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КЫРГЫЗ БИЙЛИГИНИН
ЭЛ АРАЛЫК СОТТОГУ
АЛГАЧКЫ ЖЕЎИШИ

3-БЕТТЕ
УЛУТ УУЛУН УНУТПАЙТ

4-БЕТТЕ
Мирлан МАМАДАЛИЕВ:

“БЫЙЫЛ ЖЫЛУУЛУК БЕРЇЇ
ЇЗГЇЛТЇККЄ УЧУРАБАЙТ”

Кыргыз Республикасынын
Президенти Садыр Жапаров
10-ноябрда окумуштууларды
жана илимпоздорду
кесиптик майрамы – Кыргыз
Республикасынын Илим кїнї
менен куттуктады.
Куттуктоодо: "Учурда дїйнє
жїзїндє силер эмгектенген маанилїї тармак ыкчамдык менен
єнїгїп, ар кандай ачылыштар,
жаўы-жаўы табылгалар болуп
жаткандыгына баарыбыз кїбєбїз.
Биз билген Сингапур, Малайзия,
Япония, Корея, Тїркия, Германия
жана башка єнїккєн єлкєлєр жаўы ачылыштардын, заманбап ойлоп табуулардын — єркїндєгєн
технологиялардын жардамы менен бїгїнкїдєй абалга жетишкендигин жалпыбыз жакшы билебиз.

9-БЕТТЕ
Илимий натыйжалар єнїгїїгє
жол чабарын тарых, биз жашап
жаткан мезгил тастыктап олтурат. Єлкєнїн кайсы гана тармагында болбосун, изилдєєлєр
жїргїзїлїп, алар жаўыланууга,
єнїгїїгє бет алган жаўы ачылыштар менен коштолмоюнча,
мамлекеттин эл турмушун жакшыртууга, єнїккєн єлкєлєрдїн
катарына кошулууга жасаган кадамдарынан майнап чыкпайт. Буга байланыштуу окумуштуулар
жамаатынын єлкє їчїн жасай
турган иштери арбын. Жалпы
кыргыз коомчулугунун кїткєн
їмїт-тилеги дагы, койгон талабы дагы ушул.
Єлкєбїздїн илим тармагына мамлекет, жеке жак дебей,
"бир жакадан баш, бир жеўден
кол чыгарып" биримдикте, тыгыз кызматташтыкта иш алып

баруубуз абадай зарыл болуп
турган учур. Мындагы ийгиликтїї долбоорлорго, жакшы
саамалыктарга республикабыздагы белгилїї меценаттар жана ири компаниялар тартылып,
кол кабыш кылат деген їмїттєбїз.
Илимий изилдєєлєрдї кєўїл
борборуна алып, аларга болгон мамилебизди єзгєртїї менен кайсы гана тармакта болбосун бурулуштарды жасай аларыбызга, анын негизинде єлкєбїздї єнїгїї жолуна саларыбызга
тереў ишенем.
Баарыўыздарга чыў ден соолук,
бакубат ємїр каалайм. Кыргыз
элинин келечеги, анын гїлдєпєсїшїн камсыз кылуу їчїн илим
жаатында албан-албан ийгиликтерди жаратышыўыздарга тилектешмин!", - деп айтылат.

Орозбек ДЇЙШЕЕВ:

“КЕНДЕРИБИЗДИ
ИШТЕТСЕК, МАМЛЕКЕТКЕ
ПАЙДАСЫ ТИЕТ”

11-БЕТТЕ
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ЖАШТАР – МАМЛЕКЕТТИН
ЭЎ АКТИВДЇЇ БЄЛЇГЇ
Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров
10-ноябрда єлкє жаштарын Жаштар кїнї менен куттуктады.

Куттуктоодо: “Кыргыз Республикасынын демократиялык курсун ишке ашырууда
жаш муундун єсїп бараткан
ролун эске алып жана жаштар саясатын андан ары єнїктїрїї максатында бул майрам
2002-жылдын 10-ноябрында
бекитилген.
Дїйнєнїн башка єлкєлєрїндєй эле, бїгїнкї кїндє єсїпжетилип жаткан муун Кыргыз Республикасында дагы
чоў кїчкє ээ. Анткени алар —
мамлекеттин эў активдїї бєлїгї. Жаўы технологияларды, инновацияларды жана реформаларды кабыл алууда, єздєштїрїїдє жана мыкты долбоорлорду кєтєрїїдє жаштардын орду баа жеткис. Алар ыкчамдык менен єнїгїп жаткан

заманга абдан тез ыўгайлашаары жалпыбызга белгилїї.
Мамлекет жаштардын єлкєнїн экономикалык жана саясий турмушуна аралашуусуна,
тартылуусуна кызыкдар. Бїгїнкї кїндє сиздердин илимде болобу, ишкердикте болобу, айтор ар тармакта кєптєгєн
ийгиликтерге жетишип, коомдук, спорттук жана социалдык
долбоорлорду натыйжалуу ишке ашырып, учурдун бардык
чакырыктарына жооп берип
жатканыўыздарды канагаттануу менен белгилеп кетейин.
Мындан ары дагы жаўыжаўы демилгелер менен идеяларды кєтєрїп, Ата Мекенибизди алга жылдырууга жигердїї салым кошоруўарга ишенем”, - деп айтылат.

ЖАЎЫ ЖОЛДОР ЖАЎЫ
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРДЇ АЧАТ

ТЇРК ТИЛДЇЇ МАМЛЕКЕТТЕР
КЫЗМАТТАШТЫГЫНЫН 8-САММИТИ
Кыргыз Республикасынын
Президенти Садыр
Жапаров 11-ноябрда Тїркия
Республикасынын Стамбул
шаарына иш сапары менен
учуп кетти.
Сапар алкагында Мамлекет
башчысы Тїрк тилдїї мамлекеттер кызматташтыгынын
(ТМКК) катышуучу-єлкє башчыларынын «Жашыл технологиялар жана санариптик доордогу акылдуу шаарлар» темасындагы сегизинчи саммитине катышат.
Мындан сырткары, саммит
аянтчасында Президент Садыр
Жапаров Тїркия, Азербайжан,
Єзбекстан, Тїркмєнстан жана
Венгриянын лидерлери менен
жолугушууларды єткєрїп, эки тараптуу кызматташтыкты кеўейтїї

маселелери талкууланаары кїтїлїїдє.
***
Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын тышкы саясат бєлїмїнїн
башчысы Жээнбек Кулубаев белгилегендей, алдыда єтїїчї Саммиттин алкагында Тїрк тилдїї
мамлекеттердин кызматташтык
кеўешинин аталышын Тїрк мамлекеттеринин уюму деп єзгєртїї
чечимине кол коюу кїтїлїїдє.
Ошондой эле, тїрк тилдїї мамлекеттердин жакынкы жыйырма
жылдыкта артыкчылыктуу тармактар боюнча кызматташтыгын
тереўдетїїнїн жол картасы болгон «Тїрк дїйнєсїнїн келечеги —
2040» стратегиялык документи,
ошондой эле Уюмдун ишмердигине тиешелїї башка документтер кабыл алынат.

Мындан тышкары, Баку шаарында 2019-жылдын 15-октябрында Уюмдун жетинчи Саммити алкагында Казакстандын туўгуч Президенти, ТМКК ардактуу
тєрагасы Нурсултан Назарбаев
тарабынан демилгеленген «Тїрк
дїйнєсїнїн 2040-жылга чейинки келечеги» тууралуу чечимге
кол коюу пландалууда. Аталган
стратегиялык документ дїйнєнїн акыркы чакырыктарын жекече жана жамааттык тїрдє чечїїдє ага мїчє-мамлекеттердин
потенциалын колдоо їчїн негиздерди иштеп чыгууга багытталган. Учурдагы кызматташтык деми ар бир мїчє-мамлекеттин саясий, экономикалык, социалдык
жана маданий єнїгїї стандарттарын камсыз кылуу боюнча негизги максаттарына жетїї їчїн
колдонулат.

ЭКИ ЭСТАКАДАЛЫК КЄПЇРЄ САЛТАНАТТУУ АЧЫЛДЫ
Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
10-ноябрда Жалал-Абад облусуна
жумушчу сапарынын алкагында
эки эстакадалык кєпїрєнїн
жана Арал – Казарман унаа
жолунун ачылыш салтанатына
катышты.
Бул эстакада кєпїрєлєрїнїн
узундугу 1076 жана 396 метрди тїзєт. Кєпїрєлєр жаўы жана заманбап технологияларды колдонуу менен курулган жана Арал-Казарман
автожолунда жайгашкан.
Кыргыз
Республикасынын
Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев
Министрлер Кабинетинин башчысына "Тїндїк – Тїштїк" альтернативдик жолунун курулушунун
алкагындагы долбоорлордун жїрїшї тууралуу маалымат берди.
Андан соў Министрлер Кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун жана Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым укуктуу Элчиси Ду Дэвэндин катышуусунда «Тїндїк – Тїштїк» альтернативдик
жолунун экинчи фазасын ишке ашыруунун алкагында эки

эстакадалык кєпїрєнї жана 100
км жолду пайдаланууга берїї
аземи болуп єттї.
Єкмєт башчысы «Кыргызжолтранс» долбоорлоо институтуна,
Кытай Эл Республикасынын Єкмєтїнє жана Элчилигине, «Чайна
Роуд энд Бриджс» компаниясына жана «Тїндїк – Тїштїк» альтернативдик жолунун курулушуна
катышкан бардык кызматкерлерге
ыраазычылык билдирди.

Салтанаттын соўунда ак ниет
эмгеги жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык
єнїгїїсїнє кошкон зор салымы
їчїн тиешелїї сыйлыктар менен
сыйланышты.
Мындан тышкары, Акылбек
Жапаров «Макмал Голд Компани» ЖЧК ишмердїїлїгї менен
таанышты.
Даярдаган
Таалайбек ТЕМИРОВ

Ийне менен кудук казгандай

ИЛИМ – ЄЛКЄ ЄНЇГЇЇСЇНЇН ЄЗЄГЇ БОЛУШУ КЕРЕК

Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
10-ноябрда Жалал-Абад
облусуна жумушчу сапарынын
алкагында Тогуз-Торо
районунун жергиликтїї
активи менен
жолугушту.
Министрлер Кабинетинин
башчысы белгилегендей, жаўы
жолдор райондун жана жалпы эле єлкєнїн социалдыкэкономикалык єнїгїїсї їчїн
жаўы мїмкїнчїлїктєрдї ачат.
«Эми райондун инфраструктурасын жаўыртууну баштоо

керек. Жаўы жолдорго жана
инфраструктуралык объектилерге аяр мамиле жасоо зарыл.
Кытай инвесторлору биз менен иштєєгє даяр. Эгерде биз
инвесторлор менен иш алып
бара алсак, єлкєгє мындан да
кєп инвестиция тарта алабыз»,
- деди ал.
Акылбек Жапаров ошондой
эле Министрлер Кабинетинин
ишиндеги артыкчылыктуу багыттарга токтолду.
Жолугушуунун
катышуучулары тарабынан ТогузТоро районунун социалдыкэкономикалык єнїгїїсїнє тийиштїї маселелер кєтєрїлдї.

Дїйнєлїк илим кїнї 2002-жылдан бери єлкєбїздє 10-ноябрь кїнї белгиленип келатат. Ушул кїндїн урматына 10-ноябрда Билим
берїї жана илим министрлигинде, 11-ноябрда КР Улуттук илимдер академиясында академиктер,
мїчє-корреспонденттер, илимдин
докторлору, кандидаттары катышкан конференциялар болуп єттї.
Илим жаатында ийгиликтерди
жаратып келаткан илимпоздор
Билим берїї жана илим министрлиги, Улуттук илимдер академиясы жана Президенттин алдындагы Улуттук аттестациялык комиссиянын Ардак грамоталары менен
сыйланышты. Андан соў академик Алтай Бєрїбаев сєз алып сїйлєп, it-технология боюнча мамлекетибиз Орто Азия єлкєлєрїнєн
алдыга кетип баратканын айтты.
Эки ай мурда Жогорку аттестациялык комиссия кайра Улуттук
аттестациялык комиссия болуп
тїзїлїп, Улуттук илимдер академиясынын имаратына кєчїп
келген. Илимпоздордун баары

чогулуп, бир жерде отурганы иштин натыйжасын арттырат. Улуттук аттестациялык комиссиянын
тєрайымынын айтымында, єлкєнїн илим секторунда 10 миўден
ашык илимий кызматкерлер иштейт. Анын ичинде илимдин 1074
доктору, 6 миўге жакын илимдин

кандидаттары жана 3 миўге жакын аспиранттар бар. Бул адамдарды республиканын алтын
фонду, анын туруктуу єнїгїїсїнїн єзєгї деп атаса боло турганын
билдирди.
Сымбат МАКСУТОВА
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Мыйзамдын укуругу узун...

КЫРГЫЗ БИЙЛИГИНИН
ЭЛ АРАЛЫК СОТТОГУ
АЛГАЧКЫ ЖЕЎИШИ

ТАМЧЫ КАБАР

СУУНУН АГЫМЫ АЗ
Токтогул суу сактагычына суунун агып
киргенинен чыкканы їч эсеге кєп болууда.
Бул тууралуу "Электр станциялары" ачык
акционердик коомунун басма сєз кызматынан кабарлашты. 10-ноябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун кєлємї 11
миллиард 670 миллион метр кубду тїзгєн
болсо, суунун орточо кїндїк агып кириши
секундасына 179 метр куб, агып чыгышы
566 метр кубду тїзгєн.

ИЛИМГЕ КЕТКЕН
ЧЫГЫМ КЄБЄЙДЇ

2

010-жылдагы революциядан кийин бийликке келген Убактылуу Єкмєттїн чечими менен
мурунку президенттин жакындарына таандык делген мїлктєр улутташтыруу жолу менен кайра мамлекетке
кайтарылган. Ошол улутташтырылган
мїлктєрдїн ичинде “Мегаком” бренди
менен иш алып барган уюлдук компанияга ээлик кылган “Альфа Телекомдун” 49 пайыз акциясы да мамлекетке
кайтарылып, 51 пайыз акциясы чыныгы “кожоюндарына” кайтарылып бериле турган болуп калган. Партиялык
тизме менен жаўыдан шайланып келген парламент Єкмєттї курап, бийлик
толук кандуу иштеп баштаган мезгилде “Мегакомдун” тегерегинде катуу
ызы-чуу болгону баарыбыздын эсибизде.
Ошол учурда “Мегакомдун” чыныгы “кожоюну” биз болчубуз, 2005-жылы “БиМоКом” ЖЧКсын сатып алып,
Кыргызстандын уюлдук байланыш тармагына инвестиция салганбыз, “Мегакомду” тїптєгєнбїз” деп орусиялык
“Penwell Business Limited” (мындан кийин “Пенвелл”) компаниясы чыккан
болчу. Ал тургай Россиянын Мамдумасынын депутаттары С. Багдасаров менен А. Островский Кыргызстанга келип, Жогорку Кеўеште ачык эле “Пенвеллдин” таламын талашып, Ємїрбек
Бабанов орус ишкерлеринен маселени
чечип берїї їчїн 50 млн АКШ долларын сураганын айтышкан. Бирок, Мамдуманын депутаттары айткан мындай
маалымат иликтєє ишинде такталган
эмес.
Кийин “Мегакомдун” 51 пайыз акциясы дагы мамлекеттин карамагына єткєнїнє карабай, “Ата-Мекендин” лидери Ємїрбек Текебаев баш болуп, Алмамбет Шыкмаматов, Аида Саляновага кылмыш иши козголуп, анда дагы
коомчулукта катуу резонанс жаралган.
Кыргыз саясатына таасир берчї ушул
маселеге акыркы чекит эл аралык арбитраждык сотто коюлду.
2017-жылы июль айында “Пенвелл”
компаниясы Кыргыз Республикасы
“БиМоКом” ЖЧКсынын инвестицияларын толугу менен ээлеп алды деп эл
аралык арбитраждык сотко доо арыз
менен кайрылып, Кыргызстандан 298
млн АКШ доллар єндїрїп берїїнї суранган.
Орус ишкерлеринин доо арызында
“Пенвелл” компаниясы 2007-жылдан

2010-жылдарга чейинки мезгилде
Максим Бакиев тарабынан уюштурулган кылмыштуу схеманын курмандыгы болгону айтылат. Компаниянын
билдирїїсї боюнча, ийгиликтїї иштеп жаткан бизнести тартып алуу схемасы 2005-жылы “Пенвеллдин” Кыргызстандагы єнєктєшї жана “БиМоКом” ЖЧКсына орток ээлик кылган
“Форнтек” компаниясынын кожоюну
Алексей Елисеевдин колу менен ишке
ашырылган. Елисеев мамлекеттик органдар менен кылмыштуу сїйлєшїїгє
барып, мыйзамсыз соттун чечимдери
менен “Пенвеллдин” инвестицияларын тартып алган. Мыйзамсыз соттун чечимдеринен кийин орусиялык
компания “БиМоКом” ЖЧКсына кєзємєл жїргїзїїдєн ажырап, банкрот
болуп, анын мїлктєрї толугу менен
жаўыдан тїзїлїп, Алексей Елисеевдин кєзємєлїндє болгон “Альфа Телеком” компаниясына єткєрїлїп берилген. “Пенвелл” Максим Бакиев мамлекеттик жогорку кызматта турган, схема мамлекеттик органдардын аракети
менен ишке ашкандыгы їчїн Кыргыз
Республикасы жооп бериш керек деп
эсептеген.
“Пенвеллдин” эл аралык арбитраждык сотко кайрылган доо арызына “БиМоКом” ЖЧКсы менен “Альфа Телекомдун” мурунку директору Андрей Силич
жана “Пенвеллдин” єкїлї болгон Артур
Акопяндын жазуу тїрїндєгї кєрсєтмєлєрї негиз болуп берген.
Кыргыз бийлиги 8-октябрда “Мегаком” чыры боюнча эл аралык арбитраждык сотто чындык биз тарапта экенин далилдеп, утуп чыкты. Эл аралык
соттук иште Willkie Farr & Gallagher
LLP юридикалык фирмасы Кыргызстандын кызыкчылыгын коргогон. Эгемендїї єлкєнїн 30 жылдык тарыхында эл аралык арбитраждык сотто мамлекетибизге коюлган доо арызды утуп
чыккан окуя биринчи жолу болуп жатат. Муну чоў жеўиш катары кароого
толук укугубуз бар.
Эл аралык арбитраждык сот “Пенвеллдин” 298 млн АКШ долларын єндїрїп берїї доо арызын кантип четке какканы баарына кызык болсо керек. Мында, биздин тарапты коргогон
юристтердин жасаган эмгеги чоў экенин баса белгилеп кетишибиз керек.
Кыргыз тарап “Пенвелл” компаниясынын єзїнїн инвестициясын ишке
ашырууда коррупцияга аралашканын

аныктаган аргументтерди келтиргенден кийин, орусиялык компания ишенимдїї негиз келтире алган эмес. Соттук курам биз тараптын келтирген аргументтеринен кийин “Пенвелл” коррупцияга аралашкан деген бїтїм менен, доогер талап кылган 298 миллион
доллар єлчємїндєгї кенемтени толугу
менен канааттандырган жок.
“БиМоКом” ЖЧКсы менен “Альфа Телекомдун” мурунку директору Андрей
Силич “Пенвеллдин” Кыргызстандагы єнєктєшї “Форнтек” компаниясынын ролу тууралуу суроого жооп берїїдєн баш тартып, “Эсимде жок” деген жоопту 43 жолу кайталаганы эле
“Пенвелл” коррупцияга аралашканын
далилдейт да.
Соттук курам дагы “Пенвеллдин”
2005-жылы “БиМоКом” ЖЧКсынын 49
пайыз акциясын Алексей Елисеев кєзємєлдєгєн “Форнтек” компаниясына
сатканын, “Пенвеллдин” инвестициясы Кыргызстанга коррупциялык жол
алып келген деп тапкан. “Форнтек” компаниясынын бул “оюндагы” ролу “Пенвеллдин” Кыргызстандагы єнєктєшї
катары “БиМоКом” ЖЧКсынын лицензиялык укугун сактап берїї болгону
далилденген. Соттук курам “Форнтек”
компаниясы “БиМоКомдун” бизнеси
їчїн мыйзамдуу салым кошконун тапкан эмес.
Мындан сырткары, кыргыз тарап
соттук курамды 2010-жылы Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин “Пенвелл” компаниясы Раушан Рыкунова
аркылуу сот менен прокуратура кызматкерлерин сатып алуу сыяктуу коррупциялык жол менен бизнеске кєзємєл жїргїзїїнї калыбына келтирїїгє
аракет жасаганына аргументтерди келтирип, ынандыра алган.
Муну менен кыргыз бийлиги коррупцияга аралашкан инвестор менен
эл аралык сотто кармашууга кудурети
жете турганын далилдей алды. 298 млн
АКШ долларына бааланган доо арызды эл аралык сотто утуп алуу оўой иш
эмес. Бул азыркы бийликтин туура
саясаты экенин белгилеп коюш керек.
Кыргызстандын аброю эл аралык сотто каралып жаткан соў, баарыбыз бир
муштумдай тїйїлїп, бийликтин саясатын колдосок, жеўиш сєзсїз биз тарапта болот. Биринчи жеўиш кут болсун,
кыргыз элим!
Ж.АСАНБАЕВА

Улуттук статистика комитети Кыргыз республикасында былтыр илимий изилдєєлєргє жана иштеп чыгууларга мамлекеттик
бюджеттен 722 миллион сом сарпталганын
билдирди. Бул беш жыл мурдагыга салыштырмалуу илимге кеткен чыгым 19 пайызга
кєбєйдї дегенди тїшїндїрєт.

КЫЗ-КЕЛИНДЕР КЄБЇРЄЄК
КЫЗЫГЫШАТ
2020-жылы єлкєдє жалпысынан илимий
ишмердик менен 1 283 адам алектенген.
Алардын ичинен 123ї илимдин доктору жана 258 адам илимдин кандидаты болушкан.
Илим жактагандардын жалпы санынын
(2,5 миў киши) 60 пайызын кыз-келиндер
тїздї. Докторанттардын дагы басымдуу бєлїгї (69 пайызы) аялдардан турат.

КАМСЫЗДАНДЫРУУ
КОЛГО АЛЫНУУДА
Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков айыл чарба тармагындагы тобокелчиликтердин алдын алуу їчїн агрардык,
фермердик камсыздандырууну киргизїї
пландалып жаткандыгын билдирди. Анын
айтымында учурда жарандар Айыл банктан лизингге асыл тукум мал алса, 1,5 пайыз каражатын тєлєп, малын камсыздандырат. Эгерде єлїп калса, камсыздандыруу
компаниясы ордун толтуруп берет. Ушундай эле аракеттер талаачылыкта да болот.
Ал дыйкандардын тїшїмїн мєндїр алып
же їшїк уруп кеткенде тарткан чыгымдарын жеўилдетет.

ЖЕЎИЛГЕНДИ ЖЕР
КЄТЄРЄТ
28-ноябрда боло турган Парламенттик
шайлоого карата Бишкек шаарында "Шайлоо - бул єз ара каршылашып, элди бєлїпжаруу їчїн эмес, коомду биригїїгє алып
бара турган жол" аталышындагы талкуу
єттї. Анда шайлоого катышып жаткан партиялар жана талапкерлер єз ара макулдашууга кол коюшту. Ага ылайык партиялар
шайлоонун жыйынтыктары жарыялангандан кийин утулган тарап жеўилгенин моюнга алып, жеўїїчїлєрду куттуктоого милдеттенме алышты.

