóíóøó êàáûë àëûíñûí æàíà Æàëàë-Àáàä 
îáëóñóíóí Àêñû ðàéîíóíóí Êåðáåí øààðäûê êå-
¢åøè òàðêàòûëñûí.

2. Æîãîðóäà àòàëãàí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøêå ìºº-
íºò¿íºí ìóðäà øàéëîî 2021-æûëäûí 28-íîÿáðû-
íà, æåêøåìáèãå äàéûíäàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñû æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí æîãî-
ðóäà àòàëãàí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíà ìººíºò¿-
íºí ìóðäà øàéëîîíó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè:

- ìººíºò¿íºí ìóðäà øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí ÷ûãûìäàðûíûí ñìåòàñûíà ûëàéûê çàðûë 
ôèíàíñûëûê êàðàæàòòàðäû áºëñ¿í;

- ìººíºò¿íºí ìóðäà øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà 
ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå ìûéçàìäóóëóêòó, æàðàíäàð-
äûí óêóêòàðû ìåíåí ýðêèíäèêòåðèí, óêóêòóê òàð-
òèïòè æàíà êîîìäóê êîîïñóçäóêòó, ñàíèòàðäûê-
ýïèäåìèîëîãèÿëûê êîîïñóçäóêòó æàíà æàðàíäàð-

äûí äåí ñîîëóãóí ñàêòîîíó êàìñûç êûëóó áîþí-
÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;

- ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàðäûí êèáåðêîîïñóç-
äóãóí êàìñûç êûëóóäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíà êºìºê êºðñºòñ¿í;

- äîáóø áåð¿¿ æàíà øàéëîî÷óëàðäû èäåí-
òèôèêàöèÿëîî ¿÷¿í æàáäóóëàðäûí êîîïñóç 
ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëóó áîþí÷à ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í.

5. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Àêñû ðàéîíóíóí ìàì-
ëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàø÷ûñû øàé-
ëîîíó äàÿðäîîäî æàíà ºòêºð¿¿äº øàéëîî÷óëàð-
äûí òèçìåñèí êàëûïòàíäûðóó, òàêòîî æàíà ò¿ç¿¿, 
óþøòóðóó÷óëóê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê 
ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿ áîþí÷à êàëêòû êàòòîî ÷ºé-
ðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æàíà òè-
éèøò¿¿ øàéëîî êîìèññèÿñûíûí èøèíå êºìºê 
êºðñºòñ¿í.

6. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêà-
ðóó îðãàíûíûí áàø÷ûñûíûí ìèëäåòòåðèí àòêà-
ðóó÷ó æîãîðóäà àòàëãàí êå¢åøòèí äîêóìåíòòåðè-
íèí, ìàòåðèàëäàðûíûí, îøîíäîé ýëå ìàòåðèàë-
äûê-òåõíèêàëûê áààëóóëóêòàðûíûí ñàêòàëûøûí 
êàìñûç êûëóó áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

7. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

8. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí 
áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 
2021-æûëäûí 13-îêòÿáðû, ÏÆ ¹457
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Табиятынан жакшылар-
дын катарында жаралган 
замандаш досум – мар-

кум Аскарбек Мамеевич адам 
катары биринчиден, жашоодогу 
адамдык аруу касиети, адептїї 
жїрїм-туруму менен, экинчиден, 
коомдогу орду, элине єтєгєн эм-
геги менен кыргыз тарыхында 
єлбєс-єчпєс тамгалар менен жа-
зылып, кызмат дегениў колуўа 
конгон куш, эли-журтуў, тууган-
урук, жээк-жаатыў їйїўє келген 
кут деп, ата-бабалардын фило-
софиясына шайкеш жашап, бий-
лик баскычтарында мамлекет-
тин тагдыр чечїїчї участкала-
рында ак дилден иштеп, адам-
дык абийирди биринчи баскыч-
ка коюп, материалдык, мансап-
тык кызыкчылыктарга азгырыл-
бады. Коомчулукка белгилїї 
болгон 1990-жылкы “каргаша-
луу” Ош окуясы жєнїндєгї ма-
селе ушул эле жылдын 11-авгус-
тунда Ош обкомунун плену-
мунда талкууланып жаткан-
да ошол кездеги КПСС БКнын 
улут аралык маселелер боюнча 
секретары Н.А.Гиренко, жооп-
туу кызматкерлери Г.Н.Киселев,                                               
В.И.Иваненколор, КПСС БК-
нын Саясий Бюросунун мїчє-
сї, Кыргызстан КПБКнын би-
ринчи секретары А.М.Масалиев 
бардык бюро мїчєлєрї, укук кор-
гоо органдарынын жана респуб-
ликанын кеўири активинин ка-
тышуусунда Аскарбек Мамее-
вич обкомдун бюро мїчєсї эле 
болбостон, коопсуздук орган-
дын жетекчиси, идеялык жак-
тан такшалган саясатчы катары 
трибунага чыгып, єзїнїн прин-
ципиалдуу ой-пикирлерин ор-
того салып, жогоруда сєз бол-
гон Ош окуясында кетирил-
ген кемчиликтерибизди жоюу-
га жєндємсїздїгїбїз їчїн об-
комдун биринчи секретарынан 

баштап, бардык бюро мїчєлєрї 
єз ыктыярыбыз менен отставкага 
кетип, миўдеген жылдардан бе-
ри урушпай, талашпай бир куш-
тун эки канатындай шайкеш жа-
шап келишкен боордош кыргыз-
єзбек элдеринин улут аралык ка-
гылышуусунда эки тараптан теў 
канчалаган бей кїнєє адамдар-
дын набыт болушуна себепкер 
болушкан ашынган улутчул, су-
пер патриотторду мыйзам че-
гинде жоопко тартпасак, биз-
ди коомчулукта туура тїшїн-
бєйт деп, маселени кабыргасы-
нан койгон акыйкатчылдыгын 
калайык-калкыбыздын калыў 
катмарына жеткирип, анын эл 

їчїн жасаган ак эмгегин эске 
алып, коомчулуктун тыкыр кє-
зємєлїндє Кыргыз Республика-
сынын Президенти Аскар Акаев-
дин Жарлыгы менен 1991-жылы 
УКГБнын Жалал-Абад облустук 
башкармалыгынын начальниги, 
1994-жылы Аскарбек Мамеевич-
ке Аскердик Генерал майор чини 
ыйгарылып, УКГБнын Ош облус-
тук башкармалыгынын началь-
ниги, бир эле мезгилде Кыргыз 
Республикасынын УКГБ минист-
ринин орун басары;

- 1995-жылы наркотикти кєзє-
мєлдєє боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын Єкмєтїнїн мамле-
кеттик комиссиясынын тєрагасы;

- 1999-жылы Баткендеги согуш 
окуясынын мезгилинде Кыргыз 
Республикасынын Коопсуздук Ке-
ўешин бекемдєє иретинде ал ор-
гандын тєрагасынын орун басары;

- 2004-жылы Шанхай Кыз-
матташтык Уюмунун структу-
расында регионалдык антитер-
рористтик орган тїзїлїп, ал 
Ташкент шаарында жайгашып, 
Кыргыз Республикасынын Пре-
зидентинин сунушу боюнча Ас-
карбек Мамеевич ошол аброй-
луу органдын Советниги болуп, 
ал кызматта 2006-жылга чейин 
їзїрлїї иштеп, Кыргызстандын 
аброюн, кадыр-баркын жогору-
латууда маанилїї ролду ойно-
гон. Єлкєнїн кєрїнїктїї мамле-
кеттик ишмери Аскарбек Мамее-
вич республиканын коопсуздук 
органдарын уюштуруп тїзїїдє 
бирден-бир авторитеттїї, кїч-
тїї жетекчилердин бири катары 
20 жылдан ашуун КГНБ, МНБ, 
СНБ, УКНБнын коллегиясынын 
мїчєсї болуп, ал комитетти не-
гиздеген жетекчилердин ката-
рында болгону да нукура чын-
дык. 

Анын мындай жемиштїї иш-
тери жогору бааланып, Союздук 
КГБнын тєрагасынын буйругу 
менен ал кишиге СССРдин КГБ 
органдарынын Ардактуу кызмат-
кери деген наам ыйгарылган. Ас-
карбек Мамеевич республика-
нын коомдук-саясий иштерине 
активдїї катышып, Жалал-Абад, 
Ош облустарынын мамлекеттик 
администрацияларынын колле-
гиясынын мїчєсї, Ысык-Кєл, 
Ош облустук Советтеринин де-
путаттыгына шайланып, СССР-
дин жана Кыргыз ССРинин кєп-
тєгєн медалдары, ошондой эле 
Кыргыз ССРинин жана Кыргыз 
Республикасынын Ардак грамо-
талары менен сыйланган. Ошон-
дуктан, Аскарбек Мамеевичтин 

эмгек жолу Ата Мекенге кызмат 
єтєєнїн їлгїлїї образы катары 
келечек муундарга улуу сабак 
болсун деп, 80 жылдык юбиле-
йинин урматына кєзї єтїп кет-
се да атын атап, арбагын сый-
лап, ордолуу Оштун касиеттїї 
Сулайман-Тоосунун чокусуна 
анын жакшынакай сїрєтїн эс-
теликке тарттырып, жараткан 
кудай Аскар досума бейиши-
нен орун берип, жубайы, уул-
кыздары, тууган-уругу менен эл 
арасында аман болушуна тилек-
тештигимди билдирем.

Коомдук жана 
мамлекеттик ишмер, 

Кыргыз Республикасынын 
легендарлуу парламентинин 

депутаты, Мамлекеттик 
кызматтын “Эмгек сиўирген 

кызматкери”, Улуттук 
жазуучулар союзунун 

мїчєсї, 2010-жылкы Апрель 
Элдик революциясынын 

Баатыры, 
И.Арабаев атындагы 

Кыргыз мамлекеттик 
университетинин Ардактуу 

профессору
Ильяс ЖУСУБАЛИЕВ,

Бишкек шаары, 
2021-жылдын 29-сентябры.

Єрнєктїї ємїр

АСКАРБЕК МАМЕЕВИЧТИН ЭМГЕК ЖОЛУ –
МЕКЕНГЕ КЫЗМАТ ЄТЄЄНЇН ЇЛГЇСЇ

- ÆÀÏÀÐÎÂ Àêûëáåê ¯ñºíáåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
Æåòåê÷èñè;

- ÊÎÆÎØÅÂ Àðçûáåê Îðîçáåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí áèðèí-
÷è îðóí áàñàðû;

- ÀÀËÈÅÂ Àçèç Êóáàíû÷áåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû;

- ÁÀÉÑÀËÎÂ Ýäèëü Æîëäóáàåâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû;

- ÒÀØÈÅÂ Êàì÷ûáåê Êûäûðøàåâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê 
ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñû;

- ÀÌÀÍÃÅËÜÄÈÅÂ Äàíèÿð Äæîëäîøåâè÷ - Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðè;

- ÁÀÊÅÒÀÅÂ Àëìàç Êóøáåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðè;

- ÊÀÇÀÊÁÀÅÂ Ðóñëàí Àéòáàåâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí òûøêû èøòåð, òûøêû ñîîäà æàíà èíâåñòèöèÿ-
ëàð ìèíèñòðè;

- ÁÀÅÒÎÂ Àÿç Áàòûðêóëîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí þñòèöèÿ ìèíèñòðè;

- ÎÑÎÅÂ Ýðêèíáåê Àðñòàíáåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðè;

- ÄÆÀÍÛÁÅÊÎÂ Àñêàðáåê Ñàïàðáåêîâè÷ - Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí àéûë ÷àðáà ìèíèñòðè;

- ÁÅÊÌÓÐÇÀÅÂ Äîñêóë Äæóìàãóëîâè÷ - Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ýíåðãåòèêà ìèíèñòðè;

- ÊÓÒÌÀÍÎÂÀ Äèíàðà Àñèåâíà - Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê 
êºçºìºë ìèíèñòðè;

- ÁÅÉØÅÍÀËÈÅÂ Àëûìêàäûð Ñàâèðäèíîâè÷ - Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðè;

- ÊÓÏÅØÎÂ Áîëîòáåê Äóøåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðè;

- ÆÀÌÀÍÊÓËÎÂ Àçàìàò Êàïàðîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðè;

- ÁÀÇÀÐÁÀÅÂ Êóäàéáåðãåí Áàçàðáàåâè÷ - Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðà-
öèÿ ìèíèñòðè;

- ÁÅÊÁÎËÎÒÎÂ Áàêòûáåê Àñàíêàëèåâè÷ - Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîðãîî ìèíèñòðè;

- ÍÈßÇÁÅÊÎÂ Óëàí Îìîêàíîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí è÷êè èøòåð ìèíèñòðè;

- ÀÆÈÊÅÅÂ Áîîáåê Ýðãåøåâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ºçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðè.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ТЇЗЇМЇ ЖАНА КУРАМЫ ЖАНА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫН ТЇЗЇМЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 70-áåðå-
íåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòóíà æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 
2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
òºìºíê¿äºé ò¿ç¿ì¿ àíûêòàëñûí:

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñè;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí áèðèí÷è îðóí áàñàðû;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóò-

òóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí òºðàãàñû;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ 

ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð, òûøêû ñîîäà 

æàíà èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêà-

öèÿëàð ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýíåðãåòèêà ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêî-

ëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìè-

íèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, ñïîðò 

æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûç-
äîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòð-

ëèãè.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 

êóðàìû 1-òèðêåìåãå ûëàéûê àíûêòàëñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 

êóðàìû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå ìà-
êóëäàøóó ¿÷¿í êèðãèçèëñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñ-
òðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ 2-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

5. Áóë Æàðëûê êîë êîþëãàí ó÷óðäàí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðû, ÏÆ ¹425

1-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êóðàìû
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Сунуш

Їй-бїлє очогун сак-
тоодо, балдарды адеп-
ахлактуу, ыймандуу, 

илим-билимдїї, улууларды ур-
маттап, кичїїлєрдї сыйлай бил-
ген, єз єлкєсїнїн патриоту ка-
тары мекенчилдикти туу тут-
кан асыл сапаттарга тарбия-
лоодо ата-эненин биргелешкен 
орду зор экендигин эч ким деле 
тана албайт. Албетте, тогуз ай 
омурткасын сыздатып кєтєрїп, 
бул жарык дїйнєгє кєз жаргы-
зып ыўаалатып алып келген жа-
на эне сїтїн оозантып, тїн уйку-
сун бєлїп, бїт жан-дїйнєсїнїн 
баарын наристеге арнап салган 
энелердин эмгегин эки дїйнєдє 
да актай албайбыз. Ошон їчїн 
“бейиш – эненин таманы астын-
да, баскан изинде” деп єтє жо-
горку сый менен урмат кылып, 
башыбызды ийип таазим кылып 
келебиз. Андыктан, алардын эч 
бир чен-єлчєм менен єлчєнгїс 
ак сїтїнє, эмгегине кыйыр да 
сєз тийгизбей, тээ атам заман-
дан бери даўктап-мактап, ыр ар-
нап, китеп жазып, сїрєткє са-
лып, кино тартып, Энелер кїнїн 
белгилеп, ызаат-урматыбызды 
кєрсєтїп келе жатабыз. Жыл ка-
лендарынан атайын бир кїндї 
энелерге арнап, чоў майрам ка-
тары расмий белгилєє 1910-жы-
лы АКШнын Вирджиния шта-
тында биринчи жолу белгилен-
генден тартып жакшы саамалык 
катары бїткїл дїйнєгє жайы-
лып кеткен. Бїгїнкї кїндє бул 
майрам дїйнєнїн 52 мамлеке-
тинде, анын ичинде 20дан ашык 
єлкєдє жїз жылдан ашуун мез-
гилден бери май айынын экинчи 
жекшембисинде белгиленип ке-
ле жатат. Алардын ичинде АКШ, 
Индия, Дания, Франция, Ита-
лия, Тїркия, Австралия, Мек-
сика, Кытай, Канада, Япония, 
Бельгия бар. Ал эми Англия-
да 18-мартта, Россияда ноябрь 
айынын акыркы жекшемби-
синде белгилєє салтка айланып 
калган. Кыргыз Республикасы 
да дїйнєлїк бул агымдан четте 
калбастан 2012-жылдан тартып 
жыл сайын май айынын їчїн-
чї жумасынын жекшембисин-
де энелерге куттуктоо айтып, 
атайын иш-чараларды уюшту-
руп келет.

Албетте, їй-бїлєнїн бирин-
чи кезектеги милдети болуп 
тукум улоо, балдарды єстїрїп-
чоўойтуп, жакшы тарбия, те-
реў билим берїї, адептїї, ар-
намыстуу инсан кылып калып-
тандыруу саналаары айтпасак 
деле белгилїї го. Демек, їй-
бїлєнїн негизин, очогун тї-
зїшкєн ата-энеге бирдей жооп-
керчилик тагылаары анык. Бал-
дарды туура тарбиялоодо экєє-
сїнїн бирєєсїнє артыкчылык 
берип, экинчи тарапты кєўїлдєн 
сырт калтыруу таптакыр туура 
эмес кєз караш деп эсептейбиз. 
Анткени, куштун эки канаты-
нын бирєєсї эле жок болсо ал 
уча албай тургандыгы сыяктуу 
эле баланы тарбиялап-єстїрїп 
чоўойтууда да ата-эненин би-
рєєсїн ал процесстен четтетип 
коюу тїпкїлїгїндє туура эмес. 
Андыктан, бул жаатта ата ме-
нен энени эки бєлїп кароо їй-
бїлєдєгї теў салмактуулук-
ту бузууга алып келип, тарбия 
ишине терс таасирин тийгизи-
ши мїмкїн. Ошондуктан, экєє 
бириккенде гана бир бїтїндїк 
тїзїлгєн їй-бїлєлїк саясатта 
ата-эненин ролун бирин єйдє, 
бирин ылдый кылып бєлбєй, 
бирдей милдет-жоопкерчиликти 
жїктєє жана ал вазийпаны чо-
гуу тартуусуна жетишїї зарыл. 

Ушул ойду улай айтсак, Эне-
лерге арнаган кїндї єзїнчє 
бєлбєй, АТАЛАР менен ЭНЕ-
ЛЕР кїнї деп чогуу белгилеп 
турса кандай жакшы болмок. 
Ошондо ата-энелик мээримди 
теў алып чоўойгон уул-кыздар, 
небере-чєбїрєлєр майрам кїнї 
ата-энесинин бирєєсїнє эле ур-
мат кєрсєтпєстєн, атага да сы-
йын тартуулап, чогуу куттуктап 
турса їй-бїлєлїк ынтымак, ата-
эне менен балдардын ортосунда-
гы байланыш дагы бекем чыўда-
лып, єзїнчє бир ажырагыс жан-
дїйнє майрамы болуп калмак. 
Ырас, 8-мартта аялдардын эл 
аралык кїнїн, 23-февралда эр-
кектер їчїн Мекенди коргоочу-
лардын кїнїн єз-єзїнчє белги-
леп келебиз. Алар менен Энелер 
жана Аталар кїнїн аралашты-
рып, маани-маўызын басаўда-
тып салууга болбойт. Бул жер-
де эмнеге эле аталар кїнї деп 
кайра-кайра айтылып жатат деп 
ойлогондор да болушу ыкты-
мал. Алдын алып айта кетээри-
биз, сєз кылып жаткандай дїйнє 
жїзїндє Аталар кїнї да белги-
ленип келет экен. Алсак, дїйнє 
жїзїнїн 50дєн ашык єлкєсїн-
дє, анын ичинде АКШда, Улуу 
Британияда, Францияда, Швей-
царияда, Германияда, ж.б. мам-
лекеттерде ал расмий тїрдє жа-
рыя кылынган. АКШ менен Ка-
надада 1910-жылдан бери июнь 
айынын їчїнчї жекшембисин-
де, ал эми Финляндияда, Шве-
цияда жана Эстонияда ноябрдын 
экинчи жекшембисинде аталар-
га сый тартууланып, аны єткє-
рїїнїн эл аралык бирдиктїї кї-
нї жок. Россияда болсо анын ай-
рым бир аймактарында, мисалы 
Волгоград, Курск, Липецк, Улья-
новск облустарында 2005-жыл-
дан бери мыйзам чегинде беки-
тилген. Петербургда 2011-жыл-
дан бери белгилене баштаган. 
Мындай ар кандай кїндєргє 
туш келїїлєрдєн арылып, бїт-
кїл єлкє аймагында бирдик-
тїї кїнгє єтїї 2025-жылга че-
йинки РФнын мамлекеттик їй-
бїлєлїк саясатынын концепция-
сынын биринчи этабынын иш-
чараларынын долбоорун кара-
ган коомдук талкууларда кызуу 
талкууга алынган.

