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АРАКЕТ КЫЛУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ"

ГЕЗИТ – 
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АРХИВДИК 
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16-БЕТТЕ

9-БЕТТЕ

2-БЕТТЕ



2021-жылдын  5-ноябры2
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Глазго шаарында 1-ноябрда 
БУУнун климаттын 
єзгєрїїсї жєнїндє алкактык 
конвенциясынын тараптарынын 
26-конференциясынын дїйнє 
лидерлеринин Саммитинин 
ачылыш аземи болду.

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
SEC Шотландиялык кєргєзмє 
борборуна келип, ал жакта иш-
чаранын ачылыш аземине ка-
тышты. 

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаров 
2-ноябрда Бириккен Улуттар 
Уюмунун Климаттын єзгєрїшї 
боюнча алкактык конвенциясы-
нын тараптарынын 26-конферен-
циясынын Дїйнєлїк лидерлери-
нин саммитинде кайрылуу жа-
сады. 

«Бїгїн Кыргызстан бїткїл 
дїйнє жїзї сыяктуу эле Глазго 
саммитинин чечимдерин кїтїп 
жатат. 

Акыркы жылдары єлкєбїздїн 
табияты жана калкы климаттын 
єзгєрїїсїнїн терс кесепеттерин 

кадимкидей сезе баштады. 
Ошондуктан Кыргызстан Па-

риж келишиминин духун жана 
максаттарын сактай турганды-
гын билдирип кетем. 

Климаттын єзгєрїїсїн басаў-
датуу боюнча глобалдык єнєк-
тїккє, анын ичинде 2030-жыл-
га чейинки Улуттук деўгээлде 
аныкталган салымынын алка-
гында Кыргызстан жоопкерчи-
ликтїї жана ар тараптуу каты-
шууну улантат. 

Кыргызстан 2030-жылга чейин 
парник газдарынын эмиссиясын 
кырк тєрт (44%) пайызга кыс-
картуу максатын коюп жатат. 

Бїгїнкї кїндє дїйнєлїк эмис-
сиянын тїзїмїндє биздин єлкє-
нїн їлїшї анча чоў эмес, бол-
жол менен нєл бїтїн жїздєн їч 
(0,03%) пайызды тїзєт, ал эми 
эмиссиянын табияты єндїрїш-
тїк эмес, адамдардын жашоосу-
на байланышкан, башкача айт-
канда антропогендик мїнєзгє ээ.

Биздин эсептєєлєргє караган-
да, климаттын єзгєрїїсїн токто-
тууга багытталган орто мєєнєт-
тїї шашылыш чараларды ишке 

ашыруу їчїн жети миллиард 
АКШ доллары талап кылынат», - 
деди Президент Садыр Жапаров.

Андан ары сєзїн улап: 
“2050-жылга чейин Кыргызстан 
єнїгїїнїн жашыл платформа-
сында кємїртексиз жетишїїгє 
аракет кылат. 

Кайра жаралуучу энергия бу-
лактары, биринчи кезекте гид-
роэнергетика — кємїртексиз сая-
саттын локомотиви болуп кал-
макчы. 

Биз табиятка зыян келтирбес-
тен, єнєр жай тармагын жана ту-
рак жай коммуналдык секторун 
кємїртектик энергия булактары-
нан, биринчи кезекте кємїр жа-
на мазутту колдонуудан арыл-
тып, аны электр энергиясына то-
лук єткєрїї їчїн кичи жана орто 
гидроэлектрстанцияларын куруу 
боюнча долбоорлорду ишке ашы-
рууну баштадык.

Бїгїнкї кїндє онго чукул ки-
чи жана орто гидроэлектростан-
циялар курулуп жатат. Айрым-
дары жакында эле ишке берил-
ди. Жарым-жартылайы келерки 

жылдын акырына барып ишке 
киргизилет. 

Париж келишиминин духуна 
ылайык, мен єнїккєн єлкєлєр-
дїн инвесторлорун гидроэнер-
гетикалык тармакта, анын ичин-
де мамлекеттик-жеке єнєктєш-
тїк принциптеринин негизинде 
єз ара пайдалуу кызматташууга 
чакырам. 

Прогрессивдїї технология-
лар, инновациялар жана ноу-хау 
болбосо, Кыргызстан їчїн план-
даштырылган мєєнєттє „жашыл“ 
экономикалык єсїшкє жана кє-
мїртексиз жашоого жетїї кы-
йын болот. 

Буга байланыштуу бардык 
кызыкдар тараптарды, биринчи 
кезекте эл аралык кєп тараптуу 
банктарды, климаттык фонддор-
ду жана корпорацияларды биз 
менен олуттуу диалогго чакы-
рам”, - деди. 

“Кыргызстан їчїн кылымдар-
дан бери келе жаткан мєўгїлєр-
дї, суу ресурстарын жана улуу 
тоолорду климаттын єзгєрїїсї-
нєн гана эмес, экономикалык 

абийирсиз ишмердїїлїктєн сак-
тап калуу єтє маанилїї. 

Тилекке каршы, Кыргызстанда 
мындай прецеденттер бар, ошон-
дуктан мен дїйнєлїк коомчулук-
ту мындай бизнес практикасына 
биргелешип каршы турууга ча-
кырам.

Ыўгайлашуу программалары 
жана долбоорлору айыл чарба, 
суу ресурстары, энергетика, єнєр 
жай, єзгєчє кырдаалдар, калк-
тын саламаттыгы, токойлор жа-
на биотїрдїїлїк сыяктуу аялуу 
секторлордо ишке ашырылат.

Биздин єлкєнїн токсон тєрт 
пайызы тоолор экенин эске ал-
сак, алдыдагы иштердин масш-
табы эбегейсиз.

Аларды ишке ашыруу дээрлик 
їч миллиард АКШ долларын та-
лап кылат. 

Климаттын єзгєрїїсїнїн терс 
таасирине байланыштуу мен айт-
кан кєйгєйлєр кєп жагынан кєп-
тєгєн тоолуу єлкєлєргє мїнєздїї. 

Аларды чечїї їчїн єкмєттєр-
гє, анын ичинде Кыргызстандын 
єкмєтїнє тышкы жардам зарыл.

Буга байланыштуу биз Глаз-
гонун чечимдеринде єнїгїп ке-
ле жаткан тоолуу єлкєлєр їчїн 
єзїнчє, максаттуу каржылоону 
кароону сунуштайбыз. 

Атап айтканда, биз мєўгї-
лєрдї, токойлорду жана биоло-
гиялык кєп тїрдїїлїктї сак-
тоого, табигый кырсыктарга 
даярдыкты жакшыртууга, тоо-
луу жамааттарга, айрыкча аял-
дарга жана балдарга социалдык-
экономикалык колдоо кєрсє-
тїїгє басым жасоо менен, кли-
маттын єзгєрїшїнє ыўгайлаш-
тыруу боюнча максаттуу прог-
раммаларды ишке ашыруу їчїн 
БУУнун калкасында атайын 
фонд тїзїїнї сунуштайбыз.

Узак жана кооз сїйлєгєн-
дєрдїн доору єттї, максаттуу, 
ырааттуу жана натыйжалуу ара-
кет кылууга убакыт келди», - деп 
сєзїн жыйынтыктады Президент 
Садыр Жапаров.

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын орун басары 
Эдиль Байсалов 3-ноябрда 
Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Глазго 
шаарында БУУнун климаттын 
єзгєрїїсї жєнїндє 
алкактык конвенциясынын 
тараптарынын 
26-конференциясынын 
Дїйнє лидерлеринин 
саммитине катышуусунун 
алкагында БУУ Катчылыгына 
маек курду.

Маектин жїрїшїндє Эдиль 
Байсалов Кыргыз Республика-
сында климаттын єзгєрїїсїнїн 
таасири тууралуу токтолуп, биз-
дин єлкє климаттын єзгєрїїсї 
маселесине чоў маани берет деп 
белгиледи.

«300 жыл бою жерди бул-
гаган мамлекеттер єз ишмер-
дїїлїгїнїн кесепеттери їчїн 
жоопкерчиликтен качпайт жа-
на тїзїлгєн экологиялык кєй-
гєйлєрдї єнїгїп келе жаткан 
єлкєлєрдїн эсебинен чечпейт 
деп ишенем. Ошондуктан биз эл 

аралык коомчулукка элдин жа-
шоосун єзгєрїп жаткан климат-
тын шарттарына адаптациялоо 
боюнча єкмєттїн кїч-аракетин 
ачык-айкын компенсациялап бе-
рїїсї боюнча кайрылабыз», – де-
ди Эдиль Байсалов.

Ал билдиргендей, мындан ары 
заманбап технологияларды пай-
даланууга єзгєчє кєўїл бурулат.

Маектин жыйынтыгында 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасынын орун басары Эдиль                
Байсалов Кыргыз Республикасы-
нын БУУ жана анын институтта-
ры менен кызматташуусун жого-
ру баалады.

Даярдаган 
Таалайбек ТЕМИРОВ

Кыргыз Республикасынын 
Президенти Садыр Жапаровдун 
Улуу Британия жана 
Тїндїк Ирландия Бириккен 
Падышалыгынын Глазго 
шаарында 1-2-ноябрь кїндєрї 
жумушчу сапары менен болду.

Мамлекет башчысы БУУнун 
климаттын єзгєрїїсї жєнїндє 
алкактык конвенциясынын та-
раптарынын 26-конференциясы-
нын Дїйнє лидерлеринин сам-
митинин ачылышына катышып, 
климаттын єзгєрїїсї боюнча 
кайрылуу жасады.

Садыр Жапаров Саммиттин 
аянтчасында бир катар єлкє-
лєрдїн лидерлери: Монголиянын 
Президенти Ухнаагийн Хурэлсух, 
Армениянын Президенти Армен 
Саркисян, Канаданын Премьер-
министри Джастин Трюдо, Ис-
ландиянын Премьер-министри 
Катрин Якобсдоуттир, Индия-
нын Премьер-министри Наренд-
ра Моди, Француз Республика-
сынын Президенти Эммануэль 
Макрон, Кувейттин шейхи Сабах 
Халид аль-Хамад ас-Сабах жа-
на Шри-Ланканын Президенти 

Готабай Ражапакс жана Япония-
нын Премьер-министри Фумио-
Кисида менен эки тараптуу жо-
лугушууларды єткєрдї.

Ошондой эле, эл аралык кар-
жы мекемелеринин жетекчиле-
ри: Ислам єнїктїрїї банкынын 
Президенти Мухаммад бин Сулей-
ман Аль-Джассир, Азия єнїктї-
рїї банкынын Президенти Маса-
цугу Асакава, Европа реконструк-
циялоо жана єнїктїрїї банкынын 
Президенти Одил Рено-Бассо жа-
на Жашыл климаттык фондунун 
аткаруучу директору Янник Гле-
марик менен жолугушту.

Саммиттин алкагында єлкє 
лидерлери жана делегация баш-
чылары їчїн Улуу Британия жа-
на Тїндїк Ирландия Бириккен 
Падышалыгынын їй-бїлєсї та-
рабынан кабыл алуу болду.

Мындан тышкары, Садыр          
Жапаров Facebook (Meta) ком-
паниясынын глобалдык турук-
туулук боюнча директору Эдвард 
Палмиер менен жолугушту, ан-
дан соў аталган ири социалдык 
тармактын павильонунда кыр-
гызстандыктарга тїз эфирде кай-
рылуу жасады.

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр ЖАПАРОВ:

"УЗАК ЖАНА КООЗ СЇЙЛЄГЄНДЄРДЇН ДООРУ ЄТТЇ, МАКСАТТУУ, 
ЫРААТТУУ ЖАНА НАТЫЙЖАЛУУ АРАКЕТ КЫЛУУГА УБАКЫТ КЕЛДИ"

ЖОЛУГУШУУЛАРГА БАЙ 
ЖЕМИШТЇЇ САПАР

КЛИМАТТЫН ЄЗГЄРЇЇ МАСЕЛЕСИНЕ 
ЧОЎ МААНИ БЕРИЛЕТ
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К
ыргыз журналисти-
касы бїгїнкї кїнї 
дїйнєлїк массалык 
маалымат каражатта-

рынан калышпай, укмуштуудай 
єзгєрїїлєргє ээ болду. Интер-
нет тармагы болуп кєрбєгєндєй 
єнїгїп, бир журналисттин жа-
зып койгон маалыматы чет тил-
дерге которулуп, бїтїндєй єл-
кєгє тез арада жайылып кетїї 
мїмкїнчїлїгї тїзїлдї. Дїй-
нєнїн тездик менен єзгєрїп 
жаткан шартында маалымат-
ты  жазып, чыгарганга чейин 
анын мааниси эскирип калган 
учурлар кездешїїдє. Дїйнє-
нїн мынчалык глобалдык єз-
гєрїїсї албетте биринчи ке-
зекте журналисттерден мобил-
дїїлїктї, оперативдїїлїктї 
талап кылат. “Ким маалыматка 
ээ болсо, ошол дїйнєнї башка-
рат” принцибинде азыр сабат-
туу жана ынанымдуу жазылган 
оперативдїї маалымат ар бир 
адамга аба менен суудай керек. 
Космикалык ылдамдык менен 
чуркаган дїйнєдє жаўылыктар-
ды алып жетишип калуу негиз-
ги азык болуп жатса, аны тез-
дик менен бере калуу ошончолук 

машакаттуу. Бул жагынан алган-
да журналистиканын казанын-
да кайнап жаткан кесипкєйлєр-
дїн эмгегин баатырдык десек бо-
лот. Мындай ылдамдыкка жети-
шип калуу їчїн акыркы жылда-
ры кєптєгєн газеталар жабылып, 
анын аталышын алган сайттар 
ачылды. Эгемендїїлїк алган 
жылдардын башында радионун 
жана гезиттин ролу єзгєчє бол-
гон. Кийин телевидение негиз-
ги маалымат каражатына айлан-
са, андан соў интернет-сайт кє-
бїрєєк натыйжасын берди. Эми 
ушул тєрт категориянын баарын 
бириктирип, социалдык тармак 
єзїнє камтыды. Кайсы гана 
маалымат каражатына маалы-
мат жарыяланбасын, ал социал-
дык тармакка чыкмайын калыў 
катмарга жетїїсї кыйындап 
баратат. Андыктан, блогерлер 
тїз эле социалдык тармактар 
– инстаграм, фейсбук, телег-
рамм, мессенжер, твиттер, ват-
сап, ютуб каналдары аркылуу 
маалыматтарын жайылтып, бир 
эмес, бир канча єлкє дароо кє-
рє ала тургандай мейкиндикке 
чыкты. Мындан улам жарандык 
журналистика кїчєдї. Бардык 

жарандар журналист болуу ти-
лектерине бат эле сїўгїп ки-
ришти. Бирок, кесипкєй жур-
налисттер даярдаган продук-
циялар канчалык салмактуу 
жана жеткиликтїї экенин мез-
гил єзї ылгап берїїдє. Ошон-
дуктан, “Массалык маалымат 
каражаттары жєнїндє” мый-
зам мезгил ыргагына жараша 
толук єзгєртїлїшї жана бло-
герлерди тескеген атайын мый-
зам жазылышы керек. Антпе-
се, биз сыяктуу кичинекей єл-
кє эмес, Россия да, Америка да 
интернет айдыўында ээ-жаа 
бербей кеткен маалыматтарды 
ооздуктоого алы жетпей олту-
рат. Аларды єзїнчє мыйзам ме-
нен тыюу да мїмкїн эмес экенин 
айтышууда. Андыктан, блогер-
лерди єзїнчє бєлїї керек. 

Алгачкы гезит жарык кєргєн  
жылдан бери анын ролу эбе-
гейсиз зор болгонуна тарых єз 
баасын берээр. Азыр да гезит-
тердин кєбї жабылганы менен 
тастыкталган маалыматтарды 
берїї  жагынан салмагы оор 
бойдон калды. Гезит – архив, 
жоголбой сакталып калчу до-
кумент. Аны 50, 100 жылдан 

кийин да окуй берїїгє болот. 
Канчалык ар тїрдїї медиа тар-
магы ачылса да гезит єз жїзїн 
сактап, тарых бетинен жого-
луп кетпей турганын мезгил 
єзї кєрсєтїїдє. 

30 жылдык эгемен мамлеке-
тибизде журналистиканын бас-
кан жолу кандай болду, бараткан 
багыты, келечеги кандай болот?  
Бул боюнча айрым журналист-
тер жооп беришти.

7-ноябрь - Басма сєз жана маалымат кїнї

КТРКнын кыргыз радиосунун 
журналисти Таалайгїл 
ЧАБДАРОВА:

- Улуттук журналистиканын соўку 30 жыл-
дагы абалы мамлекеттин коомдук-саясий, 
социалдык-экономикалык абалынан кєз ка-
ранды болду. Эркин, демократиялуу єлкє-
бїз деген ураан менен СССР деген ири дер-
жаванын бардык жєрєлгєсїн жокко чыгаруу 
процессин баштан кечирдик. Журналисттер 
ошол процесстин бирин калтырбай чагыл-
дырды. Азбы-кєппї, жаманбы-жакшыбы єсїї 
болду, иргелди, ак-карасы, ал турсун “сары-
сы” аралашкан жаўы медианы жаратып ал-
дык. Дагы деле єнїгїї жолундабыз. Карама-
каршылык, атаандаштык бар. Бирок, эў не-
гизгиси улуттук улуулугубузду танбайбыз. 
Ар дайым ушул нерсе баарыбызды бирикти-
рет. Мамлекеттик басылмалар журналисти-
канын кєч башында турат десем жаўылыш-
пайм. Кыргыз журналистикасынын коомдо 
бийик интеллектуалдуу, жаўыча ой жїгїрт-
кєн, єз оюн ачык айта алган муунду тарбия-
лоодогу орду єзгєчє. Айтканга оўой, бирок 
єтє чоў жоопкерчиликтїї жана мамлекеттин 
бїтїндїгїнє опол тоодой салым кошкон бул 
- журналистика. 

Сымбат МАКСУТОВА

 “Жаўы ордо” 
гезитинин башкы 
редактору 
Зулпукар 
САПАНОВ: 

- Эгемендїїлїк алган жыл-
дардын башында гезит єтє 
популярдуу болгон. Мелис 
Эшимканов иштеп турганда 
газетанын кадыры єсїп, бар-
дыгы окушчу. Интернет чык-
канда сайттар кєбєйдї. Ошон-
до кєбї “эми гезиттин кїнї 
бїттї, алар ишин токтотот” 
деп айтышкан. Бирок, гезит 
эч качан жоголбойт. Сайтта-
гы, интернет-баракчалардагы 
маалыматтар жоголуп кети-
ши ыктымал, бирок гезитте-
ги маалыматтарды качан бол-
со окуй берїїгє мїмкїн. Ге-
зиттин єз орду бар, ал эч ка-
чан жок болуп кетпейт. Ке-
сиптештеримдин єлкєбїздїн 
єнїгїп-єсїїсїнє єз салым-
дарын кошо берїїсїнє тилек-
тешмин.

“Кут билим” гезитинин башкы 
редактору Кубат ЧЕКИРОВ:

- Азыр журналистиканын структурасы 
єзгєрдї, мурдагыдай тєрт багытта иштеген 
ММК эскирди. Азыркы турмушубузга муль-
тимедиалык форматта иштеген жаўы медиа 
кирди. Чоў-чоў телекомпаниялар болобу, ге-
зит болобу, баары социалдык тармактарда єз-
дєрїнїн баракчаларын ачууга аргасыз болу-
шууда. Маалыматтарын соцтармак аркылуу 
таратпаса ал жалпы элге жетпей калуу кор-
кунучу туулду. Болгондо да алар мультиме-
диалык маалыматтарды таратышууда. Азыр 
эл жєн эле текст жазып, сїрєт берип койгон-
го ыраазы болбой калышты. Жаўы медианын 
келиши жаўы жоопкерчиликти жїктєєдє. Са-
нарип этикасы, санарип коопсуздук деген тї-
шїнїк келип чыкты. Мунун бардыгы азыркы 
журналисттердин кїнїмдїк ишмердигиндеги 
эске ала турган орчундуу жагдайлар. 30 жыл 
мурда кабыл алынган “Массалык маалымат ка-
ражаттары жєнїндє” мыйзамы кабыл алынып 
жатканда интернеттин карааны да жок болчу. 
Азыркы интернеттеги ютубер, блогерлердин 
ишмердиги бул мыйзамда каралган эмес. Эгер 
биз азыр мыйзамды кайра карасак, журна-
лист деген кесиптин єзїн талкуулашыбыз ке-
рек. Анда кесипкєй журналистке басым жа-
соо зарыл. Биз азыр тарыхый єзгєрїїлєрдїн 
кырдаалында жашап жатабыз. 