КЄМЇР НЕГЕ КЫМБАТТАДЫ?
Монополияга каршы жєнгє салуу мамлекеттик агенттиги эмне їчїн єлкєдє кємїрдїн кымбат болуп жаткандыгын тїшїндїрдї. “"Кыргыз кємїр" ишканасы тарабынан
кємїр жеткирїї кээде їзгїлтїккє учурап
же кечиктирилип калгандыктан, рынокто
баа бирдей болбой, айрымдар кымбаттатып
жиберїїдє. Ошондой эле мыйзамсыз кємїр
саткан жайлардын кєп болушунан улам да
баа туруктуу болбой єзгєрїп кетїїдє", —
деп айтылат мекеменин маалыматтында.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

4

2021-жылдын 12-ноябры

Єткєндєр баркталмайын, тирїїлєр даўкталбайт!

УЛУТ УУЛУН УНУТПАЙТ
Улуттун улук уулу, кєрїнїктїї мамлекеттик жана коомдук ишмер,
Кыргыз Республикасынын Баатыры Султан Ибраимов бу жалганда
болгону 53 жыл гана жашады. 1980-жылы Кыргыз ССР Министрлер
Советин жетектеп турган учурда 3-декабрда Чолпон-Ата
мамлекеттик резиденциясында кїтїлбєгєн каргашалуу окуя орун
алып, оорулуу Александр Смагиндин колунан ажал тапканы ушул
учурга чейин жандырмагы чиелешкен табышмак бойдон катылып
келет. Бул суук кабар бїтїндєй кыргыз калкын мїўкїрєттї.
Атаганат, маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатында кєчєгє эл
батпай калганын замандаштары уламыш катары узун кеп кылып
келет. Маани берген пендеге мунун да жєнї болуш керек.

Коомдук ишмер
Бараталы Кошматов:

“ИШ БИЛГИ
ИРРИГАТОР ЭЛЕ”
- Мен ирригатор катары
кесиптеш-устатым Султан Ибраимовдун басып єткєн єрнєктїї ємїр жолун эскерїїнї сыймык сезем. Анткени, бул кыргыздын чыныгы уулун кєрїп-билип
калган жайым бар. Институтту
бїтїп келгенден кийин иштеген
жумушумдун башчысы да Ибраимов болгон. Аты Ишембай.
Бул адамдан кесиптин сырын
їйрєндїм. Тєрт-Кїл СМУсунун
начальниги катары Султан Ибраимов жєнїндє кєп билгендерин айтып берер эле. Кєрсє Ташкенттеги ирригация жана айыл
чарбасын механизациялаштыруу институтунда бирге окушкан
экен. Ошондуктан обкомдун биринчи катчысынын кабыл алуусуна, їйїнє тїз киргенге мїмкїнчїлїгї болгон экен. Султан
Ибраимовдун мен баалаган жогорку сапаты – адамдардан жумушун кызыгып сурабаганы.
Адегенде ден соолугун, турмушшартын, ой-максаттарын сурар
эле. Мен Тєрт-Кїл суу сактагычында магистралдык каналдардын курулушуна прораб катары
катышып жїрїп, Султан Ибраимовго кєп жолуктум. Обкомдун
биринчи катчысы ГАЗ-21 їлгїсїндєгї эски волгасына олтуруп
алып, Кадамжай аркылуу айланып, суу сактагычтын курулушу
менен таанышып, куруучуларга
жолугуп, алардын ахыбалдарына кызыгып баарлашып калчу.
Тєрт-Кїл суу сактагычы болбогондо Баткен облусу эмес, Баткен район да болмок эмес. Себеби, азыр райондо 14 миў гектар
сугат аянты болсо, анын 10 миў
гектары Тєрт-Кїл суу сактагычынын шарапаты менен суулуу
жер болуп калды. Суу сактагыч
ишке берилгенден кийин жаўы

совхоз тїптєлдї. Чарба деген
єзїнчє бир комплекс эле. Анткени, анда турак жай, жол, маданий тармак, мал чарбасы баары болгон.
Султан Ибраимовдун кыраакылыгы – иштин башын чек
арадан баштатчу эле. Бош жаткан жерлерди эч ким талашпайт
да. Биз ал кишинин мындай кєрсєтмєсїнє таў калчу элек. Эгер
берки жактан баштап барсаў
чек арага жакын калганда кєйгєй єзїнєн-єзї пайда болмок.
Бул Султан Ибраимовдун алысты кєрє билген кєрєгєчтїгїнїн
далили деп ойлойм.

Кыргыз Республикасынын
Эл артисти Рашбек
АСАНОВ:

“САХНАДАГЫ
БАКЫТ”
- Калп айткан менен болобу,
улуу инсандын образын сахнага алып чыгуу жеўил эмес экенин ошол саам туйганым азыркыга чейин эсимде. Эми биздин
кесип ушундай. Талант Апиев
анда бизге жаўы келген режиссёр эле, азыр эми театрыбыздын
башкы режиссёру. Атына заты
келишкен талант. Туптуура эки
ай репетиция єткєрдїк. Султан
Ибраимов жєнїндє маалыматтарды окуп чыктым. Областтын
баарын дебейин, бир топ райондорду кыдырдым. Андагы эмгектин ардагерлерине жолуктум. "Кыргызстан маданияты"
гезитине Рева эже менен болгон кызыктуу маек жарык кєргєн. Ошол мага кєп таасир этти. Султан абамдын жубайы Рева эжеге жолугуп, улуу ишмердин баскан-турганын, тамак ичкенин, кїлгєнїн, айтор баарын
кызыгып сурадым. Эже ал кишинин єзгєчє балдарды жакшы
кєрєрїн жашырбады. Анан кадырман карыларды да айрыкча

Ошолорду куруу милдети тапшырылды. Элди кєтєрїп катуу
иш башталды. Ушунтип жїрїп
Чаткалды єзїнчє районго айландырганбыз. Мында албетте, Султан Ибраимовичтин эмгеги зор.

Журналист, жазуучу
Кадыр КАЛИЛОВ:

“КЫЛЫМГЕ
ТЕТЕ ЄМЇР”

сыйларын, камкордук кєрєрїн,
баарын ирети менен айтып берди. Эми Султан абам менен Рева эже экєєнї кудай кошкон бактылуу жубайлар. 1997-жылы
23-февралда "Эрте єчкєн жылдыз" спектаклинин бет ачары єтмєй болуп калды. Кїн мурунтадан афишалар шаардын бардык
жерлерине илинген. Ошол кезде республикабыздын белгилїї
ишмер инсандарынын бири Жаныш Рустанбеков келип, областтагы бардык райондордогу Султан Ибраимовду билген ардагерлерди чогултту. Премьера учуру.
Зал кєрїїчїлєргє толуп, оруну
жок туруп тургандар да арбын.
Алардын кєпчїлїгї кечээ эле
Султан абам менен бирге жїргєндєр. Ошондуктан алардын кєз
алдында сахнада улуу инсандын
ролун ойноо кыйын экен. Чыгармадагы образга, окуяга аралашып кетип, спектаклдин кандайча бїткєнї билинбей калды.
Ар кайсы улуттун єкїлдєрї спектакль аяктагандан кийин сахнага чыгышып, колумду коё бербей
улам бири алмак-салмак бекем
кармап, гїлдєрїн тапшырып, бетимден єєп жатышты. Бул менин
жашоомдогу кайталангыс кєз ирмем катары жашап келет... Эсимде ошондо белгилїї ардактуу ардагер Абдибаит Тажибаев сахнага чыгып: "Суу сактагычтарга,
каналдарга, кєчєлєргє белгилїї
адамдарыбыздын атын бергенге машпыз. Султан Ибраимовдун атын мына ушул ак сарайга берели. Анткени, бул маданият очогунун курулушу башталгандан бїткєнчє ушул жерде болгон. Демек, эмгеги зор" –
деген сунушун айтканда залдагылар дїркїрєгєн кол чабуулар

менен коштоп жиберген. Ошону
менен куттуу драма театрыбызга Султан абамдын аты ыйгарылды. Буга "Эрте єчкєн жылдыз"
спектаклинин таасири тїздєнтїз тийди деп ойлойм.

Коомдук ишмер
Абдибаит ТАЖИБАЕВ:

“ЭМГЕГИ ЭЛДИН
ЭСИНДЕ”
- Султан Ибраимовдун жогу
азыр да сезилип турат. Ушундай залкар адамдар бийликке
келгенде элдин деле багы ачылбайт беле. Мурунку союз курамындагы республикалар арасында єнїккєн єлкєгє айланмакпыз. Себеби, кєп кишилерде
жок касиет бул адамда бар эле.
Мына мен деле бир топ жашка келип калдым. Бирок, мындай жароокер, боорукер, сылык-сыпайы
адамды кезиктирген эмесмин. Бирєєнїн кєўїлїн оорутпаган пенде
эле. Ата-энесинин тарбиясынанбы, же табиятынанбы пайгамбардай инсан болчу. Оор иш болсо да
аны кабагым-кашым дебей бїткєрчї. Анысын жан билчї эмес.
Чаткал районуна жетекчи болуп бардым. Башынан аягына
чейин 100 чакырым экен. Кенен
жер. Єрєєндєрдєн аккан суулар
мол. Жайдын саратаны болсо да
мєўгїлєр эрибептир. Жергиликтїї эл былтыркы кыштын оор
болгонун айтышты. Чаткал бир
кезде Таласка да караган. Кийин Оштун карамагына єткєндє он жети чарба болгон экен.
Бара-бара бир совхозго айланып, болгону бул аймакта 1200
– 1400 адам жашаптыр. Калгандары тарап кетишиптир. Єзбекстан КП БКнын биринчи катчысы
Шараф Рашидов КПССтин ХХI
съездинде "Чаткал єрєєнїнє
тєрт суу сактагычтын долбоорун
даярдап койгонбуз. Эгер аларды
ишке ашырсак анда "Чарбак" суу
сактагычына зор кєлємдєгї суу
топтоп, канча жерлер єздєштїрїлїп, пахтанын мамлекетке тапшыруу кєрсєткїчїн дагы
кєбєйтїїгє негиз тїзїлмєк" деп
сїйлєгєн экен. Кийин мен атайын гезиттен таап окудум. Чын
экен. Ал тургай КПСС БКга кат
жазыптыр "Чаткалга капиталдык
курулуштар курулбасын. Биз суу
сактагычтарды курабыз" дегенин уккан элдин кєбї кєчїп кетишиптир. Биринчиси – Баркырак, экинчиси – Беш-Арал, їчїнчїсї – Акташ, тєртїнчїсї – Чаткал суу сактагычы каскаддарынын долбоору даярдалган экен.

- Улуттук идеологияны эл арасында аўызга айланып муунданмуунга мурас катары айтылып
келген накыл, нуска сєз тїзєт.
Мен бул нуска кеп тизмегине
“Бир адамдын кєўїлїн калтыруу, бїтїндєй бир айылдын ынтымагын ыдыратканга барабар!”- деген акылмандын сєзїн
кошоор элем. Бул макал кєрїнїктїї мамлекеттик жана коомдук ишмер Султан Ибраимовго
таандык. Кїндєлїктє жазылган
накыл кеп автордун кандай инсан экенин айгинелеп турат. Сєз
ээсинин ким экенине ушул їлгї
сєздєн улам калыс баа берсе болот. Боорукер, бирєєнїн кєўїлїн
калтыргысы келбеген, айкєл, кечиримдїї, сылык-сыпайы, жєнєкєй, кыраакы, акылман, кєсєм,
кєрєгєч улут уулунун жїрєгїнєн айтылган, уккандын жан
дїйнєсїнє жылуулук тїнєткєн
сєздїн улуулугу, касиети, їлкєндїгї мына ушунда. Адатта, артта
калган тарыхыбызга саресеп салмай салтыбыз бар эмеспи. Эгер
кєзї єтїп кеткен, азыр арабызда жок жетекчилерибиз єўїтїндє кеп учугу уланганда эл башкарууда, калк жетектєєдє, журтка
туура багыт берїїдє таза кызмат
єтєгєн ишмер инсандарыбызды
санай келгенде эсептелїї гана.
Ошолордун арасынан мен жеке
єзїмдїн кєз карашымда эки гана ишмер жетекчини таза инсан
катары калкыма сыймык менен
айтаар элем. Алардын бири маалында аткарган ишине калыс баа
берилип, замандаштарынын улуу
сєзїнє татыган, кыргыздын кєзгє басар жетик жетекчиси Исхак
Раззаков. Экинчиси – улутубуздун чыгаан уулу Султан Ибраимов. Бул эки инсандагы окшош
касиеттерди астейдил ишмердиктерине назар арткан адам ачык
баамдары талашсыз. Экєє теў
элим, жерим, ыйык мекеним деп
жїрїп, далай ниет арткан тилеккыялдары ишке ашпай, кєкїрєктєрїнє тумар бойдон катылып,
оо дїйнє тартып кете беришти.
Алардын дилиндеги журту їчїн
дагы далай жасайын деген тилектери ишке ашпаганы арман. Жалаў иш деп жїрїп, жердеш эмне
экенин, тууган эмне экенин этибарга албаган эки жетекчинин
карааны азыр кєктєгї чаў жукпаган жылдыздардын арасында
тїбєлїк єчпєй жанып тургансыйт. Алар эчен кылымдарды
карытчу, улутубуздун улуулугун
даўазалаган кош жылдыз катары
кийинки муундарга жарык чачып тура берет. Булардын артта
калтырып кеткен тїбєлїк адамдык бийик сапаттары муунданмуунга аўыз болуп айтыла берсин, ылайым!
Айзада ДЕРКЕМБАЕВА
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ДУ ДЭВЭНДИ
КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
АРДАК ГРАМОТАСЫ
МЕНЕН СЫЙЛОО
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû ìåíåí
Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí îðòîñóíäàãû äîñòóêòó æàíà êûçìàòòàøòûêòû ÷û¢äîîãî êîøêîí
îëóòòóó ñàëûìû ¿÷¿í, îøîíäîé
ýëå "Ò¿íä¿ê-Ò¿øò¿ê àëüòåðíàòèâä¿¿ æîëó" äîëáîîðóíóí
ýêèí÷è ôàçàñûíûí èéãèëèêò¿¿
àÿêòàøûíà áàéëàíûøòóó Êûòàé Ýë Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Àòàéûí
æàíà Ûéãàðûì óêóêòóó Ýë÷èñè
Äó Äýâýíü Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àðäàê ãðàìîòàñû ìåíåí
ñûéëàíñûí.
Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí
5-íîÿáðû, ÏÆ ¹519

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЄКМЄТЇНЇН
2010-ЖЫЛДЫН
18-НОЯБРЫНДАГЫ
№283 "АПОСТИЛЬ
КОЮУНУН ТАРТИБИ
ЖАНА ШАРТТАРЫ
ЖЄНЇНДЄ
НУСКАМАНЫ
БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ"
ТОКТОМУНА
ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì
êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí
18-íîÿáðûíäàãû ¹283 "Àïîñòèëü êîþóíóí òàðòèáè æàíà
øàðòòàðû æºí¿íäº íóñêàìàíû
áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Àïîñòèëü êîþóíóí òàðòèáè æàíà øàðòòàðû æºí¿íäº íóñêàìàäà:
- 34, 35 æàíà 36-ïóíêòòàðûíäàãû "ìàìëåêåòòèê" äåãåí ñºç
àëûï ñàëûíñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë
áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà
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
10-íîÿáðû, ¹244

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2022-ЖЫЛЫ ЭЛ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ ФОНДУН
КАТТООГО ДАЯРДЫК КЄРЇЇ ЖАНА ЖЇРГЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí
êàòòîîãî ºç óáàãûíäà æàíà ñàïàòòóó äàÿðäûê êºð¿¿í¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà 2022-æûëäûí 25-ìàðòûíàí 3-àïðåëèíå ÷åéèíêè ìåçãèëäå êàëêòû ñóðàìæûëîî æîëó ìåíåí
2022-æûëäûí 25-ìàðòûíà êàðàòà àáàë áîþí÷à ýë æàíà òóðàê æàé
ôîíäóí êàòòîî æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í.
Ðåñïóáëèêàíûí àëûñêû àéìàêòàðûíäà ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí
êàòòîî 2022-æûëäûí 23-àïðåëèíåí 2-ìàéûíà ÷åéèíêè ìåçãèëäå óøóë
òîêòîìäóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í.
2. Òºìºíê¿ëºð êàòòàëóóãà òèéèø ýêåíäèãè áåëãèëåíñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàðäûê æàðàíäàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà òóðóêòóó æàøàãàí æå óáàêòûëóó æàøàãàí ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð æàíà æàðàíäûãû æîê àäàìäàð, îøîíäîé ýëå ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî ó÷óðóíäà óáàêòûëóó æîê áîëãîí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà æàéãàøêàí áàðäûê òóðàê
æàéëàð.
3. 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåñïóáëèêàëûê êîìèññèÿñû (ìûíäàí àðû - Êîìèññèÿ)
2-òèðêåìåãå ûëàéûê êóðàìäà ò¿ç¿ëñ¿í.
4. 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî áîþí÷à Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí ðåñïóáëèêàëûê êîìèññèÿñû æºí¿íäº æîáî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
5. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû ÷îãóëòóó æàíà æûéûíòûãûí èøòåï ÷ûãóó ¿÷¿í èøêå òàðòûëãàí ïåðñîíàëäûí èøèíèí óçàêòûãû æàíà
êîìïåíñàöèÿíûí ºë÷ºìäºð¿ 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí
êàòòîî áîþí÷à ìààëûìàòòàðäû ÷îãóëòóó æàíà èøòåï ÷ûãóó ¿÷¿í èøêå òàðòûëãàí ïåðñîíàë ¿÷¿í àëàðäûí íåãèçãè èøòåãåí æåðè áîþí÷à
îðòî÷î ýìãåê àêûñû æàíà êîøóì÷à òºëºìäºðä¿í áàðäûê ò¿ðëºð¿ æå
îêóãàí æåðè áîþí÷à ñòèïåíäèÿëàðû, àë ýìè óáàêòûëóó æóìóøñóçäàð
¿÷¿í àëàð æóìóøñóçäóê áîþí÷à àëãàí æºëºêïóëäàðûíûí ñàêòàëàðû;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí
êàòòîî áîþí÷à óþøòóðóó-ìåòîäèêàëûê èøòåðäè êàìñûçäîî ¿÷¿í èøêå òàðòûëãàí êûçìàòêåðëåðãå:
- ýìãåê àêû òºëºº ºë÷ºìäºð¿ 5-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- èøòåãåí æûëäàðû ¿÷¿í ïàéûçäûê ¿ñòºêòºðä¿í ºë÷ºìäºð¿ 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- ºðã¿¿ãº ÷ûãóóäà èø æ¿ç¿íäº 1 æûë æàíà àíäàí êºï èøòåãåí ìåçãèëè ¿÷¿í äåí ñîîëóãóí ÷û¢äîîãî ýìãåê àêûíûí ýêè àéëûê ôîíäóíóí
ºë÷ºì¿íäº æºëºêïóë.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí êàòûøóóñó ìåíåí
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à);
- 2022-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à êîìèññèÿëàðäû æåð-æåðëåðäå ò¿ç¿øñ¿í;
- ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî ºç óáàãûíäà äàÿðäûê êºð¿¿í¿
æàíà æ¿ðã¿ç¿¿í¿, êàòòîî êûçìàòêåðèí òàíäàï àëóóíó, êàòòîîíóí ìàêñàòòàðû æàíà ìèëäåòòåðè æºí¿íäº ýë àðàñûíäà æàëïûãà ìààëûìäîî-ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí óþøòóðóóíó êàìñûç êûëûøñûí;
- àéìàêòûê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿, êàòòîîíóí ìàòåðèàëäàðûí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ ìåíåí èøòåãåí ïåðñîíàëäû æàéãàøòûðóó
¿÷¿í æàéëàð, áàéëàíûø êàðàæàòòàðû, ýìåðåê æàíà øàéìàíäàð ìåíåí 2021-æûëäûí 1-íîÿáðûíà ÷åéèí êàìñûç êûëûøñûí;
- 2021-æûëäûí 1-íîÿáðûíà êàðàòà îáëóñòàðäûí, ðàéîíäîðäóí, øààðëàðäûí, àéûëäûê àéìàêòàðäûí, øààð òèáèíäåãè àéûëäàðäûí æàíà
àéûëäàðäûí àäìèíèñòðàòèâäèê-àéìàêòûê ÷åê àðàëàðûí òàêòàøñûí,
àëàðäàãû êº÷ºëºðä¿í æàíà òóðàê æàé ìàññèâäåðèíèí àòàëûøòàðûí,
¿é ýýëèêòåðèíèí æàíà áàòèðëåðäèí íîìåðëåíèøèí òàðòèïêå êåëòèðèøñèí, êóðóëóï æàòêàí êâàðòàëäàðäàãû, òóðàê æàé ìàññèâäåðèíäåãè òóðàê ¿éëºðä¿í àíûêòàëûøûí æàíà íîìåðëåíèøèí, ¿éëºðäº íîìåð áåëãèëåðäèí æàíà êº÷ºëºðä¿í àòàëûøòàðû áàð òàáëè÷êàëàðäûí
áîëóøóí êàìñûç êûëûøñûí;
- 2022-æûëäûí 15-ÿíâàðûíà êàðàòà ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ ìåçãèëèíäå àéìàêòûê ñòàòèñòèêàëûê îðãàíäàð ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à êàòòîî ïåðñîíàëûí ýìåðåêòåð, êîìïüþòåðäèê òåõíèêà, øàéìàíäàð, òåëåôîí áàéëàíûøòàðû, àâòîòðàíñïîðò æàíà æàáäûëãàí òèéèøò¿¿ êîðãîëãîí æàéëàðäû
áºë¿ï áåðèøñèí;
- àéìàêòûê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à ýë
æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í
èøêå òàðòûëãàí êàòòîî ïåðñîíàëûíûí êóðàìûí áåêèòèøñèí æàíà àéìàêòûê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå àëàðãà ê¿áºë¿êòºðä¿ áåðèøñèí;
- ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíó æ¿ðã¿ç¿¿ãº èøêàíàëàðäûí æàíà óþìäàðäûí êûçìàòêåðëåðèí, ìåêòåï ìóãàëèìäåðèí, îêóòóó÷óëàðäû, æîãîðêó æàíà îðòî àòàéûí îêóó æàéëàðûíûí ñòóäåíòòåðèí æàíà
îí ñåãèç æàøêà òîëãîí îêóó÷óëàðûí, ïåíñèîíåðëåðäè, îøîíäîé ýëå
èøòåáåé æ¿ðãºí ýìãåêêå æàðàêòóó êàëêòû èøêå òàðòûøñûí;
- ê¿áºë¿êò¿ êºðñºòêºíäº øààðäûê òðàíñïîðòòóí áàðäûê ò¿ðëºð¿íäº
æàíà øààð ÷åòèíäåãè ìàðøðóòòàðäàãû àâòîáóñòàðãà èøêå òàðòûëãàí
êàòòîî ïåðñîíàëûíûí (êîîðäèíàòîðëîð, èíñòðóêòîð-êîíòðîë¸ðëîð,
êàòòîî÷óëàð) àêûñûç æ¿ð¿¿ñ¿í êàìñûç êûëûøñûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí
òîëóê êàòòîîíó êàìñûç êûëóó ÷àðàëàðûí êºð¿øñ¿í.
7. Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à):
- óøóë òîêòîìãî êîë êîþëãàí ó÷óðäàí òàðòûï 2022-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí êàëêòóó êîíóøòàðäû æàíà êº÷ºëºðä¿ êàéðà àòîîíó
òîêòîòóï òóðóøñóí;
- 2021-2022-æûëäàðû æåðãèëèêò¿¿ æàíà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòèí
ìàêñàòòóó òðàíñôåðòòåðèíèí ýñåáèíåí àéìàêòûê ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû òàðàáûíàí áåðèëãåí ÷ûãûìäàð ñìåòàñûíà æàíà ýñåïòººëºðãº