Ошондон улам Россия Феде-
рациясынын президенти Вла-
димир Путиндин жакында эле  
2021-жылдын 4-октябрында 
кол койгон жарлыгына ылайык 
Россияда мындан ары октябрь 
айынын їчїнчї жекшембисин-
де расмий тїрдє биринчи жо-
лу Аталар кїнї белгиленет жа-
на бул салт андан ары улана бе-
рет. Демек, муну їй-бїлє очо-
гунун отун єчїрбєй сактоодо 
жана їй-бїлєдє балдарды тар-
биялоодо энелер менен бирге 
эле аталардын да эч нерсе ме-
нен алмаштыргыс зор орду бар 

экендигин тааныгандык ката-
ры кабылдасак болот. Ата-эне 
тарбиясын алып чоўойгон бал-
дар їй-бїлєлїк баалуулуктар-
ды толук кандуу єздєрїнє си-
ўиришип, же ата, же эне мээ-
риминен куру калуу ызасын 
тартышпай єсїшєт. Ошондук-
тан бїтїн їй-бїлє концепция-
сы кайсы єлкєдє болбосун їй-
бїлє саясатынын негизги єзє-
гїн тїзїп турат эмеспи. Андык-
тан, кыргыз элинде да тээ атам 
замандан бери ата-эне бийик ту-
тулуп, аларга чаў жугузулбай, 
ата-энесин же баласын карабай 
таштап кетїї деген єлїмгє те-
те болгон, намыска катуу тий-
ген жорук болуп саналган. Азыр 
болсо ошол ыйык тумардай ту-
тулуп келген улуу салттарыбыз 
Батыш идеологиясынын шар-
данында тебеленип-тепселип, 
сыймыктанып-мактанып келген 
алтынга бергис кєптєгєн нагыз 
улуттук баалуулуктарыбыз че-
тинен акырындык менен жок бо-
луп баратат. Эми уялбай-этпей, 
намыстанбай эле ата-энелерин 
карылар їйїнє єткєрїп берип, 
кайра кайрылып барбай таш-
тап кеткендерге, балдарын ка-
роосуз калтыргандарга санагы-
быз да жетпей баратат. Жумуш 
издеп Россияга, башка чет єл-
кєлєргє кеткендердин балдары 
да ата-эне камкордугунан ажы-
рап, їй-бїлє болуп чогуу жашоо 
ырыскысын тарттырып жибер-
гендей болуп, їй-бїлєлєк тар-
биядан сырт калышууда. Бол-
босо энеси иш издеп кетип, бал-
дарын атасынын жоопкерчили-
гине калтырып кеткендер кан-
ча дейсиў. Натыйжада, ажыра-
шуулар да кєп болуп, баласын 
жалгыз карап, єстїрїп-чоўойтуп 
жатышкан жалгыз бой аталар-
дын же энелердин катары да ар-
бып баратат. 

Ушундан улам биз дагы дїй-
нєлїк агымдан четте калбай, 
Энелер кїнїн жалгызсыратпай 
Аталар кїнїн да белгилєєнї 
киргизсек адилеттїїлїк кылган 
болоор элек. Болбосо, экєєнї 
бириктирип Энелер жана Ата-
лар кїнїн бир белгилєєнї кол-
го алып, дїйнє элине да бир їлгї 
кылсак кандай болоор эле. Деги-
си, ата менен эне бири-биринен 
бєлїнїп карала турган тїшїнїк 
эмес, андыктан аларды жасалма 
тїрдє ажыратып кароо элибиз-
дин эзелтеден келаткан мента-
литетине да дегеле коошпой ту-
рат. Кыскасы, тиешелїї мекеме-
лер, коомдук уюмдар ушул ма-
селени колго алып, демилге кє-
тєрїп, бизде дагы ардактуу Ата-
лар кїнїн белгилєєгє жетишсе, 
коомдогу їй-бїлєнїн ролун жо-
горулатуу ишине конкреттїї чоў 
салым кошушкан болоор эле деп 
ойлойбуз.

Таалайбек ТЕМИРОВ

АТАЛАРДЫ ДА 
АРДАКТАСАК БОЛБОЙБУ?

Замандан артта калбай…

GOOGLE TRANSLATE ОНЛАЙН 
КОТОРМО КЫЗМАТЫНА КЫРГЫЗЧА 
1 МЛН 300 МИЎ ФРАЗА КИРДИ
Бїгїнкї ааламдашуу учурунда кыргыз 
тилин мамлекеттик деўгээлде 
єнїктїрєбїз десек, заманбап 
технологияга шайкеш сїрємєлєп, 
анын мїмкїнчїлїктєрїн ар тараптуу 
пайдаланууга баш отубуз менен 
киришїїдєн башка аргабыз жок. 
Кыргыз тилин санариптештирїї 
кандай жїрїп жатканы туурасында КР 
Президентине караштуу Мамлекеттик 
тил жана тил саясаты боюнча 
улуттук комиссиянын Маалыматтык 
талдоо бєлїмїнїн башкы адиси 
Айзаратбек ЭСЕНОВ менен 
маектештик.

- “Заманга жараша – амал” деген-
дей, баарыбызга эле маалым болгон-
дой  дїйнє жїзїнє киргизилген ка-
рантин маалымат технологиялары, 
санариптештирїї биздин жашообуз-
да канчалык маанилїї экенин кєрсєт-
тї. Экономика эл аралык деўгээлде 
интеграциялашып, заманбап техно-
логиялардын єркїндєп-єнїгїшї ме-
нен элдер гана тургай, маданияттар 
да бири-бирине камырдай аралашып 
турган азыркы шартта дїйнє улут-
тук иденттїїлїктїн башкы эн бел-
гиси катары эне тилине єзгєчє маа-
ни бере баштады. Буга чейин комму-
никация каражаты катары тил чєл-
кємдїк же аймактык деўгээлде кол-
донууда болгон. Санариптик техно-
логиялар эми алардын колдонуу чек 
арасын жок кылып, маалымат айды-
ўын кеўири колдонуудагы саналуу 
тилдер гана ээлеп жаткан учуру.  Бул 
багытта кєп аракеттер жасалууда. КР 
Президентине караштуу Мамлекеттик 
тил жана тил саясаты боюнча улут-
тук комиссиянын www.mamtil.kg сай-
тында кыргыз тилин жеўил їйрєнїї 
боюнча атайын иштелип чыккан ви-
део сабактар жайгаштырылып, Улут-
тук программанын негизинде басып 
чыгарылган китептердин электрон-
дук варианттары www.kitep.mamtil.kg 
электрондук китепканасына жайгаш-
тырылып, колдонууга бардык шарттар 
тїзїлгєн. Мындан тышкары, Android 
жана IOS системалары їчїн “Mamtil 
Lingvo” мобилдик колдонмосу иште-
лип чыккан. Бул этникалык топтор-
дун єкїлдєрї, мамлекеттик тилди 
єздєштїргїсї келген чет єлкєлїктєр 
їчїн мобилдик телефондорго жїктєє 
менен тилди їйрєнїїгє багытталган 
программа. Аталган мобилдик кол-
донмону Google Play жана App Store 
оперативдик системасы аркылуу акы-
сыз кєчїрїп алып колдонсо болот.

- Там-туў баскан наристелер те-
лефондон орус, англис тилдерин-
деги мультфильмдерди кєрїп, ти-
ли орусча чыгып жатат. Балдарга 
єз эне тилин кантип їйрєтє ала-
быз?   

- “Азыркы учурда балдар китеп оку-
бай калды, баары эле телефон тиктеп 
отурат” деген жїйєлїї нааразычылык-
ты кєп угууга болот. Мамлекеттик тил 
боюнча улуттук комиссиянын демилге-
си менен мектеп курагына чейинки (3-
5 жаш) жана башталгыч класстагы (6-
10 жаш) балдар їчїн “Бал тил 1” жана 
“Бал тил 2” аталыштарындагы мобил-
дик колдонмолор иштелип чыкты. Мо-
билдик колдонмолор балдардын кыр-
гыз тилин жеўил їйрєнїїсїнє кємєк 
кєрсєтєт. Аларда сїрєттєр, анимация-
лар, аудиолор жана логикалык оюндар 
камтылган. Кичинекей бєбєктєргє ата-
энелери телефонду жєн гана карматып 
койбостон, кыргыз тилин їйрєтїїчї 
тиркемелерди ачып бергени дурус.

- Техникалык терминдерди жана 
тїшїнїктєрдї кыргызчалоо, эне ти-
либизди интерактивдик тїрдє же-
ўил їйрєнїїчї жолдору жасалдыбы?

- «Кыргыз Республикасында 
2021-2025-жылдары мамлекеттик 
тилди єнїктїрїї жана тил саясатын 
єркїндєтїї» программасынын алка-
гында маалыматтык системалардын, 

расмий сайттардын интерфейсин, тех-
никалык терминдерди жана тїшїнїк-
тєрдї кыргызчалоо, кыргыз тилинде-
ги текстти талдап, семантикалык маз-
мунун тїшїнїїчї программалык ап-
паратты иштеп чыгуу, мамлекеттик 
тилде жаш жеткинчектер їчїн  ани-
мациялык продукцияларды тартуу, 
мамлекеттик тилди туура колдонуу, 
интернет тармагында кеўири жайыл-
туу, таанып билїїчїлїк видео ролик-
терди тартуу, жайылтуу жана кыргыз 
тилин интерактивдик тїрдє жеўил їй-
рєнїїгє багытталган мобилдик кол-
донмолорду, мультимедиялык про-
дукттарды иштеп чыгуу боюнча кы-
зуу аракеттер жїрїп жатат. Ошондой 
эле, “Кыргызтест” системасынын ал-
кагында мамлекеттик жана муници-
палдык кызматкерлердин тестке даяр-
дануусуна, кыргыз тилин жеўил їйрє-
нїїсїнє шарт тїзїї максатында “Тил-
тест” веб-порталы иштелип чыкты. 
Бул платформанын веб-порталы ме-
нен www.tiltest.kg дареги аркылуу таа-
нышса болот. 

- Википедияда кыргыз тилинде-
ги сєздєрдї, маалыматтарды кан-
тип кєбєйтє алабыз?

- Дїйнє жїзї багыт алган кибер-
нетика доорунда кыргыз тили єз ор-
дун табуусу їчїн жасалма акыл-эске, 
башкача айтканда, маалыматтык тех-
нологиялардын эсине кыргыз тилин-
де кєбїрєєк маалымат берїї кажет. 
Ал їчїн сайттарга, порталдарга кє-
бїрєєк маалыматтарды жїктєп, ту-
тумдарды колдонуу менен маалы-
мат алышууларды мїмкїн болушун-
ча кыргыз тилинде жїргїзїї зарыл. 
Тагыраагы, маалымат издєєнї, со-
циалдык тармактарды єз тилибиз-
де кєп колдонуубуз керек. Бїгїнкї 
кїндє Википедияда англис тилинде 
5,3 миллион, орус тилинде 1,4 мил-
лион, казак тилинде 228 миў макала 
болсо, кыргыз тилиндеги макалалар-
дын саны 80 862ни тїзєт. Муну биз-
дин калкыбыздын саны менен алган-
да, 91 кыргызстандык биригип 1 ма-
кала киргизгенге тете деп тїшїнїїгє 
болот. Ошондуктан, кыргыз Вики-
педиясын байытууга жалпы баары-
быз киришїїбїз зарыл деп эсептейм. 
Ошондой эле Улуттук комиссиянын 
демилгеси менен 103 тилдїї Google 
Translate онлайн котормо кызматына 
кыргыз тили 1 млн 300 миў фраза ме-
нен кирген. Жаўы ишке кирип иштеп 
жаткан Google котормо кызматынын 
сапаты боюнча интернет колдонуучу-
лар тарабынан суроолор, пикирлер єтє 
кєп тїшєт. Учурда Google котормо кыз-
матынын сапатын жакшыртуу боюнча 
атайын кызматкерлер кыргыз тилин-
деги фразаларды, сїйлємдєрдї кирги-
зип, котормонун сапаты так, даана бо-
луп, кїндєн-кїнгє жакшырып жатат де-
сем болот.  Мындан ары да єркїндєтїї 
їчїн Google котормо кызматын кєбї-
рєєк колдонуп, сєздєрдїн, фразалар-
дын санын кєбєйтїп, сїйлєм тїзїлїш-
тєрїн оўдоп, Википедиядагы кыргыз-
ча макалаларды, маалыматтарды, ма-
териалдарды байытуу зарыл деп эсеп-
тейм.

Асел БАРЫКТАБАСОВА



Учурдун талабы

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр 
Жапаров 13-октябрда 
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеўешинин 
жыйынында єлкєнїн 
жаўы Министрлер 
Кабинетинин мїчєлєрїнїн 
ант берїїсїндє сєз сїйлєп, 
жаўыдан дайындалган 
Министрлер Кабинетинин 
курамын куттуктап, 
учурдагы абалга 
токтолду. 

КЄРБЄЙТ ДЕП УУРУ 
КЫЛБА, УКПАЙТ 
ДЕП УШАК АЙТПА

“Урматтуу депутаттар, бирин-
чиден, “Министрлер Кабине-
ти жєнїндє” мыйзамды кабыл 
алып бергениўиздер їчїн сиз-
дерге ырахматымды айтамын. 
Экинчиден, менин сунушумду 
колдоп, Министрлер Кабинети-
нин курамына макулдук берге-
ниўиздер їчїн сиздерге тереў 
ыраазычылык билдирем. Муну 
менен їстїбїздєгї жылдын ап-
релинде жалпы элдик добуш бе-
рїї аркылуу кабыл алынган Баш 
мыйзамыбыздын толук кандуу 
иштеп баштоосуна жол ачып 
бердиўиздер.

Учурдан пайдаланып, урматтуу 
Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасы  жана мїчєлєрї, жаўы жооп-
туу кызматка дайындалышыўыз-
дар менен куттуктайм. Ошол эле 
учурда сиздердин алдыўыздар-
да элдин жїгїн аркалап, калктын 
їмїтїн актоо милдети турганды-
гын баса белгилеп кетейин. Мам-
лекетибиздин, элибиздин келе-
чеги їчїн жан їрєп, талыкпай, 
тынымсыз иш алып барасыздар 
деген ишеничим бар. Сиздердин 
алдыўыздарда олуттуу жана тез 
арада чече турган бир катар тап-
шырмалар турат.  

«Єтїгї жокко єзїм барам, 
тону жокко салам айт» деген-
дей,  астыбызда кыш келе жа-
тат.  Министрлер Кабинети эл-
дин камын кєрїп, даярдык иш-
терин активдїї улантыўыздар! 

“Кєрбєйт деп ууру кылба, ук-
пайт деп ушак айтпа” дегендей, 
сиздердин ишмердїїлїгїўїздєр 
коомчулук менен бирге Мамле-
кет башчысы катары менин да-
гы тыкыр кєзємєлїмдє боло-
рун эсиўиздерге сала кетейин. 
Ошондуктан ар бириўер мам-
лекеттик кызыкчылыкты би-
йик тутуп, єзїўєргє жїктєлгєн 
тиешелїї иш-милдеттерди таза, 
так, ыкчам аткарышыўыздар за-
рыл. Бул ирет элдин бийликке 
болгон ишенимин кайтарып бе-
рели! Кїнї-тїнї иштеп, мамле-
кетти оор абалдан алып чыгууга 
татыктуу салым кошуу сиздер-
дин єлкє алдындагы адамдык 
дагы, жетекчилик дагы милде-
тиўиздер!

Мындан ары талаптар катуу 
болот. Жарандардын кайры-
луулары жоопсуз калбай, оў жа-
гына, ыкчам чечилїїгє тийиш. 

Министрлер Кабинетинин мїчє-
лєрї элдин жашоосу менен жа-
кындан тааныш болушу керек! 
Элге жакын болуп, аймактар-
дагы кєйгєйлєрдї жатка били-
шиўиздер зарыл. Ошону менен 
бирге аймактардагы кєйгєйлєр-
дї чечїї жолдорун, єзїўїздєр 
да билгениўиздерди сунушта-
ўыздар!

Жалпы министрликтер мый-
зам чыгаруу органы болгон Жо-
горку Кеўеш жана башка атка-
руу органдарынын жетекчиле-
ри, аймактардагы жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органдары  
- айыл єкмєттєрдїн башчыла-
ры менен тыгыз иштешїїнї та-
лап кылам.

Мурдагыдай жогорудан буй-
рук берип коюп кїтїп отурмай, 
статистикалык маалыматтарды 
чогултмай, аймактарга же тї-
зїмдїк бєлїмдєргє дїжїр жооп-
торду берип коюп, маселени на-
тыйжалуу чечпей, бюрократия-
лык кылып, эптеп кутулмай кє-
рїнїштєр жоюлушу кажет.

Мындай министрлер дароо 
кызматтан алынасыўар!

СЫНДАП ОТУРА 
ТУРГАН МЕЗГИЛ ЄТТЇ

Урматтуу эл  єкїлдєрї!
Министрлер Кабинетинин жа-

ўы курамы жана Президенттик 
Администрациянын тїзїмї то-
лук куралып бїттї. Жаўы курам 
сиздер менен макулдашылды. 

Буга чейин да айтып келгем, 
бул ирет да айтып кетейин. Мен 
былтыр чоў жоопкерчиликти 
мойнума алгам. Мен ал жооп-
керчиликтен качпаймын жана 
алган багытымдан кайтпаймын. 
Эл мага таянса, мен элиме тая-
нам. Элдин мїдєєсї менен жа-
ўы Баш мыйзамды кабыл ал-
ганбыз. Иштєє їчїн эми бар-
дык шарттар тїзїлдї. Эми эл-
дин жашоосун мындан ары жак-
шыртып, экономикабызды бар-
ган сайын кєтєрїї ниетинде бо-
лушубуз керек.

Эл єкїлдєрїнїн колдоосуна 
ээ болгон жаўы команда жаўы 
дем, жаўы кїч менен жигердїї 
иштєєсї зарыл. Бири-бирибизди 
сындап отура турган мезгил єт-
тї.  Азыр баарыбыз башыбызды 
бириктирип, чогуу-чаран кеўе-
шип, мамлекетти єнїктїрїїгє га-
на багыт алышыбыз абзел. “Кет-
мен чаппай нан кайда?” дегендей, 
ар бирибиз кїжїрмєн эмгегибиз 
менен гана ийгиликке жетише 
алабыз. Азыр ар бир мїнєтїбїз, 
ар бир саатыбыз баалуу, убакыт-
ты текке кетирбейли. Кылган ар 
бир ишибиз жыйынтык алып ке-
лїїгє  багытталышы керек.   

Ишиўиздерге дагы бир жолу 
ийгилик каалаймын! Эл їчїн, 
мамлекет їчїн ак кызматыўыз-
дарды арттыра бериўиздер! Ку-
дай буюрса, бул Министрлер 
Кабинети туруктуу иштейт деп 
ишенем. Мїмкїн болушунча 
узак убакыт иштеш керек деген 
ойдомун.