Белгилїї журналист, 
“Кыргыз китеп” 
палатасынын директорунун 
орун басары Кален 
СЫДЫКОВА:

- Совет єкмєтї кыргыз журналисти-
касынын єнїгїп-єсїїсїнє чоў таасирин 
тийгизди. 100 жылда дїйнєгє бат аралаш-
тык. Азыр болсо чоў чайналуудан єтїп 
жатабыз. Ушундай єйдє-тємєндє чайпа-
лып отуруп, єлкєбїз прогресске жетет деп 
тереў ишенем. Анын єнїгїїсїнє журна-
листтердин эмгеги зор. Ушундай заманда 
журналисттер коомдо болуп жаткан ма-
селелерге бир тараптуу баа бербеши ка-
жет. Кєз карандысыз журналисттер чет 
єлкєнїн акчасына сатылып, элдин аў-
сезимине тескери таасир берчї маалымат-
тарды тарата бербей, прогресске жетки-
рїїчї, элди жакшы маалымат менен ээр-
читип алуучу кїчкє ээ болушу керек. Не-
гизи журналисттер табиятынан сынчыл эл 
болот. Бирок, сындайт десе эле жалаў жа-
ман жактарды айта бербей, єлкєнїн єргє 
карай єнїгїїсїнє пайда келтириши керек. 
Ушул учурдан пайдаланып, бардык жур-
налисттерди майрамы менен куттуктап, 
чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.

ГЕЗИТ – КАДЫРЫ БИЙИК 
АРХИВДИК ДОКУМЕНТ



- Мундузбек, журналисттик 
кесипти кандайча тандап кал-
дыў? Же бул сага ыроолонгон 
калемгерлик касиеттин ары 
жагында биз билбеген да сыр-
лары барбы?

- Бул суроого бир сєз менен 
жооп берїї кыйын болсо да, ай-
тайын: журналист болуп калы-
шыма єзїм билип-билбей утур-
лаган табигый бир сезим “код-
го” салгандай тїздєн-тїз тїрт-
кї болду окшойт. Эў эле кичи-
не кезимде кагазды, китепти, ка-
лемсапты  кол сыялап, бир нер-
се чиймелегенди жакшы кєрчї-
мїн. Кєркєм китепти кєп окуйм. 
5-класста ыр жаза баштадым. 
Биринчи мугалимиме арналган 
“Эжейиме” деген алгачкы ырым 
“Жаш ленинчи” журналына чык-
кан. Єз жазганымды басма бети-
нен кєрїї мага сыйкыр дїйнє ач-
кандай таасир эттиби, ошондон 
тарта райондук гезитке кабар да 
жаза баштадым. Анда ар бир їй-
бїлє райондук, областтык, рес-
публикалык гезиттерди, ага ко-
шуп тїрдїї-тїрдїї журналдарды 
бир санын кетирбей алчу. Айы-
лыбыздан чыккан Баатыр чабан 
Макиш Саякбаев менен мектеп-
те жолугушуу болуп, ал туура-
луу Тоў райондук “Эмгекчил” ге-
зитине “Баатыр биздин мектеп-
те” деп жазып жиберсем, бакый-
та чыгарып коюшуптур. Канат 
таккандай катуу шыктанып кал-
дым. Кєз менен кєрїп, элге таа-
нытууга татыктуу деп тапканда-
рым жєнїндє тынбай жаза баш-
тадым. Райондук гезит менден 
орун аябады... Кичине тура тї-
шїп областтык “Ысык-Кєл прав-
дасы” гезитинин активдїї кабар-
чысына айландым. Ушул эки ге-
зит менин калемгер тагдырыма 
чындап сїрєєнчї болду десем 
болот. 7-класста экенде “Эмгек-
чил” гезитинин редакциясы ме-
ни Сагындык Ємїрбаевдин “Бо-
роондуу кїндєр” деген китеби 
менен сыйлады. Кабар-макала 
жазуу мага ушунча кызык, оўой 
жана ырахаттуу болсо, алигидей 
сыйлыктан кийин айыл, мектеп 
атын чыгарып жазмайын тура 
албай калдым. 

“Бала кездеги илимиў таш бе-
тине чегилген сїрєт сыўары”, - 
деп Чыгыш ойчулу Саади айт-
кандай, балалык кездеги ушун-
дай унутулгус ирмемдер боло-
чоктогу кесип жолумду кїн му-
рун аныктап койгон кєрїнєт.    

- Университетти бїткєндєн 
кийин республикалык басма 
сєздєрдє, кийин Єкмєттїн ап-
паратында жооптуу кызматта 
иштеп жїргєн кезиўде эле эл-
журтка таланттуу журналист, 
чарчап-чаалыкпас мыкты ка-
лемгер катары атагыў чыгып 
турган ємїр жолуўа кандай 
баа бересиў?

- “Эгер тагдыр мага кайра 
туулуу бактысын ыйгарса, анда 

мен кайра эле жаным жактыр-
ган Ысык-Кєлдї тандап алаар 
элем”, - деген Мухтар Ауэзовдун 
сєзї бар. Ошонун сыўары, эгер 
мен деле кайра жаралсам, кан-
жанга бек орногон калемгерлик 
турмушту – кызык журналист-
тик кесипти тандап алаар элем 
деп ойлойм. Ооба, эмгек жолум-
ду “Ленинчил жаш” гезитин-
де кабарчылыктан баштап, ки-
йин “Эркин Тоо”, “Ден соолукка 
миў кеўеш” гезиттеринде иштеп, 
шартка жараша ар кыл жылдарда 
комсомолдун Борбордук Коми-
тетинде, Ысык-Кєл обкому, об-
ласттык кеўеште, Єкмєттє жооп-
туу кызматтарды аркалаган учу-
рум болду. Эки жыл Ташкентте-
ги Жогорку партиялык мектепте 
окудум. Бирок, кайда болбоюн, 
кандай кызматта иштебейин, 
сєз баккан журналист экеним-
ди бир мїнєт эсимден чыгарбай, 
турмуш окуяларына баамчыл кєз 
менен їўїлїп, кєўїл сїйгєн те-
маларда “экинчи майдан” тїзїп, 
жекече кагаз-калем менен сыр-
дашууну тынымсыз уланттым. 
Мамлекеттик кызматтарым єсїш 
да, сабак да берип, бир эле мез-
гилде жазгандарым басма бетине 
чыгып турду. Ал жылдарга єкїн-
мєк турсун, сыймыктанам! 

- Кєп жылдан бери кандай-
дыр бир мамлекеттик ж.б. ка-
бинетте жылбай олтуруучу 
кызматтарда  иштєєдєн єз эр-
киў менен биротоло баш тар-
тып, эркин иштеп, жалаў га-
на  ар кандай багыттагы ки-
теп жазууга биротоло єтїп 
кетїї чечимине келишиўдин 
негизги себептерин чечмелеп 
берсеў?

- Дегеле эркин, эч ким, эч нер-
сеге кєз каранды болбой иште-
генге не жетсин. Мен андай “єз-
гєчє режимди” эртелеп тїзїп 
алып, 2010-жылдан биротоло 
єз алдынча чыгармачылыкка 

єттїм. Мындайча айтканда, 
такай їйдє иштей баштадым. 
М.Шолохов: жазуучуга їч эле 
нерсе – стол, кагаз, калем керек 
дегендей, ошондой эркин, ша-
шылбай отуруп иштеген убакта 
башта ойдо жашап, турмуш агы-
мы менен окуялар шыкак бер-
ген идея-сюжеттерди камтыган 
майда-чоў китептер биринин ар-
тынан бири єзїнєн-єзї жаралып 
келди... 

- Баш-аягы канча китеп жа-
зып чыгарууга жетиштиў?

- Табият, медицина, тарых, 
улуттук рух, ыйман-адеп ж.б. те-
маларда, ошондой эле портрет-
тик очерк їлгїсїндєгї 46 пуб-
лицистикалык китептин авто-
ру болдум. Андан тышкары, тї-
зїїчї же жооптуу редактор бо-
луп чыгарган китептердин саны 
50дєн ашты. Орусча чыкканда-
ры да бар. 

- Кыргызстандын кєрїнїк-
тїї мамлекеттик жана коом-
дук ишмерлеринин, атактуу 
жазуучу-акындардын, таа-
нымал эмгек баатырлары-
нын жана эмгеги сиўген ин-
сандардын басып єткєн жол-
дорун, ємїр таржымалдарын, 
коомго сиўирген эмгектерин 
баяндаган кєп сандаган ав-
тобиографиялык, кєркєм-
публицистикалык китептер-
ди сенден кєп жазган эч ким 
жок болуш керек. Ал чыгар-
малар їчїн архивдик, ж.б. ма-
териалдарды таап чыгуу, топ-
тоо, иретке салуу жана кєр-
кємдєп жазуу жогорку эру-
дицияны, зиректикти, кєп 
окуп, кєптї билїїнї талап 
кылаарынан улам сендеги 
энциклопедиялык бай тїшї-
нїктїн, сєз байлыгынын мол-
дугунун кенчи катылып жат-
кандыгынан кабар берет деп 
эсептеймин. Ошондуктан, са-
га чоў ишеним менен єздєрї 

тууралуу кимдер китеп жа-
зууну сунушташкандыктары  
тууралуу да кененирээк кеп 
козгой кетпейсиўби...

- Эч убакта тигил же бул бел-
гилїї адам жєнїндє заказ ме-
нен же атайын план тїзїп ки-
теп жазайын деген ой ниетим-
де да жок. Єзїм жакшы билген, 
сыйлаган, башкысы – адамдык 
нарк-насилин бийик баалаган, 
пейил, дух, иш-эмгеги сабактуу 
болгон кызык тагдырлуу адам-
дар жєнїндє гана жазам. Андай 
каармандар мени жаз, дагы таа-
ныт, тарыхта калайын деп суран-
байт, эч кїтїїсїз, эч камылгасыз 
турганда эле инсандык элестери 
эркти бийлеп алып, жан-дїйнє, 
баскан жолун боордоштой дил-
ди тєшєп жазбасам, тынч ала ал-
бай калам. Тимеле жер тїбїн-
дє кенчидей, кызыл чокко жїз 
албырткан устадай, дагы тагы-
раагы – кїн-тїн таш ташыган ка-
торжниктей иштегим келет. Эр-
гїї кїчї, тамга-сєздїн барактан 
баракка єткєн гипноздой касие-
ти ошончолук эле бар... Маселен, 
легендарлуу маданият минист-
ри Кїлїйпа Кондучалова жє-
нїндє китебимди ошондой бир 
дем менен жазгам. Эже: минтип 
жаз, минтип макта деп бир ооз 
шек бербесе да, китеп кєлємї 300 
беттен ашканда єзїмдї араў “ко-
манда” берип токтотком. Кайран 
киши жаткан бир кенч, жан сы-
рын башта эч бир (!) журналист 
же жазуучу эркин-кенен ача элек 
сырдуу материктин єзї эле! 

“Кыргыз медицинасынын 
жылдыздары” деген серияда: 
И.Ахунбаев, М.Миррахимов, 
М.Мамакеев, К.Рыскулова, Д.Ку-
даяров, Р.Оморов, Ж.Акималиев 
ж.б. улуттук медицинанын чы-
гаан устаттары жєнїндє 10 ки-
теп жаздым. Бул кайталангыс, 
чыныгы кесип фанатиктеринин 
сыр дїйнєсї мени єзїнчє эле бир 
чоў мектептен єткєргєндєй бол-
ду. Ал эми жарыкчылыктан кє-
чїшкєн: Ж.Аманбаев, Н.Исанов 
агаларды кезинде Балыкчыда 
Ысык-Кєл обкомунда иштеген-
де жакшы билчї элем, алар туу-
ралуу журналисттик баян куруу 
мен їчїн єткєн кїўдєрдї кайра 
бир тирилткендей эргип иштєє-
гє алда немедей шыктандырды. 

Бир адам жєнїндє китеп жазуу 
мемуар же санжыра жазгандай 
жеўил дегендер бар. Тереў жа-
ўылышышат! Тїшїнгєн кишиге 
журналисттик жумуштун эў оору 
да, эў жооптуусу да – дал ошол 
портреттик очерк. Эр болсоў, ай-
талы, їч-тєрт барак ємїр баян 
же кыскача резюмеден ой учугун 
жип чубагандай чубап аналити-
калык їлгї-заты бар чоў чыгар-
ма жаратып кєр! Кээде андайды 
чоў-очойгон роман жазган жа-
зуучу да жарата албайт. 

Менин чыгармачылык изде-
нїїмдїн бир сєзгє алчу жемиши 
– бул 2015-жылы жарык кєргєн 
48,75 басма табактык “Алыкул 
энциклопедиясын” жазганым. 
Чынында, ушул эмгегим менин 
улуу Алыкул арбагы алдында ка-
лемгерлик таазимим жана пуб-
лицисттик кєп жылдык иш єтєл-
гєсїнє берген отчетум! 

- Ушунча китеп, эмгек жа-
ратууга убакытты кандайча 
їлєштїрєсїў? Илхом сага кай-
сы убакта келет? Кїн дебей, 
тїн дебей жаза бересиўби?

- Убакыт жетишпейт дегенге 
ишенбейм. Иштей билсеў, издене 
билсеў, эмгектїї кишиге убакыт 
ар качан жетишет. Ал їчїн кїн-
тїн талбай кагаз чиймелеп, баш 

кєтєрбєй иштєєнїн зарылдыгы 
да жок. Илхам, шык деген – ой-
дун, ойго катарлаш саат-мїнєткє 
карабай сєз менен энедей тол-
гоо тартуунун єзї. Кези келген-
де, єзїўдєн-єзїў калемге байла-
нып, токтоно албай каласыў...  

- Єзїў да роман, повесть, аў-
геме, ыр тїрмєктєрїн жазып, 
китеп кылып чыгардыўбы?

- Жок, роман да, повесть да, 
аўгеме да жазган эмесмин. Жан 
сїйгєн кесибим журналист бол-
гон соў, “суу кошпос” журналист 
бойдон калдым. А аманчылык 
болсо, жакынкы келечекте “Чер-
новиктей биздин ємїр” деген ыр 
жыйнагымды басмадан чыгарсам 
деген оюм бар. 

- Азыркы кїндє кандай  ки-
тепти жазып-даярдоонун  їс-
тїндє иштеп жатасыў?

- Азыр 5 китептен тур-
ган “Ысык-Кєл жана ысык-
кєлдїктєр”, “Сиздин замандаш-
тын жазгандары” деген аталыш-
тардагы публицистикалык ки-
тептердин їстїндє иштеп жатам. 
Курсташым, чыгаан журналист 
жана жазуучу Абдиламит Мати-
саков жєнїндє “Жїрєгїндє кїн 
жашайт” деген китебим басма-
дан чыгууда.

- Кїндєлїк жазып жїрїїгє 
кандай карайсыў? Чыгарма 
жаратууда аны колдонгон 
учурларыў болдубу?

- Ар бир журналист сєзсїз кїн-
дєлїк жазуу керек. 1994-жылдан 
бери кїндєлїк жазам. Ушул жы-
лы ошондой кїндєлїк жазуула-
рынын негизинде “Коронавирус, 
ак-кара окуялар, шайлоо жана 
элдик жеўиш: 2020-жыл” деген 
китебимди басмадан чыгардым. 

- Дїйнєлїк жана кыргыз 
акын-жазуучуларынын ичи-
нен кимдерди туу тутасыў жа-
на эмне їчїн?

- Антон Павлович Чеховду ку-
мирим санайм. Н.Гоголду, М.Шо-
лоховду, К.Паустовскийди, В.Ги-
ляровский менен В.Песковду 
жакшы кєрєм. Єзїбїздун акын-
жазуучулардан, албетте, Алыкул 
менен Чыўгызга таазим этип, Сї-
йїнбай Эралиевди кайталап оку-
гандан тажабайм. Бул калемгерлер 
ойду, сезимди єстїрїп, жашоого 
эмне їчїн келдиў, эмне їчїн жа-
шап жатасыў жана артыўа эмне 
из калтырып кетесиў деген су-
роолорду ар бир чыгармасынан 
дембе-дем эскертип турат. 

- Баш кошуп жатышкан жаш 
їй-бїлєлєргє кымбат баалуу 
буюм-тайым бергенден кєрє, 
руханий байлыктын кєрєў-
гєсї болгон дїйнєлїк жана 
улуттук шедеврлердин том-
том китептерин, ар тїрдїї эн-
циклопедияларды, ж.б. ыроо-
лоо, сый кылып тартуулоо де-
милгесине кандай карайсыў?

- Ыраматылык акын инибиз 
Алик Акималиевдин: “Китеп-
тер – бул баа жетпеген казына, 
китептер – бул Кудай уктап жат-
кан їй”, - деген саптары бар эле. 
Калетсиз! Сыйга, белекке китеп 
тартуулаганды єзгєчє маданият, 
єзгєчє кєўїл майрамы санаган-
дарды айрыкча врачтар арасынан 
кєп кєрдїм. Мен алардын чын 
адамдык єрнєк, ички чоў рухий 
байлык, зирек эс интеллигент-
тик тереўдигинен не бир килем 
менен баскан, кїн тийбес хан са-
райларда жашаган рух-дїйнєсї 
жарды, акчасын бала-жардан ар-
тык санаган тар чеке сасык бай-
лар садага кетсин дейм!.. 

Маектешкен
Таалайбек ТЕМИРОВ

Сїрєттє: Мундузбек Тентимишев кєрїнїктїї мамлекеттик жана 
коомдук ишмер Кїлїйпа Кондучалова менен. 2009-жыл. 

Сєз баккан...

ЄМЇР БААСЫ – ЖУРНАЛИСТТИК ТАГДЫР
Публицист, Кыргыз 
Республикасынын 
маданиятына 
эмгек сиўирген 
ишмер, Алыкул 
Осмонов атындагы 
сыйлыктын, Эл 
аралык Тїрксой 
сыйлыгынын 
лауреаты Мундузбек 
Тентимишев менен 
дил-маек.
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Берекелїї кїз

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин депутаттыгына бир 
мандаттуу №11 Алай округунан 

кандидат Тоотаев Улукмырза 
Абдилашимовичтин шайлоо 

ПРОГРАММАСЫ

Мен, Тоотаев Улукмырза Абдилашимович 1993-жылы Ош облусун-
дагы Кара-Кулжа районунун Ылай-Талаа айылында туулгамын. Ор-
то мектепти аяктаган соў Кыргыз мамлекеттик улуттук университе-
тинин юридикалык факультетине тапшырып, 2017-жылы ийгилик-
тїї аяктагамын. Азыркы учурда жеке ишкерлик менен алектенем. 

Менин саясий кєз карашым - бул элдин жалпы жыргалчылыкка 
жетишїїсї. Дїйнєлїк ойчул Цицерон айткандай: «Элдин жыргал-
чылыгы – бул жогорку мыйзам». Депутаттыкка талапкерлигимдин 
койгонумдун себеби, бул элдин жашоо шартын жогорулатуу, мый-
замдарды иштеп чыгуу жана мамлекеттин туруктуулугуна єз салы-
мымды кошуу.

МЕН КЄРСЄТКЄН ПРОГРАММА:

1. Билим берїї тармагы
- коррупцияны жоюу;
- айлыктарын кєбєйтїї;
- турак жай маселелерин чечїї;
- билим берїї системасын санариптештирїї; 
- билим сапатын жогорулатуу.