ûëàéûê ýë æàíà òóðàê æàé êàòòîîíó äàÿðäîîãî æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ãº êàòûøêàí êàòòîî ïåðñîíàëûíà êàðàæàò áºë¿¿í¿ ñóíóøòàøñûí.
8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó
Æåð ðåñóðñòàðû áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíå òóðàê æàé ôîíäó æàíà äàðåêòåðäè êàòòîî áîþí÷à ìààëûìàòòàð áàçàñûíàí êåðåêò¿¿ ìààëûìàòòû áåð¿¿ãº êºìºêòºøñ¿í.
9. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãè
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíå êàëêòûí Áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ðååñòðèíåí çàðûë áîëãîí ìààëûìàòòû áåðñèí.
10. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Þñòèöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàçàëàðäû àòêàðóó
ìàìëåêåòòèê êûçìàòû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè, æàáûê îáúåêòòåðè áàð áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ áîþí÷à èøòåðäè æ¿ðã¿ç¿øñ¿í æàíà àñêåð êûçìàòêåðëåðèí, êûçìàòêåðëåðèí, êàëêòûí àòàéûí
êîíòèíãåíòòåðèí, ÷åò ýëäèê æàðàíäàðäû êàòòîîíó êàìñûç êûëûøñûí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê, ñîîäà, ýë àðàëûê óþìäàðäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åò ºëêºëºðäºã¿ áàøêà ºê¿ë÷¿ë¿êòºð¿íäº èøòåãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû, îøîíäîé ýëå àëàð ìåíåí áèðãå æàøàãàí ¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿ ýë÷èëèêòåðäèí, ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿í æàíà êîíñóëäóêòàðäûí êûçìàòêåðëåðè òàðàáûíàí êàòòîîãî àëûíñûí.
Îîðóêàíàëàðäà äàðûëàíûï æàòêàí, ñàíàòîðèéëåðäå, ïàíñèîíàòòàðäà æàíà ýñ àëóó ¿éëºð¿íäº (áèð æàíà ýêè ê¿íäºí áàøêà) ýñ àëûï
æ¿ðãºí àäàìäàðäû, òºðºò ¿éëºð¿íäºã¿, ýíå ìåíåí áàëà ¿éëºð¿íäºã¿ ýíåëåð ìåíåí áàëäàðäû, ìåêòåï-èíòåðíàòòàðûíäàãû æàíà áàëäàð
¿éëºð¿íäºã¿ áàëäàðäû, îøîíäîé ýëå äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿
÷åêòåëãåí àäàìäàðäûí óáàêòûëóó áîëóóñó ¿÷¿í èíòåðíàò-¿éëºð¿íäº, êàðûëàð ¿éëºð¿íäº, ìåéìàíêàíàëàðäà æàíà óøóë ñûÿêòóó ìåêåìåëåðäå æàøàãàí àäàìäàð àòàéûí äàÿðäàëãàí êàòòîî÷óëàð òàðàáûíàí êàòòîîäîí ºò¿øñ¿í.
11. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãè,
«Óëóòòóê ýíåðãåòèêàëûê õîëäèíã êîìïàíèÿñû» à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìó
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ ìåçãèëèíäå êàòòîî áºë¿ìäºð¿í¿í æàéëàðûíûí ºðò êîîïñóçäóãóí æàíà ýëåêòð ýíåðãèÿñû ìåíåí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç æàáäóóíó êàìñûç êûëûøñûí.
12. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè:
- ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî ¿÷¿í èøêå òàðòûëãàí àäàìäàðäûí êîîïñóçäóãóí æàíà êàòòîî ìàòåðèàëäàðûíûí ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëñûí;
- ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîî ¿÷¿í áºë¿í¿ï áåðèëãåí æàéëàðäû êàéòàðóóíó êàìñûç êûëñûí;
- ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí ìàòåðèàëäàðûí òàøóó ó÷óðóíäà àâòîòðàíñïîðòòó êîøòîîíó êàìñûç êûëñûí;
- ñòàòèñòèêà îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå êåðåêò¿¿ ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿äºí áàø òàðòêàí æå èøêàíàëàðäûí, óþìäàðäûí àéìàãûíà
êèð¿¿ãº òîñêîîëäóê êûëãàí àäàìäàðãà àäìèíèñòðàòèâäèê òààñèð áåð¿¿÷¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
13. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Äèí èøòåðè áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèññèÿñû
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à) âåäîìñòâîãî êàðàøòóó ìåêåìåëåðäå æàíà óþìäàðäà ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîíóí ìàêñàòòàðû æàíà ìààíèñè æºí¿íäº êàëê àðàñûíäà ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿ç¿¿í¿ êàìñûç êûëûøñûí.
14. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à æûë ñàéûí 2021-2024-æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå ýë æàíà
òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿í¿, æ¿ðã¿ç¿¿í¿, èøòåò¿¿í¿,
àíàëèòèêàëûê æàëïûëîîíó æàíà æûéûíòûêòàðûí æàðûÿëîîíó, àíûí
è÷èíäå òàðòûëãàí êûçìàòêåðëåðäè ê¿ò¿¿ ¿÷¿í êàðàæàòòàðäû áºë¿¿í¿
êàìñûç êûëãàí áàðäûê èø-÷àðàëàðäû êàðæûëîîãî êàðàæàòòàðäû ìàêñàòòóó áºë¿¿í¿ êàðàøòûðñûí.
15. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîìäóê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîðïîðàöèÿñû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à), Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí "ÝëÒÐ" ìàìëåêåòòèê òåëåðàäèîáåð¿¿ êîìïàíèÿñû, "Ýðêèí-Òîî" ãåçèòèíèí ðåäàêöèÿñû
æàíà "Êûðãûç Òóóñó", "Ñëîâî Êûðãûçñòàíà" áàñìà ¿éëºð¿ ýë æàíà òóðàê
æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿í¿í æàíà æ¿ðã¿ç¿¿í¿í æ¿ð¿ø¿í
êå¢èðè ÷àãûëäûðñûí, àòàéûí ðóáðèêàëàðäû ºòêºðñ¿í æàíà ðåñïóáëèêàíûí ñòàòèñòèêà îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿í¿í, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí ºê¿ëäºð¿í¿í êàòûøóóñó
ìåíåí òóðóêòóó íåãèçäå áåð¿¿ëºðä¿ äàÿðäîîíó êàìñûç êûëûøñûí.
16. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðè, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè æàíà àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîðó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè (ìàêóëäàøóó áîþí÷à), æåðãèëèêò¿¿
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) Êîìèññèÿãà êâàðòàë ñàéûí
îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 10óíà ÷åéèí óøóë òîêòîìäó àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿ òóóðàëóó ìààëûìàòòû áåðèï òóðóøñóí.
17. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 23-îêòÿáðûíäàãû ¹690 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2020-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé
ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìó;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 15-ìàðòûíäàãû ¹124 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 23-îêòÿáðûíäàãû ¹690 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2020-æûëû ýë æàíà òóðàê æàé ôîíäóí êàòòîîãî äàÿðäûê êºð¿¿ æàíà æ¿ðã¿ç¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó.
18. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
19. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 22-îêòÿáðû, ¹228

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

6

2021-жылдын 12-ноябры
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ТЇЗЇЇ ЖАНА АЛАРДЫН ИШТЄЄСЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí, øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í
êàäðëàð ðåçåðâèí ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå, "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 8,47-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº
òàðòèáè æºí¿íäº æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
- Øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí
æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðû-

íà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê êàäðëàð ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº
òàðòèáè æºí¿íäº æîáî 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.
2. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíäà êàðàëãàí øààðäûí áèðèí÷è âèöå-ìýðèíèí (âèöå-ìýðèíèí)
êûçìàò îðäó ìûéçàìäóó æºíãº ñàëûíóóãà ÷åéèí "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíäà áåëãèëåíãåí øààðäûí ìýðèíèí áèðèí÷è îðóí
áàñàðûíûí (îðóí áàñàðûíûí) êûçìàò îðäóíà ûëàéûê êåëåðè;
2) ýãåðäå øààðäûí ìýðè òàðàáûíàí áàøêà ÷å÷èì êàáûë
àëûíáàñà, "Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ æàíà
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû ê¿÷¿íº êèðãåíãå ÷åéèí äàéûíäàëãàí øààðäûí èøòåï æàòêàí áèðèí÷è âèöå-ìýðè (âèöå-ìýðè) ºç¿í¿í ûéãàðûì óêóêòàðûí àòêàðóóíó óëàíòàðû;

3) æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóðäà êàäðëàð ðåçåðâèíå êèðãèçèëãåí
àäàìäàð óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê ò¿ç¿ë¿¿÷¿ ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå àâòîìàòòûê ò¿ðäº êèðãèçèëåðè.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ýêè àéëûê
ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
4. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
5. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 5-íîÿáðû, ÏÆ ¹521

1-òèðêåìå
Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî
¿÷¿í ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáè æºí¿íäº æîáî
1. Æàëïû æîáîëîð
1. Áóë Æîáî æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò
îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ðåãèîíäóê êàäðëàð ðåçåðâèíå (ìûíäàí àðû - ðåãèîíäóê ðåçåðâ) òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ
ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáèí àíûêòàéò.
2. Ðåãèîíäóê ðåçåðâ – æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí áîø êûçìàò îðóíäàðûí ýýëººãº òàëàïêåðëåðäèí (ðåçåðâäåãèëåðäèí) òîáó.
3. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿í¿í ìàêñàòû - æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà áàø÷ûëàðûíûí îðóí áàñàðëàðûíûí áîø êûçìàò îðóíäàðûíà êâàëèôèêàöèÿëóó æàíà êåëå÷åêò¿¿ áàøêàðóó÷ó êàäðëàðäû ºç óáàãûíäà äàéûíäîî.
2. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿ æàíà àíûí èøòºº òàðòèáè
4. Ðåãèîíäóê ðåçåðâãå òºìºíê¿ àäàìäàðäûí è÷èíåí òàíäîî
æ¿ðã¿ç¿ëºò:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòûíûí æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòûíûí óëóòòóê êàäðëàð ðåçåðâèíäå (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê ðåçåðâ) òóðãàíäàðäûí;
- êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà øàéêåø êåëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà æàðàíäàðûíûí.
5. ×åò ìàìëåêåòòèí æàðàíäûãû áàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí áàø÷ûëàðûíûí æàíà àëàðäûí
îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà øàéêåø êåëáåãåí àäàìäàð ðåãèîíäóê ðåçåðâãå òàëàïêåð áîëî àëáàéò.
6. Ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñòó «ºòêºð¿¿ ¿÷¿í
êîíêóðñòóê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû – êîìèññèÿ) ò¿ç¿ëºò, àíûí
ñàíäûê æàíà æåêå êóðàìûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí àíûêòàëóó÷ó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí (ìûíäàí
àðû – ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí) æåòåê÷èñè áåêèòåò.
7. Ðåãèîíäóê ðåçåðâãå òàíäîî áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ëºð êèðåò:
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñè, êîìèññèÿíûí òºðàãàñû;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;
- ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æåòåê÷èëåðè (æå æåòåê÷èíèí
îðóí áàñàðëàðû) (¿÷òºí àøûê ýìåñ);
- ìàìëåêåòòèê æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòûí àðäàãåðè (ìàêóëäàøóó áîþí÷à);
- æàðàíäûê êîîìäóí æå ýêñïåðòòèê êîîìäîøòóêòóí ºê¿ëäºð¿
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à ýêè àäàìäàí êºï ýìåñ);
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû.
8. Ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ûéãàðûì óêóêòóó
îðãàí òàðàáûíàí æàðûÿëàíàò æàíà ºòêºð¿ëºò.
9. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êîíêóðñ ºòêºð¿¿ æºí¿íäº òèåøåë¿¿ àêòûíû ÷ûãàðãàíäàí êèéèí ýêè æóìóø
ê¿íä¿í è÷èíäå áóë ìààëûìàòòû ºç¿í¿í âåäîìñòâîëóê âåá-ñàéòûíäà æàéãàøòûðàò.
10. Òàíäîîãî êàòûøóóãà êààëîîñóí áèëäèðãåí àäàìäàð êóëàêòàíäûðóóäà êºðñºò¿ëãºí äàðåê áîþí÷à êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí àòûíà àðûçäû æàíà äîêóìåíòòåðäè áåðåò.
Òàíäîîãî êàòûøóó ¿÷¿í òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð òàïøûðûëàò:
- æåêå àðûç;
- êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êóëàêòàíäûðóóãà òèðêåëãåí ôîðìà áîþí÷à ðåçþìå;
- íåãèçãè æàíà êîøóì÷à áèëèìèí òàñòûêòàãàí äîêóìåíòòåðäèí íîòàðèóñòàí æå àêûðêû èøòåãåí æåðèíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºëºð¿;

- íîòàðèóñòàí æå àêûðêû èøòåãåí æåðèíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí
ýìãåê êèòåï÷åñèíèí êº÷¿ðìºñ¿;
- èëèìèé äàðàæàíû æàíà èëèìèé íààìäû ûéãàðóó æºí¿íäº
äîêóìåíòòåðäèí êº÷¿ðìºëºð¿ (áàð áîëñî);
- ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿ (ò¿ï íóñêàñû êîíêóðñêà êåëãåíäå êºðñºò¿ëºò);
- òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿.
11. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí:
- äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëàò;
- Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîøïîãîíäî, êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óëàðûí òåñòèðëººäºí ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðàò;
- äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëãàíäàí êèéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíå (òàëàïêåðäèí ñîòòóóëóãó
áàð æå æîê ýêåíäèãè æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû àëóó ¿÷¿í) æàíà
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíà (èøòåãåí ìåçãèëäåðè æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû àëóó ¿÷¿í), àíûí è÷èíäå âåäîìñòâîëîð àðàëûê ýëåêòðîíäóê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìàñû
àðêûëóó ñóðîî-òàëàïòàðäû æºíºòºò. Ñóðîî-òàëàïòàðäûí æûéûíòûêòàðû òàëàïêåðäèí ºçä¿ê èøèíå òèðêåëåò.
12. Êîìèññèÿ òàïøûðûëãàí äîêóìåíòòåðäè èçèëäººí¿í íåãèçèíäå òàëàïêåðëåðäèí áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà øàéêåøòèãè æàíà àëàðäû òåñòèðëººãº, àë ýìè Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàð ¿÷¿í - à¢ãåìåëåø¿¿ãº êèðãèç¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò.
13. Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðáàãàí, ðåãèîíäóê ðåçåðâãå òàíäîîãî
êàòûøóóãà êààëîîñóí áèëäèðãåí àäàìäàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäà êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí ºòºò.
Êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººí¿í ýòàïòàðû òºìºíê¿äºé áºë¿íºò:
1) æàëïû ìûéçàìäàðäû áèë¿¿;
2) òàëàïêåðäèí êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðûí àíûêòîî.
Æàëïû ìûéçàìäàðäû áèë¿¿ñ¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí
ºò¿¿äº áàëëäûí æàëïû ñàíûíàí 60%äàí òºìºí ýìåñ áàëë àëãàí òàëàïêåðëåð, òàëàïêåðäèí êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðûí àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëºº ýòàáûíà êèðãèçèëåò.
Òåñòòèê òàïøûðìàëàðäûí ñàíû, òåñòòèê òàïøûðìàëàðãà êèðãèçèëãåí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí òèçìåãè ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
Êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðäû àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäº áîñîãîëóê áàðüåð áåëãèëåíáåéò.
Òåñòèðëººí¿í æûéûíòûêòàðû ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò
æàíà êîìèññèÿíûí êàò÷ûñûíà áåðèëåò.
Êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðäû àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí ºòêºíäºí êèéèí òàëàïêåðëåð à¢ãåìåëåø¿¿ãº êèðãèçèëåò.
14. À¢ãåìåëåø¿¿ êîìèññèÿ òàðàáûíàí ºòêºð¿ëºò. À¢ãåìåëåø¿¿í¿í æûéûíòûãû áîþí÷à êîìèññèÿ òàëàïêåðäè ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº ñóíóøòîî æå àíûí òàëàïêåðëèãèí ÷åòêå êàãóó
æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò.
Êîìèññèÿíûí àð áèð ì¿÷ºñ¿ òàëàïêåðäè ðåãèîíäóê ðåçåðâäèí
êóðàìûíà ñóíóøòîîãî "ìàêóë" æå "êàðøû" äåï ãàíà äîáóø áåðåò.
Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè æûéíàëûøêà êàòûøêàí ì¿÷ºëºðä¿í
æºíºêºé êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí êàáûë àëûíàò.
Òàëàïêåð äîáóøòàðäûí áèðäåé ñàíûí àëãàí ó÷óðäà, êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí äîáóøó ÷å÷¿¿÷¿ áîëóï ñàíàëàò.
Òàëàïêåð ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í ñóíóøòàëáàãàí
ó÷óðäà, àë æàëïû íåãèçäåðäå ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèð¿¿ ¿÷¿í
êèéèíêè êîíêóðñòóê òàíäîîãî êàòûøóóãà óêóêòóó.
Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøû, ýãåðäå àãà àíûí êóðàìûíûí æàðûìûíàí êåì ýìåñè êàòûøñà óêóêòóó áîëóï ýñåïòåëåò.
À¢ãåìåëåø¿¿ îíëàéí-ðåæèìäå êºðñºò¿ëºò.
15. Ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñòóê òàíäîîíóí æûéûíòûêòàðû ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò, àãà êîìèññèÿíûí òºðàãàñû æàíà æûéíàëûøêà êàòûøêàí ì¿÷ºëºð¿ êîë êîþøàò.
Ðåãèîíäóê ðåçåðâ ò¿ç¿ë¿¿÷¿ ôîðìà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí-

äûí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò.
Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.
16. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäèí êóðàìû æàíà ò¿ç¿ì¿ êîìèññèÿíûí
ñóíóøó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò æàíà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí âåá-ñàéòûíà æàéãàøòûðûëàò.
17. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿ æàíà àíûí èøòººñ¿ áîþí÷à
óøóë Æîáî ìåíåí æºíãº ñàëûíáàãàí ìàñåëåëåð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí ìûéçàìäàðãà æàíà óøóë Æîáîãî êàðøû
êåëáåãåí áºë¿ã¿íäº àíûêòàëàò.
18. Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñû ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäûí è÷èíåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í êîíñóëüòàöèÿñû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí ñóíóøóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò.
Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñûíûí
áèðèí÷è îðóí áàñàðû (îðóí áàñàðëàðû) ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäûí è÷èíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í êîíñóëüòàöèÿñû áîþí÷à æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñûíûí
ñóíóøóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò.
Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñûíûí
êûçìàò îðäóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í êîíñóëüòàöèÿñû áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí ñóíóøóíóí íåãèçèíäå ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðáàãàí æàíà ìûéçàìäàðäà êàðàëãàí
êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà øàéêåø êåëãåí àäàìäàð äàéûíäàëûøû ì¿ìê¿í, àëàð êèéèí äàéûíäàëãàí ê¿íäºí òàðòûï 3 àéäûí
è÷èíäå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèçèëåò.
Æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñûíûí
áèðèí÷è îðóí áàñàðûíûí (îðóí áàñàðûíûí) êûçìàò îðäóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàãû
ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í êîíñóëüòàöèÿñû áîþí÷à æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñûíûí ñóíóøóíóí
íåãèçèíäå ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðáàãàí æàíà ìûéçàìäàðäà
êàðàëãàí êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà øàéêåø êåëãåí àäàìäàð äàéûíäàëûøû ì¿ìê¿í, àëàð êèéèí äàéûíäàëãàí ê¿íäºí
òàðòûï 3 àéäûí è÷èíäå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ðåãèîíäóê ðåçåðâãå êèðãèçèëåò.
3. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäåí ÷ûãàðóóíóí òàðòèáè
19. Ðåçåðâäåãè àäàìäûí ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðóó ìººíºò¿ ¿÷ æûëäû ò¿çºò.
Ðåãèîíäóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàì òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà àíûí
êóðàìûíàí áåëãèëåíãåí ìººíºòêº ÷åéèí ÷ûãàðûëàò:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûãûí æîãîòêîíäî;
- ñîòòóí ÷å÷èìè ìåíåí àðàêåòêå æºíäºìñ¿ç æå àðàêåòêå æºíäºìä¿¿ë¿ã¿ ÷åêòåëãåí äåï òààíûëãàíäà;
- ñîòòóí àéûïòîî÷ó ºê¿ì¿ ìåíåí êûçìàò÷û êàòàðû èøòººãº
æå ìàìëåêåòòèê êûçìàòòûí áåëãèë¿¿ áèð êûçìàò îðóíäàðûí
ýýëººãº òûþó ñàëûíãàíäà;
- æåêå àðûçûí áåðãåíäå.
20. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäèí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí áóéðóãó ìåíåí
òàðèçäåëåò.
21. Ðåãèîíäóê ðåçåðâäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì ìûéçàìäàðãà ûëàéûê äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.

