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ЧЕК АРА МАСЕЛЕСИ
ЧЕЧИЛЕБИ?
К

ыргыз-тажик чек арасындагы кєйгєй кечээ гана
чыга калган жок. Бул ондогон жылдан бери
чечилбей келе жаткан маселе. Тилекке каршы,
акыркы жылдары абал барган сайын курчуп жатат.
Былтыр куралдуу жаўжалга чейин жетсе, 27-январь кїнї
кечке маал дагы чыр чыгып, коомчулукту кабатырга
салды. Тєрт-Кєчє аймагында тажик тургундары жолду
бууганга аракет кылып, сїйлєшїїлєрдєн кийин абал
жайгарылган. Бирок, кайрадан тажик тараптан ЧырДєбєдє ок атылганын Кыргыз Республикасынын Чек ара
кызматы билдирген. Кыргызстан бул окуяны тажик чек
арачыларынын атайын жасаган чагымы десе, тажик тарап
болсо бизди кїнєєлєшїїдє.

(Уландысы 3-бетте)

ЖК депутаты
Жанар АКАЕВ:

“ЛЕЙЛЕК
АНКЛАВ
БОЛБОЙТ”
Кечээ социалдык тармактарда
“№39 протокол боюнча” деген
маалыматтар тарап, ага терс
пикирлер жазылып, бир топ адамдар
бийлик жетекчилерин жерден алып
кєргє салышты. Мындай кырдаалда
ММК єкїлдєрї бардык нерсени так
аныктап алган соў коомчулукка
туура маалыматты берїїбїз
абзел. Буга улай Жогорку Кеўештин
депутаты, Эл аралык иштер, коргоо,
коопсуздук жана миграция боюнча
комитетинин тєрагасы Жанар Акаев
коомчулукка туура маалыматты
берип, элди дїрбєлєўгє тїшпєєгє
чакырды. Тємєндє эл єкїлїнїн сєзї
толугу менен...

ЭМГЕК БААЛАНАТ
Февраль айынан тарта район, облустук билим берїї
бєлїмдєрїнїн рейтингин аныктоо киргизилет.
Мугалимдердин эмгеги кайрадан категория менен
баалана баштайт. Бул тууралуу билим берїї жана
илим министрлигине караштуу Республикалык
педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын
жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун
директору Алмаз Токтомаметов билдирди. Анын
айтымында, жакында "Мыкты мугалим" теледолбоору
да ишке ашканы турат. Анда республиканын
бардык булуў-бурчундагы кесипкєй мугалимдердин
ишмердїїлїгї кєрсєтїлєт.

КЫЗЫЛ КИТЕПКЕ КИРГЕН
ЖАНЫБАРЛАРДЫН
САНЫ ЄСЇЇДЄ
Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык кєзємєл
министрлигинин жаратылышты пайдалануу бєлїмїнїн башкы адиси Нурлан Абдыкеримов
єлкєдє Кызыл китепке кирген
жаныбарлардын саны єсїп жаткандыгын билдирди. Анын айтымында, браконьерлерге каршы иш
алып баруу, тїшїндїрїї иштерин
жїргїзїї, илбирстерди аныктоо
їчїн фотокапкандарды активдїї
орнотуу жаратылышка аяр мамиле жасоого тїрткї болууда.

- Урматтуу мекендештер, соўку
учурда интернет желелеринде Баткендеги чек ара чыры талкуу болуп,
анда “Ворухка коридор ачылат экен,
Лейлек анклавда калат экен” деген кабатырлануу болууда. Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети жабык эшик артында жыйын єткєрдїк. Ага Улуттук
коопсуздук мамлекеттик комитетинин
тєрагасы Камчыбек Ташиев, Чек ара
кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев жана башка тиешелїї жетекчилери келип катышты. Жыйында айтылгандай эч кандай Ворухка коридор
берилбейт, Лейлек анклав болбойт.
Бул жєнїндє сєз болушу да мїмкїн
эмес. Буга азыр кабатырланууга негиз
жок. Анткени, кандайдыр бир протокол ишке кириш їчїн мамлекеттер
аралык єзїнчє келишим болот. Ал
келишим жєнїндє процедура болгон
жок. Ошондой эле ал келишимге эки
єлкєнїн президенттери тереў изилдеп чыккандан кийин кол коёт. Эки
єлкєнїн президенттери кол койгон
соў гана ишке ашат. Азырынча алардын кол коюу ниеттери жєнїндє уккан жокпуз. Андыктан, Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген
иш-аракет болбойт деп ишендирип кетем. Урматтуу мекендештер, “Ворухка коридор ачылат. Лейлек анклавда
калат деген ушак-айыў сєздєргє кєўїл бурбай, расмий маалыматтарга
ишениўиздер!
Жазгїл КАРБОСОВА
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ЖАЎЫ АВТОБУСТУН ТЕХНИКАЛЫК
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРЇ

МУН ЧЖЭ ИН САДЫР
ЖАПАРОВДУ КУТТУКТАДЫ

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек
Жапаров Бишкектин бир катар
ишканаларын
кыдырып, “Минск автомобиль
заводу” ААКсы тарабынан
сыноо мєєнєтї їчїн
жиберилген беларусь
єндїрїшїндєгї жаўы
жїргїнчїлєр автобусунун
техникалык мїмкїнчїлїктєрї
менен таанышты.

Кореянын Президенти
Мун Чжэ Ин КРнын
Президенти Садыр Жапаровду
Корея Республикасы менен
Кыргыз Республикасынын
ортосунда дипломатиялык
мамилелердин тїзїлгєндїгїнїн
30 жылдыгына байланыштуу
куттуктады.
Куттуктоосунда: “1992-жылдын 31-январында эки єлкєнїн
ортосунда дипломатиялык мамилелер орнотулгандан бери
биз ар тїрдїї тармактарда, саясат, экономика, маданият жана
гуманитардык алмашуулардагы

мамилелерибизди
ырааттуу
єнїктїрїп келе жатканыбызды
зор кубаныч менен белгилейм.
Дипломатиялык мамилелердин
орнотулгандыгынын 30 жылдыгын белгилєє менен єлкєлєрїбїздїн ортосундагы практикалык кызматташтык кеўейип, ар
кандай салтанаттуу иш-чаралар
аркылуу эки єлкєнїн элдеринин ортосундагы єз ара тїшїнїшїї жана достук чыўдалат деп
ишенем”, - деп айтылып, Мун
Чжэ Ин Садыр Жапаровго чыў
ден соолук, бакубатчылык жана Кыргыз Республикасынын туруктуу єнїгїїсїн каалады.

Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Акылбек Жапаровго бул
автобус шаардык каттамдарда
жїргїнчїлєрдї ташууга ылайыкталганын билдирди. Анын єзгєчєлїгї майыптык коляска їчїн
туткасы бар бїктєлїїчї тепкич,
жїргїнчїлєрдї отургузуу, тїшїрїїнї жеўилдетїї їчїн “Книлинг” жантайыўкы кузов тутуму,
ден соолугунун мїмкїнчїлїктєрї чектелїї адамдар їчїн тиешелїї шаймандарды бекитїї їчїн
жабдуулар каралган. Ошондой
эле Акылбек Жапаров Бишкек
мэриясынын Шаардык транспорт
башкармалыгынын автобустар
паркынын абалын кєрїп, шаардыктарды ыўгайлуу жана коопсуз транспорт менен камсыздоо

зарыл экенин айтты. Андан соў
Э.З.Гареев атындагы ботаникалык бакка барып, ботаникалык

бактын иши тууралуу бет ачар
сунушталып, актуалдуу кєйгєйлєрї айтылды.

БИШКЕКТИ ОЛУТТУУ ЄЗГЄРЇЇЛЄР КЇТЇП ТУРАТ

ЗЕРГЕРДИН АСЫЛ ЭМГЕГИ

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
Бишкек шаарынын коллегиялык
жыйынына катышты.

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров єлкє
зергерлерин кесиптик майрамы
менен куттуктады.

Жыйында борбор калаанын
єткєн жылдагы социалдыкэкономикалык єнїгїїсїнїн жыйынтыгы жана їстїбїздєгї жылга коюлган пландары тууралуу
баяндаманы Бишкек шаарынын

мэри Айбек Жунушалиев жасады. Єз кезегинде Акылбек
Жапаров “Жашыл аянттар талкаланды, ирригациялык тутумдар бузулду, иретсиз жана баш аламан курулуштардан
улам шаардын кєркї кетти. Бирок, келечекте биздин борбордо олуттуу єзгєрїїлєр орун алат.
Бишкек шаары єлкєнїн экономикасынын 70%ын камтыйт.

Ал – маданияттын, илим жана билимдин борбору. Борбордо єлкєнїн бийлик органдары
топтолуп, акыл калчап, келечекти аныктоочу чечимдер кабыл
алынат. Жалпы катышуучуларды муну тереў аўдап тїшїнїїгє
чакырам. Бардык алдыўкы жана
жаўычыл демилгелер дал ушул
Бишкектен башат алышы шарт”,
- деген оюн билдирди.

МАКСИМ ГОРДЕЕВГЕ ЄЛКЄНЇН ТУУСУ ТАПШЫРЫЛДЫ
КРнын Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек Касмамбетов 28-январда єлкє Президенти Садыр
Жапаровдун атынан спортчу
Максим Гордеевди алдыда Пекинде єтїїчї Кышкы Олимпиада оюндарына катышуусу менен
куттуктап, жылуу саламын жолдоду. “Президент Садыр Жапаров сиз кандай татаал жолду
басып єтєрїўїздї билет жана
чын жїрєктєн ийгиликке їмїттєнєт”, - деп билдирди. Лыжачынын жеке жана башкы машыктыруучусу Игорь Борисов Олимпиада оюндарында
Гордеев Кыргызстанды татыктуу кєрсєтїї їчїн бардык кїчаракетин жумшай турганын белгиледи. Ал эми Улуттук олимпиада комитетинин президенти
Садыр Мамытов тоо лыжачысы Максим Гордеев єзїнїн эў
мыкты спорттук жыйынтыгын

ЖАЗГЫ АЙДАП-СЕБЇЇ ИШТЕРИ
ЖКнын “Элдик” депутаттык
тобу жазгы айдап-себїї
иштерине карата жїргїзїлгєн
даярдык боюнча маалымат
укту.

кєрсєтєт деп ишенет. Жолугушуунун соўунда Сїйїнбек Касмамбетов Максим Гордеевге

ОТУЗ МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ
КРнын Министрлер Кабинети тарабынан 2021-жылдын
12-октябрынан 2022-жылдын
19-январына чейинки мезгилде 30 мыйзам долбоору демилгеленип, Жогорку Кеўешке жєнєтїлгєн. Жогорку Кеўеш тарабынан кабыл алынган 21
мыйзамдын 15ине КР Президенти кол койгон (8 мыйзам эл
аралык келишимдерди ратификациялоо жєнїндє).
Тез арада кабыл алууну талап кылган жана мамлекеттин социалдык-экономикалык
єнїгїїсї їчїн зор мааниге ээ

Анда: “Урматтуу зергерчилик
тармагындагы єкїлдєр! Сиздерди кесиптик майрамыўыздар – Кыргыз Республикасынын Зергерлер кїнї менен куттуктайм! 2021-жылы республикабыздын єнїгїїсї їчїн зергерчилик тармагынын маанилїїлїгїн эске алып, 31-январь – КРнын зергерлеринин кїнї деп
бекитилген. Ата мекендик зергерчилик єнєр жайын єнїктїрїї їчїн жагымдуу шарттарды

тїзїї жана анын эл аралык деўгээлге чыгуусун камсыз кылуу
максатында биргелешкен кїчаракет менен натыйжалуу боло турган зарыл иштер жїргїзїлїїдє. Зергердин оор жана ошол эле учурда асыл эмгеги сулуулук жана кооздук тартуулоо болуп саналат. Сиздерге
чыгармачылык ийгилик, мындан ары да оригиналдуу идеялардын жарала беришин каалайм! Ушул майрам кїнї тармактын жалпы кызматкерлерине жана алардын їй-бїлєлєрїнє
бакубатчылык, чыў ден соолук
жана кесиптик ийгиликтерди
каалайм” деп айтылат.

болгон, Жогорку Кеўеш тарабынан кабыл алынган жана
КРнын Президенти кол койгон
КРнын кодекстери жана мыйзамдары: “КРнын 2022-жылга
республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга болжолу жєнїндє”; КРнын Салык кодекси; “КРнын Бюджеттик кодексине єзгєртїїлєрдї киргизїї
жєнїндє”; “КРнын айрым мыйзам актыларына єзгєртїїлєрдї
киргизїї жєнїндє (Жер кодекси, Токой кодекси, Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жєнїндє)”.

КРнын туусун тапшырып, спортчуга ийгилик жана жаўы жеўиштерди каалады.

ЖЇЗ КЇНДЄ 859 БУЙРУК
ЖАНА ТОКТОМ

Министрлер Кабинетинин 100
кїнїндє 2021-жылдын 12-октябрынан 2022-жылдын 19-январына чейинки мезгилде 859 акты чыгарылган, анын ичинде: КРнын
Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин буйруктары
– 250; КРнын Министрлер Кабинетинин токтомдору – 165; КРнын
Министрлер Кабинетинин буйруктары – 141; КРнын Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын
буйруктары – 303. Мындан тышкары, отчеттук мезгилде КРнын
Министрлер Кабинетинин 9 кеўешмеси єткєн.

Депутат Акылбек Тїмєнбаевдин тєрагалыгы менен єткєн
отурумга айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков баштаган тиешелїї мекеме єкїлдєрї катышты. Министр Аскарбек
Жаныбековдун маалыматынан
кийин депутаттар айыл чарба тармагындагы жазгы айдапсебїї ишине кїйїїчї-майлоочу
каражаттарды,
їрєндєрдї,

минералдык жер семирткичтерди арзан баада камсыздоо, жеўилдетилген насыяларды берїї,
айдоо аянттарын кеўейтїї, сугат
иштерине даярдык кєрїї маселелерин кєтєрїштї.
Депутаттар Н.Азыгалиев,
А.Малиев, А.Таштанбековдор
жайыттардын абалына басым
жасашты. Азык-тїлїк коопсуздугуна тиешелїї маселелерге
да токтолушуп, ички рынокту
сапаттуу азыктар менен камсыздоо зарылчылыгын кошумчалап, айтылган маселелерди
комплекстїї чечїї керектигин
белгилешти.

БАЛДАРГА ЖАСАЛГАН ЗОМБУЛУК
ЖКнын Социалдык саясат
боюнча комитетинин 31-январдагы жыйынында їй-бїлєдє жана билим берїї уюмдарында балдарга карата эмоционалдык, психикалык, физикалык зомбулукту
колдонууга байланышкан кырдаалдар талкууланып, тиешелїї
мекемелердин маалыматы угулду.
Анда Аламїдїн районуна караштуу мектептердин биринде катталган мугалим менен окуучунун ортосундагы жаўжал тууралуу сєз
болуп, билим берїї жана илим
министринин орун басары Надира Жусупбекова маалымат берди.

Талкуу маалында комитеттин тєрайымы, депутат Динара Ашимова алдын алуу иштери толук жїргїзїлсє мындай окуялар катталбай
тургандыгын жїйє келтирип, бардык социалдык багытта иштеген
мекемелер биргелешип чара кєрїїсї керектигин кошумчалады.
Жыйынтыгында депутаттар аталган маселе толук изилденип, тиешелїї мекемелер тарабынан жагдайлар кайра кайталанбагыдай чаралар кабыл алынышы керектигин
айтышты.
Даярдаган
Жазгїл КАРБОСОВА
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Учур кєйгєйї

ЧЕК АРА МАСЕЛЕСИ ЧЕЧИЛЕБИ?
иш Кулунду, Максат айылдарына келгенде токтоп калган. Эгерде жумушчу топтор арасында талаш маселе жарала турган болсо, экєєбїз кайрадан жолугуп
карай турган болдук. Мындан
ары да 2021-жылы 1-майда кабыл алынган протоколдун неги-

(Башталышы 1-бетте)
Тилекке жараша бизде жоготуулар болгон жок, 11 аскер кызматкери жаракат алып, ооруканага жаткырылган. Алардын абалы орточо оор экендигин маалым болду. Кєк-Таш айылынын
тургуну Зиямидин Тагаевдин сарайы талкаланып мал жандыктары кїйїп кеткен. Єз убагында
эвакуацияланган жарандардын
баары керектїї нерселер менен
камсыздандырылып, медицина
кызматкерлеринин кєзємєлїндє болушкан. Ал эми Тажикстандын "Ховар" маалымат агенттиги
жаўжалда эки адам мерт болуп,
10 адам жаракат алганын, алардын алтоо аскер кызматкерлери
экендигин жазып чыкты.
Президент Садыр Жапаров
дароо чек арада болуп жаткан
окуялар биринчи мїнєттєрдєн баштап, толук кєзємєлїндє
экендигин, баары тынчтык жана сїйлєшїїлєр жолу менен чечилээрин айтып, элди кабатырланбоого чакырды. Тажикстандын Президенти Э.Рахмондун ак
же кєк деп їн катпай олтурушун
айрым эксперттер тажик тараптан бул жаўжалдын атайын уюштурулгандыгын, кырдаалды курчутуу алдындагы сыноо катары
баалашты. Анткени, буга чырчатак учурунда тажик тараптын
миномет колдонгондугу олуттуу себеп болууда. Ар бир мамлекет чек араларын кайтарууда
єз мїмкїнчїлїктєрїнє жараша

куралдандырышат. Бирок, чырчатак курчуп кетпеши їчїн жеўил ок атуучу куралдар гана берилет. Минометтун колдонулушу олуттуу конфликтке карата
даярдык кєргєндєрїн айгинелеп
турат. Мындай пикирин кайсыл
бир маалымат сайтына айткан
Борбордук Азия боюнча эксперт
Андрей Грозин Кытай менен Индиянын чек араларындагы єз ара
мамилелерин мисал келтирген.
“Кытай менен индустардын чек
арасында бири-бирин таяктар
менен же таш менен ургулашат.
Бирок, миномет менен эмес. Бул
эки єлкєнїн чек арачыларын керектїї куралдар менен жабдууга
каражаты жоктугунан эмес. Алар
бїт нерсени берїїгє мїмкїнчїлїктєрї бар, бирок чыр-чатакты
ырбатпоо їчїн аны кылышпайт”,
- дейт.
Чек арадагы абал бир нукка
тїшкєнгє чейин Баткенде болоорун билдирген Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тєрагасы Камчыбек
Ташиев 28-январда тажик тараптан Раджаббой Ахмадзода баштаган делегация менен сїйлєшїїлєрдї жїргїзгєн.
Жолугушууда чек араларды
делимитациялоону жана демаркациялоону тездетїї маселеси
кєтєрїлгєн. Ошондой эле, атышуулардын себептери жана келтирилген чыгым боюнча айыптоолор айтылган. Кыргыз тарап чыр-чатактын келип чыгуу
себептерин аныктоо їчїн эки

тараптуу комиссия тїзїїнї, аскерлерди чек ара сызыктарынан
тышкары алып чыгууну, чек араларда коомдук тартипти сактаган чек арачылар менен милиция кызматкерлерин гана калтырууну сунуштаган.
Баткен облусунун Достук айылында 29-январда кыргыз жана
тажик мамлекеттеринин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тєрагалары Камчыбек Ташиев менен
Саймумин Ятимов жолугушуу
єткєрїшкєн. Жолугушууда эки
негизги маселе каралып, документтерге кол коюсуз, кол алышуу менен макулдашылгандыгын айткан УКМКнын тєрагасы
Камчыбек Ташиев: “Эки ай мурун токтоп калган чек араларды
делимитациялоону жана демаркациялоону тез арада кайрадан
баштоону сїйлєштїк. Анткени,