2. Айыл жана мал чарба тармактары
- айыл чарбасын єнїктїрїї їчїн мамлекеттик каржыны кєбєй-

тїї жана гранттарды чет єлкєдєн тартуу;
- экологиялык таза азык-заттарды чыгаруу;
- жер-жемиштерди кайра иштетїї технологияларын куруу;
- чыгарылган азык-заттарды экспорттоо;
- мал чарбасын єнїктїрїї (селекциялык станция жана мал тек-

шерїї  лабораторияларын (ветеринардык станция) куруу.

3. Маданият жана спорт тармактары
- китепканаларды заманбап жабдуулар менен камсыз кылуу;
- маданият жана спорт кызматкерлеринин айлыгын кєбєйтїї;
- єспїрїмдєр менен жаштарга спорт аянтчаларын куруу;
- айылдарга маданият їйїн салуу;
- маданият жана спорт тармактарын санариптештирїї.

4. Социалдык жана экономика багыттары
- жаштарды жумуш менен камсыз кылуу;
- чакан єндїрїштєрдї єнїктїрїї;
- жетишпеген їй-бїлєлєргє кам кєрїї;
- мїмкїнчїлїгї чектелген адамдарга медициналык жактан бекер 

жардам кєрсєтїї;
- согуш жана тыл ардагерлерине кємєк кєрсєтїї.

5. Этнотуризм тармагы
- улуттук каада-салтты, їрп-адатты пропагандалоо;
- кол єнєрчїлїктї єркїндєтїї;
- фольклордук фестивалдарды уюштуруу;
- колго жасалган улуттук буюмдардын жылдык жарманкесин єт-

кєзїї;
- эл аралык деўгээлдеги этномейманканаларды куруу.

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №11 Алай шайлоо 
округунан талапкер У.А.Тоотаевдин шайлоо фонду эсебинен 

тєлєндї (кїбєлїк №158).

Эл єкїлї! Эл їнї! Эл уулу!

ТЇРКИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АНТАЛЬЯ ШААРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ КОНСУЛДУГУН УЮШТУРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК 
СЫЙЛЫГЫ МЕНЕН СЫЙЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Єткєн жумада  таластык 
дыйкандар Казакстан-
дын Жамбыл облусунун 

Тараз шаарындагы аянтта айыл 
чарба азык-тїлїктєрїнїн жарман-
кесине катышты. Жарманкеге ал-
ма, картошка, сїт азыктары, арча-
карагайлар, жашылча-жемиш как-
тары жана башка азыктар коюлду. 
500 миўден ашуун калкы бар Та-
раз шаарынын тургундары таў эр-
те кыргыз єндїрїїчїлєрїнїн жар-
манкесине агылып келе башташ-
ты. Алар жарманке тууралуу  кїн 
мурунтан кулактандыруу аркы-
луу кабардар болуп кїтїшкєнїн 
айтышты. Бирок, азык-тїлїктєр  
алар кїткєндєй кєп эмес бол-
гондуктан бат эле соода аяктап, 
шаардыктар нааразы болуп ка-
лышты. 

Сауле Батырова: "Кошуна 
кыргыз элинен кєптєн бери азык-
тар кире элек. Бизге сїт азыктары, 
эти жагат. Таластан мурда тынбай 
кирип, базарларыбыздан оўой эле 
тапчубуз. Пандемия башталганы 
чек ара жабык, мындай азыктар-
га жете албай бизге да кыйын бо-
луп жатат. Ошончо келгенден ки-
йин кыргыз туугандар кєп алып 
келишсе болмок экен". 

Манас районунун тургуну 
Фарида Калыбаева: «Биз бир 
тоннага жакын курут алып кел-
дик. Баарын сатып бїткєнї кал-
дык. Таласта да каймак, май, сїт 
ушул жактагы баалардай эле кым-
бат болуп жатпайбы. Кичине баа-
ларына нааразы болуп жатышат, 
бирок, ошентсе да алышууда. Ка-
зак туугандарыбыздын маанайла-
ры жакшы. Булар бизди сагынып-
тыр, биз буларды сагыныптырбыз. 

Мурда ээн-эркин кирип, кїндє Та-
раздын базарларында кечке сатып 
кайра кетип калчубуз”. 

Марат мырза: «Мен Таластын 
Кєпїрє-Базар айылынан 8 тонна 
картошка алып келдим. Таласта 
картошка 34-35 сом болуп жатат. 
Булар 20 сомдон бергиле деп жа-
тат. Бере албайм деп жаап кой-
сом, Тараздын акимчилиги сїй-
лєшїп, элге 20 сомдон бере бер-
гиле, калган баадагы айырмачы-
лыкты биз тєлєп беребиз дешти. 
Ошого жарым саатта 8 тоннаны 
сатып койдум». 

Таластан келгендер дагы, Тараз-
дын тургундары да мындай жар-
манкелер байма-бай уюштурулуп 
турса деген пикирлерин айтып жа-
тышты.  

Адилет Акматов: «Биз це-
хибизде, грузиндердин таттуусу 
чурчхеланы жасайбыз дагы тєє 

буурчактан жасалган паста, то-
кочторду, кургатылган алмалар-
ды алып келдик. Казактарга жак-
ты, жакшы алып жатышат». 

Белгилей кетсек, Таластын єн-
дїрїїчїлєрї Жамбыл облусунун 
акимчилигинин чакыруусу ме-
нен барышкан. Азык-тїлїк єндї-
рїїчїлєрдї Талас облусунун же-
текчилиги жетектеп барды. Ошон-
дой эле, Жамбыл облусуна чектеш 
Кыргыз Республикасынын Чїй 
облусунун жетекчилиги да чїйлїк 
дыйкандардын азыктарын  алып 
келишти. Жарманке маалында 
аянтта кыргыз єнєрпоздору кон-
церт тартуулашты. Кыргыз-казак 
чек арасы пандемиядан улам эки 
жылдан бери дыйкандар їчїн жа-
бык турат.     

 
Салика АБДИЕВА,

"Эркин-Тоо"

Êûçìàòòûê ìèëäåòèí ¿ëã¿ë¿¿ àòêàðãàíäûãû, êûë-
ìûøòóóëóêêà êàðøû ê¿ðºø¿¿ èøèíå æàíà êîîìäóê 
òàðòèïòè êàìñûçäîîãî êîøêîí îëóòòóó ñàëûìû ¿÷¿í, 
îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèëèöèÿ êûç-
ìàòêåðèíèí ê¿í¿í ìàéðàìäîîãî áàéëàíûøòóó Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Àðäàê ãðàìîòàñû ìåíåí ñûéëàíñûí:

Àáèòîâ Æåíèøáåê Ýñåíàëèåâè÷ - Îø îáëóñóíóí 
è÷êè èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè, ìèëèöèÿ-
íûí ïîëêîâíèãè, Áàáàÿðîâ Ýðêèíáåê Àáäèïàòòàåâè÷ 
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè-
íèí ôèíàíñû-÷àðáàëûê êàìñûçäîî áàøêû áàøêàðìà-
ëûãûíûí íà÷àëüíèãèíèí îðóí áàñàðû, ôèíàíñû-ýêî-
íîìèêàëûê èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãèíèí 
ìèëäåòòåðèí óáàêòûëóó àòêàðóó÷ó, ìèëèöèÿíûí ïîë-
êîâíèãè, Áåðäèáàåâ Ðóñëàí Æàíûøáåêîâè÷ - Ûñûê-
Êºë îáëóñóíóí è÷êè èøòåð áàøêàðìàëûãûíûí òåðãºº 
êûçìàòûíûí áºë¿ì÷ºñ¿í¿í íà÷àëüíèãèíèí îðóí áà-
ñàðû – êîíòðîëäîî-ìåòîäèêàëûê áºë¿ì÷ºñ¿í¿í íà-
÷àëüíèãè, ìèëèöèÿíûí ïîäïîëêîâíèãè, Äæóìàøåâ 

Íóðëàí Òîêòîáåêîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí êàò÷ûëûãûíûí áàøêû 
àäèñè, ìèëèöèÿíûí îòñòàâêàäàãû ïîëêîâíèãè, Ìàì-
áåòîâ Àñûëáåê Æàïàðîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí ýêñòðåìèçìãå æàíà 
ìûéçàìñûç ìèãðàöèÿãà êàðøû àðàêåòòåí¿¿ áîþí÷à 
êûçìàòûíûí ýêèí÷è áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè, 
ìèëèöèÿíûí ïîëêîâíèãè, Òîêòîíàëèåâ Ðàøèä Ðóñ-
òèâàíîâè÷ - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîïñóçäóê 
êå¢åøèíèí êàò÷ûëûãûíûí èíñïåêòîðó, ìèëèöèÿíûí 
ìàéîðó, Øåéøååâà Àéíóðà Ýìèëüáåêîâíà - Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 
ìåäèöèíàëûê áàøêàðìàëûãûíûí òàëäîî, ïëàíäîî 
æàíà êîíòðîëäîî òîáóíóí óëóê èíñïåêòîðó - ìåäèöè-
íàëûê àéûìû, ìèëèöèÿíûí óëóê ëåéòåíàíòû.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 28-îêòÿáðû, ÏÆ ¹496

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê êûçìà-
òû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
5-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº æàíà «Ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òûøêû ñàÿñàò 
÷ºéðºñ¿íäºã¿ ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿ æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 
10-ïóíêòóíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ò¿ð-
êèÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåãèîíäîðó ìåíåí àð òàðàïòóó 
áàéëàíûøòàðûí àêòèâäåøòèð¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿, ýêî-
íîìèêàëûê æàíà ìàäàíèé êûçìàòòàøòûêòû êå¢åéò¿¿, 
îøîíäîé ýëå Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûí êîíñóëäóê òåéëºº ìàêñà-
òûíäà òîêòîì êûëàì:

1. Àíòàëüÿ øààðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Áàøêû êîíñóëäóãó óþøòóðóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- Àíòàëüÿ øààðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Áàøêû êîíñóëäóãóíóí èøèí óþøòóðóó÷óëóê æàíà ôè-
íàíñûëûê êàìñûçäîî ìàñåëåëåðèí ÷å÷ñèí;

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåë-
òèðñèí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí òûøêû ñàÿñàò áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàø-
òàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 15-îêòÿáðû, ÏÆ ¹461

ТАЛАСТЫКТАР ТАРАЗДАГЫ 
ЖАРМАНКЕДЕ

2021-жылдын  5-ноябры 5
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  5-ноябры6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2008-ЖЫЛДЫН 
30-ДЕКАБРЫНДАГЫ №735 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫК 

КОДЕКСИНИН 98, 242, 255, 257, 258, 280, 281, 287 ЖАНА 295-БЕРЕНЕЛЕРИНИН 
ЖАНА "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН САЛЫК КОДЕКСИН КОЛДОНУУГА 

КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ" КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНЫН 
11-БЕРЕНЕСИНИН ТАЛАПТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР 

ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

ДАРЫ КАРАЖАТТАРЫНА ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАРГА 
БАЙКОО ЖЇРГЇЗЇЇ СИСТЕМАСЫН КИРГИЗЇЇ БОЮНЧА 
КЫЗМАТТАРДЫ КЄРСЄТЇЇЧЇНЇ АНЫКТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАРДЫ КЄРСЄТЇЇ 
МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Æàðàíäàðãà æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê 

êûçìàòòàðäûí ñàïàòûí æàíà æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó ìàêñàòûí-
äà, «Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê 
Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 10-ôåâðàëûí-
äàãû ¹85 «Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿ 
æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿í áèðäèêò¿¿ ðååñòðèí (òèçìåãèí) áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, 
àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì÷ºëºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè êºðñºò¿¿÷¿ 
ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í áèðäèêò¿¿ ðååñòðèíäå (òèçìåãèíäå):

- 2-ãëàâàíûí 42-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"

42. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî 
Ìèíèñòðëèãèíèí àñêåðäèê ñàíàòîðèéèíäå 
ñàíàòîðäóê-êóðîðòòóê äàðûëîî 

ÑÑÌ ÊÌ Àêû 
òºëºíºò 

".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 3-èþíóíäàãû 

¹303 “Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà 
âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðàáûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà 
áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûí áåêèò¿¿ 
æºí¿íäº” òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, 
àëàðäûí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿í¿øòºð¿ æàíà âåäîìñòâîëóê ìåêåìåëåðè òàðà-
áûíàí æåêå æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðãà áåðèë¿¿÷¿ ìàìëåêåòòèê êûçìàò 
êºðñºò¿¿ëºðä¿í ñòàíäàðòòàðûíäà:

- «Ìåäèöèíàëûê êûçìàòòàð» äåãåí IX áºë¿ì¿ óøóë òîêòîìäóí òèðêå-
ìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäàãû 36-ãëàâà ìåíåí òîëóêòàëñûí.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êè-
éèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 2-íîÿáðû, ¹239

2021-ЖЫЛДЫН 9-ИЮНУНДА АНКАРА ШААРЫНДА КОЛ КОЮЛГАН 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИ МЕНЕН ТЇРКИЯ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ОРТОСУНДАГЫ МАДАНИЯТ ЖААТЫНДА 
КЫЗМАТТАШУУ ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУНУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2020-ЖЫЛДЫН 24-АВГУСТУНДАГЫ №443 "ДЕН 
СООЛУГУНУН МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРЇ ЧЕКТЕЛЇЇ 
АДАМДАРДЫН САНАТОРИЯЛЫК-КУРОРТТУК 

ДАРЫЛАНУУГА ЖОЛДОМОЛОРДУ САТЫП АЛУУСУ 
МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН 
ОРДУН ТОЛТУРУУ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ УБАКТЫЛУУ 

ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУН 
КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 24-àâãóñòóíäàãû 
¹443 "Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿ àäàìäàðäûí ñàíàòî-
ðèÿëûê-êóðîðòòóê äàðûëàíóóãà æîëäîìîëîðäó ñàòûï àëóóñó ìåíåí áàé-
ëàíûøêàí àê÷à êàðàæàòòàðûíûí îðäóí òîëòóðóó òàðòèáè æºí¿íäº óáàê-
òûëóó æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-íîÿáðû, ¹236

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ 
МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ МАМЛЕКЕТТИК 

БАЖЫ КЫЗМАТЫНЫН АЛДЫНДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК 
ИШКАНАНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê èøêàíàíûí èøèí óêóêòóê æºíãº ñàëóó ìàêñàòûíäà, "Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áà-
æû êûçìàòûíûí àëäûíäà "Áàæû èíôðàñòðóêòóðàñû" ìàìëåêåòòèê èø-
êàíàñû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí àëäûíäàãû "Áàæû èíôðàñòðóêòóðà-
ñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû äåï êàéðà àòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàì-
ëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí àëäûíäàãû "Áàæû èíôðàñòðóêòóðàñû" ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàñûíûí óñòàâû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 6-àïðåëèíäåãè 
¹234 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áà-
æû êûçìàòûíûí àëäûíäà "Áàæû èíôðàñòðóêòóðàñû" ìàìëåêåòòèê èøêà-
íàñûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 2-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí 

êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
5. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí 

êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò. 

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-íîÿáðû, ¹237

Óëóòòóê ýêîíîìèêàíû ºí¿êò¿ð¿¿, àäàìäûí ºì¿ð¿í 
æàíà äåí ñîîëóãóí êîðãîîíó, óëóòòóê êîîïñóçäóêòó 
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóó-
ëàð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
21-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 22-ïóíêòóíà æàíà "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçà-
ìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "TCHealth Information Technology" êîìïàíèÿñû 
(Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêàñû) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñà-
ëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè òàðàáûíàí êèðãèçè-
ë¿¿÷¿ äàðû êàðàæàòòàðûíà æàíà ìåäèöèíàëûê áóþì-
äàðãà áàéêîî æ¿ðã¿ç¿¿ ñèñòåìàñûí èìïëåìåíòàöèÿ-
ëîî (ûëàéûêòàøòûðóó æàíà ó÷óðäàãû òàëàïòàðãà øàé-
êåø êåëòèð¿¿) áîþí÷à êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿÷¿ áîëóï 
àíûêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìè-
íèñòðëèãè "TCHealth Information Technology" (Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû) êîìïàíèÿñûíàí äàðû êàðàæàòòàðûíà 
æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðãà áàéêîî æ¿ðã¿ç¿¿ ñèñ-
òåìàñûí èìïëåìåíòàöèÿëîî (ûëàéûêòàøòûðóó æàíà 
ó÷óðäàãû òàëàïòàðãà øàéêåø êåëòèð¿¿) áîþí÷à êûç-
ìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó 
ìàñåëåëåðè áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê 
îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøûëãàí áààëàð áîþí÷à ñàòûï 
àëóóíó æ¿çºãº àøûðñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 2-íîÿáðû, ¹238

Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê 
êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 18-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. 2021-æûëäûí 9-èþíóíäà Àíêàðà øààðûíäà êîë 
êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè ìåíåí Ò¿ðêèÿ Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
îðòîñóíäàãû Ìàäàíèÿò æààòûíäà êûçìàòòàøóó æº-
í¿íäº ìàêóëäàøóó áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëûìàò, 
ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãè æîãîðóäà 

àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíó èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó 
îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð, òûøêû 
ñîîäà æàíà èíâåñòèöèÿëàð ìèíèñòðëèãè ò¿ðê òàðàï-
êà æîãîðóäà àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè 
¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû 
æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹241

Àëêîãîëäóê ðûíîêòó ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäîîíóí 
íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2008-æûë-
äûí 30-äåêàáðûíäàãû ¹735 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 98, 242, 255, 257, 258, 280, 
281, 287 æàíà 295-áåðåíåëåðèíèí æàíà "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèí êîëäîíóóãà êèðãèç¿¿ 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
11-áåðåíåñèíèí òàëàïòàðûí èøêå àøûðóó áîþí÷à ÷à-
ðàëàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà àêöèçäèê æûéûì ìàðêàëàðûí áåð¿¿ 
æàíà êîëäîíóó òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêòóíóí ýêèí÷è ñ¿éëºì¿ òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí:

"Ò¿ðëºð¿, àòàëûøòàðû æàíà ñûéûìäóóëóãó (àëêî-
ãîëäóê áóþìäàð ¿÷¿í) áîþí÷à àêöèçäèê ïðîäóêöèÿíû 
ìàðêàëîî ñàëûê êûçìàòû îðãàíûíûí àêöèçäèê ìàð-
êàëàðäû áåð¿¿ òóóðàëóó ÷å÷èìèíäå êºðñºò¿ëãºí àê-
öèçäèê ìàðêàëàðäûí òèïòåðèíå æàíà íîìåðëåðèíå 
ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëºò.";

12-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿í¿í" äåãåí ñºç "Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòû-
ðûëñûí;

- 15-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "2-òèðêåìåñè-
íå" äåãåí ñºçäºð "¹3 òèðêåìåñèíå" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äàãû ¹3 òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 1-íîÿáðû, ¹234

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор 
ОсОО «Terem PAY» (Терем ПЭЙ)» - банкрот 

ïðîâîäèòü àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè 
èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ äîëæíèêà. 

ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

¹ 
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ 

öåíà (ñîì)
Ñîñòîÿ-

íèå 

1 Áëîê îáðàáîòêè äàííûõ HP PROLIANT 
DL360 G7 8-BAY SERVER â êîëè÷åñò-
âå 2 øòóêè

155122,0 Íîâûå 

2 Ñ÷åòíûé àïïàðàò Magner75 15000,0 á/ó

3 ÌÔÓ Canon MF3010 15300,0 á/ó

4 Íîóòáóê Dell 24000,0 á/ó

5 Âèäåîêàìåðû â êîëè÷åñòâå 4 øòóê 22730,0 á/ó

6 Ñòóë ìÿãêèé 2 øòóêè 2440,0 á/ó

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ ñîñ-
òîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë.Ë.Òîëñòîãî, 100. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ 
åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó äî 
10.00 ÷àñîâ 25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèç-
íàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò èëè ïîä ëîò.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0702) 80-80-11. Í-812

ОАО 
«БИШКЕКТЕПЛОСЕТЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПРАВОМОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И РЕАЛИЗУЕТ НЕЛИКВИДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ:

- электродвигатели;
- стальные сантехнические 

фитинги разного диаметра 
(к/гайки, тройники, уголки, 
сгоны);

- задвижка ст.фланц.;
- канат ст.;
- компенсаторы;
- трубы стальные разного диа-

метра б/у;
- крек-стоп;
- кренит;
- лампы люминесцентные;
- подшипники.