2-òèðêåìå
Øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í
ìóíèöèïàëäûê êàäðëàð ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáè æºí¿íäº æîáî
1. Æàëïû æîáîëîð
1. Áóë Æîáî øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò
îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê êàäðëàð ðåçåðâèíå (ìûíäàí àðû - ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâ) òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáèí àíûêòàéò.
2. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâ - øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí áîø êûçìàò îðóíäàðûí ýýëººãº òàëàïêåðëåðäèí (ðåçåðâäåãèëåðäèí) òîáó.
3. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿í¿í ìàêñàòû - øààðëàðäûí
ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí áîø êûçìàò îðóíäàðûíà êûéëà êâàëèôèêàöèÿëóó æàíà êåëå÷åêò¿¿ áàøêàðóó÷ó êàäðëàðäû ºç óáàãûíäà äàéûíäîî.
2. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿
æàíà àíûí èøòºº òàðòèáè
4. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå òºìºíê¿ àäàìäàðäûí è÷èíåí òàíäîî æ¿ðã¿ç¿ëºò:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàòûíûí æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòûíûí óëóòòóê êàäðëàð ðåçåð-

âèíäå (ìûíäàí àðû - Óëóòòóê ðåçåðâ) òóðãàíäàðäûí;
- êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà øàéêåø êåëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áàøêà æàðàíäàðûíûí.
5. ×åò ìàìëåêåòòèí æàðàíäûãû áàð æàíà øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí áîø êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í
ìûéçàìäàðäà áåëãèëåíãåí òèåøåë¿¿ òàëàïòàðãà øàéêåø êåëáåãåí àäàìäàð ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå òàëàïêåð áîëî àëáàéò.
6. Ðåñïóáëèêàëûê æàíà îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí
ìýðëåðèíèí (àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí) êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ
ºòêºð¿¿ ¿÷¿í êîíêóðñòóê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû - êîìèññèÿ) ò¿ç¿ëºò, àíûí ñàíäûê æàíà æåêå êóðàìûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí àíûêòàëóó÷ó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí (ìûíäàí àðû - ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí) æåòåê÷èñè áåêèòåò.
7. Ðåñïóáëèêàëûê æàíà îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí
ìýðëåðèíèí (àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí) êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå òàíäîî áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ëºð êèðåò:
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñè, êîìèññèÿíûí òºðàãàñû;
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì

óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû, êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ºê¿ë¿;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó áèðëèãèíèí äèðåêòîðó;
- ìàìëåêåòòèê êûçìàòòûí æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòûí àðäàãåðè;
- æàðàíäûê êîîìäóí æå ýêñïåðòòèê êîîìäîøòóêòóí ºê¿ëäºð¿
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à ýêè àäàìäàí êºï ýìåñ);
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ºê¿ë¿, êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû.
8. Ðåñïóáëèêàëûê æàíà îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðäûí ìýðèíèí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå
êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí æàðûÿëàíàò æàíà ºòêºð¿ëºò.
9. Ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðäûí ìýðèíèí (àíûí îðóí áàñàðëàðûíûí) æàíà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿
¿÷¿í ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí ÷å÷èìè ìåíåí

(Уландысы 7-бетте)
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2-òèðêåìå
Øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí, àëàðäûí îðóí áàñàðëàðûíûí æàíà àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûíûí êûçìàò îðóíäàðûíà äàéûíäîî ¿÷¿í
ìóíèöèïàëäûê êàäðëàð ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ºòêºð¿¿, àíû ò¿ç¿¿ æàíà èøòºº òàðòèáè æºí¿íäº æîáî
(Башталышы 6-бетте)
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àð áèð îáëóñóíäà êîìèññèÿ ò¿ç¿ëºò.
10. Ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðäûí ìýðèíèí (àíûí îðóí áàñàðëàðûíûí) æàíà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà
äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå òàíäîî áîþí÷à êîìèññèÿíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ëºð êèðåò:
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí äèðåêòîðóíóí îðóí áàñàðû æå
áîëáîñî ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í æåòåê÷èñè, êîìèññèÿíûí òºðàãàñû;
- æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí àïïàðàòûíûí
æåòåê÷èñè, êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû;
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí ºê¿ë¿;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó áèðëèãèíèí ºê¿ë¿;
- ìàìëåêåòòèê êûçìàòòûí æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòûí àðäàãåðè;
- æàðàíäûê êîîìäóí æå ýêñïåðòòèê êîîìäîøòóêòóí ºê¿ëäºð¿
(ìàêóëäàøóó áîþí÷à ýêè àäàìäàí êºï ýìåñ);
- ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í êûçìàòêåðè (êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû).
11. Ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðäûí ìýðèíèí (àíûí îðóí áàñàðûíûí) æàíà àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà äàéûíäîî ¿÷¿í ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí òèåøåë¿¿ àéìàêòûê áºë¿ì¿ òàðàáûíàí
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí êºìºêòºø¿¿ñ¿
ìåíåí æàðûÿëàíàò æàíà ºòêºð¿ëºò.
12. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êîíêóðñ
ºòêºð¿¿ æºí¿íäº òèåøåë¿¿ àêò ÷ûêêàíäàí êèéèí ýêè æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå áóë ìààëûìàòòû ºç¿í¿í âåäîìñòâîëóê âåá-ñàéòûíà æàéãàøòûðàò.
13. Êîíêóðñêà êàòûøóóãà êààëîîñóí áèëäèðãåí àäàìäàð êóëàêòàíäûðóóäà êºðñºò¿ëãºí äàðåê áîþí÷à êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí àòûíà àðûçäû æàíà äîêóìåíòòåðäè áåðåò.
Êîíêóðñêà êàòûøóó ¿÷¿í òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð áåðèëåò:
- æåêå àðûç;
- êîíêóðñòó ºòêºð¿¿ æºí¿íäº êóëàêòàíäûðóóãà òèðêåëãåí ôîðìà áîþí÷à ðåçþìå;
- íåãèçãè æàíà/æå êîøóì÷à áèëèìèí òàñòûêòàãàí äîêóìåíòòåðäèí íîòàðèóñòàí æå àêûðêû èøòåãåí æåðèíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºëºð¿;
- íîòàðèóñòàí æå àêûðêû èøòåãåí æåðèíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí
ýìãåê êèòåï÷åñèíèí êº÷¿ðìºñ¿;
- èëèìèé äàðàæàíû æàíà èëèìèé íààìäû ûéãàðóó æºí¿íäº
äîêóìåíòòåðäèí êº÷¿ðìºëºð¿ (áàð áîëñî);
- ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿ (ò¿ï íóñêàñû êîíêóðñêà êåëãåíäå êºðñºò¿ëºò);
- òóóëãàíäûãû òóóðàëóó ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿.
14. Ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí æàíà àíûí àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿
æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí êºìºê êºðñºò¿¿ñ¿íäº:
- äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëàò;

- Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäû êîïøîãîíäî, êîíêóðñòóí êàòûøóó÷óëàðûí òåñòèðëººäºí ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðàò;
- äîêóìåíòòåðäè êàáûë àëãàíäàí êèéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíå (òàëàïêåðäèí ñîòòóóëóãóí áàð æå æîê ýêåíäèãè æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû àëóó ¿÷¿í)
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäóíà (èøòåãåí
ìåçãèëäåðè æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû àëóó ¿÷¿í), àíûí è÷èíäå
âåäîìñòâîëîð àðàëûê ýëåêòðîíäóê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ ñèñòåìàñû àðêûëóó ñóðîî-òàëàïòàðäû æèáåðåò. Ñóðîî-òàëàïòàðäûí
æûéûíòûêòàðû òàëàïêåðäèí ºçä¿ê èøèíå òèðêåëåò.
15. Êîìèññèÿ òàïøûðûëãàí äîêóìåíòòåðäè èçèëäººí¿í
íåãèçèíäå òàëàïêåðëåðäèí áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà øàéêåøòèãè æàíà àëàðäû òåñòèðëººãº, àë ýìè Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàð ¿÷¿í - à¢ãåìåëåø¿¿ãº êèðãèç¿¿ æºí¿íäº
÷å÷èì êàáûë àëàò.
16. Óëóòòóê ðåçåðâäå òóðáàãàí, ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êîíêóðñòóê òàíäîîãî êàòûøóóãà êààëîîñóí áèëäèðãåí àäàìäàð ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäà êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí ºòºò.
Êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººí¿í ýòàïòàðû òºìºíê¿äºé áºë¿íºò:
1) æàëïû ìûéçàìäàðäû áèë¿¿;
2) òàëàïêåðäèí êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðûí àíûêòîî.
Ìûéçàìäàðäû áèë¿¿ñ¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí ºò¿¿äº
áàëëäûí æàëïû ñàíûíàí 60%äàí òºìºí ýìåñ áàëë àëãàí òàëàïêåðëåð, òàëàïêåðäèí êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðûí
àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëºº ýòàáûíà æèáåðèëåò.
Êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðäû àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäº áîñîãîëóê áàðüåð áåëãèëåíáåéò.
Òåñòòèê òàïøûðìàëàðäûí ñàíû, òåñòòèê òàïøûðìàëàðãà êèðãèçèëãåí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäûí òèçìåãè ûéãàðûì óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí àíûêòàëàò.
Òåñòèðëººí¿í æûéûíòûêòàðû ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò
æàíà êîìèññèÿíûí êàò÷ûñûíà áåðèëåò.
Êåñèïòèê ìààíèë¿¿ æåêå ñàïàòòàðäû àíûêòîî ¿÷¿í êîìïüþòåðäèê òåñòèðëººäºí ºòêºíäºí êèéèí òàëàïêåðëåð à¢ãåìåëåø¿¿ãº êèðãèçèëåò.
17. À¢ãåìåëåø¿¿ êîìèññèÿ òàðàáûíàí ºòêºð¿ëºò. À¢ãåìåëåø¿¿í¿í æûéûíòûãû áîþí÷à êîìèññèÿ òàëàïêåðäè ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº ñóíóøòîî æå áîëáîñî àíûí òàëàïêåðëèãèí ÷åòêå êàãóó æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëàò.
Êîìèññèÿíûí àð áèð ì¿÷ºñ¿ òàëàïêåðäè ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº ñóíóøòîî áîþí÷à "ìàêóë" æå "êàðøû" äåï ãàíà äîáóø áåðåò.
Êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè æûéíàëûøêà êàòûøêàí ì¿÷ºëºðä¿í
æºíºêºé êºï÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí êàáûë àëûíàò.
Òàëàïêåð äîáóøòàðäûí áèðäåé ñàíûí àëãàí ó÷óðäà, êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí äîáóøó ÷å÷¿¿÷¿ áîëóï ñàíàëàò.
Òàëàïêåð ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ ¿÷¿í ñóíóøòàëáàãàí ó÷óðäà, àë æàëïû íåãèçäåðäå ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèð¿¿ ¿÷¿í êèéèíêè êîíêóðñòóê òàíäîîãî êàòûøóóãà óêóêòóó.
Êîìèññèÿíûí æûéíàëûøû, ýãåðäå àãà àíûí êóðàìûíûí æàðûìûíàí êåì ýìåñè êàòûøñà óêóêòóó áîëóï ýñåïòåëåò.
À¢ãåìåëåø¿¿ îíëàéí-ðåæèìäå êºðñºò¿ëºò.
18. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèç¿¿ãº êîíêóðñòóê òàíäîîíóí

æûéûíòûêòàðû ïðîòîêîë ìåíåí òàðèçäåëåò, àãà êîìèññèÿíûí
òºðàãàñû æàíà æûéíàëûøêà êàòûøêàí ì¿÷ºëºð¿ êîë êî¸ò.
Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâ ò¿ç¿ë¿¿÷¿ ôîðìà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó ìåíåí áåêèòèëåò.
Êîíêóðñòóê êîìèññèÿíûí ÷å÷èìè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê äàòòàíûëûøû ì¿ìê¿í.
19. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäèí êóðàìû æàíà ò¿ç¿ì¿ êîìèññèÿíûí ñóíóøó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí áóéðóãó ìåíåí
áåêèòèëåò æàíà ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí âåá-ñàéòûíà æàéãàøòûðûëàò.
20. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäè ò¿ç¿¿ æàíà àíûí èøòººñ¿ áîþí÷à óøóë Æîáî ìåíåí æºíãº ñàëûíáàãàí ìàñåëåëåð ûéãàðûì
óêóêòóó îðãàí òàðàáûíàí ìûéçàìäàðãà æàíà óøóë Æîáîãî êàðøû êåëáåãåí áºë¿ã¿íäº àíûêòàëàò.
21. Áèøêåê, Îø øààðëàðûíûí æàíà îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðè ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäûí
àðàñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí
äàéûíäàëàò.
Ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðè ìóíèöèïàëäûê
ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäûí àðàñûíàí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñû òàðàáûíàí äàéûíäàëàò.
Ðåñïóáëèêàëûê, îáëóñòóê æàíà ðàéîíäóê ìààíèäåãè øààðäûí ìýðèíèí áèðèí÷è îðóí áàñàðû (îðóí áàñàðû) ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå òóðãàí àäàìäàðäûí àðàñûíàí ìýð òàðàáûíàí ºç
àëäûí÷à äàéûíäàëàò.
Áèøêåê, Îø øààðëàðûíûí æàíà îáëóñòóê ìààíèäåãè øààðëàðäûí ìýðëåðèíèí êûçìàò îðóíäàðûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè òàðàáûíàí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå òóðáàãàí æàíà ìûéçàìäàðäà êàðàëãàí êâàëèôèêàöèÿëûê òàëàïòàðãà øàéêåø êåëãåí àäàìäàð äàéûíäàëûøû ì¿ìê¿í, àëàð êèéèí
äàéûíäàëãàí ê¿íäºí òàðòûï 3 àéäûí è÷èíäå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâãå êèðãèçèëåò.
22. Àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðû ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå
òóðãàí àäàìäàðäûí àðàñûíàí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿíûí áàø÷ûñû òàðàáûíàí äàéûíäàëàò.
3. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäåí ÷ûãàðóóíóí òàðòèáè
23. Ðåçåðâäåãèíèí ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå áîëóó ìººíºò¿
¿÷ æûëäû ò¿çºò.
Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäå òóðãàí àäàì òºìºíê¿ ó÷óðëàðäà
àíûí êóðàìûíàí áåëãèëåíãåí ìººíºòêº ÷åéèí ÷ûãàðûëàò:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäûãûí æîãîòêîíäî;
- ñîòòóí ÷å÷èìè ìåíåí àðàêåòêå æºíäºìñ¿ç æå àðàêåòêå æºíäºìä¿¿ë¿ã¿ ÷åêòåëãåí äåï òààíûëãàíäà;
- ñîòòóí àéûïòîî÷ó ºê¿ì¿ ìåíåí ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷û êàòàðû èøòººãº æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòûí áåëãèë¿¿ áèð êûçìàò îðóíäàðûí ýýëººãº òûþó ñàëûíãàíäà;
- æåêå àðûçûí áåðãåíäå.
24. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäèí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº
÷å÷èì ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí áóéðóãó ìåíåí òàðèçäåëåò.
25. Ìóíèöèïàëäûê ðåçåðâäåí ÷ûãàðóó æºí¿íäº ÷å÷èì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê äàòòàíûëûøû
ì¿ìê¿í.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí
31-ÿíâàðûíäàãû ¹17 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê
æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí ðååñòðèí áåêèò¿¿
æºí¿íäº» Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóíäàðûíûí ðååñòðèíäå:
1) I áºë¿ìä¿í «Ñàÿñèé ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóíäàðû» äåãåí 1-ãëàâàñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«1-ãëàâà. Ñàÿñèé ìàìëåêåòòèê êûçìàò îðóíäàðû
Ïðåçèäåíò
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñû - Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòû, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñè
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû - Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòû, Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòû
Êîîïñóçäóê êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ì¿÷ºñ¿
Ìàìëåêåòòèê êàò÷û
Áàëäàð óêóãó áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Àïïàðàòûíûí Æåòåê÷èñè
Êîîïñóçäóê êå¢åøòèí êàò÷ûñû
Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãèíèí îðóí áàñàðû - áºë¿ì áàø÷ûñû, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áîðáîðóíóí äèðåêòîðó, Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Æîãîðêó Êå¢åøòåãè
òóðóêòóó ºê¿ë¿, Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòòîãó òóðóêòóó ºê¿ë¿
Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû, Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàíöåëÿðèÿñûíûí íà÷àëüíèãè, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
áîðáîðóíóí äèðåêòîðóíóí îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êûçìàòûíûí æåòåê÷èñè, Ïðåçèäåíòòèí æàíà
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàíöåëÿðèÿñûíûí íà÷àëüíèãèíèí
îðóí áàñàðû - áºë¿ì áàø÷ûñû, Êîîïñóçäóê êå¢åøòèí êàò÷ûñûíûí îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòòèí àòàéûí ºê¿ë¿, Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí àòàéûí ºê¿ë¿, Ïðåçèäåíòòèí áàñìà ñºç-êàò÷ûñû
Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñûíûí îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñûíûí îðóí áàñàðû - ñåêòîð áàø÷ûñû, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí êûçìàòûíûí æåòåê÷èñèíèí
îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
Æîãîðêó Êå¢åøòåãè òóðóêòóó ºê¿ë¿í¿í îðóí áàñàðû, Ïðåçèäåíòêå êàðàøòóó êîìèññèÿíûí æîîïòóó êàò÷ûñû, Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòèíèí àòàéûí ºê¿ë¿í¿í îðóí áàñàðû
Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñåêòîðóíóí áàø÷ûñû,
Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ìàìëåêåòòèê èíñïåêòîðó, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí èíñïåêòîðó, Ïðåçè-

äåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàøêû ýêñïåðòè, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ýêñïåðòè, Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñïè÷ðàéòåðè
Ïðåçèäåíòòèí êàðàìàãûíäàãû ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñè, Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîíóí æåòåê÷èñè
Ïðåçèäåíòòèí îáëóñòàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàø÷ûñû - àêèì
Ïðåçèäåíòòèí êå¢åø÷èñè
Ïðåçèäåíòòèí æàðäàì÷ûñû»;
2) II áºë¿ìä¿í «Àäìèíèñòðàòèâäèê ìàìëåêåòòèê êûçìàò
îðóíäàðû» äåãåí 4-ãëàâàñûíäà:
- 4.1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4.1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Àïïàðàòû (ºçãº÷º òàðòèïòå äàéûíäàëóó÷ó êûçìàò îðóíäàðû)
Êàòåãîðèÿëàð

Ïðåçèäåíòòèí
Àäìèíèñòðàöèÿñû

Æîãîðêó êûçìàò îðäó
Æ-À

Áàøêû êûçìàò îðäó
Á-À

Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòòóí òºðàãàñûíûí êå¢åø÷èñè
Æîãîðêó ñîòòóí òºðàãàñûíûí êå¢åø÷èñè

Á-Á

Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðûíûí êå¢åø÷èñè
Ìàìëåêåòòèê êàò÷ûíûí êå¢åø÷èñè
Êîîïñóçäóê êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíûí êå¢åø÷èñè
Æîãîðêó Êå¢åøòèí ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíûí ëèäåðèíèí êå¢åø÷èñè
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíûí êå¢åø÷èñè

Æîãîðêó Êå¢åøòèí Àïïàðàòû

Æîãîðêó êûçìàò îðäó
Æ-À

Æîãîðêó Êå¢åøòèí Àïïàðàòûíûí Æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû

Æ-Á

Áºë¿ìä¿í, äåïóòàòòûê ôðàêöèÿíûí êàò÷ûëûãûíûí áàø÷ûñû
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí áàñìà ñºç-êàò÷ûñû
Áºë¿ì áàø÷ûñûíûí îðóí áàñàðû
Ñåêòîð áàø÷ûñû

Ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí êå¢åø÷èñè
Óëóê êûçìàò îðäó
Ó-À

Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí êîíñóëüòàíòû
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí æàðäàì÷ûñû
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñèíèí
æàðäàì÷ûñû
Êîíñòèòóöèÿëûê ñîòòóí òºðàãàñûíûí æàðäàì÷ûñû
Æîãîðêó ñîòòóí òºðàãàñûíûí æàðäàì÷ûñû
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðûíûí æàðäàì÷ûñû
Ìàìëåêåòòèê êàò÷ûíûí æàðäàì÷ûñû
Êîîïñóçäóê êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûíûí æàðäàì÷ûñû
Æîãîðêó Êå¢åøòèí Àïïàðàòûíûí Æåòåê÷èñèíèí æàðäàì÷ûñû

Ó-Á

Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòûíûí, ìàìëåêåòòèê
îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí æàðäàì÷ûñû

Áàøêû êûçìàò îðäó
Á-À

Ýêñïåðò
Óëóê êîíñóëüòàíò

Á-Á

Êîíñóëüòàíò
Áàøêû àäèñ
Óëóê êûçìàò îðäó

Ó-À

Óëóê ðåôåðåíò

Ó-Á

Ðåôåðåíò

";
- 4.11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
«4.11. Ïàòðîíàòòûê êûçìàò îðóíäàðû (ºçãº÷º òàðòèïòå äàéûíäàëóó÷ó êûçìàò îðóíäàðû)
Êàòåãîðèÿ- Ñàÿñèé ìàìëåêåòòèê æàíà àòàéûí êûçìàò îðóíëàð
äàðûí ýýëåãåí àäàìäàðäûí êå¢åø÷èëåðè, æàðäàì÷ûëàðû æàíà êîíñóëüòàíòòàðû

Æîãîðêó Êå¢åøòèí Òºðàãàñûíûí êå¢åø÷èñè
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Ïðåçèäåíòòèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñèíèí
êå¢åø÷èñè

".
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 22-îêòÿáðû, ÏÆ ¹477
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Ордолуу Ош жеринде
Араван районундагы Тепе-Коргон айыл аймагынын
башчысынын орун басары Курвонали НАЗАРОВ:

“БИЗДИН МАКСАТ – ЫНТЫМАКЫРАШКЕРЛИКТИ БЕКЕМДЄЄ”
иштер илгериледи. Эў
башкы жетишкендигибиз Араван-Сайдан суу
алуучу дамба 1485334
сомго курулду. 40 гектар жер суу менен камсыз болду.
Мал чарба продукциясынан кеп салсак:
эт (тирїї салмакта)
535 тонна болуп, план
101,4 пайызга жетти.
Чийки сїт 4157 тоннаны тїзїп, 101.2 пайызга аткарылды. Жумуртка 96,4 пайызга,
жїн 100 пайызга аткарылды. Жыл этегине чейин дагы убакыт бар.
Малдын башына эмес сапатына кызыгуу учур талабы. Бул багытта жарк эткен жаўылыгыбыз
бар. Тепе-Коргон айыл борборунда
АРИС тарабынан 2,6 млн сом жана
жергиликтїї бюджеттен 700000,00
сом жумшалып, ветсервис жана
малды жасалма уруктандыруу жайы ишке берилди.
- Айыл жеринде єнєр жай
тармагын чыўдоо, ишкерлерди колдоо колго алынганбы?
- Албетте, Тепе-Коргон айыл
борборунда жеке ишкер Р.Кадиров
тарабынан 1,2 млн сом жумшалып,
кїнїнє 200 даана пескоблок иштеп чыгаруучу цех ачылган. 4 жаўы жумуш орду тїзїлдї. Ошондой
эле Ойдинхужа Нуридинов 68000
сом жумшап, жаўы наабайкана ачты. 2 жумушчу иштеп жатат. Уткир
Салижанов эшик-терезе цехин курууга 50000,00 сом жумшап, їзїрїн кєрїїдє. 4 жумушчу уста жаўы
иш менен камсыз болушту. Б.Делимов тарабынан 300 миў сом каражат сарпталып, кїнїнє 80 даана
газоблок иштеп чыгуучу цех ишке кирди. Мында 3 жаўы жумуш
орун ачылды.
Арап айылында М.Ахмедов 24,5
млн сом жумшап, 1500 тонна кєлємдєгї мємє-жемиш сактоочу
жайды курду. 4 жаўы жумуш орду тїзїлдї. М.Сатвалдиев тарабынан 3 млн сом жумшалып, мал
союучу заманбап жай салынды. 6
жаўы жумуш орун ээлерин тапты.
А.Тешебоев тарабынан 252000 сом
жумшалып, мебель цехи ачылды.
3 жаўы жумушчу эмгектенїїдє.
К.Бекмурзаев тарабынан 2,0 млн
сомго 1 га жерге кїнєскана курулду. Т.Жураев тарабынан 3,5
млн сом акча каражаты сарпталып, тойкана ачылды. 10 тейлєє
орун менен камсыздалды. Аталган эр-азаматтардан кыздарыбыз калар эмес. Арап айылындагы жеке ишкер Д.Турдуахунова тарабынан 200000 сом жумшалып,
сулуулук салону ишке киришти.