Анткени, эгемендик алган 30 

жыл ичинде 35ке жакын Єкмєт 
алмашып кетти. Бул – ар бир 
Єкмєттїн иши алдыга жыл-
бай, бир эле ордунда турду де-
генди билдирет. Анткени ар бир 
Єкмєт экономикалык, социал-
дык программаларын даярдап 
бїтїп, иштеп баштайын деген-
де алмашып кетип жатышты. 
Ошондуктан биз февраль айы-
нан бери экономикалык жана 
башка бардык тармактар боюн-
ча 5 жылдык программабызды 
даярдап бїтїп, кечээ кїнї жар-
лык менен бекиттим жана да-
роо эле Министрлер Кабинети-
нин жаўы курамына ушул прог-
рамманы ишке ашыруу милде-
тин жїктєп, сиздерге макулдук 
берїїгє жєнєттїм.  Колдоп бер-
гениўиздер їчїн дагы бир жолу 
тереў ыраазычылык билдирем.

МАМЛЕКЕТТИК 
КЫЗМАТТА 
ИШТЕГЕНДЕР 
ЇГЇТ ЖЇРГЇЗЇЇГЄ 
БЄГЄТ КОЮЛАТ

Учурдан пайдаланып, дагы 
бир нерсе айта кетейин. Алды-
да парламенттик шайлоо келе 
жатат. Кєпчїлїгїўїздєр кайра-
дан шайлоого катышып жата-
сыздар. Кай бириўиздер партия 
менен, кай бириўиздер бир ман-
даттуу аймактардан. Менин сиз-
дерден суранаарым, келиўиздер, 
шайлоону таза, адилеттїї жа-
на так єткєрєлї. Талапкерлер, 
партиялар сиздер тараптан до-
буш сатып алууну токтотсоўуз-
дар, административдик ресурс-
ту колдонбоо жагын мен токто-
туп берейин. Буга эрким да, кї-
чїм да жетет.  

21-октябрь кїнї ушул тема-
да республикалык кеўешме єт-
кєрїп жатам. Айыл єкмєт баш-
чыларынан тартып, Єкмєт баш-
чысына чейин  бардык жетек-
чилер катышат, чакырылган-
дар арасында сиздер да барсыз-
дар. Шайлоого катышып жаткан 
партия башчылары дагы бар. 
Ошол жерде бардык мамлекет-
тик структуралык жетекчилерге 
шайлоону таза жана так єткєрїї 
боюнча катуу тапшырма берем.

Мурдагыдай мугалим, врач, 
айыл єкмєт, аким жана башка 
мамлекеттик кызматта иштеген-
дер кайсы бир талапкерге їгїт 
жїргїзїшїнє бєгєт коёбуз. Тїп-
тамырынан андай аракеттерди 
кыркабыз.

Бул жолу элдин эркин тан-
доосун камсыздоого аракет 
кылабыз. Эгер кайсы бир мам-
лекеттик кызматкер шайлоого 
аралашып же кайсы бир талап-
керге иштеп жїргєнї аныкталса, 
кызматтан алып эле тим болбос-
тон, кызмат абалынан кыянат-
тык менен пайдаланганы їчїн 
жазага тартабыз.

Мамлекеттик кызматкерлер 
шайлоого аралашпастан, теске-
рисинче, шайлоону максимал-
дуу тїрдє таза, так, ачык єткє-
рїп берїїгє милдеттїї.

Ал эми элдин добушун сатып 
алам дегендерге жалпы элдин, 

таза талапкерлер менен таза 
партиялардын жардамы керек 
болот. Сатып алам дегендерди 
колго чабышыўар керек. Ант-
кени эл баарын кєрїп, билип 
турат.  

Ошондуктан бул шайлоону та-
за єтїшїнє жапа тырмак жардам 
бериўиздер!

Сєзїмдїн аягында сиздерден 
дагы бир нерсе суранаарым, ур-
маттуу депутаттар!

Трибунага чыгып бир нерсе 
сїйлєєрдє чын-аныгын анык-
тап алып, анан сїйлєсєўїздєр 
деген суранычым бар. Сиздер эл 
єкїлїсїздєр, сиздердин ар бир 
сїйлєгєн сєзїўїздєрдї эл сал-
мактуу кабыл алат. 

Мен кечээ жакында концент-
раттар жєнїндє маселе кєтєр-
гєн депутат Аккулу Бердиев жє-
нїндє айтып жатам. 17 фура ал-
тын чыгып кетти деп элдин баа-
рын дїрбєттї. Алтын аралаш-
масы бар концентраттар кечээ 
эле чыгып жаткан жок. Жыйыр-
ма жылдан бери чыгып жатат. 
Албетте, мыйзамдын негизин-
де. Андан салыктар тїшїп жа-
тат. Бїгїнкї кїндє 3,5-4 млрд 
сомго чейин салык тїшїп жа-
тат.  Албетте, бул сумманы кєп, 
бул бизди багып жатат дегенден 
алыспыз. Ошондуктан жакында 
кєрїлчї чараларды даярдап жа-
табыз. Же салыгын кєтєрєбїз, 
же єлкє аймагында кайра иштеп 
чыгууну караган мыйзам дол-
боорун киргизебиз. Жєн отур-
ган жокпуз.

Менин айтайын дегеним, ур-
маттуу депутаттар, азыр баары 
ачык. Эч ким бир нерсе жашы-
рып иш кыла албайт. Барды-
гы алаканга салынгандай кєрї-
нїп турат. Ошол їчїн салмак-
туу маселе кєтєрєр алдында де-
путат катары биринчи текше-
рип келип, чын-аныгын билип 
алып, андан кийин анан трибу-
нага чыксаўыздар жакшы бо-
лот эле.  Анткени, сиздер депу-
татсыздар. Кайсыл жерге болсо 
барып текшергенге укугуўуздар 
бар, комиссия тїзїїгє укугуўуз-
дар бар. Биринчи чын-аныгын 
тактап алып туруп анан келип 
айтса, бул далилдїї болсо, эл-
ге да ишенимдїї болот. Мен де-
ле  депутат болгом. Бирок бир да 
жерден далилсиз  “баланча мын-
дай дейт” деп сєз сїйлєчї эмес-
мин. Качан тактап алып, єзїм 
жїз пайыз ишенгенден кийин 
анан алып чыкчу элем трибу-
нага. Бизге тынчтык керек.

Урматтуу депутаттар! 
Урматтуу Министрлер 

Кабинети!
Бир багытты, бир максатты 

– єлкєбїздїн єсїп-єнїгїїсїн, 
мамлекетибиздин эгеменди-
гин чыўдоону кєздєгєн иши-
бизде бири-бирибизди кол-
дойлу. “Бир жакадан баш, бир 
жеўден кол чыгара” ынтымак-
та иш алып барсак, ошондо жар-
кын келечекке, жакшы кїндєр-
гє жетебиз.

Кудайым Кыргызстаныбыз-
ды єнїккєн єлкєлєрдїн катары-
на кошсун! Элибиз бейпил тур-
мушта жашасын! Бул їчїн бол-
гон кїч-аракетибизди аябайлы!

БЮРОКРАТИЯЛЫК СИСТЕМАДА ИШТЕГЕН 
МИНИСТРЛЕР КЄПКЄ ОЛТУРБАЙТ!
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
29-ÿíâàðûíäàãû ¹4 «Ìèãðàöèÿëûê êûðäààëäû æàêøûðòóóãà 
áàãûòòàëãàí ÷àðàëàðäû êàáûë àëóó æºí¿íäº» Æàðëûãûí àòêà-
ðóó ìàêñàòûíäà, «×åò ºëêºë¿ê ãðàæäàíäàðäûí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíäàãû óêóêòóê àáàëû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 27-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. ×åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåø ñòàòóñóí áåð¿¿, 
àëìàøòûðóó, òîêòîòóó æàíà àíäàí àæûðàòóó òàðòèáè æºí¿í-
äº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2002-æûëäûí 
29-ìàéûíäàãû ¹350 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ïåðñîíè-
ôèêàöèÿëàøòûðûëãàí äîêóìåíòòåðèíèí Ìàìëåêåòòèê ðååñò-
ðè æºí¿íäº Æîáîíó æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êîëäî-
íóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêóìåíòòåðäèí æàíà àòà-
éûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí òèçìåñèí áåêèò¿¿ òóóðàëóó» 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà áåëãèëåíãåí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíäà êîëäîíóëóóäàãû ìàìëåêåòòèê ìààíèäåãè äîêó-
ìåíòòåðäèí æàíà àòàéûí ìàìëåêåòòèê áëàíêòàðäûí òèçìåñèíäå:

- 23-ïóíêòóíäà:
«Ìèíèñòðëèêòåð æàíà âåäîìñòâîëîð» ãðàôàñûíäàãû «Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êàò-
òîî êûçìàòû» äåãåí ñºçäºð «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
íàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Êàëêòû æàíà 
æàðàíäûê àáàëäûí àêòûëàðûí êàòòîî äåïàðòàìåíòè» äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

«Äîêóìåíòòåðäèí æàíà áëàíêòàðäûí òèçìåñè» ãðàôàñû 
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìà ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

«Ìåêåí-êàðò».
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 19-äå-

êàáðûíäàãû ¹689 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò ºë-
êºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàðäû êàòòîî ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àéìàãûíäà ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû æàíà æàðàí-
äûãû æîê àäàìäàðäû êàòòîî òàðòèáè:

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 171-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
«171. ×åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåø ñòàòóñóíà ýý 

áîëãîí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàì-
ëåêåòòèê ÷åê àðàñûíàí ºòêºí ó÷óðäàí òàðòûï òîêñîí æóìóø 
ê¿íä¿í è÷èíäå òºìºíê¿ äîêóìåíòòåðäè áåð¿¿ ìåíåí êåëãåí 
æåðè áîþí÷à êàòòàëóóãà ìèëäåòò¿¿:

- ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåø ñòàòóñóí àëãàí 
÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäûí êàëêòû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãà-
ðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí êûçìàòêåðè òàðàáûíàí 
òàðèçäåëãåí àðûçûí;

- ºê¿ë êàéðûëãàí ó÷óðäà, àðûç ýýñèíèí àòûíàí ºò¿í¿÷ ìå-
íåí êàéðûëóó óêóãóíà èøåíèì êàòòû;

- ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåøòèí æàðàêòóó äî-
êóìåíòèí;

- ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäûí æàðàêòóó ïàñïîðòóí æå ýãåðäå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñû êàòûøêàí, ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèï-
òå ê¿÷¿íº êèðãåí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðäå áàøêà÷à êàðàëáà-
ñà, êèì ýêåíäèãèí ûðàñòîî÷ó áàøêà äîêóìåíòè;

- òóðàê æàéäûí ýýñèíèí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿ ìàêóëäóãóí æàíà 
àíûí ïàñïîðòóí, àíûí êàòûøóóñó ì¿ìê¿í áîëáîãîí ó÷óðäà, 
óøóë Òàðòèïòèí 13-ïóíêòóíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìåí÷èê 
ýýñèíèí ìàêóëäóãó áåðèëåò;

- ìàìëåêåòòèê àëûìäû òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº êâèòàíöèÿíû.
Óøóë ïóíêòòà êºðñºò¿ëãºí, áåðèëãåí äîêóìåíòòåð àâòî-

ìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàãà êèðãèç¿¿ ¿÷¿í ñêà-
íåðëåíåò, äîêóìåíòòåðäèí ò¿ï íóñêàëàðû àðûç ýýñèíå êàé-
òàðûëóóãà òèéèø.

Êåëãåí æåðè 30 êàëåíäàðäûê ê¿íäºí àøûê ìººíºòêº ºçãºð-
ãºí ó÷óðäà, ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåø ñòàòóñóí 
àëãàí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð æà¢û êåëãåí æåðè áîþí÷à êàò-
òîî òóóðàëóó àðûç ìåíåí êàëêòû êàòòîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãà-
ðûì óêóêòóó îðãàíäûí êàéñû áîëáîñóí àéìàêòûê áºë¿ì¿íº 
êàéðûëóóãà ìèëäåòò¿¿.».

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìè-
íèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû «Èíôîêîì» ìàìëåêåòòèê èøêàíà-
ñûíà ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåøòèí Ìåêåí-êàðò 
äîêóìåíòèí æåêåëåøòèð¿¿ãº ûéãàðûì óêóê áåðèëñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè:
- êîíñóëäóê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿ ¿÷¿í àëûíóó÷ó êàðà-

æàòòàðäûí ñòàâêàëàðûí ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåí-
äåøòèí Ìåêåí-êàðò äîêóìåíòèí áåð¿¿ áîþí÷à êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ ìåíåí òîëóêòîî áºë¿ã¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í 2012-æûëäûí 18-äåêàáðûíäàãû ¹839 «Êîíñóëäóê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºð ¿÷¿í àëûíóó÷ó êàðàæàòòàð æºí¿íäº» òîêòîìó-
íà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» òîêòîìóíóí äîëáîîðóí 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà êèðãèçñèí;

- áèð àéëûê ìººíºòòº ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð ÷ºéðº-
ñ¿íäºã¿ ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Ìåêåí-êàðò àâ-
òîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí èøòåï ÷ûãóó 
æàíà èøêå àøûðóó áºë¿ã¿íäºã¿ êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ñà-
òûï àëóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿çñ¿í;

- Ìåêåí-êàðòòû ñàòóóäàí ò¿ø¿¿÷¿ ôèíàíñû êàðàæàòòàðû-
íûí ýñåáèíåí ÷åò ºëêºí¿í æàðàíäûãû áàð ìåêåíäåøòèí Ìå-
êåí-êàðò äîêóìåíòèí äàÿðäîî ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êåðåêòåë¿¿÷¿ 
ìàòåðèàëäàðäû ñàòûï àëóó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäû æ¿ðã¿çñ¿í.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Áþäæåò 
æàíà ôèíàíñû áîþí÷à êîìèòåòè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí-
÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó Òûøêû ìèãðàöèÿ äåïàðòàìåíòèíå «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 
2022-2023-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíäà «Ñàíàðèïòèê ýêîíîìèêà» ìàìëåêåò-
òèê ïðîãðàììàñûíûí àëêàãûíäàãû äîëáîîðëîðäó èøêå àøû-
ðóóãà êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí ýñåáèíåí òºìºíê¿ëºðä¿ áº-
ë¿ï áåðñèí;

- Ìåêåí-êàðò àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìà-
ñûí èøòåï ÷ûãóóãà æàíà èøêå àøûðóóãà 3 423 893 (¿÷ ìèëëèîí 
òºðò æ¿ç æûéûðìà ¿÷ ìè¢ ñåãèç æ¿ç òîêñîí ¿÷) ñîì;

- Ìåêåí-êàðò àâòîìàòòàøòûðûëãàí ìààëûìàòòûê ñèñòåìà-
ñûí òåõíèêàëûê êîëäîîãî áàéëàíûøêàí ÷ûãûìäàðãà 1 729 450 
(áèð ìèëëèîí æåòè æ¿ç æûéûðìà òîãóç ìè¢ òºðò æ¿ç ýë¿¿) ñîì;

2) «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþä-
æåòè æàíà 2022-2023-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷û-
ãóóäà óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êàðàñûí.

7. Ìåêåí-êàðò óëóòòóê äåìèëãåñèí èøêå êèðãèç¿¿ãº òàð-
òûëãàí ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòòåð, àäìèíèñò-
ðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çà-
ðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ýë àðà-
ëûê êûçìàòòàøòûê áºë¿ì¿íº æàíà ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ áº-
ë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

9. Áóë òîêòîì 2022-æûëäûí 1-ìàéûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êè-
ð¿¿÷¿ 1 æàíà 3-ïóíêòòàðûí êîøïîãîíäî, ðàñìèé æàðûÿëàí-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 8-îêòÿáðû, ¹203

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
АГРОЄНЄР ЖАЙ КОМПЛЕКСИНИН 

КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН КЇНЇ — КЕСИПТИК 
МАЙРАМЫН БЕЛГИЛЄЄ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àãðîºíºð æàé êîìïëåêñèíèí 

êûçìàòêåðëåðèíèí àçûê-ò¿ë¿ê êîîïñóçäóãóí êàìñûç êû-
ëóóäàãû ìààíèë¿¿ ðîëóí òààíóó ìåíåí, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìè-
íèñòðëèãèíèí ºò¿í¿÷¿í ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 20-îêòÿáðü æûë ñàéûí áåëãèëåí¿¿÷¿ Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí àãðîºíºð æàé êîìïëåêñèíèí êûçìàòêåðëåðèíèí 
ê¿í¿ – êåñèïòèê ìàéðàì áîëóï áåëãèëåíñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2002-æûëäûí 
13-íîÿáðûíäàãû ¹751 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, 
ñóó ÷àðáà æàíà êàéðà èøòåò¿¿ ºíºð æàé ìèíèñòðëèãèíèí 
êûçìàòêåðëåðèíèí ê¿í¿í áåëãèëºº æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿-
íº êèðåò. 

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 6-îêòÿáðû, ¹200

ЧЕТ ЄЛКЄНЇН ЖАРАНДЫГЫ БАР МЕКЕНДЕШТЕРДИН УКУКТУК 
АБАЛЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИН ЖЄНГЄ САЛУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК КООПСУЗДУК МАМЛЕКЕТТИК КОМИТЕТИНИН 
ЧЕК АРА КЫЗМАТЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Ñîöèàëäûê êåïèëäèêòåðäè êàìñûç êûëóó, îøîíäîé ýëå 
àÿë àñêåð êûçìàò÷ûëàðûíà êîøóì÷à äåì áåð¿¿ ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí æàëïûãà áèðäåé 
àñêåðäèê ìèëäåòè æºí¿íäº, àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê 
êûçìàòòàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
28-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 
æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 25-àï-
ðåëèíäåãè ¹185 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òº-
ð¿íäº, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòºð¿íäº æàíà ìûéçàì ìåíåí 
àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà îôè-
öåðäèê êóðàìäûí æàíà ïðàïîðùèêòåðäèí êîíòðàêò áîþí÷à 
àñêåðäèê êûçìàòòû ºòººñ¿í¿í (çàïàñòà áîëóóíóí) òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿íäº, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿-
ë¿øòºð¿íäº æàíà ìûéçàì ìåíåí àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà îôèöåðäèê êóðàìäûí æàíà ïðà-
ïîðùèêòåðäèí êîíòðàêò áîþí÷à àñêåðäèê êûçìàòòû ºòººñ¿-
í¿í (çàïàñòà áîëóóíóí) òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 6-ïóíêò÷à ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"6) æóáàéûíûí (ê¿éººñ¿í¿í) ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû ò¿ç-
äºí-ò¿ç êàéòàðóó áºë¿ì÷ºëºð¿íº êûçìàòû áîþí÷à êîòîðóë-
ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó æàíà æóìóøêà îðíîøóó ì¿ìê¿í÷¿-
ë¿ã¿ áîëáîãîíäî - àñêåðäèê êûçìàòòûí áàðäûê ìåçãèëèíäå 
áåø æûëäàí àøûê ýìåñ.";

- 72-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 8-ïóíêò÷à ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí:

"8) æóáàéûíûí (ê¿éººñ¿í¿í) ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû ò¿ç-
äºí-ò¿ç êàéòàðóó áºë¿ì÷ºëºð¿íº êûçìàòû áîþí÷à êîòîðóë-
ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó æàíà æóìóøêà îðíîøóó ì¿ìê¿í÷¿-
ë¿ã¿ áîëáîãîíäî - àñêåðäèê êûçìàòòûí áàðäûê ìåçãèëèíäå 
áåø æûëäàí àøûê ýìåñ.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 25-àï-

ðåëèíäåãè ¹186 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷-
òºð¿íäº, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòºð¿íäº æàíà ìûéçàì ìå-
íåí àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà 
æîîêåðäèê, ñåðæàíòòûê æàíà ñòàðøèíàëûê êóðàìäàðûíäà 
êîíòðàêò áîþí÷à àñêåðäèê êûçìàòòû ºòººí¿í òàðòèáè æº-
í¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿íäº, áàøêà àñêåðäèê ò¿ç¿-
ë¿øòºð¿íäº æàíà ìûéçàì ìåíåí àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíäà æîîêåðäèê, ñåðæàíòòûê æàíà 
ñòàðøèíàëûê êóðàìäàðûíäà êîíòðàêò áîþí÷à àñêåðäèê êûç-
ìàòòû ºòººí¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò÷à ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

"4) æóáàéûíûí (ê¿éººñ¿í¿í) ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû ò¿ç-
äºí-ò¿ç êàéòàðóó áºë¿ì÷ºëºð¿íº êûçìàòû áîþí÷à êîòîðóë-
ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó æàíà æóìóøêà îðíîøóó ì¿ìê¿í÷¿-
ë¿ã¿ áîëáîãîíäî - àñêåðäèê êûçìàòòûí áàðäûê ìåçãèëèíäå 
áåø æûëäàí àøûê ýìåñ.";

- 63-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 7-ïóíêò÷à ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí: 

"7) æóáàéûíûí (ê¿éººñ¿í¿í) ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàíû ò¿ç-
äºí-ò¿ç êàéòàðóó áºë¿ì÷ºëºð¿íº êûçìàòû áîþí÷à êîòîðóë-
ãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó æàíà æóìóøêà îðíîøóó ì¿ìê¿í÷¿-
ë¿ã¿ áîëáîãîíäî - àñêåðäèê êûçìàòòûí áàðäûê ìåçãèëèíäå 
áåø æûëäàí àøûê ýìåñ.".