Òåë.: 56-85-82

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ - 
íà ñàéòå: teploseti.kg.

Ñ-376
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Предвыборная программа кандидата в депутаты Жогорку Кенеша 
Жусупова А.Б. по одномандатному Лейлекскому избирательному округу №1

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттыгына №6 Араван 
шайлоо округунан кандидат Маннанов Ильхом Абдукахаровичтин

ШАЙЛОО ПРОГРАММАСЫ

Активное предпринимательство, производство и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, адресная 
финансовая поддержка — важный фактор сокращения 
бедности населения Кыргызской Республики.

Уделить особое внимание дальнейшей поддерж-
ке предпринимательства. Разработать долгосроч-
ные бизнес проекты, особенно в области сельского 
хозяйства с учетом всех регионов Кыргызской Рес-
публики.

Расширить возможности получения конкретной 
профессии за счет государства для каждого, особен-
но в области сельского хозяйства, а также создания ус-
ловий для трудоустройства, сократить уровень безра-
ботицы в 2-3 раза. Поднять на новый уровень работы 
по поддержке населения, нуждающегося в социальной 
защите. Обеспечение социальными пособиями и мате-
риальной помощью «все они должны быть обеспечены 
гарантированной государством бесплатной медицинс-
кой помощью». 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Доходы крестьян и фермеров увеличить в 2 раза за счёт 
«интенсивного развития сельского хозяйства на основе 
научного подхода».

Увеличить объёмы субсидирования в сельское хозяйст-
во республики на долгосрочной основе и снизить про-
центные ставки коммерческих и частных банков на бли-
жайшие годы.

Увеличить производствоэкспорто-
ориентированной продукции и развитие живот-
новодства и плодоовощеводства. В будущем принять 
отдельный закон о повышении плодородия и защи-
те почв.

В ближайшие 2-3 года сбалансировать объёмы экспорта 

и импорта в Кыргызской Республике и в дальнейшем 
снизить объёмы импорта.

Улучшение системы оказания агроуслуг на осно-
ве применения достижений науки и инноваций. Необхо-
димо разработать и  реализовать Национальную прог-
рамму развития семеноводства, питомников и улучше-
ния породности скота. 

Площадь земель под кормовые культуры в живот-
новодстве увеличить более чем в 2 раза. Необходимо 

восстановить все  пастбища и повысить их урожайность. 
Объёмы производства мяса, молока, яиц и рыбы увели-
чить в 1,5–2 раза.

Кардинально реформировать систему управления 
водными ресурсами, принять специальную государст-
венную программу по ежегодному рациональному ис-
пользованию воды.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — РЕШАЮЩИЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА
Увеличить количество детских садов, дошкольных об-

разовательных центров. Создать минимальные условия 
учителям школ, профессорам и преподавателям вузов, 
научной и творческой интеллигенции. Внедрить сис-
тему общереспубликанских спортивных игр — Нацио-
нальной олимпиады по олимпийским и национальным 
видам спорта.

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ — НАШЕ БЕСЦЕННОЕ 
БОГАТСТВО

«Важнейшая задача — достижение высокой эффек-
тивности системы здравоохранения, снижение заболе-
ваемости среди населения, широкая популяризация здо-
рового образа жизни и повышение средней продолжи-
тельности жизни».
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ — ОСНОВА ПРОЦВЕТАНИЯ 

СТРАНЫ
В разрезе районов и городов  реализовать несколь-

ко региональных программ.
Новый Кыргызстан — страна демократии и гуманизма.
«Важной задачей остаётся совершенствование госу-

дарственного управления, превращение его в компакт-
ную, профессиональную, отвечающую требованиям вре-
мени, справедливую и высокоэффективную систему».

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ЖК КР по одномандатному Лейлекскому избирательному округу №1 А.Б.Жусупова, уполномоченным 
представителем по финансовым вопросам З.А. Джусупова (удост. №282).

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №6 Араван шайлоо округунан талапкер 
И.А.Маннановдун шайлоо фонду эсебинен тєлєндї (кїбєлїк №95).

УРМАТТУУ №6 АРАВАН ШАЙЛОО ОКРУГУНУН 
ШАЙЛООЧУЛАРЫ!

Мени 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин VI-чакырылышынын депутаты кылып шай-
лаганыўыз жана ишенимиўиз їчїн ыраазычылык билди-
рип, шайлоочуларымдын алдындагы жоопкерчилигим-
ди толук сезип,  мага жїктєлгєн бардык їмїттєрїўїздї 
актоо їчїн, болгон кїчїмдї жумшадым.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депу-
таты,  Бюджет жана финансы боюнча комитетинин мї-
чєсї болуп иштеген мезгилде, Кыргызстандын бїткїл 
калкынын социалдык турмушун жана бакубаттуулугун 
жакшыртууга каратылган мыйзамдарды кабыл алынышы-
на єз салымымды кошууга аракет кылдым. Мамлекеттик 
бюджеттен бєлїнгєн финансылык каражаттардын эсебинен, 
биздин да Араван районун бир топ социалдык маселелерин 
чечїїгє, финансылык каражат бєлїнїшїнє салым коштум: 
С.Юсупова жана Алля-Анаров айыл єкмєттєрїн бириктї-
рїїчї жаўы кєпїрє курулушунда жана пайдаланууга бе-
рилишинде; С.Юсупова айыл аймагында жаўы бала бак-
ча курулушунда; аз камсыз болгон їй-бїлєлєрдїн балдары 
їчїн Чек-Абад айыл єкмєтїндєгї мектеп-интернатынын 
жаўы окуу корпусунун жана жатаканасынын курулу-
шунда, ошол аймакта жаўы спорт зал курулушунда; ра-
йондун бир нече кєчєлєрїнє асфальт тєшєлїшїндє ж.б.

Мына ушул масштабдуу иштердин бардыгынан тыш-
кары биздин райондун жашоочуларынан, єздєрїнїн же-
ке жана социалдык маселелерин чечїї боюнча жїздєгєн 
суроо-талаптар, каттар келип тїштї. Мекендештеримдин 
ар бир кайрылуусуна колумдан келишинче жардам бе-
рип, алардын маселесин чечїїгє кємєктєштїм.

Албетте, кєп пландарым ишке аша электигин моюнга 
алышым керек. Балким, ошондон улам мага районубуз-
дун кєйгєйлєрїн, муктаждыктарын мамлекеттик жо-
горку бийлик органдарына жеткирїї мїмкїнчїлїгїнє 
ээ болуп, мындан ары да кєрктєндїрїї боюнча иштерди 
улантайын деген каалоо тїрткї болуп жатат.

Мен азыркы шайлоо программамды тєрт 
багытка караттым:

1. Калкты, єзгєчє Араван районунун алыскы тур-
гундарына медициналык тейлєєнїн сапатын 
жогорулатууга кємєктєшїї:

• учурдагы пандемиялык кырдаалда зарыл болгон ФАП 
жана медициналык пункттардын санын кєбєйтїї. 

• Ош жана Бишкек шаарларына баруу зарылдыгын 
жоюу максатында ошондой эле  заманбап медицина 

диагностикалык жана лабораториялык жабдуулар 
менен камсыз кылуу;

• жаш дарыгерлерди ишке орноштурууга кємєк кєр-
сєтїї жана ординаторлордун республикалык дайын-
доодогу ооруканаларда стажировкадан єтїї мїмкїн-
чїлїгїн колдоо.

2. Мамлекеттик мектепке чейинки жана жалпы 
билим берїї мекемелериндеги шарттарды жак-
шыртуу, спортту єнїктїрїї:

• районубуздун алыскы аймактарындагы їй-бїлєлєр 
їчїн жаўы мектептерди жана бала бакчаларды ку-
рууга кємєктєшїї;

• райондун борбордук мектептерине, районубуздун 
алыскы жерлеринен келе жаткан балдардын саны  
єсїп жаткандыгына байланыштуу, кыргыз-орус ти-
линде окуткан дагы бир чоў жалпы билим берїї мек-
тепти курууга аракет кылуу;

• иштеп жаткан мектептердин жана бала бакчалардын 
имараттарын жана базасын этап менен реконструк-
циялоого жардам берїї; 

• балдар клубдарын жана жаштардын инновациялык 
иш-чараларын кєбїрєєк уюштурууга салым кошуу;

• жаштарды андан ары ишке орноштурууда баштапкы 
кєндїмдєргє ээ болуу їчїн мектептин 9-11-класста-
рынын окуучулары їчїн кесиптик ийримдерди ачуу-
га кємєктєшїї (мисалы, электриктер, сантехниктер, 
авто усталар, тигїїчїлєр, чач тарачтар, кондитерлер, 
ашпозчулар ж.б.) 

• жаўы спорт залдарды куруу, иштеп жаткандарын 
жакшыртуу.

3. Айыл чарба жерлеринде эмгек шарттарын жак-
шыртуу:

• дыйкандарга жана фермерлерге тємєн пайыздык ссу-
даларды берїї їчїн мамлекеттик бюджеттен кара-
жаттарды бєлїїнї издєє;

• районубуздун айыл чарбасын єнїктїрїї їчїн инвес-
тиция тартуу;

• дыйкандарга єндїргєн продукциясын єстїрїїгє жа-
на сатууга, їрєєндєрдїн ар кандай сортторун алып 
келїїгє шарт тїзїї;

• районубузда єндїрїлгєн продукцияларды кайра иш-
тетїїчї кичи цех жана заводдорду ачылышына кє-
мєктєшїї.

4. Райондун инфраструктурасын жакшыртуу:
• районубуздун калктуу конушунун кеўейиши менен 

кєптєгєн кєчєлєрдїн жолдору жакшыртылышы ке-
рек. Бул їчїн мындан ары да мамлекеттик бюджет-
тен каражат издеп, айыл єкмєт башчыларынын ай-
макты жаўылоо иштерине кємєктєшїї;

• республикалык мааниге ээ болгон кєчєлєрдї ас-
фальтталынышына жетишїї;

• райондун калкынын кєбєйїшїнє жана автоунаалар-
дын кєбєйїшїнє байланыштуу дагы бир чоў кєпї-
рєнї тез арада куруунун маселесин чечїї;

• райондун алыскы аймактарын ичїїчї суу менен кам-
сыз кылууга жетишїї; 

• район боюнча этап-этабы менен электр мамычала-
рын, зымдарын толугу менен жаўыртуу.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешине шайлоо 
2021-жылдын 28-ноябрында болуп єтєт. Биздин келече-
гибиз ушул шайлоолордон кєз каранды. Мен шайлоого 
элимдин   кызыкчылыгын мїмкїн болушунча коргоо 
максатында баратам.

Мекенибиздин гїлдєп єсїшї - биздин 
биргелешкен аракетибизде!



АСАНОВ 
Бакытбек Абдуллаевич,

КРнын Президентинин 
администрациясынын-

Министрлер Кабинетинин 
Иш башкармалыгынын 

алдындагы 
“Автотранспорттук 

бирикмеси” ишканасынын 
жетекчиси

АК ЧЄП БАШТА
“Эркин-Тоо” мамлекеттик расмий ге-

зити мамлекетибиздин эгемендїїлїгї-
нїн жана гезитибиздин 30 жылдык маа-
ракесинин урматына “Эгемендїїлїктїн 
каарманы” медалдарын тапшырды. Гезит-
тин 2021-жылдын 2-ноябрь кїнї чыккан 
№113-114-санында жарыяланган сыйлык 
ээси Кыргыз Республикасынын Президен-
тинин администрациясынын–Министрлер 
Кабинетинин Иш башкармалыгынын ал-
дындагы “Автотранспорттук бирикмеси” 
ишканасынын жетекчиси Асанов Бакыт-
бек Абдуллаевичтин кызмат орду техни-
калык мїчїлїштїктєрдєн улам жазылбай 
калган. Кеткен ката їчїн редакциянын 
жалпы жамааты Бакытбек Абдуллаевич-
тен кечирим сурайт!

ЄЗ ЇЙЇЎ, 
ЄЛЄЎ ТЄШЄГЇЎ

Бир айда 300 їй-бїлє мам-
лекеттик ипотека аркылуу 
їйлїї болушту. Бул туура-
луу Мамлекеттик ипоте-
ка компаниясынын жетек-
тєєчї адиси Таалай Оморов 
билдирди. Анын айтымын-
да компания ишмердигин 
баштаган 2016-жылдан бе-
ри 5 500 їй-бїлє єз їйїнє ээ 
болгон. Ал эми ушул жыл-
дын сентябрь айында эле 300 
їй-бїлє їйлїї болгон. «Бї-
гїнкї кїндє пайыздык чен 
— 4%, мєєнєтї — 25 жыл. 
Бул жарандар їчїн кыйла 
жеўилдик болду. Андык-
тан ипотекага суроо-талап 
да бир нече эсе кєбєйдї», — 
деди Оморов. 

АЙЫМДАРДЫН 
БОШ 
УБАКТЫСЫ АЗ

Улуттук статистика ко-
митети Кыргыз Респуб-
ликасында аялдар эркек-
терге караганда їй иште-
рине жана балдарды тар-
биялоого 4 эсе кєп убакыт 
жумшашаарын билдирди. 
Мындай маалыматтар су-
рамжылоонун жыйынтыгы 
менен аныкталган. Изил-
дєєгє 1600дєн ашык їй-
бїлє катышып, натыйжа-
да аялдардын бош убакты-
сы эркектердикине караган-
да бир саатка аз экендиги да 
аныкталды. 

ЭЛЕКТР 
ЭНЕРГИЯСЫН 
КЕРЕКТЄЄ КЄБЄЙДЇ 

Єлкєдє былтыркы жыл-
га салыштырмалуу электр 
энергиясын керектєє 2 
миллион 300 миў киловатт-
саатка кєбєйгєндїгї туура-
луу Улуттук энергохолдинг-
дин жетекчиси Таалайбек 
Байгазиев билдирди. Анын 
айтымында, электр энергия-
сын керектєє эў кєп Бишкек 
шаарында жана Чїй облу-
сунда катталып жатат. 

ПЛАН АШЫГЫ 
МЕНЕН 
АТКАРЫЛДЫ

Октябрь айында салыктар 
боюнча план ашыгы менен 

аткарылгандыгын Мамле-
кеттик салык кызматынын 
басма сєз кызматы билдир-
ди. Маалыматка таянсак, 
планды аткаруу 100,4%ды 
тїзгєн. Салыктарды тєлєє 
темпи да 130,7%ды тїзїп, 
єсїш алган. 

БИЛИМ БЕРЇЇ 
ТАРМАГЫ АЛДЫДА 

Санариптик технология-
ларды колдонуу боюнча би-
лим берїї тармагы алдыда. 
Бул тууралуу Улуттук ста-
тистикалык комитет бил-
дирди. Маалыматтык ком-
муникациялык технология-
ларды пайдаланган ишкана-
лардын жана уюмдардын ба-
сымдуу їлїшї билим берїї 
тармагынын уюмдарына – 30 

пайызы, мамлекеттик баш-
каруу жана коргонуу, мил-
деттїї социалдык камсыз-
доо уюмдарына – 12 пайы-
зы туура келет. 

ЖАЗ АЙЛАРЫНДА 
ЭЛ КАТТОО ЖЇРЄТ

Кыргыз Республикасында 
2022-жылдын 25-мартынан 
3-апрелине чейин эл каттоо 
жїрєт. Элди каттоо менен 
бирге турак їйлєр да эсеп-
ке алынат. Эскерте кетсек, 
єлкєдє эл каттоо 2020-жылы 
жїрмєк, бирок пандемияга 
байланыштуу жылдырылган.

ЇГЇТ ИШТЕРИНЕ 
КИРГИЗИЛГЕН 
ЖАЎЫ ЭРЕЖЕЛЕР

Борбордук шайлоо ко-
миссиясынын мїчєсї Узар-
бек Жылкыбаев парламент-
тик шайлоого карата жїр-
гїзїлїп жаткан їгїт боюн-
ча жаўы киргизилген эре-
желер тууралуу айтып бер-
ди. Ага ылайык, эми жашыл 
аймактарга, тоо-ташка, бак-
дарактарга їгїт материалда-
рын жайгаштырууга тыюу 
салынат. Андан тышкары 
мамлекеттик жана муни-
ципалдык кызматкерлерге, 
квартал башчыларына, 18 
жашка чыга элек жарандар-
га жана чет элдиктерге їгїт 
жїргїзїїгє болбойт. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

ЖАРАТМАН ИДЕЯЛАР 
Пандемия кєптєгєн єлкєлєрдї эконо-

микалык кризиске учуратса, Гонконг-
до экономикага зор салым кошкон дол-
боорлордун ишке киришине мїмкїн-
чїлїк берди. Гонконг эли панденмия-
нын шартында убакыттарын текке ке-
тирбестен жаўы стартап идеяларды жа-
на европалык долбоорлорду турмушка 
ашырышты. 

Мисалы, Rooftop Republic компаниясы 
70тен ашуун шаар ичиндеги фермалар-
ды курушту. Компаниянын негиздєєчї-
сї Пол Фабрег: "Гонконг – бул мегапо-
лис шаар фермаларын єнїктїрїї їчїн 
эў ыўгайлуу жай. Буга чейин кєптєгєн 
имараттардын жана кєп кабаттуу їйлєр-
дїн чатырлары колдонулбай келген. Биз 

бош чатырларды жашылча жана жемиш-
терди єстїрїїгє колдоно баштадык. Гон-
конг —єтє динамикалуу жана ар багыт-
тагы ишкерликти єнїктїрїїгє бардык 
шарттары бар шаар", - дейт.

Гонконгдун єкмєтї стартап идеяларды 
каржылоого єзгєчє кєўїл буруп, ишкана-
лар ортосунда ички экосистеманы тїзїп 
койгон. Ушундан улам ишканалар єз ара 
колдоо кєрсєтїїнї жєнгє салып, бири-
биринен жардам алышат. 

ТАЛИБАНДАР ТЫЮУ 
САЛЫШТЫ

Талибандар ооганстандыктарга соода 
жїргїртїїдє бир гана улуттук валютаны 

колдонууга буйрук кылышты. Буйрук-
ка баш ийбегендер сот жообуна тарты-
лат.  Бул тууралуу єлкєнїн маалымат 
жана маданият министринин милдетин 
аткаруучу  Забихулла Мужахид  єзїнїн 
"Твиттер" социалдык тармагындагы ба-
ракчасы аркылуу билдирди. 

“Чет єлкєлїк валюталарды колдонуу 
єлкєнїн экономикасына терс таасирин 
тийгизїїдє”, - дейт ал. 

 “Талибан” кыймылы Ооганстанды кїч 
менен басып алганы америкалык банк-
тардагы мамлекеттик резервдин басым-
дуу бєлїгї тоўдурулуп, эл аралык каржы  
фонддору колдоо кєрсєтїїнї токтоткон. 

СOVID-19:  РОССИЯДА 
ТЕСТ ИШТЕЛИП ЧЫКТЫ 

«Спутник V» вакцинасын єндїргєн иш-
кана коронавируска каршы вакцина ал-
гандыгын, же эмдєєдєн єтпєгєндїгїн 
текшерген тест иштеп чыкты. Бул жа-
ўы технология эмдєєдєн єтпєй туруп, 
вакцина алгандыгын тастыктаган жал-
ган сертификаттардын ээси болгондорду 
аныктоо їчїн колдонулат. Бул тууралуу 
маалыматты Гамалеи атындагы Инсти-
туттун мїдїрї Александр Гинцбург бил-
дирди. Анын айтымында, тест тапшыруу 
учурунда адамдын канынан "Спутник V" 
жана «Спутник-Лайт» препараттарынын 

биринчи компонентинде колдонулган 
аденовируска каршы иштелип чыккан 
антителолорду кєргєзєт.  