Курвонали
Абдикаимович
1958-жылы
20-июнда жарык
дїйнєгє келген.
1982-жылы Ташкент
мамлекеттик
университетинин
география
факультетин
аяктаган.
КР муниципалдык
кызматтын
2-класстагы
кеўешчиси.
- Курвонали Абдикаимович,
алгачкы эмгек жолуўузду мугалимдик кесибиўизден баштапсыз. Билим берїї тармагында
кандай из калтырдыўыз?
- Билимсиз алыс узай албайбыз. Билимдїї муунду тарбиялоого аралашып, жуурулушуп калганыма сыймыктанам. 1982-жылдан 1997-жылга чейин (мурдагы
С.М.Киров) азыркы М.Умаров орто мектебинде иштедим. Ал эми
1997-жылдан 1999-жылга чейин
директордун орун басары болдум. Окуу-тарбия иштерин уюштуруу, жакшы жолго коюуда колдон келген мээнетимди аябадым.
1999-жылдан 2005-жылга чейин
балдардын билим борборунун
координатору, андан соў райондук билим берїї бєлїмїнє которулдум. Усулчу, жетектєєчї адис
катары бир мектептин эмес бир нече мектеп, мектепке чейинки билим берїїчї мекемелердин иштерине назарымды тєшєдїм. Окуутарбиялык иштеринин ийгиликтерине кубанып, кемчиликтерине кейип, кєйгєйлєрдї четтетїїгє билек
тїрїп киришип, чындык керек кадыр таптым, барк таптым. Эмгегим
текке кеткен жок. 1995-жылы КР
Билим берїї министрлигинин Ардак грамотасы менен сыйландым.
Ошондой эле 1997-жылы КР билим
берїїнїн мыктысы наамын алдым.
Мээнеттїї мектеп турмушунан кийин 2011-жылы Тепе-Коргон айыл
єкмєтїнє юрист болуп келдим. Билим берїї аймагынан айыл аймагына келїї насип этти. 2014-жылдан статист-экономист болуп эмгектендим. Айыл аймактын экономикалык жана социалдык кєрсєткїчтєрї кєз алдымдан єтїп турду.
Мына эми 2016-жылдан бери ТепеКоргон айыл єкмєтїнїн башчысынын орун басары болуп, оорун
жондон, жеўилин жерден алуудамын.
- Беш жыл айтканга оўой болгону менен кыска убакыт эмес.

Айыл єкмєттїн 5 жыл ичиндеги бардык кыймылдарына кїбє
болдуўуз. Жалпы айыл аймагынын абалынан айтып берсеўиз?
- Негизинен биздин айыл аймагынын байлыгы айыл чарба багытындагы жерлер болуп саналат. Айталык, жалпы 11216 га жер
аянтынын 4785 га аянты айыл чарбасына жарактуу жер катары пайдаланылат. Мындан 1963 га аянты
айдоо, 1799 га аянты сугат.
Ал эми 164 га аянты кайракы. 58
га аянты кєп жылдык бактар, 82 га
аянты кысыр аўыз, 2682 га аянты
жайыт. Айылга жакын жайгашкан
жайыт аянты 1610 гектарды тїзєт.
Токой жерлери 989 гектар, тамарка жерлери 622 гектар.
- Баарыбызга беш манжадай
белгилїї болгондой быйылкы жаз айынын аба ырайы татаал болду. Ошого карабастан жер иштетип, мал баккан
баба-дыйкан, малчы-фермерлер
мїмкїнчїлїктєрїнїн болушунча тер тєгїп иштешти. Кайтарымдары кандай болду?
- Аша чапкандык эмес аравандык баба-дыйкан, малчыфермерлердей эмгекчил эл болбос.
Аба ырайынын татаалдыгына, суунун жетишсиздигине карашпастан
карышып иштешти. Мисалы, сугат
жерге айдалган 185 га аянтка айдалган дан эгиндеринен 5808 тонна, 164 га кайракы жерден 1140
тонна дан алынды. 336 га аянтына
айдалган картошкадан 5308 тонна,
610 га жашылча аянтынан 13915
тонна тїшїм алынды. Мындан 440
тоннасы мємє-жемиш, 180 тонна
жїзїм даярдалды. 180 га жїгєрї
аянтынан 1350 тонна тїшїм тїшїм
жыйналды. 852 га пахта аянтынан 1026 тонна терилди. Жыйымтерим уланууда. Сєз кезеги келгенде айтып койгонум оў. Дыйкан
чарба жана ижара жерлерине суу
келїїчї 2,5 чакырым аралыктагы
арыктарды тазалоо їзїрїн берди.
Техникалардын кїчї менен бул оор

Жаўыдан курулган вет.сервис имараты

Аз камсыз болгон їй-бїлєлєргє кємїр
таратылууда
2 чебер їчїн жумуш оруну пайда
болду. Тепе-Коргондук жеке ишкер
З.Нийзамова тарабынан 10000,00
сом акча каражат сарпталып чеберкана ачылды. 3 жумуш орун
ээлерин тапты. “Атын атаса куту
сїйїнєт” дегендей, жеке ишкерлердин иштерине ийгиликтерди каалайм. Айыл єкмєт тарабынан колдоолор болгондуктан ушундай жылыштар болуп жатат.
- Биз ар дайым эл-жерибизди
коргогон баатыр ата, агаларыбызды ардактап келгенбиз.
Аларга кєўїл буруу, урмат-сый
кєрсєтїї багытында да сєз кылып кетсеўиз?
- Ар дайым алкоого, кєўїл бурууга арзыган Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлеринин катары суюлууда. Бир жакшы жери алардын аты єчпєйт, элестери
эстен кетпейт. Улуу Жеўиш майрамын жылына белгилеп келебиз. Айрым кєзї тирїї Улуу Ата
Мекендик согуштун катышуучуларына жана ошол оор учурда
оорукта эмгектенгендердин 21
їй-бїлєсїнє акчалай жардамдарды кєрсєттїк. Шїгїрчїлїк келтирели, Ооган согушу менен Чернобыль АЭСи кыяматына катышкандардан арабызда бар. Айрымдары жараттары, ден соолуктарына байланыштуу кєздєрї єтїп
кетти. Ооган согушунун ардагерлеринен 33 їй-бїлєгє, Чернобыль
АЭСи кыяматына катышкандардын жетєєсїнїн їй-бїлєсїнє да
акчалай жардам кєрсєтїп, аталгандардын баарына белектерибизди бердик.
Эми эл болгон соў жардамга
муктаждар чыкпай койбойт экен.
Арабызда жалгыз бой энелер, майыптар бар. Ошондой эле жарды
жашагандар кездешет. Биз алардын

Айылдын ички кєчєлєрїнє шебен жаткыруу

да абалына кєз салып, мїмкїнчїлїктєрїбїздїн жетишинче жардам
берип келебиз. 1-июнь балдар кїнї
да эстен чыкпайт. Бириккен Улуттар Уюмунун азык-тїлїк программасынын негизинде 13 тонна
ун жана 1,2 тонна суюк майды 270
кожолукка таратып бердик.
- Курвонали Абдикаимович,
“Баарын коюп, Манасты айт”
демекчи, сиз жакшы билген
мектеп турмушунан айтып кетпесек болбос...
- Жалпысынан 11 мектеп бар.
5 миўге чукул окуучуларыбызга
300дєн ашык мугалимдерибиз билим, таалим беришїїдє.
Кесов айылындагы М.Умаров
орто мектебинин базасында ачылган бала бакча їчїн 680000 сомго тендер єткєрїлдї. Иштер жїрїп жатат. Тендердин жыйынтыгы менен бала бакчабыздын сааты чыгат. Уйгур-Абад айылындагы “Бал-бала” балдар бакчасына 79900 сомго мебель сатылып
алынды. Мындан тышкары мектептерге тийиштїї деўгээлде кєўїл буруп келїїдєбїз. Мугалимдерге кєўїл буруу мамлекет тарабынан колго алынганы мугалимдердин маанайы жарык.
Баса, Япчан айылындагы 50 кожолук жана Аймончок балдар бакчасы таза суу менен камсыз болушту.
- “Увазир жакшы хан жакшы” дегендей, орун басарлар
жакшы болсо иштер илгерилеп,
ынтымак-ырашкерлик бекемделет. Айыл єкмєт башчыўыз менен кандай иштешип жатасыз?
- Абдан жакшы суроо болду.
Айыл єкмєт башчыбыз Максатбек
Абдувайитович Мусаев жаш жетекчилерден. Алдыга койгон максаттарын аткарууга белсенип киришїїдє. Колунан келет. Шайланган
кїндєн эл-журтунун жыргалчылыгын кєздєєгє болгон мїмкїнчїлїгїн жумшап жатат. Биздин айыл
аймагында 23751 калк жашайт.
4632 кожолук бар. Кєп улуттуу
эл менен иштешїї чынында жеўил эмес. 8 калктуу конушта кыргыз, єзбек, орус, тажик жана башка улуттардын єкїлдєрї жашайт.
Мындай улуттар кєп жерде ынтымак бекем болбосо, бардык кылган
мээнетиў текке кетет. Ошондуктан, биздин максат – ынтымакырашкерликти бекемдєє.
Айчїрєк МАКЕШОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

9

2021-жылдын 12-ноябры

Учур маеги
“Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик ишканасынын
башкы инженери Мирлан МАМАДАЛИЕВ:

“БЫЙЫЛ ЖЫЛУУЛУК БЕРЇЇ
ЇЗГЇЛТЇККЄ УЧУРАБАЙТ”
Ызгаардуу кыштан жылуу чыгууну ойлогон сайын жылуулук менен
камсыз кылуу маселеси аргасыз ойго салууда. Албетте, “кыштын
камын жазда кєр” демекчи, камылгалуунун кабагы жарык, їйї
жылуу болоору шексиз. Бул айтылгандар эми жеке турак жай
ээлерине тиешелїї. Ал эми борборлоштурулган системанын
кызматынан пайдалангандар їчїн быйылкы жылытуу убагында
кєйгєйлєр жаралбайбы? Бїгїн биз ушул теманын айланасында
“Кыргызжылуулукэнерго” мамлекеттик ишканасынын башкы
инженери Мамадалиев Мирлан Казыевич менен маектешїїнї туура
кєрдїк.

- Мирлан Казыевич, кепти
ток этер жеринен баштасак,
быйылкы кышка карата жылуулук берїї мезгилине даярдыгыўыздар кандай?
- Їстїбїздєгї жылдын 9-апрелинде єлкєбїздєгї жылуулук берїї тармактарын быйылкы кїзкыш мезгилине даярдоо боюнча
Єкмєттїн №137 токтому чыккан. Ага ылайык биздин ишкана 1-октябрга карата єзїнїн
карамагындагы бардык отканалар менен жылуулук берилїїчї тїтїктєрдї толугу менен
оўдоолордон єткєрїїгє жетише
алды. Учурда утурумдук тейлєє
менен бирге бирин-экин оўдоо
иштери улантылууда.
- “Кыргызжылуулукэнерго” ишканасына канча откана карайт?
- Бизде бардыгы болуп 134 откана бар, алардын ичинен Чїй
облусунда – 41, Ысык-Кєл облусунда – 32, Жалал-Абад облусунда – 29, Нарында – 21, Ошто
– 6 жана Таласта – 5єє жайгашкан. Булардын 21и – газ, 27си –
мазут, 59у – кємїр, 27си электр
кубаты менен иштетилет.
- Оўдоп-тїзєє жыл сайын
эле жасалат эмеспи. Быйыл
деле мурдагыдай жумуштар
аткарылдыбы?
- Тынымсыз от жагуу жабдууларга кылдат кєзємєлдї талап кылат. Колдон келсе аларды
убагында жаўылап турган жакшы. Быйыл биз эскилиги жетип калган “Универсал” жана
“Энергия” маркасындагы отказандардын ордуна кємїр менен

иштетилїїчї єндїрїмдїїлїгї
жогору 44 даана “ВОССТ-М” маркасындагы отказандарды койдук.
Алар Чїйдєгї адистештирилген
кєчмє механикалык колоннанын
кїчї менен орнотулду, ушундай
керектїї отказандарды єздєрї
даярдап чыгарат.
- От жагуу мезгили быйыл
да эрте башталды окшойт?..
- Сырттагы аба 5 кїн катары
+8 градустан жогорулабаса жергиликтїї башкаруу органдары
менен макулдашуунун негизинде жылуулук берїїнї баштоо жєнїндє “Кыргызжылуулукэнерго”
мамлекеттик ишканасынын жетекчилиги тарабынан 2021-жылдын 29-сентябрында эле №121
буйрук чыгарылган. Ошондуктан, биз жергиликтїї башкаруу органдарынын чечимдерине таянуу менен от жагууну
5-октябрда баштадык. Азыркы
учурда 129дан ашык откана жылуулук берип жатат.
- Отундун керектїї тїрлєрї менен камсыздоо жагдайы
туурасында да айта кетсеўиз?
- План боюнча 2021-2022-жылдын от жагуу сезонуна 69942
тонна кємїр, 41498 тонна мазут,
32349264 кубометр жаратылыш
газы, 63497957 кВт/саат электр
кубаты керектелет. Ошондой эле
республикалык бюджеттин эсебинен 51768 тонна кємїр, 35399
тонна мазут, 27510000 кубометр
жаратылыш газы, 53242093 кВт/
саат электр кубаты керектелип,
каржыланаары каралган. Ал эми
жергиликтїї бюджеттердин эсебинен 18174 тонна кємїр, 6099

тонна мазут, 489264 кубометр
жаратылыш газы, 10255864 кВт/
саат электр кубаты сатып алынат.
- Борборлоштурулган жылытуу системасына кошулган
канча абонентиўиздер бар?
- Республика боюнча кардарларыбыздын жалпы эсеби 45518ди
тїзєт. Булардын 44701 абоненти – жарандар, 273ї – бюджеттик мекемелер, 80и – окуу жайлар, 40ы – балдар бакчалары,
153ї башка мекемелер, 544ї –
коммерциялык мекемелер болуп саналат.
- Абоненттерден ала албай
жаткан дебитордук карыздарыўыздар тууралуу да айтып
бербейсизби?
- Дебитордук карыздарды єндїрїї биздин чоў кєйгєйлєрїбїздїн бири бойдон калууда десем болот. Мисалы, 2021-жылдын 1-октябрына карата дебитордук карыздар 111647,91 сомду тїздї. Бирок, 2020-жылга салыштырмалуу карыздар 13390,5
сомго азыраак. Бул карыздардын
76 107,36 сому жеке абоненттерге таандык.
- Быйыл єлкєдє суу тартыштыгынан улам электр кубатын пайдаланууда кєйгєйлєр жаралышы мїмкїн экендиги жайдан бери эле эскертилїїдє. Буга байланыштуу
сиздер тарабынан кандайдыр
бир альтернативалык чаралар
кєрїлїп жатабы?
- Ооба. Биз быйыл отканаларды альтернативалык отун менен
иштєєгє єткєрїїнї баштадык.
Айтсам, Нарындагы “Райондор
аралык жылуулук менен жабдуу єндїрїштїк бирикмеси” деп
аталган филиалыбыздын аракети
менен эки откананын жылуулук

магистралдарын реконструкциялоонун натыйжасында аймактагы соттун, мамлекеттик администрациянын имараттарын
жылытуу системалары борборлоштурулган магистралга кошулду. Электр кубатындагы отун менен колдонулуучу отканаларды
кыскартуу аркылуу 1558,56 кВт/
саат электр кубатын же 3896,4
миў сомду їнємдєєгє мїмкїндїк берди.
Чолпон-Ата шаарындагы “Жылуулук менен жабдуу ишканасы”
деп аталган филиалыбыз тарабынан мазутту їнємдєє максатында отказанга турбиналуу аралаштырма (ТТС) орнотулду.
Кочкор-Ата шаарындагы “Жылуулук менен жабдуу ишканасы”
филиалыбыз мазуттук отказандарды толугу менен капиталдык
оўдоолордон єткєрїп, ВЛГМ-4
маркасындагы отказандын экрандык тїтїктєрї алмаштырылды. Бул иштер Чїйдєгї адистештирилген кєчмє механикалык колоннанын кїчї менен аткарылды.
Ал эми Талас шаарындагы
“Жылуулук менен жабдуу ишканасында” ДКВР-4/13 маркасындагы мазуттук отказандын
экрандык тїтїктєрїн алмаштыруу менен катар капиталдык оўдоолор дагы Чїйдєгї адистештирилген кєчмє механикалык колоннанын жардамы астында ишке ашырылды.
Орловка шаарчасындагы "Жылуулук менен жабдуу жана суу
берїї ишканасынын" №2 отканасында ДЕ-25/14 маркасындагы мазуттук отказан капиталдык оўдоодон єткєрїлдї. Мындан тышкары кыш мезгилинде
элди їзгїлтїксїз жылуулук менен камсыздоо їчїн бул жерге

резервдик ДКВР-4/13 маркасындагы жаўы мазуттук отказан сатылып алынды.
Учурда Кант шаарындагы
“Жылуулук менен камсыздоо
ишканасы” Гагарин кєчєсїндє
газ, мазут отуну менен иштетилїїчї модулдук откананын курулушун жїргїзїїдє. Курулуп жаткан жаўы откананын артыкчылыгы жылуулук єтїїчї трассадан 950 метрге созулган аралыкта жылуулукту їнємдєєгє жетишип, жоготуулардын себептери
четтетилет.
Токмок шаарынын “Жылуулук
менен камсыздоо ишканасы” быйыл жаратылыш газы менен иштєєчї эки отказанды мазут менен иштетїїгє єткєрдї. Жакын
арада аталган ишканага тиешелїї №3 откана да мазут менен
иштей баштайт. Мындан сырткары, шаардын Ибраимов кєчєсїндє 150 батирлїї кєп кабаттуу
їйлєрдї жылуулук менен сапаттуу камсыздоо максатында жаратылыш газы менен иштєєчї модулдук откана коюу аракеттери
жасалууда.
Майлуу-Суу шаарынын “Жылуулук менен камсыздоо ишканасы” мазут жана газ менен иштетилїїчї отказандарын кємїр жагылуучу отказандарга алмаштырды. Быйылкы кышта жылуулук
берїїдє їзгїлтїк болбойт.
- Борбордук жылытуу системасына кошулган жаўы
абоненттердин саны кєбєйїп
жатабы?
- Ошондой десек болот. Мисалы, Жалал-Абад шаарындагы “Райондор аралык жылуулук
менен камсыздоо єндїрїштїк
бирикмеси” кєп кабаттуу 13 турак їйдїн жашоочуларын кыштан жакшы чыгаруу максатында
аларды борбордук жылытуу системасына кошту. Элди жылуулук
менен камсыздап, жылуулук тармагын жакшыртуу аракетинде
учурда Базар-Коргон шаарындагы кєп кабаттуу їч турак їйдї дагы борбордук жылытуу магистралына туташтыруу аракеттери кєрїлїїдє. Мындай иштерди уланткан Таш-Кємїр шаарындагы “Жылуулук менен жабдуу ишканасыда” 32 батирлїї кєп кабаттуу їч
турак жайды борбордук жылытуу системасына кошуу иштерин
жїргїзїїдє.
Балыкчы шаарында да “Жылуулук менен жабдуу ишканасы”
тарабынан 48 батирлїї кєп кабаттуу бир турак їй жылуулук
менен камсыздалды. Мындан
сырткары, жакынкы мезгилде
кєп кабаттуу эки турак їй борбордук жылуулук магистралына туташтырылмакчы.
Кошумчаласам, Каракол, Токмок жана Кант шаарларындагы
филиалдарыбыз да кєп кабаттуу
бир нече турак їйлєрдї борбордук жылуулук менен камсыздоочу трассага кошууну пландап жатышат.
- Маалымат бергениўизге
рахмат. Быйылкы кышта элибиз їшїбєсїн!
Маектешкен
Шайгїл УРМАТОВА
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Кєз караш

МИКРОФИНАНСЫ УЮМДАРЫ ЖАКЫРЧЫЛЫКТЫ
ЖОЮУДАБЫ ЖЕ ЖАЙЫЛТУУДАБЫ?

Т

арыхтагы биринчи микрокредиттик уюмдун негиздєєчїсї, бангладештик экономист, Нобель сыйлыгынын лауреаты Мухаммад
Юнус америкалык «Нью-Йорк
Таймс» гезитине 2011-жылдын
14-январында басылып чыккан
«Ири киреше табуу максатында
микрокредитти курмандыкка
чалуу» - деп аталган єзїнїн макаласында микрофинансы тармагын катуу сынга алган. Анда
ал 1970-жылдары биринчи микрокредиттик системаны жаратууда калктын социалдык аярлуу катмарына, айрыкча жакыр
аялдарга кємєк кєрсєтїї, сїткорлуктун аша чапкан їстєк пайызын жоюу жана жакырчылык
менен кїрєшїї максатында арзан насыяларды ойлоп чыгаргам дейт. Ошону менен бирге,
Нобель сыйлыгынын лауреаты: «микрокредиттик тармак
дагы бир кїнї єзїнїн сїткорлугун тууп чыгараарын такыр
ойлогон эмесмин», - деп жїрєгїнє уялаган ызалыгын билдирип жазган. М.Юнустун айтымында, микрофинансы сектору 2005-жылдан тартып кедейкембагалдардын кыйын абалына боорукердик, камкордук

кєрсєтїї саясатын унутуп, жоо
кууп келе жаткандай киреше,
пайданы кєздєєчї сук, агрессивдїї уюмга айланды. Мындай кубулуштун тїпкї тамыры
– бул микрокредиттик тармактын коммерциялануусу, - деп
баса белгилейт бангладештик
экономист.
Юнустун сынга алган пикири
чындыгында Кыргыз Республикасында да орун алып келгенин тана албайбыз. Маселен,
2019-жылы Кыргыз Республикасы дїйнєдєгї жїздєгєн мамлекеттер арасында насыяларынын реалдуу їстєк пайызынын
жогорку деўгээли боюнча бешинчи орунду ээлеген. Мындай жагдайдан улам єлкєдє айрыкча аялдардын їстєк пайызга нааразылыктарын билдирип,
їзбєй демонстрацияга чыгып
жатканы да чындык. Улуттук
Банктын 2002-2020-жылдардагы
кєрсєткїчїн карап кєрсєк, Кыргыз мамлекетинде микрофинансылык тармакта жалпы насыялардын їстєк пайызынын орточо салмак деўгээли 30–39%дын
аралыгында турат жана кардарлардын 60%ынын б.а. жарымынан кєбїн аялдар тїзєт экен.
Мухаммад Юнус єзїнїн аталган

макаласында микрокредиттик
тармактагы насыялардын їстєк
пайызы 15–20%дан ашпаш керек деп белгилеп кеткен.
Кыргыз Республикасында
єзгєчє коронавирус пандемиясы менен саясий туруксуздуктун кесепети миўдеген адамдардын жумуштан айрылуусуна жана їй-бїлєлєрдїн кирешесинин кескин тємєндєшїнє
алып келди. Улуттук статистика комитетинин билдирїїсї
боюнча єлкєдє 76%га жакын
їй-бїлєлєр пандемиядан жапа
чексе, Дїйнєлїк банктын маалыматына ылайык ковид илдетине чейин мамлекетте калктын
20%ы жакырчылыкта жашаса,
пандемиядан соў бул кєрсєткїч
31%га чейин кєтєрїлгєн. Жакырчылыктын кескин єсїшїнїн бир себеби - бул калктын
насыяларга баш-оту менен чємїлгєнї. Негизинен єлкєдє насыя алган кардарлар арасында
30%ы карыздарын тєлєй албагандыктан єздєрїнїн базалык
муктаждыктарынан, башкача
айтканда азык-тїлїк, кийимкече, ден соолук чыгашаларынан да баш тартышат экен.
Мындай жагдай, албетте, кыргыз жергесинде жардылыктын

кескин жайылышына тїрткї берет деп айтууга болот.
Ооба, Орто Азиянын микрокредиттик уюмдарынын рейтингинин ишмери Айгеримдин (аты
єзгєрїлгєн) ой-пикири боюнча
Кыргыз Республикасында микрофинансылык тармактын ишаракеттери карапайым калкка
кандай таасирин тийгизип жатканы так билине элек. Тагыраак
айтканда, микрокредиттик уюмдар элдин социалдык жана экономикалык маселелерин жоюунун
ордуна, Мухаммад Юнус жазгандай, иш жїзїндє максималдуу
тїрдє киреше табыш їчїн кедейкембагалдарды карызга батырып,
єлкєдє жакырчылыкты кеўири
жайылтып жатышы мїмкїн.
Негизинен бул маселе бир гана Кыргыз Республикасына
тиешелїї эмес. Андыктан, коўшу Казакстанда да їстєк пайызы жогору болгон насыя ээлеринин саны айрыкча коронавирус пандемиясынан тартып
142%га кєбєйдї деп эксперттер
белгилеп кетишет. Муну менен бирге, Казакстандагы калктын дээрлик кєбї эле насыяларды алуу менен єздєрїнїн сатып
алуу жєндємдїїлїгїн кїчєтїп,
бирок жогорку їстєк пайызды

тєлєй албай карызга баткандарынын саны єсїп, бул кєйгєйдї казак экономисти Турсынкан
Айман 1990-жылдардагы татаал
социалдык-экономикалык жагдайдан да начар деп баса белгилеген.
Баса белгилеп айтып кетээрибиз, насыялар эркин, транспаренттїї жана атаандаштык жогорку деўгээлде иштеп турган
ачык базар экономикасынын
маанилїї єзєгї болуп саналат.
Ошону менен бирге, бїгїнкї кїндє Кыргыз Республикасында маселенин негизги маўызы насыяда, башкача айтканда, кредиттердин санынын кєбєйїїсїндє
эмес. Кєйгєйдїн булагы – бул карапайым калк тєлєй албаган, бирок жакырсыздыктын кесепетинен аргасыздан алууга мажбур
болуп турган жогорку деўгээлдеги їстєк пайызы менен берилген
насыялар болуп саналат.