зинде иш алып барабыз. Ачыгын
айтканда Ворух анклавына кеткен жолдун статусун аныктоо менен ага карата чараларды кєрїшїбїз зарыл болуп турат. Экинчи маселе, мамлекеттер аралык
чек аралар чечилмейин мындай
чыр-чатактар бїтпєй тургандыгын белгиледик. Ошондуктан,
чек араларды делимитациялоону
жана демаркациялоону тезирээк
колго алып, бир чечимге келїїнї
макулдаштык”, - деди.
Учурда жарандык коргонуу
комиссиясы чек ара окуяларында зыянга учураган аймактарда
келтирилген чыгымдарды эсептєєдє. Убактылуу жайгаштыруу
жайларында турган жарандар єз
їйлєрїнє кайтышты.
УКМКнын тєрагасы Камчыбек Ташиев Ак-Татыр аймагынын
тургундары менен да жолугушту.
Анда Президент Садыр Жапаров

ар дайым чек ара маселесин чечїїдє болгон шарттарды тїзїї
менен аракетин кєрїп жаткандыгын белгиледи. “Тажик тарап Ворухка кеткен жолду бергиле деп
жатышат. 2021-жылдын 1-майында макулдашылган протоколдо Ворухка жолду капчыгай
аркылуу берели, бирок ал жолду биз курабыз дегенбиз. Президентибиз да жол курууга каражатыбыз бар экендигин айткан. Эми жол берели, бирок чек
ара боюнча бир пикирге келели
дедик. Эгер кайсыл бир аймакта маселе чыкса, эки мамлекеттин эли жана жетекчилери менен сїйлєшїп, орток чечимди кабыл алабыз. Эч качан чек ара маселесинде бир жактуу чечим кабыл алынбайт”, - деди К.Ташиев.
Ошондой эле чек ара жаўжалын
иликтєєчї биргелешкен комиссия тїзїлгєнїн, чек арага эки
тараптан теў чогулган аскерлер
кайтарылганын айтты. Кыргызстандын куралдуу кїчтєрїн жана
чек ара кызматын бекемдєє максатында февраль айында дагы
аскердик техникалар алынарын
айтып: "Бир жыл ичинде кєп маселени чечип алдык. Эл-журтту
коргоп калууга мїмкїнчїлїгїбїз жетет. Келген аскер техникаларынын баарын Баткенге беребиз. Мамлекет алардын баарын
єз кїчї менен, єз акчасына алып
жатат", - деди.
Баткен облустук ички иштер
башкармалыгынын єздїк курамы коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо максатында
тїзїлгєн кырдаалга карата ыкчам чараларды кєрїї боюнча кїчєтїлгєн тартипте кызмат єтєєнї улантууда.
Кыргызстан ар дайым чек ара
маселесинде эки тараптуу келишимдерди так аткарууда єз позициясында бекем туруп келе жатат. Дипломатиялык саясий жол
менен тынч чечилиши керек деген туруктуу кєз карашта. Тажик
тарап сунуштарды кабыл алган
менен маал-маалы менен жаўжал
чыгарып келет. Болгондо да курал менен басым кєрсєтїїсї басаўдабай, кооптуу жагдайга кептєєдє. Канткен менен келечекте
эки єлкє толук мунасага жетишип, чек арада жайгашкан жердештерибиз бакубат жашоо кечиришет деген илгери їмїт менен туралы.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

“ЭЛДИК” ТОПТОГУ ЭЛ
ЄКЇЛДЄРЇ БАТКЕНДЕ БОЛДУ

Ж

огорку Кеўештин “Элдик” депутаттык тобунун мїчєлєрї, депутаттар Акылбек Тїмєнбаев,
Нурлан Ражабалиев, Жалалидин
Нурбаев, Нурланбек Азыгалиев,
Чыўгыз Ажибаевдер 28-30-январда Баткендин Тажикстан менен чектешкен Кєк-Таш, ОртоБоз, Ак-Татыр жана Ак-Сай айылынын тургундары менен жолугуп, жеринде кабар алышты. Бул
айылдар коўшу Тажикстан менен болгон чек ара жаўжалында
жабыркап келет. Жергиликтїї
тургундар чек арага жакын жайгашкан айылдардын негизги кєйгєйлєрї – Ак-Сай – Тамдык, АкСай – Рават жолунун курулушун

жандандыруу жана Тажикстанга чектеш аймактарды айланып
єтїїчї жолдордун абалын жакшыртуу, чек арага чектеш айылдарда ичїїчї таза суу жана сугат
суу маселесин чечїїнї тизмектеди. Ак-Татыр айылына оорукана куруу. Анткени, чек ара жаўжалы учурунда жаракат алгандарды облустун борборундагы ооруканага жеткирїїдє кыйынчылык жаралган. Ал эми,
їч айыл єкмєттє 29 500 тургун
жашайт, Чек арага жакын жайгашкан айылдарга КРнын Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин
бєлїмїн ачуу жана єрт єчїрїїчї
унаалар менен камсыздоо, єзгєчє кырдаалдарда жергиликтїї

калкты коопсуз жайга кєчїрїїгє
транспорт жана кїйїїчї каражаттар менен камсыздоо маселесин алдын ала чечїї, чек арага жакын жайгашкан айылдарда турак жайларын сатып, кєчїп кетїїгє аракет кылган жарандар бар. Ал тенденцияны
токтотуу багытында мамлекеттик деўгээлде жумуш алып баруу, чек арага чектеш айылдардагы жарандардын турак жайларын документтештирїї маселесин тездетїї, 2021-жылы чек
ара жаўжалында жапа чеккен
їй-бїлєлєргє компенсация тєлєє маселесин чечїїнї ыкчамдатуу, чек арага жакын айылдарда курулуп жаткан мектептердин

курулушун тездетїї жана зарыл
болгон айылдарга мектеп, спорт
зал, кичи футбол аянттарын курууну тез арада чечїїнї талап
кылышты. “Элдик” депутаттык
топтун мїчєлєрї айтылган маселелер боюнча чек арага чектеш

жайгашкан айылдардын тургундары менен тыгыз байланышта
болуп, кєйгєйлєрдї чечїїгє болгон кїч аракеттерин жумшаарын
билдиришти.
Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

4

2022-жылдын 1-февралы

ДАРЫ-ДАРМЕК КАРАЖАТТАРЫН
ЖАНА МЕДИЦИНАЛЫК БУЮМДАРДЫ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНАН
ТАШЫП ЧЫГУУГА (ЭКСПОРТТООГО)
УБАКТЫЛУУ ТЫЮУ САЛУУНУ
КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
2014-æûëäûí 29-ìàéûíäàãû Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãè æºí¿íäº êåëèøèìäèí 29, 47-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí" Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï òèðêåëãåí òèçìåãå ûëàéûê äàðû-äàðìåê êàðàæàòòàðûí æàíà
ìåäèöèíàëûê áóþìäàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíàí ýêñïîðòòîîãî àëòû àéëûê ìººíºòêº óáàêòûëóó òûþó ñàëóó
áåëãèëåíñèí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí óáàêòûëóó òûþó ñàëóó êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿íäº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Ä¿éíºë¿ê ñîîäà óþìóíóí Êîðãîî ÷àðàëàðû áîþí÷à êîìèòåòèíå æàíà Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíà êàáàðëàñûí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè
óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí óáàêòûëóó òûþó
ñàëóó êèðãèçèëãåíäèãè æºí¿íäº Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå óøóë òîêòîì ê¿÷¿íº êèðãåí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êàáàðëàñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí
×åê àðà êûçìàòû óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí òîâàðëàðäû ìûéçàìñûç ýêñïîðòòîîãî áºãºò êîþóãà áàãûòòàëãàí çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºð¿øñ¿í.
5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹14

БИРИККЕН УЛУТТАР УЮМУНУН
КООПСУЗДУК КЕЎЕШИНИН
1540-РЕЗОЛЮЦИЯСЫН АТКАРУУ
БОЮНЧА 2022-2025-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИШ-АРАКЕТТЕР
ПЛАНЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Áèðèêêåí Óëóòòàð Óþìóíóí Êîîïñóçäóê Êå¢åøèíèí
1540-ðåçîëþöèÿñûíûí (2004-æûë) æàíà 1977-ðåçîëþöèÿñûíûí (2011-æûë) æîáîëîðóí íàòûéæàëóó èøêå àøûðóóíó
êàìñûçäîî ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Áèðèêêåí Óëóòòàð Óþìóíóí Êîîïñóçäóê Êå¢åøèíèí
1540-ðåçîëþöèÿñûí àòêàðóó áîþí÷à 2022-2025-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èø-àðàêåòòåð ïëàíû (ìûíäàí àðû – Èø-àðàêåòòåð ïëàíû) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êîìèòåò, àäìèíèñòðàöèÿëûê âåäîìñòâîëîð æàíà áàøêà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð:
- Èø-àðàêåòòåð ïëàíûí áåëãèëåíãåí ìººíºòòº àòêàðóó
áîþí÷à òîëóê ÷àðàëàðäû êºðñ¿í;
- æàðûì æûëäûí æàíà æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 15èíåí êå÷èêòèðáåñòåí
Èø-àðàêåòòåð ïëàíûí àòêàðóó æºí¿íäº ìààëûìàòòû æàëïûëîî ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå áåðèï òóðñóí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè îò÷åòòóê ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 25èíåí êå÷èêòèðáåñòåí Èø-àðàêåòòåð ïëàíûí àòêàðóóíóí æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàëïûëàíãàí ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðèï òóðñóí.
4. Èø-àðàêåòòåð ïëàíûí ñàïàòòóó æàíà ºç óáàãûíäà àòêàðóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí æåòåê÷èëåðèíèí æåêå æîîïêåð÷èëèãè áåëãèëåíñèí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè Èø-àðàêåòòåð ïëàíû áåêèòèëãåíäèãè òóóðàëóó Áèðèêêåí Óëóòòàð Óþìóíóí Êîîïñóçäóê Êå¢åøèíèí 1540-êîìèòåòèíå êàáàðëàñûí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí
24-èþëóíäàãû ¹443 «Áèðèêêåí Óëóòòàð Óþìóíóí Êîîïñóçäóê Êå¢åøèíèí 1540-ðåçîëþöèÿñûí àòêàðóó áîþí÷à
2017-2019-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí èø-àðàêåòòåð ïëàíûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó
äåï òààíûëñûí.
7. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
8. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-äåêàáðû, ¹340

"КЫРГЫЗИНДУСТРИЯ" АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУН
ТЇЗЇЇ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ЖАНА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ
ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
ªíºð æàéäû ìîäåðíèçàöèÿëîîíó æàíà ìàìëåêåòòèí
êàòûøóó ¿ë¿ø¿ áàð ÷àðáàëûê êîîìäîðäó íàòûéæàëóó
áàøêàðóóíó êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Áèð àêöèÿñûíûí íîìèíàëäûê íàðêû 1000 (áèð
ìè¢) ñîì áîëãîí 1 000 000,0 (áèð ìèëëèîí) äààíà æºíºêºé ýí÷èë¿¿ àêöèÿëàðäû ÷ûãàðóó æàíà òºëºº æîëó ìåíåí óñòàâäûê êàïèòàëûíäà 1 000 000 000 (áèð
ìèëëèàðä) ñîì ºë÷ºì¿íäº ìàìëåêåòòèí 100 ïàéûç êàòûøóóñó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê
àêöèîíåðäèê êîîìó (ìûíäàí àðû – "Êûðãûçèíäóñòðèÿ"
ÀÀÊ) ò¿ç¿ëñ¿í.
2. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòûí óñòàâû 1-òèðêåìåãå
ûëàéûê;
2) Óñòàâäûê êàïèòàëäàðûíäàãû àêöèÿëàðäûí (¿ë¿øò¿í) ìàìëåêåòòèê ïàêåòòåðè "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòûí
èøåíèìä¿¿ áàøêàðóóñóíà ºòêºð¿ë¿ï áåðèë¿¿÷¿ ÷àðáàëûê êîîìäîðäóí òèçìåãè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;
3) "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòûí èøåíèì áàøêàðóóñóíà
ºòêºð¿ï áåðèë¿¿÷¿ ì¿ëêò¿ê êîìïëåêñòåðäèí ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðûíûí (ôèëèàëäàðûíûí) òèçìåãè 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.
3. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
"Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòûí óþìäàøòûðóó÷óñó æàíà
æàëãûç àêöèîíåðè áîëóï ñàíàëàðû;
2) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê Òèçìåäå êºðñºò¿ëãºí ÷àðáàëûê êîîìäîðäîãó àêöèîíåðäèí (êàòûøóó÷óíóí) ûéãàðûì
óêóêòàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáûíàí æ¿çºãº àøûðûëàðû;
3) óøóë òîêòîìäóí 4-ïóíêòóíà ûëàéûê ò¿ç¿ë¿¿÷¿ èøåíèìä¿¿ áàøêàðóó êåëèøèìèíèí êîëäîíóó ìåçãèëèíäå
"Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊêà òºìºíê¿äºé ûéãàðûì óêóêòàð ºòêºð¿ë¿ï áåðèëåðè:
- ýýëèêòåí àæûðàòóó æàíà ê¿ðººãº áåð¿¿ ìàñåëåëåðèí
êîøïîãîíäî, 2-òèðêåìåãå ûëàéûê Òèçìåäå êºðñºò¿ëãºí
÷àðáàëûê êîîìäîðäîãó àêöèîíåðäèí (êàòûøóó÷óíóí);
- 3-òèðêåìåãå ûëàéûê Òèçìåäå êºðñºò¿ëãºí ì¿ëêò¿ê
êîìïëåêñòåð êàòàðû ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðãà (ôèëèàëäàðãà) êàðàòà ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí æàíà ìàìëåêåòòèê áàøêàðóó÷ó îðãàíäûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñû ìåíåí áèðãåëèêòå êîììóíàëäûê æàíà ýêñïëóàòàöèÿëûê ÷ûãûìäàðäû òºëºº ìåíåí àêûñûç ïàéäàëàíóó
êåëèøèìèíèí øàðòòàðûíäà "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòû
æàéãàøòûðóó æºí¿íäº ìàñåëåíè èøòåï ÷ûêñûí;
2) ÷àðáàëûê êîîìäîðäóí óñòàâäûê êàïèòàëäàðûíäàãû àêöèÿëàðäûí (¿ë¿øòºðä¿í) ìàìëåêåòòèê ïàêåòèí æàíà ì¿ëêò¿ê êîìïëåêñ êàòàðû ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäû
(ôèëèàëäàðäû) óøóë òîêòîìäóí 2 æàíà 3-òèðêåìåëåðèíå
ûëàéûê òèçìå áîþí÷à "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊûíà èøåíèìä¿¿ áàøêàðóóãà ºòêºð¿ï áåðñèí æàíà "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊ ìåíåí òèåøåë¿¿ êåëèøèì ò¿çñ¿í;
3) óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû
êºðñ¿í.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
1) "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" ÀÀÊòûí óñòàâäûê êàïèòàëûí ò¿ç¿¿ ¿÷¿í 1 000 000 000,0 (áèð ìèëëèàðä) ñîì ºë÷ºì¿íäº àê÷à êàðàæàòûí èçäåï òàïñûí æàíà áºë¿ï áåðñèí;
2) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí äàÿðäîîäî
óøóë ïóíêòòóí 1-ïóíêò÷àñûíäà êºðñºò¿ëãºí êàðàæàòòàðäû ýñêå àëñûí.
6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí
11-ñåíòÿáðûíäàãû ¹468 "Ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàðäûí
èøèí òàðòèïêå êåëòèð¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàð æºí¿íäº æîáîíóí 1-òèðêåìåñè òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 5-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"5. Èøåíèìä¿¿ áàøêàðóó êåëèøèìè êîëäîíóëãàí ìåçãèëäå "Êûðãûçèíäóñòðèÿ" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà
èøåíèìä¿¿ áàøêàðóóãà ºòêºð¿ï áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê
èøêàíàëàð (ôèëèàëäàð).".
7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí
27-ìàéûíäàãû ¹274 "Ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí ÷àðáàêåð êîîìäîðäóí áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ì¿÷º êûçìàò
îðäóíà òàëàïêåðëåðäè ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð òàðàáûíàí òàíäîî æàíà êºðñºò¿¿ ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"11. Óøóë òîêòîìäóí êîëäîíóëóøó èøåíèìä¿¿ áàøêàðóó êåëèøèìè êîëäîíóëãàí ó÷óðäà, "Êûðãûçèíäóñòðèÿ"
à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà àêöèÿëàðäûí (¿ë¿øòºðä¿í)
ìàìëåêåòòèê ïàêåòòåðè èøåíèìä¿¿ áàøêàðóóãà ºòêºð¿ï
áåðèëãåí ÷àðáàëûê êîîìäîðãî æàéûëòûëáàéò.".
8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûëäûí
24-ñåíòÿáðûíäàãû ¹183 "Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà, ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº, ûê÷àì áàøêàðóóãà, àêûñûç óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ òàðòèáèí ðåãëàìåíòòºº÷¿
ìàñåëåëåð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿
êèðãèçèëñèí:
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 41-ïóíêòó ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"41. Óøóë òîêòîìäóí êîëäîíóëóøó èøåíèìä¿¿ áàøêàðóó êåëèøèìè êîëäîíóëãàí ìåçãèëäå "Êûðãûçèíäóñòðèÿ"
à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíà èøåíèìä¿¿ áàøêàðóóãà ºòêºð¿ï áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê èøêàíàãà (ôèëèàëäàðûíà) áåêèòèëèï áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà,
ûê÷àì áàøêàðóóãà æàíà ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº áåð¿¿ãº æàéûëòûëáàéò. Àòàëãàí ìàìëåêåòòèê èøêàíàëàð (ôèëèàëäàð) ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó ñàÿñàòûí èøòåï ÷ûãóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí,
ìàìëåêåòòèê ì¿ëê æàíà èæàðà ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí ìåíåí ìàêóëäàøïàñòàí, ºç
àëäûí÷à àëàðãà áåêèòèëèï áåðèëãåí ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿
ïàéäàëàíóó òàðòèáèí æàíà øàðòòàðûí àíûêòîîãî, îøîíäîé ýëå ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà, ûê÷àì áàøêàðóóãà
æàíà ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº áåð¿¿ãº óêóêòóó.".
9. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
10. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-äåêàáðû, ¹341