ЭМДЄЄ ЭМНЕ СЕБЕПТЕН 
НАТЫЙЖА БЕРГЕН ЖОК? 

Россиянын аймагында 56 миллион 
адам вакцинанын биринчи компонен-
тин алып жетишти. Бул улуу курактагы 
жарандардын жарымы эмдєєдєн єттї де-
генди билдирет. Бирок, буга карабастан 
акыркы айларда коронавирус илдетин 
илештирип алгандардын жана вирустан 
каза болгондордун саны кескин єскєн.  
Акыркы бир суткада илдет 40 миў адам-
дан аныкталса, 1200 адам каза болгон. 
Коронавируска каршы эмдєє эмне себеп-
тен жыйынтыгын берген жок деген су-
роого Саламаттыкты сактоо министр-
лиги “Гималеи атындагы институттун 
адистери жаўы технологиянын негизин-
де жарандардын жалган сертификатта-
рын аныктап чыгышты. Анын негизинде  
єлкєдє эмдєєдєн єтпєй туруп, “фейк тас-
тыктама” колдонгондордун саны арбын 
экендиги аныкталды. Демек, Россиянын 
аймагында эмделгендердин жалпы саны 
жамааттык иммунитеттин пайда болу-
шун камсыздаган эмес”, - дейт. 

Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

ДЇЙНЄ ДЇБЇРТЇ

Бишкекте кыргыз-тїрк 
маданиятын єнїктїрїї 
максатында “7-канал” 
тарабынан кыргыз тилине 
которулган “Хекимоглу” 
аттуу кєп сериялуу тїрк 
тасманын бет ачаар аземи 
болуп єттї. 

Аталган тасманы тїрк ти-
линен кыргыз тилине мада-
ният тармагынын єкїлдє-
рї менен “7-каналдын” ко-
тормочулары биригип кото-
рушкан. 

- “Бул тасма 157 сериядан 

турат. Бїгїнкї кїнї 16 се-
риясы кыргызчага котору-
луп, андагы їн коштогон ак-
тёрлордун саны 40ка жетти. 
Эў негизги максатыбыз - 
кыргыз тилинин єнїгїшїнє 
салым кошуу. Сериал татаал, 
ошол эле учурда кызыктуу 
кєптєгєн кєз ирмемдер-
ди тартуулайт”, - дейт дол-
боордун режиссёру Нарбо-
то Анарбаев.

Телесериал негизинен ме-
дицина тармагын чагылды-
рат. Анда башкы каарман 
Атеш Хекимоглунун єзгєчє 

касиетке ээ болгон мыкты 
врач экендигин айтсак бо-
лот. Бирок, анын кєп адам-
дарга ишенбеген, катаал мї-
нєзїнєн улам аны менен чо-
гуу иштешкен кесиптештери, 
бейтаптар дагы ага башкача 
кєз карашта болушат. 

- “Актёр Руслан Орозаку-
нов башкы каармандын їнїн 
єзї кыргызча сїйлєп жат-
кандай жеткиликтїї кылып 
коштогон. Ошондуктан бї-
гїнкї кєрїїчїлєрїбїзгє да-
гы жакты. Азыркы учурда 
тасмаларды кыргыз тилине 

сапаттуу которуу, їн коштоо 
жагынан “7-каналдын” жа-
мааты биринчи орунда бо-
лушууда. Бул сериал медици-
на тармагында иштегендер-
ге жакшы таасирин тийги-
зет деп ойлойм”, - дейт уюш-
туруучулардын бири Адилет 
Эмирбеков.

Кєп сериялуу тїрк тасма-
сы аптанын дїйшємбї, шар-
шемби, жума кїндєрї кечки 
саат 20:00дє “7-каналда” кєр-
сєтїлїп турат.

Айтолкун БАДЫРОВА

“7-КАНАЛ” “ХЕКИМОГЛУ” ТЇРК ТАСМАСЫН ТАРТУУЛАЙТ

ТАМЧЫ КАБАР
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Эгемендик менен жашташ 
«Эркин-Тоо» мамлекеттик 
расмий гезити 3-ноябрда 
“Достук” мейманканасынын 
“Империал” ресторанында 
єзїнїн 30 жылдык мааракесин 
белгиледи. Мааракеге 
республикабыздын туш 
тарабынан коноктор, 
мамлекеттик мекемелерден 
жана ишкер чєйрєдєн єкїлдєр 
катышты. 

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин Тє-
рагасынын орун басары Эдиль 
Байсалов гезит жамаатын Пре-
зидент Садыр Жапаровдун жана 
Министрлер Кабинетинин аты-
нан куттуктап, Мамлекет баш-
чысынын жылуу каалоолорун 
билдирди. Министрлер Каби-
нетинин Тєрагасынын орун 
басары “Эркин-Тоо” гезитинин 
басма сєз айдыўындагы ролуна 

жогору баасын берип, окурман-
дарга ар тараптуу маалыматты 
єз убагында жеткирїї менен 
бирге “келечек муундарды Ме-
кенге, дїйнєгє болгон кєз кара-
шын калыптандырууга, аларды 
атуулдук намыска, жаратман-
дыкка їндєп келет” деп белги-
леди. Эдиль Байсалов бїгїнкї 
интернет заманында маалымат 
каражаттары ар тараптуу єнї-
гїп жаткан шартта да гезит єз 
окурмандарын жоготпой, мез-
гилдин талабынан калышпай 
иштеп, мамлекеттик саясатты 
элге жеткирїїдє талыкпай эм-
гек кылып жатканына токтол-
ду. Ал єз сєзїндє мамлекет ти-
либиздин єсїп-єнїгїшїнє єз-
гєчє кєўїл буруп, калемгер-
лерге кам кєрє турганын ай-
тып, жалпы элибизге ынтымак-
ырашкерчиликти каалады. 

Мындан тышкары Прези-
денттин басма сєз катчысы 

Эрбол Султанбаев, Жогорку Ке-
ўештин тєрагасынын орун баса-
ры Аида Касымалиеванын аты-
нан басма сєз кызматынын же-
текчиси Индира Куралбекова, 
Борбордук шайлоо комиссиясы-
нын Тєрагасы Нуржан Шайлда-
бекованын кеўешчиси Айнура 
Темирбекова, маданият, маалы-
мат, спорт жана жаштар саясаты 
министринин орун басары Чыў-
гыз Эсенгулов жана башка ми-
нистрликтер менен бирге мей-
мандар куттуктап сєз сїйлєштї. 
Ошондой эле Кыргыз Респуб-
ликасынын Эл артисти Саламат 
Садыкова, Кыргыз Республика-
сынын эмгек сиўирген артис-
ти Кутман Жолдошев, Роза Ша-
кирова сыяктуу кыргыз искусс-
твосунун єкїлдєрї маараке сал-
танатын мукамдуу ырлары ме-
нен коштоп, кєпчїлїктїн кєўїл 
кушун кєтєрдї.

Иш-чаранын жїрїшїндє 

мамлекетибиздин єсїп-
єнїгїїсїнє єз эмгеги менен 
салым кошкон алдыўкылар-
га “Эркин-Тоо” мамлекеттик 
расмий гезитинин “Эгемендик-
тин каарманы” медалы тапшы-
рылды. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА,
фото Жазгїл 

КЕНЖЕТАЕВА

Салтанат

“ЭРКИН-ТОО” ГЕЗИТИ 
30 ЖЫЛДЫГЫН БЕЛГИЛЕДИ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ 

М.А.АБДАЛИЕВДИН ЫЙГАРЫМ 
УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 

МУРДА ТОКТОТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòû Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷òèí ûéãàðûì óêóê-
òàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à êåëèï ò¿ø-
êºí æåêå àðûçûíûí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 79-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 
1-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíèí 
4-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñè-
íèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòóíà, 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. «ªí¿ã¿¿-Ïðîãðåññ» ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòà-
òû Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷òèí ûéãàðûì óêóê-
òàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòû Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷òèí ê¿áºë¿-
ã¿ àíûê ýìåñ äåï òàáûëñûí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹772

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ К.К.КЕРЕЗБЕКОВДУН 
ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûçñòàí ñîöèàë-äåìîêðàòèÿëûê ïàðòèÿñû» ïàðëà-

ìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Êåðåçáåêîâ Êàíàò Êåðåçáåêîâè÷-
òèí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à 
êåëèï ò¿øêºí æåêå àðûçûíûí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 79-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿-
í¿í 1-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿-
í¿í 1-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 1-ïóíêòó-
íà, 2-áºë¿ã¿íº ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. «Êûðãûçñòàí ñîöèàë-äåìîêðàòèÿëûê ïàðòèÿñû» ïàð-

ëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Êåðåçáåêîâ Êàíàò Êåðåçáåêî-
âè÷òèí ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòû Êåðåçáåêîâ Êàíàò Êåðåçáåêîâè÷òèí ê¿áºë¿ã¿ àíûê 
ýìåñ äåï òàáûëñûí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹773

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН 
БОШ КАЛГАН МАНДАТЫН ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàò-

òûê ìàíäàòû áîø êàëãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 21-áåðåíåñèíèí 11-áºë¿ã¿íº, 65-áåðåíåñèíèí 3, 4-1 áº-
ë¿êòºð¿íº, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí  4, 
8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Æîëäîøàëèåâ Ýðêèí Æîëäîøàëèåâè÷ «ªí¿ã¿¿-Ïðîã-
ðåññ» ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí øàéëàíãàí 
äåïóòàòû äåï òààíûëñûí.

2. Æîëäîøàëèåâ Ýðêèí Æîëäîøàëèåâè÷ Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

3. Æîëäîøàëèåâ Ýðêèí Æîëäîøàëèåâè÷êå áåëãèëåíãåí 
¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ê æàíà òºø áåëãè áåðèëñèí.

4. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 27-îêòÿáðû, ¹764

№34 Жети-Єгїз шайлоо 
округу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин депутаттыгына 

талапкер Айтакунов Бактыбек 
Кубатовичтин шайлоо 

алдындагы программасы:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттыгына 
№2 бир мандаттуу Баткен шайлоо округунан талапкер 

Нурлан Ражабалиевдин шайлоо алдындагы программасы

1. «Айыл жергесинде жакырчылыкты жана жумуш-
суздукту жоюу» долбоору 

2. «Айыл жергесин єнїктїрїї» долбоору 
• Тоў жана Жети-Єгїз райондорунун фермердик чар-

баларын жана дыйкандарын айыл чарба техникала-
ры жана жабдуулары менен камсыз кылууга аракет 
кєрїї;

• айылдарда жашылча-жемиштерди сактоо кампа-
ларын куруу жана аларды тазалап-сорттоочу жаб-
дуулар менен камсыздоо (соода-логистикалык бор-
борлору) долбоорун ишке ашыруу аракеттери;

• «Бир їй-бїлєгє бир кїнєскана» долбоорун ишке 
ашыруу аракеттери;

• Насыя жана финансылык ресурстарга жеткилик-
тїї камсыз кылууга мїмкїнчїлїк тїзїї негизинде 
«Ысык-Кєл облусунун кепилдик фондун» уюштуруу 
долбоорун ишке ашыруу;  

• Тоў жана Жети-Єгїз райондорунун дыйкандар жа-
на айыл чарба єндїрїїчїлєрїнїн ассоциациясын 
тїзїї.

3. Социалдык жана инфраструктуралык долбоор-
лор:

• Калктын саламаттыгын сактоо боюнча долбоорлор-
ду;

• Таза суу жана сугат суу менен камсыз кылуу боюн-
ча долбоорлорду; 

• Жайыт маселелери боюнча долбоорлорду;
• Бала-бакчаларды оўдоо жана куруу долбоорлорду; 
• Спорт имараттарын жана залдарын куруу жана оў-

доо долбоорлорун;
• Айыл ичиндеги жолдорду жана кєпїрєлєрдї оўдоо 

жана башка маселелерди ишке ашыруу аракеттери.

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №34 Жети-
Єгїз шайлоо округунан депутаттыкка талапкер 

Б.К.Айтакуновдун шайлоо фонду эсебинен финансы боюнча 
ыйгарым укуктуу єкїлї А.Э.Эркинбекова тарабынан тєлєндї 

(каттоо кїбєлїгї №213).

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №2 Баткен шайлоо округунан депутаттыкка талапкер 
Н.А.Ражабалиевдин шайлоо фонду эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу єкїлї К.С.Тєрєев тарабынан тєлєндї 

(каттоо кїбєлїгї №201).

Аты: Нурлан
Фамилиясы: Ражабалиев
Теги: Аскаралиевич
Туулган жылы: 03.02.1975
Иштеген жери жана кызматы: иштебейт
Урааны: Єнїккєн аймак – єнїккєн єлкє!

Кыргызстанды келечекте экономикасы бекем социал-
дык багытка басым жасаган єлкєгє айлантуу биздин 
максатыбыз. Єлкєбїздє инсандык жана экономика-
лык эркиндикти, толеранттуулук, айкєлдїк, теў укук-
туулук, жеке жана мамлекеттик менчикти коргоо биз-
дин приоритеттїї багытыбыз. 

Мен, Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич, Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттыгына 
№2 бир мандаттуу Баткен шайлоо округунан талапкер 
катары Жараткандын жана шайлоочулардын колдоосу 
менен парламентке шайланып келсем єлкєбїздє тынч-
тыкты сактоого, жарандарыбыздын жашоосун жакшыр-
тууга жана єлкєбїздїн улуттук кызыкчылыктарын кор-
гоого болгон кїч-аракетимди жумшайм. 

Эгер Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешине депутат болуп шайланып калсам мен 

тємєндєгїдєй мыйзам долбоорлорун сунуштайм:
- Жарандарга, алгач Баткен аймагынын жашоочула-

рына социалдык жана башка кепилдиктерди кам-
сыздоо;

- Мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана де-
маркациялоо маселелерин кєзємєлдєгєн туруктуу 
комиссия тїзїї аркылуу чек ара маселелерин чечїї;

- Азык-тїлїк, кайра иштетїї єнєр жайларын жана 
айыл чарба єндїрїшїн єнїктїрїї;

- Кен байлыктарды єндїрїї тармагында ачык-айкын 
укуктук механизмдерди иштетїї. 

Баткен облусу єлкєбїздїн алыскы аймагы эмес. 
Кыргызстан Баткен облусунан башталат! 

"Парламент - жергиликтїї бийлик" формуласын кар-
мануу менен депутат болуп шайланып калсам єлкєбїз-
гє сырткы жана ички инвестицияны тартып, социалдык 

инфраструктураны єнїктїрїї. Баткен аймагынын жа-
шоочуларына кєп кабаттуу їйлєрдї, мектеп жана бала 
бакчаларды курдуруу башкы максаттарымдын бири. 

Чакан программабызда єлкєбїздїн кєйгєйлєрїн ба-
тыруу мїмкїн эмес. Ошондуктан, формалдуу убада-
лардан баш тартып, биз чече ала турган жана биздин 
колубуздан келе турган эў маанилїї маселелерге га-
на токтолдум. 

Єлкєбїздє акыркы жылдары жїргїзїлїп жаткан сая-
сий реформалар єз максатына жетип, жарандарыбыз 
єз келечегин тандоодо жоопкерчиликтїї мамиле кы-
лат деп ишенем.

Єлкєбїздїн келечеги баарыбыздын колубузда!



КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №19 Токтогул шайлоо округунан талапкер 
Ж.М.Матмусаевдин шайлоо фонду эсебинен тєлєндї (каттоо кїбєлїгї №101).

Мен, Матмусаев Жанышбек Мырзабекович, алды-
дагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешке 
шайлоого катышам. Укук коргоо тармагында 20 жыл-
дан ашык иштедим, бул жыл аралыгында канчалаган 
мыйзамсыз аракеттер, коррупциялык иштер, ар кан-
дай чуулгандуу окуялар болуп єттї.

Убакыт келди, эми мындай коррупциялык мыйзам 
бузууларга єлкєбїздїн казынасына зыян келтирип 
тоногондорго жана башка коррупциялык жолдор ме-
нен уурдап тоногондорду карап тура албайм. Кыргыз 
єлкєбїз їчїн иштеп берїїгє акылым, билимим дагы, 
иш тажрыйбам дагы, кїчїм дагы жетет! 

Акыйкаттуулукту, адилеттїїлїктї, тазалыкты, тар-
типти бекем тутуп, элибиздин бакубат жашоосуна 
жана Кыргыз Республикасынын келечеги їчїн салы-
мымды кошууга єз кїчїмдї, тажрыйбамды колдонуп 
иштеп берїїгє даярмын!

 Кыргыз Республикасы эгемендикти алгандан бери 
30 жылдык жолунда єтє оор жана кооптуу учурлар-
ды башынан єткєрдї. Бир нече жолу єлкєбїз жоголуп 
кетїї коркунучунда болду. Бирок мындай кырдаалга 
карабастан кыраакы жана даанышман элибиз єлкє-
бїздїн жоголуп кетїїсїнє жол берген жок! 30 жыл-
дык тарыхыбызда биздин мамлекет саясий жана эко-
номикалык жактан туруктуу єнїгїї жолуна тїшє ал-
бай кыйчалыштап кыйналып келет. Бийликтегилер-
дин саясий жана жеке бизнес кызыкчылыктары їчїн 
мамлекеттин жана элдин кызыкчылыктарынан, єз 
кызыкчылыктары їчїн жогору коюп келишет. Элибиз 
абдан кєп кыйынчылыктарга туш болуп жаткан учуру. 
1 миллиондон ашык мекендештерибиз чет жерде миг-
рант болуп кєр тириликтин айынан иштеп ар жерде 
жїрїшєт. Алар жыргаган жашоодон улам, єз айылын, 
ата-энелерин жана балдарын таштап кетип жатышкан 
жок. Єз убагында чабалдыктан жана сабатсыздыктан, 
кыянаттык менен жїргїзїлгєн саясаттын айынан эко-
номикабыз талкаланып, єз жеринде иш таппай, баш-
ка жакка тентип, ар жерден иш таап иштеп кетишти. 
Азыркы учурда мамлекеттин жана элдин кызыкчы-
лыгын ойлой турган, саясий элитаны жаўылоо, тан-
доо мезгили келди. 

Жакында боло турган Жогорку Кеўешке шайлоо 
- єлкєбїздїн  мындан аркы єнїгїшїнїн жаўы жо-
лун тандоо жана мамлекетчил, мекенчил инсандарды, 
тазалыкты, адилеттїїлїктї, акыйкаттуулукту, таза-
лыкты, тартипти бекем туткан патриот профессионал 
адистерди тандоо зарыл!

Мен депутат болуп шайлансам тємєнкї маселелер-
ди чечкенге бардык кїч-аракетимди, билимимди, таж-
рыйбамды жана дараметимди жумшайм. 

- Элибиздин жыргалчылыгын жана бакубат жашоосун 
камсыз кылуу!

- Кары-картаўдарга, азыркы жана келечек муунга 
татыктуу бакубат жашоону, жакырчылыктан кор-
гоону камсыз кылуу!

- Билим берїї тармагына єзгєчє кєўїл буруп, келечек 

муундарыбызга сапаттуу билим берїїнї колго алуу-
ну камсыз кылуу! 

- Кичи жана орто бизнести єнїктїрїїнї колго алуу-
ну камсыз кылуу зарыл!

- Айыл-чарба иштерин жана мал чарбачылыкка єзгє-
чє кєўїл буруп колго алып єнїктїрїїгє карай кє-
мєк кєрсєтїїбїз зарыл!

- Жаштарга ар тараптан колдоо кєрсєтїп жана алар-
га шарттарды тїзїп берїї жагын колго алып кємєк 
кєрсєтїї зарыл!

- Жер кен-байлыктары боюнча кайрадан кароо жїр-
гїзїп, учурунда коррупциялык жолдор менен мен-
чикке чыгарып алган кен-байлыктарды мамлекет-
тин казынасына же жеке менчиктен мамлекеттин 
карамагына єткєрїї жагын колго алуу зарыл!

