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МЕКТЕПТЕР ЖАБЫЛАБЫ? “Президенттерге 
реалдуу жагдай 
єз учурунда 
жетпей калат...”

Улуу залкардын 
тагдырындагы 
кєз ирмемдер

Бир ыптасын 
тоо, бир ыптасын 
шаар баскан 
айыл єкмєтї

Артур МЕДЕТБЕКОВ:

5-БЕТТЕ

8-БЕТТЕ

9-БЕТТЕ

Бишкекте коронавирус илдетинин кєп катталып 
жаткандыгына карабай мектептерди жана бала бакчаларды 
убактылуу жабуу зарылчылыгы жок. Бул тууралуу  Бишкек 
шаарынын  вице-мэри Виктория Мозгачева билдирди. Анын 
айтымында, вируска чалдыккандардын кєбї чоўдор, жалпы 
статистикада балдар 2-4%ды тїзїїдє. Азырынча санитардык-
эпидемиологиялык кызматтын мектептерди аралыктан 
иштєєгє єткєрїї тууралуу талабы жок.

КАР ЖААП, ЖОЛДОР 
ТАЙГАК БОЛОТ
Бїгїн Чїй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын 
кээ бир тоолуу райондорунда, тоо этектеринде кар жаайт. 
Ысык-Кєл облусунда жаан-чачын кїтїлбєйт. Бул боюнча 
Кыргызгидромет билдирди. Жолдордун тоолуу бєлїгїндє 
тоўголок, тайгак болот. Бишкек шаарында жаан аралаш кар 
жаап, абанын температурасы тїнкїсїн 0…+2 градус, кїндїз 
+5…+7 градуска жетет.

АДАБИЯТ АЙДЫЎЫНЫН 
МЫКТЫЛАРЫ 
АНЫКТАЛДЫ

Кыргыз улуттук жазуучулар сою-
зу 2021-жылы адабият айдыўында 
мыкты иштеген акын-жазуучу, ко-
тормочуларды аныктап, “2021-жы-
лы мыкты китеби” сыйлыгын тап-
шырды. Жыл ичинде  адабият ай-
дыўында мыкты иштеп, китептери  
жарык кєргєн  авторлордун арасы-
нан  поэзия сериясы боюнча Калчо-
ро Кєкїловдун "Ыйман ыры" поэти-
калык жыйнагы мыкты деп табыл-
са, проза сериясы боюнча Аскарали 
Ражабалиевдин "Мусаапыр" китеби, 
котормо сериясы боюнча Таштанбек 
Чакиевдин И.Буниндин "Караўгы 
аллеялар" китеби мыкты деген баа-
га татыды.
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КРнын Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын орун 
басары Эдил Байсалов И.Ахунбаев 
атындагы КММАнын Клиникалык 
кєндїмдєрдї єнїктїрїї жана 
билимди баалоо борборунун 
жаўы корпусуна капсула коюу 
салтанатына катышты. 

Ал медициналык жогорку окуу 
жайынын ата мекендик саламат-
тыкты сактоо тутумун тїптєєдє-
гї тарыхый маанисин белгилеп, 
Министрлер Кабинетинин аты-
нан академиянын профессордук-
окутуучулук курамын жана сту-
денттерин жаўы имараттын ку-
рулушунун башталышы менен 
куттуктады. Саламаттык сактоо 
тутумунда жаш адистердин ай-
лык акысын жогорулатуу жаа-
тында тийиштїї шарттар тїзї-
лїїгє тийиш экенин айтып “Бул 

окуу жайда дїйнєлїк илимдин 
мыктылары иштеген. Бїгїнкї 
кїндє дїйнєнїн ар кайсы булуў-
бурчтарында иштеп жаткан ака-
демиянын бїтїрїїчїлєрїнїн 

ийгиликтери жалпыга маалым. 
Учурда жаш дарыгерлердин єл-
кєдє иштеп калуусун камсыз-
доо милдети турат”, - деди Эдил            
Байсалов.

ПРЕЗИДЕНТТИН ЭМГЕК 
ЄРГЇЇСЇ АЯКТАДЫ

КРнын Президенти Садыр Жапаровдун кыска мєєнєттїї эм-
гек єргїїсї 17-январда аяктады. Эске салсак, Мамлекет башчы-
сы Садыр Жапаров 10-январдан тартып кыска мєєнєттїї эмгек 
єргїїсїнє чыккан. Анткен менен єлкєдєгї жана чєлкємдєгї 
кырдаал тууралуу толук маалымат алып, Министрлер Кабине-
тинин жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилиги ме-
нен байланышта болуп турган.

КЕЎЕШМЕДЕГИ ТАПШЫРМАЛАР

КРнын Президенти Садыр 
Жапаров менен Казакстан 
Республикасынын Президенти 
Касым-Жомарт Токаев 
телефон аркылуу сїйлєштї. 

Анда Казакстандын Президен-
ти КРнын Президенти Садыр 
Жапаровго Казакстанда болуп 
єткєн кайгылуу окуяларда кєр-
сєткєн колдоосу їчїн ыраазы-
чылык билдирди. Ошондой эле, 
ЖККУнун тынчтык орнотуучу 
контингентинин єлкєдєн чыга-
рыла баштаганы тууралуу маа-
лымат берди. Мамлекет баш-
чылары кыргыз-казак эки та-
раптуу жана аймактык кызмат-
ташуунун бир катар актуалдуу 
багыттарын талкуулашты.

КАЗАКСТАН ПРЕЗИДЕНТИНЕН 
ЫРААЗЫЧЫЛЫК

ЧЇЙДЄГЇ БИР КАТАР 
ОБЪЕКТИЛЕРДИН ИШИ

ПЛАНДАЛБАГАН ТЕКШЕРЇЇ

ЖАЎЫ КОРПУСКА КАПСУЛА САЛЫНДЫ

ЖОГОРКУ КЕЎЕШТИН КЕЗЕКТЕГИ 
ОТУРУМУ

ЖАЎЫ ЖЫЛДАГЫ 
АЛГАЧКЫ КЕЎЕШМЕ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек 
Жапаров Транспорт 
жана коммуникациялар 
министрлигинде кеўешме 
єткєрдї. 

Жыйында жол инфраструк-
турасын башкаруу тутумун ре-
формалоо жана мамлекеттик 
органдын 2022-жылга карата 
пландары боюнча сунуштар 

айтылды. Жыйынтыгында 
Транспорт министрлигинин 
балансында турган жолдорду 
тейлєєнї жакшыртуу, жол тех-
никасын жаўылоо, ведомство-
нун иш-планын кайрадан ка-
рап чыгуу, 2022-жылга дол-
боорлор боюнча пландалган 
бардык курулуш объектиле-
рин єз мєєнєтїндє сапаттуу 
бїткєрїї боюнча тапшырма-
лар берилди.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров Чїй 
облусундагы жумушчу сапарында 
Ысык-Ата районундагы 
Интернационал жана Бос-
Бармак айылдарындагы ичїїчї 
суу менен камсыздоо тутумунун 
курулушунун башталышы менен 
таанышты. 

Объектинин сметалык нар-
кы 97 млн 146 миў сомду тї-
зєт. Ошондой эле, жергиликтїї 
эл менен жолугуп, актуалдуу 
социалдык-экономикалык ма-
селелерди чечїї боюнча кєрї-
лїп жаткан чаралар тууралуу ай-
тып берди. Андан соў 2022-жыл-
дын мартында пайдаланууга 

берилїїсї пландалган Интер-
национал айылындагы спорт 
комплексинин курулушунун жї-
рїшї, Токмок шаарындагы ба-
лык чарбасы менен таанышып, 
тармактык мамлекеттик орган-
дарга балык чарбасынын ишин 
регламенттештирїї маселе-
син иштеп чыгуу тапшырылды.                       
Акылбек Жапаров балык чарба-
лардын ишмердїїлїгїнїн мый-
замсыз аракеттеринен улам суу 
каптоо коркунучу болгон эл ара-
лык маанидеги “Бишкек – Нарын 
– Торугарт” жол тилкесин кєрїп 
чыгып, тиешелїї мамлекеттик 
органдарга маселени иликтеп, за-
рыл чараларды кєрїї тапшырма-
сын берди.

ЭМГЕККЕ 
ОРНОШТУРУУ 
БОРБОРУ

Министрлер Кабинети та-
рабынан КРнын Эмгек, со-
циалдык камсыздоо жана 
миграция министрлигине 
караштуу Чет жердеги жа-
рандарды эмгекке орношту-
руу борборун тїзїї чечими 
кабыл алынды. Аталган че-
чим эмгек мигранттарынын 
жана алардын їй-бїлє мїчє-
лєрїнїн укугун коргоого ба-
гытталган. Чет жердеги жа-
рандарды эмгекке орношту-
руу борбору КРнын Эмгек, 
социалдык камсыздоо жа-
на миграция министрлиги-
не караштуу тїзїм болуп са-
налат.

Ишкерлердин кєп сандаган 
арыздарына байланыштуу 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун 
басары Арзыбек Кожошев 
Бишкек шаарындагы 
Ишкерлерди тейлєє 
борборуна пландан тышкары 
текшерїї менен барды.

Текшерїїдє 9 кызматкердин 
ичинен 5 мамлекеттик орган-
дын: Юстиция министрлигинин, 
Саламаттык сактоо министрли-
гинин, Финансы министрлиги-
не караштуу Мамлекеттик са-
лык жана бажы кызматтарынын, 

Кыргызпатенттин єкїлдєрї гана 
иш ордунда болгон. Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасынын би-
ринчи орун басары А.Кожошев 
кызматкерлери жумуш учурун-
да ордунда болбогон ведомство 
жетекчилери катуу жазаланаарын 
белгилеп, “Мен бул боюнча ке-
ўешме єткєрєм. Мындай мами-
ле болгондугу єкїнїчтїї. Ант-
кени, Ишкерлерди тейлєє бор-
борунун бардык катышуучула-
ры їчїн ыўгайлуу шарттар рес-
публикалык бюджеттин эсебинен 
тїзїлгєн. Демек, каржы ресурста-
ры ысырап болуп жатат”, – деген 
оюн билдирди. 

Министрлер Кабинетинин 
2022-жылдагы алгачкы 
кеўешмеси 15-январда 
болуп, Акылбек 
Жапаров єткєн жылдын 
финансы-экономикалык 
жыйынтыктары тууралуу 
баяндама жасады.

Жыйында мамлекеттин мен-
чигиндеги жер тилкелерин бе-
рїїнїн тартибине тийиштїї, 
автотранспорт каражаттары-
нын салмак кєлємдїк кєрсєт-
кїчтєрїнїн талаптарын сак-
тоо жана улуттук экспорт-
тук кєзємєл тутумун єркїн-
дєтїї чаралары боюнча че-
чимдердин долбоорлору ка-
ралды. Министрлер Кабине-
тинин мїчєлєрї COVID-19 
илдетин дарылоо їчїн дары-
дармек каражаттарынын жа-
на медициналык буюмдар-
дын тизмесин кайра экспорт-
тоого убактылуу тыюу салуу 
жєнїндє чечимдин долбоорун 
жактырды. Автоунаалардын 

алдыўкы эшиктеринин кап-
тал айнектерин караўгыла-
тууга уруксат берїї їчїн тє-
лєм киргизїїнї караган мый-
замга єзгєртїї киргизїї дол-
боору жактырылды. Жыйым-
дын єлчємї жана тєлєє тарти-
би мыйзам кїчїнє киргенден 
кийин Министрлер Кабинети 
тарабынан аныкталат.

Министрлер Кабинетинин 
чечими менен ченемдик укук-
тук актыларды инвентариза-
циялоонун алкагында 2858 
токтом кїчїн жоготту. Мын-
дан тышкары, Министрлер Ка-
бинетине караштуу Интеллек-
туалдык менчик жана иннова-
циялар мамлекеттик агентти-
гинин алдындагы “Инновация-
лык борбор” мамлекеттик ме-
кемеси жєнїндє жобо кабыл 
алынды. “Кумтєр Голд Компа-
ни” ЖАКнын убактылуу тыш-
кы менеджери Теўгиз Бєлтї-
рїк 2021-жыл їчїн алтын ке-
ниндеги иштин жыйынтыгы 
боюнча отчетун берди. 

Жогорку Кеўештин кезекте-
ги отуруму 19-январда 10:00дє 
парламент имаратынын Жы-
йындар залында єтєт. Жыйын-
дын кїн тартибинде єлкєнїн 
социалдык-экономикалык 
абалы, жазгы талаа жумуш-
тарына карата даярдык жана 

коронавирус инфекциясынын 
жайылуусун болтурбоо боюн-
ча кєрїлїп жаткан КРнын Ми-
нистрлер Кабинетинин иш-
аракети каралат.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА
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Эсти оодарган экономика

ЭКОНОМИКАНЫ ФИСКАЛДАШТЫРУУ 
САЯСАТЫ МЕЗГИЛДИН ТАЛАБЫ
Аракеттеги Министр-

лер Кабинетинин иш-
теп жатканына 3 айдын 

жїзї болду. Бул кыска аралык-
та эмне деген сындар айтылба-
ды. Азыр да Акылбек Жапаров-
го карата эби келбесе да сын айт-
кандар толтура. Алардын тїшї-
нїгї боюнча саясат деген ушун-
дай болушу керек. Саясат майда-
нында сын айтуудан мурун кє-
тєрїп жаткан маселеўди тереў 
иликтеп, туура эмес кетип жат-
кан багытты ачык кєрсєтїп, аны 
чечїї жолдорун сунуш кылуу ме-
нен сын айтылышы керек. А биз-
дечи, “Бир ит кєрїп їрєт, кєп ит 
кєрбєй їрєт...” дегендей эле.

Негизи идеалдуу бийлик бол-
гон эмес. Мындан кийин да бол-
бойт. Ушул мыкты деген бийлик 
дагы баарына тегиз жакпаган. 
Мурунку Єкмєт башына келген 
адамдарды “Экономиканы тї-
шїнбєйт, коррупция менен кє-
мїскє экономикага каршы кї-
рєштї качан баштайт?” деп сын 
айтып келгенбиз. Азыркы Акыл-
бек Жапаров башында турган 
Министрлер Кабинети корруп-
ция менен кємїскє экономика-
ны ачыктоого киришип жатса, 
аны дагы сындап “Акылбек Жа-
паров быйыл Салык кызматына 
150 млрд сом, Бажы кызматына 
100 млрд сом жыйнайсыўар деп 
план койду. Бюджетти толтуруу 
їчїн элдин жонунан кайыш ти-
лет...” деп кокуйлап жиберишти. 

Акылбек Жапаров кызматка 
дайындалып жаткан кезде “Бар-
дык амбицияларды таштап, эко-
номика боюнча элге ачык чын-
дыкты айтып бере турган мезгил 
келди. Бизде мындан башка жол 
жок” деп айткан. 

Чындыгында, ааламдашуу 
процессинде жїрїп жаткан кри-
зистер, дїйнєлїк экономикада-
гы абал биздин чакан улуттук 
экономикабызды айланып єтїп 
кетпейт. Чоў терс таасирин тий-
гизип жатат. Дїйнє ушунчалык 
тездик менен єзгєрїп баратка-
нын баарыбыз аўдап жатабыз. 
Башка мамлекеттер ошондой єз-
гєрїїлєргє даяр болуп, єзїнїн 
улуттук экономикасын реформа-
лоого эбак киришкен. 

Бїгїнкї Аткаруу бийлиги эге-
мен Кыргызстандын тарыхында-
гы эў тереў сазга баткан эконо-
микалык кризис учурунда иштеп 
жатат. Бул абалга азыркы бийлик 
башындагы жетекчилер эмес, же-
ке єзїнїн їй-бїлєлїк бюджетин 
ойлогон, эл менен эсептешпе-
ген, бир нерсени оўдоого дара-
мети жетпей, кароолчудай болуп 

олтурган мажирєєлєр жеткизге-
нин моюндашыбыз керек. Ошо-
лордун мезгилинде чет жактан 
келген кредиттер менен казы-
нага тїшчї акчалар дайынсыз 
таланып-тонолгонун, бизнесмен-
дердин кєбї кємїскє экономика-
га тїшїп кеткенин кантип тана-
быз? Дїйнєлїк экономикага чоў 
сокку урган коронавирус илде-
тинин эпкини кыргыз экономи-
касын тизелетип, сырттан акча 
кїтїп олтуруп калган кїндєрї-
бїз болгону да реалдуулук. Би-
рєєбїз да андай болгон эмес деп 
айта албайбыз. Баш аламан баш-
каруунун кесепетинен бирдиктїї 
мамлекеттик экономикалык сая-
сат биротоло кыйраган. Ушундай 
оор кризистик кырдаалды оўдоо 
вазийпасы Акылбек Жапаровго 
жїктєлїп олтурат. 

Министрлер Кабинети иш-
ке киришип жатып, консолида-
цияланган бюджеттин ресурста-
рын жогорулатабыз, 2021-жылды 
280 млрд сом менен аяктайбыз, 
2022-жылы 400 млрд, 2023-жы-
лы 500 млрд, 2024-жылы 600 
млрд сомдун тегерегине жетки-
зїї тууралуу амбициялуу прог-
раммасын алып чыкканда, баары 
ишенген эмес. Сынчылар “кезек-
теги апыртма” деп айтып чыгыш-
пады беле. 

Бирок, ошол план акырын-
дык менен аткарылып кела-
тат.  2021-жылдын консолида-
цияланган  бюджети 281,3 мил-
лиард сом деўгээлинде бекитил-
ген. Республикалык бюджеттин 
тартыштыгы 8,5 миллиард сом 
деп болжолдонгон.  Жылдын 
башында салык жана бажы тє-
лємдєрїн чогултуу бекитилген 
пландан артта калып жатканы 
байкалса, экономиканы фискал-
даштыруу жана санариптешти-
рїї реформасы кыска аралык-
та эле натыйжасын берип, Са-
лык кызматы салык кирешелери 
боюнча планды 7,9 млрд сомго 
ашыра аткарып, бюджетке 104,2 
млрд сом тїшїрсє, Бажы кызма-
ты бюджетке 46,8 миллиард сом 
тїшїргєн. Жалпысынан мамле-
кеттик бюджеттин салык кире-
шелери толугу менен аткарылып, 
151 млрд сомду тїзгєн.

Мындан тышкары, єткєн жы-
лы мамлекеттик бюджеттин са-
лыктык эмес кирешелери толугу 
менен аткарылып, 44,7 млрд сом-
ду тїзїп, бекитилген пландан 13 
миллиард сомдон ашык болгон.

Бул цифралар 2021-жылдын 
консолидацияланган бюджети 
311 млрд сомду тїзїп, бекитил-
ген планга салыштырмалуу 30 

млрд сомго єскєн дегенди бил-
дирет. Демек, азыркы Аткаруу 
бийлиги єз максатына жетти деп 
айтканга толук негиз бар.

“Акылбек Жапаров элге са-
лык салып, бюджетти толту-
рууну кєздєп жатат” деген эко-
номиканы тїшїнбєгєндєрдїн 
сєзї. Аткаруу бийлиги бир дагы 
жаўы салык киргизбеди, салык-
тын суммасын да кєтєргєн жок.  
Тескерисинче, экономикада ст-
руктуралык реформа жїргїзїїгє 
аракет кылып жатат.  30 жылдан 
бери  сырттан келген акчалар-
га ишенип, жыргап жїрє берген 
болсок, азыр “Єзїбїздїн эконо-
миканы єзїбїз иретке келтири-
шибиз керек. Кыялдар менен жа-
шабай, реалдуулукка єтєлї. Жа-
ўы экономикалык саясатты тїп-
тєйлї” деген чакырык ташталды. 
Экономика менен алектенгендер 
оорулуу экономика, таблетка бе-
рип койсом оўолуп кетээр, же 
болбосо 40 кїн суу берсем буту-
на туруп кетет деп атышып, бї-
гїнкї деўгээлге жеттик. Бирєєсї 
дагы операция жасайм деп айт-
пай келишти. Бїгїнкї бийлик 
абалды элге ачык айтып, оору-
луу экономиканы операция кы-
ла турган учур келгенин айтып 
жатат. Коркунучту кєргєндєн ки-
йин экономиканы дарылап, ки-
реше жагын кєбєйтїп, эстїїлїк 
менен башкаруу мезгилдин та-
лабы экенин баарыбыз тїшїнїп 
турабыз. 

Республикалык бюджеттин 
киреше бєлїгїн кєтєрїї элдин 
жонунан кайыш тилїї жолу ме-
нен болбойт. Ачык-айкындуулук 

менен иш ашканы жатат. “Та-
за эмгек, адилеттїї салык, со-
циалдык теўчилдик” деген жа-
ўыча кєз караш менен иштєє ме-
ханизми элдин келечегине, ба-
кубат жашоосуна оў таасирин 
гана тийгизсе, терс таасирин 
тийгизиши мїмкїн эмес. Эгер, 
мурункудай тенденция менен 
эптеп-септеп кїн єткєрїп, бири-
бирибизге тийишпейли, салык 
тєлєбєгєндєр тєлєбєй эле кой-
сун, контрабандисттер байый 
берсин, салыкты кєзємєлдєгєн-
дєр акчаны бюджетке эмес, єзї-
нїн чєнтєгїнє сала берсин десек, 
таз кейпибиз боюнча гана кала 
берерибиз айдан ачык.  

Биз санариптештирїї боюн-
ча КМШнын ичинде, ЕАЭБдин 
алкагында эў артта калган єлкє 
болгонубузду мойнубузга алалы. 
Жаўы ыкмаларды киргизген Ал-
маты шаары 2018-жылы 1 млрд 
650 млн доллар салык чогулт-
кан. Кыргызстанда 2018-жы-
лы бажы менен салык кызма-
ты биригип, болгону 103 млрд 
сом чогултуп жатышат. Бул 1 
млрд 300 млн доллардын теге-
региндеги акча болгон. Бїтїн-
дєй єлкє бир шаар чогулткан 
салыктан аз чогулткан. Кыр-
гызстан менен Алматы шаарын 
теўеп болбойт да. Армениянын 
аймагы Ош облусундай эле, 3 
млн калкы бар, салыктан чо-
гулткан акчасы 3 млрд доллар-
дан ашат. Биздин жарым тер-
риториябыз менен теў Грузия 6 
млрд доллардын тегерегинде ак-
ча чогултат. Ал жакта “Кумтєр”, 
Нарын дарыясындагы ГЭСтер 

жок. Эстонияда 1,5 млн гана 
эл жашайт. Салыктын тїрлєрї 
биздикиндей эле. Бирок, баары 
салык тєлєгєндїктєн, алар 10 
млрд евродон ашык салык чо-
гултуп жатышат. Биз дагы жа-
ўы ыкмаларды киргизсек 6 млрд 
доллардын тегерегинде бюдже-
тибизди толтурганга кудурети-
биз жетмек. Мына ошондо муга-
лим, врачтардын орточо айлы-
гын 500–600 долларга, орточо 
пенсияны 300 долларга кєтє-
рє алабыз. Азыр 2 млрд доллар-
га эптеп чыгып жатабыз. Жаўы 
ыкмаларды киргизїї їчїн сая-
сий эрк, башы иштеген профес-
сионалдарга гана таянуу керек. 
Эртеби-кечпи ушул жолго ба-
рууга аргасызбыз. Мындан баш-
ка жолубуз жок. 

Аарылар гїлдєн-гїлдї тан-
дап, андагы шерелерди уясына 
ташып, бал чогултушат. Биз да-
гы аарылардай болуп, баарыбыз 
мамлекеттин келечеги їчїн жан 
їрєп иштей турган учурдабыз. 

Акылбек Жапаров дагы консо-
лидацияланган бюджеттин ре-
сурстарын жогорулатууну ай-
тып, 600 млрд сомдун тегере-
гине чыкканда, ИДП менен теў 
болорун айткан жайы бар. ИДП-
нын дээрлик кєпчїлїгї кємїскє-
дє экени белгилїї. Ошондуктан, 
аткезчиликти, кємїскє экономи-
каны ачыктоо менен гана бюд-
жетти кєтєрє алабыз. Бул їчїн 
элибизде ынтымак, бийликте 
ачык-айкындуулук гана болу-
шу шарт. 

Нартай ТАГАЕВ

"БИЙ ЄНЄР" КООМДУК 
ФОНДУ НЕГИЗДЕЛДИ 

Бул фонд Кыргыз улуттук бий искусст-
восу жаатындагы маданий мурасты сак-
тоо жана колдоо боюнча иш алып барат.  

Маданият, маалымат, спорт жана жаш-
тар саясаты министри Азамат Жаман-
куловдун айтымында  "Бий єнєр" коом-
дук фонду кыргыздын улуттук бий ис-
кусствосу жаатында ар кандай илимий 
изилдєєлєрдї жїргїзїї менен бирге-
ликте улуттук фольклорду єлкєдє жа-
на чет жактарда чагылдыруунун заман-
бап формаларын иштеп чыгууну кєздєйт 
жана кыргыз бийин жайылтууга салы-
мын кошот.

СУЮК АЗОТ 
ЄНДЇРЇЇЧЇ ЗАВОД

Ош облусунун Кара-Суу районунун 
Баш-Булак айылында суюк азот єндї-
рїїчї заводдун курулушу башталды. 

Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги-
нин басма сєз кызматы билдирди. Завод  
2022-жылдын 1-апрелинде ачылып, Ош, 
Баткен жана Жалал-Абад облустарында-
гы фермерлерди жана асыл тукум стан-
цияларды суяк азот менен  камсыздайт. 
Суюк азот жасалма жол менен уруктан-
дырууда колдонулат.

БИШКЕКТИН 
КЄЧЄЛЄРЇН 
УНААЛАР ТАЗАЛАЙТ

Бишкек мэриясы "Тазалык" ишка-
насынын кызматкерлеринин коопсуз-
дугун камсыздоо жана ишин жеўилде-
тїї їчїн электр кубаттагыч менен жїрє 

турган автоунаа сатып алууну кєздєп жа-
тат.  Эксперимент катары “KAMI” жїк та-
шуучу электромобилди ишке киргизїї 
пландалып жаткандыгы белгилїї болду. 
Электр унаасы Бишкекте кураштырылат 
жана 20 км  жолду жууп, тазалай алат.  

Даярдаган 
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Кабарлар



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНИН ВЕДОМСТВОЛУК БЄЛЇМДЄРЇНЇН 
ИШИН ЖЄНГЄ САЛУУЧУ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å-
÷èìäåðèí èðåòêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 29-èþ-
ëóíäàãû ¹429 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ì-
ê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿ àäàìäàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáî-
ðó æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) òîêòîìäóí àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ýìãåê æà-
íà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Äåí ñîîëóãó-
íóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàë-
äûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìà-
éûïòûãû áàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí 
àëäûíäàãû Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿ àäàì-
äàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðó æºí¿íäº æîáîäî:

àòàëûøûíäàãû "Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëè-
ãèíèí àëäûíäàãû Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿êòºð¿ ÷åêòåë¿¿" 
äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàéûïòûãû áàð" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 

æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàéûïòûãû áàð àäàì-
äàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðó (ìûíäàí àðû - Ðåàáèëèòà-
öèÿëîî áîðáîðó) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê 
êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí (ìûíäàí àðû - Ìè-
íèñòðëèê) âåäîìñòâîëóê ìåêåìåñè áîëóï ñàíàëàò.";

- 3-ïóíêòóíäà:
áåøèí÷è, àëòûí÷û àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-

äàëñûí:
"- ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, 

ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó Ìàéûïòûãû áàð àäàìäàðäû ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðó";

- ðàñìèé òèëäå: "Öåíòð ðåàáèëèòàöèè ëèö ñ èíâàëèäíîñòüþ 
ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìèãðà-
öèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.";.