эсептерде єлкєдєгї балык
чарбаларынын саны 800дєй
деп айтылып жїрєт. Катталган чарбалардан алынган
акыркы жылдардагы кєрсєткїчтєрдї талдап кєрсєк, єндїрїштїн бир топ єскєнї байкалууда. Бирок, сырттан ташылып келген балык жана балык
азыктарынын эсеби так болбой
жатат. Анткени, Евразия экономикалык биримдигине киргенге
чейин маалымат так болуп турса, уюмга кошулгандан кийин
їчїнчї єлкєлєрдєн гана кирген азыктар эсептелип калган.
Єлкєгє сырттан жылына болжолдуу 10 миў тоннадай балык
ташылып кирет деген маалымат бар.

бизнесмендер деле чарбасын кеўейте албай жатат. Албетте, насыя
алуу жагында да олуттуу маселелер орун алган. Мындан ары мындай кєйгєйлєр тездетилип чечиле
баштамакчы. Учурда региондордогу жергиликтїї бийликке карата чечкиндїї реформа жїргїзїлїп, алардын таза жана тез иштешине катуу талап коюлууда.

Илияс МАМАДИЯРОВ,
Чыгыш тилдери жана
цивилизациялары
улуттук институтунун
(INALCO) Европа-Евразия
изилдєєлєр борборунун
(CREE) докторанты, Париж,
Франция

Суу байлыгы – эл байлыгы

БАЛЫК ЭКСПОРТУ
ЄСЇП ЖАТАТ
Негизи балык чарбасы абдан кирешелїї бизнестин
тїрїнє кирет. Расмий маалыматка караганда,
Кыргыз Республикасында 500гє чукул балык
чарбалары бар. Алардын кєбї Чїй облусунда
жайгашкан. Ошондой эле Ысык-Кєл, Ош, Нарын,
Жалал-Абад облустарында дагы жакшы єнїгїп
жатат. Маселен, 2019-жылы балык жана
балыктан жасалган азыктарды экспортко
чыгаруу 10 эсеге єскєн. Ушул тапта жылына
20-25 миў тоннага чейин балык экспорттолууда.

ЕАЭБ РЫНОГУНДАГЫ
ИЙГИЛИК
Кыргыз Республикасынын
ветеринардык кєзємєл тармагы балык чарбаларын Евразия
экономикалык биримдигине мїчє мамлекеттердин ветеринардык системасына шайкеш келтирген. Тактап айтканда, азыктарын Бишкектен текшерткен балык чарбаларынын сертификаты
єнєктєш єлкєлєрдє да толук таанылууда. Натыйжада алар продукцияларын ЕАЭБдин рыногуна эркин сата баштады. Мисалы,
Чїй облусунун Панфилов районунда жайгашкан “Тянь-Шань
Форель” фирмасы башка мамлекеттердин рыногуна 2019-жылдан баштап эле чыккан. Мындай ийгиликтїї катарга “ТяньШань Форелден” башка “Эфтар
Агро комплекс”, “Кемин балыгы”, “Коўурат Голд Фиш” жана
“Аквафонд К”, “Ала-Балык” чарбалары да кошулган. Алардын

экспорттоо кєрсєткїчтєрї учурда бир топ жогорулады.

“АЛА-БАЛЫКТЫН”
АТАГЫ ЧЫГА
БАШТАДЫ
Кєгїлтїр Ысык-Кєлгє барып
эс алган туристтер Чоў-Єрїктї
айылынын жогору жагындагы
тоо тїбїндє жайгашкан “АлаБалык” чарбасын жакшы билип
калышты. Алар ушул айылдын аймагындагы минералдык
ысык суу менен дарылап эс алдыруучу жайга келгенде, сєзсїз “Ала-Балыктын” форелдеринен даам сызмайын кетишпейт.
Жайгашкан жердин кооздугу да
єзгєчє. Кєк кашка муздак тоо
суусу толтурулган бассейндерде сїзїп жїргєн кїмїш тїстєгї
форель балыктары туристтерди єзїнє тартып турат. Андан

сырткары, кадимки эле кыргыз
форелдери єстїрїлєт. Ошондуктан, бул чарбаны “АлаБалык” деп атап коюшкан. Жергиликтїї элди, туристтерди тейлєєдєн сырткары, чарба чет єлкєлєргє жылына 30-40 тонна балык экспорттойт. Жайкы туристтик сезон убагында ал жерде 2530 адам эмгектенет.

ИМПОРТ ДАЛЕ
КЇЧЇНДЄ
Кыргызстанда инвентаризациядан єткєн 680 кєлмє
бар. Мунун баарында болбосо
да, кєпчїлїгїндє балык чарбасы жїргїзїлєт. Бейрасмий

КЫЙЫНЧЫЛЫКТАР
ДА АРБЫН
Ишкерлердин айтымында, жаўы ачылган чарба їчїн жер алуу
маселеси бир топ кыйынчылыктар менен чечилет. Мисалы, бир
жерди же кєлмєнї алуу їчїн
айыл єкмєттєргє барыш керек.
Кээде болбогон бир себептерди
айтып баш тартышат. Ошентип,
сырттан келген далай инвесторлор кайра кетип, жергиликтїї

ТАРМАККА
МАМЛЕКЕТТИК
КОЛДОО КЕРЕК
Россия жана Казакстандын жарандары бизде єстїрїлгєн балыкка жакшы кызыгышат.Себеби, єлкєбїз биосфералык аймакта жайгашкан. Бийик тоолорубуз, таза абабыз, мєлтїрєгєн кєк
кашка тунук сууларыбыз туристтерди єзїнє тартып турат. Кыргызстандын балыгынын даамдуулугу анын мєлтїрєгєн суусу
менен байланышкан. Ушул жагынан алганда экспортко чыгуу
мїмкїнчїлїгї зор. Ошондуктан,
экономикага олуттуу салым кошо турган бул тармакка азыр
мамлекеттик колдоо керек.
Азизбек ЧАМАШЕВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Тоо-кенчилер жана геологдор ассоциациясына – 25 жыл

КЕН БАЙЛЫКТАРЫБЫЗ МЕНЕН
ЄЛКЄБЇЗДЇ ЄНЇКТЇРСЄК БОЛОТ
Кыргыз Республикасынын
тоо-кенчилер жана
геологдор ассоциациясы
1996-жылы тажрыйбалуу
кесипкєй адистерден
куралып, тїзїлгєн уюм.
Бараандуу уюм 25 жыл
аралыгында катарына
тоо-кен тармагындагы
окумуштууларды жана
геологдорду кошуп, бир
топ иштерди аткарууга
жетишишкен. Бїгїн
биздин редакцияда тоокенчилер ассоциациясынын
негиздєєчїлєрїнїн
бири Орозбек Дїйшеев,
ассоциациянын президенти
Дїйшєнбек Камчыбеков
жана коомдук ишмер Маркил
Ибраевдер конокто болушуп,
уюмдун ишмердїїлїгї
туурасында кеп козгошту.

Дїйшєнбек КАМЧЫБЕКОВ:

25 жыл аралыгында чыгарылган китептер

- Орозбек агай, алгачкы сєздї сизден баштасак, ассоциация кандай жагдайда тїзїлдї эле. 25 жыл ичинде кандай
кєйгєлєрдї кєтєрє алды?

Орозбек ДЇЙШЕЕВ:

- 1996-жылы республикадагы тоо-кенчилердин башын
бириктирген бир ассоциация
негиздєє идеясы келип, ушул
уюм негизделген. Бул ассоциация биринчи кезекте Єкмєт менен элдин ортосундагы кєпїрє болууну кєздєгєн. Эгер тоокенчилерде кєйгєйлєр жарала
турган болсо, ушул уюм аркылуу бийликке кайрылып турабыз деп ойлогонбуз. Ойлогон ой ишке ашты. Быйыл ассоциациянын негизделгенине
25 жыл болуп олтурат. Жылдар
аралыгында кєп пайдалуу иштерди жасадык. Бийликке, Жогорку Кеўешке бардык кєйгєйлїї маселелер боюнча єз пикирибизди билдирип, сунуштарыбызды айтып келдик. Айрымдары каралып, чечимдер чыгып
жатты. Тилекке каршы сунуштарыбыз четке кагылып калган
учурлар да болду.
Эгемен єлкєбїздїн тоо-кен
тармагы боюнча 8 китеп чыгарганга жетиштик. Китептерде
“Жер казынасы жєнїндє” мыйзамда кандай кемчилдиктер бар
экендигин белгиледик. Сунуштарыбызды айтып, кєп маселелерди козгоп турдук. Кємїр єнєржайы боюнча китеп жарык кєрдї. Анда єлкєбїздєгї кємїр єнєр
жайы боюнча бардык маселелер
козголгон.
25 жыл аралыгында тармакты

алып келиши ыктымал эле. Мына
ушул жерде да адистердин кєзємєлї болушу керек. Технологияга
жакшылап кєзємєл жїргїзїї зарыл. Алгач породалардын бекемдигин изилдєє маанилїї. Кємїр
казуу иштерин кылдат жїргїзбєсє, породалардын кєчїп кетїї коркунучу єтє чоў.
- Ушул айдын башында
Глазгодо саммит єттї. Кємїр
климаттык єзгєрїїгє салым
кошкон зат болгондуктан аны
колдонууну азайтуу тууралуу
да сєз болду. Биздин єлкє азырынча кємїрдї колдонуудан
баш тарта албайт. Бул маселе
боюнча кандай кєз карашты
карманасыздар?

єнїктїрїїнїн жолдорун бийлик єкїлдєрїнє сунуштадык.
Бириккен улуттар уюмунун
Єнїктїрїї программасы жана
Сорос фонду аркылуу каржыланып чыгарылган китептерди
илим изилдєє институттарына
таратып берип, тоо-кен тармагындагы факультеттердин студенттерине окуу курал катары
бердик.
Биздин ассоциацияга "Кыргыз кємїр" мамлекеттик ишканасы, “Кыргыз алтын” ААКсы сыяктуу кен казуу багытында иштеген кєп ишканалар кирген. Аларда жаралган кєйгєйлєргє да кєўїл бєлїп келебиз.
Мисалга алсак, жакынкы кїндєрдє эле Миў-Куштан кємїр
алып чыгууда темир жолду пайдалануу тарифтери 200 пайызга
кєтєрїлїп кеткен экен. Биздин
ассоциация тарифтердин кєтєрїлїїсї боюнча маселе козгоп,
бааны тїшїрїїгє аракет жасап,
ишибиз ийгиликтїї болду. Андан сырткары 25 жыл аралыгында кєп жолу басма сєз жыйындарын єткєрдїк.
Жакында эле тоо-кен тармагынын ардагер адистери, илимий
кызматкерлери менен биргеликте Президентибиз Садыр Жапаровго кайрылуу жолдодук. Анда
7 пункт боюнча маселе козгодук.
Негизгилеринин бири – бул тоокен тармагы боюнча єзїнчє мамлекеттик структура ачуу болду.
Анткени, бул тармакты кєбїнчє башка министрликтерге кошуп коюп жїрїшєт. Билесиздер,
Кыргыз Республикасы кен байлыктарга бай єлкє. Биздин кирешебиздин негизги бєлїгї ушул
тармак. Андыктан бир атайын
структура иштесе деген пикирдебиз.
Экинчи пунктта “Жер казынасы жєнїндє” мыйзамын заман талабына шайкеш келтирїї боюнча сунуштарга токтолдук. Андан сырткары кадрларды даярдоо, жана "Жер-Їй" кени боюнча да маселе козгодук.
Жетинчи пунктта региондордогу кендердин коруна байланыштуу кирешелерди алуу боюнча сунуштар айтылды. Мисалы,
Баткен облусу да кендерге бай.
Аларды иштете турган болсок,
бїтїндєй мамлекетибизге пайдасы тиет.

- Региондордогу кен байлыктар туурасында айтып
калдыўыз. Эл “Жерибиз
кен байлыкка толгон. Аларды иштетип, жашоо турмушубузду кєтєргїлє”, – деген талапты коюшат. Бирок,
бийлик тараптан кен иштетїї аракеттери башталганда
эле жергиликтїї калк каршы чыгышат. Мындай кырдаалды кантип жєнгє салсак болот?

Дїйшєнбек КАМЧЫБЕКОВ:

Маркил ИБРАЕВ:

– Бул жылдар бою чечилбей
келген маселе. Региондордо жашаган жергиликтїї калк кен иштетиле турган учурларда жайыттын кемиши, экология сыяктуу
кєйгєйлєр башталат деген таризде бийликке каршылык кєрсєтїп келишет. Мисалы, Таластагы
"Жер-Їй" кенин иштетїїдє Бекмолдо айылынын тургундары
каршы чыгышкан. Ошондо биз
барып, элге тїшїндїрїї иштерин жїргїзїп келгенбиз. Азыр
кен иштеп баштагандан тарта
облуска, айылга киреше кире
баштады. Элибиз ошол нерсени
жакшы тїшїнїшї керек. Инвесторлор жергиликтїї калк менен
сїйлєшїїдє ката кетирип алышат. Адистер барып, эл менен тїшїндїрїї иштерин кеўири жїргїзгєндє гана иш оўунан чыгат.
Тоо-кенчилер ассоциациясы дал
ушундай маселелерде кєп жардамга келебиз.
- Мамлекет "Кумтєр" алтын
кенин башкарууну єз колуна
алды. Бул маселе боюнча оюўуздар кандай?

- Єлкєнїн єзїнїн мїмкїнчїлїгї
бар болсо, ар бир кенди мамлекет
єзї иштетсе жакшы болот. Бул кирешенин баары єзїбїздє калат дегендик да. Мына "Кумтєр" боюнча биздин 26,4 пайыз їлїшїбїз,
77 миллиондон ашык акцияларыбыз бар. Ошондуктан, биз аз дивиденд алып келгенбиз. Азыр сот
процесстери жїрїп жатат. Эгер
“Кумтєрдї” єзїбїз иштетип калсак, кирешенин баары мамлекетке калат. Тоо-кендери тармагында кадрлар боюнча да биздин ассоциация кєп маселе кєтєрдїк.
Биздин тармакты зоотехник, милициялар башкарган учурлар да
болду. Ошондуктан, кен иштетїї тармагын тиешелїї адистерге гана берїї керек деген пикирдебиз. Мисалы, азыр "Кумтєр" кенин Теўгиз Бєлтїрїк келип башкарып, жакшы жетишкендиктерге жетишип жатабыз. Президентибиз Садыр Жапаров да єзгєчє
ушул маселеге кєўїл буруп жатат.
- Жакында Кара-Кече кємїр
кенинде тоо кєчтї. Былтыр да
ушундай окуя катталган эле.
Тоо-кенчилер, адистер ушундай кєрїнїштєрдї алдын алса болобу?

Маркил ИБРАЕВ:
- Кємїр топурактын алдында
болот. Кємїр казып жатканда адегенде ошол топуракты тазалаш керек. Андан соў кємїрдї тазалап,
казыш керек эле. Бизде шашылыш
тїрдє топуракты тазалабай туруп,
тырмалап кємїр казуу иштери
башталып кеткендиктен ушундай
окуялар катталып жатат. Бактыга
жараша жоготуулар болгон жок.
Тоонун кєчїшї кєп кыйроолорго

- Климаттык єзгєрїїлєр болуп
жатат. Бирок, биз кємїрдєн азырынча баш тарта албайбыз. Президентибиз Садыр Жапаров азыр
энергияны иштеп чыгуу боюнча
альтернативдик булактарды табуунун їстїндє иш алып барып
жатат. Чакан ГЭСтерди куруу менен бул абалдан чыгуунун жолун
издеп жаткандыгын ал саммит
учурунда да айтты. Шамалдын
да энергиясын пайдалануу зарыл.
Кємїр єнєр жайы энергиянын негизги булагынын бири. Биз андан
дароо баш тартып кете албайбыз
да. Альтернатива болбосо кыйын
болуп калат. Азыр Токтогул суу
сактагычыбыздагы суу аз болгондуктан Бишкек ЖЭБ кємїрдї
кєбїрєк иштетїїгє туура келет.
Мисалы, Ысык-Кєлдїн КызылОмпол иштетилбей калган уран
кенинде торий деген элемент бар.
100 гр торий 3500 миллион тонна
кємїрдї алмаштыра алат. Бул да
альтернативдик булактардын бири. Аны иштетїїнї азыр єнїккєн єлкєлєр колго ала башташты. Биз да бул элементти иштетїїгє маани беришибиз керек.
Тоо-кен тармагы 2019-жылга
салыштырмалуу 2020-жылдын
жыйынтыгы менен 140 пайызга
кєп киреше алып келди. Демек,
экономиканын єнїгїшїнє салым
кошо турган бирден-бир тармак
катары аны єзїнчє мекеме аркылуу башкаруу керек деген ойдобуз. Ушул жерде олтурган ар бир
адис менин пикириме кошулат.
Эгер тармак єз алдынча жашаса,
кен казуу тармагы адистер тарабынан толук кєзємєлгє алынмак.
- Дїйшєн мырза, сизге турмуштук суроо бергим келип
турат. Азыр кыш айлары жакындап, суук тїшїп калды. Кємїр колдонгондор кєп. Биздин
окурмандарга адис катары кємїрдї тандоо боюнча кеўештериўиздерди бере кетесиздерби?
- Кємїр канчалык тереў жайгашса, кїчтїї келип, каллориясы
да кїчтїї болот. Кээ бир кємїрлєрдї мешке жакканга болбойт.
Алар мешти эритип жиберишет.
Ал эми жер кыртышынын їстїндє жатып калган кємїрлєргє суу
сиўип калгандыктан жакшы жылуулук бербейт. Андыктан кємїрдї текшерип алуу керек. Мисалы,
балка менен урганда балкаў кайра
артка кетип турса, ал жакшы кємїр. Эгер борпоў болсо же балка
менен чапканда їндї єзїнє алса
ал быша элек кємїр.
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
Кыргыз Республикасынын тоокенчилер жана геологдор ассоциациясынын 25 жылдык мааракеси
2021-жылдын 16-ноябрында саат
11.00дє белгиленмекчи. Салтанатка
катышууну каалаган тоо-кенчилер,
адистер, журналисттер їчїн эшик
ачык.
Дареги: Эркиндик проспектиси №2,
Чоў жыйындар залы.
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Кулагыўа кїмїш сырга

Бет ачар

ЖОГОРКУ КЕЎЕШТЕ МАМЛЕКЕТТИК АЙТМАТОВГО
МАЖАРСТАНДЫН
ТИЛДИН АБАЛЫ КАНДАЙ?..