МАМЛЕКЕТТИК ДЕЎГЭЭЛДЕ НЕГИЗГИ 
ЭКОНОМИКАЛЫК МАСЕЛЕНИ 

ЧЕЧЇЇ КЕРЕК:

1. Ишкерлерге максималдуу шарттарды тїзїї;
а) текшерїїлєрдї кескин азайтуу;
б) уруксат берїї кагаздардын санын азайтуу;
в) салык жана башка тєлємдєрдїн єлчємїн азай-

туу;
г) бирдиктїї терезе системасын киргизїї (жаўы 

ишкана ачуу, уруксат кагаздарын алуу ж.б.)

2. Дыйкандарга жана жарандарга максималдуу 
тїрдє жардам кєрсєтїї;

а) пайыздык тєлємї арзан жана узак мєєнєттїї 
кредиттерди берїї;

б) техника менен камсыздоо (арзан жана узак мєє-
нєттїї лизинг);

в) дыйкандар єндїргєн продукцияларды экспорт-
ко чыгарууну жєнгє салуу.

3. Жаўы ачылган ишканаларды салыктан жа-
на башка тєлємдєрдєн бошотуу, текшерїїгє 
тыюу салуу.

 Аталган маселелерди жєнгє салсак, жумушсуздук-
ту, жакырчылыкты жана коррупцияны жеўип чы-
габыз. Булар бири-бирине чырмалышып, байла-
нышып калган кєйгєйлєр. 

МЕН ЄЗЇМ КАНДИДАТУРАМДЫ КОЮП 
ЖАТЫП,  ОКРУГДАГЫ ТЄМЄНКЇ 

МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧЇЇГЄ АРАКЕТ КЫЛАМ:

1. Ишкерлер жана дыйкандар їчїн жеткиликтїї 
болгон кредиттер системасын тїзїї. Бул иш банк-
тар жана микрокредиттик уюмдар тарабынан бе-
рилип жаткан насыялардын їстєк пайыздык че-
немин тємєндєтїї жана узак мєєнєткє берїїгє 
шарт тїзїїчї мыйзам актыларын кабыл алуу ар-
кылуу ишке ашырылат;

2. Камбар-Ата-2 ГЭСинин курулушун аягына чыга-
руу жана Камбар-Ата-1 ГЭСинин курулушун баш-
тоо маанилїї. Андан тышкары чакан ГЭСтерди 
куруу (Кара-Суу дарыясына). Бул иш Кыргыз-
станды электр энергия менен толук камсыздоого 
шарт тїзєт жана жаўы ачылып жаткан єнєр жай 
ишканаларына, жалпы эле керектєєчїлєрдїн мук-
таждыгын камсыз кылат. Бул 2 ГЭСтин кеўселерин 
райондун борборуна жайгаштыруу керек. Бул ра-
йондо кошумча жумуш орундарын тїзїїгє жана 
тиешелїї салык тєлємдєрїнїн тїшїшїнє жана 
башка пайдалуу натыйжаларга алып келет; 

3. Сугат жана таза суу кєйгєйїн чечїї жана сугат 
жерлерин кєбєйтїї максатында жаўы иррига-
циялык каналдарды куруу керек. Мисалы: Їч-
Терек єрєєнїндєгї Коўур-Єгїз каналын узар-
тып куруу. Кара-Суу кєлїнєн Сары-Талаа масси-
вине суу чыгаруу. Ошондой эле Чолпон-Ата жана 
Кетмен-Тєбє айыл аймагына жаўы каналдарды 
куруу. Бул маселелер республикалык деўгээлдеги 
тиешелїї программаларга киргизїї жолу менен 

чечилет. Бир эле буга  атайын фонддун каража-
ты жетпейт. 

4. Округдагы жаўы социалдык объектилердин ку-
рулушун тез арада баштоо. Себеби, бизде ава-
риялык абалдагы мектептер кєп. Бала бакчалар 
жетишсиз. Жабык типтеги заманбап спорт зал-
дарын жана медициналык жайларды куруу за-
рыл. 

5. Айылдар аралык жолдордун абалы оор. Аларды 
калыбына келтирїї зарыл. Айта берсек маселе 
кєп. Алардын баарын жеринен билем жана че-
чїїнїн жолдорун так айта алам.

Урматтуу мекендештер!
Бїгїн єзїбїздїн оюбузду келечекке бурууга 

убакыт келди. Биз кєп шайлоолорду кєрдїк. 
Таза шайлоо болсун, идеялардын жана саясий 
платформанын тандоосу болсун деген чекке 

келдик. 

Биз округдагы ар бир  шаардын жана айылдын 
кєйгєйлєрї менен таанышпыз жана аларды 

чечїїнїн жолдорун табабыз. 

Биз бул шайлоого таза жол менен барабыз. 
Эгерде сиздер колдосонуздар таза жол жана 

мыйзамдын так аткарылышын камсыздоо 
менен ар бирибиз татыктуу, бакубат жашоого 

жетишебиз.

Элибиздин акылмандыгы, даанышмандыгы 
жана эр жїрєктїїлїгї биздин 

мїмкїнчїлїктєрїбїздї пайдаланып, жаркын 
келечекке алып барат деп ишенем.

№19 Токтогул бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку Кеўешинин депутаттыгына 
талапкер Матмусаев Жанышбек Мырзабековичтин шайлоо алдындагы 

ПРОГРАММАСЫ

Ак кызмат – элдин ишенимин арттырат!
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ОАО «БИШКЕКСУТ» 
ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО 

ФОНДА ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ 
«ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК».

В розыгрыше принимали участие коды, 
зарегистрированные в период 22.10.2021 г.- 28.10.2021 г. 

(четвертая неделя).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 02.11.2021 ã., 14.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé, 

12à. Îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå 
ÎÀÎ “Áèøêåêñóò” â Instagram ïî àäðåñó: https://www.instagram.
com/bishkeksut/

Èíôîðìàöèÿ î âûèãðûøíûõ êîäàõ:

Íàáîð ïðîäóêöèè (20 øòóê): 344436052, 164384059, 143138266, 
474473412, 215643511, 168546324, 412219549, 124011785, 260862318, 
707481783, 940667838, 984666852, 799908199, 405117952, 254257673, 
669171328, 238110661, 458132132, 688519188, 899148720.

Haáop ïîñóäû Daily Cook Tefal (1 øò.): 702331356
Ìèêñåð Moulinex (1 øò.): 385432128
Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (1 øò.): 924188611
Ìóëüòèïåêàðü Redmond (1 øò.): 819393344
Ìóëüòèâàðêà Tefal (1 øò.): 132406079
Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 50 000 ñîì (1 øò.): 199759417

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ×Ï íà 

èìÿ Òºêºíîâà Àêûëáåêà 
Àéäàðáåêîâè÷à 

ÈÍÍ 20107197100741, 
êîä ÎÊÏÎ 30687052 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-803

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé ×Ï ¹3015 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 

ïî çåìëåóñòðîéñòâó 
íà èìÿ Àøûðàëèåâà 
Àìàíáåêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-802

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèå 

çåìåëüíîé äîëåé ×Ï ¹3110 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ôèëèàëîì ÃÓ «Êàäàñòð» 

íà èìÿ Ìàìáåòàëèåâà 
Êàðûïáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-802

ªçãºí ðàéîíóíóí Êàðîîë 
àéûëûíûí òóðãóíó 
Ýðãåøîâ Òûí÷òûê 

Îìîåâè÷êå ðàéñòàòòàí 
æåêå èøêåðëèê áîþí÷à 
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 

ÎÊÏÎ 27680681 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-444

Àê-Òàëàà ðàéîíó Íóñóïîâ 
Òóðäàêóíãà òèåøåë¿¿ òåõ. 
ïàñïîðòó ¹4-01-04-1001-

0033 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-800

Àøèìîâ Êóðñòàí Êå¢åøîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêò ×¹345211 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-801

¯÷-Êîðãîí àéûë àéìàãûíûí 
Âàëàêûø àéûëûíäà 

æàéãàøêàí Êàðàáàåâà 
Ñàëàìàò Áàëòàáàåâíàíûí 

íààìûíà 8-02-14-1002-
0303 èäåíòèôèêàöèÿëûê 

êîäó ìåíåí êàòòàëãàí 
òóðàê æàéûíûí æåð 

ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. 
× ¹759462 - æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº Ìàìëåêåòòèê 
àêòû æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-078

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на недвижимое имущество -двухкомнатную квартиру, 
расположенную по адресу: город Бишкек, Свердловский 
район, улица Московская, дом 58, кв. 13, площадью 41,9 
кв.м., жилой площадью 26,9 кв.м., принадлежащую 
Боронбаевой Чинаре Маматовне на праве собственности 
путем её продажи с публичных торгов.

Определить начальную продажную стоимость заложенного 
имущества - в размере 1 648 169 (один миллион шестьсот 

сорок восемь тысяч сто шестьдесят девять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå 1 648 169 (îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷ ñòî 
øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ñîì ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Íàçíà÷èòü îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ñóäåáíîãî èñïîëíèòå-
ëÿ Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñâåðäëîâñêîãî 
ðàéîíà ãîðîäà Áèøêåê.

Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ìåíäååâó Óëàíó 

Àíàðáåêîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0999) 25-00-26. Ï/Ï-005

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН) 
по реализации арестованного имущество:

Земельный участок без строения находящийся по адресу: 
ул. Жийде-Арал №1/1 в селе Сузак с/о Сузак Сузакского 
района за идентификационным кодом 3-05-11-1001-5984 
земельный участок принадлежащий Джамалдинову Обид 
Алимжановичу. 

Ñòàðòîâàÿ öåíà – 300 000 (òðèñòà òûñÿ÷) ñîìîâ. 

Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà èëè â çäàíèè Ñó-
çàêñêîãî ðàéîííîãî ñóäà â 16.00 ÷àñîâ 13 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Æå-
ëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü äî íà÷àëî òîðãîâ 
â äåï. ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèå òîðãè ïðèçíàåòñÿ 
ëèöî ïðåäëîæèâøèå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèå 
òîðãè äîëæåí íå áîëåå 7 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ âíåñòè ïîë-
íîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíå-
ñåííûé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî ðàéîíà 
èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34, (0705) 16-66-07. Ä-62

Подразделение службы судебных исполнителей
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на имущество: жилой дом площадью 29,0 кв.м., 
находящееся по адресу: г.Токмок, ул.Станционная, д. 3 
принадлежащее Кубатбекову Эсенбеку Абаскановичу. 

Стартовая продажная цена 1 526 400 (один миллион 
пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) сом. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó 
ðàñïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ 
çà 1 äåíü äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% 
îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîê-
ìîê, «ÐÑÊ Áàíê» Òîêìîêñêèé Ôèëèàë ÁÈÊ 129012, äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4403092100000155.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ ãîðîäà Òîêìîê, óë.Ëåíèíà, 
389, (03131) 6-29-73, 6-29-87, (0507) 77-76-26.

Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê Àêûëáåêîâ Ê.À.
Í-806

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДА КУРУЛУШТУН 
СМЕТАЛЫК НАРКЫН ЄЗГЄРТЇЇЧЇ ИНДЕКСТЕРИН 

ЭСЕПТЄЄ МЕТОДИКАСЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ 
КАРАШТУУ АРХИТЕКТУРА, КУРУЛУШ ЖАНА ТУРАК 

ЖАЙ-КОММУНАЛДЫК ЧАРБА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН

БУЙРУГУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 15-ñåíòÿáðûíäàãû ¹530 «Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷åíåì æàðàòóó ûéãàðûì óêóêòàðûí ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíäàðûíà ºòêºð¿ï 
áåð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíóí íåãèçèíäå, êóðóëóøòóí ñìåòàëûê íàðêûí àíûêòîîäî áèðäèê-
ò¿¿ ìåòîäîëîãèÿëûê ûêìàíû ñàêòîî, áàçàð áààëàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëàéûê ñìåòàëûê 
÷åíåìäåðäèí òóòóìóí àêòóàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, áóéðóê êûëàì:

1. Òèðêåëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà êóðóëóøòóí ñìåòàëûê íàðêûí ºç-
ãºðò¿¿÷¿ èíäåêñòåðèí ýñåïòºº Ìåòîäèêàñû áåêèòèëñèí.

2. Òàëäîî, áàà áû÷óó æàíà òûøêû áàéëàíûøòàð áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû Ã.Ý.Àñàíîâàãà:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 26-ôåâðàëûíäàãû ¹117 

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûí ðàñìèé æàðûÿëîî áóëàê-
òàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà ûëàéûê óøóë áóéðóêòó ðàñìèé æàðûÿëîî áîþí÷à ÷àðà-
ëàðäû êºðñ¿í; 

- óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ èø ê¿íä¿í è÷èíäå ÷åíåìäèê 
óêóêòóê àêòûíûí ìàìëåêåòòèê æàíà ðàñìèé òèëäåðäåãè ýêè íóñêàäàãû êîïèÿëàðûí 
êàãàç æàíà ýëåêòðîíäóê ñàêòàãû÷òà, àòàëãàí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòû æàðûÿëàíãàí áó-
ëàêòû êºðñºò¿¿ ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ×åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíå êèðãèç¿¿ 
¿÷¿í æºíºò¿ëñ¿í;

- óøóë áóéðóê ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà ìààëûìàò ¿÷¿í æºíºò¿ëñ¿í.

3. Óøóë áóéðóê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 15 ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿-
íº êèðåò.

4. Óøóë áóéðóêòóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîîíó ºç¿ìº êàëòûðàì.

Äèðåêòîð Ò.ÑÀÒÛØÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 3-íîÿáðû, ¹48-íïà

Òèðêåìåíè Êóðóëóø àãåíòòèãèíèí: http://gosstroy.gov.kg/
prikaz-25-iyulya-2019-goda_n170/ ñàéòûíàí êºðº àëàñûçäàð.

ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ 
КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ИНДЕКСОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î äåëåãèðî-
âàíèè îòäåëüíûõ íîðìîòâîð÷åñêèõ ïîëíîìî÷èé Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è èñïîëíèòåëüíûì îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» îò 15 
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹530, â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñèñòåìû ñìåòíûõ íîðìàòèâîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðûíî÷íûõ öåí, ñîáëþäåíèÿ åäèíîãî ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîä-
õîäà ïðè îïðåäåëåíèè ñìåòíîé ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà, ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ Ìåòîäèêó ðàñ÷åòà èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè 
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. 

2. Çàâåäóþùåìó îòäåëîì àíàëèçà, öåíîîáðàçîâàíèÿ è âíåøíèõ ñâÿçåé Ã. Ý. Àñàíîâîé:
- ïðèíÿòü ìåðû ïî îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè "Îá èñòî÷íèêàõ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè" îò 26 ôåâ-
ðàëÿ 2010 ãîäà ¹117;

- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàïðàâèòü êîïèè 
íàñòîÿùåãî ïðèêàçà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, íà ãîñóäàðñòâåííîì è îôèöèàëüíîì ÿçûêàõ, íà 
áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëÿõ, ñ óêàçàíèåì èíôîðìàöèè îá èñòî÷íèêå åãî îïóá-
ëèêîâàíèÿ óêàçàííîãî íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà, â Ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;

- â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íàïðà-
âèòü êîïèè â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äëÿ èíôîðìàöèè.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Äèðåêòîð Ò.ÑÀÒÛØÎÂ

ã.Áèøêåê, 3 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, ¹48-íïà

Ïðèëîæåíèå ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå Ãîññòðîÿ: http://
gosstroy.gov.kg/prikaz-25-iyulya-2019-goda_n170/

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор ОсОО «Восток Нефть» - банкрот
ïðîâîäèòü àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ 

äîëæíèêà ïî îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè Íà àóêöèîí âûñòàâëÿþòñÿ:

¹ 
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ 

öåíà (ñîì) Ñîñòîÿíèå 

1 Ïîëóïðèöåïû (öèñòåðíû) ìîäåëü 
Sinanli Tanker 2014 ãîäà âûïóñêà â 
êîëè÷åñòâå 2 øòóê ñ ãîñ. íîì. 01 KG 
019 PB è 01 KG 020 PB

3859544,0 Óäîâëåòâîðè-
òåëüíîå 

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ ñîñ-
òîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 25 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,                          
óë. Ë.Òîëñòîãî, 100. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ 
åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó äî                   
10.00 ÷àñîâ 24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò èëè ïîä ëîò.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0556, 0706) 22-73-53. Í-812
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ОАО «ЗАВОД АЙНУР» 
СООБЩАЕТ 

ОБ ИТОГАХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: âíåî÷åðåäíîå. 
- Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ. 
- Äàòà: 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà. 
- Ìåñòî: ã. Áèøêåê, óë. Êàì÷àòñêàÿ, 1á, ÎÀÎ «Çàâîä Àéíóð». 
- Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 79,5635%.

ÂÎÏÐÎÑÛ, ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ, 
È ÈÒÎÃÈ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÍÈÌ: 

1.  Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè 
 Ó÷àñòâîâàëè â ãîëîñîâàíèè 41229 ãîëîñîâ, ñîðîê áþëëåòåíåé:

Ô.È.Î. Çà ïðîòèâ âîçäåðæàëñÿ

1. Âîëûãèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà 41229 – 100% íåò íåò

2. Êîçîðåçîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà 41229 – 100% íåò íåò

3. Àíäðååâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà 41229 – 100% íåò íåò

 Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé ïðèçíàííûõ íåäåéñòâèòåëüíûìè: íåò
2. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â «Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ» ÎÀÎ 

«Çàâîä Àéíóð» 
 Ó÷àñòâîâàëè â ãîëîñîâàíèè 41229 ãîëîñîâ, ñîðîê áþëëåòåíåé: 

çà - 41229 ãîëîñ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100%, ïðîòèâ – íåò, âîçäåðæà-
ëèñü íåò. Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé ïðèçíàííûõ íåäåéñòâèòåëü-
íûìè: íåò

3. Óòâåðæäåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Çàâîä Àé-
íóð» Ó÷àñòâîâàëè â ãîëîñîâàíèè  41229 ãîëîñîâ, ñîðîê áþëëå-
òåíåé: çà - 41199 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 79,5056%, ïðîòèâ – 
30 ãîëîñîâ – 0,0579% , âîçäåðæàëèñü íåò. Êîëè÷åñòâî áþëëå-
òåíåé ïðèçíàííûõ íåäåéñòâèòåëüíûìè: íåò

4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ÷àñòè íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáû-
ëè ïðîøëûõ ëåò. Ó÷àñòâîâàëè â ãîëîñîâàíèè 41229 ãîëîñîâ, ñî-
ðîê áþëëåòåíåé: çà - 41229 ãîëîñ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 100%, ïðîòèâ 
– íåò, âîçäåðæàëèñü íåò. Êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé ïðèçíàííûõ 
íåäåéñòâèòåëüíûìè: íåò

ÏÐÈÍßÒÛÅ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß:

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â êîëè÷åñòâå 3 ÷åëîâåê â ñëåäóþ-
ùåì ñîñòàâå:

1. Êîçîðåçîâà Îêñàíà Âàëåðüåâíà
2. Àíäðååâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
3. Âîëûãèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà

2. Âíåñòè èçìåíåíèå â «Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ» ÎÀÎ 
«Çàâîä Àéíóð.

3. Óòâåðäèòü èçìåíåíèå è äîïîëíåíèå â Óñòàâ ÎÀÎ «Çàâîä Àé-
íóð».

4. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ÷àñòè íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè 
ïðîøëûõ ëåò.