ñåãèçèí÷è, òîãóçóí÷ó àáçàöòàðûíäàãû "ÄÌ×ÀÐÁ", "ÖÐËÎÂÇ" 
äåãåí àááðåâèàòóðàëàð "ÌÁÀ ÐÁ", "ÖÐ ËÈ" äåãåí àááðåâèàòó-
ðàëàð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 9-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"9. Ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðóí ìèíèñòðäèí ñóíóøó áîþí÷à 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû 
òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëóó÷ó æàíà êûçìàò îðäó-
íàí áîøîòóëóó÷ó äèðåêòîð æåòåêòåéò.";

- 10-ïóíêòóíäàãû "ñòàòñ-êàò÷ûíûí" äåãåí ñºç "Ðåàáèëèòà-
öèÿëîî áîðáîðóíóí äèðåêòîðóíóí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 16-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 25-àâ-
ãóñòóíäàãû ¹511 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñî-
öèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðåñïóáëèêàëûê ïðîòåçäèê-îð-
òîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ýìãåê æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê 
êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 

æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ðåñïóáëèêàëûê ïðî-
òåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí Ðåñïóá-
ëèêàëûê ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñèíèí óêóê 
óëàíòóó÷óñó áîëóï ñàíàëà òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.";

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí 
Ðåñïóáëèêàëûê ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè-
íèí òèðêåëãåí Óñòàâûíäà:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ýìãåê æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê 
êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 3-ïóíêòó òºìºíêóäºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"3. Ìåêåìåíèí òîëóê àòàëûøû:
- ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñî-

öèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ðåñïóáëèêàëûê ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàð ìåêåìåñè";

- ðàñìèé òèëäå: "Ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå ïðîòåçíî-îð-
òîïåäè÷åñêèõ èçäåëèé ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ è ìèãðàöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.";

- 11-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "ºç¿ ºíä¿ð¿¿÷¿ ïðîäóê-
öèÿãà" äåãåí ñºçäºð "ºç¿ ºíä¿ð¿¿÷¿ áóþìäàðãà" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 14-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "÷åò ºëêºë¿ê" äåãåí ñºçäºð "çàìàíáàï" 

äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "çàêàç÷ûãà ìààëûìêàò áåðåò" äå-

ãåí ñºçäºð "ìààëûìäàéò" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
áåøèí÷è, àëòûí÷û àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-

äàëñûí:
"- ïðîòåçäèê-îðòîïåäèÿëûê áóþìäàðäû äåí ñîîëóãóíóí ì¿ì-

ê¿í÷¿ë¿ã¿ ÷åêòåë¿¿ àäàìäàðäûí ìóêòàæäûêòàðûíà ûëàéûê 
òàëàïòàãûäàé ñàïàòòû æàíà êîìïëåêòò¿¿ë¿êò¿ ñàêòîî ìåíåí 
æàñîîíó êàìñûçäàéò;

- êðåñëî-êîëÿñêàëàðäû ÷îãóëòóóíó, ñàêòîîíó æàíà àéìàêòûê 
ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºðãº áåð¿¿í¿ Ìèíèñòðëèêòèí ðàçíàðÿäêàñû 
áîþí÷à èøêå àøûðàò;";

- ñåãèçèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- ìåêåìåíèí ºíä¿ð¿øò¿ê êóáàòòóóëóãóí ìàêñèìàëäóó ïàé-

äàëàíàò, ÷ûãàðûëûï æàòêàí áóþìäàðäûí ñàïàòûí æîãîðóëà-
òàò, çàêàç÷ûëàðäûí ñóíóøòàðûíà æàíà êåðåêòººëºð¿íº ûëà-
éûê ºç¿ ÷ûãàðãàí áóþìäàðäû ºðê¿íäºò¿ï òóðàò;";

îí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ïðîäóêöèÿ" äåãåí ñºç "áóþìäàðäû" 
äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ìûéçàìäàðäà êàðàëãàí" äåãåí ñºç-
äºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëáå-
ãåí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 15-ïóíêòóíäà:
áåøèí÷è àáçàöûíäàãû "ºíä¿ð¿ëãºí ïðîäóêöèÿãà" äåãåí ñºç-

äºð "ºíä¿ð¿ëãºí áóþìäàðãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòû-
ðûëñûí;

æåòèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- ê¿í¿ìä¿ê î¢äîîãî, êóðóëóø-ìîíòàæäîî áàøêàðìàëàðû ìå-

íåí êàïèòàëäûê î¢äîîãî êåëèøèìäåðäè ò¿ç¿¿ãº;";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàëñûí: 
"- òàæðûéáà àëìàøóó áîþí÷à ïðîôèëäèê àòà ìåêåíäèê æà-

íà ÷åò ºëêºë¿ê èøêàíàëàð ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ãº æàíà 
êûçìàòòàøóóãà.";

- 19-ïóíêòóíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 25-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "êèðåøåëåð" äåãåí ñºç 
"êàðàæàòòàð" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 27-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"27. Ìåêåìåíèí ºíä¿ð¿øò¿ê-÷àðáàëûê èøèíåí àëûíãàí êà-

ðàæàòòàð àíûí òîëóê êàðàìàãûíà ò¿øºò. Ìåêåìå ºíä¿ð¿ø-
ò¿ê-÷àðáàëûê èøòåí àëûíãàí êàðàæàòòàðäû ÷ûãûìäîî áàãûò-
òàðûí êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàðäûí áåêèòèëãåí ñìåòà-
ñûíà ûëàéûê ºç àëäûí÷à àíûêòàéò.".

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2013-æûëäûí 18-îê-
òÿáðûíäàãû ¹570 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñî-
öèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Ðåñïóáëèêàëûê 
ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçàëîî áîðáîðó æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 2-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû 
"Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäà-
ãû" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèã-
ðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æà-
íà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Ðåñïóáëè-
êàëûê ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçàëîî áîðáîðó æº-
í¿íäº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ýìãåê æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, 
ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 6-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿, òºðò¿í÷¿ àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"- ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñî-
öèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó 
Ðåñïóáëèêàëûê ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçà áîðáî-
ðó" ìåêåìåñè;

- ðàñìèé òèëäå: "Ó÷ðåæäåíèå "Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ìå-
äèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, ñî-
öèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ìèãðàöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.";

- 11-ïóíêòóíäà:
îí ýêèí÷è, îí ¿÷¿í÷¿, îí ñåãèçèí÷è àáçàöòàðûíäàãû "Ñîöèàë-

äûê ºí¿ã¿¿" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà 
ìèãðàöèÿ" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 12-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"- ê¿áºëºíä¿ð¿¿äºí ºò¿¿÷¿ àäàìäàðäû äèàãíîçóí òàêòîî æà-
íà êàëûáûíà êåëòèð¿¿÷¿ äàðûëîî, êîøóì÷à ìåäèöèíàëûê òåê-
øåð¿¿äºí ºò¿¿ ¿÷¿í äàðûëîî-ïðîôèëàêòèêàëûê ìåêåìåëåðè-
íå, îøîíäîé ýëå ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ðåàáèëèòàöèÿëîî 
áîðáîðëîðóíà æèáåð¿¿ãº;";

- 13-14-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"13. Áîðáîð Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê 

êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäà ò¿ç¿ëºò.";
14. Áîðáîðäóí æîãîðó òóðãàí îðãàíû áîëóï Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìè-
íèñòðëèãè ñàíàëàò.";

- 15-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ºí¿-
ã¿¿ ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºçäºð "ìèíèñòðäèí ñóíóøó áîþí-
÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðà-
ãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 16-ïóíêòóíäà:
òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "áîðáîðäóê àïïàðàòòûí êûçìàòêåðëå-

ðèíå" äåãåí ñºçäºð "Áîðáîðäóí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí êûç-
ìàòêåðëåðèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí; 

îíóí÷ó àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"- Áîðáîðäóí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí æà-

íà ðàéîíäîð àðàëûê, øààðäûê ìåäèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñ-
ïåðòòèê êîìèññèÿëàðäûí êûçìàòòûê íóñêàìàëàðûí áåêèòåò;";

- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"18. Àéìàêòûê (ðàéîíäîð àðàëûê æàíà øààðäûê) ìåäèöèíà-

ëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòòèê êîìèññèÿíûí òºðàãàñû áîëóï æî-
ãîðêó ìåäèöèíàëûê áèëèìè áàð, àäèñòèãè áîþí÷à 5 æûëäàí 
êåì ýìåñ èø ñòàæûíà ýý áîëãîí àäàì áèð ¿÷ æûëäûê ìººíºò-
êº äàéûíäàëàò.";

- 22-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 24-èþ-
íóíäàãû ¹406 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû "Áàëäàð ¿÷¿í èøåíèì 
òåëåôîíó" áîðáîðó" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº" òîêòîìó-
íà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 2-ïóíêòóíäàãû "æàíà ñîöèàëäûê ºí¿-
ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû" äåãåí ñºçäºð ", ñîöèàëäûê êàì-
ñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) 1-ïóíêòóíäàãû "Ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àë-
äûíäàãû" äåãåí ñºçäºð "Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà 

ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

3) æîãîðóäà àòàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà 
ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû "Áàëäàð ¿÷¿í 
èøåíèì òåëåôîíó" áîðáîðó" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿í-
äº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû “æàíà ñîöèàëäûê ºí¿ã¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí 
àëäûíäàãû” äåãåí ñºçäºð ", ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèã-
ðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 

æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Áàëäàð ¿÷¿í èøå-
íèì òåëåôîíó" áîðáîðó" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè (ìûíäàí àðû 
- Áîðáîð) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûç-
äîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí (ìûíäàí àðû - Ìèíèñòð-
ëèê) âåäîìñòâîëóê ìåêåìåñè áîëóï ýñåïòåëåò.";

- 3-ïóíêòóíóí áåøèí÷è, àëòûí÷û àáçàöòàðû òºìºíê¿äºé ðå-
äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:

"- ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, 
ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó "Áàëäàð ¿÷¿í èøåíèì òåëåôîíó" áîðáîðó" ìàìëåêåòòèê 
ìåêåìåñè";

- ðàñìèé òèëäå: "Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Öåíòð “Òåëå-
ôîí äîâåðèÿ äëÿ äåòåé" ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ è ìèãðàöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.";

- 7-ïóíêòóíäàãû "óêóêòàðû áóçóëãàíäûãû æºí¿íäº ìààëû-
ìàòòàðäû ÷îãóëòàò æàíà àëàðäû áàëäàðäû êîðãîî áîþí-
÷à èøòåðäè æ¿çºãº àøûðãàí îðãàíäàðãà æàíà ìåêåìåëåðãå 
æèáåðåò" äåãåí ñºçäºð ", æàðàíäàðäûí óêóêòàðû áóçóëãàí-
äûãû æºí¿íäº ìààëûìàòòàðäû ÷îãóëòàò æàíà àëàðäû áàë-
äàðäû, æàðàíäàðäû êîðãîî áîþí÷à èøòåðäè æ¿çºãº àøûð-
ãàí, îøîíäîé ýëå ñîöèàëäûê êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿÷¿ îð-
ãàíäàðãà æàíà ìåêåìåëåðãå æèáåðåò" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 9-ïóíêòóíäàãû "æàðäàì êºðñºò¿¿" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí           
", îøîíäîé ýëå òóðìóøòóê îîð êûðäààëãà êàáûëãàí ¿é-á¿ëºëºð-
ãº æàíà áàëäàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ñîöèàëäûê êûçìàòòàð áîþí-
÷à æàðàíäàðãà êîíñóëüòàöèÿëàðäû áåð¿¿" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

- 10-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû àëòûí÷û àáçàö ìåíåí 
òîëóêòàëñûí:

"- òóðìóøòóê îîð êûðäààëãà êàáûëãàí ¿é-á¿ëºëºðãº æàíà 
áàëäàðãà êºðñºò¿ë¿¿÷¿ ñîöèàëäûê êûçìàòòàð æºí¿íäº òåëå-
ôîí àðêûëóó àáîíåíòòåðãå êîíñóëüòàöèÿ áåð¿¿.";

- 11-ïóíêòó "ïñèõîëîãèÿëûê" äåãåí ñºçäºí êèéèí "æàíà êîí-
ñóëüòàöèÿëûê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ñåãèçèí÷è àáçàö ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

"Áîðáîðäîí áèëäèð¿¿ àëãàí îðãàíäàð æàíà ìåêåìåëåð ûê-
÷àì ò¿ðäº ÷àðà êºð¿øºò æàíà ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøàò, òèå-
øåë¿¿ æàðäàì êºðñºò¿øºò æå àáîíåíòòèí ìàñåëåñèí æå êºé-
ãºé¿í ÷å÷¿¿ áîþí÷à êîíñóëüòàöèÿëàðäû áåðèøåò. Êàðîîíóí 
æûéûíòûêòàðûí æàçóó æ¿ç¿íäºã¿, àéðûì ó÷óðëàðäà îîçåêè 
ò¿ðäºã¿ æîîïòó Áîðáîðãî áåðèøåò.";

- 21-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"- àáîíåíòòåðãå ñàïàòòóó êîíñóëüòàöèÿëûê-ïñèõîëîãèÿëûê 
æàðäàì êºðñºò¿¿;";

- 22-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"22. Áîðáîðäó áàëäàðäû êîðãîî áîþí÷à ûéãàðûì óêóêòóó 

îðãàíäûí æåòåê÷èñèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò 
îðäóíà äàéûíäàëóó÷ó äèðåêòîð æåòåêòåéò.".

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 
13-íîÿáðûíäàãû ¹550 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æà-
íà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû "Êºíä¿ì-
äºðä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó" ìåêåìåñèí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 1, 2, 6-ïóíêòòàðûíäàãû "æàíà ñîöèàë-
äûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû" äåãåí ñºçäºð ", ñî-
öèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëè-
ãèíèí àëäûíäàãû "Êºíä¿ìäºðä¿ ºí¿êò¿ð¿¿ ôîíäó" ìåêåìåñè-
íèí óñòàâû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2015-æûëäûí 6-àï-
ðåëèíäåãè ¹197 "Ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðäûí êàòåãîðèÿ-
ñûíà êèðáåãåí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåêåìåëåðäå, àíûí è÷èíäå 
àòêàðóó÷ó áèéëèêòèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàðàìàãûí-
äàãû ìåêåìåëåðäå èøòåãåí êûçìàòêåðëåðäèí ýìãåãèíå àêû 
òºëººí¿í øàðòòàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 7-òèðêåìåñèíäå:
- àòàëûøû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî 

æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ðåñïóáëèêàëûê ìå-
äèöèíàëûê-ñîöèàëäûê ýêñïåðòèçà áîðáîðóíóí, Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàéûïòûãû áàð àäàìäàðäû ðåà-
áèëèòàöèÿëîî áîðáîðóíóí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå 
êàðàøòóó "Áàëäàð ¿÷¿í èøåíèì òåëåôîíó" áîðáîðó" ìàì-
ëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàòòûê ìàÿ-
íàëàðûíûí ºë÷ºìäºð¿";

- 2-ãëàâàñûíäàãû "Äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ÷åêòåë-
ãåí" äåãåí ñºçäºð "Ìàéûïòûãû áàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí.

7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹318

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 15-ИЮЛУНДАГЫ №78 "УЛУТТУК 
КВАЛИФИКАЦИЯЛЫК КЕЎЕШ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí æàíà ýìãåê ðûíîãóíóí 
ûðààòòóóëóãóí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êó-
ðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 15-èþëóíäàãû ¹78 "Óëóòòóê êâàëèôèêàöèÿ-
ëûê êå¢åø æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèð-
ãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí ò¿ç¿ëãºí Óëóòòóê êâàëèôè-
êàöèÿëûê êå¢åøòèí êóðàìû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëà-
éûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Óëóòòóê êâàëè-
ôèêàöèÿëûê êå¢åø æºí¿íäº æîáîäî:

- 11-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"11. Êå¢åøòèí êàò÷ûëûãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýì-

ãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè áî-
ëóï ñàíàëàò.".

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºò-
êºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 10-ÿíâàðû, ¹1
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Коомдун коопсуздугу

- Артур Капарович, Казак-
станда нааразычылык акциясына 
чыккандар алгач социалдык кєй-
гєйлєрдї айтып чыгышса, кийин 
саясий талаптарын коюшту. Пре-
зидент К.Токаев єлкєдєгї абалды 
террористтердин агрессиясы деп 
баалап, ЖККУдан жардам сурап, 
абалды тынчтандырды. Сиздин 
баамыўызда мындай баш ала-
мандыктын себеби эмнеден ке-
лип чыкты? 

- Казакстанда 30 жылдан бери 
авторитардык-тоталитардык ре-
жим болуп келди. Мамлекетти бир 
їй-бїлєлїк клан башкарып, бїт 
майлуу-сїттїї жерлерге жакында-
рын коюп, карапайым эл кєўїл сыр-
тында калды. Эли жакырчылыктан 
чыга албай, кїндєн-кїнгє айыл-
кыштактарында жашоо кыйындап 
бара жаткан. Экинчиден, пандемия 
да катуу кедергесин тийгизди. Анын 
їстїнє бийлик пандемияны шыл-
тоолоп мамлекетти жабык аймакка 
айландырды. Ошондой эле мамле-
кеттик деўгээлдеги лидерлер кысым-
га чыдабай чет жакка качып кетиш-
ти. Керек болсо ачык кєз карашын 
билдирген бийликтеги кээ бир адам-
дар соттолуп, кээ бири куугунтукка 
алынды.  Чындыгын айтыш керек 
акыркы беш жылда укук коргоо ор-
гандары єздєрїн кудай сезип, жєнє-
кєй жарандарга мыйзамсыз кысым 
кєрсєтїп келишти. Мына ошонун 
бардыгы толгон шар сымал бир кїнї 
чегине жеткенде жарылды. Суюлтул-
ган газга болгон баанын чегин кєтє-
рїп жибергенден кийин каршылык 
акциялары башталды. Элдин кой-
гон социалдык талабы саясий та-
лапка айланып кетти. Бийлик мын-
дай нааразычылык акцияларын ба-
сып  кєнїп калган. Бул жолу оўой 
болгон жок. Нааразы болгон элдин 
саны аябай кєп болуп кеткендик-
тен, кандайдыр бир деўгээлде ай-
лаларын таппай калышты. К.Токаев 
президент болгон убакыттан бери 
Назарбаевге кєз каранды болуп 
келген менен єзїнїн командасын 
да тїзїп жаткан. К.Токаевдин жа-
ўы командасы менен Н.Назарбаев-
дин эски командаларынын ортосун-
да билинип-билинбеген кємїскє 
карама-каршылыктар болуп кел-
ген. Кырдаал курчуганда бул жаг-
дай да роль ойноп кетти. Бул окуя-
ларга чет жактын да таасири тийди 
десем жаўылышпайм. Себеп, М.Аб-
лязов сыяктуу качып жїргєн оппо-
зиционерлер чатак чыга баштаган-
да Украинага келишип телевидение, 
интернет аркылуу ар кандай маалы-
маттарды айтып, бийликке каршы 
элди їндєп-їгїттєп турушпадыбы. 
Алардын аркасында ким турат? Ба-
тыш єлкєлєрїнїн атайын кызматы-
нын адамдары турбайт деп эч ким 
кепилдик бере албайт да. Анткени, 
алардын да кызыкчылыктары бар.

- Алар кандай кызыкчылыкты 
кєздєйт дейсиз?

-  ЖККУга мїчє болуп кирген 
мамлекеттер ортосунда карама-
каршылыктардын кїчєшїн каала-
шат. Кландык-авторитардык бийлик-
тин кетиши менен алардын кєздє-
гєн кишилери бийликке келип кал-
са, єздєрїнє экономикалык жактан 
жакшы шарттар тїзїлєт деген ойдо 
болушкан. Ошону менен Казакстан-
ды Россиядан жана ЖККУдан буруу 
максаттары болушу мїмкїн. 

Эл социалдык-экономикалык кєй-
гєйлєрдї кєтєрїї менен саясий та-
лаптарды коюп, єздєрїнчє уюшулган 
бир топко айланып калышты. Аде-
генде эл менен полиция кызматкер-
леринин ортосунда талаш-тартыш 
учурунда эч кандай ок чыгаруу бол-
гон эмес. Андан кийин аларды ор-
дуна коюш їчїн бийликтин ортоўку 

жана жогорку тепкичиндеги адам-
дар буларга атайын даярдалган ча-
гымчыл топторду шыкап, атышууга 
шарт тїзїп коюшту. Алардын макса-
ты – куралдуу кєтєрїлїш чыгарыш-
ты деген кине менен катуу жазалап, 
мындан ары мамлекеттин консти-
туциялык тїзїлїшїнє каршы эч 
кандай кїчтєр чыкпашы їчїн ор-
дуна коюу болгон. Баш аламандык, 
атышуу єзгєчє мамлекеттин тїштїк 
аймагында болду. Мындай учур-
дан уктап жаткан экстремисттик 
диний топтор пайдаланып кети-
шин шарттап койду. Бул бир жагы. 
Экинчи жагы бийлик тїзгєн топтор 
арасында атышуу ырбап кеткенде 
токтотууга  мїмкїн болбой калды. 
Ал эми єлкєнїн тїндїк аймагында 
баш аламандык мынчалык деўгээл-
ге жеткен жок. Себеби, ал жакта ди-
ний радикалдуу уюмдардын мїчє-
лєрї аз, жокко эсе десек болот. Анын 
їстїнє ал жактагы кїндїн суугунан 
да эл  чыга алышкан жок. 

Укук коргоо органдары окуянын 
мынчалык єрчїп кетишине маани 
бербей же анализдей албай ушун-
дай деўгээлге кантип келгенин сез-
бей калды. Сырткы кїчтєрдїн ара-
лашуусу менен болгонуна эч кандай 
далил жок. Бирок ага карабай казак 
бийлигинин так ошол террордук кор-
кунуч жєнїндє айтканы ЖККУнун 
кийлигишїїсїнє негиз берди.

- ЖККУнун аскерлеринин кир-
гени туура болдубу? Бизде кый-
налган элге гуманитардык жар-
дам берели, бирок, аскерлери-
бизди киргизбейли деп митинг-
ге чыккандар, каршы пикирле-
рин социалдык тармактар аркы-
луу билдиргендер арбын болду.

- Биздин мамлекет ЖККУга мї-
чє катары кирген. Канча жыл-
дан бери бул уюм аркылуу  курал-
жарактарды алуу менен ар кандай 
машыгууларына катышып келе жа-
тат. Алар менен биргеликте терро-
ризм, экстремизм, нарко каналдар-
ды жабуу боюнча маалымат алып 
турабыз. Бул ачык сєз. ЖККУнун 
Казакстанга аскерлерди киргизїї 
чечимине келиши Россия менен Ка-
закстандын президенттеринин ор-
тосундагы биринчи макулдашуусу 
болуп калды. Экинчиден, мындай 
чечимге келишине айласы куру-
ган укук коргоо органдарынын жа-
на саясатчылардын ызы-чууга ал-
дырганы тїрткї болду. Президент 
К.Токаев кырдаал курч,  чет элден 
террористтер кирди деп билдирїї 
жасап жибербедиби. Албетте, ку-
ралдуу кагылышуулар, єлїмдєр бо-
луп жаткандан кийин сырт жактан 
болгон террордук агрессияны тыюу 
максатында ЖККУга мїчє мамле-
кеттердин жетекчилерине кайрылып, 
аскерлерин киргизїї чечимин чы-
гарышты. ЖККУнун уставына ыла-
йык мындай чечим мыйзамсыз бо-
луп калды. Бирок, сырттан 20 миў-
ге жакын террористтер кирди деген 
билдирїїдєн кийин киргизїї чечи-
мин кабыл алышты. Канткен менен 
мамлекет катары єзїбїздї сыйлап, 
ЖККУнун келишимин аткаруу за-
рылдыгынан улам аргасыз ушул че-
чимге бардык. Бул тарых алдында 
канчалык деўгээлде туура болду аны 
келечек кєрсєтєт.  Биздин аскерлер 
дегеле ЖККУнун аскерлери карама-
каршы чыккан жактарга куралдуу 
кїч колдонушкан жок, колдоно да 
алышпайт. 

- ЖККУ негизделгенден бери єз 
мїчєлєрїн колдоо їчїн бирин-
чи жолу аскерлерин пайдаланды. 
Мурда ички куралдуу жаўжал-
дарга катышуудан баш тартып 
келчї. Сиз жогоруда белгилеге-
ниўиздей, Россиянын бул масе-
леге кийлигишїїсї анын сырткы 

саясатында Казакстан єзгєчє 
роль ойной тургандыгын кєрсє-
тїп койду. Кыйын кырдаалдарда 
биз єз кєйгєйїбїз менен єзїбїз 
алпурушуп калганбыз...

- Ооба, бул уюмдун негизги мак-
саты – мїчє мамлекеттерди сырт-
кы кїчтєрдїн агрессиясынан кор-
гоо жана стабилдїїлїктї сактоого 
салымын кошуу. ЖККУ єзїнє мїчє 
мамлекеттин ичинде болуп жаткан 
баш аламандыктарга, улут аралык 
араздашууларга дайыма эле кийли-
гише бербейт. Бизге 1999-2000-жыл-
дары эл аралык террористтик бас-
кынчылар киргенде армиясын кир-
гизген эмес. Экинчиден 2005, 2010, 
2020-жылдары мамлекетибиз ба-
шынан кечирген оор кырдаалда ан-
да да сырттан карап, аралашкан эмес. 
2010-жылы республикабыздын тїш-
тїк аймагында болгон улуттар ара-
сында чыккан жаўжалда 500дєн 
ашык киши каза болду, миўдеген 
їйлєр єрттєлдї. Ошондо да ЖККУ 
эч кандай жардам бербеди. Кыргыз 
мамлекети жаманбы-жакшыбы кыр-
даалды жєнгє салып, калыбына кел-
тирїїдє єз кєйгєйїн эл єзї чечти. 
Кыргызстанда жарандык активдїї 
позиция єтє кїчтїї. 

- Казакстан Борбордук Азия-
да таасирдїї жана кїчтїї єлкє 
эмеспи. ЖККУнун жардамысыз 
тополоўду єз кїчтєрї менен ба-
са албайт беле?

- Албетте єздєрїнїн кїчї жетмек. 
80 миў армиясын, башка структу-
раларын, полиция кызматкерлерин 
кошкондо жалпы 100 миўге бармак. 
Акыркы убактагы параддарында ар-
миясын, коргоо жана атайын кїчтє-
рїн жогорку деўгээлге кєтєргєнїн 
кєргєзїп жатышат. Дїйнєлїк ма-
селелерге активдїї катышып, єзїн 
Борбордук Азияда лидер єлкє катары 
кєргєзїїгє шарттарды тїзїп койгон. 
Аларда укук коргоо органдарына бє-
лїнгєн каражат єтє чоў. Керек болсо 
биздин мамлекеттин бюджетинен да 
жогору. Бирок, ошол кїчтєрдї туура 
пайдаланып, аныктап, тактап мамле-
кетте болуп жаткан окуяларга саясий 
жана укуктук баа берип туруу керек 
эле. Элдин їнїн угуп алдын ала сїй-
лєшїї жолу менен чечкенде мындай 
тополоў болмок эмес. Ич ара карама-
каршылыктар да єз таасирин берди. 