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëå-
êåòòèê êîìèòåòè ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí áóë òîêòîìãî ûëàéûê 
êåëòèðñèí.

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

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

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹210

2021-ЖЫЛДЫН 28-ИЮНУНДА 
АШХАБАД ШААРЫНДА КОЛ 

КОЮЛГАН, 2000-ЖЫЛДЫН
 6-МАРТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇ 
МЕНЕН ТЇРКМЄНСТАН ЄКМЄТЇНЇН 
ОРТОСУНДА ГРАЖДАНДАРДЫН ЄЗ 
АРА БАРЫП-КЕЛЇЇЛЄРЇ ТУУРАЛУУ 

МАКУЛДАШУУГА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ ЖАНА 
ТОЛУКТООЛОРДУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ 

ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, 

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñè-
íå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2021-æûëäûí 28-èþíóíäà Àøõàáàä øààðûíäà êîë 
êîþëãàí, 2000-æûëäûí 6-ìàðòûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿ ìåíåí Ò¿ðêìºíñòàí ªêìºò¿í¿í îð-
òîñóíäà ãðàæäàíäàðäûí ºç àðà áàðûï-êåë¿¿ëºð¿ òóóðà-
ëóó ìàêóëäàøóóãà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ æàíà òîëóêòîîëîðäó 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº òèðêåëãåí ïðîòîêîë áåêèòèëñèí (ìûí-
äàí àðû - Ïðîòîêîë).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëè-
ãè ò¿ðêìºí òàðàïêà æîãîðóäà àòàëãàí Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿-
íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æî-
áîëîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû 
æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿-
÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà Ó.ÌÀÐÈÏÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-ñåíòÿáðû, ¹189

2021-жылдын  15-октябры6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
АЙМАГЫНДА КЄМЇРДЇН БААСЫН 

УБАКТЫЛУУ МАМЛЕКЕТТИК ЖЄНГЄ 
САЛУУНУ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êºì¿ðä¿í áààñûíûí ºñ¿¿ òåìïèí êàðìàï òóðóó, 

2021/2022-æûëäàãû ê¿ç-êûø ìåçãèëèíåí ºò¿¿äº êàëêòû 
êºì¿ð ìåíåí ºç óáàãûíäà òóðóêòóó êàìñûç êûëóó ìàêñà-
òûíäà æàíà ðåñïóáëèêàäàãû ºçãº÷º êûðäààë ðåæèìèí ýñ-
êå àëóó ìåíåí, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû è÷êè ñîîäà æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 11-áåðåíå-
ñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà êºì¿ðä¿í áàà-
ñûí óáàêòûëóó ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó ìàêñèìàëäóó áàà-
íû áåëãèëºº ìåíåí 90 êàëåíäàðäûê ê¿íä¿ê ìººíºòêº êèð-
ãèçèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàí-
ñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº 
ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿í¿í 2009-æûëäûí 22-àïðåëèíäåãè ¹242 òîêòî-
ìó ìåíåí áåêèòèëãåí Ñîöèàëäûê æàêòàí ìààíèë¿¿ òî-
âàðëàðãà áààëàðäû ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó òàðòèáè-
íå ûëàéûê ìàìëåêåòòèê æºíãº ñàëóó æàíà êîíòðîëäîî 
áîþí÷à ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
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Укугуўду пайдалан

БЇГЇН ШАЙЛООГО БАРБАСАЎ, ЭРТЕЎ 
ЭЧ КИМГЕ ДООМАТ КЫЛМАЙ ЖОК
Єлкєбїздє шайлоо 

баталиясы башталып, 
парламентке депутат 

болом дегендер чамынып турган 
чак. Былтыркы парламенттик 
шайлоонун жыйынтыктары 
жокко чыгарылып, ага 
кошумча “чимкирик” деген 
жаманаттысынан арыла албай 
турган депутаттык корпуста 
кийинки шайлоого баруунун 
деле кызыгы жоктой болуп 
калгандай сезилген. Анан 
калса жаўы Конституциялык 
реформадан кийин азыркы 
депутаттардын деми сууп, 
мандаттын мааниси кеткенин 
єздєрї айтып калышкан. 
Кєрсє, бул убактылуу эле 
кєўїл калуу болгон сыяктанат. 
7-чакырылыштагы парламентке 
шайлоого старт берилгенден 
баштап, баягы депутаттыктан 
кєўїлї суугандар деле шатыра-
шатман аттанып жатканына кїбє 
болуудабыз. 

ЖАЎЫ ЭРЕЖЕЛЕР – 
АРГАСЫЗ КАДАМДАР 

Бул шайлоодо партиялар, сая-
сатчылар мурдагыдан да актив-
дїїлїгїн кєрсєтїшїїдє. Бир 
мандаттуу 36 округдан парла-
ментке келїї їчїн 381 талап-
кер аттанууга ниеттенип жаты-
шат. Алардын арасында азыркы 
парламенттин депутаттары жана 
башка саясатчылардан тышка-
ры жаўы ысымдар да бар. Ошон-
дой эле жарышка катышуу ние-
тин 75 партия билдирип, БШК 73 
партиянын арызын кабыл алып, 
экєєсїнїн арызын кайтарды. 
Бул биз їчїн жаўы рекорд. Арт-
ка кылчайсак, 2010-жылы шай-
лоого катышууга 29 партия арыз 
берип, анын 8и гана жарышка 
тїшкєн. Ал эми 2015-жылы ары-
зын берген 40 партиянын 14ї, 
2020-жылы парламентке келїїнї 
каалаган 45 партиянын 16сы га-
на бюллетенге кирген. Бул ирет 
да канча партия бюллетенге тї-
шєт азыр айтуу кыйын. 

Бул шайлоо жаўы эрежелер 
менен аралаш системада болуп 
жатат. Бир мандаттуу округдан 
жеке талапкерлер менен катар 
эле партияларга ачык тизме ме-
нен преференциалдуу добуш бе-
рїї кирди. Башкача айтканда, 
шайлоочу партияны гана эмес, 
анын ичинен єзї каалаган та-
лапкерге да добуш бере алат. 
Эксперттердин пикиринде пар-
ламенттеги депутаттык мандат-
тын 120дан 90го тїшїшї, пре-
ференциалдуу добуш берїї сис-
темасы партияларды ар кандай 
биригїїлєргє мажбурлады. Чы-
нында эле бул шайлоодо пар-
тиялар ортосунда идея, прог-
раммалары эмес, єз ара кызык-
чылыктар менен биригип, бир 
ураан алдында барууга бел бай-
лагандар мурдагы шайлоолорго 
караганда кєбїрєєк болуп жа-
тат. Бїгїнкї кїндє “Ата Мекен” 
социалисттик партиясы менен 
“Реформа”, “Замандаш”, “Туран” 
партиялары биригїї меморан-
думуна кол коюшуп, “Эгемен” 
аталышындагы кеўири коа-
лиция тїзїшкєнїн жар салды. 
Ошондой эле “Бир бол”, “Рес-
публика” жана Либералдык-
демократиялык партиялары бир 
блок, “Ата-Журт Кыргызстан” 

менен “Єнїгїї Прогресс”, “Ын-
тымак” менен “Келечек” жана 
башка дагы бир катар партия-
лар єзїнчє бир блок болуп би-
ригишти. Айтор, азырынча бир 
да саясий партия єз алдынча 
жалгыз шайлоого бара турга-
нын айта элек. Н.Кадырбеков-
дун “Ыйман нуру” сыяктуу жа-
на башка партиялар сунуштар 
тїшїп жатканын, биригїї мїм-
кїндїгїн четке какпай турган-
дыктарын айтышууда. Эмне-
си болсо да саясий партиялар 
18-октябрга чейин БШКга до-
кументтеринин толук пакетин 
тапшырып їлгїрїїгє тийиш.

КЄЗ КЫЗАРТКАН 
ДЕПУТАТТЫК МАНДАТ

Албетте шайлоонун оюн эре-
жесинин єзгєрїшї партиялар-
дын да жїрїшїн єзгєртїп, бири-
гїїлєргє алып келди. Эксперт-
тердин пикиринде бул убакты-
луу кєрїнїш. Чындыгында буга 
чейинки биздин тажрыйбабызда 
деле бирин-экин биригїїлєрдїн 
сапары кыска болуп, парламент-
ке баргандан кийин эле “ажыра-
шууга” барышкан. Анткени, алар 
убактылуу кызыкчылыктар їчїн 
гана биригишкен эмеспи. 

Саясат таануучу Медет Ту-
легеновдун пикиринде азыркы 
партиялык биригїїлєрдє идео-
логиялык биримдик таптакыр 
маанилїї деле эмес. Биригип 
жаткандардын айырмасы эле 
бийликке лоялдуу же бийлик-
тин кадамдарына макул эмес-
тер болуп жатышат. Мына ушул 
негизде гана конфигурациялар 
тїзїлїїдє, - дейт ал. Баам сал-
сак, чынында эле азырынча 
бийликти сындап келген сая-
сатчылар єз ара биригишїїдє. 
Саясат таануучунун ынаны-
мында азыркы партиялык би-
ригїїлєрдїн баарынын ємїрї 
кыска. Алардын максаты эптеп 
парламентке баруу, а калганын 
убакыт кєрсєтєт. Идеология-
лык негизде тїзїлгєн партия-
лар пайда болгончо кандай га-
на биригїї болбосун алар узак-
ка барбайт. 

Ошентсе да биз шайлоо эреже-
леринин єзгєрїшї партияларды 
чындап ирденїїгє жана элек-
тораттын колдоосун алуу їчїн 
реалдуу программалары менен 
чыгып, чыныгы саясий аброй 
топтоого, партиялык система-
нын єнїгїшїнє тїрткї болот деп 
їмїт арткыбыз келет.

ЛЮСТРАЦИЯНЫ 
ЭЛ ЄЗЇ ЖАСАЙТ 

Саясий партиялар кандай би-
ригїїлєр менен барбасын, бир 
мандаттуу округдардан каттал-
ган талапкерлер кандай шай-
лоо “оюнун” жїргїзбєсїн, эў 
негизгиси элибиз парламент-
ке татыктууларды тандап алы-
шы маанилїї. Бул элдин, жал-
пы шайлоочулардын колундагы 
гана иш. Элибиз єткєндєн сабак 
алып, жыйынтык чыгарууга мез-
гил жетти. Шайлоого катышып, 
добуш берїї ар бир адамдын 
ички маданиятынын, инсандык 
жоопкерчилигинин да кєрсєткї-
чї. Шайлоолорго катышпай коюп 
же добушун сатып, анан бийлик-
ти сындап, “эмнеге турмушубуз 
оор” деп ыйлактоодон уялыш 
керек. Анткени, ошол бийликти 
сен, мен, ар бирибиз тїзгєнбїз. 
Ал їчїн жалпы эл, єзїбїз жооп-
кербиз. Мына ушуну унутпашы-
быз керек. Ар бир адам шайлоо 
укугунан пайдаланып таза, би-
лимдїї, адилет, иш билги аза-
маттарга добуш берїїгє тїздєн-
тїз милдеттїї. Ошондо гана биз 
бийликке, парламентке жооп-
керчиликтїї, ыйманы таза адам-
дарды тандай алабыз. Азыр мы-
на ушундай шарт тїзїлїп турат. 
Мындай учур 5 жылда бир келет. 
Андыктан алдыдагы 5 жылдык 
жашообузду жана келечек тагды-
рыбызды жаўылбай тандайлы. 
Президент Садыр Жапаров дагы 
октябрдын башында "Фейсбукта-
гы" баракчасына алдыдагы шай-
лоо туурасында “Мен сиздерге 
люстрацияга шарт тїзїп жатам” 
деп жазды. Азыркы бийлик їчїн 
шайлоонун мурда болуп кєрбє-
гєндєй таза єтїшї єтє маанилїї. 
Бийлик мына ушуга аракетте-
нип жаткандай сезилет. Мамле-
кет башчысы таза шайлоо єткє-
рїї боюнча катуу талабын коюу-
да. Бул Президентибиз Садыр                                                  
Жапаровдун бийлигинин биро-
толо бекемделип, єлкєбїз єнї-
гїї жолуна тїшїїсїнїн шарты 
жана элдин бийликке ишенимин 
кайтарып, жаўы саясий элита-
нын келиши їчїн керек. 

Жакында эле мамлекеттик кат-
чы болуп дайындалган Сїйїн-
бек Касмамбетов дагы дароо эл-
ге кайрылып, “Кєптєн бери эле 
коомчулуктун кыжырына тий-
ген коррупциялашкан саясатчы-
лардан кутулуу талабы айтылып 
келет. Туптуура! Биз бул идея-
ны колдойбуз. 15 жылдан бери 
эле люстрация жасаш керек деп 

айтып келебиз. Мына, эми аны 
ишке ашыруу башталды. Биз-
дин тарыхыбызда биринчи жолу 
Президент Садыр Жапаров элге                                                                
люстрация жасоого шарт тїзїп 
берди”, - деди. Азыр элде татык-
тууларды тандоого мїмкїнчїлїк 
бар. 36 депутат бир мандаттуу 
округдан шайланат. Шайлоочу 
єзї каалаган талапкерге добуш 
берїїсїнє эч ким тоскоолдук кы-
ла албайт. 

Ал эми “54 депутат партиялык 
тизме менен шайланат. Эми мур-
дагыдай кайсы бир белгилїї сая-
сатчы тизмени баштап, єзї менен 
кошо 20-30 тїшїнїксїз депутат-
тарды парламентке алып келген 
тажрыйба болбойт. Азыр пар-
тияга жана єзїўєргє жаккан та-
лапкерге добуш бересиўер, же-
тиштїї добуш албаган талапкер 
парламентке єтпєйт. Мына люст-
рация, урматтуу мекендештер”, - 
деп айтты Сїйїнбек Касмамбе-
тов. Чындыгында эле єзїн сая-
сатчымын дегендер їчїн элдин 
добушунан кур калуу, ишеним-
ди жоготуу бул ал їчїн жаза да, 
люстрация да эмеспи...

Мамлекеттик катчы элди єз 
добушун сатпоого чакырып, 
эгерде ким добуш сатып алуу-
га аракеттенсе анын бетин ачуу 
- таза жана ачык шайлоо єткє-
рїїгє чоў жардам берген болот 
деп белгиледи. 

“КАНДАЙ АЙТСАК, 
ОШОНДОЙ 
ЖАСАЙБЫЗ”

Єз кезегинде бийлик да шай-
лоонун таза жана адилет єтї-
шїнє кызыкдарлыгын байма-
бай айтууда. Єткєндїн сабак-
тарын, элдин талабы менен ой-
ноого болбой турганын уну-
тууга болбос. Шайлоону уюш-
туруу жана єткєрїї боюнча рес-
публикалык штабдын башчысы, 
Коопсуздук кеўешинин катчы-
сы Марат Иманкулов шайлоодо 
административдик ресурс иш-
тебей турганын, эгерде атками-
нерлер шайлоо ишине аралашса 
кызматынан алынарын айтууда. 
Ал НТС телеканалынын кабар-
чысына жооп берип мындай де-
ди: “Мурда деле ушундай сєздєр 
айтылчу. Бирок тымызын башка 
кєрсєтмєлєр кетчї. Бул партия-
га же талапкерге жардам бере-
сиўер, бюджеттик мекемелердин 
кызматкерлерин, мугалимдер-
ди бул жакка, тигил жакка иште-
тесиўер, эгер андай кылбасаўар 

жумуштан кетесиўер” деген кор-
кутуулар болчу. Биз азыр кандай 
айтсак, ошондой кылабыз. Бир 
да бюджеттик мекемелер шай-
лоого иштебейт. Добуш сатып 
алуулар, административдик кы-
сым кєрсєтїїлєр деген болбойт”.

 

“АЛТЫН МАНДАТ” 
ЭЛДИН КОЛУНДА

Преференциалдуу добуш бе-
рїї “алтын мандаттарды” жокко 
чыгарат. Азыркы шартта алдыў-
кы орундарга баруу їчїн олчой-
гон акча берїїнїн актуалдуулу-
гу кетти. “Алтын мандаттарды” 
шайлоочунун добушу аныктайт. 
Єткєн парламенттик шайлоодо 
“Мекеним Кыргызстан” партия-
сынан шайлоого барган Марлен 
Маматалиев алдыўкы “ондук” 
їчїн миллиондогон доллар ча-
чылганын айтып чыкканын эс-
ке алсак, партия лидерлери мы-
на ушундай жемкорлуктан да кур 
калды десек болот. 

Саясат таануучу Игорь Шеста-
ков “Мурда биз ар бир партияда 
алдыўкы “ондук” бар жана алар 
мыйзам чыгаруу органын тїзєт 
деп билчїбїз. Азыр ачык тизме 
кирип жаткандыктан кайсы ша-
рик кайсы секцияга тїшєєрїн эч 
ким билбейт. Бул шартта партия 
лидери єзї деле катардан тыш 
калышы мїмкїн”- деген пикирде. 