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙЫЛ ЧАРБА
МИНИСТРЛИГИНИН ВЕДОМСТВОЛУК БЄЛЇМДЄРЇНЇН
ЖАНА УЮМДАРЫНЫН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðûí ðåôîðìàëîîãî áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðûí êºð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû ¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿
æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê
Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Òºìºíê¿ëºð êàéðà àòàëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà
àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àéûë
÷àðáà ºñ¿ìä¿êòºð¿í ýêñïåðòèçàëîî äåïàðòàìåíòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àéûë ÷àðáà ºñ¿ìä¿êòºð¿í ýêñïåðòèçàëîî äåïàðòàìåíòè áîëóï;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà
àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê æàíà ôèòîñàíèòàðäûê êîîïñóçäóê áîþí÷à
ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿíûí Âåòåðèíàðäûê äèàãíîñòèêà æàíà ýêñïåðòèçà áîðáîðó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê
êûçìàòòûí Âåòåðèíàðäûê äèàãíîñòèêà æàíà ýêñïåðòèçà áîðáîðó áîëóï.
2. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê êûçìàò æºí¿íäº æîáî
1-òèðêåìåãå ûëàéûê;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê êûçìàòòûí áàøêàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2021-æûëäûí 6-íîÿáðûíäàãû ¹242 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû
áåêèòèëãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷àðàëàðû
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
4-ïóíêòóíóí 35-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà
áàÿíäàëñûí:
"35) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë, ñóó ÷àðáà æàíà àéìàêòàðäû ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê æàíà ôèòîñàíèòàðäûê êîîïñóçäóê áîþí÷à
ìàìëåêåòòèê èíñïåêöèÿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë
÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó ªñ¿ìä¿êòºðä¿ õèìèÿëàøòûðóó, êîðãîî æàíà êàðàíòèí äåïàðòàìåíòèíå ôèòîñàíèòàðäûê êîîïñóçäóê ôóíêöèÿëàðûí ºòêºð¿ï áåð¿¿
ìåíåí òèåøåë¿¿ øòàòû, ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðû ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Âåòåðèíàðäûê êûçìàò áîëóï;".
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
àéðûì ÷å÷èìäåðèíå 3-òèðêåìåãå ûëàéûê ºçãºðò¿¿ëºð
êèðãèçèëñèí.
5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
7. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 24-äåêàáðû, ¹347
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2022-жылдын 1-февралы
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЛАЛ-АБАД
ОБЛУСУНУН ЧАТКАЛ РАЙОНУНУН ТЕРЕК-САЙ
АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН
ЖЕРЛЕРДИ "ТОКОЙ ФОНДУНУН ЖЕРЛЕРИ"
КАТЕГОРИЯСЫНАН "КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН
ЖЕРЛЕРИ" КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ
(ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2010-ЖЫЛДЫН 27-ОКТЯБРЫНДАГЫ
№257 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЭКСПОРТТУК КОНТРОЛДУН
УЛУТТУК ТУТУМУН ЄРКЇНДЄТЇЇ БОЮНЧА АНДАН АРКЫ ЧАРАЛАРЫ
ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí ×àòêàë ðàéîíóíóí Òåðåê-Ñàé àéûë àéìàãûíûí òóðãóíäàðûí æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ êóðóó ¿÷¿í æåð ó÷àñòîêòîðó ìåíåí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 4, 20-ñòàòüÿëàðûíà, "Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå,
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº"
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í
2021-æûëäûí 11-íîÿáðûíäàãû ¹02/1-04/1312 êîðóòóíäóñóí,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí ×àòêàë ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 2021-æûëäûí 4-íîÿáðûíäàãû ¹140 òåñêåìåñèí ýñêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí ×àòêàë
ðàéîíóíóí Òåðåê-Ñàé àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí æàíà ìàìëåêåòòèê ìåí÷èêòåãè ×àòêàë òîêîé ÷àðáàñûíûí Òåðåê-Ñàé òîêîé÷óëóãóíóí (¹8 êâàðòàëûíûí ¹40, 42, 43, 44, 45 áºë¿êòºð¿íäºã¿)
2,6 ãà æåð "Òîêîé ôîíäóíóí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó
êîíóøòàðäûí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíà æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ êóðóó
¿÷¿í êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìàöèÿëàíñûí).
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí ×àòêàë
ðàéîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûç êûëñûí:
- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèéèøò¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.
3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº
êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 15-НОЯБРЫНДАГЫ
№250 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ
МИНИСТРЛИГИНИН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ"
ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí
27-îêòÿáðûíäàãû ¹257 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ýêñïîðòòóê êîíòðîëäóí óëóòòóê òóòóìóí ºðê¿íäºò¿¿ áîþí÷à
àíäàí àðêû ÷àðàëàðû æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êîíòðîëäîíóó÷ó ïðîäóêöèÿãà ýêñïîðòòóê
êîíòðîëäó æ¿çºãº àøûðóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:
- 1.7, 2.3, 2.6, 2.7, 2.10 4 – 2.107, 2.1011, 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.8,
9.11, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 11.1, 12.1, 12.2, 12.4, 121.2, 121.5,
121.7, 121.8, 121.11, 13.1, 15.2-ïóíêòòàðûíäà "ôèíàíñû" äåãåí ñºç "êîììåðöèÿ" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí:
- 2.4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"2.4. Òºìºíê¿ëºð ìàìëåêåòòèê îðãàí - êîíòðîëäîíóó÷ó
ïðîäóêöèÿëàðäûí àéðûì ò¿ðëºð¿ áîþí÷à ýêñïåðò áîëóï
ýñåïòåëåò:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè - àäàìäûí, æàíûáàðëàðäûí æàíà ºñ¿ìä¿êòºðä¿í
îîðó êîçãîãó÷òàðû (ïàòîãåíäåðè), ãåíåòèêàñû ºçãºðò¿ëãºí ìèêðîîðãàíèçìäåð, óó çàòòàð, æàáäóóëàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè - õèìèÿëûê êóðàë æàñîîäî êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí õèìèêàòòàð, æàáäóóëàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ
æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè - ÿäðîëóê ìàòåðèàëäàð, æàáäóóëàð, àòàéûí ÿäðîëóê ýìåñ ìàòåðèàëäàð
æàíà òèåøåë¿¿ òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ
æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè - êîø áàãûòòóó æàáäóóëàð ìåíåí ìàòåðèàëäàð æàíà ÿäðîëóê ìàêñàòòàðäà
êîëäîíóëóó÷ó òèåøåë¿¿ òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè - ðàêåòàëûê êóðàë æàñîîäî êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí æàáäóóëàð, ìàòåðèàëäàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè - êóðàëäàðäû æàíà àñêåð òåõíèêàñûí æàñîîäî êîëäîíóëóøó
ì¿ìê¿í áîëãîí êîø áàãûòòàãû òîâàðëàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð áîþí÷à;
7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû,
ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè - ºíºð
æàé áàãûòûíäàãû æàðäûðãû÷ çàòòàð áîþí÷à.";
- 9.2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"9.2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè àêûðêû ïàéäàëàíóó÷óíóí ñåðòèôèêàòûí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê êîìèòåòè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí òºìºíê¿ êû-

çûêäàð ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðû ìåíåí ÒÝÌ êàòûøóó÷óëàðûíûí êåïèëäèê ìèëäåòòåíìåëåðèí àëäûí àëà ìàêóëäàøóóäàí êèéèí áåðåò:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãè ìåíåí - àäàìäûí, æàíûáàðëàðäûí æàíà ºñ¿ìä¿êòºðä¿í îîðó êîçãîãó÷òàðûí (ïàòîãåíäåðäè), ìèêðîîðãàíèçìäåðäèí ãåíåòèêàëûê ºçãºð¿ëãºí ò¿ðëºð¿í, óó çàòòàðäû,
æàáäóóëàðäû æàíà òåõíîëîãèÿëàðäû àëûï êåë¿¿ãº;
2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû,
ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè ìåíåí
- õèìèÿëûê êóðàëäû æàñîîäî êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí õèìèêàòòàðäû, æàáäóóëàðäû æàíà òåõíîëîãèÿëàðäû;
ÿäðîëóê ìàòåðèàëäàðäû, æàáäóóëàðäû, àòàéûí ÿäðîëóê
ýìåñ ìàòåðèàëäàðäû æàíà òèéèøò¿¿ òåõíîëîãèÿëàðäû
àëûï êåë¿¿ãº;
3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîðãîî ìèíèñòðëèãè ìåíåí - êîø áàãûòòàãû ìàòåðèàëäàð ìåíåí æàáäóóëàðäû
æàíà ÿäðîëóê ìàêñàòòà êîëäîíóëóó÷ó òèåøåë¿¿ òåõíîëîãèÿëàðäû; ðàêåòàëûê êóðàëäû æàñîîäî êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí æàáäóóëàðäû, ìàòåðèàëäàðäû æàíà òåõíîëîãèÿëàðäû; êóðàëäû æàíà àñêåðäèê òåõíèêàíû æàñîîäî êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëãîí êîø áàãûòòàãû òîâàðëàðäû æàíà òåõíîëîãèÿëàðäû àëûï êåë¿¿ãº;
4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûø ðåñóðñòàðû, ýêîëîãèÿ æàíà òåõíèêàëûê êºçºìºë ìèíèñòðëèãè ìåíåí - ºíºð æàé áàãûòûíäàãû æàðäûðãû÷ çàòòàðäû àëûï
êåë¿¿ãº.";
- 121.3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"121.3. Êîíòðîëäîíóó÷ó ïðîäóêöèÿëàðäûí òðàíçèòèíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãû àðêûëóó òðàíçèòòè èøêå àøûðóó ì¿ìê¿íä¿ã¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãèíèí êîðóòóíäóñóíóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè óðóêñàò áåðåò.";
- 121.4-ïóíêòóíäàãû ", àðõèòåêòóðà, êóðóëóø" äåãåí ñºçäºð àëûï ñàëûíñûí;
- 14.3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"14.3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãè ýêñïîðòòóê êîíòðîëäîîíóí ýë àðàëûê
ðåæèìäåðèíèí êîíòðîëäóê òèçìåëåðèíäåãè ºçãºðò¿¿ëºð
òóóðàëóó ìààëûìàòòû òîïòîî áîþí÷à òóðóêòóó èø æ¿ðã¿çºò, àãà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîíòðîëäóê òèçìåñèí æà¢ûëîî æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèíèí äîëáîîðëîðóí
èøòåï ÷ûãàò æàíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå äåìèëãåëåéò.";
- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 2, 3, 6, 8-òèðêåìåëåðèíäå
áàðäûê òåêñòèíäå "ôèíàíñû" äåãåí ñºç "êîììåðöèÿ" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 4-òèðêåìåñè óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè æóìóø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹13

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû ¹250 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ìàñåëåëåðè
æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:
- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áåðèëñèí:
"2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà êàðøû êåëáåãåí
áàøêà áóëàêòàðäàí êàðæûëàíóó÷ó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Áèøêåê
øòàìïòîî÷ó çàâîäó" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûí êîøïîãîíäî, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí áîðáîðäóê àïïàðàòûí, àéìàêòûê îðãàíäàðûí æàíà âåäîìñòâîëóê áºë¿ìäºð¿í ê¿ò¿¿ãº ÷ûãûìäàðäû êàðæûëîîíóí áóëàãû áîëóï ðåñïóáëèêàëûê áþäæåò ñàíàëàò äåï àíûêòàëñûí.".
2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹15

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ
КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН АЛДЫНДАГЫ "ИННОВАЦИЯЛЫК
БОРБОР" МАМЛЕКЕТТИК МЕКЕМЕСИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí
2021-æûëäûí 5-àâãóñòóíäàãû ¹111 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè
ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 4-ïóíêòóíóí 1-ïóíêò÷àñûíà ûëàéûê, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå
êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð
ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí àëäûíäàãû "Èííîâàöèÿëûê

áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì áåêèòèëãåí øòàòòûê ñàíäûí æàíà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòòå òèåøåë¿¿ æûëãà æàíà êèéèíêè æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãèíå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí
÷åãèíäå èøêå àøûðûëàò äåï áåëãèëåíñèí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 10
ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹16

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН КЇЧЇН ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíäà
òóðãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíûí äîëáîîðëîðó àêòóàëäóóëóãóí æîãîòêîíäóãóíà áàéëàíûøòóó, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í òºìºíê¿ òîêòîìäîðó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) 2018-æûëäûí 30-ìàðòûíäàãû ¹171 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó»;
2) 2018-æûëäûí 30-àâãóñòóíäàãû ¹410 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áþäæåòòèê êîäåêñèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó»;
3) 2019-æûëäûí 18-ìàðòûíäàãû ¹131 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó æºí¿íäº»;
4) 2019-æûëäûí 18-ìàðòûíäàãû ¹132 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà («Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº»

ТОКТОМУ

æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Ðåãëàìåíòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà)»
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó æºí¿íäº»;
5) 2019-æûëäûí 3-àïðåëèíäåãè ¹156 «Êûíòûêñûçäûêòûí
òàëàïòàðûí áóçãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó ñóäüÿíûí êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëãàí àäàìäûí ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê
êûçìàòòàðäû ýýëåãåí ÷åêòºº æºí¿íäºã¿ ìàñåëåëåð áîþí÷à
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó æºí¿íäº»;
6) 2019-æûëäûí 11-èþíóíäàãû ¹290 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó»;
7) 2019-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹524 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó
æºí¿íäº»;
8) 2019-æûëäûí 25-íîÿáðûíäàãû ¹636 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà («Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà êóìàð îþí èøèíå òûþó ñàëóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàçûê

êîäåêñèíå) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí-Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó»;
9) 2020-æûëäûí 3-èþíóíäàãû ¹286 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà («Ñóó æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, «È÷¿¿÷¿ ñóó æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóó
êîäåêñèíå) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó»;
10) 2020-æûëäûí 10-èþíóíäàãû ¹324 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíå, «Ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà æàíà
«Ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó áîþí÷à êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿í¿í òàðèôòåðè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà) ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðó òóóðàëóó».
2. Áóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.
3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà
À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 14-ÿíâàðû, ¹11
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2022-жылдын 1-февралы

Кенч тєр

ТООЛОРДО ТООДОЙ
БАЙЛЫК БАР
30 жылга тете мезгилде айтарлык ийгиликтерге, жетишкендиктерге, жеўиштерге жетишпедик. Кемигенден кемип
келдик. Їч жолку элдик тєўкєрїштї, элдик революцияны
башыбыздан кечирдик. “Кумтєр” баш болгон алтын кен
байлыктарыбыздын пайдасын
алдым-жуттум журт башчылар жана алардын терегиндеги тааныш-билиш, жакындары
кєрїштї. Экономикалык кризистер карттанып, социалдык
курч маселелер курчоого алды.
Тышкы карыз кырданды, кедейкембагалдык, жокчулук калыў
калкты каржалтты. Жумушсуздук курчуп миграция кїч алды.
Алыскы Россия, Казакстан жана башка чет єлкєлєргє агылган миллиондогон мекендештерибиздин шорун сїрєттєп болбос. Чоочун жерде чогуу єрттєнїшїп, кїлгїн ємїрлєрї кїлгє
айланганын кантип унутабыз?!
Жазыксыз жерден сабалышып,
майып болгондор сансыз. Кайсы
бирин айталы. Баргандан келгени бат табыттар кайтып жатты. Каралуу жесир, жетимдердин аягы суюлбады.
“Казылып жаткан алтындар
казнасы кайда? Эл керегине жарап жатабы?” деген бїйїр кызыткан суроолор тынчыбызды алып турар эле. Калдайган
калайык калк алтын казнасынан караманча кабарсыз элек.
Таман акы, маўдай тер кенчтерибизден келген киреше булактары негизинен ошол чет элдик
инвесторлордун кызыкчылыгы
їчїн гана кызмат кылган. Канадалык “Центерра” компаниясынын башчылары, тєрєлєрї тєрїбїздї бийледи. Багыбызды
ачпады, тескерисинче байлады. Жакшы эле “Єздєрїн єздєрї билип, єтїктєрїн тєргє илишип” тайраўдашты.
“Кумтєр” “Култєргє” айланган учурда кунун кууган кулунубуз азыркы Президентибиз
Садыр Жапаров жеринде алашемдиктерди кєрїп, чыркырап
чындыкты айтып чыккан. “Кумтєр” маселесин кабыргасынан
коюп, парламенттин трибунасынан ташка тамга баскандай
фактылар менен сайрап (сыздап) турганы кїнї бїгїнкїдєй
теле тасмада сакталып калган.
Миўдеген телекєрїїчїлєр кєрїшкєн ошол кїндєн Садыр
Жапаров элдин сїймєнчїктїї
уулуна айланган. Таў?! Таўгєрї “Убагында сессияга катышкан депутаттар неге Садыр
Жапаровдун кїйїп айткандарына маани беришпеди? Неге укмаксан болушту? Єрт депутаттын ошол айткандары андагы

журт башчыларга неге таасир
бербеди?!” деген суроолор туулуп келди. Андан бери канча
мезгил єттї?!.
“Тєє кыядан єткєн соў, чї дегениў курусун” демекчи жакшы
эле кечиктик “Кумтєр” алтын
кени экологиялык жактан болуп кєрбєгєндєй жабыркады.
Аскасы кєктї тиреген, эзелтен
кайберендер мекендеген тоолорубуздун чаўы асманга чыгып
тозду. Мєўгїлєрїбїз эрип, кылымдар солк этпеген жер кыртыштары жыртылып, алтындан
кымбат жер-сууларыбыз ууга
чыланды, бузулду, булганды.
Ал эми алтындан тапкан пайдабыз кумга сиўген жамгырдай изи билинбеди. Єлкєбїздїн экономикасына айтарлык
салымын киргизбеди. Накта
пайда жана кирешелери элге
даана айтылбады. Кой терисин
жамынган карышкырлар, коррупционерлердин ити чєп жеп,
карапайым калк ара жолдо калды. Канадалыктардын ашынган алдамчылыктары, кесиртекеберчиликтери улуттук ар
намысыбызга шек келтирди,
тепсешти. Теў ата тирешкен,
эсептешкен Садыр Жапаров
жалгыз жалындап чыкты.
Экологиябыз кандай эўшерилсе, алтын кенде иштешкен
эр бїлєлєрїбїз да ошондой эўшерилди. Тээ 16-жылкы Їркїндє Кытайга качкан кайран элибиздин ашуудан аман єтє албай, ак кар, кєк музда тайгаланып камгактай учушуп, таштанташка жанчылып сєєктєрї сєпєт болгон эмеспи. Мына ушул
Їркїн кыяматынан айрып алгыс, “Кумтєр-Култєрдє” иштегендер кїм-жам болуп жатышты. Кєчкї басып, таш кулап нечен эр азаматтарыбыз кєз жумду. Кайсы кырда, кайсы сайда
сєєктєрї жаткандары белгисиз. Ардакталып ак кепиндеп
коюлбай, кудум Їркїн апаатын
эске салды. Кен иштетїїдє эмгек тартиби, коопсуздук маселеси ийине жетпеген, кєз жаздымда калган. “Кумтєр” кенинде
эрксиз “кулдар” иштеп жаткандай жагдай тїзїлгєн. Мезгилсиз
мерт болгондордун убалы, атаэнелер кєз жашы кен жыргалын
кєргєндєрдї тынч уктатар бекен? Эртеби-кечпи жараткандын
жазасын тартышат чыгар, бу айтылгандар арылбас армандар.
“Єз жеринин кырк єзєндїї
тїзїндє,
Єзєн барбы кыргыз сєєгї
жатпаган?
Кыр-кырдагы кырк
кайыўдын ичинде,
Кайыў барбы кыргыз балта чаппаган”, деп тээ жортуул заманда