- Казакстанда кылмышкер-
лерди жок кылуу операциясын-
да биздин да жарандар кармалды. 
Сиз белгилеген биздин жарандык 
коомчулуктун активдїїлїгї єз-
гєчє пианист Викрам Рузахунов-
ду колдоп, коргоодон кєрїндї ок-
шойт...

- Террордук аракеттерди жасаган 
деген кине менен 6-7 миў кишини 
кармашты. Биздин жарандарды да 
айыптаганга аракет кылышты. Би-
рок, жарандык коомчулук актив-
дїї болуп, социалдык баракчалар-
дан тынбай жапырт жазып, айтып 
чыкканда  мамлекеттик деўгээлде 
айыптаган маалыматтарын азайтып 
калышты. Жеке эле Рузахунов кар-
малган жок, башка жарандарыбыз да 
болду. Дагы канча жараныбыз бар 
экени белгисиз. Рузахуновдун саба-
лып, кїнєєнї мойнуна алышы айрым 
полиция кызматкерлеринин ыплас 
аракеттеринен улам болду. Ага баш-
ка єлкєдєн кирген экстремисттик-
террористтик топтун мїчєсї деген 
айыпты такканга аракеттерди жа-
сашты. Бирок, бийликтеги адамдар-
дан тартып ар бир жараныбыз, мын-
дай маалыматтарды четке кагып, ку-
ру айыптоолорго жол бербестигин 

ачык айтып чыгышты. Тышкы иштер 
министрлиги єз убагында Казакс-
танга нота жєнєттї. Укук коргоо ор-
гандары да кайрылышты. Талдап, те-
риштире келишкенде ката кетип кал-
ганын тїшїнїштї. Биздин жарандар 
ал жакка терроризм же экстремизм 
менен алектенїї їчїн эмес, оокаттын 
айынан їй-бїлєсїн багуу їчїн айла-
сыз мигрант болуп барышат. 

- Чет жактан келген террорист-
терди издеп жатышат. Бул жаатта 
єздєрїнїн ичиндеги абал кандай?

- Албетте єздєрїнїн ичинде 
террористтик-экстремисттик уюм-
дарга кирип, Сирия, Ирак, Ооган-
стандагы согуштарга катышкан жа-
рандары жок эмес. Ал жактан атайын 
лагерден єткєндєрї да бар. Акыркы 
убакта салафизм менен таблиги жа-
мааттын мїчєлєрїнїн кєбєйїшї жо-
горку деўгээлге жеткен. Ушул сыяк-
туу коўулда уктап жаткан уячалар 
бар. Мына ошолордун ичинен изде-
ши керек. 

- ЖККУнун онлайн кеўешме-
синде Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров Ка-
закстандагы тоноочулукка жана 
мыкаачылыкка катышкан кыл-
мышкерлердин биздин мамле-
кеттик чек аралардан єтїп кетїї 
коркунучу бар экендигин айтты. 
Мындай кооптуу жагдай барбы?

- Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасы Акылбек Жапаровдун айткан 
сєзїнїн бир мааниси террористтик-
экстремисттик уюмдардын идеясы-
на каршы кїрєшїїдє бир да мамле-
кет жогорку деўгээлде туруштук бе-
ре албай турат. Жєнєкєй эле мисал, 
туруштук бере алган болсо Россия, 
Америка, Англия сыяктуу єлкєлєр-
дє террордук жардыруулар, єлтї-
рїїлєр болбойт эле. Биздин мамле-
кет Борбор Азияда орун алган соў, 
террордук-экстремисттик идеялар-
дын экспорттолуп келиши абдан чоў. 
Ага бїтїндєй їй-бїлєлєрдїн Сирия-
га азгырылып кетип калган бир топ 
окуялары далил болот. Кыргызстан-
дын миўге жакын жарандары Сирия 
жана башка мамлекеттерде согуш-
ка катышып, Ооганстандын Кундуз 
провинциясында дагы єзїнчє чакан 
отрядга киргендер тууралуу маалы-
маттар бар. Албетте, мындай жаг-
дайлар мамлекетибизди кооптонду-
рат. Себеби, алар жакындары жана 
уктап жаткан уячалары менен байла-
нышта болуп турушат. Алар ачык чек 
арадан кирип кетпегени менен кє-
мїскєдє жїргєн топтору кирип кети-
ши мїмкїн. Алардын иш-аракеттери 
мамлекеттин ичиндеги жагдайдан 
билинет. Ошондуктан, террордук-
экстремисттик топторго каршы ту-
рууда мамлекеттер биргелешип маа-
лымат алмашуу менен туруктуу кї-
рєшїї процесстерин жїргїзїп ту-
руу зарыл. 

Ооганстандагы талибандар Та-
жикстан менен Єзбекстанга єлкєдєн 
чыгып кеткен учкучтарды тез ара-
да кайтарып бербесеўер силер ме-
нен башкача сїйлєшєбїз деген талап 
коюп жатат. Мунун аягы эмне менен 
бїтєт? Эгерде алар кайтарып бербе-
се, локалдуу конфликттерди чек ара-
ларда башташы мїмкїн. Бул дагы 
Борбордук Азияда орчундуу кооптуу 
жагдайды тїзєт. Ошондуктан бїгїн-
кї кїнї террористтик-экстремисттик 
диверсиянын  єзгєчє ЖКМ жана ин-
тернет булактары аркылуу чыгышы 
биз їчїн коркунучтуу. Ага негиз бар. 
Акыркы кездерде динге аралашкан 
жаштар кєп. Алардын кєпчїлїгїн 
билинип-билинбеген экстремисттик 

идеядагы їндєєчїлєрї арасынан 
билгизбей тартып алат. Кандайча 
кирип кеткендерин єздєрї аўдабай 
калышат. Атайын Пакистан, Араб 
єлкєлєрїнє окууга жиберишет. Па-
кистандын аймагындагы медресе-
лердин кєпчїлїгї экстремисттик ба-
гытка їндєгєн окуу жайлар. Ал жак-
тан аў-сезимдери бурулуп келип, єз-
дєрїнїн айланасына башка адамдар-
ды да топтой башташат. Ошол їчїн  
коркунуч ар дайым бар.

- Бул жаатта мамлекеттин сая-
саты кандай болушу керек?

- Биринчиден, терроризмге-
экстремизмге каршы кїрєшїї боюн-
ча мыйзамдар бар. Бул багытта ата-
йын укук коргоо органдары иш алып 
барышат. Мамлекет укук коргоо ор-
гандарын каржылоо жагын милдет-
тїї тїрдє чечип бериши керек. Экин-
чиден, бул маселени кенен кароо за-
рыл. Террористтик-экстремисттик 
уюмдардын интернет булактары ар-
кылуу маалымат таратып идеология-
лык диверсия жасап жаткандыгына 
каршы кїрєшїї иш-аракеттерин кє-
рїї зарыл. Бир жагынан жаштардын 
Тїркия, Пакистан, Египет, Иорда-
ния сыяктуу  мамлекеттерден окуп, 
дин жаатынан жана руханий жактан 
єзїн жакшы жакка єзгєрткєнї жак-
шы. Ошону менен бирге алардын бо-
луп жаткан окуяларга, дегеле мам-
лекетке болгон кєз карашын, ички 
туюмун билиш кыйын. Ошондук-
тан каттоо-кєзємєлдї кїчєтїш ке-
рек. Болбосо баарын тегиз жакшы 
деп эч ким кепилдик бере албайт. 
Террористтик-экстремисттик идея-
ларга жана алар ар кандай жол ме-
нен таратып жаткан маалыматта-
рына каршы жеке эле укук коргоо 
органдары эмес, муфтият жана дин 
боюнча агенттик да тїшїндїрїї иш-
терин жїргїзїїсї кажет. Аны менен 
бирге жергиликтїї бийлик органда-
ры бул жаатта єздєрїнїн таасирин 
кєрсєтїшї керек. Эгерде мына ушун-
дай биргелешкен иш-аракеттер бол-
со, кооптуулукту тємєндєтєбїз. Бул 
мамлекеттин єсїп-єнїгїшїнє да таа-
сирин тийгизет. 

Соўку жылдары пандемияга кар-
шы кїрєшїї жана єлкєдє болуп жат-
кан саясий окуяларга байланыштуу 
бул маселе салкын каралып калды. 
Бул кєйгєйдї дайыма кїн тартибин-
деги  маселе катары карап, оператив-
дїї, туура иштерди жїргїзїп туруу 
зарыл. 

- Казакстанда бир муштумга 
тїйїлгєн оппозициясы, конкрет-
тїї лидери жоктугу кєрїнїп кал-
ды. Дегеле оппозициянын жокту-
гу жана бардыгы єлкєдєгї окуя-
ларга карата таасири канчалык 
маанилїї?

- Мамлекеттеги оппозициянын 
бардыгы жана жоктугу орчундуу ма-
селени козгойт. Казакстандын ми-
салын эле алсак, эгерде бирдиктїї 
оппозиция болгондо бийлик менен 
сїйлєшїп, конструктивдїї диалог-
го келсе балким мынчалык карама-
каршылыктарга жана жоготуулар-
га жол берилбес беле. Негизинен 
конструктивдїї оппозициянын бо-
лушу шарт, бирок радикалдуу эмес. 
Анткени радикалдуу оппозиция бол-
гондо мамлекетте дайыма баш ала-
мандык болуп, эч убакта єнїгїп-
єсїї болбойт. Конструктивдїї оп-
позиция болуп жаткан окуяларга 
сын-пикирин билдирїї менен бирге 
кєйгєйдєн чыгуунун жол-жобосун 
айтып чыгат. Бирок, тилекке кар-
шы, мамлекет жетекчилери жана 
кїч органдары конструктивдїї жа-
на радикалдуу оппозициянын айт-
кан сын-пикирин туура эмес кабыл 
алып, саясий куугунтукка алган 
учурлар болот. Мамлекет жетек-
чилеринин айланасындагы адам-
дар жагдайга туура анализ жасоо 
менен андан чыгуу жолдорун кошо 
айта билиши керек. Себеп деген-
де президенттерге реалдуу жагдай 
єз учурунда жетпей калып, болуп 
бїткєндєн кийин тїшїнїп калы-
шат. Жанындагылары кызматынан 
коркобу же тынчын албайын деп 
жылмалап коюшат. Антпей так маа-
лыматтарды берген профессионал-
дуу, таза адамдардан тїзїлгєн ко-
манда менен иштей турган болсо, 
кєптєгєн маселелерге келгенде туу-
ра чечим кабыл алынып, карама-
каршылыктарга жол берилбейт. 
Мына ушундай багытка умтулуш 
керек. Ошондо гана мамлекет ал-
дыга жыла баштайт. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Улуттук коопсуздук комитетинин тєрагасынын мурдагы биринчи 
орун басары, генерал-майор Артур МЕДЕТБЕКОВ:

“ПРЕЗИДЕНТТЕРГЕ РЕАЛДУУ 
ЖАГДАЙ ЄЗ УЧУРУНДА 
ЖЕТПЕЙ КАЛАТ...”
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Айрымдар учурда «Заманаў 
бєрї болсо – бєрї, тїлкї 
болсо – тїлкї бол» ураа-

нын туу тутуу керектигин кобура-
шат. «Платон менин досум, бирок 
акыйкат андан єйдє» деп кезегин-
де байыркы грек философу Сократ 
айтмакчы, калкка калыс кеп айтуу 
озуйпасын моюндап, аны кесип 
кылган биз – журналисттер їчїн, 
мындай ой-туюму – кайнаса канга 
кошулбашы керек. Ошондой болсо 
да, айрыкча «Эгемендїїлїккє ээ 
болдук!» - деп баш кийимдерибиз-
ди асмандата ыргыткан 1991-жыл-
дан кийинки кєрїнїш кєпчїлїк 
учурларда: «Пулуў болсо - кулуў-
мун» мїнєзїнє айланып кеткен-
диги – ачуу чындык! Ырас, «Кой 
– аксагы менен миў» демекчи, ке-
сиптештер арасында «самандан» 
«топонду» ажырата билгендери 
арбын экендиги аз болсо да, кєўїл 
сооротот. Болбосо, коомубуз эчак 
эле єўчєй ууру-кескилердин, кор-
рупционерлердин жана алдамчы-
лардын «жайма базарына» айла-
нып кетмек…

Ооба, «Сєздї сєз келгенде айт-
паса – сєз атасы єлєт». Ошондук-
тан, Ак-Суу райондук «Ак-Суу бая-
ны» газетасынын быйылкы алтын 
кїздєгї 90 жашка толгон мааракеси 
учурунда жогорудагы ой-пикирлер 
аркылуу жєн гана басылманын 
коомдогу мекенчилдик турук-
туу позициясын билдиргим келет. 

Анда, кеп єзєгї – газета тууралуу.
Райондук басылмада буга чейин 

журналисттердин бир нече мууну 
эмгектенди. Кезегинде газетанын 
редакторунун орун басары болуп 
иштеген Кыргыз Республикасынын 
маданиятына эмгек сиўирген иш-
мер, Кыргыз эл акыны маркум Эр-
гешбай Узакбаевдин маалыматы-
на таянсак, 1931-жылы жаўы ую-
шулган газетанын редакциясына 
жардам кєрсєтїї їчїн ошол кез-
де республикадан белгилїї жур-
налист жана жазуучу Саткын Са-
сыкбаев жиберилип, ал газетанын 
їзгїлтїксїз чыгарылышын жолго 
коюп кетиптир. 

Кыргыз адабий дїйнєсїндє «аў-
геменин атасы» аталган таланттуу 
жазуучу Аман Саспаев да сексенин-
чи жылдары райондук газетанын 
редакциясында котормочу болуп 
иштеп кеткендиги – биз їчїн сый-
мык. Бектемир Осмонов, Асангазы 
Бейшембаев, Токтор Мукеев, Касы-
маалы Турусбеков, Иленбай Иска-
ков, Кєйкєл Айтбаева, Сыдык Ис-
маилов, Жыргалбек Апазов, За-
рыл Касымалиев, Шейшекан Жа-
налиева, Кусуй Абдракматов, Эсен 
Садабаев, Гїлжан Жумаева, Петр 
Кузьмич Рязанцев, Борис Голоско-
ков, Геннадий Беспалов, Николай 
Андреев сыяктуу курч калем ээле-
ри єздєрїнїн чыгармачылык ме-
нен изденген иш-аракеттери аркы-
луу кезегинде райондук газетанын 

калк арасындагы кадыр-
баркын жогорулатууга 
зор салымдарын кош-
кон. Тилекке каршы, жо-
горуда ысымдары атал-
ган адамдардын кєпчї-
лїгї азыр арабызда жок. 
Бирок, газета тарыхынын 
саргайыўкы барактарын-
да алардын жаркын элес-
тери тїбєлїккє сакталат.

Газета 1931-жылы сен-
тябрь айында алгач «Жа-
ўы айыл» деген аталышта 
негизделип, кийин «Кол-
хоз Туусу», «Сталин прав-
дасы», «Жеўиш», «Ком-
мунисттик эмгек», «Эм-
гек Туусу», «Мезгил жар-
чысы» аталыштары менен 
чыгып келген. Каражаттын 
тартыштыгынан улам ор-
тодо дээрлик 10 жылга жа-
кын убакыт газетанын чыгарылы-
шы токтотулуп, 2007-жылы газета-
нын аталышы «Ак-Суу баяны» деп 
єзгєртїлїп, бирок саналуу санда-
ры жарык кєрїп, каржылык каат-
чылыкка байланыштуу чыгарылы-
шы кайрадан токтолгон. 

Райондук мамлекеттик адми-
нистрациясынын ошол кездеги 
башчысы-аким Болот Купешевдин 
демилгеси жана райондук Кеўеш-
тин колдоосу аркылуу газетанын 
иши 2009-жылдын февраль айы-
нан баштап кайрадан жанданды-
рылган. 

Газета буга чейинки улуу муун-
дар эстафетасын татыктуу улантуу 
максатында учурда мамлекеттик 
саясатты, райондук бийлик, аймак-
тагы мамлекеттик жана жергилик-
тїї єз алдынча башкаруу органда-
ры тарабынан турмушка ашыры-
лып жаткан иш-аракеттерди калк 
арасына оперативдїї жеткирип, эл 

турмушун ар тараптуу, калыс ча-
гылдыруу аракетинде. Бул кїндє-
рї райондук газета аймак тургун-
дары арасында єз деўгээлинде таа-
нылууга жетишип, аздыр-кєптїр 
кадыр-баркка ээ.

«Ырдайм» деп келгенден ки-
йин – ырдаш керек» дегендей, ре-
дакция чыгармачылык тїйшїк-
тїї иш-аракеттердин натыйжа-
сында 2009-жылы Ысык-Кєл об-
лусунун 70 жылдык мааракесинин 
урматына республикалык ЖМК-
лар арасында облмамадминистра-
циясы жана «Кумтєр Оперейтинг-
Компани» тарабынан єткєрїл-
гєн чыгармачылык конкурста, об-
лустук ички иштер башкармасы-
нын єрєєндєгї ЖМКлар арасын-
дагы чыгармачылык конкурсунда 
эки ирет (2009-2010-ж.ж.), КР Би-
лим берїї жана илим министрли-
ги ЮНИСЕФ менен бирге єткєр-
гєн республикалык чыгармачылык 

конкурста биринчи орундарды та-
тыктуу ээлеп, ар биринде атайын 
дипломдор, акчалай жана баалуу 
белектер менен сыйлангандыгын 
сыймык менен айтууга болот.

Басылмага ээлик кылган рай-
мамадминистрациясынын кол-
доосу аркылуу редакция учурда 
интернетти кеўири пайдалануу 
мїмкїнчїлїгїнє ээ, ошондой эле 
газетанын мындан ары да їзгїл-
тїксїз жана сапаттуу чыгарылышы 
їчїн туруктуу камкордуктар кєрї-
лїп, аймактагы айыл єкмєттєрї, 
ишкана, мекеме, уюмдар тарабы-
нан ар тараптуу колдоолор кєрсє-
тїлїїдє. Айтмакчы, жакында эле 
район жетекчилиги тарабынан ба-
сылманын мааракесинин урматы-
на «Canon – 40000D» їлгїсїндє-
гї кесипкєйлїк фотоаппарат тар-
тууланды. Албетте, мындай ка-
дамдар коомдук идеологиянын 
маанисин тїшїнїп, кеп маани-
син кадырлай билген жетекчи-
лерге гана мїнєздїї экендигин 
турмуш чындыгы тастыктоодо. 
Анткени, азыркы, XXI кылым-
да деле айрым жетекчилер: «Ка-
раўгы» калкты башкаруу оўой» 
принцибинен тайбай келишет…
«Ак-Суу баяны» мындай кєўїл 

бурууга, камкордукка жооп ире-
тинде мындан ары да єзїнїн ту-
руктуу позициясынан жанбай, ай-
мак турмушун акыйкат чагылды-
рып, єз беттерин элдик чыныгы 
трибунага айланта берет. 

Кыскасы, «Айтылбай турган сєз 
эле, айтылып кетти єзї эле» де-
гендей, башына «Домокл кылычы» 
такалса да, «Ак-Суу баяны» єзїнїн 
жарандык да, кесиптик да туруктуу 
позициясында туруп, калктын ка-
лыс пикирин ишеничтїї тирек кы-
луу менен чын сєздї туура айтуудан 
эч тайманбайт!

Эгемберди САДАБАЕВ,
Ысык-Кєл облусундагы Ак-

Суу райондук
«Ак-Суу баяны» газетасы-

нын редактору,
Кыргызстан Журналисттер 

союзунун мїчєсї

Басылма баскан узак жол

ЧЫН СЄЗДЇ ТАК АЙТУУДАН 
ТАЙМАНБАЙБЫЗ!
Кезегинде француз ойчулу де Бональд: «Газеталар менен 
журналдарда жазылгандардын натыйжасында айрым учурлары 
мамлекет бетине кєє жабылышы мїмкїн, бирок алар эч їн катпай 
коюшса – мамлекет кыйроого учурашы толук ыктымал» - деп 
жалпыга маалымдоо каражаттарынын (ЖМК) коомдогу маанисин 
ачып бергени бар. Албетте, бул – кеп кадырын билген адамдын 
ыймандай сыры. Ал эми азыр - «Ууру качты карма!» - деп ууру жїрєт 
кыйкырып» дегендей заман єкїм сїрїїдє…

Ааламга жол айылдан башталат

- Кенжегїл Турганалиевна, 
айтыўызчы, райондун саламат-
тыкты сактоо жана билим бе-
рїї тармагында кандай ийги-
ликтерге жетише алдыўыздар?

- Єткєн жылы билим берїї тар-
магыбызда абдан жакшы жетиш-
кендиктер болду. Алсак, Субако-
жоев атындагы лицейди кошпогон-
до облустагы райондордун ичинен 
биринчи орунга чыктык. Себеби, 
республикалык олимпиадага чык-
кан 6 окуучубуз болду. Тєртєє об-
лустук деўгээлде жеўїїчї аталыш-
ты. 10 балабыз олимпиадага барып 
келишти. 

Андан сырткары кызыктыруучу, 
дем берїїчї иш-чараларды уюшту-
руп келебиз. Бул аракеттерибиз-
ди 2019-жылы баштаганбыз. Ага 
ылайык райондук деўгээлде "мык-
ты мекеме", “мыкты айыл єкмєтї”, 
"мыкты мектеп", “мыкты бала бак-
ча” деген сыяктуу номинациялар 
боюнча жылдын жыйынтыгын чы-
гарабыз. Акыркы їч жылдан бери 
билим берїї тармагы экинчи жа-
на биринчи орундарды ээлеп, ра-
йондук єтмє кызыл тууну колдон 
чыгарбай келе жатат. Ошондой 
эле бир ишкерибиз менен сїйлє-
шїп, жалпы республикалык тес-
тирлєєнїн жыйынтыгында окуу-
чусу эў жогорку балл алган мек-
тепке сыйлык катары "Жигули" 
автомашинасын берїїнї макул-
дашканбыз. Ал Асыл Кожекова 

жетектеген Атамбеков атындагы 
орто мектепке ыйгарылды. Ал эми 
окуучу кызыбыз болсо їч кєрсєт-
кїчтєн - олимпиададан да, ЖРТ-
дан да, алтын тамганы алууда да 
алдыга озуп, бир жылда тєрт жер-
ден сыйлык алууга жетишип, ноут-
букка ээ болду. Мында мугалим 
Адисова Нургїлдїн да кошкон са-
лымы бар. Ошондуктан, ишкерибиз 
олимпиадага даярдаган мугалимге 
дагы сыйлыгын берди. Биздин єт-
кєн жылдагы эў чоў жетишкенди-
гибиз ушул болду. Бул багыттагы 
иштерибизди андан ары да уланта-
быз. Себеби мектепти, окуучулар-
ды кызыктыруу жакшы натыйжа-
ларды бере тургандыгына иш жї-
зїндє ынанып жатабыз.

Ал эми саламаттык сактоо 
тармагында эки жылдан бери 
COVID-19 менен алышып келебиз. 
Эў орчундуу маселе - эмдєє иште-
ринин жїрїшї болууда. Бїгїнкї 
кїндє райондун калкынын 60 па-
йыздан ашыгы эмдєєдєн єтїштї. 
Бирок, бул иштерде оорчулуктар да 
болуп жатат. Себеби, айрым адам-
дар маалымат булактарында жа-
рыяланган терс маалыматтарга ая-
бай ишенип алышууда. Ошого ка-
рабастан санэпид, райондук жалпы 
дарыгерлер практикалык борбору, 
жергиликтїї бийлик, айыл єкмєт-
тєрїнїн кызматкерлери тїшїндї-
рїї иштерин тынымсыз жїргїзїп 
жатышат.

- Пенсия, жєлєкпулдар кечик-
тирилбестен єз убагында бери-
лип жатабы?

- Пенсия, жєлєкпулдар убагын-
да эле таратылып жатат. Район-
до 5500дєн ашык пенсионер бар. 
Ал эми социалдык колдоого мук-
таж жарандар боюнча айта кетсем, 
ден соолугунан мїмкїнчїлїгї чек-
телген 1097 жаран, таптакыр ата-
энеси жок томолой жетим 28 бала 
бар. Пандемия башталгандан бе-
ри ишкерлер, сыртта жїргєн биз-
дин колунда бар адамдарыбыз ме-
нен сїйлєшїп, прокуратура менен 
кеўешип, ар бир жетим балага де-
позиттик эсеп ачып берїїнї су-
нуш кылганбыз жана алар ачыл-
ган. Бїгїнкї кїндє ошондой 26 ба-
ланын депозиттик эсебине асты 10 
миў сомдон, арты 2,5-3 миў сом-
дон акча которуп келебиз. Алсак, 
ак-талаалык Асел деген кызыбыз 2 
жылдан бери бул депозиттик эсеп-
терге 1,5 миў доллар єлчємїндє ак-
ча которуп келет. Ємїрлїк жолдо-
шу бизнесмен, єзї Бишкекте жа-
шайт. Бул каражаттарды бала 18 
жашка чыкканга чейин эч ким ала 
албайт. Бул камкордук алар эрезеге 
жеткенде жашоосуна кичине болсо 
да колдоо болсун деген ниетте жа-
салып жатат. 

Социалдык колдоого муктаж-
дар ар бир айыл єкмєтїнє беки-
тилген. Аз камсыз болгон 154 їй-
бїлєгє жардамдар берилип турат. 

Кайрымдуулук фонддорунан да 150 
тонна жардам таратылды. Кємїр 
менен да камсыздап жатабыз.

Эки жылдан бери пандемияга бай-
ланыштуу кєчїп келген мигранттар, 
жумушу жок жїрїп калгандар бар. 
1100гє чукул адам - жєлєкпул алуу-
чу єтє жакыр катмарыбыз бар. Ал 
эми 3383 киши социалдык паспорту 
бар муктаж адамдарга кирет.

- Электр жарыгы боюнча же-
ўилдиктерди берип жатпайбы, 
ошого муктаждардын тизмеле-
ри такталдыбы?

- Бизде алардын так тизмеси бар. 
Ошондой болсо да кайрадан дагы 
бир ирет тактап чыктык.

- "Бир адамдан - бир китеп" 
долбоору Ак-Талаадан баштал-
са керек эле...

- "Бир адамдан - бир китеп" дол-
боорун Ак-Талаа районунун Кош-
Дєбє айылынын тургуну иштеп 
чыгып, республика боюнча эў би-
ринчи ошол айылда башталган. 
Бардык 13 айыл єкмєттє ушул дол-
боор ишке ашкан. Ошондон улам 
китеп фондубуздун абалы жакшы 
десек болот. Бул демилге бїт єлкє-
бїзгє жайылган. Былтыркы жыл-
дын жыйынтыгы менен дээрлик 
бир мектепти куруп салгандагы-
дай акча каражатына тете сумма-
дагы китеп фонду топтолуп калды. 
Ал эми басма сєзгє жазылуу боюн-
ча бардык мекеме, ишкана, айыл 
єкмєттєрдє тїшїндїрїї иштерин 
жїргїзїїдєбїз. Ачыгын айтсак, жа-
зылуу єнєктїгї кыйыныраак бо-
лууда. Бирок, мамлекеттик гезит-
терге сєзсїз жазылуу аракеттерин 
кєрїп жатабыз.

- Эми башка маанайдагы су-
роолорго єтсєк. Балалык чагы-
ўызды кєп эстейсизби?