ЖАРАКСЫЗ 
БЮЛЛЕТЕНДЕР 
БОЛБОСУН 

Бизде кандай гана шайлоо бол-
босун добуш берїїнїн жыйын-
тыктарына таасир этчї эки то-
бокелчилик бар: администра-
тивдик ресурс жана добуш са-
тып алуу. Бирок биз буга їчїн-
чї тобокелчиликти кошоор элек. 
Анткени, бул ирет добуш берїї 
процесси бир аз татаалдашкан. 
Ошол себептїї жараксыз бюлле-
тендердин саны кєп болушу мїм-
кїн экендигин серепчилер айты-
шууда. Бул добуш берїїнїн жы-
йынтыктарына кандайдыр бир 
деўгээлде таасир этиши мїм-
кїн. Шайлоочу бир учурда 3 до-
буш бере алат: єзї тандаган пар-
тияга, анын ичинде єзїнє жак-
кан талапкерге жана бир ман-
даттуу округдан чыккан талап-
кер їчїн. БШКнын маалыматы 
боюнча бюллетенде партиянын 
талапкерлеринин тизмеси бол-
бойт. Болгону 1ден 54кє чейин-
ки сан менен чарчы бєлїкчєлєр 
болот. Ал эми тизмедеги партия 
талапкерлеринин фамилия, аты-
жєнї катар номери менен ошол 
шайлоо участкасындагы тилке-
де атайын стендде же кабинада 
болушу мїмкїн. Шайлоочу єзї 
тандаган талапкердин номерин 
1ден 54кє чейинки чарчы бєлїк-
чєлєрдєн белгилеши керек. Эгер-
де шайлоочу тизмедеги талапкер-
ге добуш берип, партияга добуш 
бербей койсо же башка дагы туу-
ра эмес кадамдарды жасаса бюл-
летень жараксыз болуп калышы 
мїмкїн. Ошондуктан БШК добуш 
берїї тартиби боюнча элге жет-
киликтїї маалымат берип, эре-
жеге ылайык добуш берїї масе-
лесин камсыз кылууга тийиш. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА 
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— Бирназар бийдин 300 жыл-
дыгы єткєрїлгєндєн кийин, 
“Бирназар Садырдын жетинчи 
атасы болсо эле шаан-шєкєт ме-
нен єткєрє бериши керекпи” де-
ген ой эл арасында жаралышы 
ыктымал. Бїгїнкї кїндє кан-
дай зарылчылыгы бар эле де-
ген суроо элде туулушу мїмкїн. 
Ошондуктан, айрым бир урунт-
туу жерлерине токтоло кетейин. 
Бирназар бийдин 300 жылды-
гын єткєрїї бїгїнкї кїндїн эў 
актуалдуу темасы деп ойлойм. 
Себеби, бїгїн биздин єлкєдє 
эў башкы кєйгєйдїн бири чек 
ара. Бирназар бий єзїнїн бекем 
принциптери, так кєз карашта-
ры менен айырмаланган, єзгє-
чєлєнгєн тарыхый инсан бол-
гон. Мен єзїм Бирназар бийдин 
тарых-таржымалынан улам би-
лем, бул белгилїї инсан Цинь 
империясы менен сїйлєшїп, 
мындан 200 жыл мурун биз-
дин чек араны чечкен. Мындай-
ча айтканда, Кєл кылаасындагы 
кыргыздардын Бугу жана Сары-
багыш урууларынын Кытай ме-
нен чектешкен жерлеринин чек 
араларын тїзїїдє єтє маанилїї 
ролдорду ойногон. Бул бирин-
чиси. Экинчиси, биз казактар 

менен канатташ жайгашып, кы-
лымдар бою эриш-аркак жашап 
келебиз. Дал ушул Бирназар бий 
кадимки казактын Аблай ханы 
менен Кыргызстандын чектерин 
аныктаган. Бул боюнча тарыхый 
документтер, маалыматтар бар. 
Айтор, биздин чек араны анык-
тап, азыркы мамлекеттїїлїктїн 
пайдубалын тїптєєдє Бирназар 
бий опол тоодой иштерди жаса-
ган. Бул тарыхый чындык. Ал 
Россиянын окумуштууларынын 
илимий эмгектеринде кашкайып 
жазылып турат. Бирок, негедир 
Совет доорунда, коммунисттик 
идеологиянын таасири менен бул 
кишиге такыр кєўїл бурулбай, 
анын жасаган эрдиктери айтыл-
бай калган.

Мен бир нерсени айта кете-
йин, Бирназар бий єтє таасир-
дїї киши болгон. Кадимки Ти-
лекмат олуя деген атагы таш 
жарган белгилїї, тарыхый ин-
сан Бирназар бийдин небереси 
болот. Тилекматтын Жылкайдар 
деген атасы Бирназардын бакма 
баласы болгон экен. Бирназар-
дын неберелери Кєлдїн сый-
мыктары болушкан. Бийдин 
балдарынын бири Алыбай де-
ген чыккан. Алыбай єз доорунда 

ченемсиз бай, укмуштуудай Кєл 
калаасына таасирдїї киши бол-
гон. Санжыраларда, Алыбай ба-
ласы Солтонкулга 32 миў жыл-
кы калтырганы айтылат. Андан 
жогору чыксак Жамангул деген 
Бирназардын атасы болгон, ал 
киши єз доорунда хан аталган. 
Мен буларды 2007-жылы Садыр 
Жапаровдун атасы Нургожо ак-
сакал экєєбїз Жалал-Абадга бар-
гандан баштап жакындан билип 
калдым. Нургожо ажы бїгїнкї 
алфавитти тааныбайт эле, бирок 
кытай, араб тамгалары менен жа-
залган киши болчу. Биз билим-
сиз дешибиз мїмкїн, бирок ал 
кишиден єткєн билимдїї, ал ки-
шиден єткєн тарыхчы, санжы-
рачы киши жок эле. 2007-жылы 
Нургожо аксакал менен Жалал-
Абад курортуна барган кезим 
эсимде. Бир кїнї тїштє келсем, 
Нургожо ажы жок, тїшкї тамак-
танууга келбеди. Кечке жуук ке-
лери менен алдынан тосуп чы-
гып, “Эмне кылып жїрдїўїз?” 
десем, Жалал-Абад курортунун 
жака-белинде жашаган 10 чак-
ты аксакалды топтоп алып, “Ме-
нин жетинчи атамдын, Бирна-
зар бийдин сєєгї ушул жерге 
кємїлгєн” - деп издептир. Мен 
Бирназар бий жєнїндє алгачкы 
ирет уктум. Акыры ошол жерди 
изилдеп, иликтеп, отуруп, изде-
генин тапты. Курорттун жанын-
да їч атасы мазар кайтарган єз-
бек киши бар экен. Ошол єзбек 
киши атасынан укканына кара-
ганда, Жалал-Абад курортунда-
гы Айып-Мазар деген кєрїстєн-
дїн четине мурдараак заманда 
кєлдїктєр менен нарындыктар 
баатырларын алып келип кєм-
чї экен.

Бийдин кємїлїш тарыхы дагы 
єзгєчє кызык, аны да айта кет-
песем болбос. Бирназар бий єлє-
рїндє, “Менин кєзїм єтїп кет-
се, сєєгїмдї Арстанбапка кєм-
гїлє” - деп керээз калтырат. Анан 
кєзї єткєндєн кийин балдары 
ары-бери тартышып, “Арслан-
баптын эмне кереги бар, Кєлгє 
эле кємєбїз…” деген чечимге ке-
лишет. Бирок, Бирназар бийдин 
Жылкайдар деген баласы (бак-
ма баласынын аты Айдар болгон 

экен. Бирназар бийдин жер жай-
наган жылкыларын ушул бакма 
баласы кайтарат экен. Ал жерде 
дагы башка Айдар дегендер бол-
со керек, анан Жылкайдар деп 
аталып калыптыр) башка бал-
дарынын ушул эле жерге кємє-
бїз деген кейпин кєрєт да, тїн 
кирери менен Бирназар бийдин 
сєєгїн кийизге ороп, бекемдеп 
таўып тєєгє артып, атына же-
телеп алып єзї жалгыз, атасы 
керээз кылып калтырган айты-
луу Арстанбап жергесин кєздєй 
багыт алып жєнєйт. Санжыра-
да ушундай айтылат. Эртеў ме-
нен эл ойгонсо эле Бирназар бий-
дин сєєгї жок. Жылкайдар кыла-
рын кылган экен да дешип, бал-
дары аттарын минип алып арты-
нан кууп жєнєшєт. Жумгалга же-
тип калганда артынан жетишет. 
Анан ары-бери кетип, мынча бо-
луп калды, эми єзї айткан жер-
ге кємєлї деп жєнєшєт. Кеч кїз 
болуп калган маал экен. Жум-
галдан єтїп Кєгарт ашуусуна 
жеткенде борошолоп кар жаай 
баштайт. Кєп єтпєй сєєк ар-
тылган тєє баспай жатып калат. 

Бирназардын балдары аттарын 
минип алып ылдый тїшїп ке-
тишет. Жылкайдар гана сєєк-
тїн жанында жалгыз калат. Эки 
кїндєй каар жаап, кїн ачылганда 
атабыздын сєєгї талаада калба-
сын деп балдары чыгып келишет. 
1 метрдей кар жааган экен, кар-
дан тєєнїн башы эле кєрїнїп ту-
руптур деп айтышат. Балдары ке-
лип карды ачып караса Жылкай-
дар єлбєптїр. Єлмєк турсун кар-
дын алдында боргулданып ка-
туу тердеп алыптыр. Ошондо бир 
саяк чал кошо барган экен, “Ээ, 
бул жагы болбой калды, болбой 
калды” дептир. Берки балдары 
“…эмнени айтып жатасыз?” де-
се, “Бирназардын касиети бакма 
балага єтїп кетти” - деген экен. 
Анан ошол жерде кыжы-кужу 
уруш болуп, кайра тєєнї тур-
гузуп алып, сєєктї артып алып 
жєнєшєт. Кєгарттан тїшїп бир 
аз жїргєндє эле азыркы Жалал-
Абад курорту жайгашкан жерге 
келишет. Менин баамымда ошол 
жерге келип эс алышса керек. 
Анан сураштырса, бул жер Айып-
Булак ыйык мазары дешсе керек, 
анда ушул жерге кємєбїз деш-
кен єўдєнєт. Алар Арстанбапка 
жетиш їчїн дагы 5 саат жол жї-
рїш керек эле. Менин тїшїнї-
гїм боюнча Жылкайдар кєнбє-
гєн болсо керек, анан болбой эле 
тигил балдары ошол жерге кємїп 
коюп кайтып кетишкен. Ошен-
тип, Бирназардын сєєгї Арстан-
бапка жетпей калган. Мына ан-
дан бери санап кєрсєк 200 жыл 
єтїптїр. Бирназар 1736-жылы 
туулган, 91 жашка чыгып ка-
за болгон. Сєєгї ошол мазарга 
коюлган.

Ушул убакка чейин Бирназар 
бийди эч ким эстечї да, тарых-
чылар жазчу да эмес. Жалгыз 
Нургожо ажы гана бабасынын 
сєєгї жаткан жерди издеп таап, 
ошол кїндєн баштап арбагына 
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багыштап куран окуп жїрдї да. 
Ошол жылы тапкандан кийин 
Нургожо ажы єзї толук ишен-
ди, ошол жерде экенине. Анан 
эле “эртеў кой соём” - деп калды. 
Ошол кезде курорттун директору 
Рахман деген жигит эле, ал Са-
дыр менен жакын мамиледе бо-
луп жїргєн. Ал “Болду аяш ата, 
эртеў кой алып келип берем” - де-
генде, “Сенин коюўдун кереги 
жок” - деп, эртеси єзї барып мал 
базардан кой сатып келгени ме-
нин эсимде. Себеби, “сообу тїш-
пєй калат” деген. Ошентип Нур-
гожо ажы 7–8 жыл барып Бир-
назар бийге куран окуп жїрдї. 
Ошондо мен Нургожо аксакал 
менен 3–4 жолу чогуу болдум да. 
Себеби, мени менен абдан жак-
шы эле. Куран окутуп бїткєн соў 
Бирназар бийдин тарыхын, анын 
ордун, мага єтє кєп айтып бер-
ген кїндєрї азыр да кєз алдымда 
турат. 2008-жылы Нургожо деген 
китеп чыгардым, китепке ушу-
ларды бїт жазганбыз. 2010-жы-
лы Абышка ээлигип, дагы жа-
зып келген экен, аны “Кыргыз-
дын сыры санжыра” - деп жазган-
быз. Мен бул кишинин 2 китебин 
чыгардым.

Совет єкмєтї, коммунисттик 
идеология 70–80 жыл кыргыз-
дын улуттук баатырларын єчї-
рїп, тарыхын жок кылганга ара-
кеттенди. Садыр Жапаров ошо-
лорду кайра кайтарышыбыз ке-
рек деген максат менен баратат. 
Эў чоў идеологиянын тамыры, 
анын тереў мазмуну мына ушун-
да жатат. Болбосо єзїў ойлончу 
Зулпукаар, тїндїктє-тїштїктє, 
жети дубандын ичинде канча-
лаган, ушул сыяктуу тарыхый 
адамдар болгон. Биз болгону 
эле Курманжан датканы гана сєз 
кылабыз, бїттї. Коммунисттик 
идеология гендердик саясаты-
нын таасирин ошондон кєргєн. 
Бизде андан башка дагы кыйын 
адамдарыбыз бар да. Манастын 
40 жигити 40 уруудан чыккан да. 
Манастын 40 жигити теў кыйын 
баатырлар болгон да. Биз бїгїн 
Манастын 40 жигитинин атын 
атап, бир жерлерде той-тамаша 
єткєрсєк жарашабы? Жара-
шат. Биздин баатырлар ошолор 

болгон да. Манас атабызды деле 
жакшы даўктай албайбыз. Са-
дыр Жапаров сарыбагыш уруу-
сунун, Бугу элинин лидеринин 
тоюна катышты. Мен ойлойм, 
бул жакшы. 

Канчалаган депутат, саясатчы-
лар бар. Булар 5 жылда бир эле 
жолу уруучулукту ойлошот. Мы-
на азыр кайсы депутатка барба, 
“кайсы уруудансыў” деп куда-
сєєгїн бїт сурашат. Ошолор ай 
сайын, жыл сайын ушуларды су-
рап, кыргыз элинин тїпкї баа-
луулуктарын кєтєрїп, уруулук 
касиетин арттырып, гендердик 
саясаттарын таанууга, генети-
касын билїїгє їйрєтсє, эмнеси 
жаман?

Адигине хан єлгєндє анын 

иниси Тагай сєєгїн касиеттїї 
Арстанбапка кємїп, “Биз бул 
жерди кыргыздардын Мекке-
си Арстанбап кылабыз!” - деген 
экен. 100 жылга жетпеген уба-
кытка чейин бул демилге ула-
нып, Нарындан, Кєлдєн, Чїй-
дєн, Таластан жана Баткен жер-
гесиндеги атактуу балдарынын 
бїт баарын Арстанбапка кєм-
гєн. Ошонун эў акыркысы бо-
луп Бирназар бийдин сєєгї ба-
рып, ал да жарым жолдо жетпей 
калган. Арстанбапты Мекке кы-
лабыз деген демилгенин начар-
лашынан улам, балдары Бирна-
зар бийди Жалал-Абадга кємїп 
кетип калган. Эми Бирназардан 

улам бир кєйгєй эске тїшєт. Мен 
быйылкы жылы 2 ирет Арстан-
бапка бардым. Адигине хандын 
сєєгї кємїлгєндєн кийин кан-
чалар коюлган. Болот бий де-
гендин сєєгїн Нарындан алып 
барып кємїшкєн ж. б. Бїт кыр-
гыздын мыктыларынын сєєктє-
рї касиеттїї, ыйык мазарга ай-
ланган Арстанбапка жашырган. 
Кана ошол мазарыбыз? Ошол ма-
зарды Адигиненин балдары же 
башка кыйындын балдары из-
дейби, эстейби? Биздин эў баа-
луулугубуз ошол жерде жатат 
да. Мен быйыл барсам, Арстан-
бапты эки жактан келген элдер 
мазардын їстїн базар кылып 
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алыптыр. Ким ойлойт ал жер-
ди? Мен ошол жерге Адигине-
нин урпактарынан їчєєнї ээр-
читип бардым, ыйлашты. Эгер 
биз Бирназарды кєтєрсєк, Бир-
назар менен Арстанбаптын кєй-
гєйї кєтєрїлєт.

Мындан бир ай мур-
да Єзбекстандын президен-
ти Мирзиёев буйрук чыгарды. 
1920–1930-жылдарда Єзбекстан-
да басмачы аталгандар мындан 
ары єзбек мамлекетинин баатыр-
лары деп табылсын деп. Кєрдї-
ўєрбї, кандай мыкты буйрук. А 
биздечи, басмачылардын баркын 
дагы деле билбейбиз. Ошон їчїн 
Садыр Жапаровдун ушул демил-
гесинен улам кыргыз улутунун, 
кыргыз элинин коммунисттик 
идеологиянын таасиринде беки-
тилип калган баалуулуктарыбыз 
кайра сыртка чыгат деп ишенем. 
Менин ишенгеним ушунда жатат. 
Бул жаманбы? Биз качан гана єз 
сыймыгыбызды, єз баалуулугу-
бузду билгенден кийин морал-
дык, нравалык жактан тазала-
набыз. Башка тазаланыш кыйын. 
Экономиканы айта беребиз. Эко-
номикада жаманбызбы? Айтчы, 
акыркы жолу ачка каалаган кїн-
дєрїў барбы? Биз кичинекейи-
бизде кийимибиз жыртык, ач-
ка калып чоўойдук да. Бїгїн ан-
дай эмес. Кичинекей 5 жашар ба-
ланын колунда дагы айфон ту-
рат. Каалагандарын кылышат. 
Адамдык баалуулуктарыбыз 

такыр эле жок болуп калды. 
Бири-бирибизди сыйлоо, ата-
тегибизди эстеген баалуулук-
тар калбай баратат. Президент 
Садыр Жапаров ошол баалуулук-
тарга кайталы, ал їчїн ата-текти 
улантып, “Єлгєндєр баркталма-
йын, тирїїлєр даўкталбайт” - де-
ген принципке єттї. Мындай 
тарбияны Садыр Жапаров ата-
сынан алган. Садыр мен бил-
генден 10 жыл мурда Тїптє Бо-
ромбай бийдин эстелигин кой-
гон. Идеясын экєєбїз сїйлєш-
кєнбїз. Бороонбайдын эстелигин 
тургузууда Садыр чєнтєгїнєн 
сакасын санап туруп, акчасын 
єз чєнтєгїнєн берген. Ал тур-
сун Тїптїн борборуна койгондо, 
ошол жерге бир туугандары менен 
жїгїрїп жїрїп жасашканы эсим-
де. Андан бери 10 жыл єттї. Баса, 
Иса Коноевич Ахунбаевдин эсте-
лиги оорукананын жертєлєсїн-
дє 30 жыл жатыптыр. Койгонго 
киши жок. Ушул Садыр мындан 
7–8 жыл мурда ошону да койгон 
бир далай акчасын кетирип. Мына 
эми Бирназар бийдин мааракесин 
єткєрїп жатат. Мен ойлойм мы-
на ушундай ата-тегибизди, нар-
кыбызды кєтєргєн кыйын улут-
тук баатырларыбыз эми ойгонуп, 
алардын тарыхтарын калыбы-
на келтирчї мезгил келди. Бол-
босо биз кыргыз эмес же башка 
эмес эле болуп калдык. Мындан 
бєйрєктєн шыйрак чыгарыштын 
кажети жок. Мен ушинтип ой-
лоймун.