К

ыргыз Республикасынын
Президенти С.Жапаров
2021-жылдын 2-июлунда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын тєрагасы
С.Ж.Мусаевди кабыл алуу учурунда Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинде, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинде, жалпы мамлекеттик органдарда, мекемелерде иш кагаздарынын
мамлекеттик тилде жїргїзїлїшїнїн абалы менен таанышып, айрым
иш кагаздарын текшерїї жана анын
жыйынтыктарын коомчулукка билдирїї зарылдыгын баса белгилеген.
Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил
саясаты боюнча улуттук комиссия
Президенттик Администрациядагы
иш кагаздарынын сабаттуулугу жєнїндєгї маселе боюнча администрация кызматкерлери менен чоў
форматта талкуу уюштурду. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин кээ бир комитеттеринин
мамлекеттик тилде жїргїзїлгєн иш
кагаздарынын айрымдарынын абалы менен таанышып, талдап чыкты.
Комиссиянын
2021-жылдын
12-июлундагы №53 буйругу менен
тїзїлгєн атайын жумушчу тобу Жогорку Кеўештин иш кагаздарынын
їлгїлєрїн талдоодо негизинен:
- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин 2008-жылдын 26-июнундагы №567 токтому менен бекитилген “Кыргыз
тилинин жазуу эрежелеринин”
талаптарынын сакталышына;
- документтердин Кыргыз Республикасынын
Єкмєтїнїн
2020-жылдын 3-мартындагы
№120 токтому менен бекитилген “Иш кагаздарын жїргїзїї
боюнча типтїї нускаманын”
талаптарына ылайык таризделишине кєўїл бурду.
Талдоого алынган документтерден тємєнкїдєй типтїї каталар
орун алган:
- кыргызча тексттердин орус тилинен, орус тилинин сїйлємдїк
курулушунан сєзмє-сєз которулгандыгын (калька котормолор),
ошонун натыйжасында кыргызча тексттеги сїйлємдєрдє жасалмалуулук, нормага шайкеш
келбегендик, кєп сєздїїлїк,
грамматикалык формалардын
туура эмес уланышы, стилистикалык жактан тїшїнїїгє єтє
оор, тантык сїйлємдєрдїн тїзїлїшї ж.б.у.с. олуттуу мїчїлїштїктєр;
- киринди сєздєрдєн, байламталардан кийин їтїрдїн негизсиз
коюлушу;
- сандан кийин коюлса -ынчы мїчєсїн туюнта турган дефис (-)
белгисинин коюлбай калышы
же орунсуз коюлушу;
- кыскартылган сєздєрдїн бир эле
текстте ар кандай берилиши жана аларга мїчє жалгоодогу каталар;
- жер-суу аттарынын туура эмес
жазылышы;
- “є”, “ї”, “ў” ариптеринин ордуна
“о”, “у”, “н” ариптеринин колдонулушу ж.б.
Ошондой эле туура эмес, ката жазылган сїйлємдєр жана расмий тилде жазылган текст менен кыргызча
котормосу дал келбеген учурлар арбын кездешет.
Кыргыз жана орус тилдеринде даярдалган айрым котормо документтерге кєз жїгїртїп, теўирден тескери кеткен тексттерге кїбє

болдук. Сєзїбїз кургак болбошу
їчїн мисал келтирели. “Тиешелїї
тїрдє, мыйзамдын кєрсєтїлгєн беренесине толуктоолор киргизилген
учурда Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети ЭКБны пайдалануу менен алынган жана Кыргыз Республикасында электр энергиясын керектєєнїн бїткїл кєлємїнїн 10 пайызынан кем эмес кєлємдє 1,3 коэффициент жайылтылуучу
электр энергиясын кепилденген сатып алууну жыл сайын жїргїзїїгє
тийиш болот”. Бул сїйлємдї тємєнкїдєй тїшїнїктїї которсок болмок.
“Тиешелїї тїрдє мыйзамдын кєрсєтїлгєн беренесине толуктоолор
киргизилген учурда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети
ЭКБны пайдалануу менен алынган
электр энергиясын кепилденген сатып алууну жыл сайын жїргїзїїгє
тийиш болот жана ага Кыргыз Республикасында электр энергиясын керектєєнїн бардык кєлємїнїн 10 пайызынан кем эмес кєлємдє 1,3 коэффициенти жайылтылат”.
Ал эми Жогорку Кеўештин Отунэнергетикалык комплекси жана жер
казынасын пайдалануу боюнча комитетинин чечиминдеги: “Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 21-жылдын 12-февралындагы №38 токтомуна ылайык...
Тобокелдиктердин орточо деўгээли – жылына 3 жолу (54 субъект)
Тобокелдиктердин тємєн деўгээли – жылына 5 жолу (46 субъект)” деген текстинде эў эле одоно,
уят кылчу катага жол берилген.
Ал эми аныгында бул текст мындайча которулмак: “Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2021-жылдын 12-февралындагы №38 токтомуна ылайык...
Тобокелдиктердин орточо даражасы – 3 жылда бир жолу (54 субъект)
Тобокелдиктердин тємєн даражасы – 5 жылда бир жолу (46 субъект)”
деп жазылыш керек эле. Мында кеп
ишкердиктин субъекттерин текшерїї жєнїндє жїрїп жатат. Орусча
текстте тобокелдиктин даражасына жараша 3 жылда бир жолу жана 5
жылда бир жолу деп жазылып турса, кыргызчасында жылына 3 жолу
жана жылына 5 жолу деп жазылган.
Биз жогоруда мындай одоно каталардын айрымдарын гана мисал
келтирдик. Ал эми орфографиялык,
пунктуациялык каталар жєнїндє
айтпай эле коёлу. Жогорку бийлик
органынын документтеринде мындай каталарга жол берїї – кечиримсиз иш. Анткени кайсы гана документ болбосун анын тїп нускасы
болуп кыргыз тилиндегиси эсептелет жана юридикалык жактан талаш
жаралган учурда артыкчылыкка ээ
болот. Ката жана тїшїнїксїз жазылган документтердин тиешелїї
деўгээлде аткарылышы да кїмєндїїлїктї жаратат. Мындай каталар
ошол документти аткарган кызматкердин сабатсыздыгын жана билиминин тайкылыгын айкын далилдеп турат. Ал документти окуп, ага
кол койгон жетекчинин билим деўгээлин андан бетер айгинелеп, ишке болгон мамиленин мажирєєлїгїн кєрсєтєт.
Жогорку Кеўеште иштеген кызматкерлердин мамлекеттик тилди
билїї деўгээли ушундай болуп жатса, башка мекемелердин кызматкерлеринен эмнени кїтєбїз?..
Мындай кемчиликтерди четтетїї
їчїн кызматкерлердин сабаттуулугун кылдат текшерїїдєн єткєрїп,
андан кийин жумушка алуу зарыл.
Ал їчїн кызмат орунга талапкер болуп жаткан адиске кыргыз тилинде
бир канча документтердин їлгїсїн

жазып кєрсєтїї талабы коюлушу
керек. Аны кєз карандысыз эксперттер текшерип, алардын чыгарган корутундусуна ылайык талапкердин
сабаттуулук деўгээли аныкталууга
тийиш. Ошондон кийин гана талапкерди кызматка алуу же албоо маселесин кароо зарыл. Эгерде мындай чаралар кєрїлбєсє кемчиликтер улана берери айныксыз чындык.
Кєрсєтїлгєн каталардан сырткары, дээрлик кєп учурда Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн
2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында Иш кагаздарын жїргїзїї боюнча типтїї нускаманын” айрым тємєнкїдєй талаптарынын эске алынбагандыгы
анык болду:
- мекеменин реквизиттеринин
белгиленген талаада жайгаштырылбагандыгы;
- адресаттардын талаптагыдай таризделбегендиги (белгиленген
талаа єлчємїнїн сакталбагандыгы, сол жагынан теўдештирилбегендиги, кат кызмат адамына эмес, мекемеге даректелгенде барыш жєндємєнїн мїчєсїнїн ашыкча колдонулгандыгы
ж.б.)
Талдоонун жыйынтыгына ылайык Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты
боюнча улуттук комиссия тємєнкїлєрдї сунуш кылат:
- Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жїргїзїї боюнча типтїї нускама” Кыргыз Республикасындагы мекеме-уюмдардын башкаруу ишин документтештирїїнї жана документтер менен
иш алып барууну уюштуруудагы бирдиктїї талаптарды жєнгє салуучу бирден-бир укуктук
ченемдик документ болгондуктан, анын талаптарынын аткарылышын жолго коюуну;
- “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жєнїндє” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын “Иш кагаздарын жїргїзїї” аталышындагы 4-главасынын “Мамлекеттик бийлик,
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын жана башка мамлекеттик уюмдардын жетекчилери єз кызматкерлеринин
мамлекеттик тилди їйрєнїшїнє
шарт тїзєт” деген талабы белгиленген 17-статьясына ылайык,
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин кызматкерлерине кыска мєєнєттїї окутуу курстарын уюштурууну;
- талдоонун жыйынтыгы боюнча
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин кызматкерлерине 2-3 сааттык семинар єткєрїїнї;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеўешинин котормо,
термин маселелери боюнча тиешелїї бєлїмдєрїнїн ортосунда укуктук ченемдик актыларда, иш кагаздарында кездешїїчї
терминдерди бирдейлештирїї
(унификациялоо) боюнча лингвистикалык экспертиза иштерин уюштурууну ж.б.у.с. иштерди жолго коюу єтє зарыл.
Кыргыз Республикасынын
Президентине караштуу
Мамлекеттик тил жана тил
саясаты боюнча улуттук
комиссия

УРМАТ-СЫЙЫ

А

лыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада “Айтматовго Мажарстандын урмат-сыйы” аттуу
китептин бет ачар аземи болуп
єттї. Ачылыш аземге Венгриянын Кыргыз Республикасындагы Атайын жана Ыйгарым
укуктуу элчиси Шандор Дороги, Венгриядан келген тїрколог, этнолог Даут Шофмаи Кара, Тїрк тилдїї мамлекеттердин Кызматташтык кеўешинин
Мажарстандагы єкїлчїлїгїнїн
кызматкери Аида Памирбек,
жазуучунун уулу Аскар Айтматов, адабиятчы, окумуштуу
Абдылдажан Акматалиев жана
акын-жазуучулар, окурмандар
катышты.
Мажарстандын
Кыргызстандагы элчиси Шандор Дороги мырза Айтматовдун чыгармалары менен бала кезден
тааныш болгондугун, мектепте окуп жїргєн кезинде “совет
адабияты” деген бєлїмдєн улуу
жазуучунун китептерин окугандыгын айтты. Мажар эли
менен кыргыз элинин тарыхы
мындан миў жылдар мурда тамырлаш болгон, анткени биздин
ата-бабаларыбыз бир учурларда бирге ємїр кечиришкен. Ал
эми Айтматовдун чыгармалары аркылуу кызматташтыктын,
туугандыктын, достуктун жаўы
доору башталып отурат деди элчи мырза. Айтматовдун дээрлик
бардык чыгармалары венгр тилине которулган.
Жазуучунун уулу Аскар
Айтматов Айтматовдордун їйбїлєсїнїн атынан Мажарстанда китепти чыгарган адамдардын баарына ыраазычылык
билдирди. Айтматов єз чыгармалары аркылуу бїткїл адамзатты адамгерчиликтин бийик
їлгїсїнє їндєгєн гуманист жазуучу болгондугун айтып, атасы ал кичине кезинде Венгрияга
ээрчитип барганын кеп салды.
Ал эми белгилїї тїрколог,
Айтматовдун чыгармаларын
кыргыз тилинен мажар тилине
тїз которгон Даут Шофмаи Кара
мырза да улуу жазуучунун чыгармаларын бала кезден окуп,

кийин чоўойгондо Айтматовдун туулган жерине барсам деп
кыялдангандыгын, ошол балалык аруу тилеги, кыялы кєп
жылдардан кийин ишке ашканын толкундануу менен билдирди. Даут мырза улуу жазуучуга 2006-жылы Будапештте єткєн китеп фестивалында алгач
ирет жолуккан жана ошол жолугушууда жазуучунун сєздєрїн
кыргыз тилинен мажар тилине
тїз которуп турган. Айтматов
буга чейин дїйнєнїн дээрлик
жарымын кыдырып чыккандыгын, бирок бардык жерде ал
орус тилинде сїйлєп келгендигин, биринчи жолу Венгрияда
кыргызча сїйлєгєндїгїн зор канааттануу менен белгилеп, Даут
мырзага чын пейилинен ыраазычылык билдирген.
Жазуучулар союзунун тєрагасы Нурлан Калыбеков мажар
адабияты кыргыз тилине дээрлик которулбагандыгын, мындан ары бул кенемтени толтуруу їчїн элчилик менен тыгыз
кызматташуу керектигин баса белгиледи. Адабиятчы Памирбек Казыбаев Венгриядан
ат арытып келген меймандарга ыраазычылык билдирип, мажар тилине улуу акын Алыкул
Осмоновдун ырларын которуу
сунушу менен кайрылып, Даут
Шофмаи Кара мырзага Алыкулдун бир томдук китебин белекке берди.
Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

13

2021-жылдын 12-ноябры

Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеўешинин депутаттыгына
бир мандаттуу №33 Нарын
шайлоо округунан депутаттыкка
талапкер Мадинов Орозобек
Капарбековичтин ПРОГРАММАСЫ

Мен, єзїмдїн программамды жазаардан мурда бир нече саясий партиялардын, анын ичинде айрым бир депутаттардын интернет желесине жайгаштырылган
программалары менен таанышып чыктым.
Бардыгынын программалары
окшош жана бирдей.
Программаларында, Кыргыз мамлекетинин экономикасын алдыга жылдыруу,
мугалимдердин, дарыгерлердин, маданият
кызматкерлеринин эмгек акыларын жогорулатуу, аларды турак жай менен камсыз кылуу, пенсиянын жана жєлєк пулдун
єлчємїн кєтєрїї, айыл чарбасын єнїктїрїї, энергетика тармагын кризистен алып
чыгуу, мигранттардын санын кыскартуу,

аларды єз мекенинде иш менен камсыз
кылуу ж. б. камтылган.
Бирок, мындай иш аракеттердин бардыгы Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн ишмердигине киргендиктен саясий партиялардын, анын ичинде айрым
бир депутаттардын программалары иш
жїзїнє ашкан эмес.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттарынын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинде жана “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаттарынын статусу жєнїндє”
Кыргыз Республикасынын мыйзамынын
9-беренеси менен аныкталат.
Менин кесибим юрист болгондуктан
жана бул тармакта 1995-жылдан бери эмгектенип келе жаткандыктан менин программамдын негизи - мыйзамдарды жазуу
жана буга чейин кабыл алынган кодекстерге, мыйзамдарга жана башка ченемдик
укуктук актыларга єзгєртїїлєрдї, толуктоолорду киргизїї, аларды комитеттердин
кароосуна сунуштоо жана пленардык жыйынга алып чыгуу.
Ошону менен бирге, жогорудагы Кыргыз Республикасынын Конституциясында
жана “Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеўешинин депутаттарынын статусу жєнїндє” Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган єз ыйгарым укуктарымдын чектеринде кєчмє жыйындар аркылуу шайлоочуларым менен жолугуп, алардын кєйгєйлєрїн жергиликтїї єз алдынча
башкаруу органдарынын кызмат адамдары менен биргеликте чечїїгє, айрым бир
мамлекеттик маанидеги маселелер болсо
Министрлер кабинети менен биргеликте
иш алып баруу менин программамдын негизи болуп саналат.

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №33 Нарын шайлоо округунан депутаттыкка
талапкер О.Мадиновдун шайлоо фонду эсебинен тєлєндї (кїбєлїк №326).

адрес: г. Бишкек, ул.Кулиева, 2
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
05.11.2021 года Чыныбай уулу Эржан получил
в дар 0,0159% акций Общества, в результате чего
у него стало 67,2201%.

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ТЄМЄНДЄГЇ
ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄ ЇЧЇН КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ.
ÊÀÔÅÄÐÀ ÁÀØ×ÛËÛÃÛÍÀ:
1. ×åò òèëè êàôåäðàñû
2. Ôèçèêà æàíà ýëåêòðêàìñûçäîî êàôåäðàñû
3. Äåíå òàðáèÿ æàíà àíû îêóòóóíóí óñóëó êàôåäðàñû
4. Ïñèõîëîãèÿëûê-ïåäàãîãèêàëûê æàíà ãóìàíèòàðäûê èëèìäåð
êàôåäðàñû
5. Òàðûõ ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê áàøêàðóó êàôåäðàñû
6. Ìàòåìàòèêà æàíà èíôîðìàòèêà, îêóòóóíóí òåõíîëîãèÿëàðû êàôåäðàñû
7. Êºðêºì ñ¿ðºò æàíà äèçàéí êàôåäðàñû
8. Áóõãàëòåðäèê ýñåï, àíàëèç æàíà àóäèò êàôåäðàñû
Àðûçäàð æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí òàðòûï áèð àéäûí è÷èíäå êàáûë
àëûíàò.
Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿ 103, Ê.Òûíûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 217-áºëìº.

(ОКПО 27680681,
ИНН 20906199001204)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòêîíäóãóí
æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå
êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø îáë.,
ªçãºí ðàéîíó, Êàðîîë àéûëû.
Ï/Ï-935

• Аймактардын экономикалык єнїгїїсїнїн натыйжалуу программаларын иштеп чыгуу;
• Жергиликтїї калкты туруктуу
ишке орношууга тартуу, жашоочулардын экономикалык мїмкїнчїлїктєрїн кеўейтїїгє жана жакырчылыкты кыскартууга салым
кошуу;

Ñ/Î-301

Áåêíàçàðîâà Ðàÿ Êî÷óåâíàãà
òààíäûê Æàëàë-Àáàä
øààðûíûí ×.Àéòìàòîâ
àéìàêòûê áàøêàðìàëûãûíà
êàðàøòóó Äà÷à-Ðàññâåò- 196
äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
× ¹247651, 08.06.2010-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-64

• Єлкєбїздєн калктын агып чыгуу
темпин кыскартуу;
• Калктын татаал шарттагы турмушун жеўилдетїї жана жашоо деўгээлин жогорулатуу;
• Ата-бабаларыбыздын бардык
муундарынан єтїп келген эў
мыкты салттарын, маданиятын
жана азыркы дїйнєлїк жетишкендиктерди сактоонун негизинде єлкєнїн, коомдун жана элдин
эркин жана гармониялуу єнїгїшї їчїн шарттарды тїзїї;
• Єлкєбїздїн спорттук инфраструктурасын жакшыртуу жана спорттун бардык тїрлєрїн єнїктїрїї;
• Єлкєдєгї жалпы экологиялык
абалды жакшыртуу;
• Калкты сапаттуу таза суу менен
камсыз кылуу;
• Медициналык мекемелерде жана
окуу жайларында жаш адистерди
социалдык жактан колдоо программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;
• Учурда зарыл болгон балдар окуу
жайларын куруу жана єнїктїрїї;
• Туризм чєйрєсїндє бизнес жїргїзїїгє шарт тїзїї;
• Инвестиция тартуу їчїн ыўгайлуу, жагымдуу шарттардын жаралуусуна салым кошуу.

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №33 Нарын шайлоо округунан депутаттыкка
талапкер Ш.Ш.Абдыкеримовдун шайлоо фонду эсебинен финансы боюнча ыйгарым укуктуу
єкїлї Б.Т.Тураров тарабынан тєлєндї (кїбєлїк №421).

Í-833

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл
мамлекеттик университети

Жеке ишкер Эргешов
Тынчтык Омоевич

Фамилиясы: Абдыкеримов
Аты: Шаршенбек
Атасынын аты: Шайлообекович
Туулган датасы: 19.05.1970-ж.
Иштеген жери жана ээлеген кызматы: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин депутаты
 Урааны: Бир партия – бир талапкер!






Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîå
óäîñòîâåðåíèå ÁÃ ¹41332
íà èìÿ Îìîøåâà Ìàêñàòà
Òîëîãîíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОАО «БИШКЕКСКИЙ МЕЛЬКОМБИНАТ»

Òåëåôîí: (0708) 71-04-85

КР ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН №33 НАРЫН
ШАЙЛОО ОКРУГУНАН ДЕПУТАТТЫККА
ТАЛАПКЕРИНИН ПРОГРАММАСЫ:

ªçãºí ðàéîíóíóí Áàø-Äºáº
àéûëûíûí òóðãóíó Àòàáàåâ
Ìàäàìèíãå òààíäûê æåð
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 5-06-020011-0713 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-247

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ëèöåíçèè
ñåðèè ÊÐÓ-2 ¹01822 îò 10
ñåíòÿáðÿ 2007 ã. íà ÎñÎÎ
«Íåáîñêðåá» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «СЕВЕРЭЛЕКТРО»
уведомляет о смене Корпоративного секретаря Общества.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО
«Северэлектро» от 4 ноября 2021 года (протокол №35)
Корпоративным секретарем ОАО «Северэлектро» избрана
Ибраева Айнура Каримовна.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»
уведомляет о смене Корпоративного секретаря Общества.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО
«Электрические станции» от 4 ноября 2021 года (протокол
№35) Корпоративным секретарем ОАО «Электрические станции»
избрана Ибраева Айнура Каримовна.

Í-837

Îø îáë., Íîîêàò ðàéîíóíäàãû
Êºê-Æàð àéûë ºêìºò¿í¿í
Æèéäå àéûë òóðãóíó Àâàçîâ
Òîëóáàéãà òèåøåë¿¿
ÈÍÍ 20704194900066,
ÎÊÏÎ 27110484 èøêåðä¿¿ë¿ê
ê¿áºë¿ã¿í¿í æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-201

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ ¹091911
ÈÍÍ 22001198901422,
ÎÊÏÎ 30564220 íà èìÿ
Íèÿçàëèåâà Íóðòàÿ
Íóðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-842

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåðèÿ ×¹942067
(îò 11.09.2020 ã.) è òåõ.
ïàñïîðò íà èìÿ Êîëîìûöåâà
Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-843

Подразделение службы судебных
исполнителей Иссык-Кульского района
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
– Кошар с чабанским домом и земельным участком мерою 2627,9
кв.м., находящийся по адресу: Иссык-Кульская область, ИссыкКульский район, Чон-Сары-Ой айыл окмоту, село Чок-Тал.
Идентификационный код 2-03-03-0004-0676 принадлежащий на
праве собственности Асипову Айбеку Шаршеналиевичу.
Стартовая цена недвижимого имущества – Кошар
с чабанским домом и земельным участком мерою
2627,9 кв.м., установлено на сумму 811 967 (восемьсот
одиннадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) сом.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà Èññûê-Êóëüñêèé ðàéîí, ñ.×îêÒàë ïðèíàäëåæàùèé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Àñèïîâó Àéáåêó Øàðøåíàëèåâè÷ó.
Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â àóêöèîí ïåðåä òîðãàìè âíîñèòü 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâî â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñòàðøèé ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ÛñûêÊóëüñêîãî ðàéîíà Äæàïàðîâà Í.Ê.
Ñïðàâêè ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà Èññûê-Êóëüñêèé
ðàéîííûé ñóä, òåë.: 4-36-34, ìîá.: (0555) 44-42-72.
Ð.Æ.
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ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»

ПССИ БАЗАР-КОРГОНСКОГО РАЙОНА

находящийся по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5
СООБЩАЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
затрагивающий финансово-хозяйственную деятельность на 10 ноября 2021 года:

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
по реализации заложенного имущество:
Жилой дом по адресу: Базар-Коргонский район, с/о
Арстанбап, с. Гумкана, ул. Бообеков №36, общий полезный
площадью – 139, 56 кв.м., жил. площадь – 93, 44 кв.м.,
земельной участок в мерию – 2125, 0 кв.м. принадлежащие
залогодателю Жамгырчы уулу Улукбеку.

Íà îñíîâàíèè ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ, äîãîâîðà äàðåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ
àêöèé ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» íà ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Óìåòàëèåâà Äæóíóøáàÿ Êåíæåáåêîâè÷à

Óìåòàëèåâ Äæóíóøáàé
Êåíæåáåêîâè÷

Áûëî êîëè÷åñòâî äî
ïåðåäà÷è, %
480747 øò. èëè 59,2286%

Ïðèîáðåòåíî
êîëè÷åñòâî, %
622 øò. èëè 0,076631%

Ñòàëî ïîñëå
ïðèîáðåòåíèÿ
481369 øò. èëè 59,30519%

Стартовая цена 750 000 сомов.