- Ушул гезит-журналдарга жазы-
луу тууралуу сєз болуп калганда 

дайыма ата-энем эске тїшєт. Биз 
єзїбїз Тоголок Молдо айылынан 
болобуз. Атам Карагулов Турга-
наалы, апам Байтурова Жумакан 
ємїрїнїн акырына чейин мал ме-
нен жїрїштї. Тээ совет мезгилин-
де малчылардын їйлєрїндє "ча-
бандык бурч" деген болоор эле. 
Гезит-журналдар жумасына ке-
чикпей жеткирилип, ал жерде алар-
дын толук тиркемелери турчу. Ант-
кени, атам окумал адам болгондук-
тан алардын ар бир санын толуктап, 
сактап койчу. Анан бир маалымат 
керек болуп калганда ошол газета-
ны таап чыгаар эле. Апам, атам экєє 
теў ушундай сарамжал болчу. Ошол 
газета-журналдарды кєп окугандык-
тан алардан таасир, дем-кїч алса ке-
рек деп ойлойм. Ошондуктанбы, биз 
12 бир тууган болсок да бирибизди 
калтырбай баарыбызды теў окутту. 
Мен он экинчиси - эў кичїїсїмїн. 
12 кїндїк каникул убагында бизди 
чана менен тоонун башына алып 
кетчї. Анан каникул бїтчї акыркы 
кїн дегенде алып келип, окууну кал-
тырбай окутчу. Бизде тартип ушун-
дай катуу болчу. Болбосо кєп эле ча-
бандардын балдар-кыздары окубай 
деле калган да.

- Кайсы окуу жайды бїттї-
ўїз эле? 

- Мен Агрардык академиянын 
(мурунку Айыл чарба институту-
нун) экономика факультетин бїт-
кєм. Экономист-бухгалтермин. Ке-
сибим боюнча 12 жыл эмгектен-
дим. Айылдык кеўешти єнїктїрїї 
кызматынын долбоорунда 11 жыл 
эмгектендим. Айыл чарба департа-
ментинде 8 жыл башкы адис болуп 
иштедим. Ошол жерден акимдин 
орун басары болуп келгениме бы-
йыл тєртїнчї жыл болду.

Таалайбек ТЕМИРОВ

Ак-Талаа райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысынын-акимдин орун басары Кенжегїл КАРАГУЛОВА:

"БИР АДАМДАН – БИР КИТЕП" 
ДОЛБООРУ АК-ТАЛААДАН БАШТАЛГАН"



ТАЗАЛАНА ЭЛЕК 
КАНАЛДАР 
ТАЗАЛАНУУДА

2021-жылы єлкєдє сугат суусу-
нун тартыштыгы жаралган. Ушун-
дан улам Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
ирригациялык тармактарды иш-
ке киргизїї ушул жылдын 8-мар-
тына чейин аякташы керек деген 
талапты койгон. Ошондуктан ир-
ригациялык курулмаларды таза-
лоо иштери 2021-жылдын октябрь 
айларында эле башталып, анын 
натыйжасында Чїй облусунун 
Жаўы-Жер айыл аймагындагы 
Ат-Башы каналы акыркы 20 жыл-
дан бери биринчи жолу камыш-
тардан тазаланды. Азыркы учурда 

бардык аймактарда 2022-жылдын 
сугат мезгилине даярдык кызуу 
жїрїїдє. 

Суу чарба мамлекеттик агент-
тигинин директору Алмаз Сокеев 
ММКнын єкїлдєрїнє берген мае-
гинде 2022-жыл ирригация тар-
магын колдоо боюнча єзгєчє жыл 
болорун баса белгиледи. Анын ай-
тымында бул тармакка буга чейин 
жылына 160 миллион сомдун те-
герегинде акча бєлїнїп келсе, 
2022-жылга андан 6 эсе кєп кара-
жат каралууда. 

Ушул кїндєрдє Баткен, Ош, 
Жалал-Абад, Талас облустарында 
каналдар атайын техникалар менен 
эс алуу кїндєрїнє карабай тазала-
нып, єлкє боюнча 7000ден ашык 
ирригациялык курулмалар, арык-
тар тазаланып, оўдоп-тїзєлїїдє.

 

ЗАВОД АЧУУ 
ПЛАНЫ БАР

Кыргыз Республикасында 
2022-жылы тамчылатып сугаруу 
жабдууларын чыгаруучу заводду 
ачуу пландалып жатат. Бул туура-
луу айыл чарба министри Аскарбек 
Жаныбеков билдирди. Анын айты-
мында, єлкєнїн бардык облуста-
рында тамчылатып сугаруу ыкма-
сы кїндєн-кїнгє кулачын жайып 
барат. Тамчылатып сугаруу шай-
мандарына да суроо-талап кїчє-
гєндїктєн, инвесторлорду тартуу 
менен завод курабыз деген ниет-
те турабыз.

“АЙЫЛ ЧАРБАСЫН 
КАРЖЫЛОО – 10” 
ДОЛБООРУ 

2022-жылы айыл чарбасынын 
жазгы талаа жумуштарын єз уба-
гында жїргїзїї їчїн “Айыл чарба-
сын каржылоо – 10” долбоору ишке 
киргизилди. Долбоордун максаты – 
2022-жылы айыл чарбасынын жаз-
гы талаа жумуштарын єз убагында 
жїргїзїї їчїн жеўилдетилген кре-
диттик каражаттар менен камсыз-
доо аркылуу мамлекеттик колдоо 
кєрсєтїї болуп саналат. Долбоор-
ду ишке ашыруу мєєнєтї – 60 ай 
болуп эсептелет. 

КЛАССТЕРДИК ЫКМА
Быйыл Айыл чарба министрлиги 

тармакты класстердик ыкма менен 
иштетїїгє басым жасайт. 

Класстердик ыкма бул жалпы та-
лаачылыктан тарта акыркы этап 
болгон кардарга чейинки ком-
плекстик иш-чара. Башкача айт-
канда, мал чарбачылыктан баштап 
айыл чарба багытында єндїрїлгєн 

азыктарды дїкєнгє чейин жетки-
рїїгє жардам берїї механизмдерин 
ишке ашыруу болуп саналат. Атал-
ган ыкманы ишке ашырууга быйыл 
9 миллиард сом каражат каралууда. 

АЗ ЄНДЇРЇМДЇЇ 
ЖЕРЛЕРДИ 
ЄЗДЄШТЇРЇЇ 

Єткєн жылдын кїз айларында 
Ноокен районуна караштуу Достук 
айыл єкмєтїндє 300 гектар аянтка 
бак тигїї иштери башталган. Бї-
гїнкї кїндє жергиликтїї коомчу-
лук жана айыл єкмєтї тарабынан 
133 гектарга алча кєчєттєрї отур-
гузулуп бїтїп, калган 167 га бы-
йыл жазда кєчєт отургузуу иште-
ри улантылат. Бул иш-чара Токой 
чарба мамлекеттик агенттиги та-
рабынан ТЭИБ (Токой экосисте-
маларын интеграциялап башкаруу) 
долбоорунун колдоосунда пилот-
тук айыл єкмєттєрдїн аймагында 
жайгашкан деградацияланган то-
койлорду калыбына келтирїї мак-
сатында жїргїзїлїїдє. 

Жаздын камын кышта кєр

ДАЯРДЫК 
КЫЗУУ ЖЇРЇЇДЄ
Быйылкы 2022-жылдагы жазгы 
талаа жумуштарын жїргїзїїгє 
Министрлер Кабинети кїз 
айларында эле кам кєрїп, 
2021-жылдын октябрь айында 
айрыкча єлкєдєгї ирригациялык 
тутумдарды калыбына 
келтирїї иштери башталган. 
Андан тышкары жергиликтїї 
бийликке дыйканчылык, 
мал чарбачылык иштерин 
илгерилетїї, колдонулбаган жер 
аянттарын пайдалануу, їрєн 
сапатын жакшыртуу боюнча 
бир топ тапшырмалар
 берилген. 

- Болотбек Байбачаевич, Та-
ласта 2021-жылы сугат суу тар-
тыштыгы байкалды. Маселе эм-
неде болуп жатат?

- Таласта 113 миў 300 га сугат жер 
бар. Анын теў жарымынан кєбїнє 
тєє буурчак айдалган. Дал ошол тєє 
буурчак сугаты башталганда, айрык-
ча 2-3-суу берїїдє тартыштык бай-
калат. Ошондуктан жаз чыгаар ме-
нен багбанчылыкка сугат сууну баш-
тоону талап кылабыз. Андан кийин 
эгин талаалар, кєп жылдык чєптєр 
суу ичип жетишїїсї керек. Ал учур-
ларда маселе болбойт. Бирок, жого-
руда айткандай тєє буурчак маа-
лында жапырт сугатка киргенде 
суу тартыштык эмне кылсак да бо-
лот. Ошондуктан мурабдар ар бир 
дыйкандын кезегин кїн мурунтан 
тїзїп, ошого жараша график менен 
суу берет. Тїнкї сугат болот. Кээ бир 
дыйкандар сугат сууну ашыгы ме-
нен алган учурлар болбой койбойт. 
Дыйкандардан тартип сактоону та-
лап кылабыз. 2021-жылдын 13-фев-
ралында, кийин 3-марттагы отурум-
дарда «Кыргызгидрометтин» маа-
лыматына таянып, суу тартышты-
гы болот деп ошого карата пландар-
ды тїзгєнбїз. Маалыматта суунун 
камсыздыгы 50-60 пайыз деп берил-
ген, бирок иш жїзїндє 47 пайыз га-
на болуп жатты. Май айларында ко-
торуштуруп сугарууну колго алдык. 

Ошентип, облустагы айрым жерлер-
де суу тартыштык болсо да жалпы 
жонунан сугатчылыкты їзгїлтїккє 
учуратпай абалдан чыктык. 

- Таласта акыркы жылдары 
кокту-колот, жыбыт-жылга, 
айыл ичинде бош турган жер-
лер жылчык калбай айыл чар-
бага єздєштїрїлїп жатат. Сугат 
суунун тартыштыгын бул жаг-
дай дагы жаратышы мїмкїнбї?

- Ооба, Таласта бакчага айлантып 
алган жерлер абдан кєбєйдї. Миса-
лы, Кеў-Кол єзєндїн ичи. Анда ка-
шары бар малчылар жыл бою олту-
рат. Алар кашарынын тегерегиндеги 
бир канча гектар жерлерди єздєш-
тїрїп, ар нерсе айдашат. Бирок, ал 
жерлер сугат жерлер эмес. Мындай 
єзєндєр толтура. Тоодон тїшкєн 
сууну биринчи ошолор буруп, айыл-
дарга суу келбей калат. Айыл ичин-
де, тоо этектеги кашарлардын теге-
рек четинде да ошондой бош жерди 
калтырбай єздєштїрїп алышкан. 
Ал эми Таластагы каналдар мынча-
лык жерге эсептелинген эмес. Бир 
каналдын сыйымдуулугу курулуп 
жатканда 2 миўдей гектарга эсепте-
линсе, азыр 2 миў гектар эмес, ал ка-
налдын алдында 4 миў же 6 миў гек-
тардан ашкан жер аянты сугат суу-
ну талап кылып турат. Єздєштїрїл-
гєн жерлерди кайра эсептеп чыгып, 

паспортизация кылышыбыз керек. 
Ошого жараша каналдардын мїм-
кїнчїлїктєрї билинет. 

- Кара-Буура, Манас жана 
Бакай-Ата райондорунда суу 
жетпей калган жерлер бар. Бир 
кездеги скважиналарды жан-
дандырса маселе чечилет беле?

- Ооба, андай маселелер кээ бир 
райондордо бар. Мисалы, ошол эле 
Аманбаев айылындагы жерлер бар-
дык каналдардын этеги болуп суу 
жетпей калып жатат. Кээ бир суу 
жетпей калган жерлер бар. Союз 
кезинде андай жерлерге жер алды-
нан бургуланган скважиналар ме-
нен суу жеткирилчї. Кийин алар-
дын ичин таш менен толтуруп, бу-
зушкан. Ошол скважиналарды кай-
ра жандандыралы деп жатабыз. Би-
рок, бургулоочу техникабыз эзе-
ли бизде болгон эмес. Жергилик-
тїї фонддордон каражат табыл-
ды. Ушул кїндєрї жер алдынан 
суу бургулоочу машинанын кан-
дай маркасы бизге ылайыктуу деп 
карап жатабыз. Ал машина келип 
калса суу жетпеген кєйгєйлїї жер-
лерге скважина менен суу жетки-
рїї ишин баштайбыз.

- Кыш мезгилине карабай ка-
налдарды тазалоо иши кызуу 
жїрїїдє. Акча каражаты же-
тиштїїбї?

- Биздин чарба кїн суугуча ка-
налдарды тазалоо, ремонттоо иш-
терин жасай беребиз. Суук ка-
туулаганда гана бир аз тыным 
алып, кайра жаз алды менен ка-
налдарга чыгабыз. Себеби, Талас-
тагы каналдардын курулганына ал-
ды 80, арты 40 жыл болду. Сел ал-
ган учурлар болот. Ошонун баарын 
тазалап, иреттеп турбасак, жайында 
суу келгенде кєп кєйгєйлєр чыгышы 
мїмкїн. Элдин баары ушул канал-
дардан келген сууну карап турган-
дан кийин абалына чоў маани бе-
ришибиз керек. Сугатчылык азыр 
мурдагыдай эмес, биринчиден тоо-
дон тїшкєн суу аз, жаратылыш єз-
гєрдї. Климат єзгєрдї деп дїйнєлїк 
адистер улам изилдєєлєрїн берип 
жатпайбы. Мына ошол єзгєрїїлєр-
дї азыр биринчи кезекте талаада-
гы дыйкан жон териси менен сезип 
жатат. А биздин каналдарда суу-
нун жоготуусу 50-60 пайызды тї-
зєт. Ошондуктан бетондолгон ка-
налдарга жетишїїбїз керек. Мам-
лекеттен бєлїнгєн каражатты ушул 
каналдарды бетондоого жумшап жа-
табыз. Мисалы, азыр биз турган Ио-
геносдорф каналын 2-3 жылдан бе-
ри кїз маалында бетондоо ишин жа-
сап келе жатабыз. Азыр биз турган 
аралык 6-чакырымы. Облус жетек-
чилиги да бул кєйгєйдї тїшїндї. 
Жергиликтїї облустук, Талас ра-
йондук Єнїктїрїї фонддору бар. 
“Жер-Їйдєн” соцпакет менен кел-
ген каражаттар бул фонддорго тї-
шїп жатат. Ал фонддорго барып 
биз ушул долбоорлорубузду жак-
тап, алар карап чыгып акча ка-
ражат бєлїштї. Ага чейин 9 млн 

Жашоонун башаты суу менен
Талас башкы суу чарба башкармалыгынын 
башчысы Болотбек БАТЫРКУЛОВ:

"СУГАТ ТАРМАГЫ ЭКИ ЧОЎ 
КАДАМДЫ КЇТЇП КЕЛЕТ"
Акыркы жылдары Таласта сугат сууга болгон тартыштык 
сезилээрлик байкалууда. Адистер тоодон суунун тїшїшї аз болуп 
жатканын айтып жатышат. Ошондон улам акыркы жылдары сугат 
сууну пайдалануу тартиби киргизилген. Ага карабай 2-3 жылдан 
бери айрым жерлерге суу жетпей, дыйкандар жапа чегишти. Учурда 
облустагы каналдарды оўдоо башкы маселе болуп турат. 

сомдой акча каражатын республи-
калык бюджеттен алып ушул ка-
налдарды бетондоого жумшап жат-
канбыз. Ошол жергиликтїї фонд-
дор менен бирге жалпы 67 млн сом-
дой каражат каналдарды оўдоого 
бєлїнїп жатат. Ал каражаттар об-
лустагы эў кєйгєйлїї деген 5 ка-
налга жумшалат. Мисалы, Калба, 
Бердике айыл аймактарын камсыз 
кылган Кайырма каналынын эте-
гиндеги ички чарба каналы бирин-
чиден, каналдын этеги, экинчиден, 
жер кыртышы таштак болгондук-
тан суу жоготуу 60 пайызды тїзєт. 
Ошол Чолок каналынын 1,7 чакы-
рымы ага кошумча 0,6 км аралы-
гын бетондоого 10 млн сом кара-
лууда. Жанындагы Коо каналына 
10 млн сом каралып жатат. Талас, 
Беш-Таш, Їрмарал дарыяларынын 
этеги болгон Шадыкан айыл єк-
мєтїнїн ички чарба каналдарына 
12 млн сом бєлїнєт. Айтор канал-
дарга берилген каражаттар жалаў 
гана бетондоого жумшалат. Мунун 
баары ишке ашып калса 2022-жы-
лы сугат маалында натыйжа били-
нет. Анткени, чоў каналдардан суу 
кууп келип, ички чарба каналдарга 
келгенде жоготуу 60 пайызга чейин 
болуп жатат. 27-ноябрда Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасында бол-
гон кеўешмеде 2022-жылдын су-
гат иштерине даярдык кєрїї тап-
шырмалары берилип, сугат тармак-
тарын иретке келтирїїгє 500 млн 
сом каралды. Бул кабарды суу чар-
ба кызматкерлери аябай туура кє-
рїп, эми суу чарба кызматкерлери-
нин орточо 4 миў сомдон алган эм-
гек акысынын кєбєйїшїнє убакыт 
жакындап калган экен деп кубанып 
жатабыз. Биз мына ушул эки ка-
дамды кєптєн бери кїтїп келдик. 

Биздин азыркы кїнї суу чар-
басына кылган мамилебиз кач-
кан адамды артынан кубалап ба-
ра жаткандай кєрїнїштє десем бо-
лот. Антпей алдынан тосуп кармаш 
їчїн каналдарды бетондоп, єзєн-
дєргє декадалык кєлмєлєрдї ку-
рушубуз зарыл. 

Салика АБДИЕВА,
«Эркин-Тоо»

 Бак отургузуу иштерин жїр-
гїзїї їчїн Достук айыл єкмєтї-
нє 25 512 тїп алча кєчєттєрї єт-
кєрїлїп берилген. Сугат суу менен 
камсыз кылуу жана кунарсыз му-
ниципалдык участокторун єнїктї-
рїї максатында 5 чакан суу сакта-
гыч курулуп, анын ичинен кєлємї                 
400 м3 болгон 1 суу сактагыч, ар 
бири 100 м3 суу бата турган 3 суу 
сактагыч курулган, диаметри 160 
мм болгон єткєрїїчї тїтїктєр, 
диаметри 110 мм болгон 1,5 кило-
метрден ашык єткєрїїчї тїтїктєр 
3 чакырымга жакын жерге тєшє-
лїп, орнотулду.

МАЛДЫ ДА ЛИЗИНГГЕ
АЛГЫЛА

Дыйкан-фермерлерге 2022-жы-
лы лизингге бериле турган каражат 
кєбєйтїлдї. Бул туурасында айыл 
чарба министри Аскарбек Жаныбе-
ков “Биринчи радионун” эфиринде 
билдирди. Министр андан тышка-
ры малдын асылдуулугун арттыруу 
максатында чет єлкєдєн мал алып 
келип, фермерлерге лизингге бе-
рїї планы ишке аша тургандыгын 
белгиледи. 

ЇРЄНДЇ ЖАКШЫРТУУ
2022-жылга Кыргыз Республика-

сындагы їрєндїк фондду жаўыр-
туу їчїн 1 миллиард каражат бє-
лїндї. Бул каражатка дїйнєдєгї 
єсїмдїк єстїрїїчїлїк селекция-
нын эў алдыўкы делген сортторун 
алып келїїгє шарт тїзєт. Мын-
дай шартта дыйкандар 2024-жыл-
га чейин їрєндїн сапатын 100 па-
йыз мыктылап алганга мїмкїнчї-
лїк алышат. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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Тєлєгєн Касымбековдун эл билбеген окуялары

УЛУУ ЗАЛКАРДЫН ТАГДЫРЫНДАГЫ 
КЄЗ ИРМЕМДЕР

ЖАЗУУЧУНУН 
ЖАРЫК ДЇЙНЄГЄ 
КЕЛИШИ

Атасы Касымбек абабыз (Ак-
сы районунун) Ак-Жол айылы-
быздын билимдїї адамы бо-
луп, жаштайынан молдо бала 
аталып, Аксы єрєєнїндє ”кара 
чаар болуш” атыккан Осмонбек 
болуштун катчысы болгон. Чу-
кугандай сєз тапкан, кылычтан 
кайра тартпаган, жамактап ыр-
даган, укурук моюн, узун акыл 
адам болгон экен.

Абабыздын эл бийлегендер, 
кээ бир адамдар  туурасында 
ырдаган ырлары, айтылып кал-
ган лакап сєздєрї ушул кїнгє 
чейин калайык-калктын эсин-
де. Жаштайынан жан шерик 
болгон чаптык кызы Калбї апа 
(кызыл-жарлыктарды чаптыктар 
дешкен) менен кєп жыл ємїр ше-
рик болушуп перзенттери токто-
боптур. Абабыз 59 жаш куракка 
келгенде ємїр єтїп баратканын 
баамдаган зээндїї, акылдуу эне-
биз єзї кеўеш берип, сиўдисин-
дей имерген тегенелик 20 жаш-
тагы Анар апаны атына учкаш-
тырып ала качып келип, нике-
син кыйдырып, тоюн єткєрїп 
баш коштурган экен. Кїндєш-
тїк кылып кїйїкпєй, Анар апа-
ны бєпєлєп асырайт. Жыл ай-
ланып Анар апанын боюна бї-
тїп, уул тєрєйт. Тїлє єткєрїшїп, 
азан чакыртып атын Кудайбер-
ген коюшат. Чаптык кемпир єз 
баласындай асырап “Жараткан 
Эгем бизге тєлєдї, єлгєн балда-
рымдын ордуна тиленгенимди 
берди” деп жїрїп Кудайберген 
аты унутулуп, эл арасында Ти-
леген, Тєлєгєн атыгып, кийин-
черээк паспорт алганда Касымбе-
ков Тєлєгєн деп жазылып, ємїр 
єтєлгєсї болуп калыптыр. Тєлє-
гєн агабыз эс тарткандан баш-
тап эле єнєргє шыктуу, сєзгє ык-
туу болуп, залкар комузчу, ырчы 
Ныязаалы абасынын жанында 
жїрїп (кошуна жашашкан) кїї 
пирине келген далай залкарлар-
ды жашында кєрїп, комуз кїї-
лєрїн, ырларын угуп, сєздєрї-
нє кулак тїрїп угуп калганы чы-
гармачылык  ємїрїнє гїл азык 
болгон.

Касымбек абабыздан теўтуш-
тары: - Ой Касымбек, качан єлє-
сїў, - дешсе, молдо адам: - Кыя-
мат кайыўда єлєм,- деп койчу 
экен. Кудай Таалам тилегин бер-
генби, 1946-жылкы катуу жер ти-
тирєєдє тамдын дубалы кулап 
їстїнє тїшїп, жан таслим бол-
гон экен. Тєлєгєн агабыз Сыны 
айылындагы Алишер Молдокеев 
салдырган орто мектебин бїтї-
рїп, Ак-Жол айылындагы айыл-
дык кеўеште бир жыл катчы бо-
луп иштеп, гїл азыгын эки апасы 
даярдап Таш-Кємїр шаарынан 
товар ташыган поездге салып, 
Фрунзе шаарына окууга жєнє-
тєт. Бєтєн эл, тааныш эмес шаар-
да туугансынып Фрунзе шаар-
дык милициясынын башчысы 

Осмонбек болуштун уулу Жу-
супка кирсе жакшы кабыл албай, 
атасына ємїр бою катчы болгон 
адамдын баласын: - Аа, Касым-
бек куу шыйрактын баласысыў-
бы?- деп мазактап окууга кел-
диўби, куу шыйрактан ким чыгат 
эле?- деп шылдыўдап бийлиги-
не, байлыгына манчыркап чакча-
рылганда зээндїї, зарделїї єспї-
рїм: -Сенден келген жакшылыкты 
кудайдан тиледим,- деп дили сы-
нып чыгып кеткен экен. Ошондон 
кийин тамашалап койсом таары-
нып калдыбы?- деп, адам жибе-
рип чакыртса да  кайрылып ба-
сып барбаптыр.

КОММУНИСТТИК 
ИДЕОЛОГИЯГА 
КАРШЫ КЕЛГЕН 
КЄЗ КАРАШ

Кыргыз мамлекеттик универ-
ситетинин филология факульте-
тине тапшырып єтїп 21 жашын-
да “Кичинекей жылкычы” деген 
алгачкы чыгармасы “Советтик 
Кыргызстан” журналына (“Ала-
Тоо” журналы) басылып чыгып, 
адабият майданындагы чыйы-
ры башталат. Тєлєгєн агабызды 
дїйнє элине тааныткан (80ден 
ашык тилге которулган) чыгар-
масы “Сынган кылыч” тарыхый 
романы 1966-жылы, экинчи жо-
лу 1971-жылы жарык кєрдї. Со-
веттик, комунисттик идеология-
га каршы чыкты, эл арасына жик 
салды, улуттар арасындагы кас-
тыкка жол ачты  дешип, кыргыз-
дын коммунист идеологдору, ада-
бий сынчы “кєсємдєр”, бийлик 
тєбєлдєрї тарыхый романды тєє 
бастыга алышып, єзїн  куугун-
тукташты. “Ала-Тоо” журналы-
нын башкы редакторлугу кыз-
матынан кетиришет. Кызматы, 
иштеп тапкан айлыгы жок жа-
зуучуну Кыргызстан жазуучу-
лар союзунун партиялык чогулу-
шунун кїн тартибинде карашып, 
парт взносту тєлєбєдї, партия-
нын катарынан чыгаруу керек 
деген талкууда Кыргыз эл акы-
ны Аалы Токомбаев: “Ай балдар 
койгула, кыргыздын бир залка-
рын садагага чаппагыла. Тєлє-
гєндєй жазган романист араўар-
да жок. Жумушу жок болсо, жаш 
бойго жете элек беш уул, бир кы-
зы, жары менен дубанадай тен-
тишип жїрїшсє, бул кылганы-
ўар туура болбой калат”, -деп 
сактап калыптыр. Чогулуштан 
чыккандан кийин улуу акын Тє-
кємдї їйїнє ээрчитип барып Та-
рас баласына бокчодогу акчасы-
нан алдырып, ошол мезгилдеги 5 
(беш) миў рубль (бир автомаши-
нанын акчасы) акча берип: “Тє-
лєгєн муюба, чыныгы таланттар-
ды кєрє албагандар кєп болот. 
Бул сага менин жардамым, качан 
мїмкїнчїлїгїў болгондо берер-
сиў, болбосо кечтим, балдарыў-
ды бак, багыў ачылып кетер!” - 
деп батасын берип їйїнєн узат-
кан экен. Куугунтуктагы агабыз, 

биз мектепте окуп жїргєндє 
айылга келип жашап жїрдї. Та-
мынын астында бир тїп арчасы 
болор эле, ошонун кєлєкєсїндє 
машинкасын чыкылдатып жа-
зып олтурганын аўыз кылып ка-
рап жїрєр элек. Чотур деген тая-
кем  курдашы эле. Дайыма бирге 
жїрїшчї, биздин їйгє кєп кели-
шет болчу. Атамдан (сєзмєр, че-
чен эле) єткєн тарых тууралуу 
сурашып, аўгемелешип, керектїї 
жерин Тєкєм жазып алып, чоў 
бактын ичинде айылдагы акса-
калдарды топтоп алышып ол-
турушчу. Апамды Айша апа де-
шер эле. Апам инилерим келди 
деп, баккан коюнан бирди тарт-
тырып сойдуруп, бозо сїзїп бе-
рип, тумшугун жылытып, тїйїн-
чєк тїйїп балдарына алып бар 
деп узаткан кїндєрї кєп бол-
ду. Кыз кишинин туугандарына 
кїйїмдїї болорун апам аркы-
луу туюп билгенмин. Кетмен-
тєбєлїк Алтымыш деген комуз-
чу ала-букалык Калмурат Рыс-
кулов деген журналист достору 
келип айылда дуулдап, комуз 
чертишип, ыр ырдашып, акса-
калдар менен маслеттешип бо-
зо уулап ичишип жїрїшєр эле. 
Ошол жылдардын кїз айларында 
Чотур таякем бизге окшогон жаш 
балдарды топтоп алып айылдагы 
туугандардын алмасын жашикке 
тергизип жыйнап, бул жазуучу 
агаўарга кылган жардамыўар деп 
алкаган. Кєрсє, жону жука туу-
гандарыбыз: “Тєлєгєн, жардамы-
быз ушул, сатып акча кылып ал 
дешип”,-  алмасын беришкен ту-
ра. Ушул жерде айта кете турган 
бир окуя бар. Тєкєм кыйналып 
жїргєндє жакын жолдошу На-
рын областындагы Тянь-Шань 
районунун (азыркы Нарын райо-
ну) коммунисттик партиясынын 
биринчи катчысы Арзимбек Єсє-
ров (Ноокен районунан болгон) 
шаардан жолугуп калып, Тянь-
Шанга алып кетип кєўїлїн кє-
тєрїп жїрєт. 