Садыр Жапаров буга чейин эле 
бир топ руханий баалуулуктар-
ды колдогонун практикалык иш-
терди жасап келгенин анын жа-
нында жїрїп байкадым. Анан 
эми Садырда эмес, Садырдын 
атасы Нургожодо дагы ушундай 
кєз караш, ой-пикир єтє кєп бол-
гон. Солтоўкул деген атасы Кєл 
кылаасында эў бай адам катары 
санжырада да, тарыхта да ор-
ду калган. Солтоўкулдун атасы 
Алыбай эми ушул Бирназардын 
баласы Алыбай, Садыр Жапа-
ровдун 6-атасы. 2007-жылы жай 
айларында Нургожо ажы 3 ма-
шина даярдап, Алматыга жєнєп 
калдык. Чоў баласы Сабыр, ки-
чїї бала Садыр, бир тууган ини-
си, дагы 2 абышка анан мен бо-
луп барганбыз. Ошондо биз Кар-
кырадан єтїп, Алматынын їстї-
нє барып, жогору жайлоого чык-
тык. Асы жайлоосу экен. Ошол 
Асы жайлоосу мындан 350–400 
жыл мурда кыргыздын жери бо-
луптур. Анын далили, Бирназар 
бийдин баласы Алыбайдын сєє-
гї Асыда жерге берилген. Бир-
назардын атасы Жамангул хан-
дын сєєгї да Асы жайлоосунда 
турат. Кєрсє, кыргыздар байыр-
тадан эле ошол жерди ээлеп жа-
шаптырбыз. Биз Асы жайлоосун 
алдырмак тїгїл, Кєл жээгине че-
йин келип калдык. Бизди Нурго-
жо ажы ээрчитип барып, бабала-
ры жашаган жерди кєрсєтїп ый-
лады. Ата-тегибиз ушул эле деп. 
Бир кїн ошол жерде мал союп, 
єзїнїн бабаларынын арбактары-
на багыштап куран окутуп кел-
генбиз. Нургожо ажы мени жа-
нына алып 2 жолу Кытайга бар-
ды. Ал жакка барганыбызда биз-
дин чек арадан нары 100 чакы-
рымдай аралыктагы Кєк-Терек 
деген айылга бардык. Ошондо 
мага ажы, “Кыргызстан илгери 
ушул жерден башталчу эле” - деп 
айткан. Ойлосоўор, азыркы чек 
арадан дагы жїз чакырым алыс-
та. Муну да алдырдык. Эми ой-
лоп кєргїлєчї, ушундай атадан 
тарбия кєргєн, ушундай нарк-
насил деп чоўойгон бала жердин 
баасын, чек аранын баасын бил-
бейт деп айтууга болобу?

Даярдаган
Зулпукаар САПАНОВ
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СУЛАЙМАНОВ КУНДУЗБЕК КОШАЛИЕВИЧТИ №19 ТОКТОГУЛ ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

ИБРАЕВ САМАТБЕК КУЛУКЕЕВИЧТИ 
№34 ЖЕТИ-ОГУЗ 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 Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ 
òàðòèáèíäå ¹34 Æåòè-Îãóç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Èáðàåâ 
Ñàìàòáåê Êóëóêååâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãè-
çèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áå-
ðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð 
òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåê-
øåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Èáðàåâ Ñàìàòáåê Êóëóêååâè÷ ¹34 Æåòè-Îãóç øàéëîî îêðóãó-
íàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹34 Æåòè-Îãóç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Èáðàåâ Ñàìàòáåê Êó-
ëóêååâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè         
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹399

ОБДУНОВ ЭЛМУРАТ АБДУВАПОВИЧТИ 
№6 АРАВАН 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 Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ 
òàðòèáèíäå ¹6 Àðàâàí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Îáäóíîâ Ýëìó-
ðàò Àáäóâàïîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëå-
ðèí, «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. Îáäóíîâ Ýëìóðàò Àáäóâàïîâè÷ ¹6 Àðàâàí øàéëîî îêðóãóíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹6 Àðàâàí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Îáäóíîâ Ýëìóðàò Àáäóâàïî-
âè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè     
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹420

ТАНАБАЕВ НУРЛАН ИСАМИДИНОВИЧТИ №10 КУРШАБ ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

САТЫБАЛДИЕВ ЭЛЬМУРЗА РАКИЕВИЧТИ №12 ЄЗГЄН 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 ¹19 Òîêòî-
ãóë øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ñó-
ëàéìàíîâ Êóíäóçáåê Êîøàëèåâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåð-
ãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí 
æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº 
òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áå-
ðèë¿¿÷¿ 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. Ñóëàéìàíîâ Êóíäóçáåê Êîøàëèåâè÷ ¹19 Òîê-

òîãóë øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áî-
ëóï êàòòàëñûí.

2. ¹19 Òîêòîãóë øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãû-
íà òàëàïêåð Ñóëàéìàíîâ Êóíäóçáåê Êîøàëèåâè÷êå 
áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹396

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹10 Êóðøàá 
øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Òàíà-
áàåâ Íóðëàí Èñàìèäèíîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äî-
êóìåíòòåðèíèí 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 êîìèñ-
ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷è-
ëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåð-
ëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ 
øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ 
áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Òàíàáàåâ Íóðëàí Èñàìèäèíîâè÷ ¹10 Êóðøàá 

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï 
êàòòàëñûí.

2. ¹10 Êóðøàá øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð Òàíàáàåâ Íóðëàí Èñàìèäèíîâè÷êå áåë-
ãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹397

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹12 
ªçãºí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû 
Ñàòûáàëäèåâ Ýëüìóðçà Ðàêèåâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåð-
ãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí 
æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº 
òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áå-
ðèë¿¿÷¿ 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. Ñàòûáàëäèåâ Ýëüìóðçà Ðàêèåâè÷ ¹12 ªçãºí 

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï 
êàòòàëñûí.

2. ¹12 ªçãºí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð Ñàòûáàëäèåâ Ýëüìóðçà Ðàêèåâè÷êå áåëãè-
ëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-îêòÿáðû, ¹398



АШИРБАЕВ ЭЛКИНБЕК ТОКТОГОНОВИЧТИ №24 СОКУЛУК ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

САГЫМБАЕВ КАНАТ РАЙЫМБЕКОВИЧТИ №34 ЖЕТИ-ЄГЇЗ ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

АБДЫЛДАЕВ РАЙЫМБЕК ЖУМАГУЛОВИЧТИ №33 НАРЫН ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

МАДМАРОВ УЛАНБЕК АДАНБЕКОВИЧТИ 
№4 КЄК-ЖАР 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 Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ 
òàðòèáèíäå ¹4 Êºê-Æàð øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ìàäìàðîâ 
Óëàíáåê Àäàíáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãè-
çèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áå-
ðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð 
òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåê-
øåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ìàäìàðîâ Óëàíáåê Àäàíáåêîâè÷ ¹4 Êºê-Æàð øàéëîî îêðóãó-
íàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹4 Êºê-Æàð øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Ìàäìàðîâ Óëàíáåê Àäàí-
áåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè            
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹424

ТАШТАНБЕКОВ АКБОКОН ДУКЕНОВИЧТИ 
№30 ЫСЫК-АТА 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¿¿ òàð-
òèáèíäå ¹30 Ûñûê-Àòà øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Òàøòàíáåêîâ Àê-
áîêîí Äóêåíîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëå-
ðèí, «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. Òàøòàíáåêîâ Àêáîêîí Äóêåíîâè÷ ¹30 Ûñûê-Àòà øàéëîî îêðó-
ãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹30 Ûñûê-Àòà øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Òàøòàíáåêîâ Àêáîêîí Äó-
êåíîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà 
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êà-
áûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé-
÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹425

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòà-
ðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹24 
Ñîêóëóê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû 
Àøèðáàåâ Ýëêèíáåê Òîêòîãîíîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåð-
ãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æå-
òåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàï-
êåðëåð 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. Àøèðáàåâ Ýëêèíáåê Òîêòîãîíîâè÷ ¹24 Ñîêó-

ëóê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áî-
ëóï êàòòàëñûí.

2. ¹24 Ñîêóëóê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð Àøèðáàåâ Ýëêèíáåê Òîêòîãîíîâè÷êå áåë-
ãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹421

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 Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ñà-
ãûìáàåâ Êàíàò Ðàéûìáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí 
äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æå-
òåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàï-
êåðëåð 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. Ñàãûìáàåâ Êàíàò Ðàéûìáåêîâè÷ ¹34 Æåòè-

ªã¿ç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áî-
ëóï êàòòàëñûí.

2. ¹34 Æåòè-ªã¿ç øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà 
òàëàïêåð Ñàãûìáàåâ Êàíàò Ðàéûìáåêîâè÷êå áåë-
ãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹422

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹33 Íàðûí 
øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Àáäûë-
äàåâ Ðàéûìáåê Æóìàãóëîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí 
äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æå-
òåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàï-
êåðëåð 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. Àáäûëäàåâ Ðàéûìáåê Æóìàãóëîâè÷ ¹33 Íà-

ðûí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áî-
ëóï êàòòàëñûí.

2. ¹33 Íàðûí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð Àáäûëäàåâ Ðàéûìáåê Æóìàãóëîâè÷êå áåë-
ãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹423

2021-жылдын  15-октябры 11
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КЕБЕКБАЕВ САБЫРАЛЫ ТОЙЧУЕВИЧТИ №13 СУЗАК ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

СЕГИЗБАЕВ МИРБЕК АБДРАХИМОВИЧТИ №1 ЛЕЙЛЕК ШАЙЛОО 
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 

ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ

ТОКТАКУНОВ НУРБЕК АКБАРОВИЧТИ №27 БИРИНЧИ МАЙ 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 ¹13 Ñóçàê 
øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Êå-
áåêáàåâ Ñàáûðàëû Òîé÷óåâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí 
äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æå-
òåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàï-
êåðëåð 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. Êåáåêáàåâ Ñàáûðàëû Òîé÷óåâè÷ ¹13 Ñóçàê 

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï 
êàòòàëñûí.

2. ¹13 Ñóçàê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð Êåáåêáàåâ Ñàáûðàëû Òîé÷óåâè÷êå áåëãè-
ëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹426

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹1 Ëåéëåê 
øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ñåãèç-
áàåâ Ìèðáåê Àáäðàõèìîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äî-
êóìåíòòåðèíèí 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 êîìèñ-
ñèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèê-
êå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàé-
ëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ñåãèçáàåâ Ìèðáåê Àáäðàõèìîâè÷ ¹1 Ëåéëåê 

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï 
êàòòàëñûí.

2. ¹1 Ëåéëåê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð Ñåãèçáàåâ Ìèðáåê Àáäðàõèìîâè÷êå áåëãè-
ëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹427

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí-
÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû 
Òîêòàêóíîâ Íóðáåê Àêáàðîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí 
äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 601, 61-áåðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æå-
òåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàï-
êåðëåð 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. Òîêòàêóíîâ Íóðáåê Àêáàðîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è 

ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áî-
ëóï êàòòàëñûí.

2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåð Òîêòàêóíîâ Íóðáåê Àêáàðîâè÷êå áåë-
ãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé 
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äî-
êóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí-
÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâ-
ãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹428

КУЛМАТОВ ЭДЕЛБЕК МАМАТКУЛОВИЧТИ 
№13 СУЗАК 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 Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñº-
ò¿¿ òàðòèáèíäå ¹13 Ñóçàê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Êóëìàòîâ 
Ýäåëáåê Ìàìàòêóëîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íå-
ãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áå-
ðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð 
òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåê-
øåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Êóëìàòîâ Ýäåëáåê Ìàìàòêóëîâè÷ ¹13 Ñóçàê øàéëîî îêðóãóíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òà-
ëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹13 Ñóçàê øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Êóëìàòîâ Ýäåëáåê Ìàìàòêó-
ëîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè  
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹429

САККАРАЕВ МЕДЕРБЕК ДЖАНКУЛОВИЧТИ 
№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¿¿ òàð-
òèáèíäå ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ñàêêàðàåâ 
Ìåäåðáåê Äæàíêóëîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íå-
ãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áå-
ðåíåëåðèí, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð 
òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåê-
øåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê Äæàíêóëîâè÷ ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îê-
ðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòû-
ãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.

2. ¹31 ×¿é-Êåìèí øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Ñàêêàðàåâ Ìåäåðáåê 
Äæàíêóëîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.

3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòå-
ðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè  
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 11-îêòÿáðû, ¹430

2021-жылдын  15-октябры12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  15-октябры 13
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОТЧЁТ ОАО «МФК «АБН» 
о выплате дохода по облигациям первого выпуска (рег.№ КG 0201211511 от 23.12.2019 г.) 

за седьмой процентный период, дата выплаты с 10 октября 2021 г.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà) 73

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 148 720,00

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 67

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 116 240,00

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 32 480,00

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 6

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ýêç.) 812

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû íå âîñòðåáîâàíû 
èíâåñòîðîì*

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

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹854467 íà èìÿ 
Áîëîòáåêîâîé Àéõàí 

Áîëîòáåêîâíû ñ÷èòàòü  
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Ï/Ï-997

Êîéëóáàåâà Áàêòûã¿ë Ñàòèåâíàãà òèåøåë¿¿ 
äèïëîì ÔÂ-I ¹114254 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-682

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ×¹343267 (îò 13.09.2011 ã.) íà èìÿ 
Îñìîíîâà  Õàëèëà Ìàìåäîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-675

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Øàêååâà 

Ñòàëáåêà Òàëàéáåêîâè÷à 
ÈÍÍ 22306198901662, 

êîä ÎÊÏÎ 29670000 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-683

Â ñâÿçè ñ  óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé ×Ï ¹7600 
ðåã. ¹101 îò 22.12.1998 ã. 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ôèëèàëîì ÃÓ «Êàäàñòð» 

íà èìÿ ×óïèñà Àëåêñàíäðà 
Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-685

Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ò¿ï 
ðàéîíóíóí òóðãóíó Èñòàíáàåâ 
Ýëüäîñ Þñóïîâè÷êå òààíäûê 
ìàìëåêåòòèê ðàéñòàòòàí 

æåêå èøêåðäèê áîþí÷à 
(07.05.2021-æûëû) áåðèëãåí 

HC-127404, 
êîä ÎÊÏÎ 31106465, 
ÈÍÍ 22403198901293 

ê¿áºë¿ã¿í¿í æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-611

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ 
ïðàâå âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïî àäðåñó: 

×óéñêàÿ îáëàñòü, Àëàìóäóíñêèé ð-í, Àê-Äåáåíñêèé à/î, 
ñ.Êàéûðìà, óë.Ãîðîäñêîé, á/í (èäåíòèôèêàöèîííûé êîä 7-01-

01-0006, 7-01-01-0006, 0006-03. Óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî 
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåðèè Â¹030784. 

Òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò åäèíèöû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïî 
àäðåñó: ñ.Êàéûðìà, óë.Ãîðîäñêîé, ä. á/í, (èäåíòèôèêàöèîííûé 
êîä 7-01-01-0006-006) ïðèíàäëåæàùèé  ×îéòåìèðîâó Óðìàòó 

Êóáàíû÷áåêîâè÷ó ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-681

Í-684

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

CISCO ТЇЙЇНДЇК ЖАБДУУНУН ТЕХНИКАЛЫК 
КОЛДООСУН САТЫП АЛУУ БОЮНЧА АЧЫК 

РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.
Сынак боюнча документтер 2021-жылдын 29-октя-

брында саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg 
электрондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 21-октя-
брында саат 15.00дє видеоконференция байланышы режи-
минде єткєрїлєт. Конференцияга катышуу маселеси боюн-
ча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 3-ноябрында 
саат 15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 
дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп 
берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган 
катышуучулардын сунуштары кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар 2021-жылдын 3-ноябрында 
саат 15.00дє Бишкек шаары, Т.Їмєталиев атындагы 
кєчє, 101 дареги боюнча каралат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Чуйское территориальное управление 
Государственного комитета 

по экологии и климату КР 
объявляет на вакантные административные 

государственные должности в Чуйское территориальное 
управление:

- главный специалист: образование по профилю работы, стаж 
работы в предметной области  3 года - 3 ваканта;

- главный инспектор: образование по профилю работы, стаж 
работы в предметной области  3 года - 1 ваканта;

- ведущий специалист: образование по профилю работы, стаж 
работы в предметной области  1 года - 1 ваканта;

- старший инспектор: образование по профилю работы, стаж 
работы в предметной области  1 года - 1 ваканта.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèè: äèïëî-
ìà, ïàñïîðòà è òðóäîâîé êíèæêè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 
25 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó: (0312) 54-51-05.

Бишкекское территориальное 
управление Государственного 

комитета по экологии и климату КР 
объявляет на вакантные административные 
государственные должности в Бишкекское 

территориальное управление:
- Главный специалист: образование по профилю работы, стаж 

работы в предметной области  3 года – 2 ваканта;
- Главный инспектор: образование по профилю работы, стаж 

работы в предметной области  3 года – 2 ваканта.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèè: äèïëî-
ìà, ïàñïîðòà è òðóäîâîé êíèæêè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 
25 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåëåôîíó: (0312) 56-23-23. 

Í-687

Í-688

Бул аптада Министрлер 
Кабинетинин жаўы курамынын 
бекитилиши негизги саясий 
окуялардын бири болду. Жаўы 
курамга тєрагалык кыла турган 
Акылбек Жапаров алдына койгон 
максаттары, пландары тууралуу 
эл єкїлдєрїнїн алдында айтып 
берди. Жаўы тєрага 2022-жылды 
мугалим, дарыгер жана маданият 
кызматкерлеринин маянасын 
жогорулатуудан баштаарын 
баса белгиледи. 

"Президент Садыр Нургожоевич 
"мугалимдердин айлыгын эки эсе 
кєтєрєсїў" деген тапшырма берген. 
Кийинки жылы бюджетти 400 мил-
лиард сомго жеткирїї максатыбыз-
дын бири ушул. Келерки жылы би-
ринчи кварталдын динамикасын 
кєрїп, мїмкїнчїлїк боло турган 
болсо биринчи эле мугалимдер-
дин айлыгын кєтєрєбїз", - деди 
Жапаров.

Жапаров муну менен эле ток-
тобой "кимге турмушка чыга-
сыў?" десе "мугалимге" деген 
деўгээлге чейин чыгаруу планы 
бар экенин кошумчалады.

Бул тамашалуу сєз дароо со-
циалдык тармактарда шакабага 
айланды. Бир карасаў бул тамаша 
сєз. Бирок, маселе чындыгында 

маанилїї экендигин белгилеги-
биз келет. Анткени, мугалимдер-
дин айлык акысынын аздыгынан 
учурда єлкє боюнча агай муга-
лимдер єтє азайып кеткен. 

2016-2017-жылдагы окуу жы-
лында кїндїзгї жалпы билим 
берїї мекемелеринде жалпы 76 
472 мугалим эмгектенсе, алардын                                   
66 784ї аялдар болгон. Ал эми эр-
кек мугалимдердин саны 12 688 
деп эсептелген. Бул жалпы муга-
лимдердин 16 пайызы эркек му-
галимдер экендигин билдирет. Ал 
эми 2020-2021-окуу жылында му-
галимдердин жалпы саны 82 055 
адамды тїзсє, анын 70 169у аял-
дар, 11 889у эркектер болгон. Бул 
кєрсєткїч былтыркы окуу жы-
лында эркек мугалимдердин па-
йыздык катышы 14,5 болгонун, 
агайлардын азайганын кєрсєтїп 
турат.

Билим берїї жана илим ми-
нистрлигинин маалыматына таян-
сак, 2021-жылдын сентябрына ка-
рата республикада мугалимдер-
ге болгон муктаждык 2 миў 150 
адисти тїзгєн. Бирок бул окуу жы-
лынын башталышында, башкача 
айтканда 15-сентябрда жаш адис-
тердин келиши менен муктаждык 
азайып, учурда 755 мугалим гана 
жетишпей турат.

Быйылкы жылы мугалим бо-
луу ниетин кєбїнчє айымдар га-
на билдирген. Ал эми мырзалар 
мектеп мугалими болуудан баш 
тартышат. 

Биз азыр мектептердеги агай 
мугалимдер тууралуу сєз кылып 
жатабыз. Ал эми колледж, жо-
горку окуу жай, кесиптик лицей-
лерде агай мугалимдер иштешет. 
Бирок, алар дагы жылдан-жылга 
азайып барат. 

Акыркы изилдєєлєр окуучу-
лар, студенттер агай мугалим-
дердин сабактарына жакшы ка-
тышарын жана агайлардын сєзїн 
тез кабыл алышарын аныктаган. 
Психологдор агайлардын сабыр-
дуулугу, маселеге олуттуу мами-
ле жасагандыгы алардын муга-
лимдик ишмердїїлїгїнє жакшы 
таасир берет деп айтышат.

Андыктан агай мугалимдердин 
катары кєбєйсє деген тилек бар. 