кыраан кыргыз ыйлаган. Бул
ыр кандайдыр бир деўгээлде “Кумтєр-Култєр-Ажалтєр”
окуяларына жанашып турат. Армандары айрып алгыс. “Кендин
орду толгус жоготуулары кайра
ордуна келерби?” деген кейиштїї суроо пара мык болуп мээбизге буралып кагылып келди.
“Кумтєр” кунун кууган кулунубуз Садыр Нургожоевич
Жапаров їчїнчї элдик революциянын шарапаты менен Президенттик такка келди. Тїндїк,
тїштїк тїмєн шайлоочулар,
алыстагы мигранттар бир ооздон акылдашып алышкансып:
“Президенттик шайлоодо Садыр
Жапаровду “Кумтєр” їчїн кїрєшкєнї їчїн шайладык, эми
деле кеч эмес “Кумтєр” кунун
кууп берсин!” дешип, Садыр
Нургожоевичке їмїт артышкан.
Жеўилїїгє дуушар болгон кас
душмандар жыйган-терген байлыктарын таштоого туура келгенине кєздєрї жеткенде ичтеринен кан жїрєт. Ошол сыўары
канадалык “Култєрдїн” тєрєлєрї “Кумтєр” алтын кенин таштап кетишерде бардык заманбап жабдууларын, программаларын чаптап, кулпулап кетишкен. Бизсиз иштетїї колдорунан келбейт, кайрадан кайрылып келїїгє, бирге иштешїїгє
мїмкїнчїлїк тїзїлєт дешип,
сырларын катышкан. Кєрсє,
кєкїрєгї кєр канадалыктар тереў жаўылышыптыр, кєкїрєгї кєсєм кыргыз кенчилер менен бирге иштешип жїргєндєрїн сезишпеген белем?
Былтыр 17-майда тышкы
башкарууга єткєн “Кумтєрдїн” кулпуланган иштєє шартжагдайларын ачканга кеминде 3 айдай убакыт кеткен. Бир
жакшы жери биздин кенчилер кесипкєйлїгїн кєрсєтїштї. Ачылбайт деген сырларды
ачышты. Заманбап кен иштетїї жабдуулары, программалары кадимкидей ыргакка тїштї.
Кенчилер тийиштїї деўгээлде
иштешип, “Култєргє” айланып
калган “Кумтєрдї” “Кенчтєргє”
айлантып, алтын чыгарууну оў
жолго салышты.
Баса, “Кумтєр” алтын кени
тууралуу экс-президентибиз
Аскар Акаев баш болуп бир
эмес, эки ирет келип, суралып
тергелип кетти. Бир катар эски
єкмєт башчы, чиновниктер, депутаттар да суралышып, алтын
кендин ак жана карасы такталууда.
Тышкы башкарууга єткєн
мезгил аралыгында “Кумтєр”
алтын кенинен 14561 киллограмм алтын алынган. Ошондой эле пландаштырылган

Жагымдуу жаўылык

9 миллиард сомдун ордуна 13,6
миллиард сом салык жана милдеттїї тєлємдєрдєн тїшкєн.
Мурдагы жылдарга салыштырмалуу чоў салым, секирик жасалды. Чегерїї планы 150 пайызга
аткарылды. “Кумтєр” кени кыргыз элинин пайдасы їчїн иштеп, улутубуздун кызыкчылыгы
їчїн кайтып келиши не деген зор
бурулуш. Жыл ичинде 856 млн
АКШ долларына алтын сатылган.
Мындан 621 млн доллары тышкы башкаруу мезгилине таандык.
Аз иштешсе да саз иштешкендери мына ушул фактылардан кєрїнїп турат.
Мына эми жеўиш колго тийди. Кыргызстан “Кумтєрдїн”
їзїрїн кєрє баштады. Президентибиздин мїдєєсї иш жїзїнє ашууда. Демек, кечээги
“Кумтєр-Култєр” кыргыз элинин пайдасы, кызыкчылыгы їчїн “Кенчтєргє” айланды. Пайдасы эл кызыкчылыгы
їчїн жумшалмакчы. Кечээгидей “Алтын кайда, биз кайда?”
азасы мындан ары жаўырбайт.
Алтындан тапкан пайда, кирешелерибиз максаттуу жумшалат. Алаканга салгандай ар бирибизге кєрїнїп турат.
Буйруса, ата мекендик заводфабрикалар курулат, кубаттуу
єндїрїш ишканалары кулач
жаят. Жер иштетип, мал баккан фермер-дыйкандар кечээгидей кесерип кезек кїтпєй, ортого тааныш-билиштерди салып
зарыкпай, олчойгон їстєк менен карыз алышпай аз пайызда насыя алышат. Айлык акы,
жєлєк пулдар єйдєлєйт. Билим
берїї, медицина жана башка
бардык тармактарда жагымдуу
саамалыктар жанданат. “Тоокендеринен тїшкєн каржылар
кайда?” деген каржалган элдин
їмїтї акталат. 30 жылга тете мезгил аралыгында жетпеген мындай ийгиликтерге мына эми жете баштадык. Алгачкы кадамдар арыштады.
Бир жакшы жери мындан ары:
“Тоо кен байлыктарынан тїшкєн пайда кайда кетип жатат?
деген баш оорудан оолак болобуз. Жакында Президентибиз
Садыр Жапаров “Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселеси жєнїндє” Жарлыгын чыгарды.
Ооба, буга чейин да аймактарды єнїктїрїї фонддору болгон. Аларды тоо-кен ишканалары кандайдыр бир деўгээлде каржылап турган. Тилекке
каршы, кєўїл жубатар кайтарымдар болбогон. Кемчиликтерге жол берилген. Мындан
ары аталган Жарлыктын жетегинде тоо-кен тармагы ачык
болот. Айталык, аймактарды
єнїктїрїї фонддоруна тоо-кен
ишканаларынан тїшкєн каражаттар калыстык менен бєлїштїрїлєт. Жети дубандын ар тараптан єнїгїп-єсїїсїндє аталган фонддор єзгєчє рол ойнойт.
Каражаттардын кандай максатта жумшалып жатканы карапайым элге беш манжадай белгилїї болуп чыга келет. Себеби,
“Ачык бюджет”—budget.okmot.
kq порталына жайгаштыруу
колго алынат.
Ар бирибиз тоо-кен ишканаларынан аймактарды єнїктїрїї фонддоруна тїшкєн каражаттардын кандайча жумшалып
жатканын суммасы, убакыт саатына чейин онлайн режиминде билип, кєрє алабыз. Албетте,
аймактарды єнїктїрїї фонддору жергиликтїї аймактарды ар
тараптан єнїктїрїїгє кызмат
кылат. “Кумтєрдєн” “Култєргє”
айланган “Кумтєрдї” “Кенчтєргє” айланткан Президентибиз
Жапаров Садыр Нургожоевичке рахмат!

Башкы максат - балдарды мектепке электрондук кабыл алууда,
1-класска бара турган окуучуларды каттоо, эсепке алуу, маалыматты
иштеп чыгуу жана ар бир баланын
жалпы билим алууга теў укуктарын
жана мїмкїнчїлїктєрїн камсыздоо.
“Система їч жылдан бери апробациядан єтїп, жыйынтыгында мектепке электрондук кабыл алуу жєнїндєгї жобого єзгєртїїлєр жана
толуктоолор киргизилди. Республика боюнча бардык мектептерде
6-7 жаштагы балдарды электрондук кабыл алуу ишке ашырылат. Ал
эми системага кирїї ушул жылдын
апрель айынын экинчи дїйшємбїсїнєн тартып июнь айынын акыркы жумасына чейин жїргїзїлєт.
Быйыл системага кирїї 11-апрелде саат 9.00дє башталат. Мындан
тышкары, паспорттун кєчїрмєсї,
баланын туулгандыгы тууралуу кїбєлїгї, жашаган жери боюнча маалымкат алынып салынды”, - дейт
Жусупбекова.
Ошондой эле, ал аскер кызматкерлеринин, этникалык кыргыздардын
(кайрылмандар), билим берїї уюмдарында бир жылдан кем эмес иштеген мугалим жана кызматкерлердин балдарына артыкчылык берилерин кошумчалады.
Маалыматка ылайык, окуучуларды 1-класска кабыл алуу электрондук каттоо системасынан тышкары
мектепке тїз кабыл алуу менен да
ишке ашырылат. Быйыл балдардын
билим деўгээлин аныктоого багытталган текшерїїлєр, экзамен, тест,
аўгемелешїїлєрдї жїргїзїї да токтотулду. Ата-эне баласын єзї каалаган мектепке киргизїїгє орун калбай калса, анда бош болгон мектепке каттоодон єтсє болот. Каттоого
їлгїрбєй, керектїї документтерди
тапшырууга жетишпей калган же
окуу жылы ичинде кєчїп келген
ата-эне бош оруну бар окуу жайды
тандап, каттоого тура алат. Ал эми
чет єлкєдє мигрант болуп жїргєн
ата-энелер балдарын электрондук
тїрдє каттаса болот.
Эскерте кетсек, 26-январда
“2022-2023-окуу жылына балдардын мектепке электрондук кабыл
алуусу” жєнїндє билим берїї жана илим министринин орун басары
Надира Жусупбекова, Санариптик
єнїктїрїї министрлигинин алдындагы “Инфоком” мамлекеттик ишканасынын долбоордун ишке ашуусу
башкармалыгынын эксперти Азамат Календеров, Санариптик трансформация бєлїмїнїн башчысы Расул Маматовдор маалымат жыйын
єткєрїштї.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Айтолкун БАДЫРОВА

МЕКТЕПКЕ
ЭЛЕКТРОНДУК
КАБЫЛ АЛУУ
ЖЕЎИЛДЕТИЛДИ
Єлкєдє 2022-2023-окуу жылына
карата балдардын мектепке
электрондук кабыл алуусу
жеўилдетилди. Бул тууралуу билим
берїї жана илим министринин
орун басары Надира Жусупбекова
маалымат жыйында билдирди.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Жакындан бери Кыргыз
Республикасында атом
станциясын куруу
мїмкїндїгї жєнїндє сєз боло
баштады. Дубайда єткєн
ЭКСПО-2020 кєргєзмєсїндє
энергетика министри Доскул
Бекмурзаев менен “Росатом”
корпорациясынын башкы
директору Алексей Лихачев
кол койгон меморандум мына
ушул теманын кєтєрїлїшїнє
жем таштады.
Меморандумда чакан атом
электр станциясын куруу
мїмкїндїгї туурасында
айтылат.
Бирок бул єлкєбїздє атом
энергетикасын куруу
чечимине келїї дегендик
эмес. Министрлик тараткан
маалыматка таянсак кыргыз
тараптын меморандумга кол
коюусу атом энергетикасын
куруу мїмкїнчїлїгїнє карата
ниетин гана билдирет. Єлкє
аймагында атом станциясын
куруу чечими кєптєгєн
экспертизалык иштерди
жїргїзїї, анын ичинде
экологиялык коопсуздук
жана техника-экономикалык
негиздеме иштеп чыгуу
сыяктуу жол-жоболор
жасалып, жактырылган
учурда гана кабыл алынышы
мїмкїн.

ГЕРМАНИЯ
АТОМСУЗ
ЭНЕРГИЯГА ЄТЄТ
Дїйнєдє атом энергетикасы
боюнча бирдей эмес пикирлер
жашап келет. Жаўырган жылдын алгачкы эле кїнї Еврокомиссия Евробиримдик єлкєлєрїнє атом энергиясын экологиялык энергия булагы катары
таануу жєнїндєгї токтом долбоорун жєнєттї. Эгерде кєпчїлїк Европа єлкєлєрї бул токтомду жактырса ал кабыл алынышы мїмкїн. Бирок Германия
буга кескин каршы болуп, ГФРдин курчап турган чєйрє жана
ядролук коопсуздук министри
Штеффи Лемке Еврокомиссиянын планын сындап чыкты. Ал
АЭСте авария болсо экологиялык катастрофага айланып, артынан єтє чоў кєлємдєгї коркунучтуу радиоактивдїї калдыктарды калтырган энергия
булагы экологиялык болушу
мїмкїн эмес деген пикирин
айтып, жергиликтїї басылма
маек берди. Маалыматка ылайык 1-январдан баштап Германияда 3 атом электр станциясы пайдалануудан чыкты. Эми
єлкєдєгї калган дагы 3 атом
электр станциясы бир жылдан
кийин ишин токтотот. Ошол эле
учурда Франция, Польша жана
башка бир катар Чыгыш Европа єлкєлєрї атом энергетикасын экологиялык деп таанууга
кызыкдар болушууда. Алардын
аргументи боюнча атом энергиясын колдонуусуз 2050-жылга чейин Европабиримдиги эл
аралык милдеттенмелер талап кылгандай климатка таасир этїїдє нейтралдуу болууга
жетишїїсї кыйын.

АЗИЯ
“АРСТАНДАРЫНЫН”
ТАНДООСУ
Бїгїнкї кїндє дїйнєнїн 31
єлкєсїндє 436 атомдук реакторлор иштейт. Алар жер шарындагы керектелген энергиянын 11%ын єндїрєт. Индия, Кытай жана Тїштїк Корея сыяктуу Азия єлкєлєрї

Кыргыз жеринде

АТОМ СУУГА АЛЬТЕРНАТИВА
БОЛО АЛАБЫ?
АЭСтерди курууга батыл мамиле жасап, жалпысынан дагы
37 реактор курууга ниеттенип
турушат. Анын кєпчїлїгї Кытайда курулмакчы.
СССРдин Чернобыль АЭСинде 1986-жылы 26-апрелде, кийин 2011-жылы 11-мартта Япониядагы катуу жер титирєєнїн
кесепетинен Фукусима префектурасындагы атом электр
станциясында болгон ири авария дїйнє элинин эсинен кете
элек. Мына ушундан улам атом
электр станциясы деген сєздїн
єзї коркунучтуу угулат. Бирок бул тармактын окумуштуу
адистери, экологдор атом энергиясын экологиялык таза энергия булагы катары сыпатташып
келишет. Дїйнєдєгї ири медициналык журналдардын биринин (Lancet) изилдєєсї боюнча атом энергиясы энергиянын
башка бардык булактарынан,
керек болсо шамал жана кїн
энергиясынан да коопсузураак.
Ал эми Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты сактоо уюму Чернобыль жана Фукусима аварияларынын маалыматтарын толук
изилдеп чыгышып, келтирилген зыянда элдин коркунучтан
ашыкча ызы-чуу салышынын
їлїшї чоў деген жыйынтыкка
келишкен.
БУУнун климат маселелери
боюнча єкмєттєр аралык комитетинин (IPCC) отундун бардык
тїрлєрїндєгї CO2нин ( же кємїр кычкыл газынын) курамына
жасаган иликтєєсїнїн жыйынтыгы боюнча да атом энергетикасы баарынан экологиялык таза энергия булагы болуп саналат. Жер планетасын глобалдуу
ысуудан жана анын кесепеттеринен атом энергиясы гана сактай алат деген пикирлер да бар.

АТОМ ДЕГЕНДЕ
ЭЛЕ ООЗ КЇЙЄТ...
Адистердин пикиринде атом
энергиясы климаттын єзгєрїшїнє каршы кїрєшїїдє жакшы чечим болушу мїмкїн. Бирок атом энергиясы дегендин
єзї эле уран, плутоний сыяктуу заттарды эске салып, адам
баласында кооптонуу жаратпай
койбойт. Ошондон улам болсо керек атом энергиясы дїйнє коомчулугунун пикиринде деле анча популярдуу эмес.
2014-жылы Ipsos жїргїзгєн сурамжылоо боюнча суралгандардын 28%ы гана атом энергетикасына, 30%ы нефтиге оў кєз

карашта болгон. Элдин кєпчїлїгї кїн жана шамал энергиясын колдошкон. Атом энергиясына коркунуч негизинен 3
факторго байланыштуу. Биринчиси, табият кырсыгы же башка
себептен радиация сыртка чыгып кетїї мїмкїнчїлїгї, калдыктарын жашыруу маселеси
жана атом дегенде эле ядролук
курал менен їндєшїп кетиши
болушу мїмкїн.
Мурда кайрадан жаралуучу
энергия булактарынын катуу
жактоочусу болуп жїргєн америкалык эколог Майкл Шелленбергер эми атом энергиясынын кызуу жактоочусуна айланды. Адистердин айтымында атом энергетикасында кємїр
жана башка кара отундарды жагууга караганда калдык аз чыгат. Ал атайын контейнерлерде сакталып, дайыма кєзємєлдє турат. Анан калса атом калдыгын отун катары пайдалануу
боюнча илимий иштер жасалып
жаткандыктан келечекте атом
энергетикасы калдыксыз энергия булагына айлануу мїмкїндїгї бар. Ал эми отун энергетикасы чектєєгє мїмкїн болбогон
парник газын атмосферага чыгарып, анын кесепетинен маалыматтарга ылайык жылына 7
млн адам ємїр менен кош айтышат. Дїйнєдє абага бєлїнїп
чыккан кємїр кычкыл газынын
деўгээли жылына 32 миллиард
тоннаны тїзїп, бул кєрсєткїч
дагы єсїїдє. 2030-жылга карата кємїр кычкыл газынын кєлємї жылына 34 млрд тоннадан ашаары божомолдонууда.
Майкл Шелленбергердин сєзї менен айтканда атом энергетикасын жер планетасындагы
эў коркунучтуу деп кабылдоо
атом электр станцияларынан да
катуу зыян келтирїїдє.
Салыштыруу їчїн айтсак
Лондон, Берлин же Нью-Йорк
шаары сыяктуу шаарларда жашагандар їчїн абанын булганышынын айынан эле єлїм тобокелчилиги 2,8%га єсєт экен.
Ал эми тамеки тартканды сїйїїчїлєрдїн жанында жашаган адамдыкы 7,1%га, Чернобыль авариясын жоюуга катышып, радиация алгандардыкы 1%га єскєн. Окумуштууизилдєєчї, экологдордун мындай пикирлери балким окурмандарды анчалык ынандыра бербеши да мїмкїн. Бирок
мунун баары ачык маалыматтар, кызыкса ар ким єзї кененирээк билип алуу мїмкїнчїлїгї бар.

СУУНУН
БАШЫ БОЛГОН
ЖЕРДЕ

“АЙЫЛ
ЧАРБАСЫН
КАРЖЫЛОО-10”

“Айыл чарбасын каржылоо-10” долбоорун ишке ашыруу
їчїн быйыл 474 млн сом каралды. Ал эми фермерлерге бериле турган насыялардын жалпы
суммасы 4-5 млрд сомго жетет.
Насыя 5 жылга чейин, мал чарбасы менен алектенгендерге 3
жылга чейин берилет. Былтыркы "Айыл чарбасын каржылоо
- 9" долбоорунда насыянын пайыздык чени 6-10 болсо, быйыл
6 пайыз менен берилет. Мындан сырткары, мал чарба жана
єсїмдїк єстїрїї менен алектенгендерге башта 150 миўден 1
млн сомго чейин насыя берилсе,
быйыл 300 миўден 3 млн сомго
(кїрєєсїз) кєбєйтїлдї. Тамакаш жана єнєр жай ишканаларына єткєн жылы 1 млн сомдон
15 млн сомго чейин болсо, эми
500 миўден 20 млн сомго жогорулатылды. Бул тууралуу Айыл
чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров маалымат
жыйынында билдирди.
Президент Садыр Жапаров
буга чейин айыл чарбасына берилип келген насыя акчаларды
жалаў министрлер менен депутатардын туугандары алып келгендигин айтып, сынга алган.

Атом электр станцияларын
куруу албетте арзанга турбайт. Суунун башында отурган Кыргыз Республикасы їчїн
атом электр станциясын куруу
канчалык орундуу жана зарыл?
Жергиликтїї адистер жана айрым саясатчылар биз їчїн суу
электр станцияларын куруунун
зарылдыгын айтышууда. Єткєн
жыл соўунда адис энергетик
Карыпбек Алымкулов агай менен маек куруп, дал ушул альтернативалуу энергия булактары жєнїндє сєз кылган элек.
Бизде мезгил-мезгили менен
кайталанып жаткан суу жетишсиздиги кєйгєйїнєн улам энергиянын альтернативалуу булактарын куруу, анын ичинде атом энергиясы боюнча
берген суроомо негедир жооп
бербей, суу энергетикасына басым коюп сїйлєп берген
эле. КМШнын эмгек сиўирген
энергетиги Карыпбек Алымкуловдун пикиринде бизде суу
ресурстары жетиштїї, болгону аны туура пайдалана албай жатабыз. Суунун агымына карата ырааттуу пайдаланып, тиешелїї ГЭСтерди курсак энергия жетишсиздиги жок
эле жашоого болот. Карыпбек
агайдын пикиринде сууну туура пайдалануу їчїн КамбарАта-1 ГЭСи курулушу керек.
Андан агып келген суу Токтогул суу сактагычында топтоло
берет. Ал эми энергия керектєєбїздї кышкысын КамбарАта-1ден чыккан энергияны
алуу менен камсыз кылууга
болот. Анын суу сактагычына керектелчї 5 млрд куб метр
сууну топтоо кыйынчылыкка турбайт. Ошол эле учурда Токтогул суу сактагычында да суу топтолуп, керек болсо кийинки жылдарга да сактоого болот. Жараткан бизге
жан-жаныбарга жан киргизген
суу байлыгын мол берген экен.
Ириде мына ушул суу ресурстарыбызды акыл-эстїї жана
сарамжал пайдаланууга милдеттїїбїз.
Ал эми атом энергетикасы
келечектин ишидир. Илим бир
жерде турбайт эмеспи. Бїгїнкї
татаал нерселер эртеў эч нерсе
болбой калышы мїмкїн.

Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык
жана Мамлекеттик бажы кызматтары 2022-жылдын январь
айы їчїн салыктарды, бажы
жана башка тєлємдєрдї жыйноо боюнча белгиленген планды
ашыгы менен аткарышты.
Тактап айтканда, 30-январга карата Мамлекеттик салык
кызматы республикалык бюджетке 8 млрд 574 млн сом салык
жыйнаган. Белгиленген план
106,4%га, же 514,6 млн сомго
жогору аткарылган.
2020-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 3
млрд 436,1 млн сомго кєп чогултулган (єсїї темпи 166,9%).
Кыргыз Республикасынын
Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик бажы кызматы тарабынан белгиленген
пландын кєлємї 3 млрд 359,8
млн сом болсо, 2022-жылдын
январь айында (бир кїндї эсепке албаганда) 4 млрд 368,3 млн
сом жыйналган.
Белгиленген план 130%га, же
1 млрд 8,5 млн сомго ашык аткарылды.
Єткєн жылга салыштырмалуу єсїш 2 млрд 388,4 млн сомду тїздї.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

САЛЫК
АШЫГЫ МЕНЕН
ЖЫЙНАЛДЫ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Кут даарыган – Сары-Єзєн!

Сокулук районундагы Новопавловка айыл
аймагынын башчысы Орозбек ЄМЇРОВ:

“СЇРСЇГЄН КЄЙГЄЙЛЄР ЧЕЧ
Орозбек Ємїровдїн ємїр баянына токтолсок, К.Скрябин атындагы айыл чарба институтун
бїткєн. Тун кесиби боюнча инженер-гидротехник. Суу чарба тармактарында їзїрлїї
эмгектенди. Такшалды, айтарлык тажрыйбаларды топтоду. Жетекчилик ишмердиги менен эл
оозуна алынды. “Кыргыз Республикасынын суу чарбасынын мыктысы” наамын алган. Кайсы
жагынан гана албаўыз татыктуу инсан.
Новопавловкалыктар Орозбек Ємїровичти эў жакшы билишет. Анткени, айыл аймагындагы
эл-журттун жумурунда эмне барын жакындан билип, бардык муктаждыктарды четтетїїнїн
їстїндє иштеп, тийиштїї жетекчилерге эл їнїн жеткирїїдє теўдешсиз салымын киргизген.
Элдик жигитти эл колдоп айылдык кеўештин депутаттыгына шайланган. Элдик депутат кєп
улуттуу аймактын экономикалык жана социалдык кєрсєткїчтєрїн кєтєрїїдє кєп кїчїн
жумшады. Ушундай унутулгус эмгектери акыры келип, айыл єкмєттїн эки тизгин, бир
чылбырын алууга жеткирди. Бул да болсо талыкпас эмгек їзїрї.
Новопавловка айыл аймагынын єкмєт башчысы Орозбек Ємїров айылдаштарынын кадырбаркына жеринен жетип келгендиктен, жетекчилик жигери жагынан камчы салдырбай
ийгиликтерди илгерилете баштады.
- Орозбек Ємїрович, Новопавловка айыл аймагында
кєптєн бери чечилбей сїрсїп
келген маселелердин сап башында билим берїї тармагы турат. Мына ушул багытта сєздї баштасак. Билимсиз
алыс узай албайбыз.
- Туура айтасыз. Борбор
шаарга канатташ орун алган
Новопавловка айыл аймагында болжол менен 125 миў адам

жашайт. Ал эми катталбай
эле тааныш-билиш, агайынтуугандарынын їйїндє жашагандар канча? Эгемендикке жеткен кїндєн жумушсуздук дээрлик бардык айыл жерлеринде кїч алды. Жумуш издегендер борбор шаарга агыла
башташты. Кыскасы, ички жана сырткы миграция кїч алды.
Иш менен бирге туруктуу турак
жайга муктаждардын катары

Алдыўкылар сыйланууда

болуп кєрбєгєндєй єстї. Баш
аламандык, мыйзамсыздык менен жер басып алгандар кєбєйдї. Айыл аймагыбызда ондон
ашык жаўы конуштар орун алган. Ошол жаўы конуштардын
социалдык курч маселелерин
чечїї оўойго турбайт. Єз маалында мындай курч маселелерге кечээги журт башчыларыбыз маани беришкенде бїгїнкїдєй тїмєн тїйшїктєр болмок
эмес. Жыйылган тїйшїктєрдєн
алыстоо, жеўилдетїї мына эми
биздин бирден-бир милдеттерибиз болуп калды. Кадырлуу
калыў калктын муктаждыктарын чечїї їчїн карууну казык
кылуудабыз.
Биздин айыл аймакта 2 орто
мектеп бар. Ар бир мектеп 17002000 окуучуну окутууга тийиш
эле. Тилекке каршы, бул мектептерде 4500-5000 окуучуга
чейин окушуп, кыйынчылыктар кырданды. Жаўы мектеп
куруу муктаждыгы курч маселелердин туу башына айланды.
Сапаттуу билим алуу їчїн жагымдуу шарт-жагдай тїзїї оорлоду. Айла жоктуктан орто мектептерде кошумча корпустарды курдуруу колго алынууда.
Мисалы, №1 орто мектебинде
жаўы имараттын пайдубалы
казылганы менен андан аркы
иштери кыймылсыз туруп калды. Ал эми №2 орто мектебинде жаўы корпустун дубалы кєтєрїлїп, курулуш иштери жїрїїдє. Бїгїнкї кїндє 30 пайыздан ашык куруу иштери бїттї.
Дагы жасала турганы арбын.
Президентибиз
Садыр

Суу курулуштарынан кєз ирмем

Жапаров биздин аймактын жашоочулары менен жолукканда
эл муктаждыктарын толук укту. Мисалы, ФПЗдин жеринен
18 гектар жерибиз трансформацияланууга берилди. Учурда трансформациялоо иштерин
биринчи кезекте бїткєрїї їчїн
бїткїл кїчтї жумшап жатабыз.
Бул жердин башы ачылаары менен 3500 орундуу орто мектеп
курула баштайт. Ошондой эле 3
жаўы бала бакча салынат.
Баарыбызга беш манжадай
белгилїї болгондой, орто билим берїїчї мектептер менен
бирге мектепке чейинки мекемелер бала бакчаларга болгон
муктаждык курчуду. Буюрса,
2-3 нєємєттє окушуп жаткан
мектептердин багы ачылгандай,
бала бакчалардын да багы ачылат. Ата-энелердин тилектери
иш жїзїнє аша баштайт. Анткени, билим фундаменти мына
ушул бала бакчаларда калыптанат. Билим кєйгєйлєрїн оболу
чечїї эч качан кїн тартибибизден тїшпєйт.
Мына ушул мектеп, бала бакчалар курулуучу жерлерди буга

чейин жеке ишкерлер ээлеп,
контейнерлерди коюп алышып,
соода кылышкан. Кємїрканага
айлантышып, тонналаган кємїрлєрдї каптап сатышып, тирилик кылышкан. Азыр ал жерлерди тазалап чыктык. Айланасын курчадык. Курулуш иштерине даярдап койдук. Буюрса, жаўы мектептїї жана 3 бала
бакчалуу болобуз. Азыр уюштуруу иштери кызуу жїрїп жатат. Инвесторлорду тартуу, сїйлєшїї иштери кайтарымын берерине ишенебиз.
- Жаўы конуштардын кєбєйїшї жаўы мектептерге болгон муктаждыктарды эле тереўдетпестен, бир
топ социалдык кєйгєйлєрдї
да пайда кылууда. Айталык,
жол, суу, жарык жана башка
кемчиликтерди чечїїгє чечкиндїї кадамдар керек. Бул
жагынан бурулуштар барбы?
- Мисалы, мурда айыл эли
бир гана суу тїтїктєрїнєн суу
ичип келишкен. Эми бул суу
тїтїктєрїнїн курулганына да
нечен жыл болду. Утурумдук
оўдоо-тїзєєлєр толук кандуу
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ЧИЛЇЇДЄ”
Дача-Суудагы эстелик эстен чыкпайт

Жардамга муктаждар колдоого алынууда
кайтарымын бербейт. Жабдуулары эскирди. Барган сайын эл жыш жашап таза сууга
болгон талап да єсїїдє.
Бул багытта иштер жанданды. Суу боюнча айтарлык жаўылыктарыбыз бар. “Учкун-2”
жаўы конушубузда жаўы суу
кууру курулду. Кийинки кезде
араб туугандардын кайрымдуулук фонддору менен иштєє
кайтарымын берїїдє. “АлтынОрдо”, “Поле чудес” жаўы конуштарына да жаўы суу куурлары курулуп, пайдаланууга берилди. Таза сууга болгон таўсыктык кадимкидей кыскарды.
Темир жол кєчєсїндє башталып, бирок ташталып калган
суу курулушу бар эле, учурда
курулуп бїтїп, сууга зарлардын їмїтї акталды. Жїздєгєн
їй-бїлєлєр таза суу менен толук камсыз болушту.
- Сиз айылдык кеўештин
депутаты кезиўизде кєп кемчиликтердин бетин ачып,
жардам берїїнї кєздєп келгенсиз. Азыркы айылдык депутаттарыўыздын ишмердиги ичиўизди жылытабы?

- Албетте, айылдык кеўештердин айыл эли їчїн орду чоў.
Эл їнїн ошолор жеткирїїгє тийиш. Депутаттар менен бардык
демилгелїї иштерди бирге аткарууга бел байладык. Айылдын социалдык-экономикалык
абалын жакшыртмайын эл жашоосу оўолбойт. Сєздїн туурасын айтсак айыл маданиятын
єстїрїїгє бизде жеткиликтїї
кєўїл бурулбай келди. Маданий иш-чараларды, жыйындарды єткєрєрдє кенен зал таппай
калган кїндєр арбын болгон.
Мектептердин кєрїїчїлєр залына кєз каранды болуп келдик. Бюджети кудайга шїгїр
чоў айыл єкмєтїндє кєрїнїктїї бир маданият їйїнїн жоктугу мени абдан єкїндїрїп келген. Мына эми иш планыбызга ушул маданият їйїн куруу
киргизилип, бюджети караштырылды. Курулуштун долбоору
даярдалды. Быйыл жаўы, заманбап заўгыраган маданият
їйлїї болобуз. Айыл аймагындагы таланттуу жаштардын ар
кандай ийримдерин ачуу, таланттарды тартуу табына жетет.

Тазалыкка кєўїл буруу – экологияга кєўїл буруу

Єз каржыбыз менен бул маселени чечебиз. Мындан тышкары, жаўы, заманбап ФАПты салабыз. Баса белгилеп кетїїчї
жагдай мына ушунун баары
жергиликтїї бюджеттин эсебинен курулат. Бюджетти сарамжалдуу, ары сапаттуу пайдалануу негизги максаттарыбыздан экени талашсыз.
Баса, коомдук тартиптин сакчылары милициялардын туруктуу иш кабинети жок болчу. “Менин милициям – мени коргойт” демекчи, милиция кызматкерлеринин кызматы татаал. Алар їчїн шартжагдай тїзїї албетте биздин,
жергиликтїї єкмєттєрдїн милдети. Бул парзыбызды жакында аткардык. Участкалык милиция кызматкерлери їчїн жаўы
жаркыраган кеўсе куруп бердик. Тийиштїї жабдуулар менен камсыз болушту. Тартипти
сактоочулардын нечен жылдан
берки тилеги мына жакында гана аткарылды.
- Орозбек Ємїрович, эгемендикке жеткен кїндєн єз
їй – єлєў тєшєгї жоктор кєбєйдї. Баарынан да кыйыны кыйла жылдан бери салып, жашап жаткандары менен їй-жайлары мыйзам чегинде катталбай, карапайым
эл каржалып келди. Ошол
элдин нечен жылдан берки
сїрсїгєн кєйгєйлєрїн чечип,
Президентибиз эл сїйїїсїнє
арзыды. Мындай кєйгєйлєр
сиздерде да бар эле. Мыйзамдуу каттоо иштерин бїтїрїп жатасыздарбы?

- Мурдагы журт башчылар їй
жайсыз карапайым элдин мїдєєсїн чечпей келишкен. Бир
жакшы жери Президентибиз
Садыр Нургожоевич ошол эл
менен жеринде жолугушуп, аккарасын териштирп, оў жагына
чечип берди. Эми элдин кубанганын айтпа!
Мыйзамдаштырылбай жаткан ошол турак жайларды мыйзамдаштыруу боюнча азыр кызуу иштер жїрїп жатат. Трансформациялоо иши аягына чыкса, жаўы конуштардагы инфраструктураларды карап, тийиштїї иштерди илгерилетебиз. Айталык, жаўы конуштарда жашагандар єз каражаттарына суу киргизип, электр зымдарын ыўгайларына жараша
тартып алышкан. Бул багытта
коопсуздук эске алынбаган, тобокелдик менен жашап жатышкан. Учурда биз жабдууларын
мыйзамдаштырып, коопсуздук
боюнча жасалчу иштерди колго
алып жатабыз.
Жаўы конуштардагы чоў кєйгєйлєр – жолдун начардыгы,
коомдук транспорттордун ойдогудай каттай албай жаткандыгы
болуп саналат. Санап олтурсак
жаўы конуштардын тегерегинде жасалчу иштер кєп. Чекеден
чечип жатабыз. Эл їнїн Президент угуп жаткан соў, биз укпай
кайда барабыз? Колдон келген
колдоолорду жасоодобуз. Нечен
жылдан берки талаштуу маселелер жумшарууда. Бул жакшы
кєрсєткїч.
Мен жергиликтїї депутат кезимден кездешкен

Суу тїтїктєрїн оўдоо оў жолго салынды

кєйгєйлєрдї чечїїгє бардык аракеттеримди жумшаар
элем. Албетте, аткарылгандарына токтолгум келбейт.
Кейигеним, аймагыбыздагы саркынды сууларды тазалоочу жай курсак деп ар бир
сессияда айтып келдим. Саркынды сууларды тазалоочу
жай куруу боюнча инвесторлорду таап, сїйлєшїї ийине жетерде мурдагы айыл єкмєт жерин чечип бербей койгон эле. Келген инвесторлор 2
ай кїтїп, їмїттєрїн їзїп кете
берген. Мына эми ошол инвесторлор менен кайрадан сїйлєшїп жатабыз. Саркынды сууларды тазалоочу заманбап жай
куруп алсак, экология сакталат. Мурдагы депутат кезибизде 6 гектар жерди мына ушул
максатта бекитип бергенбиз.
Азыр мына ушул олуттуу иштин саатын чыгаруу їчїн бардык аракетти жасап жатабыз.
Бул айтканга оўой болгону
менен айтып болгус пайдасы
зор иш. Бїткїл дїйнє жїзїнїн эли экологиянын тазалыгы їчїн кїрєшїп жатат. Биз да
артта калбай, алга кадам жасашыбыз керек. Биринчи байлык
ден соолукка камкордук кєрїї
тазалыктан башталат.
- Орозбек Ємїрович, сиздердеги айтарлык жаўылык
элди тейлєє борборун (ЦОН)
айыл аймагында ачууну кєздєп жатыпсыздар. Ушул багытта айтып берсеўиз?
- Эртеден кечке кеўселерде
кезек кїтїшїп, иш кагаздарын
саргайып кїткєн элдин убактысы талаага кетчї. Алакандай справка алуу їчїн ат арытып алыстан келгендер убайымга жуурулчу. Ал эми убакыт алтындан кымбат эмеспи.
Мына ушул саргайып кїткєн
элдин кєйгєйлєрїн чечїї їчїн
санариптешкен элди тейлєє
борборлору ачылып жатат. Тилекке каршы, облус же райборборлордо ачылган ЦОНдордон
тыянак аз болууда. Баягыдай
эле кезек кїтїї чарчатууда дешкендер четтен чыгууда. Ошондуктан биз єз аймагыбызда эл
тейлєє борборун ачууну максат
кылдык. Азыр уюштуруу иштери жїрїїдє. Жакын арада ачылыш салтанатын жасайбыз. Элди тез, ары сапаттуу жана маданияттуу тейлєє борборуна айлантабыз.
- Айтканыўыз келсин!
Айчїрєк МАКЕШОВА
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Китеп – билим чырагы

КИТЕПКАНА АРДАГЕРИ

Турмушта биз билип, ардактаган кесиптер єтє кєп. Максатыбыз элибизге руханий байлыкты кєздїн карегиндей сактап, муундан-муунга, урпактанурпакка жеткирїї. Мына ошол
китепканачы кесипти аркалаган
эжебиз – Давлетярова Нурийла
Айтбаевна 1951-жылы 27-январда Чїй облусунун Сокулук районуна караштуу Шалта айылында
туулган. 1974-жылы Москвадагы
Маданият институтунун Китепкана факультетинин Китепканачыбиблиограф бєлїмїн аяктап, жогорку квалификациялуу кесиптин
ээси болду.
Алгачкы эмгек жолун 1968-жылы Фрунзе шаарынын №6 китепканасында, 1969–1986-жылдары
Кыргыз мамлекеттик университетинин Илимий китепканасында, 1984–1999-жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында башкы китепканачы, бєлїм
башчы, директордун орун басары, 1999–2002-жылдары Кыргыз Республикасынын Китепкана ишин єнїктїрїї фондусунун
директор кызматтарын аркалады.
Давлетярова Нурийла Айтбаевна китепкана тармагында 50 жылдан ашык иштеп, бул жылдардын аралыгында калк китепканаларына илимий-методикалык
жардамдарды
кєрсєтїп,

республикалык жана союздук
масштабдагы ири долбоорлорду ишке ашырууга чоў салымын
кошту. Китепкана жаатында окумуштуу катары Кыргызстанда гана эмес, коўшу мамлекеттерге дагы таанымал инсан болуп калды.
Єзбекстанда, Казакстанда єткєн
илимий-практикалык конференцияларга байма-бай чакырылып,
кызыктуу докладдарды жасаган
таанымал окумуштуу. Анын эмгектери АКШ, Россия, Єзбекстан,
Казакстанда басылып чыгууда.
Мына ушундай иш-чаралардын
негизинде «ЭРАСМУС + Борбордук Азия (Кыргызстан, Єзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Тїркмєнстан) мамлекеттери катышкан
Борбордук Азия китепканачыларды Евросоюздук программаларына ылайык даярдоо» аттуу чоў
долбоордун їстїндє иштеп жатат.
Нурийла Айтбаевнанын демилгеси менен Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде биринчилерден болуп Кыргызстанда И.Арабаев атындагы КМУда беш айлык Жогорку китепкана мектеби
ачылды. Мектептин негизги максаты китепканачылардын адистик чеберчилигин жогорулатып,
санариптїї доордо китепканачыларга жаўыча иш алып барууну
їйрєтїї.
Кыргыз Республикасыныи «Китепкана иши» жана «Басылмалардын милдеттїї экземпляры» деген мыйзамдарды иштеп чыгууга
активдїї катышкан.
Нурийла Айтбаевна китепкана
коомчулугуна мыкты кызматкер
гана эмес, окумуштуу катары дагы жакшы таанымал. 2008-жылы «Кыргызстандын китепкана
ишинин тарыхы (1966–2006-жж.
аралыгында)» аттуу кандидаттык
диссертацияны ийгиликтїї жактап, тарых илимдеринин кандидаты, 2012-жылы доценттик даражага ээ болду. Китепкана тармагы боюнча 30га жакын усулдук