МАТЕН СЫДЫКОВ 
КОЛ СУНГАНДА 

Ошол мезгилде жердеш агасы 
белгилїї советтик, партиялык 
кызматкер, Кыргызстан КП БК-
нын Нарын обком партиясынын 
биринчи катчысы Матен Сыды-
ковго учураштырганы алып ба-
рыптыр. Кыраакы инсан дил 
маек куруп олтуруп Тєкємдїн 

кєп жылдан бери кызматсыз 
жїргєнїн, жїдєп калганын бай-
кап, облустук керек-жарак коо-
мунун тєрагасын чакыртып, жа-
зуучу менен тааныштырып, сїй-
лєшїп олтуруп, тєрага мен ту-
райын дегенде Матекем узаты-
мыш болуп чыгып: “Бою башын, 
келбетин кара, баары менден бо-
лот, - деп коёт экен. Зирек тєра-
га, тїшїндїм деп кете берип-
тир. Туугандар боор батырыша 
сїйлєшїшїп, эки кїндєй Матен 
акенин жары Алийма апанын ча-
йын ичишип чер жазышат. Тє-
кєм кайтарда областтык керек-
жарак коомунун тєрагасы кыш-
кы, жайкы кылып эки сыйра ки-
йим даярдап бериптир. Тыйын-
дан Матен агасы менен курдашы 
Арзимбек жардамдашып, атайын 
машина буйрутма кылышып уза-
тышыптыр. Кийин Матен агабыз 
Кыргызстан КП БКнын бир чо-
гулушуна Фрунзе шаарына ба-
рып катышып, биринчи катчы                                                          
Т.У.Усубалиевдин кабыл алуу-
сунда болуп, жазуучу Тєлєгєн 
Касымбековдун тагдырын, кыр-
гыздын бир залкар жазуучусу 
кор болуп жїргєнїн айтыптыр. 
Турдакун Усубалиевич идеоло-
гия боюнча Кыргызстан КП БК-
нын катчысы А.Карыпкуловду 
чакырып, Тєлєгєн Касымбеков-
дун кайда экенин, кайсы кыз-
матта жїргєнїн сурайт. Карып-
кулов так жооп бере албай му-
кактанып калат экен. Ошондо 
Турдакун Усубалиевич партия-
лык катуу тапшырма берип, же-
ке кєзємєлгє аларын билдирип 
чыгарыптыр. Бул сєз Матен Сы-
дыковдон чыкканын билип, Т.У-
субалиевдин кабылдамасында 
анын чыгышын кїтєт, чыккан-
да Карыпкулов: 

- Матен Сыдыкович, Тєлєгєн 
Касымбековдун маселесин мага 
эле айтсаўыз болмок, чечип коёт 
элек дегенде:

- Тєлєгєн кєптїн бири эмес, 
кыргыздын бир кырааны. Та-
рыхты жаратаар, тарыхты кал-
тырар залкар жазуучу. Сєздїн 
тїбєлїктїї экендигин унутпа. 
Ушунча жылдан бери кайда эке-
нин, эмне иш кылып жїргєнїн 
билбеген эмне деген катчысыў?- 
деп кагып коюп чыгып кетиптир. 
Ошол окуядан кийин, А.Карып-
кулов Тєкємдї Бїткїл союздук 
автордук укукту коргоо агент-
тигинин Кыргызстандагы бєлї-
мїнїн жетекчиси кызматына да-
йындаган тура.

МОСКВАДАГЫ 
ЖОЛУГУШУУ

Тагдырдын буйругу экен, бир 
мамлекеттик мекемеде жетекчи 
болуп турганымда 2007-жылы 
оппозициядагы “Асаба” саясий 
партиясынан ЖКнын  депутат-
тыгына талапкер болуп каттал-
гандан кийин куру дооматка ка-
былып, кунсуз доого жыгылып, 
кєрє албастардын каарына ка-
лып, адилетсиз бийликтин куу-
гунтугуна кабылып, иштєє мєє-
нєтї алда качан бїткєн, тетикте-
ри талкаланып иштен чыккан, 
акт тїзїлїп чыгышталган 45 миў 
рублдик аппараттын (кыргыз со-
мунун курсуна айландырганда 
900 сом) айынан тергєє жїрїп 
бардык документтерди кєрсєт-
сєм прокурор “жер которуп ке-
тип турчу, бул бийликтин ке-
лечеги жок, кийинчерээк келе-
сиў” деген кеўешин берди. Шай-
лоо мыйзамы боюнча кызмат ор-
дума  кайрадан барышым керек 
эле. Бийликтин токмогу аны да 
жасатпады. Айласыз прокурор-
дун тили менен бир боор эне Рос-
сия деп кирип кеттим. Кесибиме 
байланыштуу Москва шаарында 
“Кыргыз-Инфо” коомдук-саясий 
гезитин ачып, кыргыздын мык-
ты уул-кыздары менен иштешип 
калгам. 2008-жылдын 23-дека-
брында Бишкек шаарындагы бир 
тууган агам Артыкбай телефон ча-
лып, “Тєлєгєн агаў Москва шаа-
рында Чыўгыз Айтматовдун 80 
жылдыгына карата єткєрїлїїчї 
эл аралык масштабдагы илимий- 
практикалык конференцияга ка-
тышканы баратат, эртеў тосуп 
ал”- деп калды. Кыргыз мамле-
кетинин атынан єкїл болуп келе 
жатса, протоколдук режим менен 
жїрєрї анык. Самолёттун Шере-
метьево аэропортуна канчада ке-
лерин, кыргыз элчилигинин кеў-
сесинде канчада болорун тактап 
алып, кїтїп жаттым. Суук, тї-
кїргєн тїкїрїгїў тоўуп тїшкєн 
учур. Келер убактысынан бир 
саат єтїп кетти, тынчсызданып 
кїтїп жаткам. Элчиликтин има-
ратынын астына катардагы так-
си келип токтоп, ичинен Тєкєм, 
аялы Элмира, тутунган кызы, ал-
ты жашар уулу Асылбек тїшїп 
калды. Учурашканда эле жеўе-
биз каарып кирди: 

- Кыргыз Республикасынын 
Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу 
келсе, тосуп албаган силер ким-
сиўер,- деп калды. Мен:

- Ой жеўе, сиздерди тосуп ал-
чулар  кыргыз элчилиги, мен 
туугандык милдетимди аткарып 
тосуп турам,- десем, элчини ча-
кыр дейт. Тїнкї саат 20.00дєн 
єтїп калган, кайдагы элчи. Дас-
торкондуу экен, чемодандан 
кєп нерсе жок. Тегеренип жїр-
гєн кыргыз балдарга жардамда-
шып койгула, жазуучу Тєлєгєн 
абаўарга десем учурашканына 
курсант болушуп атайын даяр-
далган бєлмєгє ташып киришти. 
Дасторкон жайылып, элчилик-
тин имаратындагы ресторандын 
кызматкерлери тейлешип чуркап 
жїрїшєт. Мємє-жемиштен баш-
тап, улуттук спирттик ичимдик-
тер, казы-карта, чучук. Элчилик-
теги жооптуу Анара дегенге те-
лефон чалып:

(Уландысы бар)

Ооганбек СТАНБЕКОВ, 
жазуучу-драматург 

Кыргыз Республикасынын Баатыры, Кыргыз эл жазуучусу Тєлєгєн 
Касымбековдун кєзї тирїї болгондо 2021-жылдын 15-январында 
90 жашка чыкмак. Арман дїйнє, кыргыз элине бир келген сєз 
кереметинин, кудуретинин нукура сїрєткери, акылдын уюткусу, 
жан дїйнєўдї тїйшєлтїп ата салт, нарк-насилдин, їрп-адаттын 
уўгусун, туундусун туюндурган асыл, ыйык залкардай кєсєм инсанды 
Теўирим кыргыз элине ыроолор бекен деген тилекте агамдын 
кєпчїлїк эл биле бербеген тагдыр жолу тууралуу айтып берїїнї 
ылайык кєрїп отурам.
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- Кантєрє Жантєрєевич, 
Катта-Талдык айыл єкмєтїн-
дє канча айыл, канча кожолук 
бар?

- Биздин айыл єкмєттє 10 айыл 
бар, 18 миў 105 адам жашайт. Се-
гиз айылда жалпы билим берїїчї 
орто мектеп, эки айылда баштал-
гыч мектеп бар. Їч айылда ме-
дициналык бейтапканалар, беш 
айылда алгачкы жардам кєрсє-
тїїчї дарыгерлер тобу иштейт. 

- Айылдарда, бала бакча, жол 
сыяктуу маселелер кандай че-
чилип жатат?

- Беш айылда бала бакчалар иш-
тейт. Айылдардын инфраструкту-
расын жакшыртуу боюнча да бир 
топ иштер жасалып жатат. Бы-
йылкы жылы Ош – Эркечтам ба-
гытындагы тєрт жарым чакырым 
жолго жол чырактарды коюу иш-
тери жїргїзїлєт. Алгач Баш-Булак 
айылына да їч чакырым жолго 
жарыктандыруу иштери жїргїзїл-
гєн. Айылдардын ички кєчєлєрїн 
жарыктандыруу да колго алынды. 
Мисалы, Баш-Булак айылындагы 
Токтогул, Жаўы-Турмуш, Манас 
айылдарындагы жаўы кєчєлєр-
дїн баарына жол чырактар коюл-
ду. Андан тышкары мектептер-
дин материалдык-техникалык 
базасын чыўдоо їчїн бир топ 
каражат жергиликтїї бюджет-
тен каралып, электр жарыгы 
менен їзгїлтїксїз камсыз кы-
луу, акыр-чикирлерин чыгаруу 
сыяктуу иштер да жїрїп жатат. 
Ал эми мектептерден Садирбай 
айылындагы Жылуу-Суу мекте-
бин ысык тамакка єткєрдїк. Ан-
дан мурда Кызыл-Ордо айылын-
дагы Орто-Мечит мектеби єткєн. 
Эми дагы эки мектепти єткєрє-
лї деп пландап жатабыз. Ал їчїн 
ошол мектептердеги ашканаларды 
оўдоп-тїзєє иштерин жїргїзєбїз. 
Ачы айылында “Кєгїлтїр асман” 
деген бала бакчабыз бар, дээрлик 
эки тайпасында теў эмеректери 

жаўыланып бе-
рилди. Былтыркы 
жылы Баш-Булак 
айылында 6 гек-
тар жерге бїтїн-
дєй Тїштїк айма-
гындагы чоў ин-
фекциялык оорукана курулуп, 
пайдаланууга берилди. Азыр эл-
дер Баткен, Жалал-Абад облус-
тарынан бери келип, дарыланып 
жатышат. 

- Элди иче турган таза суу 
менен камсыз кылуу маселеси 
кандай чечилип жатат?

- Талдык айылында тєрт жарым 
чакырым аралыкка суу куурларын 
коюп, элди иче турган таза суу ме-
нен камсыз кылганбыз. Ал суу бу-
лактын кєзїнєн алынып, мындан 2 
ай мурда эле пайдаланууга берил-
ди. Ал эми 2022-жылы Талдык айы-
лындагы Ивановка конушун таза 
суу менен камсыз кылуу їчїн тєрт 
жарым чакырым аралыкка суу жет-
кирїїнї пландаганбыз. Єткєн жы-
лы жергиликтїї бюджеттин эсеби-
нен Ачы, Баш-Булак айылдарын-
да таза суу пайдаланууга берилди. 
Ал эми тоолуу Кара-Сєгєт айылы-
на 16 чакырым жерге таза суу тар-
тылып келинди. Айрым бир айыл-
дардын кыска, чолок кєчєлєрїндє 
суу чыкпайт, аларга да быйылкы 
жылы суу чыгарып беребиз. 

- Ачы айылында жашаган 
адамдарга жер тилкесин бе-
рїї маселеси интернеттерге, 
сайттарга чейин чыгып, бир 
топ ызы-чуу жаратканын би-
лем. Ал меселе кандай чечи-
лип жатат? 

- Ал жер тилкелери 2006-жылы 
чийилип, документтери даярдал-
ган экен. Ошол кездеги айыл єк-
мєт башчысы жасаган. Мыйзам 
боюнча жер тилкеси Тїштїк ка-
налдан 20 метр алыстыкта жайга-
шыш керек. Ал долбоордо сактал-
ган. Бирок, азыркы талап боюнча 
40 метр болуш керек экен. Бул єзї 

атайын бетон менен тосулуп кол-
го жасалган канал. Ошол їчїн ара-
лыгы 40 метр болуш керек. Азыр 
эми ошол алгач тїзїлгєн боюнча 
эле калды. 

- Кара-Суу району калк эў 
жыш жайгашкан район. Элдин 
саны да жыл єткєн сайын єсїп 
жатат. Дегеле тургундарды жер 
тилкеси менен камсыз кылуу 
иштери кандай жїрїїдє? 

- Трансформациядан єткєрїї 
їчїн 78 гектар жерди сунуш кыл-
ганбыз. Беш жыл артынан жїгї-
рїп жїрїп, єткєн жылы 45 гектар 
жерге чечим чыгарып беришкен. 
Анын беш гектар жерине, Эшме 
айылында жетим-жесирлерге деп 
156 кожолукка арабдар їй салып 
жатат. Бардыгы болуп 36 їй ку-
рулат. Азыр їйлєрдїн пайдубал-
дары куюлуп, дубалы тургузулуп, 
бир-эки їйдїн чатыры да жабы-
лып бїттї. Ошол эле инвестор-
лор Эшме айылында 240 орундуу 
мектептин курулушун башташ-
кан. Турак жай салганга келген-
де єтє чоў тїйшїк бар. Бир жа-
рым миўге жакын адам кезек-
те турат. Ал эми жанагы транс-
формация болгон 39 гектар жер-
ди бєлїштїрсєк 600гє жакын ко-
жолук жер тилкелери менен кам-
сыз болот экен. Калганы да кезек 
кїтїп турушат. Ошол їчїн калган 
38 гектар жерди да трансформация 
жасап бергиле деп кайрылып жа-
табыз. Жер маселеси оў чечилип 
калса кезекте 10-15 жылдап тур-
ган адамдардын негизги талабы 
орундалат. 

- Катта-Талдык айыл єкмє-
тїндє канча гектар айдоо, кай-
ракы жерлер бар?

- Бизде жалпысынан 26 миў 
396 гектар жер аянты бар. 
Анын 16 миў 316 гектары жа-
йыт, їч жарым миў гектары 
кайрак, 380-400 гектардай чєп 
чаба турган жер, болгону 182 
гектар суулуу жерибиз, ал эми 
кайра бєлїштїрїї фондунда 52 
гектар гана айдоо жерибиз бар. 
Суулуу жер тартыш болгонду-
гуна байланыштуу кєйгєйїбїз 
да кєп. Райондогу суулуу же-
ри жок катары саналган айыл 
єкмєттєрїнїн катарына кире-
биз. Бизде жайыт, анан чєп чаба 
турган жерлерибиз кєп. Ошол 
жерлерге ачык аукцион уюш-
турсак жергиликтїї бюджет-
ке тїшє турган тєлємдєрїбїз 
да кєбєйїп жатат. 

- Айыл єкмєттїн бир 
жылдык бюджети канча? 
Ал акча айыл элинин кєй-
гєйлєрїн чечїїгє жетеби?

- Жалпы бюджетибиз 26 
миллион сом, анын 3 миллион 

600 миўи атайын эсепте (спецу-
чёт) деп коет, а нак єзї 22 мил-
лиондун тегерегиндеги бюджет 
бекитилет. Анын 7 миллионго 
жакыны жергиликтїї бюджеттен 
тїшєт. 12 миллиону республика-
лык бюджеттен келет. Патенттен 
4 миллион сом тїшєт, ошентип 22 
жарым миллион деп бюджетибиз-
ди бекиткенбиз. 

- Демек сиздерде мал чарба-
сы жакшы єнїккєн экен. Ан-
да айыл єкмєтїндє этти, сїт-
тї кайра иштете турган чакан 
ишканаларды салуу планда 
барбы? 

- Бизде трансформация болгон 
6 гектар жерибиз бар, ошол жерге 
логистикалык борбор салалы де-
генбиз. Бирок, инвесторлор жак-
шы келбей жатат. Аларга шаарга 
жакын жер керек экен. Баш-Булак 
айылына жакын жерде тєрт гектар 
жерибиз бар, ал жерге єнєр жай 
багытындагы этти кайра иште-
тїїчї ишкана куралы деп тура-
быз. Бул багытта вице-премьер-
министр Арзыбек Кожошев ме-
нен да сїйлєштїк. Жогорку Ке-
ўештин эки-їч депутаты да кири-
шип иштеп жатат. Жерин транс-
формацияга даярдап бердик. Бы-
йыл чечилип калса жакшы болот 
эле. Кызыл-Ордо айылында мра-
морду кайра иштетїїчї ишкана 
ачалы деп жатабыз. Эки гектар 
жерге жайланышат, азыр керек-
тїї иш кагаздарын бїтїрїї иш-
аракеттери жїрїїдє. Ошондой эле 
10 гектар жерге ташты майдалоочу 
ишкананын курулушун да план-
даштарып койдук.

- Мрамор таш сиздердин 
айыл єкмєттїн аймагында 
барбы?

- Ооба. Чыйырчыкта бар. Ал єзї 
биздин айыл єкмєттїн аймагында 
турат. Бирок, айрымдар бул Алай 
районуна карайт деп, талашка тї-
шїп жатат. Ким иштетсе да элге 
пайдасы тийсе болгону. Азыр чал-
гындоо иштери жїрїп жатат. 

- Башка кен байлыктар бар-
бы? 

- Жок. Болгону эл ичинде айты-
лып жїргєн “ак койлордун” фер-
масы бар. Бул митис койлор Катта-
Талдык совхоз болуп турган учур-
дан бери багылып келет. Союз ку-
лаганда жоголуп кеткен эле, азыр 
акырындап калыбына келип жа-
тат. Анан да технопарк куралы деп 
аракет кылып жатабыз. Инвестор-
лорго бардык шартты тїзїп бере-
биз деп милдеттенме алганбыз. 
Эгер ал курулуп калса эркин эко-
номикалык аймак сыяктуу ишка-
на болуп калат. 

- Ош шаары кеўейип, сиз-
дер жакка жылып келе жатат. 

Оштон тїз маршруттук кат-
тамдар жїрїп калыптыр. Ошол 
їчїн инвесторлор эч ойлонбой 
келе берсе болчудай. Єзїўїз-
дєр да эл аралык уюмдарга дол-
боорлорду жазып, аракет кы-
лып жатасыздарбы?

- Колдон келген, мїмкїнчїлїк 
жеткен жерге чейин аракет кы-
лып жатабыз. Ошол їчїн арабдар 
келип бей-бечараларга їй салып 
берїїдє. Башка бир инвесторлор 
Тогуз-Булак деген айылыбызга 
медициналык бейтапкана салга-
ны жатышат. Бирок, республика-
лык бюджеттен да жардам алышы-
быз керек. Кара-Сєгєт айылын-
дагы мектеп шарты катаал жерде 
жайгашкан, эски. Ал электр энер-
гиясы менен жылый турган. Азыр 
электрдин кубаттуулугуна чек-
тєє киргизилгенден бери мектеп-
ти жылытыш кыйын болуп кал-
ды. Ошол їчїн кємїргє єткєрсєк-
пї деген чечимге келдик. Электр 
энергиясы менен жылытылган 
эки-їч эле мектеп калды. Буюр-
са, бардыгын кємїргє єткєрєбїз.

- Жыл сайын жаз айларын-
да жер кєчкї жїрєт. Сиздердин 
айыл єкмєттє ошондой кооп-
туу жерде жайгашкан айылдар 
барбы? Эгер бар болсо аларды 
башка жакка кєчїрїї маселеси 
кандай чечилип жатат?

- Кооптуу аймакта жайгашкан 
Кара-Сєгєт деген айылыбыз бар. 
Аларды кєчїрїп келгенбиз. Би-
рок, бир тобу дале болсо кетпейм 
деп кєшєрїп жашап жатат. Єтє 
кооптуу деп табылган 7 їй-бїлє 
бар. Алар коктудан тїшкєн селдин 
оозунда жайгашкан. Быйыл жазда 
аларды сєзсїз кєчїрєбїз. 

- Айыл єкмєтїндє дагы кан-
дай кєйгєйлєр бар?

- Президент да элге кызмат кєр-
сєтїїнїн жєнєкєй, жеўил жолун 
тапкыла деп айтып жатат. Бизде 
эки-їч жыл мурда “Таза коом” де-
ген ишкана ачылып, паспорт алчу-
лардын баарын жеринде тейлеп, 
кызмат кєрсєтє баштаган. Аппа-
раттары турат, штат жок деп ошо-
ну районго алып кетип калыш-
ты. Эл убактысын, акчасын ко-
ротуп, паспорт алыш їчїн Кара-
Сууга барууга аргасыз болууда. 
Ал жерге барса узун кезек. Жетсе 
жетип, жетпесе убара болуп кай-
ра келет. Адамдардын єлгєндїгї 
тууралуу справканы алыш їчїн 
да ЗАГСка барууга туура келет. 
Ал жерде тим эле тєє басты бо-
луп кезек кїткєн адамдар. Ошон-
дуктан элди кыйнабай паспорт 
столду баштагыдай эле айыл єк-
мєттїн аймагына калтырып кой-
со, єтє жакшы болмок. Бул иштер-
ди эзелтен айыл єкмєттїн катчы-
сы аткарып келген. Азыр эми 400 
миўден ашуун эли бар Кара-Сууга 
жалгыз бир ЗАГС кантип їлгїрїп 
кызмат кылат. Ошол їчїн ал кыз-
маттардын баарын айыл єкмєтї-
нє кайтарып алып келиш керек. 
Мисалы, Талдык айылынын жа-
шоочулары Кара-Сууга барып ке-
лиш їчїн 200 чакырым жол жї-
рїш керек болот. “Таза коомдун” 
аппараттары азыр деле бизде ту-
рат, штат берип эле кызматкерин 
олтургузуп койсо болду, иш ула-
нып кетет. Анан “Санарип аймак-
ка” єткєндє їйдїн документи бо-
луш керек. Документи жок їй-
лєр бизде да бар. Алар учурунда 
мыйзамдуу эле жол менен салган, 
бирок їйїнє документ алган эмес. 
Ата-энеси єтїп кеткен, ал їй ошол 
боюнча їйдїн кичїї баласын-
да калган. Документи жок. Ушул 
сыяктуу кєйгєйлєр бар. Аларды 
сєзсїз чечебиз.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Айылдын ак таўдары

БИР ЫПТАСЫН ТОО, БИР ЫПТАСЫН 
ШААР БАСКАН АЙЫЛ ЄКМЄТЇ

Кара-Суу районундагы Катта-Талдык айыл єкмєтї 
союз кезинде Катта-Талдык асыл тукум мал чарба 
совхозу деп аталып  эт, жїн багытындагы меринос 
койлорду багуу менен бїт союзга аты чыккан 
алдыўкы чарба болгон. Союз тарагандан кийин ал 
койлор да, койлордун коргону да таланып-тонолуп 
жок болду. Бул айыл єкмєтї Ош-Памир трассасынын 
жээгинде,  шаардан болгону 12 чакырым аралыкта 
жайгашкан. Даўазалуу  Курманжан Датка энебиздин 
бир єргєєсї да убагында ушул аймакта болгон. 
Эгемендик жылдарында базар мамилесинин 
чапкынына туш болгон бул чарба кантип жашап 
кетти, азыркы ал-абалы, элдин кїнїмдїк жашоосу 
тууралуу билїї їчїн Катта-Талдык айыл єкмєтїнїн 
башчысы Кантєрє Жантєрєевди кепке тарттык.
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Ыр куржун

УЗАКБАЙ уулу Камчыбек:

“Кол булгап менден алыс учтуў жаўы, 
кош болгун бактым менин туткундагы”

Узакбай уулу Камчыбек 1996-жылы  10-декабрда Ош облусунун 
Єзгєн районуна караштуу Зергер айыл єкмєтїндєгї Жаўы-Айыл 

айылында тєрєлгєн. 2014-жылы ошол эле айылдагы №78 Молдошбай 
Жолдошалиев атындагы орто мектебин бїтїргєн. Ч.Айтматовдун 90 

жылдыгына карата Ош шаарындагы ЖОЖдор арасында єткєрїлгєн 
“Жаш акын-2018” сынагынын жеўїїчїсї, Э.Эрматов атындагы 

адабий сыйлыктын лауреаты жана “Алакандагы кїн” аттуу ырлар 
жыйнагынын автору. “Жигер” чыгармачыл жаштар борборунун 

мїчєсї. Учурда Ош технологоиялык университетинин архитектура 
жана курулуш факултетинде магистр жана “Нуркелди курулуш” 

компаниясынын адиси.

КУСАЛЫК
Сансыз ойлор, санаалардан тутанып,
Сай-сєєгїмдї зырыкыратты кусалык.
Сары оорудан саратандай саргайып,
Сага жетпей турам азыр тушалып.

Кєздєрїўє чєккєн кезде жаўы эле,
Кєєдєнїмє аныў укмуш дары эле.
Кєрїшкєндє жытыў сиўген баягы,
Кєйнєгїмдї жуубай жїрєм дагы эле.

Кїлє тиктеп сылаганда саамайыў,
Кїн жїзїўдєн кєрїнчї эле таалайым.
Кїйїт каптап дїйнєм азыр караўгы,
Кїн жїзїўдєн жарык чаччы барайын.

Кєєдєнїмє кусам батпай кашайып,
Кєлдєй толкуп кєздєн чыгат жаш агып.
Кєргїм келип кээде сени тїшїмдє,
Кєйнєгїмдї кийип уктайм жасанып.

БАКТЫЛУУ БОЛ

 Кол булгап менден алыс учтуў жаўы, 
 Кош болгун бактым менин туткундагы.

 Бактылуу жашайм эми сенин курган,
 Бактыўдын мага тийип учкундары.

 Ємїрдє баары сїйгєн, ашык беле, 
 Єзїўдї кїнєєлєйсїў жашып неге. 
 Єгєйлєп менсиз келген єз бактыўды,
 Єкїнїч менен келген бакыт дебе. 

 Сен чанган бакыт арман башкаларга,
 Кабыл ал билесиў жок башка арга. 
 Убайым тартып сенден бакыт єзї, 
 Уруксат сурап турат астанаўда.