Негизинен агай мугалимдер 
азыр дене тарбия, так илимдерди 
їйрєткєн сабактардан гана бери-
шет. Айылдагы айрым мектеп-
терде жада калса дене тарбия му-
галимдери да ишин ташташып, 
бул сабакты да айымдар берип 
калган учурлар кездешїїдє. Кээ 
бир мектептерде 2 же 1 агай га-
на иштейт. 

Алсак, Аксы районундагы 
А.Кулубаев атындагы орто мек-
тепте математика, биология, дене 
тарбия сабактарынан 3 агай са-
бак берет. Мектептин єкїлчїлї-
гї 3 агайдын арасынан матема-
тика сабагынан берген агай гана 
жакшы айлык алат деп билдир-
ди. Анткени, анын сабагы кєп. 
Калган мугалимдердин айлыгы 
їй-бїлє бакканга жетпейт. 

2020-2021-окуу жылынын ба-
шында республика боюнча 2296 
кїндїзгї жалпы билим берїї ме-
кемелери иштеп турган. Алар-
да акыркы беш жыл аралыгын-
да окуучулардын саны 19 пайыз-
га єскєн. Улуттук статистикалык 
комитеттин берген маалыматына 
таянсак, 2020-2021-окуу жылында 
1,4 млн окуучу билим алды. Алар-
дын 49 пайызы кыздар, 51%ы эр-
кек балдар. Беш жыл аралыгын-
да биринчи класска кабыл алын-
гандардын саны 7 пайызга єскєн. 

Андыктан билим берїї тарма-
гын, айрыкча мектепке чейинки 

жана жалпы билим берїї меке-
мелериндеги бир топ кєйгєйдї 
чечїї зарылчылыгы турат. 

Мугалимдердин айлыгы, ки-
тептердин сабаттуу жазылышы, 
окуу методикаларынын заман 
талабына ылайыкташтырылы-
шы, жаўы мектептерди ачуу не-
гизги маселелер. Учурда Чїй об-
лусунун аймагындагы мектеп-
терде бир класста 50 балага че-
йин окуп жатышы келечектеги 
кєп кєйгєйлєрдїн башын кыл-
тыйтып турат.

 Бир класста 50 бала окуган-
да билим берїї деўгээли тїшїп 
кетээри анык. Негедир так ушул 
маселелерге Билим берїї жана 
илим министрлиги такыр кєўїл 
бурбагандай. Жаўы тєрага эски 
министр менен иштешїїдє муга-
лимдердин айлыгынан сырткары 
дагы кєп кєйгєйлїї маселелерди 
чечїїгє аракет кылса деген су-
нуш айткыбыз келет. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кимге турмушка чыгасыў?

АКЫЛБЕК ЖАПАРОВ ТАМАШАГА САЛЫП 
МААНИЛЇЇ МАСЕЛЕНИ КОЗГОДУ



ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹328525 

íà èìÿ Áàçàðáàåâîé 
Øàðàïàòêàí ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-666

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹186642 è 

ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 
ñîáñòâåííîñòè íà èìÿ 

Êóðáàíîâîé Çèíàò ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-676

Àéäàðîâà Ñàíàáàð 
Êî÷êîðîâíàãà òèåøåë¿¿ 

Äèïëîì ËÒ ¹158497 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-677

Òîêòîãóë ðàéîíóíóí
 Êîìñîìîë àéûëûíûí 

æàøîî÷óñó Àñûðàíêóëîâ 
Òîðàëûãà áåðèëãåí 

Ò-III-628/1580 (12.02.2000-æ.) 
æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 

óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-038

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà ñåðèÿ Á ¹027875 
Ãîñóäàðñòâåííîå 

äîðîæíî-ðåìîíòíîå 
ñòðîèòåëüíîå 

óïðàâëåíèå ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-678

Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíóí 
Àê-×èé àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Æèéäå 
àéûëûíäàãû Íàçàðìàíáåòîâ 

êº÷ºñ¿í¿í ¹27 äàðåêòå 
æàéãàøêàí èäåí. êîä 6-01-

02-1002-0063, ñåðèÿñû
 × ¹109433 ñàíäóó 

Áàéìîìóðîâ Êåíæåãóë 
Îìîðîâè÷òèí íààìûíäàãû 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-147

Àìèðàåâà Óìóòêî òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 

Òðàíñïîðòíûé 
êº÷ºñ¿í¿í ¹2 äàðåãèíäåãè 

òóðàê æàéûíûí æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹170856, 17.02.2009-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó 3-10-04-0003-0352) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-36

Òàëàñ îáëàñòûíûí 
Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíóí 

Áàêûÿí àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó 526-êîíòóðäà 
æàéãàøêàí Ðàåâà Àëòûí 

Êåíæåáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 
ñåðèÿñû ¹0032745 æåð 
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-012

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «НЭС КЫРГЫЗСТАНА» 
уведомляет, что 11 октября 2021 года решением Совета 

директоров ОАО «НЭС Кыргызстана»:
1. Ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ Ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãå-

íåðàëüíîãî äèðåêòîðà - ÷ëåíà  Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ 
«ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà» Ðûñáåêîâà Àëòûíáåêà Äóðóñáåêîâè÷à ñ                         
11 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.

2. Èçáðàí â ñîñòàâ Ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòà-
íà» ñ 11 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà:

- Æóìàêàäûðîâ Àëìàñáåê Ìààìûòîâè÷ - Ïåðâûì çàìåñòèòå-
ëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà– ÷ëåíîì ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè 
ÎÀÎ «ÍÝÑ Êûðãûçñòàíà». 

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района 
Чуйской области Чынкожоев Э.Э.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество

в виде жилого дома, жилой дом, Чуйская область, 
Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Вишневая, д. 2, общей 
полезной площадью - 69,1 кв.м., жилой площадью 
- 35,5 кв.м. расположенный на земельном участке мерою 
- 714,4 кв.м., принадлежащий Горбунову Александру 
Ивановичу на основании договора купли-продажи от 
13 июня 2013 года, идентификационный код 7-08-19-
1001-1928, путем продажи с публичных торгов в форме 
открытого аукциона, установив его стартовую продажную 
цену в размере 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäå-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñ-
êîé îáëàñòè.

Ñòàðòîâàÿ öåíà – 1 600 000 
(îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò òûñÿ÷) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Ñî-
êóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403052100000122, 
ÁÈÊ 440305, êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 00405199510158, ïîëó÷àòåëü 
Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà 
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, 

óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0502) 34-44-43. Ñ-884

Подразделение службы судебных 
исполнителей Аламудунского района

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- дачу, расположенного по адресу: Аламудунский 
район, Таш-Мойнокский а/о, с. Таш-Мойнок, 
СТ «Красная Звезда» идентификационный код 
№7011710220014, принадлежащую Кожевниковой 
Елена Константиновне, в путем, продажи с публичных 
торгов, стартовая цена 200 000 (двести тысяч) сомов 
установленная согласно «Соглашения сторон о стоимости 
недвижимости» от 12.09.2021 года.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéî-
íà 17 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó ã. Áèøêåê, óëèöà 
Àõóíáàåâà, 119 à, (êàá. 7).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% îò ñòàðòî-
âîé öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà ð/ñ÷. Öåíòðàëüíàÿ êàçíà-
÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 
4403012100000388, êîä 14238900. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (0312) 56-58-67, 
(îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 

Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà Òàëãàðáåêîâ Ì.Ò.). Í-679

ПССИ АКСЫЙКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 

по реализации недвижимого имуществао

Жил. дом с земельным участком расположенный 
по адресу: Аксыйский район, с/у Кара-Жыгач, 
с.Сыны идентификационный код 3-03-12-1004-0189 
принадлежащий Орункул уулу Нуретбека. 
Начальная стартовая цена уменьшено на 10% и оно 
составляет: 346 500 сомов. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 22 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷à-
ëà òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â “ÐÑÊ Áàíê”. Ó÷àñòíèê 
âûèãðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè 
ñóììó (ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèé-
íîãî âçíîñà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà âûèãðàâøåãî òîðãè, 
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03742) 5-06-43, (0778) 73-73-84. Ä-36

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан

Сузак райондук сотунун 22.01.2020-жылдагы №ГД- 1455/19-Д8 
сандуу аткаруу барагынын негизинде карызкор Жумашев 

Урматали Курбанбаевичтен “Бай-Тїшїм” Банк ААКнын пайдасына 
236 180 сом 08 тыйын карызды єндїрїїдє карызкор Жумашев 
Урматали Курбанбаевичке 07.04.2015-жылдагы №6687 сандуу 

тартуулоо келишиминин негизинде тиешелїї болгон Сузак 
районунун Атабеков айыл єкмєтїнє караштуу Кызыл-Багыш 

айылында жайгашкан жалпы пайдалануу аянты - 101,40 ч.м., 
жашоо аянты - 88,90 ч.м., жер тилкеси - 1605,30 ч.м. болгон турак 

жайына ачык соода-сатык жарыялайт. 

Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñû – 465 000 
(òºðò æ¿ç àëòûìûø áåø ìè¢) ñîì. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 19-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 16.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êàà-
ëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê ñîîäà-ñà-
òûê áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå                
(ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) òº-
ã¿¿ãº òèéèø. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê 
ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëè-
íåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºí-
ãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï 
áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-
ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàé-
äûí ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-36

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан 

Сузак райондук сотунун 22.01.2020-жылдагы №ГД-1454/19-Д8 
сандуу аткаруу барагынын негизинде карызкор Жумашев Убайдилла 

Курбанбаевичтен “Бай-Тїшїм” Банк ААКнын пайдасына 206 825 
сом 33 тыйын карызды єндїрїїдє карызкор Жумашев Убайдилла 
Курбанбаевичке 24.04.2003-жылдагы №1740 сандуу токтомунун 

негизинде тиешелїї болгон Сузак районунун Атабеков айыл єкмєтїнє 
караштуу Кызыл-Багыш айылында жайгашкан жалпы пайдалануу 

аянты - 65,60 ч.м., жашоо аянты - 51,50 ч.м., жер тилкеси - 1562,30 
ч.м. болгон турак жайына ачык соода-сатык жарыялайт. 

Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñû – 540 000
 (áåø æ¿ç êûðê ìè¢) ñîì.  

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2021-æûëäûí 19-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 14.00äº 
ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êàà-
ëîî÷óëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí à÷ûê ñîîäà-ñà-
òûê áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå                            
(ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) òº-
ã¿¿ãº òèéèø. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê 
ñóììàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëè-
íåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºí-
ãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï 
áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòàí óòêàí àäàì 7 (æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-
ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàé-
äûí ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748) 5-01-34. Ä-36

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан 

карызкор Нурдинов Ашимжан Кадыржановичтен “Бай-Тїшїм” 
Банк ААКнын пайдасына жалпы 220 778 (эки жїз жыйырма 
миў жети жїз жетимиш сегиз) сом 38 тыйын жана тєлєнгєн 

мамлекеттик алым 10 031 (он миў отуз бир) сом 13 тыйын єндїрїї 
боюнча кїрєєгє коюлган Нурдинов Ашимжан Кадыржановичтин 
менчигине тийиштїї болгон Сузак районунун Кара-Дарыя айыл 

аймагынын Арал айылында жайгашкан жалпы пайдалануу 
аянты - 91,70 чарчы метр, жашоо аянты - 68,25 чарчы метр, жер 

тилкесинин аянты - 1751,40 чарчы метр, №3-05-04-1002-1292 
сандуу сыр белгиси менен катталган турак жайга ачык соода-

сатык жарыялайт. 

Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû ñòàðòòûê áààñû – 
550 000 (áåø æ¿ç ýë¿¿ ìè¢) ñîì.  

À÷ûê àóêöèîí 2021-æûëäûí 19-íîÿáðü ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. À÷ûê àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëîî÷ó-
ëàð òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% êåïèëäèê ñóììàñûí à÷ûê 
àóêöèîí áîëãîíãî ÷åéèí Ñóçàê ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáè-
íå (ÁÈÊ 440001, ýñåáè ¹4408082100000125, òºëºº êîäó 14511900) 
òºã¿¿ãº òèéèø. Àóêöèîíäîí óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóì-
ìàñû ñàòûï àëûíãàí òóðàê æàéûíûí áààñûíà êîøóëóï ýñåïòåëèíåò. 
Àóêöèîíäîí æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àëäûí àëà òºëºãºí êåïèëäèê 
ñóììàëàðû àóêöèîí àÿêòàãàíäàí êèéèí ºçäºð¿íº êàéòàðûëûï áåðè-
ëåò. Àóêöèîíäîí óòêàí àäàì 7( æåòè) ê¿íä¿í è÷èíäå àóêöèîíäóí àë-
äûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøóï ýñåïòºº ìåíåí òóðàê æàéäûí ñàòûï àë-
ãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (03748)5-01-34, (0777) 34-17-24. Ä-36

УТЕРЯН
ДОКУМЕНТ: 

Гос. акт серии 
Ч№230103 

на имя 
Акынбаева 
Замирбека 
Ариповича. 

Просим вернуть за 
вознаграждение по тел.: 

(0507) 23-11-09, 
(0550) 41-33-82, 
(0706) 67-04-04, 
(0707) 42-35-72. 

Í-620

ОсОО «ИХСАН-ОРИКС»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ИМЕННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ 

ОБЛИГАЦИЯМ ВТОРОГО ВЫПУСКА.
Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 

ñ 24 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1000 ñîì
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (2 âûïóñê) - 18% ãîäîâûõ

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 16 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ â îôèñå Ôèíàíñîâîé êîìïàíèè «ÑÅÍÒÈ», ðàñïî-
ëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 219, 9-é ýòàæ.

Âòîðîé âûïóñê îáëèãàöèé ÎñÎÎ «Èõñàí-Îðèêñ» çàðåãèñòðèðî-
âàí Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàí-
ñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 12 àï-
ðåëÿ 2019 ã. (KG 0202219117).

Í-680
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erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

Башкы редактордун орун басары
АСАНБАЕВ Наралы – 62-38-71

Коммерциялык директор

САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс

Уюлдук тел.:   (0705) 11-75-87

     (0773) 11-75-87

Бєлїмдєр:

Саясат жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият бєлїмї – 62-18-64

Укук бєлїмї – 62-38-78

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

Мыйзамдар бир эле мезгилде кыргыз жа-
на орус тилдеринде "Эркин-Тоо" гезитин-
де жарыяланып, ал расмий жарыялоо бо-
луп эсептелет.
Автордун кєз карашы редакция нын позиция-
сын билдирбейт.

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1003. Íóñêàñû 4244

Áàñóóãà 14.10.2021-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК 
(MegaCom соода белгиси) 

2021-жылдын 18-октябрынан баштап роуминг кызматынын бааларына жаўы багыттар жана 
єзгєрїїлєр киргенин абоненттерине маалымдайт.

«Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ àáîíåíòòåðè ¿÷¿í (ýñåïòèí àëäûí àëà æàíà êèéèí òºëºí¿¿÷¿ ñèñòåìàñû áîþí-
÷à) ðîóìèíãäåãè êûçìàòòûí áààñû òàáëèöàäà êºðñºò¿ëä¿. Ðîóìèíã êûçìàòûí êºðñºò¿¿í¿í áàøêà êûçìàò-
òàðû ºçãºð¿¿ñ¿ç êàëäû.

Áàãûò Ëîêàëäóó 
÷àëóó

ÊÐ è÷èíäå 
÷ûêêàí 

÷àëóóëàð

Áàøêà 
áàãûòòàðãà 

ñèçäåí 
÷ûêêàí 

÷àëóóëàð

SMS
æºíºò¿¿ 
àêûñû

Òûøòàí 
êåëãåí 

÷àëóóëàð

1 ÌÁ ¿÷¿í 
Èíòåðíåò-

òðàôèê

Ñïóòíèêòèê 
òàðìàêêà 
÷ûêêàí 

÷àëóóëàð

Èíäèÿ, 
Airtel 10 35 65 3 10 2 1200

Òàèëàíä 35 35 100 5 10 2 1800

ßïîíèÿ, 
SoftBank 35 35 100 5 15 2 1200

ßïîíèÿ, 
NTT 
DOCOMO, 
Inc.

35 35 100 6 15 15 1200

 
Бардык тарифтер сом менен, кошумча нарк салыгын жана 

сатуудан тїшкєн салыкты эске алуу менен кєрсєтїлдї.

ГАГН при МЭП КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НЕДР 

¹ 
Ëîòà Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Âèä ïîëåçíîãî 

èñêîïàåìîãî Âèä íåäðîïîëüçîâàíèÿ Ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà Ïðèìå÷àíèÿ Ñòàðòîâàÿ öåíà 
îáúåêòà

1 Ó÷àñòîê áóðîãî óãëÿ 
«Âîñòî÷íûé Ñóëþêòà»

Áóðûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäêà Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä 
Ñóëþêòà

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ 

ðàáîò

665 äîëëàðîâ ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 2 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â ãîðîäå Èñôàíà â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Ëåéëåêñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé 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 26 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.

ОАО «БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» 
приглашает к сотрудничеству правомочные организации 

и реализует неликвидные материалы по учетной 
стоимости:

- ýëåêòðîäâèãàòåëè,
- ñòàëüíûå ñàíòåõíè÷åñêèå ôèòèíãè ðàçíîãî äèàìåòðà (ê/ãàéêè, 

òðîéíèêè, óãîëêè, ñãîíû),
- çàäâèæêà ñò. ôëàíö.,
- êàíàò ñò.,
- êîìïåíñàòîðû,
- òðóáû ñòàëüíûå ðàçíîãî äèàìåòðà á/ó,
- êðåê-ñòîï,
- êðåíèò,
- ëàìïû ëþìèíåñöåíòíûå,
- ïîäøèïíèêè.

Òåë.: 56-85-82, 59-14-86
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå: teploseti.kg.

Ñ-553 

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ 
¹157/× íà èìÿ Àñèëáåêîâà 

Áåêà Îòêóðáåêîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-669

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹4443931 (îò 03.04.2013 ã.) 

âûäàííûì Òîíñêèì 
ôèëèàëîì ÃÓ Êàäàñòð íà 
èìÿ Êàñûìîâîé Àíàðêóëü 
Ýñåíàêóíîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-670

Ãàñàíîâà Ãóëüõàíûì 
Ñåäîåâíàãà òèåøåë¿¿ æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

ñåðèÿ ×-Ñ ¹287, êîä 7-8-15 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-667

Àáûëãàçèåâ Òîêòîáîëîò 
Äæóìàòàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 
10.12.2012-æûëû áåðèëãåí 

ñåðèÿñû × ¹415661 æåð 
ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-063

ªçãºí øààðûíûí
 òóðãóíó Ìåõìàíñàèòîâà 
Õàáèáàõàí Õóðóëáàåâíàãà 

òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîä 
5-06-03-0015-0684 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
òàáûëñûí. 

Ï/Ï-586

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
ñåðèè ÅÌ ¹50148 ÀÓÏÏÊÐ 

(îò 20.09.2003 ãîäà) 
âûäàííîãî íà èìÿ Çóëïóêàðîâà 

Ìóêòàðáåêà Àêìàòáåêîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-674

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 
¹0023834 (îò 12.09.2008 ã.) 
è äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè 
(áåç íîò. óäîñò.) ¹2019-
04285730 (îò 10.04.2019 ã.) 