колдонмолорду, 40тан ашуун илимий макалаларды жазып, 5 китептин автору болду.
Н.А.Давлетярова єзї жетектеген И.Арабаев атындагы КМУнун
Илимий китепканасынын ишин
модернизациялоодо алгылыктуу
иштерди жасап, єзїн мыкты уюштургуч жетекчи, жоопкерчиликти
бийик туткан жогорку квалификациялуу, интеллектуалдуу адис катары кєрсєтє алды. Бїгїнкї кїндє
университеттин Илимий китепканасы республикабыздагы китепканалардын арасынан алдыўкы, заманбап китепканага айланып олтурат. Китепкананын негизги иштери толугу менен автоматташтырылган. Россиянын
ИРБИС программасынын негизинде электрондук каталог тїзїлїп, университеттин окумуштууларынын эмгектери толугу менен санариптен єткєрїлїп, университеттин электрондук китепканасына жана Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык
комиссиясынын сайтына жайгаштырылууда.
Республиканын кєптєгєн окуу
жайларындагы (ЖОЖ, колледж,

мектептер)
китепканаларга
илимий-методикалык жардамдарды кєрсєтїп, учурда республикабыздын 8 жогорку окуу жайынын
электрондук каталогун тїзїїдє
«АРМАT» программасын киргизип, иштетїїгє кємєктєшїїдє.
Нурийла Айтбаевна китепканалык иш менен катар педагогикалык ишмердїїлїгїн дагы
кєрсєтїп, И.Арабаев атындагы
КМУнун М.Рахимова атындагы
Кадрлардын квалификациясын
жогорулатуу жана кайра даярдоо
институтунда бир топ жылдан бери китепкана адистигине кадрларды даярдап, алардын квалификациясын жогорулатууда їзїрлїї
иштерди жасоодо.
Н.А.Давлетярова кєп жылдан
бери китепкана тармагында коомдук иштерди дагы активдїї алып
барат. Кыргызстандын китепканаларынын коомдук бирикмесинин президенти, КР Китепканалык информациялык консорциумдун президиумунун мїчєсї, «Библиопульс» аттуу кесиптик журналдын башкы редактору.
Республикабыздын китепкана
ишине кошкон жигердїї салымы

Кулатов берген ак бата

АКЫНДЫН АПАСЫ
Бул сїрєт мындан 10 жыл илгери тартылган. Фото карточканын
ылдыйкы кычыгында: 2012.12.01. деген жазуу турат. Демек, туптуура
10 жыл! Азыр андагы ажайып байбиче Акмарал Акбай кызы жок. Їч
жыл мурда 97 жаш курагында дїйнєдєн єтїп кетти.

А

кмарал байбиче ошондо
їйїмє ооз ачаарга келген. Апасын баштап Бектуруш дос, аяшым Барниса, уулдары Аймаран, Жолон келген. Жомоктогудай отуруш болгон, айрыкча Бектуруш экєєбїзгє... Арачолодо аркы бєлмєдєн китеп кєрїмїш болуп байбичеге байкатпай беркиден улам «кылт» эттире каттап турганбыз. Кудай акы,
башкалар айрыкча аялдарыбыз
дегеле шек алган эмес эле...
Ушундай зирек, тетик адам
эле, жарыктык. 90 жашында да
мындай чыйрак жїргєн кишини
мурда-кийин кєрє да элекмин.
Оо, Бектуруштун їйїндє далай
отурдук. Аяшым Бишкек сїт заводунда технолог-инженер, єз жайыбызга коёт, алтургай дасторконун жайнатып, ашказанга дары
делчї быштактан єйдє белендеп
кетет. Ыр окуйбуз, кээде мен ырдайм. Боогачы абамдын «Їкєйїн»,
Рыспай акенин «Сагынуусун»,
Бектуруштун жан акеси, Ноокаттык мыкты обончу Кудайберген
Темировдун «Кайда жїрєсїў...»,
«Кырк жылкы айдагандагы» їн

да ээ-жаа бербей беш кабат їйдї
кыйла эле жаўыртчу. Андайда аркы бєлмєдєн таягын коомай кармай Акмарал апабыз келип, дал
маўдайдагы креслодо кунт коюп
угуп отурчу. Кєздєрї жайнап, бетине кызыл жїгїрїп, кубана кєўїлї ачылганы кадимкидей байкалчу. Ооба, бир жолу уулу менен бирге мени аялдамага чейин
узатып келгени эсте. Анан кайран киши мени мээримдїї, тике
карап туруп айтканы бул: «Дїйшєн, арак ичпе...». Ошондо жаштайынан жайраган кайран єз апам
Батыш да дал маўдайда турганы
элестеп, каўырыгым тїтєгєн...
Кайраттуу байбиче тагдыр таржымалын да далай ирет айтып
берген. Ноокаттын Кашкалдак
айылынан, Бєрї уруусунун кызы
15 жашында Бектуруштун атасы
Сражиддинге турмушка чыккан.
Бектуруш сегизинчи баласы. Ага
чейин катары менен жети чїрпєсїн жерге бериптир. Балдары токтобой жїрїп кєргєндєнбї, уулунун атын толук айтпай «Туруш»
деп, аяр кайрылчу. «Кожоюн Исфанада мугалим эле. 1957-жылы

дал жаўы жыл жаўырарга бир кїн
калганда кєз жаргам. Атын Камариддин деп койгонбуз».
Камариддин ысымы болгону бир жылча айтылды. Кыргыз ССР Жогорку Советинин

Президиумунун председатели
кызматын кырк жылдан ашык аркалаган айтылуу Тєрєбай Кулатов
кийинки жылы же 1958-жылдын
2-декабрында єзї жаш чагында
колунда жїргєн Табалды ажынын

їчїн Н.А.Давлетярова КР Маданият министрлиги жана Билим, илим министрлиги тарабынан кєптєгєн мактоо баракчалар, дипломдор менен сыйланган. 2009-жылы КР Президентинин Ардак грамотасы менен сыйланган. 2011-жылы КР Маданият
министрлигинин «Маданияттын
мыкты кызматкери» тєш белгиси,
Кыргызстандын китепканаларынын коомдук бирикмесинин «Китепкана жылдызы» тєш белгисинин, «И. Арабаев атындагы университеттин мыкты педагогу» медалынын ээси.
Єз кесибин сїйїп, замандын талабынан артта калбай эмгектенген ардактуу эжекебиз 2021-жылдын 29-октябрында Кыргыз Республикасынын Китепкана ишин
єнїктїрїїгє кошкон салымы їчїн
КРнын Билим берїї жана илим
кызматкерлер профсоюзунун борбордук комитетинин «Билим,
илим профсоюзунун отличниги»
наамын алды. Эжекебиз айкєлдїгї, боорукерлиги, карапайымдыгы, жасалмалуулукту жактырбагандыгы, мамилеге, сєзгє баа
бергендиги, бїткїл кїчїн эмгекке жумшагандыгы менен айырмаланат. Мына ушундай ардактуу ардагер, кесипкєй эжекебиздин аркасында дем-кїч берип турган И.Арабаев атындагы университеттин ректору Т.Абдырахманов, эмгек жамааты жана їй-бїлє
мїчєлєрї турат. Єзгєчє ємїрлїк
жолдошу Абдылда агай бардык
жагынан дайыма колдоо кєрсєтїп келет. Нурийла Айтбаевна їйдє эў мыкты ємїрлїк жар, боорукер апа, мээримдїї таене.
Байкал МАМБЕТОВА,
А.Осмонов атындагы
КРнын
Улуттук китепканасынын
илим-изилдєє жана
Редакция-басма иштер
бєлїмїнїн сектор башчысы

їйїнє адаттагыдай учурашканы
келип калат. Улукту узатып жїргєндєр аз болмокпу... Меймандардан жогору отурган тєраганын алдына тамтуў басып жїргєн Камариддин барып, кєз айнегин кармалайт. Кубанган Кулатов ары жакта аш оокат менен алектенип жїргєн Акмарал келинди чакыртып,
тєш чєнтєгїнєн бїтїн 25 сомдукту суурап чыга кєрїндїгєн берет
да, «Чїрпєлєрїў токтобой чїнчїп
жїрдїў эле келиним, уулуўдун
аты Бектуруш болсун, жаны бек,
ємїрлїї болсун, оомийн!» - деп
бата тартканда баары коштойт.
Айрыкча жергиликтїї сельсоветтин катчысы Хайрулла аке улугун
катуу колдоп, жарым саатка жетпей «Табалдиев Бектуруш Сражидинович» наамына жазылган кїбєлїктї салтанаттуу тапшырганга їлгїрєт... «Менин єкїнгєнїм,
Кулатов берген 25 сом пулдан кийин жанындагылары жапырт кєрїндїк бере беришип, эки колума
зорго батырып тутуп чыккан пулду Туруштун акеси алып койбодубу...» - деп чалын да эстей муўайым кїлдї эле Акмарал байбиче.
Ошол Бектуруш ушул – азыркынын таланттуу акыны Табалдиев, адабий аты-жєнї – Бектуруш Салгамани. 28-январда саат
2де Бишкектеги композитор Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжинин
концерттик залында акындын жаўы чыккан «Аты жок китеп» жыйнагынын бет ачар жыйыны єттї.
Дїйшєн КЕРИМОВ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Адистин кеўеши
Психолог Светлана ШЕРАЛИЕВА:

“ЄЗ БАКТЫЎА
ЧЫККЫНЧЫЛЫК КЫЛБА!”
- Светлана, сиздерге кайрылгандардын саны кєп болгондуктан акыркы учурларда психологдордун жетишсиздиги пайда болду. Психология адам їчїн
канчалык маанилїї?
- Психология жашообуздун бардык тармактарында аралашып жїрєт эмеспи. Акыркы убакта мына
ушуну тїшїнїп кайрылгандардын
саны кєбєйїїдє. Башында аялдар
гана жеке жана їй-бїлєлїк кєйгєйлєрїнєн улам кайрылган учурлар
кєп эле. Азыр эркектер да психологдун керектигин тїшїнїп башташты. Турмуштук ар кандай кырдаалга тушукканда ички жан дїйнєсїндєгї сезимдерди башкара албай,
башка келген сыноодон арылууда
єзїнїн алы келбей депрессияга тїшкєндєр кєп кайрылышат. Психология бардык тармакта зарыл нерсе.
Адамдын жеке жашоосунда, дегеле коомдо єз ордун табууда, инсан
катары калыптанууда жана ички
дїйнєсїнїн єнїгїїсїнє тїздєн-тїз
байланышы бар.
- Адамдын психологиясы тєрєлгєндєн баштап калыптанат
эмеспи. Биз кєп учурда жаш бала деп анын кээ бир кыймыларакеттерине маани бербейбиз.
Натыйжада анын келечегинде кєп кєйгєйдїн жаралуусуна тїрткї болобуз. Єзгєчє карантин учурунда, дегеле акыркы убактарда балдарга болгон
зордук-зомбулук кєп катталууда. Сизге бул боюнча да кайрылгандар болсо керек?
- Карантин учурунда мындай
кєйгєй менен келген 2-3 адам болду. Бирєє 10 жаштагы кызы менен
келди. Кызы єзїнїн колдорун бычак менен тилет экен. “Кєрїп коркуп кеттим, эмне себептен минтип
жатат? Ата-эне катары абдан жакшы мамиле кылабыз, катуу урушпайбыз”,-дейт апасы тынчсызданып. Чындыгында жакшы їй-бїлє
экен. Сїйлєшїп, изилдей келсек
кыздын апасынын єзїндє кандайдыр бир ачууўду ичке кат деген бекем тїшїнїк бар экен. Єзї дайыма
кїлїп, жайдары жїрєт. Адам болгондон кийин ар бирибиздин ичибизде ар кандай сезим бар. Сїйїнїч, канааттануу эмоциялары болот. Ошону менен катар терс эмоциялар да орун алган. Адамдар
мындай терс эмоциядан алыс болууга аракет кылышат. Бирок, адам
болгондон кийин андай сезимден
качып кутула албайбыз. Ичи тардык жаман сапат дегенибиз менен
андан арылуу мїмкїн эмес. Жогоруда айтып жаткан окуяда апасы
сыртынан жылмайып, терс эмоциясын ичине бекитип турат. Антип аракет кылган менен ичинде
кайнап турган терс эмоция эч жакка жок болуп кетпейт. Кызына да
“эки кичине сиўдиўе катуу сїйлєбє, кол кєтєрбє”,- деп тыюу салып
турат экен. Удаа тєрєлгєн балдардын бири-бири менен урушушу, ортолорундагы келишпестиктер кадимки эле кєрїнїш. Бирок, кєпчїлїк ата-энелер балдарынын мындай мамилелерине катуу кыжаалат
болушат. Ооба, бири-бириўди сыйла, жакшы мамиледе бол деп айтыш керек. Ошол эле учурда терс
эмоцияларга да орун бергенге аракет кылуу зарыл.
- Андай терс эмоцияны єз учурунда чыгаруу зарылбы?
- Балабыздын ачуусу келип жатканын кєргєндєн кийин сенин
ачууў келип жатабы деп сурашыбыз керек. “Ооба, менин ачуум келип жатат!” деп сезимибизди сыртка чыгарып алгандан кийин, ал
эмоциябыздын энергиясы єзїнєн
єзї ылдыйлай баштайт. Ачууланба

Адам бактылуу болуу їчїн кєп
нерсени єзгєртїїгє мїмкїнчїлїгї
бар. Ал їчїн артыкчылыгыбыз менен
кемчиликтерибизди баамдап, єзїбїздї
тааный билїї маанилїї. Балдарыбызга єз
учурунда туура багыт берїї да єтє зарыл
нерсе. Бул тууралуу психолог Светлана
Шералиева менен маек курдук.
деп тыюу сала бергенден улам ал
кыз ичинен чыдай берген, акыры
батыра албай єзїнїн денесин кескенге єткєн.
Карантин убагында ар кандай зордук-зомбулук кєп болду
деп жатпайбызбы. Биздин коомдо азыркы мен токтолгон кырдаал
сыяктуу социалдык эрежелер бар.
Ачууў келбеш керек, дайыма жакшы маанайда жїрїї зарыл деп
идеалдаштырып ийгенбиз. Бирок,
адам болгонубуздан кийин ичибизде ар кандай сезимдер болот.
Ошондуктан баланын сезимдерин
кєрїп турган соў аны чыгарууну
ата-эне їйрєтїп жардам бериши
керек. Биз тескерисинче ыйлаган
балабызды жаман кєрїп, їнїўдї
чыгарба деп тыюу салабыз. Бул социалдык эрежелерге кирет. Негизи
психологиянын єзїнїн мыйзамдары бар. Ооба, карантин учурунда
єз жанына кол салган балдардын
саны кєп болду. Демек, ал балдардын ичинде батпай кеткен сезимдери болгон.
- Азыр балага тыюу салбай
эркин чоўойтуш керек деген
принцип менен тарбиялаган
ата-энелердин саны арбыды.
Кыргызда каада-салт, їрп-адат,
жїрїм-турум менен эле баланын
да, кыздын да ордун кєрсєтїп турушкан. Заманбап тарбия деген
тїшїнїккє кирип кетип, улут катары таалим-тарбия жаатындагы баалуулуктарыбызды єзгєртїп жибербейбизби?
- Албетте, баланы таптакыр эркин койбош керек. Себеби, ар бир
адамда жеке психологиялык чек
аралар бар. Аны балага куру сєз
менен эмес, жїрїм-турумуў менен
кєрсєтїї зарыл. Баланы кантип туура тарбиялайбыз деп кєп тїйшєлєбїз. Негизи ата-эне ички дїйнєсїн
байытуу менен сезимдерин башкаруунун, жашоодон канагат алуунун
аракетинин їстїнєн иштеши керек.
Жашоодон канагат алуу – бул бактылуулук. Эмнеге биз ошол бакытты ала албайбыз. Анткени, бизди бирєє таарынтат, бирєє жаман карап
коёт, бирєє биздин каалаганыбызды кылбайт. Ошон їчїн менин жашоом ушундай деген капалануу сезимдерге ээ болобуз. Негизи эле баланы тарбиялоодон мурун єзїўдїєзїў тарбиялашыў керек. Тарбиялоо деген бул тыюу салуу эмес.
Эў алгач єзїўдїн ички дїйнєўдє эмне болуп жаткандыгына кєўїл бурушуў керек. Биз єзїбїздїн энергиябызды “эл эмне дейт?”
же “эл эмне деп жатат?” деген кыжаалаттыкка коротуп алабыз.
Ошондуктан кєўїлїўдїн чордонун єзїўє буруп, талдоо жїргїзїї
керек. Ошону менен катар психологияда баланын жана чоў адамдардын позициясы деген тїшїнїк бар.
Бала кичине болгондуктан эмоциясын ичине батыра албай ар кандай
кыялын кєрсєтєт. Ал эми жетилген жаштагы чоў адам ичиндеги
эмоцияларды толук сезгенди, башынан єткєзгєндї їйрєнєт. Ошол
эле учурда алдыдагы жашоосунда
боло турган кырдаалдарга алдын
ала тїйшєлбєй, учурдагы бакытты

сезе билсе чоў кишинин позициясында турат деп айтабыз. Менин
баамымда биздин коомдогу адамдардын 99 пайызы кичине баланын
позициясында жашайт. Кєп таарынабыз, ачуубуз келет, ичибиз кїйєт. Баягы мен айтып жаткан чоў
кишинин позициясына єтїш їчїн
ичиўен психологиялык эмоционалдык жактан єсїшїў керек. Физиологиялык жактан 40 жаштагы адам
менен сїйлєшє келсеў ичинде 5-6
жашар бала жашайт. Демек, биз баланы тарбиялоодон мурун чоў кишинин аў-сезимине єтїїбїз зарыл.
- Кантип єтєбїз?
- Мурда биз академиялык билимге басым жасачубуз. Бирок, кээ
бир учурда тереў билимдїї деген
адам жашоого адаптацияланбаган болот. Ал кыйын математик же
кыйын физик болгону менен жеке жашоосунда адам менен мамиле тїзїїнї билбейт. Акыркы убакта
эмоционалдык интеллектке єзгєчє басым жасалып жатат. Анткени,
эмоционалдык интеллектибиз жогору болсо коомдо, жеке жашоодо,
їй-бїлєдє коммуникацияны туура
тїзгєнгє мїмкїнчїлїгїбїз болот.
- Эмоционалдык интеллектти кантип жогорулатуу керек?
- Биринчиден, адам єзїнїн
ичинде кандай сезимдер болуп
жаткандыгын аныкташы керек.
Себеби, кандайдыр бир кїтїлбєгєн жагдай болуп кеткен учурда
дароо автоматтык тїрдє реакция
кылабыз. Шашылбастан адегенде
єзїнїн ичиндеги сезимин аныктоо
эмоционалдык интеллект болуп
саналат. Экинчиден, жаныўдагы
адамдын эмне сезип жаткандыгын
сезе билїї. Качан биз ички сезимдерибизди жогорулатсак, сезе билїї табигый жол менен келет. Сезимиўдин тїпкїрїндє єзїўє болгон баа тємєн болсо, жаныбыздагы
адам да мен жєнїндє ушундай ойдо
деген тїшїнїктє болобуз. Балким
ал таптакыр андай эместир. Мына ошол нерсени ажырата билїїгє
їйрєнїш керек. Бул эмоционалдык интеллектти жогорулатканга