 Таарынба биздин кїндєр аздыгына,
 Тапшырдым буйруп койгон тагдырыўа.
 Коломтоў оту жанды ушул тїнї, 
 Кошулуп да бир жаздык, жаздыгыўа.

 Тїйшєлїп тїмєн ойдон туталанып, 
 Тїгєнбє бул жашоодон ушаланып.
 Башкалар бактыў байлап койгон жерде,
 Бак болуп мємєлєгїн бутак алып. 
 

АЛАКАНДАГЫ КЇН

Кїндє эрте апам мени ойготуп,
Кїн чыкканча айдап уйга, кой кошуп.
Кїндї эўсеп кїткєн кезде тескейден,
Кїн тєрєлчї бийик тоолор толготуп.

Аруу, таза наристедей жылмайган,
Аска-зоодон кїн чыкканда кылайган.
Алаканга кїндї салып кєтєргєм,
Аяп, тилеп кулабашын кудайдан.

Черим канбай, мээри єтпєй кийимден,
Чечинип мен, кїн нурунан шимиргем.
Кїндїн дагы кїнї бїтїп калганда,
Кїн коштошчу кызыл чоктой иўирден.

Билем кээ бир кїн тєрєлбєй єлгєнїн,
Жамгыр кїндї жууганын да кєргємїн.
Ак булуттар кымтып кїндї кепиндеп,
Билбейм бирок, кайда катып кємгєнїн.

Билсем баары балалыктын єрнєгї,
Баягыдай кїн тєрєлїп єлбєдї.
Кїн тєрєлїп єлбєй, а мен ошондо,
Кїндє жаўы тєрєлїпмїн єлгєнї.

ЄМЇРДЇН ЄМЇРЇ-БИЗ

Жан берип, кайра ордуна жан алышкан,
Жашоого биз жаралып, агарып таў.
Кошулуп бул ємїрдїн дайрасына,
Кол жууйбуз аруу, таза балалыктан.

Толкусак тоону бузуп ташкыныбыз,
Токтобой суктануудан жакшы ырыбыз.
Сїйїлїп, сїйїп жашап бул ємїрдє,
Сїйїїгє курман болот жаштыгыбыз.

Бар сымал улуулардан аласабыз,
Бакытын, ємїрїн да талашабыз.
Багынтып кайра бизди, бизден жаштар,
Бар-жогун таштап кетип баратабыз.

Єлїмгє кандай айла таба алабыз,
Єлєбїз, биз да кєргє камалабыз.
Ємїргє чындыгында биз адамдар,
Ємїрдїн ємїрї їчїн жаралабыз.

БИЗДИН ЇЙ-БЇЛЄ

Атам, апам, бир туугандар кїнїгє,
Ар кай жакта, толук эмес їй-бїлє.
Абалкыдай бир туугандар колду жууп,
Арчынбастан калдык бирге сїлгїгє.

Бири окуп, бири иштеп жошулуп,
Бир туугандар бирден кетип отуруп.
Бизге ата-эне жол кєрсєтїп узадык,
Бул турмуштун агымына кошулуп.

Короо-жайда: уйлар, койлор, эчкилер,
Козгоп мойнун бизди кїтїп, кеч кирер.
Кошо єскєн бир туугандар, акыры,
Коломтосун куруп жїрєт -, деп билер.

Биз куштардай канат кїїлєп, жайыл-
дык,

Бири Маскєє, бири оштук, айылдык.
Бир бєлмєдє катар жаткан кїндєрдї,
Бир туугандар, эўсеп кїттїк, сагындык.

Спорт

Єткєн жылдын жыйынтыгы 
менен кїрєш боюнча спортс-
мендерге жана машыктыруучу-
ларга Бишкек шаарынан он ба-
тир белекке тапшырылды. Ал-
бетте бул белектерге  спортчу-
ларыбыз нукура маўдай тер эм-
геги менен жетишкендигин ба-
са белгилеп айтсак болот. Се-
беби, Олимпиада оюндарынын 
кїмїш, коло медалдарын, дїй-
нєлїк чемпионаттын алтын 
медалдарын жеўип алуу оўой 
эмес. Батир алган спортчула-
рыбыздын аттарын атаганда  
эле белекти татыктуулар ал-
ган турбайбы деген тыянак-
ка келет экенсиў. Алсак, Токио-
до 2021-жылы болуп єткєн Олим-
пиада оюндарынын коло медалы-
нын ээси, Осло шаарында дїйнє 
чемпионатынын жеўїїчїсї Ай-
сулуу Тыныбековага 1 бєлмєлїї 
2 батир, Ослодогу кїрєш боюн-
ча дїйнє чемипионатынын кї-
мїш медалынын ээси, Белград-
да болуп єткєн 23 жашка чейин-
ки жаштар арасындагы дїйнє чем-
пионатынын жеўїїчїсї  Эрназар 
Акматалиевге 2 бєлмєлїї батир, 
ал эми даўазалуу балбандарыбыз 

Мээрим Жуманазаровага, Айпе-
ри Медет кызына, Бекболот Мыр-
запар уулуна, Алибек Осмоновго, 
машыктыруучу Нурбек Изабековго 
1 бєлмєлїї батирлер демєєрчїлєр 
жана ар кандай уюмдар тарабынан  
тапшырылды. Ошондой эле спорт 
аренасында ири ийгиликтерге же-
тишкен спортчу балбандардын жа-
на машыктыруучулардын жоон то-
бу акчалай сыйлыктар менен сый-
ланышты.  

Абдимухтар АБИЛОВ

ДЇЙНЄ БАЛБАНДАРЫ БИШКЕКТЕ
СПОРТСМЕНДЕРГЕ СЫЙ-УРМАТ

Россиялык даўаза-
луу кїрєш балба-
ны Олимпиада жана 

Дїйнє чемпиону Роман Вла-
сов келечегинен кєптї їмїт-
тєндїргєн кыргыздын жаш 
балбаны Акжол Махмудов-
ду расмий тїрдє килем їс-
тїндєгї кїрєшкє чакырып 
жатканы кїрєш кїйєрман-
дарынын бїйїрїн кызытпай 
койгон жок. Бир чети дїй-
нєгє таанылган бул атлет-
тин кыргыз балбанын кї-
рєшїїгє чакырып жатканы 
сыймык болсо, экинчи жак-
тан алганда намыстын да 
иши.  Мындай караганда кї-
рєшкє чакырып жаткан Ро-
ман Власов да, єзїн эр ойло-
гон атактуу орус балбаны ме-
нен кїрєшїїдєн баш тартпа-
ган Акжол Махмудов да жї-
рєктїї экен. Бул эки балбан 
Бишкекте Россиянын, Кыр-
гыз Республикасынын жа-
на дїйнєнїн эў атактуу ат-
леттеринин катышуусунда 
єтїїчї Эл аралык турнирде 

беттешмекчи. Ошондой эле 
бул турнирде кыргыз элинин 
чоў сыноолордон єткєн мык-
ты балбандары да чет єлкє-
лєрдєн келген балбандар ме-
нен кїч сынашмакчы.

Бул турнирди єткєрїїчї-
лєр катары Россиянын спорт-
тук кїрєшїнїн Федерациясы 
жана Кыргыз Республикасы-
нын спорттук кїрєш Федера-
циясы уюштурат. Турнирди 

єткєрїїнїн тїйїндїї масе-
лелери чечилип, єтє турган 
убактысы белгиленген соў, 
UWW - Кїрєштїн Бирик-
кен Дїйнєсїнє, бул мелдеш-
ти эл аралык мелдештердин 
календарлык планына кир-
гизїї жєнїндє расмий тап-
шырык жєнєтїлмєкчї. Демек 
биздин єлкє кїрєш боюнча 
дїйнєлїк масштабдагы мел-
деш єтєрїн кїтїїдє.
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Тарбияда тыныгуу жок

«Байчечекей» бєбєктєр журналынын башкы 
редактору Токтосун САМУДИНОВ:

- Токтосун агай, сиз  “Байче-
чекей” журналынын алгачкы 
санынан бери башкы редак-
тор болуп келе жатасыз. Биз 
бир кезде кїтїп, сїйїп оку-
ган сїйїктїї журналыбыз-
дын жаралуу тарыхын айтып 
берсеўиз?

- “Байчечекейдин” эў биринчи 
саны  єткєн кылымдын 1977-жы-
лы жарыкка чыккан. Андан бе-
ри жарым кылымга жакын уба-
кыт єтїптїр. Ошол кезде жаш-
тар їчїн “Ленинчил жаш”, орус 
тилдїї жаштар їчїн “Комсомо-
лец Киргизии”, жеткинчек ку-
рактагылар  їчїн “Жаш Ленин-
чил”, “Кыргызстан пионери” 
гезит-журналдары бар эле. Би-
рок, кичинекей бєбєктєр їчїн 
журнал жок болчу. Башка союз-
дук республикаларда эў кенже 
окурмандар їчїн атайын жур-
налдары чыкчу. Биздин ада-
бият, маданият жаатындагылар 
“эмне їчїн  бєбєктєр їчїн жур-
налыбыз жок?” деген маселени 
кєтєрїштї. Ошондо 1976-жыл-
дын 24-декабрында “Байчече-
кей” балдар журналын чыгаруу 
жєнїндє Кыргызстан КП Бор-
бордук Комитетинин отурумун-
да атайын токтом кабыл алынып, 
ага Кыргызстан КП Борбордук 
Комитетинин катчысы Турдакун 
Усубалиев кол койгон.

- Журналды “Байчечекей” 
деп ким атаган?

- Мен журналдын биринчи ре-
дактору болгондуктан, атын єзї-
ўїз койдуўуз беле деп кызыгып 
сурагандар кєп. Журналды чыга-
руу боюнча атайын токтом чык-
канда эле “Байчечекей” (“Подс-
нежник”) деп жазылып жїрєт. 
Демек, Турдакун Усубалиевич 
єзї койсо керек. Анткени, тил-
ди сїйїїнїн, єнїктїрїїнїн би-
ринчи тепкичи эне болсо, бешик, 
бала бакчадан кийин эле “Бай-
чечекей” журналы болду.  Ошол 
убакта эне тилибизди єнїктїрїї, 
сактоо милдети биздин журналга 
жїктєлгєн. Бул вазийпаны кан-
чалык деўгээлде аткара алдык, 
ага окурмандар калыс. Журнал 
кандай болбосун ушул милдет-
ти 45 жылдан бери аркалап ке-
ле жатат. 

- Союз учурунда поч-
та менен ар бир їйгє гезит-
журналдар келчи. Эгемендик-
ти алганы базар экономикасы-
нын шартында дээрлик бар-
дыгы жашап кете алган жок. 
Мына ушундай кыйынчылык 
учурга карабай чыгып келе 
жаткан “Байчечекей” кандай 
жолду басып єттї?

- Албетте, биринчи кезекте 
каржынын тартыштыгы бизде да 
болбой койгон жок. Экинчиден, 
мамлекеттин саясаты єзгєрїп, 

базар экономикасына єтїп кет-
тик. “Каражатты єзїў тап, кара-
жаныў єзїў бак” деген мамиле-
ге єткєн учур болду. “Кыргыз-
стан маданияты”, “Кыргызстан 
аялдары”, “Чалкан” деген гезит-
журналдардын артынан куба-
лап жїрїп окучу элек. Бул гезит-
журналдар жоюлуп кеткенде эў 
кенже окурмандардын журналы 
“Байчечекейге” да ошол кезде-
ги бийлик тарабынан тїшїнбєс-
тїк мамиле болду. Бардык гезит-
журналдар жоюлуп жатат, бал-
ким кийин чыгарабыз деген кыс-
ка ойдо болушту. Биздин жур-
налдын татаалдыгы тєрт тїрлїї 
боёк менен чыгабыз. Кагаздары-
быз да, боёкторубуз да Москва-
дан келчї. СССР жоюлуп кетти. 
Ушундай шартта аябай кымбат-
ка турат экен. Муну єкмєт кар-
жылай албай калды. Ошол їчїн 
журналды жоёлу же 3-4 айда бир 
жолу чыгарарсыўар дешти. Биз 
макул болбой нечен ирет тиеше-
лїї жерлерге кайрылганбыз. А 
тїгїл “Вечерний Фрунзе” гезити-
не журнал жоюлуп кетпеши ке-
ректиги тууралуу макала жазган-
быз. Анткени, согуш мезгилин-
де, кыйынчылык убактарда да-
гы гезит-журналдар чыгып кел-
ген. Тарбияга тыныгуу болбойт. 
Балдар їчїн эне тилди сїйїїгє, 
єнїктїрїїгє болгон тарбия сак-
талышы керек деген максат ме-
нен катуу кїрєш жїрдї. Ырас, 
эки айда бир жолу чыгып кал-
ган убак болду. Бирок, бул уба-
кыт аралыгында унутулуп деле 
калат экен. Эл дагы жабыла кол-
дошуп кайрадан журнал ай са-
йын чыга баштады. Силерге ок-
шогон бир кездеги окурманда-
рыбыз “ушундай кыйын учурда 
журнал кантип сакталып калды, 
касиети барбы?” деп сурап калы-
шат. Ал башкы редактордун кы-
йындыгынан деп айта албаймын. 
Чындыгында бир касиеттїї нер-
се барбы деп ойлойм. Бардыгы-
быз кыргыздын баласы эмес-
пизби. Байчечекей карды тешип 
єсїп чыккан гїл. Ошондой ба-
зар экономикасынын заманынын 
бороон-чапкынында “Байчече-
кей” карды тешип чыгып, бїгїн-
кї кїнгє чейин єсїп жатканын 
белгилеп койсок болот. Бир кез-
де 80 миў нуска менен чыкчубуз. 
Мурда бир чоў район 5 миў нус-
кага жазылса, азыр республика 
боюнча 5 миў нуска менен чыгып 
жатабыз. Кээде 6-7 миў нуска-
да чыгып калган учурлар болуп 

калат. Албетте, азыркы шартта 
мындай нускада чыгуу жакшы 
эле нерсе. Бул жєн эле гезит эмес, 
тєрт тїрдїї боёк менен чыккан  
китепче.   

Биздин алгачкы окурмандары-
быздын жашы 50-60тан ашып, 
небере кїтїп калышты. Азыр не-
берелеринин колунан кєргєндєр 
журналдын дагы деле чыгып 
жаткандыгына таў калышат. Эне 
тилибиз жоголсо, улутубуз жо-
голот. Улут жок болсо мамлекет 
да жок болот. Канчалаган эл жо-
голуп кеткенин тарыхтан биле-
биз. Ошондуктан, эне тилибизди 
сактоодо єз тармагыбызда ара-
лашып, мээнетибиз артып кал-
ганына єзїмдї бактылуу сезем.

- Агай, журналда 45 жыл-
дан бери башкы редактор бо-
луп келе жатасыз. Жарым кы-
лым убакытка жакын карма-
лып калганыўыздын себеби 
эмнеде? 

- Насип, тагдыр байлап кой-
гон нерселер болот. Бул макта-
ныч эмес, факт. Мен башкы ре-
дактор болуп дайындалганым-
да 34 жаштагы жигит болчумун. 
Мен ал кезде 200 миў нуска ме-
нен чыккан “Ленинчил жаш” ге-
зитинде иштечїмїн. Акындык 
єнєргє да кызыгып жїргєн кезим 
эле. Кыргызстан КП Борбордук 
Комитетинин катчысы Турдакун 
Усубалиев кабыл алып: “Сизди 
бєбєктєрдїн журналы “Байче-
чекейге” башкы редактор кы-
лып дайындап жатабыз” деген-
де, гезиттен кетким келген жок-
пу же жїрєксїдїмбї, мен балдар 
їчїн жазчу эмес элем, анын їстї-
нє жетекчилик тажрыйбам жок 
дедим. Анда “тажрыйбаўыз жок 
болсо, иштеп жїрїп тажрыйба 
аласыз. Балдар їчїн жазбаса-
ўыз, эми жазасыз” деп акырын 
сылык-сыпаа узатып койду. Ошо-
ну менен иштеп калдым. Турда-
кун Усубалиевич даанышман ки-
ши эмеспи, анын айтканы кан-
дайдыр бир деўгээлди орундал-
гандай болду. Балдар їчїн чы-
гармаларды жазып, балдар акы-
ны болуп калдым. Экинчиден, 
мен тажрыйбалуу редакторлор-
дон болдум. Бир кезде гезит-
журналдар дїркїрєп чыгып 
турган кезде редакторлордун эў 
жашы мен элем. Азыр аксакалы 
болдум. Бул деген тагдыр экен...

 Бардыгыбыз бала болгонбуз. 
Кєргєндєр “ушул жашка келсеў 
да баскан-турганыў тыў” деп ай-
тып калышса, мен бала бакчанын 

башчысымын деп коём. Мен 
балдар менен ойнойм, сїйлє-

шєм. Ошолордун балалыгы ма-
га жугуп жаткандай. “Байчече-
кейден” кєптї їйрєнїп, тажрый-
ба алдым. 

- Азыр балдар тєрєлгєндєн 
эле заманга жараша жаўы 
нерсеге ыўгайлашкандай, бат 
єздєштїрїп кетип жатышпай-
бы. Алар гезит-журнал оку-
мак тїгїл, мектептин китеп-
терин окутуу кыйынга туруп 
калды... 

- Туура, бул сени жаш эне ка-
тары тїйшєлтїп жатат. Кыйын-
чылык болуп жатса да, балдар-
дын алдындагы ата-энелик тар-
бия берїї милдетиўерди тїшї-
нїп турасыўар. Бул кєйгєй бїт-
кїл дїйнєнїн башына келген 
тїйшїк экен. Интернет, кол те-
лефон балдарды азгырып жатат. 
Китеп окуудан качып калышты. 
Айтайын дегеним, балдар эмес, 
ата-энелер да окубай калды. Бул 
кемчилдик, бала ата-энеге карап 
чоўоёт. Ушундай шартта бизге 
окшогон аз сандаган улуттар 
эне тилибиздин сакталышына 
жан їрєп, мезгилдїї басылма-
лар жабыла аракеттерди жаса-
шыбыз керек. Себеби, буга биз-
ден башка элдер кызыкдар эмес. 
Башка улуттар кыргыз тилинде 
сїйлєсє сїйїнєбїз. Алар шар-
тына карап їйрєнїп жатышат. 
Тил оўой эле жок болуп кетет 
экен. Тилинен ажыраган далай 
улуттар бар. Ошол їчїн алды-
бызда эне тилди сактоо кєйгєйї 
турат. Гезит-журналдардын нус-
касы баягыдай эмес. Бул мамле-
кеттик деўгээлде карала турган 
маселе. “Бїгїн бала - эртеў эл” 
деген кыргызда сєз бар. Бїгїн-
кї кичинекей окурмандарыбыз 
эртеў эле эл болот. Учурда мам-
лекеттин жїгїн кєтєрїп олтур-
ган жетектекчилерибиз “Бай-
чечекейди” окуп чоўоюшкан. 
Ошондуктан эў биринчи кєўїл 
борборунда боло турган маселе 
- балдарыбыздын эртеўки ке-
лечеги. Бїгїнкї  муун кандай 
тарбия-таалим алса, келечекте-
ги мамлекетибиздин абалы дал 
ошондой болот. 

- Президентибиз Садыр Жа-
паров журналдын 45 жылдык 
мааракесине карата атайын 
куттуктоосун жолдоптур...

- Мамлекет башчыбыз Садыр 
Жапаров да  бир кезде “Байче-
чекей” журналын окуп чоўойсо 
керек. Ал учурда айыл жерлери-
нен жазылгандар кєп болчу. Пре-
зидентибиздин жылуу-жумшак 
куттуктоосуна жана жамаат туу-
ралуу айткан сєзїнє мен ыраа-
зымын. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Бир кезде бактылуу балалыгыбыздын кеўешчиси 
болгон “Байчечекей” журналы 
45 жашка толду. Журнал али кїнчє 
балдардын єсїп-єнїгїїсїнїн, дїйнє 
таанымынын калыптанышына зор салым 
кошуп келе жатат. Бул милдетти 
жарым кылымга тете убакыттан 
бери аткарып келе жаткан башкы 
редактору Токтосун Самудинов агай 
менен учкай маектештик.

- Токтосун агай, сиз  “Байче-
чекей” журналынын алгачкы 
санынан бери башкы редак-
тор болуп келе жатасыз. Биз 
бир кезде кїтїп, сїйїп оку-
ган сїйїктїї журналыбыз-
дын жаралуу тарыхын айтып 

башчысымын деп коём. Мен 
балдар менен ойнойм, сїйлє-

шєм. Ошолордун балалыгы ма-
га жугуп жаткандай. “Байчече-
кейден” кєптї їйрєнїп, тажрый-
ба алдым. 

- Азыр балдар тєрєлгєндєн 

Бир кезде бактылуу балалыгыбыздын кеўешчиси 
болгон “Байчечекей” журналы 
45 жашка толду. Журнал али кїнчє 
балдардын єсїп-єнїгїїсїнїн, дїйнє 
таанымынын калыптанышына зор салым 
кошуп келе жатат. Бул милдетти 
жарым кылымга тете убакыттан 
бери аткарып келе жаткан башкы 
редактору Токтосун Самудинов агай 
менен учкай маектештик.

“УЧУРДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК 
ЖЕТЕКЧИЛЕР “БАЙЧЕЧЕКЕЙДИ” 
ОКУП ЧОЎОЮШКАН”

УКРАИНАДА 
Жыл жаўырганы Украина-

да жалпыга маалымдоо кара-
жаттарын бир гана мамлекет-
тик тилде чыгарууну мил-
деттендирген мыйзам кї-
чїнє кирди. Документ орус 
тилине таптакыр тыюу сал-
байт, бирок ар бир орусча 
чыккан басылмалар украин 
тилинде бирдей кєлємдє бе-
рилип, бирдей нускада чы-
гарылышын шарттайт. Ай-
рым саясий серепчилер жа-
на мыйзамды жактагандар 
бул улуттар аралык ынты-
макты бекемдейт дешсе, аны 
сынга алгандар єлкєдєгї орус 
тилдїї жарандардын укугун 
бузат деген пикирлерин ай-
тышты.  

КАЗАКСТАНДА
Казакстандын маалымат 

булактарынын билдирїїсї 
боюнча,  баш аламандык 
учурунда 225 адам каза бо-
луп, 4,5 миўден ашуун ки-
ши ар тїрдїї жаракат алган.  
Жабырлануучулардын 3 миў 
393ї полиция кызматкерлери 
экени айтылып, 19 полиция 
жана аскер кызматкерлери 
набыт болгону маалымдал-
ды. Єлкєнїн Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин бас-
ма сєз кызматынын расмий 
маалыматына ылайык, каза 
болгон 225 адамдын 175и ме-
дициналык мекемелерде жан 
берген.

ТЇРКМЄНСТАНДА
15-январдан тартып Тїрк-

мєнстанда карантиндик чек-
тєєлєр жарыяланды. Базар-
лар, ири соода борборлору, 
ресторандар жабылып, бир 
гана азык-тїлїк саткан дї-
кєндєрїнїн иштєєсїнє урук-
сат берилди. Борбор калаада 
театр менен концерттик зал-
дар да жабылганы маалым-
далды.

РОССИЯДА
Єткєн аптада Москва шаа-

рында коронавирус инфек-
циясына кабылгандардын 
саны эки эсеге єсїп, акыркы 
бир сутканын аралыгында 6,5 
миўден ашуун адамдан вирус 
аныкталган. Ал эми Россия-
нын аймагында бул илдет 
менен ооругандардын жал-
пы саны їч эсеге кєбєйгєн. 
Бирок буга карабастан ка-
за болгондордун саны кый-
ла азайган. 

Эпидемиологиялык кыр-
даалдын курчуп кетпешин 
алдын алуу жана COVID-19 
менен кїрєшїїгє багыттал-
ган жаўы чараларды кабыл 
алуу їчїн єкмєттїн коорди-
нациялык кеўеши 18-январда 
жыйынга чогулат. Анда учак-
тардагы жана поезддердеги 
жїргїнчїлєрдї, ошондой эле 
коомдук жайларга киргизїї 
їчїн милдеттїї эмдєє жана 
айрым жарандарды медици-
налык кєрсєтмєсїнє ылайык 
эмдєєдєн бошотуу жєнїндє-
гї мыйзам долбоору кайра-
дан каралат. 

Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

ДЇЙНЄ ДЇБЇРТЇ
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Òîêòîíàëèåâà Ñàòêûíá¿á¿ 
Êàðàãóëîâíàãà  òèåøåë¿¿ 
ìàìëêåòòèê àêò ¹106562 

(21.08.2007-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-001

Çèÿåâ Ìàõìóðçàãà òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêò ×¹544550 

(21.08.2014-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-38

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ¹225485 íà 
èìÿ Äàêåíîâà Ýìèëü 

Òåìèðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-39

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øàìèëü 
óóëó Êóäàéáåðäè 

ÈÍÍ 21306199300860 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-42

Â ñâÿçè óòåðè ïàêåò 
äîêóìåíòîâ ÎñÎÎ 
«Îïòèìóì Òðåéä».

Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòîâ.
1) Ñâèäåòåëüñòâà 
¹0027185 è ïðèêàç

2) Ëèöåíçèÿ ¹55552ÀÐ
3) Ëèöåíçèÿ ¹6002ÀÅ

4) Ëèöåíçèîííîå Ñîãëàøåíèå ê 
ëèöåíçèè ¹5552ÀÐ ¹1 ¹2 ¹3
5) Ëèöåíçèîííîå Ñîãëàøåíèå 
ê ëèöåíçèè ¹6002 ÀÅ ¹1 ¹2

6) Ïðîòîêîë ¹254-Í-18
7) Ïðîòîêîë ÃÊÇ ¹ 1295

8) Äîãîâîð ñ Îïòèìà áàíêîì
9) Ó÷ðåäèòåëüñêèå äîêóìåíòû

10) Ðåøåíèå äèðåêòîðà
11) Äîãîâîð îõðàííûì 

àãåíòñòâî
12) Ïðîòîêîë ÃÊÇ
13) Âûïèñêè Áàíêà 

è êâèòàíöèè
14) Äîãîâîð ñ 

Íàöèîíàëüíûì áàíêîì
15) Äîãîâîð ñ Êûðãûç 

Àëòûíîì.
16) Äîãîâîð ñ Àôôèíàæíûì 

çàâîäîì è çàêëþ÷åíèå 
ïðîá.

17) Íîòàðèàëüíûå äîêóìåíòû 
Ó÷ðåäèòåëÿ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-41

Ðàõìàòîâ Óëóãáåê 
Îðóíáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ×¹448683 
(25.06.2018-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Í-44

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Áîíäàðåíêî Å.Ñ. 
ÎÊÏÎ 30289021 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-52

Êàñìàëèåâà Àìàíêóë 
Øàðøååâíàãà òèåøåë¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 

×¹417152 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

Êûçûë-ªçãºð¿ø àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó Îñêîíáàåâ 

ªì¿ðæàí Ìàëåíêóëîâè÷êå 
òààíäûê óêóê ¿ë¿ø 

ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû: ÌÐ-139
 (12.11.1999-æûë) 
æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-179

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÷àñòíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ ¹87229 

íà èìÿ Àáðàìîâà Âëàäèìèðà 
Âàëåíòèíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-40

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР-КАССИР.

Îêëàä 30000 ñîì. 

Òåë.: 55-13-82, 
(0700) 83-75-51. 