- Ðàçìåð äèâèäåíäà íà îäíó àêöèþ ñîñòàâëÿåò 1640 ñîì; 
- Ôîðìà âûïëàòû äèâèäåíäîâ – äåíåæíûå ñðåäñòâà;
- Îêîí÷àòåëüíàÿ äàòà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðà-

âî íà ïîëó÷åíèå äèâèäåíäîâ – 30 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà.
- Äàòà âûïëàòû äèâèäåíäîâ – 10 íîÿáðÿ 2021 ãîäà; 
- Ìåñòî âûïëàòû äèâèäåíäîâ: ã. Áèøêåê, óë. Êàì÷àòñêàÿ, 1á, 

ÎÀÎ «Çàâîä Àéíóð».
Í-816

ИВАНОВСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ 

на земли ГФСУ в аренду сроком на 5(пять) лет.
Лот №1-17,5 га орошаемая пашня контур №950 
Лот №2- 3,0 га орошаемая пашня контур №950 
Лот №3-16,0 га орошаемая пашня контур №950 
Лот №4- 9,0 га орошаемая пашня контур №950 
Лот № 5-10,0 га богарная пашня контур №950 
Лот № 6- 5,7 га орошаемая пашня контур №950 
Лот №7- 10,3га орошаемая пашня контур №949 
Лот №8-15,8 га орошаемая пашня контур №949 
Лот №9-14,0 га орошаемая пашня контур №949 
Лот №10-13,0 га орошаемая пашня контур №949 
Лот №11- 53,2 га орошаемая пашня контур №827 
Лот №12- 8,4 га орошаемая пашня контур №875 
Лот №13-14,7 га орошаемая пашня контур №951 
Лот №14-21,0 га богарная пашня контур №911
Лот №15- 33,0 га богарная пашня контур №1183 
Лот №16- 38,4 га богарная пашня контур №1171 
Лот №17-19,0 га богарная пашня контур №1157 
Лот №18- 55,8 га богарная пашня контур №1163 
Лот №19- 7,5 га богарная пашня контур №1172 
Лот №20- 9,4 га богарная пашня контур №1249 
Лот №21-14,0 га богарная пашня контур №1273 
Лот №22-12,0 га богарная пашня контур №1115 
Лот №23- 5,0 га богарная пашня контур №1115 
Лот №24- 6,9 га богарная пашня контур № 1151 
Лот №25-13,0 га богарная пашня контур №1147 
Лот №26- 28,0 га богарная пашня контур №1168.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â çäàíèè Èâàíîâñêîãî àéûë îêìîòó 6 äåêàá-
ðÿ 2021 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ. Ïðèåì çàÿâëåíèé ïðåêðàùàåòñÿ çà 5 
ðàáî÷èõ äíåé äî äíÿ íà÷àëî àóêöèîíà. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0500) 26-36-00. Ñ/Î-293

ОАО 
"ЧАКАН ГЭС"
4 ноября 2021 года

 в 9.30 часов в 
административном 

здании ОАО «Национальная 
энергетическая 

холдинговая компания» 
по адресу: г.Бишкек, 

ул.Ахунбаева, 119, 
состоялось внеочередное 

Общее собрание 
акционеров. 

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ - 
î÷íàÿ, êâîðóì ñîáðàíèÿ - 
2747242 ãîëîñîâ 100%.

ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ 
ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ 

ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:

1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè Ñ÷åò-
íîé êîìèññèè íà ïðåäñ-
òàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî 
ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ 
«Ôîíäðåãèñòð» Äæååí÷î-
ðîåâó Íóðãóëü Ñåéòáåêîâ-
íó.

2. Óòâåðäèòü áþäæåò Îá-
ùåñòâà 2021 ãîäà ñ ó÷å-
òîì âíåñåííûõ èçìåíå-
íèé.

3. Ñîãëàñîâàòü îðãàíè-
çàöèîííóþ ñòðóêòóðó è 
øòàòíîå ðàñïèñàíèå Îá-
ùåñòâà.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Панфиловского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на следующее арестованное недвижимое имущество

земельную долю, сельскохозяйственного назначения 
мерою 0,7 га, находящегося на территории Фрунзенского 
айыл окмоту, Панфиловского района Чуйской области, 
с идентификационным кодом №7-07-07-0005-0065 
принадлежащее на праве частной собственности - 
Голенковой Ж.С., со стартовой ценой в сумме 63 000 
(шестьдесят три тысячи) сом.

Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 08.12.2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàèí-
äû, óë.Ìèðà, 13/à.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403082100000171 Ïàíôèëîâñêèé 
ÐÎÊ, ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14511900 ÁÈÊ 440001. Ñóì-
ìà, âíåñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé 
öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè âîçâðà-
ùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. Ïðèåì 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çàêàí÷èâàåòñÿ 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â ÏÑÑÈ Ïàíôèëîâñêîãî 
ðàéîíà ã.Êàèíäû, óë.Ìèðà, 13/à, òåë. ôàêñ: (03137) 

5-24-02, (03137) 5-15-82, (0555) 06-81-65. Ñ-514

Àéòáàåâ Èñà Àáäðàçàêîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ æåêå ìåí÷èê  æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

ê¿áºë¿ã¿ ¹001110 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-820

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû àéûëûíûí òóðãóíó 
Íèÿçîâ Æååíàëè Êî÷êîíîâè÷êå òààíäûê 

ðàéñòàòòàí æåêå èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí 
ê¿áºë¿êò¿í OÊÏÎ 24691457 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-477

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 «Ëîêàëüíûé» 
Ñàìàðêàíäåê Çàïàäíûé 

ìåñòîðîæäåíèå 
Øóðàáñêîå

Áóðûé óãîëü ðàçðàáîòêà Áàòêåíñêèé ðàéîí, 
Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü

Ãîñóäàðñòâåííûå áàëàíñû áóðîãî óãëÿ ïî ñîñòîÿíèþ 
01.01.2021 ãîäà ñîñòàâëÿþò ïî êàòåãîðèè Ñ

2
 233 òûñ. òîíí.

4076 äîëëàðîâ ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â ã. Áàòêåí â çäàíèè ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Áàòêåíñêîãî ðàéîíà Áàòêåíñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñò-
íèêîâ àóêöèîíà ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 20 äåêàáðÿ 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.

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК КООМУ

Баалуу кагаздар рыногундагы 
маалыматтарды ачыкка чыгаруу 

жєнїндєгї Жобого ылайык “Электромонтаж” 
ачык акционердик коому акционерлерге 

2021-жылдын 3-ноябрында саат 10.30да 
Бишкек ш., Кулатов кєчєсї, 1а дарегинде 
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 
єткєрїлгєндїгї тууралуу маалымдайт. 
Чогулуштун кворуму 78,45%ды тїздї. 
Чогулушту єткєрїї формасы – ачык.

ÀÊÖÈÎÍÅÐËÅÐÄÈÍ ÊÅÇÅÊÑÈÇ ÆÀËÏÛ 
×ÎÃÓËÓØÓ ÊÀÁÛË ÀËÃÀÍ ×Å×ÈÌÄÅÐ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñû òºìºíäºã¿äºé êóðàìäà 
áåêèòèëñèí: “ÑÊÊÐ “Ðååñòð” Æ×Êíûí àòàéûí 
àäìèíèñòðàòîðó – Â.À.Ìåãåð, êîìèññèÿíûí ì¿-
÷ºëºð¿: Ï.Ñ.Äðóæåâåöêèé, Â.À.Íèêîëàåâ. “Ìà-
êóë” - 100,00%.

2. “Ýëåêòðîìîíòàæ” ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðó 
áîëóï êûçìàò êºðñºò¿¿ñ¿íº á¿òê¿ë ñàëûêòàð-
äû êîøêîíäî 115 000,00 (áèð æ¿ç îí áåø ìè¢) 
ñîì ºë÷ºì¿íäº òºëºï áåð¿¿ ìåíåí “INTERIN-
AUDIT” ÆÀÊ àóäèòîðäóê ôèðìàñû áåêèòèëñèí. 
“INTERIN AUDIT” ÆÀÊ ìåíåí 2021-æûëãà àóäè-
òîðäóê êûçìàò êºðñºò¿¿ãº êåëèøèì ò¿ç¿ëñ¿í.

 “Ìàêóë” – 93,13%, “Êàðøû” – 6,87%, “Êàëûñ” – 
æîê. 

Àð áèð ìàñåëå áîþí÷à äîáóø áåð¿¿í¿í æû-
éûíòûêòàðû ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí ïðî-
òîêîëóíäà æàíà êåçåêñèç æàëïû ÷îãóëóøòóí 
ïðîòîêîëóíäà ÷àãûëäûðûëäû.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
В соответствии с Положением о раскрытии 

информации на рынке ценных бумаг, Открытое 
акционерное общество «Электромонтаж» 

уведомляет акционеров о том, что 3 ноября 
2021 года в 10.30 часов проведено 

внеочередное общее собрание акционеров 
по адресу: г.Бишкек, ул.Кулатова, 1а. 

Кворум собрания составил 78,45%. Форма 
проведения собрания - очная.

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÈÍßÒÛÅ
 ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÛÌ ÎÁÙÈÌ 

ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: ñïåö.
ðåãèñòðàòîð ÎñÎÎ «ÑÊÊÐ Ðååñòð» - Ìåãåð Â.À., 
÷ëåíû êîìèññèè: Äðóæåâåöêèé Ï.Ñ., Íèêîëàåâ 
Â.À. «Çà» - 100,00%.

2. Óòâåðäèòü âíåøíèì àóäèòîðîì ÎÀÎ «Ýëåêòðî-
ìîíòàæ» àóäèòîðñêóþ ôèðìó ÇÀÎ «INTERIM-
AUDIT» ñ îïëàòîé óñëóã â ðàçìåðå 115 000,00 
(ñòî ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ñîìîâ, âêëþ÷àÿ âñå íà-
ëîãè. Çàêëþ÷èòü ñ ÇÀÎ «INTERIN-AUDIT» äî-
ãîâîð íà îêàçàíèå àóäèòîðñêèõ óñëóã íà 2021 
ãîä.

 «Çà» - 93,13%, «Ïðîòèâ» - 6,87%, «Âîçäåðæà-
ëèñü» - íåò.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó îò-
ðàæåíû â ïðîòîêîëå ñ÷åòíîé êîìèññèè è ïðî-
òîêîëå âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Í-811



Подразделение 
службы судебных 

исполнителей Ленинского 
района г. Бишкек

на основании исполнительного 
документа за №ГД-1077/17Б1 

от 26.07.2017 г. выданный 
Ленинским районным 

судом г.Бишкек, объявляет 
публичные торги на заложенное 

имущество-квартиру

расположенную по адресу: 
г. Бишкек, пр. Мира д. 29, 
кв. 162, общей полезной 
площадью - 47,4 кв.м., 

жилой площадью - 29,3 кв.м. 
идентификационный 

код-1-01-12-0015-0004-01-164.

Установив начальную 
стартовую продажную цену 

заложенного имущества 
в размере 2 102 542 
(два миллиона сто 

две тысячи пятьсот 
сорок два) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìó-
ùåñòâà 14.12.2021 ãîäà â 10.00 
÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîá-
õîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòî-
âîé íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëå-
íèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ð/ñ 
4402052100000877, ÁÈÊ 440001 
ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 
14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ è 
ïîäàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñ-
êîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóá-
ëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷å-
íèå 7 äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðà-
éîíà ã. Áèøêåê ïîêóïî÷íóþ öåíó 
çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíî-
ãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ 
ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 

Ìàíàñ óóëó Áåêíàçàð 
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 

(0557) 02-19-92. 

Подразделение службы судебных 
исполнителей Аламудунского района

объявляет аукцион на заложенное недвижимое имущество

- квартиру, находящееся по адресу: Чуйская область, 
Аламудунский район, село Кара-Джыгач, ул. Кондучалова, 
дом №92, кв. 2, идентификационный код №7-01-07-1001-
0347-01-002, общей площадью - 49,59 кв.м., принадлежащий 
Раеву Э.К. на праве собственности, на основании договора 
купли-продажи №2019/38459 от 03.09.2019 г., в путем, 
продажи с публичных торгов (аукцион), установив его 
начальную (стартовую) продажную цену в размере 
1 001 600 (один миллион одна тысяча шестьсот) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéî-
íà 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà 
Àõóíáàåâà, 119 à.

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 Ìàñàëáåêîâ Ñ.Á.). Í-815

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Êàêåøåâ Èñìàèëãå 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº 

æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ê¿áºë¿ê ¹134 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-814

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(äîëè) ¹0055731 íà èìÿ 

Ñåéòàëèåâà Ýðêèíà 
Àäûëáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-810

Àáäûêåðèìîâ 
Àìàíãåëäèãå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ê 
¹0660 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-818

Êûäûðàëèåâ Êóáàíû÷áåê Ñûðãàêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
03.05.2012-æûëû êàòòàëãàí òåõ. ïàñïîðò æàíà 18.06.2012-æ. 

¹20124184 áåëåêêå áåð¿¿ êåëèøèìè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. Í-817

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹055162 è 

òåõ. ïàñïîðòà íà ÎñÎÎ 
«Ôàáåðòåêñ» ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-809

ТЇЗЄТЇЇ 
«Эркин-Тоо» гезитинин 

2021-жылдын 
29-октябрдагы №111-112 

(3290-3291) санынын 
8-бетинде «А.А.Сариевдин 
шайлоо фондунун атайын 

эсебинен тєлєндї” 
деген сєз жараксыз деп 

табылсын.

ОАО «КЕРЕМЕТ БАНК» 
(юр. адрес: г. Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 40/4) 

СООБЩАЕТ, О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ:
2 ноября 2021 года в 14.00 часов по адресу: г. Бишкек, ул.Тоголок 
Молдо, 40/4 состоялось внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Керемет Банк». Кворум собрания - 99,10%.

ÐÅØÅÍÈß, ÏÐÈÍßÒÛÅ ÎÁÙÈÌ ÑÎÁÐÀÍÈÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ:

1. Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» â ñîñòàâå òðåõ ÷åëîâåê:  

1. Ïðåäñòàâèòåëü íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ 
«Ðååñòðîäåðæàòåëü» Êóçèí À.À.

2. Ìàìáåòêàäûðîâ Á.Í. 
3. Àòàõîäæàåâ À.À.

2. Â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà ïîëíîìî÷èé îñâîáîäèòü ÷ëåíîâ 
Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé â ñëåäóþùåì 
ñîñòàâå:

1. Äóøåíàëèåâ Ñåéòåê Êóáàíû÷áåêîâè÷
2. Àòàíîâà Ãóëüñààðà Òóðãóìáàåâíà
3. Áàêàñ óóëó Áàõòûÿð
4. Ñàòûìêóëîâ Ìèððàä Æåíèøáåêîâè÷.

3. Èçáðàòü ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ñðî-
êîì íà 4 ãîäà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

1. Àáäûêàäûðîâ Êàëûáåê Äæóñóêååâè÷ 
2. Äàâëåñîâ Àéáåê Íàñûðîâè÷ 
3. Ìàìûòîâà Êàñòîðó Êàñûìáåêîâíà 
4. Êàðïîâè÷ Ñòàíèñëàâ Åâãåíüåâè÷ 
5. Ñåèòêàñûìîâà Ðàóøàí Ðûñêóëáåêîâíà.

ОАО Микрофинансовая компания 
«САЛЫМ ФИНАНС» 

сообщает, что с 17 ноября 2021 года будет производить выплаты 
доходов по именным процентным облигациям (3 мая 2019 г. 

Государственной службой регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР внесена запись в Единый государственный 

реестр ценных бумаг в Кыргызской Республике о выпуске облигаций). 
Выплата доходов по именным процентным облигациям будет 

осуществляться в период с 17 ноября по 23 ноября 2021 года.

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15% ãîäîâûõ;
• Äàòà,  ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ  îïðåäåëÿåòñÿ  ñïèñîê  âëà-

äåëüöåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà 
ïî öåííûì áóìàãàì: 12 íîÿáðÿ 2021 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
• Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôè-
íàíñ”, àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164;

• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26 www.salymfinance.kg

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Êóëîâ Ì.Ò.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Номера контрактов: IDA-SRWSSDP-AF-CW-2021-4
Наименование финансирования: Кредит №60880-KG; 

Грант №D2040-KG
«Проект устойчивого развития сельского 

водоснабжения и санитарии-дополнительное 
финансирование (ПУРСВС-Доп.фин.)»

1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæå-
íèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà 
ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ðàáîòû:

 «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ñîñíîâêà 
Æàéûëñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè» (2 ëîòà);

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò 
ëèöà Ñîñíîâñêîãî Àéûë îêìîòó ×óéñêîé îáëàñòè, ïðèãëàøàåò 
ó÷àñòíèêîâ ïîäàòü çàïå÷àòàííûå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ 
âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò: 

- «Ðåàáèëèòàöèÿ ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ ïîäïðîåêòà Ñîñíîâêà 
Æàéûëñêîãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè» (2 ëîòà).

 Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

3. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôè-
ñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îò-
äåë çàêóïîê, òåë: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg èëè íà ñàéòå: www.aris.kg   

4. Ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïî ïîäïðîåêòó â ýëåêòðîííîì 
âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü çàèíòåðåñîâàííûìè ó÷àñòíèêàìè 
òîëüêî ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ. 

5. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 23 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïî óêàçàííîìó 
âûøå àäðåñó.

6. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêà-
çàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 ÷. (ìåñò-
íîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñ-
ëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå 
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþ-
ùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ 
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïè-
ñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòà-
âèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â 
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì 
íà äâà ãîäà.

 Âñå ïðåäëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé, áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùàþòñÿ íåðàñïå÷àòàííûìè. 

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíè-
êîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 ÷. 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.
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ПРИГЛАШЕНИЕ 
К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

Кыргызская Республика
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)

Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA, Grant D240-KG
Название контракта: «Повышение энергоэффективности 

здания детского сада №5 «Алтын-Балалык» в 
с.Новопокровка Иссык-Атинского района Чуйской 

области» 
Номер для ссылки (в соответствии с планом закупок): 

IDA-HSIP-NCB-2021-3

1. Ïðåäñòàâëåííûå â ðàìêàõ óêàçàííîãî Ïðîåêòà â ðàñïîðÿæå-
íèå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ñðåäñòâà áóäóò èñïîëüçîâàíû íà 
ïðèåìëåìûå âûïëàòû ïî Êîíòðàêòó íà ðàáîòû: 

• «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà 
¹5 «Àëòûí-Áàëàëûê» â ñ. Íîâîïîêðîâêà Èññûê-Àòèíñêî-
ãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè».

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò 
ëèöà Ëîãâèíåíêîâñêîãî Àéûë îêìîòó Èññûê-Àòèíñêîãî ðàéîíà 
×óéñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ïîäà÷å çàïå÷àòàííûõ êîíêóðñ-
íûõ ïðåäëîæåíèé îò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ äëÿ âû-
ïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò:  

• «Ïîâûøåíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà 
¹5 «Àëòûí-Áàëàëûê» â ñ. Íîâîïîêðîâêà Èññûê-Àòèíñêî-
ãî ðàéîíà ×óéñêîé îáëàñòè».

 Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

3. Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðîöåäóðàì íàöèîíàëü-
íûõ êîíêóðñíûõ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðóêîâîäñòâîì Âñåìèð-
íîãî áàíêà: Ðóêîâîäñòâî ïî çàêóïêàì òîâàðîâ, ðàáîò è íå êîí-
ñóëüòàöèîííûõ óñëóã çàåìùèêàìè Âñåìèðíîãî áàíêà ïî çàéìàì 
ÌÁÐÐ è êðåäèòàì è ãðàíòàì ÌÀÐ îò ÿíâàðÿ 2011 ãîäà è ïåðåñ-
ìîòðåííûé â èþëå 2014 ãîäà, è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ 
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, êàê ýòî îïðåäåëåíî â 
"Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì". Êðîìå òîãî, ïðîñüáà îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ïàðàãðàô 1.16 Ðàçäåë VI (Òîì1), ãäå èçëîæåíà ïîëè-
òèêà Âñåìèðíîãî áàíêà â îòíîøåíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. 

4. Çàèíòåðåñîâàííûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôè-
ñå ÀÐÈÑ ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îò-
äåë çàêóïîê, òåë: +996(312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 
ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg  èëè íà ñàéòå: www.aris.kg   

5. Ïîëíûé êîìïëåêò òåíäåðíûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå 
ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå ÀÐÈÑ: www.aris.kg.

6. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 11.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 17 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ïî óêàçàííîìó 
âûøå àäðåñó.