íà èìÿ Áàÿëèåâà Óìàðà 
Áàÿëèåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-673

Æóíóñîâ Òºëºíáàé 
Êº¢ä¿áàåâè÷êå òààíäûê 

Áèøêåê øààðûíûí 
Ñåëüñîâåòñêàÿ êº÷., 38 
¿é¿í¿í (13.05.2009-æ.) 
¹1649 òåõ. ïàñïîðòó 
(Èíâåíòàðèçàöèîííàÿ 

âåäîìîñòü) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-668

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
Ðàçðåøèòåëüíûõ áëàíêîâ íà 

ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè 
ÎñÎÎ «Îøìåæòðàíñ» â 

êîëè÷åñòâå 23 (äâàäöàòü òðè) 
øòóêîâ ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Ãðóçèÿ

1 02KG644ACC 800874 

2 02KG644ACC 800875 

3 O3420A 800876 

4 O3420A 800877 

5 02KG342AAQ 800878

6 02KG342AAQ 800879 

7 A0306A 800880 

8 A0306A 800881

9 06KG411ADM 800449 

10 04KG550ABV 800450 

11 04KG881ACP 800452 

12 04KG881ACP 800453

13 02KG0046M 800454 

14 02KG0046M 800455 

15 02KG049ACF 800456

16 02KG049ACF 800457 

17 01KG520ACR 800458 

18 01KG520ACR 800459 

19 02KG513AAL 800460 

20 02KG708AAJ 800461 

21 02KG708AAJ 800462 

22 06KG506AFF 800463 

23 06KG506AFF 800464 
Í-664

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского 
района Чуйской области Уметалиев Э.Н.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- в виде земель сельскохозяйственного назначения 
расположенного по адресу: Чуйская область, Аламудунский 
район, село Кок-Жар, контур №172, идентификационный 
код: 7-01-08-0002-0373, принадлежащий Туркманову 
Жылдызбеку Сапарбоевичу на праве собственности.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 íîÿáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà, 119à, êàá. 10, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêî-
ãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) 
ïðîäàæíóþ öåíó â ðàçìåðå 972 000 ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
â ×óéñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî àêêó-
ìóëÿòèâíûé ñ÷åò: 4403011001001001, êîä 142389900, íà ëèöåâîé ñ÷åò 
ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðà-
éîíà 4403012100000388, ÁÈÊ 440001.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

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

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 56-58-67, (0555) 10-75-89, 
ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà, 119à, êàá. 10, ÏÑÑÈ 

Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè. Í-671

Карызкор Алимов Рустом Увайдиллаевичтин жеке менчигине 
таандык болгон кїрєєгє коюлган Лейлек районунун Кулунду айыл 

аймагына караштуу Кулунду айылынын Ниязматов кєчєсїндє 
жайгашкан - 1632 чарчы метр жер участкасындагы жаппы 
аянты - 87,30 чарчы метр, жашоо аянты - 69,30 чарчы метр 

участкасында жайгашкан (иден. коду №8-03-07-1001-0018-04) 
сандуу катталган, кїрєєгє коюлган турак жайы кыймылсыз мїлк 
турган жерде, башкача айтканда Лейлек районунун Кулунду айыл 

аймагына кapaштуу Кулунду айылынын Ниязматов кєчєсїндє 
ачык соодадан экинчи ирет (аукциондон) сатылууга, ошондой 

эле соода-сатык 2021-жылдын 30-ноябрь кїнї саат 14.00гє 
дайындалсын. 

Òîîðóêòàðäû ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êàáàðëîîíó æàëïûãà ìààëûìäîî êà-
ðàæàòòàðûíà æàíà ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëîî ¿÷¿í æèáåðèëñèí. 

ªíä¿ð¿ï àëóó÷ó æàíà êàðûçêîð òîîðóêòàðäû ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êî-
øóì÷à êàáàðëàðäû áàøêà æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíà æàíà 
Èíòåðíåòòèí ìààëûìàòòûê-òåëåêîììóíèêàöèÿëûê òàðìàãûíà ºçäºð¿-
í¿í ýñåáèíåí æàðûÿëîîãî óêóêòóó ýêåíäèãè ò¿ø¿íä¿ð¿ëñ¿í. 

Òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òàðàïòàðãà ìààëûìàò ¿÷¿í æºíºò¿ëñ¿í. 
Òîêòîì ÷ûêêàí ó÷óðäàí òàðòûï îí æóìóø÷ó ê¿íä¿ê ìººíºò è÷èíäå 

æîãîðêó òóðãàí ñîòòóê àòêàðóó÷óãà æå ñîòêî äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.
Ñ-234
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Дїйнєлїк чемпионаттын жаўырыгы Кїрєш боюнча дїй-
нє чемпионатында-
гы кубанычтуу же-

ўиштер жєнїндєгї мурунку  
макаламды “Мээрим Жума-
назарова финалда жапандык 
атлет Рин Мяжи менен бет-
тешет. Ылайым жеўиш бол-
сун!”-деп зор їмїт менен аяк-
таган болчумун. Жалгыз ме-
нин гана эмес бїтїндєй кыр-
гыз элинин тилегени орун-
далып, Мээрим Жуманаза-
рова финалдык беттешїїдє 
жапан атлетинин далысын 
жерге тийгизїї менен та-
за жеўишти камсыз кылып, 
республикабыздын медал-
дар эсебине дагы бир алтын 
медалды кошту. Мээрим Жу-
маназарованын ошол финал-
дык кїрєштїн аягында жа-
пан атаандашынын бутун 
оорутуп алганына тынчсыз-
данып, аны бел кырчоодон 
алып командасына чейин 
узатып жеткирип койгону-
на бїтїндєй жапан эли гана  
эмес, дїйнєнїн башка элдери 

да ыраазы. Дїйнєлїк жалпы-
га маалымдоо каражаттары 
да “Мээримдин алган меда-
лы да алтын, адамгерчили-
ги да алтын турбайбы” – деп, 
жазып чыгышты. Чынында 
Мээрим Жуманазарова дїй-
нє жїзїнє єзїнїн жапан ат-
летине жасаган боорукер ма-
милеси менен кыргыз элинин 
адамгерчилигин кєрсєткєн-
дєй болду.

Ал эми Кыргыз Республи-
касынын Президенти Садыр 
Жапаров дїйнєлїк чемпио-
натта кїмїш медалын же-
ўип алган Жоламан Шар-
шенбековду: “Жоламан баа-
тыр! Дїйнє чемпионатында 
кїмїш медаль алышыў менен 
куттуктайм. Билгенге алтын-
га тете жеўиш болду. Балба-
ныбыз Жоламан Шаршенбе-
кович финалда татыктуу, бї-
йїр кызыткан кармаш кєр-
сєттї”, – деп куттуктады. Ан-
дан соў єлкє башчысы чем-
пионатка катышып байгелїї 
орундарды ээлеген бардык 

спортчуларды, аларды ки-
лемге даярдап алып чыккан 
машыктыруучуларды дагы 
бир жолу куттуктап, спорт-
чуларыбыз багындырчу ий-
гиликтер алдыда экендигин 
белгилеп, єз кезегинде мам-
лекет спортко ар тараптуу 
колдоо кєрсєтїїсїн уланта 
берерин билдирген. 

Ошентип, Норвегиянын 
борбор шаары Ослодо болуп 
єткєн кїрєш боюнча дїйнє-
лїк чемпионатта Айсулуу 
Тыныбекова жана Мээрим 
Жуманазарова алтын медаль, 
Эрназар Акматалиев менен 
Жоламан Шаршенбеков кї-
мїш медаль, ал эми Айпе-
ри Медет кызы жана Алибек 
Осмонов коло медаль тагы-
нышып, кыргыз элин сый-
мыкка бєлєп, дїйнєлїк чем-
пионатта медалдардын саны 
боюнча Кыргыз Республика-
сын алдыўкы 5 єлкєнїн ка-
тарына кошушту.

Абдимухтар АБИЛОВ

КЫРГЫЗ БАЛБАНДАРЫ 

АЛТЫН ЖАНА АЛТЫНГА ТЕТЕ 

БАЙГЕЛЕР МЕНЕН КАЙТЫШТЫ

Боёктор дїйнєсї, бу Жа-
раткандын адам дїйнєсї-
нє берген єзгєчє кубулушу 

болсо керек. Дїйнєнї боёктор ар-
кылуу, тїстєр аркылуу, сезимдер, 
ички ой-туйгулар аркылуу кєрсє-
тїї эў оболу сїрєткерге гана таан-
дык касиет. Чекит... бу чекиттен 
ааламдын учу башталат. Штрих 
... андан ажайып бир дїйнє ачы-
лат... Бирок, жашоонун ар бир ир-
меми ошо чекиттен, штрихтен ту-
рарын биз кєўїлгє албайбыз. Дїй-
нє бїтїмдїгї миллиондогон фик-
силден тургандай, ар бир сїрєт-
кердин тарткан картинасы да ошол 
фиксил сыяктуу ойлордун чекити-
нен, ойлордун штрихинен турат. 

Мага Ван Гог єтє жагат, баш-
ка сїрєтчїлєрдєн єзгєчє кєрєм, 
ал мезгил менен алкакка, доор-
лор менен кылымдарга батпаган 
улуу талант. Ал чыныгы сїрєткер-
дин, сїрєт єнєрїнє єз ємїрїн кур-
мандыкка чалган уникалдуу ин-
сан экендигин мезгил барган са-
йын далилдеп келет. Ван Гогдун 
боёктору, ал кичинекей шишенин 
кєзїнєн сыгып алган боёктор эмес, 
анын ар бир боёгу, шилтеми, тїсї 
сїрєтчїнїн дене тамырынан сы-
гылып алгандай, ал боёктор тїс 
менен жашагандай ойду калтырат. 

Кээде турмуштун ассиметирия-
сы реалдуулукка дал келе бербейт, 
сїрєттє башка Ван Гог, жашоодо 
башка Ван Гог ємїр сїргєндєй таа-
сир дайыма кєкїрєк сызыгындай 
єтїп турат... Ал єзїнїн селсаяк-
тыкынан єткєн жашоосун, алака-
ны жука кедейлигин, жан оорусун, 
азабын, кайгысын, сїйїїсїн чанып 
коюп, жашоонун жандуу боёктору, 
тїстєрї менен жашоонун улуулу-
гун, дїйнєнїн сулуулугун кєрсє-
тє алган. Кєкїрєгїн азап тырма-
са да, кєз алдында жашоонун тї-
бєлїктїїлїгї жашап келген. Бу 
Прованстын адыр-белдеринде, 
талааларында, кокту-колотунда 
безген бу сїрєткер дїйнєнїн атак-
туу сїрєткери экенин кєзїнїн ти-
рїїсїндє сезген эмес, анткени жа-
шоонун єзїндє ал – атактуулукка 
умтулган эмес.

Ван Гог чыныгы сїрєткердин 
парзын – єнєрдєн кєргєн. Ал – 
тїбєлїктїїлїк, ир алды єнєр, єз-
гєчє єнєр...

Кээде адамдар сїрєткерлерди єз 
фантазиясы менен талантынын ту-
тумунда калган адам катары кабыл 
алып, анын аркы жагындагы ру-
ханий айсбергди кєргїсї же бай-
кагысы келбейт. Сїрєткерге Жа-
раткан тарабынан берген касиет, 
ал жашоонун биз байкабаган, биз 
сезбеген, биз кєрбєгєн кырларын 
кєрїп, андан асылдыктын бир угу-
тун таап алгандай таасир калты-
рат. Бул да адамдын мїмкїнчїлї-
гїнїн бийик искусствосу...

Адамдын ички дїйнєсїн ача 
билїї жана ачуу, єнєрдїн ыйык 
миссиясы... Ал миссия сулуулук-
тун сырын ачуу, сулуулук аркылуу 

адам сезимин асылдуулукка тар-
биялоо деп айтаар элек... Пикас-
сонун бир парадоксалдуу сєзї бар: 
жаўыдан талпынып келаткан сї-
рєтчїнїн эмгегин беш-алты гана 
адам баалай да, тїшїнє да билет, 
ал эми генийди андан да аз адам 
тїшїнїшї ыктымал деп... Бу ак-
сиомабы же калпыс ойбу эч ким 
ага тїшїндїрмє бере албайт. Ге-
ний не сєз айтса да, анын сєзїнєн 
генийликтин угутун издєє биздин 
гана тїйшїк окшобойбу?.. Гений-
дин сєзїн тарых гана далилдейт, 
анын чындыгы да тарыхта...

Бу кепти алыстан баштап жат-
каныбыздын да жїйєсї бар. Кєп-
тєн бери кєўїлдє жїргєн, бир че-
ти досум, таланттуу сїрєтчї Асан 
Турсункуловдун чыгармачылы-
гына бир сереп салып, азыноолак 
кеп кылсакпы деген ниеттебиз. 
Ушу ниет кєптєн бери жїрєт. Ал-
тымыш жаштын суусун ичип, жаш 
куракты артта калтырса да, тур-
муштун эчен-эчен элегинен єтїп, 
азап-тозогун, кыйынчылыгын кєр-
сє да, ал азапты сїрєткерлик мис-
сиясы менен, сїрєткерлик касиети 
менен, сїрєткерлик духу менен же-
ўип келет.

Асан арийне портрет жанрында 
кєп эмгектенди, анын каарманда-
ры олигархтар, аттуу-баштуу, бе-
ти майланышкандар эмес, жєнє-
кєй карапайым адамдар, жєнєкєй 

замандаштар, жєнєкєйлїктє улуу-
лук бар эмеспи... Єзїнє єзї иш 
таап, єзїнє єзї тїйшїк арткан жа-
гынан Асанга эч бир сїрєтчї ка-
раандабайт. Анткени, жїрєгї сез-
гич, жїрєгї назик, ачуусу келсе да 
анын артында кайсы бир адамдык-
тын учкундары кєрїнїп турат. 

Сїрєтчї миў кырдуу, миў сыр-
дуу да келет эмеспи... Бирок, ар 
бир сїрєтчїнїн сїрєткерлик єз-
гєчєлїгї, стили, “почерки” бар. 
Асанда мекенчилдик, жарандык, 
атуулдук сезим жогорубу деп ой-
лойм. Ал єзїнїн кєкїрєк чынды-
гына жараша єнєрїн курчутуп ке-
лет. “Алтын кылымдын асыл адам-
дары”, “Кылым дастаны”, “Буюк-
кан кайран жылдыздарым” бу єзї 
эпикалык галерея, тарых. Аксы 
окуясында курман болгон жер-
дештерине жаны ачып, кєкїрєгї 
жарылса, бирде 2010-жылы аянт-
та окко учкан жигиттердин, кыр-
чындай жаш ємїрлєрдїн галерея-
сын жаратты. Ал бул ишти эў обо-
лу Адамдык парзым деп, адамдык 
ыйык бурчум деп тарыхка, келечек 
муунга тартты, анткени сїрєтчї 
келечек муун да, тарых да экинчи 
ирет бу апаатты кєрбєшї керек деп 
ой сызгырат. Кєз жаш бїгїн бол-
босо, эртеў кургайт, ал эми эс ту-
тум, эскерїї эч качан адам дили-
нен єчпєйт. Асан ушул ойду айт-
кысы келди. Канча тїн, канча кїн 

тартып ушул мезгилдин каарман-
дарына боёктон гїлдесте, кєкїрєк 
отунан тїбєлїк отту жакты...

Шейит кеткен жигиттердин кєр-
гєзмєсї єттї... чиновниктер кел-
ди... Кооз сєздєр сїйлєндї... Би-
рок, ошо кооз сєздїн артында ай-
тылбай тагдыр калды, айтылбай 
арман калды, жуулбай жаш акты... 
Ошонун єзїндє Асан сїрєтчї ката-
ры жашады. Мен билем, Асан мын-
дан атак-даўк алайын же мамле-
кеттик сыйлыкка илешейин дегени 
жок. Сїрєткердин бир ыйык бурчу 
–ал мезгилдин чындыгын ирмемге 
токтотуп калуу, ирмемди тїбєлїк-
кє айлантуу... Асандын иштеринен 
ошону байкадым... 

Бу картиналарды артынан їч-
тєрт жаш балдарын ээрчитип, ба-
тирден батир алмашып тартып 
жїргєнїн да кєргєнїбїз бар... Сї-
рєтчїнїн иштери Эскертїїнїн 
коўгуроосундай кагылып турат... 

Сїрєттєрдїн боёгу кургай элек... 
бирок, кээ бирєєлєрдїн эс тутуму 
эбак кургап калганы єкїндїрєт...

Асандын чыгармачылыгы єт-
кєн менен бїгїнкїнї туташты-
рып турган єзгєчє спираль. Анын 
сїрєттєрї кыргыздын чулу ду-
хун чагылдырып, анын єтмє ка-
тарлуу байланышын, тарых менен 
тагдырдын алейне симбиозундай 
кєрїнєт. Асан сїрєттєрїндє рет-
роспективдїї кабылдоону жана 

чагылдырууну, ошол эле учурда 
анын ойлору азыркы мезгилдин 
єзєктїї маселесин камтып турат. 
Асандын “Манасиадасы” бул ич-
ки рухтун уюгу катары, кєєнє та-
рыхыбыз менен тагдырыбыздын 
чагылышы катары, тереў мааниге 
ээ экендигин ар бир ушу багытта 
тартылган сїрєттєрїнєн сезїїгє 
болот. 

Саякбай манасчы, Бакай, Манас 
бу образдар магиялык реализмдин 
контекстинде тартылса да, андагы 
мистикалык сегмент ойдун кал-
пыган каймагын жан дїйнєбїзгє 
тереў туюндуруп турат. Боёктор-
дун аллегориясы, синтези, мета-
форасы менен экспрессиясы сї-
рєткердин масштабын гана ай-
гинелеп бербестен, анын ойлоо, 
ой-жїгїртїї мїмкїнчїлїгїнїн 
диапазонун кеўири чагылдырып, 
кєєнєлїк да, нарктуулук да кыр-
гыздын ички кїчтїї духу менен 
жуурулушуп турат. 

Асан єзї ой масштабын, ой жї-
гїртїї рамкасы билбеген, ошону 
менен катар сезбеген художник. 
“Улуу эл”, “Баян”, “Эл сыймыгы”, 
“Мурас”, “Бабалар баскан жол”, 
“”Байыркы кыргыз эли”, “Жети 
ата”, “Тїпкїрдєгї їн” сериялары, 
эмгектери бу рухтун бийиктиги. 
Асакемдин єзгєчєлїгї, ал кай-
сы бир тутумга кармалып кал-
бай ошол ой-чабыты менен мей-
киндик кеўдигин жаратып турат. 
Ал дїйнєнї буту менен таанып, 
кєзї менен сезген, туйган сїрєт-
чї экендигин, тээ ата-бабалардын 
тарыхы калган Алтайда, Орхон-
Енисейде, Тува, Хакасияда айлап 
жїрїп, дээрлик бир циклдерди жа-
ратып келгени аныктап да, ачык-
тап да турат...

Асандын кєргєзмєлєрї Россия-
да, Тїркияда, Казакстанда, Мон-
голияда ийгиликтїї єттї... Кай-
да болсо да, кайда жїрсє да анын 
сїрєттєрї кыргыздын улуулугун, 
кыргыздын кєєнєлїгїн, асылды-
гын чагылдырып келет.

Асандын бир єзгєчєлїгї ал, атак 
куубады, атак издебеди, наам сура-
бады...Тек гана жонуна мольберт-
ти асып, жаўы ойлорду тартканы 
сапарга аттанып турат. Бирок, из-
денген адамдын эмгеги єлбєйт... 
Ал жашайт. Ошол жашоо артынан 
сыйды да, атакты да ээрчитип ке-
лет...Ал эў оболу таланттын баа-
сы, таланттын кадыры... Аны сез-
гендер да, баалагандар да арабыз-
да аз эмес...

Сїрєтчїгє кандай каалоо жара-
шат? Эмне деп айтса жарашат?.. Ага 
кєздїн майы, боёктун майы курга-
басын...деп айткыбыз келет. Эм-
гек – атак-даўктын да, эў башкы-
сы Адамдыктын да башаты... Асан 
досум ушул мыйзам менен, Адам-
дыктын тїбєлїктїї мыйзамы ме-
нен жашап келет...

Султан РАЕВ,
КРнын эл жазуучусу

(Сїрєтчї Асан Турсункуловдун бейнесине 
айрым штрихтер )

Кыл калем