ОТЧЕТ ОАО «МФК «АБН» 
о выплате дохода по облигациям первого выпуска 

(рег. № KG 0201211511 от 23.12.2019 г.) за восьмой процентный 
период, дата выплаты с 10 января 2022 г.

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà) 74 

Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì) 1 150 720,00 

Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ 
äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà) 72 

Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 1 140 920,00 

Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ 9 800,00 

Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà-
÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà) 2 

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõî-
äû (ýêç.) 

245 

Ïðè÷èíà íåâûïëàòû 

íå 
âîñòðåáîâàíû 
èíâåñòîðîì* 

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

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Í-43

ФРУНЗЕНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПРАВО АРЕНДЫ 

земель лесного фонда для пользование лесом в культурно-
оздоровительных, рекреационных и туристических целях и для 

осуществления воспроизводство лесных ресурсов.

Çåìëè íàõîäÿòñÿ íà ó÷àñòêå «×îí-Àðûê» â Àëàìóäóíñêîì ëåñíè-
÷åñòâå â êâàðòàëå ¹4; âûäåëû: 9, 10, 11, 12, 13 , 14, 15, 16. â êâàð-
òàëå ¹8, âûäåë: 47, 48, 49, 51, â êâàðòàëå ¹10 âûäåëû: 15 ,16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, â êâàðòàëå ¹11 âûäåëû: 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, â êâàðòàëå ¹13 âûäåëû: 1-88 â êâàðòàëå ¹12 âûäåëû 
1-50, â êâ. ¹14 âûä: 1-9, â êâàðòàëå ¹15 âûäåëû: 10, 11, 12 è â Ñî-
êóëóêñêîì ëåñíè÷åñòâå â êâ.¹1 âûäåëû :22, 23, 24, 25 â êâàðòàëå 
¹2 âûäåëû: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, â êâàðòàëå ¹3 âû-
äåëû: 5-14, 18, 19, 23, 24, 27, 28 è â êâàðòàëå ¹7 âûäåë: 1, â êâàð-
òàëå ¹8 âûäåë 1,2.

Çàÿâêè è êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 19 ôåâðà-
ëÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Ìàéðàì, 69, Ôðóíçåíñêîå 
ëåñíîå õîçÿéñòâî. Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 22 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà, ã.Áèøêåê, óë.Ìàéðàì, 69.

Òåë.: (0772) 57-27-83. (0500) 25-51-17.

Í-45

БИЗНЕС-ЦЕНТР «АЙ-ПЕРИ»
 г.Бишкек пр-т Чуй, 158, ОКПО 20147099,

вид ценных бумаг, простые именные акции KG 0101025219, 
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

13.01.2022 ã. àôôèëèðîâàííîå ëèöî Ìàâëÿíîâà Á.Ñ. ïåðåäàëà â 
íîìèíàëüíîå äåðæàíèå ÇÀÎ "Ôîíäîâàÿ áèðæà Êûðãûçñòàíà-ÁÒÑ" 

131923 ïðîñòûõ àêöèé, îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 
151985 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 18,9981%.  14.01.2022 ã. ñïèñàíû èç 

íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÇÀÎ "Ôîíäîâàÿ áèðæà Êûðãûçñòàíà-ÁÒÑ" 
àôôèëèðîâàííîìó ëèöó Àñàíáåêîâó À.Ê. 131923 ïðîñòûõ àêöèé, 
îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 151985 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 18,9981%.

Í-49

Ликвидатор финансового кооператива 
«Кредитный союз Манзини Групп»

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ

Лот №1-Земелыный участок без строения общей площадью 0,81 га 
(поливная), расположенный по адресу: Жалал-Абадская обл., 

Ноокенский район, с/у Момбеков, участок Жазгак контур №328. 
Стартовая цена 120 000 (сто двадцать тысяч) сомов.

Лот №2- Земельный участок без строения общей площадью 1,0 га 
(0,70 га - поливная, 0,30 га - богарная), расположенный по адресу: 

Жалал-Абадская обл., Ноокенский район, с/у Ноокен, участок 
Рахманжан контур №439.

Стартовая цена 100 000 (сто тысяч) сомов.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ 29.01.2022 ã. Ëîò ¹1 â 12.00 ÷àñîâ, Ëîò ¹2 â 14.00 ÷àñîâ. 
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 16.00 ÷àñîâ 28.01.2022 ã. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0772) 82-23-63.

Ликвидатор финансового кооператива 
кредитного союза «Миг-Hуp»

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ АКТИВОВ С ПОНИЖЕНИЕМ 
СТАРТОВОЙ ЦЕНЫ НА 25%.

Лот №1- Жилой дом с прилегающим земельным участком - 800 кв.м. 
с пристройками, расположенный по адресу: Ошская обл., Узгенский 
район, с/у Дон-Булак, с.Озгоруш, ул.Достук-62, иден. код: 5-06-03-

1008-0242. 
Стартовая цена 1 417 000 

(один миллион четыреста семнадцать тысяч) сомов.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà 29.01.2022 ã. â 
9.00 ÷àñîâ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 17.00 ÷àñîâ 28.01.2022 ã. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0772) 82-23-63. Í-51

Í-51

ЖАРЫЯ
2022-жылдын 18-февраль кїнї саат 11.00дє Кадамжай районунун 

Кыргыз-Кыштак айыл єкмєтїнїн Кайтпас айылында жайгашкан 
идентификациялык коду №8-02-16-1003-0256 сандуу пайдалуу 

аянты - 212,51 ч.м. жашоо аянты - 109,08 ч.м., - 3895 ч.м. болгон 
Айткозиев Кеўешбек Имамбаевичтин кыймылсыз мїлкїнє 1 200 000 

(бир миллион эки жїз миў) сомдон башталган баада ачык соода-сатык 
(аукцион) жарыяланат.

Êàäàìæàé ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í ñîò àòêà-
ðóó÷óñó Òåìèðáàåâ È.À., äàðåãè: Êàäàìæàé øààðû, À.Æàëèëîâ êº-
÷ºñ¿, í/æ. 

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í òåëåôîíäîð: 
(03655) 5-04-63, (0772) 31-31-11. Ñ-580 

Судебно-экспертная служба 
при Министерстве юстиции 

Кыргызской Республики
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

на замещение вакантных государственных судебно-
экспертных должностей:

1) Управление экономических экспертиз –заместитель начальни-
ка – 1 единица, эксперт ¬4 единицы;

2) Управление строительно-технических экспертиз ¬эксперт -               
7 единиц;

3) Управление судебно-автотехнических и пожарно-технической 
экспертизы–эксперт (по пожарно-техническим экспертизам) – 
1 единица, эксперт (по автотехническим экспертизам) – 1 еди-
ница;

4) Отдел компьютерно-технических и фоноскопических экспертиз 
– эксперт (по фоноскопической экспертизе) – 1 единица, экс-
перт (по компьютерно-технической экспертизе) – 1 единица;

5) Северное управление (Иссык-Кульская, Нарынская обл., 
г. Балыкчи, ул. Аманбаева, 168/2), эксперт (строительно-
техническим экспертизам)– 1 единица, эксперт (по экономи-
ческим экспертизам) – 1 единица;

6) Южное управление (г. Ош, Ошская, Джалал-Абадская и Бат-
кенская обл., г. Ош, ул. Ленина, 312) -эксперт (по пожарно-
техническим экспертизам) – 1 единица, эксперт(по строительно-
техническим экспертизам)– 4 единицы, эксперт (по экономи-
ческим экспертизам) – 4 единиц, эксперт (по автотехническим 
экспертизам)– 1 единица,  эксперт (по баллистическим и тра-
сологическим экспертизам) – 1 единица.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà âåäîìñòâåííîì ñàéòå Ñëóæ-
áû: http://sudexpert.gov.kg. Îòäåë ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êàäðî-
âîé ðàáîòû òåë.: (0312) 30-08-46. Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ñ 18 ÿí-
âàðÿ 2022 ãîäà ïî 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.

Ñ/Î-06

Í-50

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

- на недвижимое имущество, зарегистрированное по 
адресу: г.Бишкек, ул.Кольбаева (бывшая Ворошилова) дом 
45, кв. 2 (идентификационный код: 1-03-09-0052-0030-01-
008) принадлежащей на праве собственности Апсаматовой 
Чинаре Амантаевне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòî-
âîé öåíå 1 551 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ-
÷à) ñîì ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

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

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440001 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Íèøàíîâó Íóðáåêó 

Àêæîëîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0703) 91-34-95. Í-55

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ íà èìÿ 
Ñàïàðàëèåâîé Íàçãóëü 

Êàäàíáàåâíû 
ÈÍÍ 12604198701284 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-46Â ñâÿçè ñ óòåðåé 

ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé 

¹493 (îò 10.03.1999 ã.) 
íà èìÿ Áàñèòîâîé Àéøàìõàí 

Èìèíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-47

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ 
¹0091618 (îò 12.08.2018 ã.) 

íà èìÿ Àðáóäó Ðàâèëÿ 
Èñìàçîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-48

ªçãºí ðàéîíóíóí Çàðãåð 
àéûë ºêìºò¿í¿í Òîêòîãóë 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Øàáîëîòîâ Àáäèðàéèìãå 

òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò 
×¹190243 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-600

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹851642 (îò 22.05.2019 ã.) íà 
èìÿ Ñóëàéìàíîâà Àáëàíáåêà 

Ñàìàêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-54

Îø îáë., Íîîêàò 
ðàéîíóíóí Îí-Ýêè-Áåë 
àéûë ºêìºò¿ Æèëïðîì 
ó÷àñòêàñûíûí òóðãóíó 

Àðûíîâà Íàçàäàõàí 
Àëèìîâíà Èøìåðä¿¿ë¿ê 

ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 12611196400729, 

ÎÊÏÎ 29947105 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-600



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

Башкы редактордун орун басары
ДЫЙКАНОВА Жылдыз – 62-38-78

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат, укук жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27

Маданият, адабият жана 
спорт бєлїмї  – 62-38-71

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹29. Íóñêàñû 12483

Áàñóóãà 17.01.2022-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  18-январы 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ñóëòàíîâà Èðñàëàò 
Àëìàòîâíàãà òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêòûñû ¹0027508 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-132

ªçãºí ðàéîíóíóí Äîí-Áóëàê 
àéûë ºêìºò¿í¿í Êàðà-Äàðûÿ 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Ìîìóíîâà Ìàâëþäàõîí 

Êóäàéáåðäèåâíàãà òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 

¹032680 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-223

Èñàåâà Ñàãûíãà òèåøåë¿¿ 
ìàì.àêò ñåðèÿ  

× ¹974420 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-37

Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíäàãû 
Êûçûë-Àäûð àéûëûíûí 

òóðãóíó Êåðèìêóëîâ Ýñåíáåê 
Àëûíáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ñåðèÿ × ¹140443 æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ìàì.àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-059

Подразделение службы судебных 
исполнителей Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на недвижимого имущества:

2-х этажный коттедж, 1/4 части, здание в хорошем состоянии, 
у каждого индивидуального входа, пл. площадью - 
68,25 кв.м., жилой площадью - 40,28 кв.м., расположенный 
на земельном участке площадью - 85,7 кв.м., находящийся 
по адресу: Иссык-Кульский район, город Чолпон-Ата, ул. 
Ахунбаева, 3/2, район «Биостанция».

Ñòàðòîâàÿ öåíà, óñòàíîâëåíà â ñóììû 2 582 400
 (äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò 

äâà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà) ñîìîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè âûíî-
ñÿò 5 ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé 
ñ÷¸ò ÏÑÑÈ Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001, 
ÎÊÏÎ 02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Êàäûðîâ Ç.Ñ., ñïðàâêè ïî 

àäðåñó: ã. ×îëïîí-Àòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé. ñóä, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23. Í-33

ПССИ г. БАЛЫКЧЫ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА НА СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО:

1) Нежилое помещение (купажный цех) общей полезной шющадью 
- 430,14 кв.м., с земельным участком мерою - 163,30 кв.м., 

находящейся по адресу: г.Балыкчы, ул.Ш.Кулакунова, 137 «А» 
идентификационный код №2-07-05-0031-0084-01, принадлежащий 

ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» на праве частной собственности на 
основании соглашения о передаче имущества от 28.07.2015 года, б/н, 
государственного акта о праве частной собственности на земельный 

участок серии Ч №659117. 
Со стартовой ценой в сумме 2 604 761 сомов.

2) Нежилое помещение (спирт подвал) общей полезной площадью - 
87,78 кв.м., с земельным участком мерою - 105,30 кв.м., находящейся 
по адресу: г.Балыкчы, ул.Ш.Кулакунова, 137 «Б» идентификационный 
код №2-07-05-0031-0084-02, принадлежащий ОсОО «Балыкчы Алко 
Трейд» на праве частной собственности на основании соглашения о 

передаче имущества от 28.07.2015 года, б/н, государственного акта о 
праве частной собственности на земельный участок серии Ч №659118. 

Со стартовой ценой в сумме 531 519 сомов.

3) Нежилое помещение (центральный склад) общей полезной 
площадью - 184,0 кв.м., с земельным участком мерою - 208,0 кв.м., 

находящейся по адресу: г.Балыкчы, ул.Ш.Кулакунова, 137 «В» 
идентификационный код №2-07-05-0031-0084-03, принадлежащий 

ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» на праве частной собственности на 
основании соглашения о передаче имущества от 28.07.2015 года, б/н, 
государственного акта о праве частной собственности на земельный 

участок серии Ч №659119. 
Со стартовой ценой в сумме 1 114 246 сомов.

4) Нежилое помещение (склад готовой продукции) общей полезной 
площадью - 453,60 кв.м,, с земельным участком мерою - 

489,88 кв.м., находящейся по адресу: г.Балыкчы, ул.Ш.Кулакунова, 
137 «Г» идентификационный код №2-07-05-0031-0084-04, 

принадлежащий ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» на праве частной 
собственности на основании соглашения о передаче имущества 
от 28.07.2015 года, б/н, государственного акта о праве частной 

собственности на земельный участок серии Ч №659121. 
Со стартовой ценой в сумме 3 428 896 сомов.

5) Нежилое помещение (цех разлива) общей полезной пдощадью 
- 457,04 кв.м., с земельным участком мерою - 500,93 кв.м., 

находящейся по адресу: г.Балыкчы, ул.Ш.Кулакунова, 137 «Д» 
идентификационный код №2-07-05-0031-0084-05, принадлежащий 

ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» на праве частной собственности на 
основании соглашения о передаче имущества от 28.07.2015 года, б/н, 
государственного акта о праве частной собственности на земельный 

участок серии Ч №659120. 
Со стартовой ценой в сумме 3 454 839 сомов.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûå çàëîæåííûå íåä-
âåæèìûå èìóùåñòâà, ñîñòîÿòñÿ 17 ôåâðàëÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ, 
ïî àäðåñó: ã.Áàëûê÷û, óëèöà Ø. Êóëàêóíîâà ¹137.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíî-
ñà îò íà÷àëüíîé ñòàðòîâîé öåíû çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Áàëûê÷û - ÖÊ ïðè ÌÔ ÊÐ ÁÈÊ 440406, íà ð/ñ÷ 
4404062100000256, êîä ïëàòåæà 14238900, ïîëó÷àòåëü ÏÑÑÈ ã. Áà-
ëûê÷û.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâùèé ïóáëè÷íûå òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Áàëûê÷û ïîêóïíóþ öåíó çà 
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñóäåáíîìó 
èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ ã.Áàëûê÷û Êóðìàíàëèåâîé À.Í.                                                         

ïî òåë.: (03944) 5-13-31, (0700) 28-22-91. Í-35

ПССИ Ленинского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ

на заложенное недвижимое имущество: 

- офис, расположенный по адресу: г.Бишкек, ул. Восточная, 
д. 87, идентификационный код 1-01-14-0060-01-25, 
принадлежащий на праве собственности Кабатаеву Алмазу 
Доктурбековичу.

Ñîãëàñíî ñò.ñò. 82, 83, 84 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòó-
ñå ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé è îá èåïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå» äëÿ 
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 527 930 (ïÿòüñîò äâàä-
öàòü ñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò òðèäöàòü) ñîì 80 òûéûí îò èà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèø-
êåê, ë/ñ 4402052100000877, 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. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â 10.00 
÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà, íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ öåíà:                
10 558 616 (äåñÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ 
øåñòüñîò øåñòíàäöàòü) ñîì.

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 
Êàçàêáàåâ Ð.Á., òåë. äëÿ ñïðàâîê (0709) 58-00-05. Í-34

Итоги проведения внеочередного общего собрания 
акционеров

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ»

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 151
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íàÿ
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 100%

ОАО «Государственная Ипотечная Компания» 
сообщает о существенном факте

12 января 2022 года в 15.30 часов состоялось Внеочередное 
общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек,

 ул. Московская, 151.
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà 

ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ðååñòðî-
äåðæàòåëü Ìåäèíà» Âîëûãèíó Åëåíó Íèêîëàåâíó.

Çà – 100%
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óâåëè÷èòü óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ «Ãîñóäàðñò-

âåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ» íà ñóììó 150 000 000 (ñòî ïÿòüäåñÿò 
ìèëëèîíîâ) ñîìîâ;

Çà – 100%
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé 

â Óñòàâ ÎÀÎ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ”:
Çà – 100%

Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Ïðåêðàòèòü äîñðî÷íî ïîëíîìî÷èÿ ÷ëåíà Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ Àëèåâà Ì.Ê. 

Çà – 100%
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Èçáðàòü ÷ëåíîì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ãî-

ñóäàðñòâåííàÿ èïîòå÷íàÿ êîìïàíèÿ» – Áàêàøîâó Æûëäûç Êåìåëîâíó
Çà – 100%

Ñ-769

Подразделение службы 
судебных исполнителей 

Московского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ 

(ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН) 
на недвижимое имущества

- жилой дом находящийся по 
адресу: с.Садовое, ул. Дружбы 

№7, идентификационным 
кодом ЕНИ 7-06-08-0003-0631, 
принадлежащее Курамаевой 

Рахат Чороевне 15 апреля 
1976 года рождения., со 
стартовой стоимостью в 

размере 735 379 (семьсот 
тридцать пять тысяч триста 

семьдесят девять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñà-
äîâîå, óë. Äðóæáû ¹7., ïî 
ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõî-
äèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé 
ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ãàðàíòèé-
íîãî âçíîñà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ÁÈÊ 
440001, ë/ñ 4403072100000187, 
ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëà-
òåæà 14511900, Áàíê ïîëó÷à-
òåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
ïðè ÌÔ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷-
íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñå-
ìè äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé 
ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, 
ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóì-
ìû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòü-
ñÿ â ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Áåëîâîäñ-
êîå, óë.Ëåíèíà, 25, îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ ñ/è Íàçàðàëèåâ Ê.Ò.

Òåë.: (0707) 06-89-06.

Í-36

Ðàííåå îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî» 
îò 28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ¹155 (3334) â 17 ñòðàíèöå 
Áèøêåêñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèå Äåïàðòàìåíòà 

àâòîìîáèëüíîãî âîäíîãî, òðàíñïîðòà è âåñîãàáàðèòíîãî 
êîíòðîëÿ ïðè Ìèíèñòåðñòâå òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé 

ÊÐ â êîíêóðñå íèæå ñëåäóþùèé ëîò: 

¹ 
ï/ï

Íîìåð 
ëîòà

Íîìåð è 
íàèìåíîâà-

íèå 
ìàðøðóòà

Âðåìÿ 
îòïðàâëåíèÿ 

àâòîáóñîâ

Ìåñòî 
îòïðàâêè 

àâòîáóñîâ

Ïîòðåá-
íîå 

êîëè÷åñò-
âî 

àâòîáóñîâ
I II III IV V VI

5 67
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«Áèøêåê – 
Áàëûê÷û»

11.50 ÃÏ «Êûðãû-
çàâòîáåêåòè»

4

18.30 (ñåçîííûé)
Îáðàòíî íà ñëå-
äóþùèé äåíü 10.20 ÎñÎÎ «Àëè-

çà Áàëûê÷û 
Àâòîâîêçàë»

Îáðàòíî íà ñëå-
äóþùèé äåíü                
18.30 (ñåçîííûé)

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ñ/Î-03
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Â ñâÿçè ñ óòåðåé  
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãóñàäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Êóëáàåâ Àéäèí 

Àáäèðåéèìîâè÷ êîä  
ÎÊÏÎ 24632466, 

ÈÍÍ 20511198300629 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-32

Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû 
Áåë-Àëäû àéûë  

ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 
Áàéñàëáåêîâ Êàíàòáåê 

Ìîëäîáåêîâè÷êå 
27.02.2004-æûëû áåðèëãåí 

ìàì. àêò ñåðèÿ × 
¹0016612 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-167

Ноокен районунун сот 
аткаруучулар кызматтык 

бєлїмї тарабынан

кїрєєгє коюлган Осмоналиева 
Анаркан Жуматаевнага таандык  

Жалал-Абад областынын 
Ноокен районунун Масы айыл 
аймагынын Масы айылынын 
Манас кєчєсїнїн №21 дареги 

боюнча жайгашкан жалпы 
пайдалуу аянты - 80,3 кв.м., 

жашоо аянты - 55,3 кв.м., жер 
участогунун аянты - 600,0 кв.м. 

болгон  турак жайына ачык 
соода-сатык  жарыялайт.

Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû 
(ñòàðòòûê) áààñû –

 1 054 791 (áèð ìèëëèîí 
ýë¿¿ òºðò ìè¢ æåòè 
æ¿ç òîêñîí áèð) ñîì. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûë-
äûí 18-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 
10.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåê-
òå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòû-
øóóíó êààëàãàíäàð ñàòûê áî-
ëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í ìóð-
äà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 
5%ûí ñîîäà -ñàòûê ºòêºð¿ëãºí-
ãº ÷åéèí Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁ-
íûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèë-
äèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìå-
íåí ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøà àëàò. 
Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí êàòû-
øóó÷óíóí êåïèëäèê êàòàðû òºëºí-
ãºí ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà 
êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èë-
ãåí êàòûøóó÷óëàðãà òºëºãºí øåðò 
ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí 
¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàé-
òàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûê-
òà óòêàí êàòûøóó÷ó æåòè ê¿íä¿í 
è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà 
òºêêºí øåðò ïóëäó êîøóó ìåíåí 
ì¿ëêò¿í àëûíãàí ñóììàñûí òîëó-
ãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåò-
ò¿¿. Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
äåïîçèòòèê ýñåáè “ÐÑÊ áàíê” ÀÀÊ 
àðêûëóó ý/ñ. 4408062100000157, 
ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 21449997, 
ÈÍÍ 00501199510013.

Áàéëàíûø òåë.: 
(03734) 5-00-36,
 (0774) 21-20-20.

Ноокен районунун сот 
аткаруучулар кызматтык 

бєлїмї тарабынан

кїрєєгє коюлган Ражап 
уулу Алмазбекке таандык 
Жалал-Абад областынын 

Ноокен районунун Масы айыл 
аймагынын Масы айылынын 

К.Султанов кєчєсї н/ж дареги 
боюнча жайгашкан жалпы 

пайдалуу аянты - 70,3 кв.м., 
пайдалуу аянты - 61,1 кв.м., 

жер участогунун аянты - 1800,0 
кв.м. болгон (турак эмес жай) 
тегирмен сатуу боюнча ачык 

соода-сатык жарыялайт.

Òåãèðìåíäèí  áàøòàïêû 
(ñòàðòòûê) áààñû –

 695 203 (àëòû æ¿ç òîêñîí 
áåø ìè¢ ýêè æ¿ç ¿÷) ñîì. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûë-
äûí 18-ôåâðàëü ê¿í¿ ñààò 
10.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå 
æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó 
êààëàãàíäàð ñàòûê áîëî òóðãàí 
ê¿íäºí áèð ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í 
áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí ñîî-
äà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí 
Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïî-
çèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì 
êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí ñîî-
äà-ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-
ñàòûêòà óòóï àëãàí êàòûøóó÷ó-
íóí êåïèëäèê êàòàðû òºëºíãºí 
ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êî-
øóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí 
êàòûøóó÷óëàðãà òºëºãºí øåðò 
ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí 
¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàé-
òàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûê-
òà óòêàí êàòûøóó÷ó æåòè ê¿íä¿í 
è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà 
òºêêºí øåðò ïóëäó êîøóó ìåíåí 
ì¿ëêò¿í àëûíãàí ñóììàñûí òîëó-
ãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåò-
ò¿¿. Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
äåïîçèòòèê ýñåáè “ÐÑÊ áàíê” ÀÀÊ 
àðêûëóó ý/ñ. 4408062100000157, 
ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 21449997, 
ÈÍÍ 00501199510013. 

Áàéëàíûø òåë.: 
(03734) 5-00-36,
 (0774) 21-20-20

Ä-73

Ä-73

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:

Специалист по внутреннему аудиту 

Ïðåòåíäåíò íà äîëæíîñòü Ñïåöèàëèñòà äîëæåí 
èìåòü ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò:  

• âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå àóäèòà, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
ôèíàíñîâ, ýêîíîìèêè;

• îïûò ðàáîòû (ìèíèìóì 5 ëåò) â îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé àóäè-
òà â ãîñóäàðñòâåííîì èëè ÷àñòíîì ñåêòîðàõ; 

• îïûò ñîñòàâëåíèÿ ïðîãðàììû àóäèòà, ïîäãîòîâêè àóäèòîðñêèõ 
îò÷åòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè âíóò-
ðåííåãî àóäèòà è ìåòîäîëîãèè

• õîðîøèå çíàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ âíóòðåííåãî àó-
äèòà;

• îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ;

• çíàíèå è óìåíèå îñóùåñòâëåíèÿ àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ñàìîñ-
òîÿòåëüíî, òàê è â ñîñòàâå ãðóïïû àóäèòà;

• õîðîøåå çíàíèå/îïûò ðàáîòû â ñôåðå çàêóïîê è èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåì;

• çíàíèÿ è îïûò ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàìè â 
îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà â ÊÐ (ÑÍèÏ) - áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìó-
ùåñòâîì;

• îòëè÷íûå àíàëèòè÷åñêèå è ïèñüìåííûå íàâûêè â ñîñòàâëåíèè 
îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ íàâûêè ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè;

• íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðòèôèêàòà (ñâèäåòåëüñòâà) î ïðî-
õîæäåíèè îáó÷åíèÿ â îáëàñòè âíóòðåííåãî àóäèòà, ìåæäóíà-
ðîäíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ñåðòèôèêàòîâ «Äèïëîìèðîâàííûé 
âíóòðåííèé àóäèòîð» (CIA), «Äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïî 
îöåíêå ðèñê-ìåíåäæìåíòà» (CRMA) «Êâàëèôèêàöèÿ ðóêîâîäè-
òåëåé ñëóæáû âíóòðåííåãî àóäèòà» (QIAL «Ïðàêòèêóþùèé ñïå-
öèàëèñò ïî âíóòðåííåìó àóäèòó», ñåðòèôèêàòû CAP, CIPA áó-
äóò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;

• êîìïüþòåðíûå íàâûêè: óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïðèêëàäíûìè ïðîã-
ðàììàìè Microsoft Office, óìåíèå ðàáîòàòü ñ àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìîé «1Ñ»;

• ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïèñüìåííûì, ðàçãîâîðíûì ðóññêèì è êûð-
ãûçñêèì ÿçûêàìè, à òàêæå çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ÿâ-
ëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
(www.aris.kg) è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà è ïîçèöèè) äî 10.00 ÷àñîâ 2 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëè-
ôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996 (312) 62-07-52 / 30-18-05 (äîï.: 128),
fax: +996 (312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg 

èëè íà ñàéòå: www.aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:

Старший специалист по мониторингу и оценке

Ïðåòåíäåíò íà äîëæíîñòü Ñïåöèàëèñòà äîëæåí 
èìåòü ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò:  

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïðåäïî÷òèòåëüíî â îáëàñòè ñîöèîëîãèè, 
ýêîíîìèêè èëè ñìåæíîé îáëàñòè);

• Îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ â êà÷åñòâå ñïåöèà-
ëèñòà ïî ìîíèòîðèíãó è îöåíêå íå ìåíåå 7 ëåò;

• Îïûò ïîäãîòîâêè àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ; 
• Îïûò ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé è íàâûêè àíàëèçà äàííûõ;
• Îïûò ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ (Excel, SPSS);  
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåí-

íî è óñòíî), à òàêæå çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ÿâëÿòüñÿ 
ïðåèìóùåñòâîì;

• Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point, e-mail).