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ àêöèé îáùåñòâà - 811681 øò.
Ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè ïðè âûïóñêå - 3,44 ñîì
Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - KG0101070918

Í-835

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
ТРЕТИЙ ПРОЕКТА СЕЛЬСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ (ПСИ-3 МАР)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ ТЕНДЕР НА
«Устройство санитарных узлов в школах сс. Кен-Суу,
Сары-Тологой, Сан-Таш Санташского а/о Тюпского
района Иссык-Кульской области»

Ñ/Î-300

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
по реализации недвижимого заложенного имущества:
Жилой дом с земельным участком находящийся по
адресу: ул. Шемаева №88 в селе Благовещенка с/у Сузак
Сузакского района, общей полезной площадью - 226,3 кв.
м., из них жилой площадью – 197,2 кв. м., на земельном
участке мерою- 1960,0 кв.м. за идентификационный код
3-05-11-1002-0884 принадлежащий Бекмуратовой Замире
Алимбековне.
Стартовая цена - 2 647 795,20 (два миллиона шестьсот сорок
семь тысяча семьсот девяносто пять) сомов 20 тыйын.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííûõ èìóùåñòâ â 16.00
÷àñîâ 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ
íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé
ñòîèìîñòè çà îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ
Ñóçàêñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001 ëèöåâîé ñ÷åò çà ¹4408082100000125
êîä ïëàòåæà 14511900 Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê
âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íå áîëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãè
âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì
ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèãðàâøèé òîðãè, íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ öåíó ïîñòóïàåò
íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò íà ðàçâèòèå èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ä-64

ПССИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ г.БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА,
на заложенное имущество:
- на квартиру, расположенное по адресу: г.Бишкек,
ул.Ибраимова, д. 61, кв. 171, идентификационный номер
1-03-07-0040-0008-01-171, принадлежащую на праве
собственности Исраиловой Жамиле Берликовне, на праве
собственности, путем продажи с публичных торгов, установив
при её реализации начальную (стартовую) продажную цену в
размере 2 047 000 (два миллиона сорок семь тысяч) сомов.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ òîðãîâ íàçíà÷èòü ñóäåáíîãî èñïîëíèòåëÿ ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé öåíû íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì
äåëàì ã. Áèøêåê. Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ð/ñ. 4402032100001014,
ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ãîðîäà Áèøêåê äåïîçèòíûé ñ÷åò
4402032100001014, êîä ïëàòåæà 14511200, ÈÍÍ 00405199510158,
íàçíà÷åíèå 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì òîðãå.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü
ÏÑÑÈ ïî ýêîíîìè÷åñêèì äåëàì ã. Áèøêåê Òîëîåâ Í.Æ.,
ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 88-69-05.
Ñ-047
Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ÇÒ ¹222359 (1986 ã.) íà
èìÿ Ñàííèêîâîé Æàííû Þðüåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

(ОКПО 2859282,
ИНН 10501196301214)

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàåòñÿ â ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî
ðàéîíà èëè ïî òåë.: (03736) 5-00-79.

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í
òîêòîòêîíäóãóí
æàðûÿëàéò.
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø
îáë., ªçãºí ðàéîíó, Øåðàëû
àéûëû.
Ï/Ï-017

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîëíûé
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 15.00 ÷. 26
íîÿáðÿ 2021 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).
Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàííûé
îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà, 15.00 (ìåñòíîå âðåìÿ).
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê,
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê,
òåë: +996 (312) 62-07-52, fax: +996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg, aberdigulov@aris.kg.
èëè íà ñàéòàõ www.aris.kg.

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

Жеке ишкер Ракова
Ирискан Азановна

Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâ â 10.00 ÷àñîâ
24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ îáÿçàíû
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè çà
îäèí äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ â äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Áàçàð-Êîðãîíñêîãî ðàéîíà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî ïðåäëîæèâøèå
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèå òîðãè äîëæåí íåáîëåå 5 äíåé ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãè âíåñòè ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä
íà÷àëîì òîðãîâ.

Í-841

Ä-62

ПССИ СУЗАКСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН)
по реализации арестованного имущество:
Жилой дом находящийся по адресу: селе Лавдан-Кара с/у
Ырыс Сузакского района за идентификационным кодом
3-05-13-1003-1168 земельный участок принадлежащий
Абдирашову Дастанбек Адишовичу.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí ðàéîíóíóí
Êûçûë-Îêòÿáðü à/î
Àëãà àéûëûíûí òóðãóíó
Äæîëäîøîâ Ïîëîòêî òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿
¹0108054 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-633

ÊÐíûí ªêìºò¿í¿í àëäûíäàãû
ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿
áàøêàðóó ôîíäóíà òààíäûê
Æàëàë-Àáàä øààðûíûí
Ø.Àáäðàìàíîâ (ìóðóíêó
Èíäóñòðèàëüíàÿ) êº÷ºñ¿íäº
æàéãàøêàí áàññåéí êàòàðû
áåðèëãåí æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóí ìººíºòñ¿ç
(ìººíºò¿ êºðñºò¿ëáºãºí)
ïàéäàëàíóó óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû
Á ¹020910, áåðèëãåí ê¿í¿
20.02.2015-æ.) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Стартовая цена - 1 147 943 (один миллион сто сорок
семь тысяча девятьсот сорок три) сомов.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà èëè â çäàíèè Ñóçàêñêîãî ðàéîííîãî ñóäà â 16.00 ÷àñîâ 13 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Æåëàþùèå 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 ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðîå èì êóïëåíî èìóùåñòâî ñ çà÷åòîì ñóììó âíåñåííûé èì ïåðåä íà÷àëîì òîðãîâ.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñóçàêñêîãî ðàéîíà
èëè ïî òåë.: (03748) 5-01-34, (0705) 16-66-07.

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.

Ä-62

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòèðû
æèëîãî äîìà (10.10.2005 ã.)
íà èìÿ Îðîçîâà Áàçàðáàÿ
ñåëî Ìûðçà-Àêå, óë.Íèÿçàëû,
49 è òåõ. ïàñïîðò æèëîãî
äîìà èäåí. êîä 5-06-151001-1939 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-553

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëè) ¹0085731 íà èìÿ
Ñåéòàëèåâà Ýðêèíà
Àäûëáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 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 íàõîæäåíèÿ 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-604

Í-839

Áåéøåíàëèåâ Òºðºãàçû
Æàêûïáåêîâè÷êå 2000-æûëû
Áèøêåêòåãè Òàøòàí
Ýðìàòîâ àòûíäàãû
ìóçûêàëûê-ïåäàãîãèêàëûê
êîëëåäæèí á¿ò¿ðãºíä¿ã¿
òóóðàëóó áåðèëãåí
äèïëîì æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ì.Ñ.

Ìàëèêîâ Ñàìàòáåê
Òóðãóíîáàåâè÷êå òèåøåë¿¿
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ìàìëåêåòòèê àêòûñû ñåðèÿ
×¹591674 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-838

Óçàêîâ Íóðëàí Äîîëîñîâè÷êå
òèåøåë¿¿ ìàì. àêòû ñåðèÿ:
× ¹544689 ñàòûï àëóó
êåëèøèìè (16.10.2014-æ.
ÈÄÍ êîä 2-04-06-10013137) æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-052

Ä-62

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

âèä öåííûõ áóìàã: èìåííûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè;
ôîðìà öåííûõ áóìàã: áåçäîêóìåíòàðíàÿ, â ôîðìå çàïèñåé
íà ñ÷åòàõ;
ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà: KG
0204209611;
öåíà ðàçìåùåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì;
êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ îáëèãàöèé: 80 000 (âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ýêç.;
ïåðèîä îáðàùåíèÿ îáëèãàöèé: ñ 22.04.19 ã. ïî 22.10.21 ã.;
êîëè÷åñòâî àííóëèðîâàííûõ îáëèãàöèé: îòñóòñòâóþò;
ïåðèîä äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé (ïóò-îïöèîí): ñ 22.10.20 ã.
ïî 31.01.21 ã.;
êîëè÷åñòâî äîñðî÷íî ïîãàøåííûõ îáëèãàöèé (ïóò-îïöèîí): 7 272
(ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè ñåìüäåñÿò äâà) ýêç.;
ïåðèîä ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: ñ 22.10.21 ã. ïî 05.11.21 ã.;
êîëè÷åñòâî ïîãàøåííûõ îáëèãàöèé: 68 425 (øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà äâàäöàòü ïÿòü) ýêç.;
ôîðìà ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé: äåíåæíûå ñðåäñòâà;
öåíà ïîãàøåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè: íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 000 (îäíà òûñÿ÷à) ñîì;
êîëè÷åñòâî íåïîãàøåííûõ îáëèãàöèé: 4 303 (÷åòûðå òûñÿ÷è
òðèñòà òðè) ýêç.;
äàòà ïîãàøåíèÿ îñòàâøèõñÿ îáëèãàöèé: äî 1 ìàðòà 2022 ã.
Í-840

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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“МАНАС” ЭЛ АРАЛЫК АЭРОПОРТУ” ААК
2021-жылдын 1-декабрында саат 14.00дє Бишкек ш., “Манас”
аэропорту “Манас-2” терминалы дарегинде акционерлердин
кезексиз чакырылган Жалпы чогулушу єткєрїлє тургандыгы
жєнїндє маалымдайт.
Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè æàíà Ýë àðàëûê ôèíàíñû êîðïîðàöèÿñûíûí îðòîñóíäàãû
ôèíàíñûëûê êîíñóëüòàöèÿëûê êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿ êºðñºò¿¿
æºí¿íäºã¿ Ìàêóëäàøóóíó æàêòûðóó æºí¿íäº.
“ÌÝÀ” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç ÷àêûðûëãàí Æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèîíåðëåðäè êàòòîî – ñààò 13.00äºí ñààò
14.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò.
“ÌÝÀ” ÀÀÊíûí àêöèîíåðëåðèíèí êåçåêñèç ÷àêûðûëãàí Æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ –
2021-æûëäûí 29-íîÿáðû.
Æàëïû ÷îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäóí Êàò÷ûñûíàí òºìºíäºã¿äºé äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Áèøêåê ø., “Ìàíàñ” àýðîïîðòó. Òåëåôîíó: (0312) 69-31-08 æå Áèøêåê ø., Ìàíàñ ïð., 40,
324-áºëìº äàðåãèíäå æàéãàøêàí “Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà” Æ×Êñû, òåëåôîí: (0312) 90-06-42.
Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.

ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ «МАНАС»
сообщает о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, которое состоится
1 декабря 2021 года в 14.00 ч. по адресу: г. Бишкек, аэропорт
«Манас» терминал «Манас-2».
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Î ñîñòàâå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îá îäîáðåíèè Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâûõ êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèåé.
Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÀÌ» – ñ 13.00 äî 14.00 ÷.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÌÀÌ» –
29 íîÿáðÿ 2021 ãîäà.
Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó Ñåêðåòàðÿ îáùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, àýðîïîðò «Ìàíàñ», òåëåôîí: (0312) 69-31-08
èëè â ÎñÎÎ «Ðååñòðîäåðæàòåëü Ìåäèíà» ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð.
Ìàíàñà, 40, êàá.324, òåëåôîí: (0312) 90-06-42.
Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à
ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü.

Новопавловка айыл
єкмєтї Новопавловка
айыл аймагына
караштуу "Учкун-2"
конушунан жер
тилкесин алган
жарандарга аталган
жерге тиешелїї
документтерин
Новопавловка айыл
єкмєтїнє каттоодон
єткєрїїнї суранат.
Ñ/Î-296

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëè) ñåðèÿ ×Æ-VIII ¹0533
íà èìÿ Ëàãîäû Íàäåæäû
Èëüèíè÷íû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-829

Подразделение службы судебных исполнителей
Сокулукского района Чуйской области

ПССИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА г. БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на заложенное недвижимое имущество:

ПРОВОДИТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на земельный участок, расположенный по адресу:
Сокулукский район, Орокский айыл окмоту, село Орок,
контур, 231, д.б/н. (идентификационный код 7-08-17-00141196), принадлежащий на основании договора куплипродажи от 26 июля 2016 года Нурмурзаевой Айжаркын
Калыбековне.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.
Ñòàðòîâàÿ öåíà æèëîãî äîìà - 2 080 000
(äâà ìèëëèîíà âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ñîìîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íóæíî âíåñòè ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 5%
îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
4403052100000122; ÁÈÊ 440305; (ÁÈÊ 440001), êîä ïëàòåæà 14238900,
ÈÍÍ 00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ
èñïîëíèòåëåé ïî Ñîêóëóêñêîìó ðàéîíó.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü
äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ îáðàùàòüñÿ
ê îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ
Êàðûìøàêîâà Æ.Ì., òåë. äëÿ ñïðàâîê: (0705) 41-94-20. Í-819

Подразделение службы судебных исполнителей
Панфиловского района Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на следующее заложенное недвижимое имущество:
Жилой дом, полезной площадью 79,80 кв.м., жилой
площадью 57,60 кв.м., с расположенный на земельным
участке пл. 3000 кв.м., по адресу: Чуйская область,
Панфиловский район, с. Орто-Арык, ул.Кожобергенова, 14,
идентификационный код: 7-07-06-1003-0162 принадлежащий
на праве собственности - Тукушеву Эрнису Нарыновичу со
стартовой ценой в сумме 890 435 сом (восемьсот девяносто
тысяч четыреста тридцать пять) сом 78 т.
Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 15.12.2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàèíäû,
óë. Ìèðà, 13/à.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403082100000171 Ïàíôèëîâñêèé
ÐÎÊ, ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14511900 ÁÈÊ 440001. Ñóììà, âíåñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé
öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè âîçâðàùàþòñÿ 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, (0700) 92-01-12.
Í-821

жилую квартиру, общей полезной площадью - 63,5 кв.м.
жилой площадью - 41,0 кв.м. находящейся по адресу:
г.Бишкек, мкр. Джал-23, д. 15, кв. 36, идентификационным
кодом №1-01-11-0059-0006-01-040, принадлежащей
на праве частной собственности Маматовой Эльмире
Каныбековне.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) ñòîèìîñòü çàëîæåííîãî
èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – 2 369 002 (äâà ìèëëèîíà òðèñòà øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâà) ñîìîâ.
Ñîãëàñíî ñòàòüè 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î
ñòàòóñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê, ë/ñ
4402052100000877, ð/ñ ÁÈÊ 440001, ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò
ïîêóïíîé öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè
âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Íóðêàëûêîâà Ã.Ä.,
òåë: äëÿ ñïðàâîê: (0312) 30-36-04, (0553) 23-01-21.
Í-825

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Металлобаза»
îñóùåñòâèëî âûïëàòó ïðîöåíòíîãî äîõîäà çà äåñÿòûé
ïðîöåíòíûé ïåðèîä ïî ÷åòâåðòîé ýìèññèè îáëèãàöèé:
Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà, ÷åë.
Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ, ñîì
Îáùåå êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ
äîõîäû, ÷åë.
Îáùàÿ ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì, ñîì
Êîë-âî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ÷åë.
Êîë-âî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû, ýêç.
Ïðè÷èíà íåâûïëàòû

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

2 727 300,00
167
2 676 487,50
12

ОсОО «Го Лундэ
Компани»
îáúÿâëÿåò î ñâîåì
çàêðûòèè.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àäðåñó: ÊÐ,
×óéñêàÿ îáë., ã.Òîêìîê, óë. Óçáåêñêàÿ, ä. 3.
Í-834

Веб-сайт – 62-38-74
Коммерциялык бєлїм – 62-18-66
"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71
Башкы эсепчи – 62-38-73

Í-824

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ×¹681528 íà èìÿ
Àêìàòáàåâîé Àëüìèðû
Òûíû÷áåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-823

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî
âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ñåðèÿ Â ¹062742
ïðèíàäëåæàùåãî ÎñÎÎ
"Ñíåæíûé áàðñ" ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-827

Æåêå èøêåð Àéäàêååâà ×îëïîí
Èñêåíîâíàãà òààíäûê Æóìãàë
ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê
ñòàòèñòèêàëûê áºë¿ì¿
òàðàáûíàí (09.12.1996-æûëû)
áåðèëãåí ÎÊÏÎ 21476623
æåêå èøêåðëèê ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-047

Àê-Ñóó ðàéîíóíäàãû
Êàðàêîë àéûëûíûí
æàøîî÷óñó Æàêûïîâà Ãóëàéãà
òààíäûê 2004-æûëäûí
19-ìàðòûíäà áåðèëãåí
æåð ó÷àñòîãóí óáàêòûëóó
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
ñåðèÿñû ¹0013522 æåð
ê¿áºë¿ê æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-429

1355
Íåÿâêà
îáëèãàöèîíåðà
Í-830

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

179

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ
Ìûðçàáåêîâà Òóðàòáåêà
Ìóêòàðîâè÷à ÈÍÍ
21511196900322 è êîä
ÎÊÏÎ 30161723 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Øàáäàíîâà Íóðèÿãà
òèåøåë¿¿ 2007-æûëäûí
25-äåêàáðûíäà áåðèëãåí
×¹127244 æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-213

Ñàíàòîâ Áààòûðäûí
íààìûíäàãû «Ñàäûð-Àòà»
äûéêàí ÷àðáàñûíûí ¿ë¿ø
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-871

Ìîìáåêîâ Ìûðçàáåê
Êå¢åøáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿
ìàì. àêò ×¹0097369
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-826

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

Компьютердик
борбор – 62-38-74

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

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹1100. Íóñêàñû 4392
Áàñóóãà 11.11.2021-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà
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Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеўешине №7 Ош бир мандаттуу
округунан депутаттык мандатка талапкер
Фаттахов Бахтияаржан Азизовичтин
программасынын негизги багыттары

Основные направления программы
кандидата в депутаты Жогорку
Кенеш Кыргызской Республики по
одномандатному Ошскому округу №7
Фаттахова Бахтияаржана Азизовича

КЫРГЫЗСТАН АЙМАГЫНДА ОТУРУКТАШКАН БАРДЫК
ЭТНОСТОРДОН ТУРГАН КЫРГЫЗСТАН ЭЛИНИН
ТАТЫКТУУ ЄКЇЛЇ БОЛУУ:

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАРОДА
КЫРГЫЗСТАНА СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВСЕХ ЭТНОСОВ
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА:

1. Єлкєнїн эгемендїїлїгїн бекемдєєнїн жана элдин биримдигин
жана этностор аралык мамилелерди ар тараптан бекемдєєнїн
социалдык негизин тїзгєн жарандык инсандыкты єнїктїрїїгє салым кошуу.

и этики. Эффективность этнической кадровой политики обеспечивается представленностью
этносов на всех уровнях государственного управления с учетом компактного проживания
населения.

2. Азыркы мезгилдин талабы
боюнча мамлекеттик бийликтин булагы катары мамлекеттин
эл алдындагы жоопкерчилигин
жаўы баскычка кєтєрїї. Мамлекет элге кызмат кылышы керек.

6. Принимать меры по обеспечению социальной защищенности
кыргызстанцев. Контролировать
своевременную индексацию и
выплаты пенсии, пособия.

3. Экономиканын єсїшїнє комплекстїї кємєк кєрсєтїї, кичи жана орто бизнести колдоо,
мамлекеттин азык-тїлїк коопсуздугун жана биздин айыл чарба єндїрїїчїлєрїбїздїн жогорку сапаттагы продукциялары менен эл аралык азык-тїлїк
рыногуна чыгышын камсыздоо
боюнча чараларды кєрїї.
4. Атаандаштыкты коргоо жана
єнїктїрїї, ошондой эле керектєєчїлєрдїн укуктарын коргоо
боюнча мыйзамдарды єркїндєтїї.
5. Мамлекеттик кадр саясатын єркїндєтїїгє катышуу. Мамлекеттик башкаруу кадрлары профессионалдуулуктун жана этиканын негизинде тандалышы керек. Этникалык кадр саясатынын эффективдїїлїгї калктын
аймакта жашоосун эске алуу менен бийликтин бардык баскычтарындагы этностордун єкїлчїлїгї менен камсыздалат.
6. Кыргыз элинин социалдык корголушун камсыздоо боюнча чараларды кєрїї. Пенсияларды
жана жєлєкпулдарды єз убагында индексациялоону жана
тєлєєнї кєзємєлдєє.
7. Жаўы мезгилдин талабына ылайык Кыргызстандын жаўы экономикасынын муктаждыктарын
канааттандыруу їчїн бїт билим
берїї системасын реформалоону
стимулдаштыруу.
8. Калктын ден соолугун чыўдоого кємєктєшїї. Коомдук

7. Стимулировать реформирование
всей системы образования под
нужды новой экономики Кыргызстана в соответствии требованиям нового времени.

саламаттык сактоо мамлекеттик саясаттын негизги фактору
болгондо, єлкєнїн саламаттыкты сактоо секторуна бюджеттик
чыгымдарды системалуу тїрдє
жогорулатуу зарыл.
9. Кыргызстандын экологиялык
коопсуздугун камсыз кылуучу
ченемдик укуктук актыларды
кайра карап чыгууга салым кошуу, ошондой эле єндїрїшчїлєрдї жаратылышты сактоочу жаўы технологияларды колдонууга
стимулдаштыруу. Жаратылыш
ресурстары мамлекеттин улуттук менчиги болуп саналат жана эл ага ээлик кылууга укуктуу.
10. Кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы кїрєшїї їчїн ченемдик укуктук базаны єркїндєтїї.
11. Биз чет элдик жана ички инвесторлордун ишенимин кайтарышыбыз керек.
Ал эми жогорудагы жоболорду
турмушка ашыруунун натыйжасында республикабыздын єнїгїшїнє єзїбїздїн татыктуу салымыбызды кошуу. Кыргызстанда укуктук демократиялык мамлекет
куруп, мамлекеттин мыйзамдын
негизинде гана башкарылышын
камсыз кылууга жетишїї.

БИЗДИН ДЕВИЗ:
Жашоонун маўызы - элге кызмат кылуу.
БИЗДИН УРААНДАР:
Калктын жыргалчылыгы - саясаттын эў бийик максаты.
Жумушчуларга жумуш орду.
Теўдик, демократия жана адилеттїїлїк.

1. Внести свой вклад в процесс развития гражданской идентичности, который составляет социальную основу укрепления суверенитета страны и всесторонне укреплять единство народа и межэтнические отношения.
2. На современном этапе поднять
на новый уровень ответственности государства перед народом, как источника государственной власти. Государство
должно служить народу.
3. Всесторонне
содействовать
подъему экономики, поддерживать малый и средний бизнес,
принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности государства и выход
наших сельхоз производителей
на международный рынок продовольствия со своими продуктами премиум качества.
4. Совершенствовать законодательства по защите и развитию
конкуренции, а также защите
прав потребителей.
5. Принимать участие в совершенствовании государственной политики по кадрам. Кадры в государственном управлении должны подбираться по
принципу профессионализма

8. Принимать участие по обеспечению укрепления здоровья населения. Когда как здоровье населения является ключевым фактором государственной политики, необходимо систематически
увеличивать бюджетные затраты на сектор здравоохранения
страны.
9. Внести свой вклад в пересмотр
нормативно-правовых актов,
обеспечивающих экологическую безопасность Кыргызстана,
а также стимулировать производителей на использование новых природо-сберегающих технологий. Природные ресурсы
являются общенациональным
достоянием государства и правом его владения обладает народ.
10. Совершенствовать нормативную
правовую базу по борьбе с преступностью и коррупцией.
11. Мы должны вернуть веру зарубежных и отечественных инвесторов.
И в результате реализации вышеперечисленных принципов,
внести свой достойный вклад
в развитие нашей республики.
Построить в Кыргызстане правовое демократическое государство и добиться того, что бы
государство управлялось только
на основе закона.

НАШ ДЕВИЗ:
Смысл жизни - служить народу.
НАШИ ЛОЗУНГИ:
Благо населения - высшая цель политики.
Рабочим рукам – занятость.
Равенство, демократия и справедливость.

КРнын ЖК депутаттыгына бир мандаттуу №7 Ош шаары шайлоо округунан талапкер
Б.А.Фаттаховдун шайлоо фонду эсебинен тєлєндї (каттоо кїбєлїгї №196).