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåó-
êàçàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 3 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 (ìåñò-
íîå âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñ-
ëå  âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷å-
íèå Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ 
ïðåäîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîí-
êóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ (ñðîêîì íà 2 ãîäà íà÷èíàÿ ñ ïîñëåäíå-
ãî ñðîêà ïîäà÷è êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé). Ó÷àñòíèê òîðãîâ, 
îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå 
ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà 
åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïèñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðè-
ñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòàâèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíò-
ðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìà-
òè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåê-
òîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì íà äâà ãîäà.

8. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñòíè-
êîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 3 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, 11.00 ÷. 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

Ñ/Î-294

2021-жылдын  5-ноябры14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



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
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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 ¹1076. Íóñêàñû 4264

Áàñóóãà 04.11.2021-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2021-жылдын  5-ноябры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

«Халык Банк 
Кыргызстан» ААК 

Директорлор кеўешинин чечими менен 
2021-жылдын 1-ноябрынан тартып 

Мусуралиев Нурдин Соотбекович Банктын 
башкармалыгынын Тєрагасынын орун басары 

болуп дайындалгандыгын маалымдайт.

ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан» 

уведомляет, что решением 
Совета директоров Заместителем 

Председателя Правления Банка
 с 1 ноября 2021 года назначен Мусуралиев 

Нурдин Соотбекович.

ПССИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество

- по ул.Тыныстанова, дом 64/1, кв. 1 города Бишкек, общей 
площадью - 85,8 кв. м., жилой площадью - 54,1 кв.м., - 
путем продажи с публичных торгов, установив его начальную 
(стартовую) продажную цену в размере 5 857 669 сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü 
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè 
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 äåêàáðÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 30-31-26 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 20. Ñ-741

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на недвижимое имущество - квартира, общей полезной 
площадью - 51,6 кв.м., жилой площадью - 29,2 кв.м., 
находящаяся по адресу: г.Бишкек, мкр.«Учкун», д. 21, кв. 
10 идентификационный код №1-03-15-055-0026-01-003, 
принадлежащая Зарылбек уулу Бакыткелди на праве 
частной собственности.

Îïðåäåëèòü íà÷àëüíóþ ïðîäàæíóþ 
ñòîèìîñòü çàëîæåííîãî èìóùåñòâà â ðàçìåðå 

1 483 580 (îäèí ìèëëèîí ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò 
òðè òûñÿ÷à ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ñîì.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 3 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå 1 483 580 (îäèí ìèëëèîí ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò òðè òû-
ñÿ÷è ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ñîì ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204, 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ìåíäååâó Óëàí 

Àíàðáåêîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0999) 25-00-26. Í-799

Подразделение службы судебных исполнителей 
Кеминского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

путем обращения взыскания на недвижимое имущество, 
земельный участок расположенный по адресу: Чуйская 
область, Кеминский район, с.Кара-Булак, ул.Проектируемая 
№64, принадлежащий на праве частной собственности 
должника - Исраилова Нурлана Джодатбековича 24.02.1981 
года рождения.

Ñî ñòàðòîâîé öåíîé, â ðàçìåðå 95 000 
(äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà 6 äåêàáðÿ 2021 
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% îò ñòàðòîâîé 
öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êåìèíñêî-
ãî ðàéîíà 440342100000138, Êåìèíñêèé ôèëèàë «ÐÑÊ Áàíê».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (03135) 5-05-74, ñîò.: (0700) 53-32-98, 
(îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Êåìèíñêîãî ðàéîíà Êàíûáåêîâ Ì.Ê.). Í-797

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

ÍÀÑËÅÄÍÈÊÎÂ ÎÁ ÎÒÊÐÛÂØÅÌÑß ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅ

Ýðìåêóëîâ Êóáàíû÷áåê Òîé÷óáåêîâè÷ ãîñóäàðñòâåííûé íîòàðèóñ 
Àò-Áàøèíñêîé ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé íîòàðèàëüíîé êîíòîðû Íà-
ðûíñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò Âàñ, ÷òî ïîñëå ñìåðòè Ñóëòàíàëèåâîé 
Òóðäóá¿á¿ óìåðøåé 24 èþíÿ 2006 ãîäà, îñòàëîñü íàñëåäñòâî, çàê-
ëþ÷àþùååñÿ ïî ñîîáùåíèþ íàñëåäíèêà æèëîãî äîìà ñ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íà-
ðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áàøèíñêèé ðàéîí, ñ. À÷à-Êàéûíäû, óë.Òîê-
òîãîíîâà Áîîãà÷û, ä. ¹89.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ íàñëåäñòâåííûõ ïðàâ Âàì íåîáõîäèìî ïðåäñ-
òàâèòü â ãîñóäàðñòâåííóþ íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó Àò-Áàøèíñêîãî ðà-
éîíà Íàðûíñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Íà-
ðûíñêàÿ îáëàñòü, Àò-Áàøèíñêèé ðàéîí, ñ. Àò-Áàøû, óë. Ì.Æó-
íóñîâà, ä. ¹11/1 çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñò-
âåííûå îòíîøåíèÿ. 

Åñëè êðîìå Âàñ ó Ñóëòàíàëèåâîé Òóðäóá¿á¿ èìåþòñÿ è äðóãèå íàñ-
ëåäíèêè, òî â çàÿâëåíèè ñëåäóåò óêàçàòü òàêîâûõ, à òàêæå èõ àäðåñà.

Ãîñóäàðñòâåííûé íîòàðèóñ Ê.ÝÐÌÅÊÓËÎÂ
Ï/Ï-020

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА АГЕНТСТВО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» 

(ППМС)

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), 
íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïîçèöèþ «Ãëàâíûé ýêîíîìèñò» â 
ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîääåðæêè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ» (ÏÏÌÑ). 

ÊÀÍÄÈÄÀÒ ÄÎËÆÅÍ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÎÂÀÒÜ 
ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÊÐÈÒÅÐÈßÌ È 

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÛÌ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈßÌ:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè áèçíåñà, ôèíàíñîâ, ýêîíîìèêè 
èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ;

• Îïûò ðàçðàáîòêè èëè ïðîâåäåíèÿ ðûíî÷íûõ èññëåäîâàíèé;
• Îïûò îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîé ïðèáûëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé 

è îöåíêè êà÷åñòâà áèçíåñ-ïëàíîâ;
• Íå ìåíåå 8 ëåò îïûòà ðàáîòû â ñôåðå ðàçâèòèÿ èñòî÷íèêîâ äî-

õîäà èëè ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà;
• Íå ìåíåå 8 ëåò îïûòà â ñôåðå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè â 

àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå;
• Îïûò ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîâûøåíèå èõ ïîòåíöèàëà êàê ïðåä-

ïðèíèìàòåëåé;
• Çíàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ  

àêòîâ;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè, çíàíèå 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà æåëàòåëüíî;
• Îïûò ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì, âêëþ÷àÿ îíëàéí-ïëàòôîðìû è 

äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå æåëàòåëüíî.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
öåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâàíèþ 
Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ (èþëü 2016, 
ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.».

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàé-
òå ÀÐÈÑ: www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îò-
áîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íîìå-
ðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 19 íîÿáðÿ 
2021 ãîäà.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Ñ/Î-290

ОЎДОЛУП ОКУЛСУН
Автотранспорт 

агенттигинин Нарын 
аймактык башкармалыгы 

тарабынан “Эркин-Тоо” 
гезитинин 

2021-жылдын 
22-октябрындагы №108 

(3287) 29-бетиндеги 
жарыяланган 

кулактандыруунун  биринчи 
саптагы “№510 Нарын – 
Бишкек каттамындагы 
автобустардын жєнєє 

убактысы 7-30, 9-30,10-30, 
12-30 жана №301 Нарын – 
Эки-Нарын – Таш-Башат 

каттамындагы 
автобустардын жєнєє 
убактысы  15.00” – деп 
окулсун, калганы текст 

боюнча.

ТЇЗЄТЇЇ
Гезиттин №101 (3280) 

жума, 2021-жылдын 
1-октябрындагы чыккан 
санынын 13-бетиндеги 

Сузак райондук сот 
аткаруучулар кызмат 

бєлїмї тарабынан єндїрїї 
боюнча карызкор Исаев 

Алимбек Абановичке 
таандык турак жайына 

коюлган жарыядагы 
“Ачык соода-сатык 

2021-жылдын 8-ноябрь 
кїнї саат 10.00дє 

мїлк жайгашкан даректе 
жїргїзїлєт” деген тексти 

“Ачык соода-сатык 
2021-жылдын 18-ноябрь 

кїнї саат 10.00дє 
мїлк жайгашкан даректе 
жїргїзїлєт” деп окулсун.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Òîêòîñóíîâà Òîëêóíáóáó 
Æàêûïîâíàãà òààíäûê Ñóçàê 
ðàéîíóíóí Òàø-Áóëàê àéûë 
ºêìºò¿íº êàðàøòóó Àðàë 

àéûëûíûí Æ. Ìèðçàêàìàëîâ 
êº÷ºñ¿í¿í ¹55, ¹57 

äàðåãèíäåãè òóðàê æàéûíûí 
òåõíèêàëûê ïàñïîðòó 

(3-05-12-1002-05-15, 3-05-12-
1002-05-05) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-62

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê (äîëþ) ¹0059183 

(îò 11.03.2015 ã.) íà èìÿ 
Øåðèìáåêîâîé Äæóìàãóë 

Ñàòàðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-807

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèè ×À ¹0442 
íà èìÿ Òåíòèìèøîâà 
Áàêòûãóëà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-808

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèè ×À ¹500 íà 

èìÿ Òåíòèìèøîâà Çàìèðà 
Àíàðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-808

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 
äîëåé ñåðèè ×À ¹0457 
íà èìÿ Òåíòèìèøîâîé 

Òîêòîÿí ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-808

Àñàíîâ Àáëåçãå òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí 

Òàéãàðàåâ àéìàêòûê 
áàøêàðìàëûãûíà êàðàøòóó 

Êûðãûçñòàí àéûëûíäàãû æåð 
òèëêåñèíèí æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-62

Ä-62



САЛЫК ТЄЛЄЄ 
– МИЛДЕТ

Ош областынын Ноокат ра-
йонундагы Насирдин Иса-
нов атындагы айыл єкмєтїнїн 
социалдык-экономикалык аба-
лын жакшыртуу максатын-
да 2021-жылда бир топ жакшы 
иштер аткарылды. 2021-жыл-
дын 30-июнуна карата салыктар 
жана салык эмес жыйымдардын 
топтолушу боюнча белгиленген 
жалпы план 4 млн 837 миў сом-
дун ордуна, 6 млн 28 миў сом 
жыйналып, планды 124,6%га 
же болбосо 1 млн 191 миў сомго 
ашыгы менен аткарышты. Айыл 
єкмєтїнїн жалпы киреше бєлї-
гї 11 млн 180 миў 600 сом деп 
пландалса, иш жїзїндє аткарыл-
ганы 12 млн 333 миў 700 сомду 
тїзїп, 108,4%ды тїздї.

САНАРИПТЕШТИРЇЇ
Айыл аймагы боюнча калк-

ка сапаттык кызмат кєрсєтїї 
электрондук тїрдє жїрїп жа-
тат. Санарип аймак электрондук 
базага 1060 кожолук киргизил-
ди. Е-кызматка 26 кызматкер 
киргизилди. Айыл єкмєтїнїн 
имаратына жана мектептерге 
видео кєзємєл орнотулуп, ин-
тернет желеге туташтырылган. 
КРнын бузуулар жєнїндє ко-
декси боюнча иш алып бары-
лууда. Береке дїкєнїнє терми-
нал орнотулган, иштеген кыз-
маткерлер эмгек акыларын ал 
жерден ала алышат. Корона-
вирус илдетине каршы эмдєє 
иштери жїргїзїлїп, биринчи 
этабын алышты, 3960 жаран 
базага киргизилди.

ЖАРЫКТАНДЫРУУ
Н.Исанов атындагы айыл єк-

мєтїнїн аймагындагы Жар-
Коргон айылында А.Алимжанов, 
Жолдошов кєчєлєрїнє электр ма-
мычалары орнотулду. Айылдарга 
интернет кабелдери тартылууда. 
Жар-Коргон айылынан Токтогул 
орто мектебине чейин демєєрчї-
лєрдїн эсебинен 9 даана электр 
мамычалары орнотулуп, электр 
чубалгылары тартылып, тїнкї 
жарыктандыруулар коюлду. Кун-
дуз Маликова кєчєсїнє 16 даа-
на демєєрчїлєрдїн эсебинен жа-
рыктандыруулар орнотулду.

ЖАШООБУЗДУ 
СУУСУЗ ЭЛЕСТЕТЇЇГЄ 
МЇМКЇН ЭМЕС

Суу жашообуздун ємїрї. Суу-
суз жашообузду элестетїїгє эч 
мїмкїн эмес. Суу бар жерде та-
залык, тиричилик жашоо уланат 
эмеспи. 

Жаўы-Базар айылындагы Али-
ке, Байыш айылдарына жерги-
ликтїї бюджеттин эсебинен 
186 миў сом бєлїнїп, Эл ара-
лык уюмдардын эсебинен 3800 
метрлик трубалар алынып кели-
нип, таза суу тїтїкчєлєрї тар-
тылды. Кїўгєй-Кожоке айылын-
дагы Карабаш айылына жерги-
ликтїї бюджеттин эсебинен таза 
суу тїтїкчєлєрї тартылды.

ИНВЕСТИЦИЯ 
ТАРТЫЛЫП, КЄП 
ИШТЕР АТКАРЫЛДЫ

Айылдагы Токтогул атындагы 
орто мектебине 4 млн 500 миў 

сомдук кичи футбол аянтчасы 
курулду. Байыш айылына жеке 
ишкер тарабынан 2 млн 295 миў 
сомдук кирпич чыгаруучу ста-
нок коюлуп, чакан ишкана ачыл-
ды. Азык-тїлїк программасы-
на 8 долбоорду жазып єткєрїш-
тї. Эл аралык уюмдардын эсе-
бинен 3 млн 800 миў сомдук по-
ликлиника курулууда. Жаўы- 
Базар айылына Эл аралык уюм-
дардын эсебинен таза суу тїтїк-
чєлєрїн тартуу їчїн 4500 метр 
труба тартылды. Байыш айылы-
на 50 орундуу бала бакчага же-
ке ишкер тарабынан 2 млн 200 
миў сом жумшалды. Чеч-Дєбє 
айылына жеке ишкер тарабынан 
темир-бетон менен даярдалуучу 
столбаларды жана кольцолорду 
чыгаруучу цех ачылды. Ал эми 
Кїўгєй-Кожоке айылына бєлкє 
нан чыгаруучу цех ачылып, эл-
ди тейлєєдє.

СОЦИАЛДЫК ИШТЕРГЕ 
МААНИ БЕРИЛЇЇДЄ

ВИЧ/СПИД менен ооругандар-
га 100,0 миў сом берилди. Кур-
гак учук менен ооругандарга 44,0 
миў сом жардам кєрсєтїлдї. Аз 
камсыз болгон їй-бїлєлєргє 63 
миў 500 сом жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен берилсе, тур-
муштук оор кырдаалга кабыл-
ган балдарга жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен 18 миў 500 сом 
ыйгарылды. 1-июнь – балдарды 
коргоо кїнїнє карата 20,0 миў 
сом бєлїнїп,  балдар бакчалары-
на оюнчуктарды алып беришти. 
Баатыр энелерге да кєўїл бєлї-
нїп, аларга белектерди жана сый 
тамактарды тартуулашты. Айыл 
аймагынын имамдары, саламат-
тыкты сактоо кызматкерлери, 
социалдык маселелер боюнча 
адистер, ИДН кызматкери менен 
биргеликте зордук-зомбулуктун 
алдын алуу, эрте никени болтур-
боо боюнча эл арасында кеўири 
тїшїндїрїї иштерин жїргїзї-
шїїдє.

ТОГУЗ АЙДЫН ИЧИНДЕ 
АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

2021-жылдын тогуз айынын 
ичинде ар тїрдїї тармактар ар-
кылуу тартылган инвестициялар 

жана аткарылган иштер жєнїн-
дє айта кетсек, жаштарды спорт-
ко тартууда Жар-Коргон айылы-
на кичи футбол аянтчасы курул-
ду. Элди таза суу менен камсыз-
доодо Эл аралык уюмдар менен 
єнєктєш болуп, Жаўы-Базар 
айылындагы Алике айылына 
таза суу тїтїкчєлєрї тартылды. 
Калктын саламаттыгын сактоодо 
айыл єкмєтїнїн борборуна жа-
ўы типтїї поликлиниканы «Ас-
салам» коомдук кайрымдуулук 
фонду тарабынан 3 млн 500 миў 
сом, ал эми жергиликтїї бюд-
жеттин эсебинен 200 миў сом 
жумшалды. Учурда курулуштун 
70%ы бїткєрїлдї.

Кичик-Алай, Жар-Коргон 
айылдарынын жашоочуларына 
297 миў сомдук азык-тїлїк тї-
рїндє берилди. 

Кожоке айылына мечит жана 
кєпїрє курулуп, пайдаланууга 
тапшырылды. И.Эргешов жа-
на М.Матибаев атындагы кєчє-
лєрїнє асфальт тєшєлдї. Айыл 
аймагын ар тараптан єнїктїрїї 
їчїн Кожоке айылына 3 даана 
КТП, 15 даана столба орнотулду. 
Айылдарга болсо аялдамалар ку-
рулуп, маршруттук кичи автобус-
тар каттоодо. Жеке ишкерлер та-
рабынан кїнєсканалар курулду.

ЖАШТАР БАР ЖЕРДЕ 
ЖУМУШ БАР

Н.Исанов атындагы айыл єк-
мєтїнїн сырткы жана ички кє-
рїнїшї мурдагыга караганда бир 
топ єзгєргєн. Мында эмгектен-
ген кызматкерлердин иш бєл-
мєлєрї таза, жарык ремонттол-
гон. Азыркы замандын талабы-
на жооп бере турган эмеректер 

менен толукталган. Ар бир кыз-
маткер єздєрїнїн аткара турган 
иштерин мыкты билет.

Н.Исанов атындагы айыл єк-
мєттїн башчысы Марат Маматов 
єзїнїн жаштык жигердїї эмге-
ги, билими менен изденип, ийги-
лик жаратып иштеп келе жатат. 
Ал бардан жокту жаратып, айыл-
дын жашоосун жакшыртууга, та-
лапты коё билген жамааты ме-
нен тил табышып иштей билген 
чечкиндїї, жаш, мыкты жетекчи.

А.Жолдошов айыл єкмєттїн 
башчысынын орун басары, М.Бо-
тобаев финансы экономика бє-
лїмїнїн башчысы, жардамчысы 
М.Айдаров, С.Нуралиева кассир-
эсепчи, Н.Айдарова жооптуу 
катчы, М.Маликов жер адиси, 
экономист-статист Н.Дооранов, 
Д.Карыбеков салык кызматке-
ри, М.Мєнєков айыл башчы жа-
на башка кызматкерлер эмгек-
тенишет.

КЫШКА КАРАТА 
КАМЫЛГАЛАР 
КЄРЇЛГЄН

Кїз-кышка карата мектептер-
ди жана балдар бакчаларын кє-
мїр менен камсыздоо иштери 
жїргїзїлїп жатат. Мектептерге 
тендерден “Кызыл Шоро” ЖЧК-
сы, ал эми балдар бакчаларына 
“Мустафа ЛТТ” ЖЧК утуп ал-
ган. Азыркы кїндє мектептер-
дин от казандары ремонттон єт-
кєрїлїп, жылуулук берїїгє даяр 
турушат.

Бурма ЫСАКОВА, 
Ош областы, 

Ноокат району

Айыл турмушу

НАСИРДИН ИСАНОВДУН 
ЫСЫМЫН АЛГАН 
АЙЫЛ ЄКМЄТ

Н.Исанов айыл єкмєтїнїн башчысы 
Марат МАМАТОВ

Сыйлык алып турган учуру

Жаўыдан курулган поликлиниканын кєрїнїшї

Н.Исанов айыл єкмєтїнїн жамааты
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