тїрткї болот. Їчїнчїдєн, адам ар
дайым єзїнїн їстїнєн иштеши керек. Азыр психологдорго барып сабак алгандар кєбєйїп жатат. Бул
туура. Себеби, адам єзїндєгї бакытты сезе билїї їчїн ичиндеги
эмоционалдык таўкыстыктан же
жарааттан арылышы керек. Мындай кемчилик ар бир адамда бар.
Адамдын психикасы ошол кыйынчылыктын арты менен єнїгєт.
- Ал адамдагы эмоционалдык
таўкыстык же жараат кайдан
пайда болот?
- Аны бала чагыбыздан алабыз.
Негизи баланын психологиясы
тєрєлгєндєн тартып жети жашка чейин калыптанаары айтылат.
Азыркы психологдордун изилдєєлєрї боюнча эненин жана атанын
ичиндеги урук клетка абалында эле
атаандашуулар башталаарын, бала эненин курсагында жатканда да
ар кандай эмоциялар болоору менен байланыштырышат. Бала жети
жашка чейин айтылган сынды, аны
талдоону билбегендиктен баарын
тїз кабыл алат. Эмоционалдык
таўкыстык жана жарааттар ошондон пайда болот. Ошондуктан, эмоционалдык интеллектибизди єнїктїрїш їчїн ошол жарааттарыбыздын їстїндє иштєє менен психологдон кеўеш алуу зарыл. Биз ошол
кемчиликтерибизден арылгандан
кийин баланы тарбиялоонун деле
кереги жок болуп калат. Анткени,
балаў єзїўдї кєрїп чоўоё берет.
- Ата-энелердин ортосундагы сїйїї же келишпестиктер
да баланын кийинки тагдырына таасирин бербей койбойт.
Мына ушул мамиленин маанилїїлїгїнє да токтоло кетсеў.
Анткени, акыркы убактарда їйбїлєдєгї чыр-чатактар, ажырашуулар кєп болуп жаткандыгын айтып жатпайбызбы.
- Негизи бала жарык дїйнєгє
келгенден тартып мага бул дїйнє коопсуз, менин ордум бар деген тїшїнїк менен чоўоюшу керек. Єзгєчє буга энесинин эмоционалдык абалы таасир этет. Эгерде

кыйналып тєрєп же атасы менен
болгон мамилеси начар болсо ошол
нерсенин бардыгын бала єзїнє кабыл ала берет. Бала жети жашка
чейин єзїнїн сезими менен атаэнесинин сезимин ажыратканды
билбейт. Кєп учурда мага кайрылган адамдар єздєрїн бардык нерсеге кїнєєлїї сезишээрин айтышат.
Бардыгын ачык сїйлєшє келгенде апасынын бир кездеги сезимин
єзїнє топтоп алган болот. Кичине бала ата-энесин жакшы кєргєн
їчїн алардын кыйналып жатканын
кєрїп, буга мен кїнєєлїїмїн деген
чечим чыгарып алат. Ошону менен
катар эки жашка чыга элек баланы тамакты тєгїп алганы же кайсыл бир нерсени сындырып алганы їчїн урушабыз. Мына ушулардын кесепетинен єзїн-єзї баалоосу
тємєндєйт. Дене мїчєсїндєгї же
келбетиндеги кемчиликтерин айтып шылдыўга албоо керек. Баланын психологиясынын калыптанышы їчїн алгачкы жети жыл єтє
маанилїї.
Балага болгон тарбияны єзгєртїїдєн мурун єзїбїз єзгєрїшїбїз
зарыл. Єзїбїз єзгєрмєйїн канчалык аракет кылбайлы эч кандай
тыянак чыкпайт. Жогоруда айтып
кеткенимдей эмоционалдык интеллектибиз тууралуу ойлонушубуз
керек. Адам бул жашоого бактылуу болуш їчїн келет. Бактылуу
болуш їчїн ички дїйнєбїз менен
иштешибиз зарыл. Ансыз ашкан
байлыгыў болсо да бактылуу боло албайсыў. Ар бир адамда чыныгы каалоо, максат бар.
- Кєпчїлїгїбїз “эл эмне
дейт?” деген стереотиптен чыга албай келебиз. Мындай калыптанган кєз караш кєп нерседен чектейт. Бул туурабы?
- Мына ушундай кєз караштан
улам биз єзїбїзгє-єзїбїз чыккынчылык кылабыз. Элдин пикирин
єйдє коюп, єзїбїздїн каалообузду четке кагып коёбуз. Бирок, ички дїйнєбїздє кыйнала беребиз.
Анткени, биз їчїн ал єтє маанилїї. Ошол эле учурда биз коомдо
жашаганыбыздан кийин социалдык эрежелер, каада-салттарыбыз
да бар эмеспи. Аны да эске алуу менен каалооўду да ишке ашыра билишиў керек. Бул єтє кылдаттык
менен карай турган маселе.
- Баланын кєзїн карап чоўойтуп, єзїнїн каалоолоруна чек
койгон ата-энелер бар. Адамдын жашоосунда эў биринчи
бала маанилїї болушу керекпи же єзїбї?
- Эў биринчи єзїўє кам кєрїї
керек. Биз кєпчїлїк учурда балабыз їчїн ден соолугубузга карабай иштейбиз. Качан оорулуу болуп калганда сени багам деп жїрїп ден соолугумдан ажырадым
деп аны кїнєєкєр кылып коёбуз.
Ушундай сезимден арыла албай
жїргєн аялдар мага кєп кайрылышат. “Мен балама бїт ємїрїмдї арнасам, ал мени карабай кетти” дешет. Ал їчїн ким кїнєєлїї
же аны ким суранды? Жаштыгын
баласына арнап, єзї деле жыргап
жашабай, жыйынтыгында бактысыз болуп калды. Бул учурда бала
да бактысыз болуп калат. Анткени, апасынын тагдыры їчїн єзїн
кїнєєлїї сезет. Кайрадан бала карыздан кутулуш їчїн єзїнїн бактысынан баш тартып, апасы їчїн
жашай баштайт. Жыйынтыгында
экєє теў бактысыз болуп калышат.
- Мындай болбошу їчїн эмне
кылуу керек?
- Самолётто авариялык жагдай
жаралып калса кислороддук масканы балаўа эмес, адегенде єзїў кийишиў керек. Жашоодо да дал ошондой
болушу шарт. Эў биринчи єзїўдї
ойло. Ошондо бала да эркин болот.
Анча-мынча нерселерди да кєўїлїўдїн сыртынан кетиресиў. Алган академиялык билимиў эмес, жан дїйнєўдїн баасы маанилїї болушу керек. Єзїўдї баалоо менен баланын
келечегине да дал ошондой жолду ачып берген болосуў. Адам жашоосунда ошондо гана ийгиликтїї
жана бактылуу боло алат.
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿
òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Àáäûêàäûð óóëó Áåêòóðäó êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå
ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Àáäûêàäûð óóëó Áåêòóðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àáäûêàäûð óóëó Áåêòóð ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàé-

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹64
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ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Íóðìàòîâ Òåìèðáåê Àñàíîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Íóðìàòîâ Òåìèðáåê Àñàíîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹65
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Àáäèåâ Áàêòûáåê Êåìåëîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå
ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï
êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Àáäèåâ Áàêòûáåê Êåìåëîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Àáäèåâ Áàêòûáåê Êåìåëîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è ìàé

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿
êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹29 Ñâåðäëîâ øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû
Àòàçîâ Øàéëîîáåê Êàðûáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601,
61-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé
ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó
æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

НУРМАТОВ ТЕМИРБЕК АСАНОВИЧТИ №27 БИРИНЧИ МАЙ ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Íóðìàòîâ Òåìèðáåê Àñàíîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå
ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

АТАЗОВ ШАЙЛООБЕК КАРЫБЕКОВИЧТИ
№29 СВЕРДЛОВ ШАЙЛОО ОКРУГУНАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР
КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹66

1. Àòàçîâ Øàéëîîáåê Êàðûáåêîâè÷ ¹29 Ñâåðäëîâ øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà
òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹29 Ñâåðäëîâ øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Àòàçîâ Øàéëîîáåê Êàðûáåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà
òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹67

ДАВЛЯНОВ ДАМИРБЕК ТАЙЫРБЕКОВИЧТИ
№27 БИРИНЧИ МАЙ ШАЙЛОО ОКРУГУНАН
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР
КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿íºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð
êàòàðû Äàâëÿíîâ Äàìèðáåê Òàéûðáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí
3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Äàâëÿíîâ Äàìèðáåê Òàéûðáåêîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî
îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Äàâëÿíîâ Äàìèðáåê Òàéûðáåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹68
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2022-жылдын 1-февралы
БЕЙШЕНБАЕВ ЭДИЛЬ НУРБЕКОВИЧТИ №29 СВЕРДЛОВ ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

ИБРАЙМАКУНОВ ДАНИЯР
ОМУРБЕКОВИЧТИ №27
БИРИНЧИ МАЙ ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТЫГЫНА
ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО
ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹29 Ñâåðäëîâ øàéëîî
îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Áåéøåíáàåâ Ýäèëü Íóðáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº»
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601,
61-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó
ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí
áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹29 Ñâåðäëîâ øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð
Áåéøåíáàåâ Ýäèëü Íóðáåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿
ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Áåéøåíáàåâ Ýäèëü Íóðáåêîâè÷ ¹29 Ñâåðäëîâ øàé-

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹69

МУСАЕВ ТАХИР НАСЫРОВИЧТИ №27 БИРИНЧИ МАЙ ШАЙЛОО
ОКРУГУНАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕР КАТАРЫ КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Ìóñàåâ Òàõèð Íàñûðîâè÷òè
êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó
ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí
áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð
Ìóñàåâ Òàõèð Íàñûðîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Ìóñàåâ Òàõèð Íàñûðîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹70

Подразделение службы судебных исполнителей
Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН
на недвижимые имущества:
- квартира, идентификационным кодом 7-03-13-0007-010201-075, находящейся по адресу: Жайылский районный суд,
r.Kapa-Балта, ул.П.Тольятти, д. 7, кв. 41б, принадлежащий
Акылбековой Сатин Аныбаровне на праве частной
собственности, со стартовой (начальной) продажной ценой
в размере 468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч)
сом;
- квартира, идентификационным кодом 7-03-13-0007-010501-064, находящейся по адресу: Жайылский районный суд,
г.Кара-Балта, ул.П.Толяьятти, д. 3, кв. 47б, принадлежащий
Акылбековой Сатин Аныбаровне на праве частной
собственности со стартовой (начальной) продажной ценой
в размере 402 000 (четыреста две тысячи) сом.
Òîðãè ñîñòîèòñÿ 18 ìàðòà 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Æàéûëñêèé ðàéîí, ã.Êàðà-Áàëòà, óë.Ï.Òîëüÿòòè,
ä. 7, êâ. 41á è ã.Êàðà-Áàëòà, óë.Ï.Òîëüÿòòè, ä. 3, êâ. 47á.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹44030662100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé îòêðûòûé àóêöèîí äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé
âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà
âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî
ðàéîíà, êàá. 14, ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ
Æåíèøáåêîâó À.Æ., òåë.: (0997) 22-20-05.
Í-142
Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû Ñàðàé àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíó
Êóäàéáåðäèåâ Òîëêóí Àáäèñàìàòîâè÷êå òààíäûê
2013-æûëäàãû æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîäó
5-04-15-0010-0296 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-563

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА
БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ЧЕЧИМИ
2022-æûëäûí 27-ôåâðàëûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí
êàéòàëàï øàéëîîäî ºç¿í-ºç¿ êºðñºò¿¿ òàðòèáèíäå
¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð êàòàðû Èáðàéìàêóíîâ Äàíèÿð Îìóðáåêîâè÷òè êàòòîî ¿÷¿í áåðãåí äîêóìåíòòåðèíèí íåãèçèíäå
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 601, 61-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí
äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð æàíà
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí êîðóòóíäóñóí ýñêå àëóó ìåíåí Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû
×Å×ÈÌ ÊÛËÀÒ:
1. Èáðàéìàêóíîâ Äàíèÿð Îìóðáåêîâè÷ ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð áîëóï
êàòòàëñûí.
2. ¹27 Áèðèí÷è ìàé øàéëîî îêðóãóíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûãûíà òàëàïêåð Èáðàéìàêóíîâ Äàíèÿð Îìóðáåêîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿ã¿ áåðèëñèí.
3. Áóë ÷å÷èì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
4. Áóë ÷å÷èìäèí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí
áàñàðû, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿äº òàëàïêåðëåð
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàð òàðàáûíàí áåðèë¿¿÷¿ øàéëîî
äîêóìåíòòåðèí êàáûë àëóó æàíà òåêøåð¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí æåòåê÷èñè Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.
ÒªÐÀÃÀ

Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 27-ÿíâàðû, ¹71

Чїй областынын Жайыл районунун сот
аткаруучулар кызматтык бєлїмї
Чїй областынын Жайыл районунун Кара-Балта шаарынын
П.Тольятти кєчєсїнїн №7/41б сандуу, идентификациялык коду
7-03-13-0007-0102-01-075, Акылбекова Сатин Аныбаровнага
таандык батирди ачык аукцион баштапкы сатык баасы 468 000
(тєрт жїз алтымыш сегиз миў) сом жана Чїй областынын Жайыл
районунун Кара-Балта шаарынын П.Тольятти кєчєсїнїн №3/47б
сандуу идентификациялык коду 7-03-13-0007-0105-01-064
Акылбекова Сатин Аныбаровнага таандык батирди ачык аукцион,
баштапкы сатык баасы 402 000 (тєрт жїз эки миў) сом єткєрїї
жєнїндє кабарлайт.
Àóêöèîí 2022-æûëäûí 18-ìàðòûíäà ñààò 11.00äº ×¿é îáëàñòû,
Æàéûë ðàéîíó, Êàðà-Áàëòà øààðû, Ï.Òîëüÿòòè êº÷ºñ¿í¿í ¹7/41á
æàíà ×¿é îáëàñòû, Æàéûë ðàéîíó Êàðà-Áàëòà øààðû, Ï.Òîëüÿòòè êº÷ºñ¿í¿í ¹3/47á äàðåãè áîþí÷à ºòºò.
Àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº
Æàéûë ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð áºë¿ì¿í¿í ¹44030621000002017
äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºã¿ì òºëºí¿ø¿ øàðò.
Àóêöèîíäó óòóï àëãàí àäàì 5 ê¿íä¿í è÷èíäå òºëºíãºí êåïèëäèê òºã¿ìä¿ ÷ûãàðûï ñàëóó ìåíåí êàëãàí ñàòûï àëûíãàí ñóììàíû ñàëóóãà
ìèëäåòò¿¿.
Áàðäûê ñóðîîëîð ìåíåí Æàéûë ðàéîíäóê
ÑÀÊÁíûí 14-êàá. Òåë.: (0997) 22-20-05, ñîò àòêàðóó÷ó
À.Æ.Æåíèøáåêîâêî êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.
Í-142

ОАО 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:
28.01.2022 ã. àôôèëèðîâàííîå ëèöî Ðûñàëèåâ Ê. ïîëó÷èë â äàð
îò Àðñàëèåâà Ä.Ý. 16561 ïðîñòûõ àêöèé, îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 19079 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 2,38%.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Òîêòîðàëèåâ Ìåëèñ
×óáàêîâè÷êå òààíäûê
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí
Áåøèê-Æîí àéûë
ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Êàðà÷à àéûëûíäàãû òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-73

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí
Áàëòàáàé àéûëûíûí
òóðãóíó Àñàíîâà Ðîçàãà
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿
¹161 ñàíäóó æåð ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-914

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñóäàðñòâåííîãî
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåðèè × ¹237995 (îò
31.05.2010 ã.) âûäàííûé
Êàðà-Áóóðèíñêèì ÌÐÎ ía èìÿ
Äæàêûïáåêîâîé Êóëüñóíàé
Ñóëòàíãàçèåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-117
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ЗАО МФК "ЭЛЕТ-КАПИТАЛ"
åä. èçì: òûñ.ñîì

ÎÒ×ÅÒ Î ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
íà 31 äåêàáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî)
Íà 31.12.2021

Àêòèâû
Äåíåæíûå ñðåäñòâà è èõ ýêâèâàëåíòû
Äåïîçèò
Öåííûå áóìàãè, óäåðæèâàåìûå äî ïîãàøåíèÿ
Ïðîèçâîäíûé ôèíàíñîâûé àêòèâ
Êðåäèòû âûäàííûå
Îñíîâíûå ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû
Ïðî÷àÿ ñîáñòâåííîñòü áàíêà
Îòëîæåííîå íàëîãîâîå òðåáîâàíèå
Ïðî÷èå àêòèâû
Èòîãî àêòèâîâ
Îáÿçàòåëüñòâà
Êðåäèòû ïîëó÷åííûå
Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà
Èòîãî îáÿçàòåëüñòâ
Êàïèòàë
Ïðîñòûå àêöèè (ïîëíîñòüþ îïëà÷åííûé óñòàâíûé êàïèòàë)
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
Èòîãî êàïèòàëà
Èòîãî îáÿçàòåëüñòâ è êàïèòàëà

åä. èçì: òûñ.ñîì

Íà 31.12.2020

113 727
2 400
64 095
14 781
1 712 856
45 234
3 177
3 219
17 164
1 976 653

63 277
0
13 380
39 921
1 338 053
15 590
1 293
2 685
5 777
1 479 976

1 547 772
40 505
1 588 277

1 129 727
30 324
1 160 051

154 934
233 442
388 376
1 976 653

154 934
164 991
319 925
1 479 976

ÎÒ×ÅÒ Î ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÌ ÄÎÕÎÄÅ
íà 31 äåêàáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî)

Íà 31.12.2021 Íà 31.12.2020
Ïðîöåíòíûå äîõîäû
513 677
407 071
Ïðîöåíòíûé äîõîä ïî öåííûì áóìàãàì
1 800
740
Ïðîöåíòíûå ðàñõîäû
(248 368)
(174 808)
×èñòûé ïðîöåíòíûé äîõîä äî âû÷åòà óáûòêà îò îáåñöå267 109
233 003
íåíèÿ ïî ïðîöåíòíûì àêòèâàì
Óáûòîê îò îáåñöåíåíèÿ ïî ïðîöåíòíûì àêòèâàì
(18 173)
(5 058)
×èñòûé ïðîöåíòíûé äîõîä
248 936
227 945
Ïðî÷èå äîõîäû
621
1 120
Îáùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû
(172 583)
(159 074)
Äîõîä îò îïåðàöèé ñ èíîñòðàííîé âàëþòîé
(737)
(643)
Ïðèáûëü äî íàëîãà íà ïðèáûëü
76 237
69 348
Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü
(7 786)
(7 058)
×èñòàÿ ïðèáûëü è èòîãî ñîâîêóïíîãî äîõîäà çà ïåðèîä
68 451
62 290

åä. èçì: òûñ.ñîì

ÎÒ×ÅÒ Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÄÅÍÅÆÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
íà 31 äåêàáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî)
Íà 31.12.2021 Íà 31.12.2020

Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïðîöåíòû ïîëó÷åííûå
Ïðîöåíòû óïëà÷åííûå

531 826
(199 139)

386 248
(151 297)

Àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû
(Óâåëè÷åíèå)/ óìåíüøåíèå îïåðàöèîííûõ àêòèâîâ:
Êðåäèòû âûäàííûå
Êðåäèòû ïîãàøåííûå
Ïðî÷èå àêòèâû
Óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) îïåðàöèîííûõ îáÿçàòåëüñòâ:
Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà
×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äî óïëàòû íàëîãà íà ïðèáûëü
Íàëîã íà ïðèáûëü óïëà÷åííûé
×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïîêóïêà îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ
Óâåëè÷åíèå äåïîçèòîâ â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ
Óìåíüøåíèå äåïîçèòîâ â êîììåð÷åñêèõ áàíêàõ
Ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã
Äîõîäû ïîëó÷åííûå ïî öåííûì áóìàãàì
×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
Ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïîñòóïëåíèÿ îò êðåäèòîâ ïîëó÷åííûõ
Âûïëàòû ïî êðåäèòàì ïîëó÷åííûì
Ãðàíòû ïîëó÷åííûå
×èñòûé ïîòîê äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
Óáûòîê îò êóðñîâîé ðàçíèöû ïî äåíåæíûì ñðåäñòâàì è èõ
ýêâèâàëåíòàì
×èñòûé ïðèðîñò (óìåíüøåíèå) äåíåæíûõ ñðåäñòâ è èõ
ýêâèâàëåíòîâ
Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà íà÷àëî îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà êîíåö îò÷åòíîãî ïåðèîäà

(170 332)

(140 081)

(2 149 980)
1 746 454
(43 225)

(1 680 730)
1 436 319
(6 646)

(10 153)
(294 549)

(8 017)
(164 204)

(7 655)
-302 204

(7 071)
-171 275

(6 553)
(144 629)
175 499
- 49 848
969
(24 562)

(7 813)
(146 307)
164 338
- 13 109
485
(2 406)

1 117 416
(739 463)
0
377 953

409 412
(264 491)
330
145 251

(737)

(643)

50 450,00

- 29 073

63 277
113 727

92 350
63 277

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÕ Â ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ ÊÀÏÈÒÀËÅ
íà 31 äåêàáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî)
åä. èçì: òûñ.ñîì
Óñòàâíûé
êàïèòàë
Íà 31.12.2019 ã.
Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä, çàêîí÷èâøèéñÿ
30.09.2020 ã.
Íà 30.09.2020 ã.
Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä, çàêîí÷èâøèéñÿ
31.12.2020 ã.
Íà 31.12.2020 ã.
Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä, çàêîí÷èâøèéñÿ
31.12.2021 ã.
Íà 31.12.2021 ã.