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
(www.aris.kg) è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà è ïîçèöèè) äî 10.00 ÷àñîâ 2 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëè-
ôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996 (312) 62-07-52 / 30-18-05 (äîï.: 128),
fax: +996 (312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg 

èëè íà ñàéòå: www.aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:

Старший специалист по внутреннему аудиту

Ïðåòåíäåíò íà äîëæíîñòü Ñïåöèàëèñòà äîëæåí 
èìåòü ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò:  

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå àóäèòà, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, 
ôèíàíñîâ èëè ýêîíîìèêè;

• Îïûò ðàáîòû (ìèíèìóì 7 ëåò) â îñóùåñòâëåíèè àóäèòà â ãîñó-
äàðñòâåííîì èëè ÷àñòíîì ñåêòîðàõ;

• Îïûò â ðàçðàáîòêå ïðîöåäóð è ïîëèòèê ïî ïðîâåäåíèþ àóäèòà â 
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè Ñòàíäàðòàìè âíóòðåííåãî àó-
äèòà è õîðîøèå çíàíèÿ ìåòîäèê, ïðîöåäóð ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷-
íûõ òèïîâ àóäèòà, âêëþ÷àÿ çíàíèÿ â îáëàñòè ïðîâåäåíèÿ îïå-
ðàöèîííîãî àóäèòà, àóäèòà çàêóïîê, èíôîðìàöèîííûõ è äðóãèõ 
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ;

• Îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ, áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;

• Îïûò óïðàâëåíèÿ êîìàíäîé;
• Îòëè÷íûå àíàëèòè÷åñêèå è ïèñüìåííûå íàâûêè â ñîñòàâëåíèè 

îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ íàâûêè ýôôåêòèâíîé êîììóíèêàöèè;
• Õîðîøèå çíàíèÿ ñòàíäàðòîâ âíóòðåííåãî àóäèòà;
• Íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðòèôèêàòû (ñâèäåòåëüñòâà) î ïðî-

õîæäåíèè îáó÷åíèÿ â îáëàñòè âíóòðåííåãî àóäèòà, ìåæäóíà-
ðîäíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ñåðòèôèêàòîâ «Äèïëîìèðîâàííûé 
âíóòðåííèé àóäèòîð» (CIA), «Äèïëîìèðîâàííûé ñïåöèàëèñò ïî 
îöåíêå ðèñê-ìåíåäæìåíòà» (CRMA) «Êâàëèôèêàöèÿ ðóêîâîäè-
òåëåé ñëóæáû âíóòðåííåãî àóäèòà» (QIAL «Ïðàêòèêóþùèé ñïå-
öèàëèñò ïî âíóòðåííåìó àóäèòó», ñåðòèôèêàòû CAP, CIPA áó-
äóò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;

• Êîìïüþòåðíûå íàâûêè: óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïðèêëàäíûìè ïðîã-
ðàììàìè Microsoft Office, óìåíèå ðàáîòàòü ñ àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìîé «1Ñ»;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïèñüìåííûì, ðàçãîâîðíûì ðóññêèì è êûð-
ãûçñêèì ÿçûêàìè, à òàêæå çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ÿâ-
ëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
(www.aris.kg) è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà è ïîçèöèè) äî 10.00 ÷àñîâ 2 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëè-
ôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996 (312) 62-07-52 / 30-18-05 (äîï.: 128),
fax: +996 (312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg 

èëè íà ñàéòå: www.aris.kg

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:

Старший специалист по механизму обратной связи 
(МОС)

Ïðåòåíäåíò íà äîëæíîñòü Ñïåöèàëèñòà äîëæåí 
èìåòü ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò:  

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå;
• Íå ìåíåå 2 ëåò îïûòà ðàáîòû â îáëàñòè àíàëèòèêè äàííûõ, äî-

êóìåíòîîáîðîòà è ðàçðàáîòêè âíóòðåííèõ íîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ;

• Çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ñôåðå 
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé è îôîðìëå-
íèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ;

• Îïûò ðàçðàáîòêè äîêóìåíòàöèè ïî ñèñòåìå îáðàòíîé ñâÿçè è 
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé; 

• Îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûõ ìåæäóíàðîäíûìè äî-
íîðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè;

• Îïûò ðàáîòû â îáëàñòè ðàçðàáîòêè, ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäå-
íèÿ òðåíèíãîâ ïî íàðàùèâàíèþ ïîòåíöèàëà; 

• Îïûò ðàáîòû â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ (íå ìåíåå 2 ëåò);
• Çíàíèå èíòåðíåò-ìàðêåòèíãà (íå ìåíåå 2 ëåò); 
• Îïûò â íàïèñàíèè ñòàòåé íå ìåíåå 2 ëåò;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè; çíàíèå 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðåèìóùåñòâî;
• Ïîëîæèòåëüíûå êîììóíèêàöèîííûå êà÷åñòâà è ñïîñîáíîñòè.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
(www.aris.kg) è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà è ïîçèöèè) äî 10.00 ÷àñîâ 2 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâàëè-
ôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Áèøêåê, 
óë.Áîêîíáàåâà, 102, îòäåë çàêóïîê, 

òåë.: +996 (312) 62-07-52 / 30-18-05 (äîï.: 128),
fax: +996 (312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg 

èëè íà ñàéòå: www.aris.kg
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭМГЕК, СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО 
ЖАНА МИГРАЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЖАРАНДАРДЫ 

ЧЕТ ЄЛКЄДЄ ИШКЕ ОРНОШТУРУУ БОРБОРУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàø-
òóó Æàðàíäàðäû ÷åò ºëêºäº èøêå îðíîøòóðóó áîðáîðó æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè þñòèöèÿ 
îðãàíäàðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Æàðàíäàðäû ÷åò ºëêºäº èøêå îðíîøòóðóó áîðáîðóí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìàìëå-
êåòòèê êàéðà êàòòîîíó æ¿ðã¿çñ¿í.

3. Áóë òîêòîìäó èøêå àøûðóó áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, 
ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æàðàíäàðäû ÷åò ºëêºäº èøêå îð-
íîøòóðóó áîðáîðó ¿÷¿í òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå êàðàë-
ãàí êàðàæàòòàðäûí ÷åãèíäå æ¿çºãº àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí 4-ìàéûíäàãû ¹193 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Òûøêû ìèãðàöèÿ äåïàðòàìåíòèíèí àëäûíäàãû Ìàà-
ëûìàòòûê-êîíñóëüòàöèÿëûê áîðáîð æºí¿íäº" òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñò-
ðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹319

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 
23-МАРТЫНДАГЫ №178 «КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ 

ПАНДЕМИЯСЫНА БАЙЛАНЫШТУУ КАЛКТЫ ДАРЫ 
КАРАЖАТТАРЫ ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАР 

МЕНЕН КАМСЫЗДОО БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ» 
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êîðîíàâèðóñ èíôåêöèÿñû (COVID-19) ìåíåí áàéëàíûøêàí ýïèäåìèîëîãèÿëûê êûð-
äààëãà áàéëàíûøòóó êàëêòû êåðåêò¿¿ äàðû êàðàæàòòàðû æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàð 
ìåíåí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 23-ìàðòûíäàãû ¹178 «Êîðî-
íàâèðóñ èíôåêöèÿñû ïàíäåìèÿñûíà áàéëàíûøòóó êàëêòû äàðû êàðàæàòòàðû æàíà ìå-
äèöèíàëûê áóþìäàð ìåíåí êàìñûçäîî áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº» òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí: 

- 1-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «2021-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí» äåãåí ñºçäºð «2022-æûë-

äûí 1-èþíóíà ÷åéèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
ýêèí÷è àáçàöûíäàãû «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàøîî ¿÷¿í ìààíèë¿¿ äàðû êàðà-

æàòòàðûíûí æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäûí óëóòòóê òèçìåñèíå (ìûíäàí àðû - Óëóò-
òóê òèçìå) æàíà/æå» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;

àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «Óëóòòóê òèçìåãå æàíà/æå» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
11-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû «2021-æûëäûí 31-äåêàáðûíà ÷åéèí» äåãåí ñºçäºð 

«2022-æûëäûí 1-èþíóíà ÷åéèí» äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.
- 2-ïóíêòóíäàãû «æàíà ñîöèàëäûê ºí¿êò¿ð¿¿» äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 31-äåêàáðû, ¹3612026-ЖЫЛГА ЧЕЙИН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫН ЄНЇКТЇРЇЇНЇН УЛУТТУК 
ПРОГРАММАСЫН ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹435 Æàðëûãû ìåíåí 
áåêèòèëãåí 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûí èøêå 
àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóó 
áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí èø-÷àðàëàð ïëàíû (ìûíäàí àðû - Ïëàí) 
òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Àð áèð æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à Ïëàíäà êàìòûëãàí ìèëäåòòåð æàíà èø-÷àðàëàð ò¿çºò¿-
ë¿ø¿ ì¿ìê¿í äåï áåëãèëåíñèí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè:
- áèð àéëûê ìººíºòòº Ïëàíäûí àëêàãûíäà 2022-æûëãà ïëàíäûí äîëáîîðóí äàÿðäîîíó êàìñûç 

êûëñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà êèðãèçñèí;
- Ïëàíäûí àëêàãûíäà êèéèíêè êàëåíäàðäûê æûëäûí áàøòàëûøûíà ÷åéèí áèð àé êàëãàíäà êèéèí-

êè æûëäûê ïëàíäàðäû äàÿðäîîíó æ¿ðã¿çñ¿í.
4. Àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñ-

òàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿í¿í àïïàðàòòàðû æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðû (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) áåëãèëåíãåí ìººíºòòºðäº Ïëàíäû àòêàðóó áîþí÷à òàê ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

5. Ïëàíäûí ñàïàòòóó æàíà ºç óáàãûíäà àòêàðûëûøû ¿÷¿í àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðûíûí æåòåê÷èëåðèíèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì 
óêóêòóó ºê¿ëäºð¿í¿í æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí áàø÷ûëàðûíûí (ìà-
êóëäàøóó áîþí÷à) æåêå æîîïêåð÷èëèãè áåëãèëåíñèí.

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

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 25-äåêàáðû, ¹352

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2014-ЖЫЛДЫН 
11-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №84 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ ЭНЕ 
ЖАНА БАЛАНЫ КОРГОО УЛУТТУК БОРБОРУНУН УСТАВЫН 

БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 2021-æûëäûí 6-íîÿáðûíäàãû 
¹242 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû áåêè-
òèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðû æºí¿íäº", 2021-æûëäûí 15-íîÿáðûí-
äàãû ¹249 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè æºí¿íäº" òîê-
òîìäîðóí àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 11-ôåâðàëûíäàãû ¹84 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûêòû ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ýíå æàíà áàëà-
íû êîðãîî óëóòòóê áîðáîðóíóí óñòàâûí áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñè òèðêåìåãå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè:
- áóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
- áóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï 30 êàëåíäàðäûê ê¿íä¿í è÷èíäå óøóë òîê-

òîìäî êºðñºò¿ëãºí þðèäèêàëûê æàêòû þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàéðà êàò-
òîîäîí ºòêºðñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 31-äåêàáðû, ¹362

Госудаственная таможенная 
служба при Министерстве 

финансов Кыргызской Республик
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

среди граждан Кыргызской Республики на замещение вакантной 
должности – инспектор Отдела внедрения и сопровождения 
информационных систем Управления цифрового развития 

Государственная таможенная служба при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики.

Çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â ïåðèîä ñ 
17 ÿíâàðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë.Áàé-
òèê Áààòûðà, 4À, êàáèíåò 405.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 51-06-51 
äîáàâî÷íûé (142, 147), (0312) 51-08-86.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 9.30 äî 17.00 ÷.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàé-

òå ÃÒÑ – www.customs.gov.kg

Государственная таможенная служба при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики

ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
кандидатов на поступление в Российскую таможенную академию Российской Федерации (РТА) и в ее 
филиалы на 2022-2023 учебный год. Срок подачи заявлений и необходимых документов с 20 января 

по 25 марта 2022 года.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÃÒÑ http://www.customs.kg. (îáúÿâëå-
íèå îò 17 ÿíâàðÿ 2022 ã.

Òîðêåíò àéûë ºêìºò¿í¿í
 «×ûð-Äºáº» äûéêàí 
÷àðáàñûíûí ì¿÷ºñ¿ 

Æàïàðîâ Êàíûáåêòèí 
íààìûíäà ¿ë¿ø êèòåáè 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-894

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÎñÎÎ “Ëåêñèêà” ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-56

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ 
АЙЫЛ ОКМОТУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ-АУКЦИОНА 

на продажу автомобилей Мерседес-Бенц 300 D 1994 года 
и автомашины ВАЗ 21074 2007 года, который будет 
проходить в Чуйской области, Аламудунский район, 
с. Кой-Таш, ул.Аблесова, 51 (Таш-Мойнокский айыл 

окмоту) 24 января 2022 года в 10.00 ч. 

Ïî âîïðîñàì ïðîñèì îáðàòèòüñÿ 
ïî íîìåðó: (0708) 25-02-13.

Ликвидатор ОАО ИБ «Иссык-Куль» - 
Агентство по ликвидации банков 

îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àâòîìàøèíû, 
ïðèíàäëåæàùåé íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÎÀÎ ÈÁ "Èññûê-Êóëü":

¹ 
ëîò Ìàðêà àâòîìàøèíû Ãîä âûïóñêà Ñòàðòîâàÿ öåíà 

(ñîì) Õàðàêòåðèñòèêà 

1 «Toyota Ipsum» 2002 489 720 Öâåò ñåðåáðèñòûé, îáúåì - 2 400 ñìÇ, 
ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ïðàâûé ðóëü, áåí-
çèí, àâòîìàò. 

Àóêöèîí ñîñòîèò 2 ôåâðàëÿ 2022 ã. â 10.00 ÷. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 114, 2 ýòàæ, êàá. 208.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íå ïîçäíåå 17.00 ÷. 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà ïî àä-

ðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 114, 2 ýòàæ, êàá. 209 è îïëàòèòü ãàðàíò. âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öå-
íû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ëèêâèäàòîð ÎÀÎ ÈÁ «Èññûê-Êóëü» - Àãåíòñòâî ïî ëèêâèäàöèè áàíêîâ,                                   
ð/ñ 1299003150022374 â ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê»; ÎÊÏÎ 20336191, ÈÍÍ 02306199710147.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0312) 66-05-82, (0312) 66-13-01, (0550) 52-00-49. Ñ/Î-07

Ñ/Î-05

ПССИ Первомайского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

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

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 23 ôåâðàëÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

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



Эл-жер сыймыгы

ЄЗ МИЛДЕТИН ТАТЫКТУУ 
АТКАРЫШТЫ

Кечээ тажик туугандар 
кол салып, Баткен же-
ринде жазыксыз боор-

лорубуз окко учушту. Жазыксыз 
жаш балдар, жаштар жайрады. 
Їй-жайлары, нечен курулуштар 
єрттєнїп, жыйган-терген мал-
мїлктєрїнєн кол жуушту. Оор 
жоготуулар болду. Кєргєн азап, 
кайгыларын айтып, аягына чы-
га албаспыз. Эл-журттан айлан-
саў аздык кылат, колдон келген 
колдоолорду аябадык. Ынты-
мак, биримдик менен уу жуткан 
учурларды унуткарууга бел бай-
ладык. Кайран каралдылардын 
караанын кайра таппайбыз. Бу 
тарыхта калган кара так эч ка-
чан унутулбас. 

 Жаралуу элдин жабырка-
ган балдары кыргыз бермети – 
Ысык-Кєлгє эс алууга келген-
де тозоктон бейишке келгендей 
сергишип, керемет сулуулукка 
бєлєнїшкєн. Жїздєрїнєн кїл-
кї, уурттарынан жылмаюлар 
кетпеген. Коркунуч, санаалары 
тарап, єўдєрїнє кызыл жїгїр-
гєн. Єзєктєрїн єрттєгєн єкї-
нїчтєрї пастап, кєўїлдєрї кєл-
дєй толкуп кєтєрїлгєн, шаттык 
єкїм сїргєн. Ошол жаралуу бал-
дардын кєл жээгиндеги жадыра-
ган маанайларын кєргєндє кудай 

кечирсин: “Балдардын баштары-
на мындай  кырсык, апаат тїш-
пєгєндє бейиш жер кєлгє кели-
шет беле, жок беле?!” деп жаўы-
лып жазганым эсимде.

“Балдардын башына кыйын-
чылык келгенде гана боор ооруп 
козголбой, ар убак эркелетип кє-
ўїл бурсак, бардык жакшы нер-
селерди ууз муундарга тартуула-
сак” деген таттуу тилегим тигин-
дей ачууга алдырып жиберди ок-
шойт, ок!.

Ток этери, Меккени алыстан 
издебей киндик кан тамган кыр-
гыз жеринен издесек жарашчу-
дай. Президентибиз Садыр Жа-
паровдун тїздєн-тїз демилге-
си менен “Манас Ордо” улуттук 
комплексин кєрїї їчїн милдет-
тїї тїрдє балдардын экскурсия-
ларын уюштуруу жакын арада 
колго алынарын уктук. Уккан 
сааттан коомчулуктун бїйїрїн 
кызытууда. Буйруса,  жети ду-
бандын туш-тарабынан мектеп 
окуучулары улуу айкєл, улуу Ма-
нас жерине экскурсиялап кели-
шери, “Манас Ордо” менен ке-
нен  таанышаары кыйла элдин 
кыйырына жетти. Айкєлгє ар-
налган музейдин экспонаттары 
менен таанышуу, нечен кылым-
ды карытса да солк этпей биздин 

кїндєргє жеткен тарыхый кїм-
бєздї кєрїї не деген дєєлєт?! 
Кароол Чокуга чыгышып, Ма-
нас ааламына суктануу канча-
лык ырахат?! Балдардын бал-
дай рух дїйнєсї байып чыгары 
турган иш!

“Милдеттїї тїрдє вакцина ал-
гыла!” чакырыгына караганда: 
“Милдеттїї тїрдє кыргыз жери-
нин бейиштей жерлерине экскур-
сия уюштургула!” кандай жагым-
дуу угулат. Бул жарк эткен жа-
ўылыкты кудурет кут кылсын! 
Балдар, балдар жана балдар бар 
балээден алыс болушсун. Башта-
рына бак консун!

“Чокусу бийик Таластан Чол-
понбай, Чыўгыз чыккан жер” 
демекчи, милдеттїї тїрдє  “Ма-
нас Ордого” экскурсиялап кел-
ген балдар, милдеттїї тїрдє 

Советтер Союзунун Баатыры 
Чолпонбай Тїлєбердиевдин му-
зейине, Шекер айылындагы улуу 
жазуучу Чыўгыз Айтматовдун 
музейине да келишип, бир ок ме-
нен бир нече коёнду атып кетиш-
се эў эле жакшы жаўылык болот. 
Жаш жан дїйнєлєрї бїрдєп, гїл-
дєп чыгат. 

Бул экскурсиялар достук экс-
курсияларына айланып, жерги-
ликтїї мектеп окуучулары ме-
нен да милдеттїї тїрдє жолугу-
шууулар уюштурулса, албетте, 
унутулгус сапарлардын санжы-
расы да байымак. “Кєп жашаган 
билбейт, кєптї кєргєн билет” 

демекчи кєсєм балдардын ката-
ры, карааны єсєт. Єлкєнї сїйїї, 
мекенди сїйїї ушундай маани-
си тереў иш-чаралар, камкордук-
тар менен бекемделет. Бешиктен 
белдери чыкпай жатып, зордук-
зомбулукка дуушар болгон бал-
дардын саны кемийт.

Эртеў эле балдарыбыз эр же-
тет. Мекен, жерди сїйїї симфо-
ниясы жаўырган, балалык жан 
дїйнєсї байыган жерден алган 
таасирлер текке кетпейт. Мил-
деттїї экскурсиялардын тїшї-
мїн тїшїндє эмес, иш жїзїн-
дє кєрїшєт. Кыраан кыргыз та-
рыхынын таалим, эрдик, шер-
диктерине сугарылган муунда-
рыбыз їмїттєрїбїздї акташат. 
Бул милдеттїї экскурсиялардын 
ушундай урагыс, ураанга айлан-
ган акыбети бар экени талашсыз. 

Баатырлар баскан жолду улантуу 
мурасы муундан-муунга єткєндє 
гана жемишин берет. 

“Кыргыздын жери сопсонун,
Кыйласынан Ош сонун.
Чай ичиў деп турушат, 
Чаар топулуу досторум” деп 

кыргыздын кашкєй акыны Бай-
дылда Сарногоев ырдагандай не-
ге Сулайман-Тоо, Айгїл-Тоо баш 
болгон тоолорго, зоолорго бал-
дардын милдеттїї экскурсияла-
рын уюштурууга болбойт?! Ал-
бетте, болот. Кылымдар солк 
этпес тарых барактарында таш-
ка тамга баскандай калган Таш-
Рабат, Єзгєн, Буранадай архи-
тектуралык эстеликтер,  бел-
гилїї жер-сууларды, кєлдєрдї 
айта берсек ай да, жыл да тїт-
пєйт. Тїгєнбєс байлыктарыбыз 
тууган жерде Меккени алыстан 
издебей мекенибизден издесек 
табабыз. Тамаша-чыны аралаш 
айтылып жїргєндєй жараткан-
дын дачасындай жерде жашап 
жатабыз.

Кєл чїрєктєрї  Сары-Челек, 
Соў-Кєл, Чатыр-Кєл жана баш-
ка кєлдєрдї кєрсєк, жаратылыш 
тартуулаган кооз токойлорду 
араласак ашыктык кылбайт. Сєз 
менен жеткирїї мїмкїн эмес та-
бият, жаратылышыбыз не деген 
байлык! Балдардын экскурсия 
учурундагы кубанычтарына эч 
нерсе теў келбес. Милдеттїї экс-
курсиялардын берер кенчи тереў 
жана теўдешсиз!

Кыскасы, Президентибиз Са-
дыр Жапаровдун балдар їчїн 
жасап жаткан ийги иштери, ке-
чээги кесепеттїї Баткен кандуу 
окуясын эсиме капилет тїшїр-
дї. Октон корккон, бїткїл жан 
дїйнєлєрї жабыккан ошол бал-
дардын ыйык Ысык-Кєлїбїзгє 
келгендеги кубанычтары кїнї 
бїгїнкїдєй кєз алдымда турат. 
Балдардан бардык жакшы нер-
селерди аябасак. Ошондо гана 
бакыбат єлкєнїн єрнєктїї аза-
маттары канат кїїлєп чыгышат. 
Болочок азаматтар їчїн бардык 
жакшы нерселерди аябайлы, тар-
туулайлы.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Меккени алыстан издебе!

ЫЙЫК КЄЛ 
КЕРЕМЕТИ

Єткєн жуманын аягында Кыр-
гыз Республикасынын Курал-
дуу Кїчтєрїнїн тынчтыкты 
сактоочу аскердик континген-
ти Казакстан Республикасынан 
кайтып келишти. Алар тынч-
тыкты сактоо миссиясы менен 
7-январда Казакстан Республи-
касына барып, Алматы шаарын-
дагы Жылуулук электр борбор – 
2 стратегиялык объектисин кор-
гоого алышкан.

Тынчтыкты орнотуу аскердик 
контингентин салтанаттуу тосуп 
алуу иш-чарасына Кыргыз Рес-
публикасынын Коргоо минист-
ри, генерал-майор Бактыбек Бек-
болотов,  Министрлер Кабине-
тинин тєрагасынын орун баса-
ры, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук коопсуздук мамлекеттик 
комитетинин тєрагасы, генерал-
лейтенант Камчыбек Ташиев ка-
тышты.

Токмок шаарындагы турук-
туу жайгашкан пунктундагы 
салтанаттуу иш-чарада Коргоо 
министрлигинин жетекчилиги, 
Россия Федерациясынын жа-
на Казакстан Республикасынын 

Кыргыз Республикасындагы ас-
кердик атташелери, КР Прези-
дентинин Чїй облусу боюнча 
єкїлчїлїгї, Токмок шаарынын 
мэриясынын єкїлдєрї, 52806 
аскер бєлїгїнїн єздїк курамы, 
ошондой эле аскер кызматчыла-
рынын туугандары жана жакын-
дары катышты.

Кыргыз Республикасынын 
Коргоо министринин орун баса-
ры, полковник Алмазбек Кара-
сартов тынчтыкты сактоочуларга 

кайрылып, коюлган милдеттерди 
аткарууда кєрсєткєн кесипкєй-
лїгї їчїн ыраазычылык билди-
рип, коўшу Казакстандагы кыр-
даалды турукташтырууга кошкон 
салымын белгилеп єттї. 

«Мекенибиз сиздер менен сый-
мыктанат. Сиздер Мекенге ише-
нимдїї ак кызмат кылып, улут-
тун кызыкчылыктарын жана 
анын жарандарын мындан ары 
дагы коргоп, ак ниеттїїлїк ме-
нен кызмат єтєй беришиўиздерге 

ишенебиз. Кызматыўыздар їчїн 
тереў ыраазычылык билдире-
биз», - деп баса белгиледи кор-
гоо ведомствосунун башчысы.

Иш-чара КР Куралдуу Кїчтє-
рїнїн тынчтыкты сактоочу кон-
тингентинин єздїк курамынын 
салтанаттуу саптык жїрїшї ме-
нен аяктады.

Аскер кїчтєрї Кыргыз Респуб-
ликасынан Казакстанга Жогорку 
Кеўеш менен Президент Садыр 
Жапаровдун макулдугунан кийин 
жєнєтїлгєн. Коргоо министрлиги-
нин маалыматына караганда, коў-
шу єлкєгє 150 аскер, 8 бронетех-
ника жана 11 автомобилдик тех-
ника барган. Казакстандын айма-
гында жалпысынан ЖККУга мїчє 
єлкєлєрдїн їч миўден ашык аскер 
кызматкерлери болду, алардын кє-
бї Орусиядан барган. 

Эске салсак, Казакстанда наа-
разылык акциясы 2-январда 
єлкєнїн батышындагы Жаўы-
Єзєн шаарында башталган. Ан-
да тургундар суюлтулган газ-
дын кымбатташына нааразы 
болуп, тынч митингге чыгыш-
кан. “Эл толкуса, сел болот” де-
гендей бир нече кїндєн кийин 
башка бир катар шаарлардын 
тургундары да єлкєдєгї наа-
разычылык акциясын колдоп 
митингге чыгып, экономика-
лык талаптар саясий талаптар-
га айланган. Митингчилер азыр-
кы єкмєттїн отставкасын жана 
Казакстандын биринчи прези-
денти Нурсултан Назарбаевди 
кол тийбестиктен ажыратууну 
талап кылышкан.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

2022-жылдын  18-январы16
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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