154 934

ÍåðàñïðåäåÈòîãî
ëåííàÿ ïðèáûëü
102 701 257 635
41 087 41 087

154 934
-

143 788 298 722
62 290 62 290

154 934
-

164 991 319 925
68 451 68 451

154 934

233 442 388 376

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ-Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð:
Ãëàâíûé áóõãàëòåð:

ÊÀÌ×ÛÁÅÊÎÂ Ý.Ñ.
ÒÀÇÀÁÅÊÎÂÀ Í.×.

О раскрытии информации

Урматтуу акционерлер!

Уважаемые акционеры!

ОАО «КЫРГЫЗТРАНСАВТО»

«АК-СУУ АВТОТРАНСПОРТТУК
ИШКАНАСЫ» ААК

ОАО «АК-СУЙСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ»

2022-жылдын 22-февралында саат 11.00дє Кыргыз
Республикасы, Чїй облусу, Москва району, Ак-Суу
айылындагы Колхоз кєчєсї 1 дарегинде боло турган
акционерлердин жылдык жалпы чогулушун єткєрє
тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

сообщает о проведении Годового общего собрания
акционеров, которое состоится 22 февраля 2022 года в
11.00 часов по адресу: Кыргызская Республика, Чуйская
область, Московский р-н, с. Ак-Суу, ул. Колхозная, 1.

о выплате дивидендов по итогам работы
за 2020 год.
Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèîíåðîâ ÎÀÎ Êûðãûçòðàíñàâòî» - 536.
Ñîãëàñíî ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 19 ìàðòà 2021 ãîäà, ïî èòîãàì ðàáîòû 2020 ãîäà áûëî íà÷èñëåíî äèâèäåíäîâ â ñóììå
431 846,63 ñîìîâ.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 .01.2021 ãîäà îñòàòîê íå âûïëà÷åííûõ äèâèäåíäîâ ñîñòàâëÿåò 340 556,52 ñîìîâ,
ñ 19 àïðåëÿ 2021 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà âûïëà÷åíî äèâèäåíäîâ ñóììå 400 668,01 ñîìîâ.

1.
2.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2022 ãîäà ñàëüäî íåâûïëà÷åííûõ ñóìì ñîñòàâëÿåò 371 735,14 ñîìîâ.
Ïðè÷èíîé íåâûïëàòû ÷àñòè äèâèäåíäîâ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íà ïðèãëàøåíèÿ äëÿ ó÷àñòèÿ íà åæåãîäíûõ îáùèõ ñîáðàíèÿõ àêöèîíåðîâ, (îòïðàâëåííûå
ïî ïî÷òîâûì àäðåñàì, óêàçàííûì â ðååñòðå àêöèîíåðîâ), íåêîòîðûå àêöèîíåðû íå îòâå÷àþò, íà ñîáðàíèÿ íå ÿâëÿþòñÿ è íå ïðèõîäÿò äëÿ ïîëó÷åíèÿ
äèâèäåíäîâ.

3.
4.
5.

Ñ-615

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ðàéûìáåêîâà
×îëïîí Êåíåøåâíà êîä ÎÊÏÎ 24166863,
ÈÍÍ 12307198300214 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-144

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ñàìàêîâà
Ìèðëàíà Òèëåêîâè÷à êîä ÎÊÏÎ 23725757,
ÈÍÍ 23008197700673 ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-145

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà ÐÒ-I ¹288289
íà èìÿ Ñàëèåâà Âèòàëèÿ Âàëåðüåâè÷à
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-146

6.
7.

ÊÎÎÌÄÓÍ ÀÊÖÈÎÍÅÐËÅÐÈÍÈÍ ÆÛËÄÛÊ
ÆÀËÏÛ ×ÎÃÓËÓØÓÍÓÍ Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:
Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2021-æûëäàãû êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàðäûí ýñåáèí, 2021-æûëäàãû æûëäûê áàëàíñòû, 2021-æûëäàãû
"Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí àòêàðóó îðãàíûíûí îò÷¸òóí áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.
2021-æûëäàãû "Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû"
à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí êèðåøåëåðèí æàíà ÷ûãàøàëàðûí áºë¿øò¿ð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëóó.
"Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóí æîþó òóóðàñûíäà.
"Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí æîþó êîìèññèÿñûí äàéûíäîî òóóðàñûíäà.
Áåëãèëåíãåí ìàìëåêåòòèê îðãàíãà áèëäèð¿¿.
"Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóí æîþóíóí ìººíºò¿í æàíà òàðòèáèí àíûêòîî.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 9.55òåí ñààò
10.55êå ÷åéèí. ×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû æàíà äîêóìåíòòåðè, êîøóì÷à ìààëûìàòòàð ìåíåí "Àê-Ñóó àâòîòðàíñïîðòòóê èøêàíàñû" ÀÀÊäàí äàðåãè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû,
×¿é îáëóñó, Ìîñêâà ðàéîíó, Àê-Ñóó àéûëû, Êîëõîç êº÷ºñ¿, 1 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò.
Æûëäûê àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà
óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 1-ôåâðàëû.
Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë
ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ó÷óðäàãû ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ïàñïîðòó æàíà
òàñòûêòàëãàí èøåíèì êàòû áîëóóãà òèéèø.
×îãóëóøêà ìåäèöèíàëûê áåò êàïñûç
êèðãèçèëáåéò.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÃÎÄÎÂÎÃÎ ÎÁÙÅÃÎ
ÑÎÁÐÀÍÈß ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÀ:
Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àê-Ñóéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå» çà 2021 ãîä, ãîäîâîãî áàëàíñà
çà 2021 ãîä, ñ÷åòà ïðèáûëè è óáûòêîâ çà 2021 ãîä.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àê-Ñóéñêîå
àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå» çà 2021 ãîä.
Î ëèêâèäàöèè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÀêÑóéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå».
Î íàçíà÷åíèè ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àê-Ñóéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå».
Óâåäîìëåíèå óïîëíîìî÷åííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.
Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà è ñðîêîâ ëèêâèäàöèè Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àê-Ñóéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ÃÎÑÀ ñ 9 ÷. 55 ìèí.
äî 10 ÷. 55 ìèí.
Ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé, ìàòåðèàëàìè è äîêóìåíòàìè ïî ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «ÀêÑóéñêîå àâòîòðàíñïîðòíîå ïðåäïðèÿòèå» ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêîâñêèé ð-í,
ñ. Àê-Ñóó, óë. Êîëõîçíàÿ, 1.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà.
Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à
ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü –
îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Âõîä íà ñîáðàíèå ñòðîãî
â ìåäèöèíñêèõ ìàñêàõ.
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ЖОГОЛДУ

РСК БАНК: КЛАСТЕР
ДЕГЕН ЭМНЕ?

Ош облусунун Ноокат райондук сот
аткаруучулар кызмат бєлїмї тарабынан

УТЕРЯ

Кєпчїлїгїбїз бир жолу болсо да “кластер” деген сєздї укканбыз, бирок аймактын жана бїтїндєй єлкєнїн экономикасын єнїктїрїї їчїн анын маўызын жана маанисин баары эле
тїшїнє бербейт. Ишканалар кластердик єндїрїштїн пайдасын
тїшїнїп жатышат, бул алардын бизнесинин ийгиликтїї єнїгїїсїнїн ачкычы болуп саналат.
Демек, кластер деген эмнени билдирет?
Жєнєкєй тил менен айтканда, кластердик єндїрїш – биргелешкен єнїктїрїї максатында ишканалардын, товар єндїрїїчїлєрдїн бирикмеси.
Ишкер-субъекттер бир эле же тектеш тармактарда иштешет
жана єз ара келишимдик мамилелерге байланыштуу болгон
бир чынжырды билдирет. Мисалы, тоют єндїрїїчї асыл тукум
заводду єзїнїн продуктусу менен камсыздайт, ал єз кезегинде
жеткирїїчї аркылуу сїттї кайра иштетїїчї заводго сатат. Андан ары кийинки уюм-ишкана даяр продукцияны жергиликтїї
рынокко жеткирет же чет єлкєгє экспорттойт. Ошентип, ишканалар алардын продукциясы кайра иштетилип, рынокко чыгарыларын билишет. Жєнєкєй сєз менен айтканда, кластердик иш
бардык кызыктар тараптардын пайда таап иштешине кепилдик.
Мындан тышкары, мындай бирикменин мїчєлєрї товарлардын жана кызмат кєрсєтїїлєрдїн сапатын жакшыртууда (тажрыйба, технологиялар, иш ыкмалары ж.б.у.с. алмашуу) бирибирине жардам беришет.
Долбоорлорду ишке ашыруу максатында ишканалар тиешелїї кредиттик продуктылар тїрїндєгї финансылык колдоо
алуу їчїн банктарга кайрылышат. Мисалы, «РСК Банк» ААК
ар кандай тармактарды кластердик єнїктїрїїгє, жїгїртїї каражаттарын да, негизги каражаттарды да толуктоо їчїн кредиттер менен камсыздап турат.
Учурда РСК Банкында сїт жана эт багыттарын кластердик
єнїктїрїї, форель балыгын єстїрїї сыяктуу продуктылары
єз жемишин берип жатат. Аталган кредиттик продуктылар жєнїндє тагыраак маалымат Банктын www.rsk.kg расмий сайтында келтирилген.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷.
×¹873927 (îò 07.10.2019 ã.)
íà èìÿ Óìåòàëèåâîé
Æàìàë ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-140

ªçãºí øààðûíûí Êîíåâ,
24 ¿é¿í¿í òóðãóíó Èìèíîâ
Àáäèìèòàëèï Ñàêèåâè÷êå
ðàéñòàòòàí æåêå
èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí
ê¿áºë¿êò¿í ÎÊÏÎ 30045460
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-898

ªçãºí ðàéîíóíóí Àê-Æàð àéûë
ºêìºò¿í¿í Êàêûð àéûëûíûí
òóðãóíó Æóñóáàëèåâ
Ñàíñûçáåê Ñîâåòîâè÷êå
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í
ê¿áºë¿ã¿ ¹31276 (11.02.1999-æ.)
èäåí. êîä 5-06-01-0007-0857,
5-06-01 -0007-0828, 5-06-010007-090 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

карызкор Моминов Анваржон Ахмаджоновичке таандык
болгон Ош облусу, Ноокат району, А.Мирмахмудов айыл
аймагы Чапаев айылынын Ветлечебница кєчєсїндє жайгашкан
идентификациялык коду №5-05-14-1001-4189 саны менен
катталган турак жайы баштапкы баасы 980 000 (тогуз жїз сексен
миў) сом наркта биринчи ирет 2022-жылдын 15-март кїнї саат
14.30да аукцион (эл алдында ачык соода-сатык) жарыяланат.
Àóêöèîí (ñîîäà-ñàòûê) ì¿ëê æàéãàøêàí äàðåêòå ºòêºð¿ëºò.
Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1) êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà
òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº:
Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº;
Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó
àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí
êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿ ñàòûï àëûíãàí íàðêûí
òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.
Àê÷à êàðàæàòû òºëºí¿¿÷¿ Íîîêàò ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: Íîîêàò ÐÎÊ 440701 - ÁÈÊ ý/ñ÷åò
44077092100000157.
Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ¹9 áºëìºñ¿íº êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.
Áàéëàíûø òåë.: (0553) 64-64-41.

ОАО «КАМИ МОТОРС»

Ï/Ï-620

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
¹0034924, ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîé äîëåé
¹009085 íà èìÿ
Ðàèìáåêîâà Áîëîòáåêà
Îáàñîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-141

Ï/Ï-868

сообщает об изменении в размере участия лиц, входящих в
органы управления Общества, в уставном капитале Общества.
×ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ» Äæóìàøåâà Àëèìæàíà Áåêìóðàòîâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ».
Åãî äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 3,33% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(3400 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 3,42% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(3493 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 26 ÿíâàðÿ 2022 ã., Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.

Ñ-012

Òîêòîãóë ðàéîíóíà êàðàøòóó
Òîðêåíò àéûë ºêìºò¿í¿í
òóðãóíó Òàøáàåâ Àëìàçáåê
Äóéøîíàëèåâè÷êå òààíäûê
æåð ¿ë¿ø¿íº óêóê áåð¿¿÷¿
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû 3-7-702 (12.07.1999-æûëû) ¹213
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-705

Áîðîøîâà Ûðûñêàí
Òóðäóáàåâíàãà òààíäûê
Ñóçàê ðàéîíóíóí Ûðûñ
àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó
Ûðûñ àéûëûíäàãû òóðàê
æàéûíûí æåð ó÷àñòîãóíà
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê
àêò æàíà òåõíèêàëûê
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ä-73

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
¹ÑÅ 090010381 ¹ÊÂ 203905
íà èìÿ Êàèìîâà Ýðêèíáåêà
Ñîâåòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

ОАО “ГРУППА К51”
ОАО «Группа К51» сообщает об изменении в размере
участия директора в уставном капитале дочерней компании ОАО
“Ками Моторс”
Äèðåêòîðà ÎÀÎ “Ãðóïïà Ê51” Äæóìàøåâà Àëèìæàíà Áåêìóðàòîâè÷à èçìåíèëàñü äîëÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ».
Åãî äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 3,33% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(3400 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 3,42% îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
(3493 ïðîñòûõ èìåííûõ àêöèé).
Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 26 ÿíâàðÿ 2022 ã., Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.

Ñ-012

ОАО «ОКБ «ААЛАМ»
информирует о разовой сделке эмитента, размер которых,
либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более
процентов от активов эмитента на дату сделки:
27 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ÎÀÎ «ÎÊÁ «ÀÀËÀÌ» (ã. Áèøêåê, óë. Øîïîêîâà, 89) çàêëþ÷èëî Ðàìî÷íîå ñîãëàøåíèå ¹CLE12-2022-2 ñ ÎÀÎ
«Îïòèìà Áàíê» (ã. Áèøêåê, óë. Àáäðàõìàíîâà, 105) íà ïîëó÷åíèå
êðåäèòíîé ëèíèè â ðàçìåðå 100 000 (ñòî òûñÿ÷) äîëëàðîâ ÑØÀ.

Í-143

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ãîñ. àêòà ¹850932 (îò
02.05.2019 ã.), äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ¹1361
(20.05.2008 ã.) è òåõ.
ïàñïîðò íà èìÿ
Òàøáåêîâîé Ãóëìàéðàì
Ñàëèåâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-914

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà
î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè (íà
çåìåëüíûé äîëè)
ó÷àñòîê ×À ¹0109133) íà
èìÿ Áåäåëáàåâîé Àéäàé
Ìåëèñîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

«НУР ТЕЛЕКОМ” ЖЧК

ООО «НУР ТЕЛЕКОМ»

(“О!” СМ)

(ТМ «О!»)

єз абоненттерине 2022-жылдын 11-февралынан
тартып “Бїткїл Дїйнє!” кызматынын
алкагында эл аралык чалуулардын баасы
айрым багыттарга єзгєрєрїн ( кєбєйтїлє)
тургандыгын маалымдайт.

уведомляет своих абонентов о том, что с
11.02.2022 г. будет изменена (увеличена)
стоимость международных вызовов на
некоторые направления в рамках услуги
«Весь Мир!».

Êå¢èðè ìààëûìàòòàð Î! Êûçìàòûíûí àêûñûç ñóðàï-áèë¿¿ 707, 708 òåëåôîíäîðóíàí “Î!” òàðìàãûíûí ñàòóó æàíà òåéëºº îôèñòåðèíå æàíà www.î.kg
ðàñìèé ñàéòûíà æàéãàøòûðûëàò.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå: www.o.kg, â áåñïëàòíîé ñïðàâî÷íîé ñëóæáå Î!
ïî òåë.: 707, 789 è â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ ñåòè Î!

ÊÐÌÒæÁÌÊ êàðàøòóó ÌÁÀíûí “Íóð òåëåêîì”
Æ×Êñû: ¹16-0062 ÊÐ, ¹16-0063 ÊÐ ëèöåíçèÿëàðû

Ëèö. ¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ
ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ

Ñ-044

Ï/Ï-007

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
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борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

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

erkintoo@mail.gov.kg

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹77. Íóñêàñû 12474
Áàñóóãà 31.01.2022-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà
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ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В
УСЛОВИЯХ ПОСТВЕСТФАЛЬСКОГО МИРОПОРЯДКА

О

бщеизвестно, что человечество развивается
в рамках определенных мировых порядков. Такими считаются довестфальский, вестфальский и поствестфальские системы мироустройств. В довестфальский период
господствовали имперские порядки, которые как более устойчивые механизмы долгое время
поддерживали необходимые условия для развития мира. Постепенный упадок империй сопровождались политико-правовой
смутой, экономическими кризисами и морально-нравственной
деградацией. Вестфальский мир
(1648 г.) подводив итоги довестфальской системы стал рубиконом между имперским мироустройством и мироустройством национальных государств. Следовательно, просуществовавший более
350 лет (1648-1991 гг.) Вестфальский мир заложил основы нового
мирового порядка на совершенно других принципах, доминантными субъектами которого стали
суверенные национальные государства и новый мировой порядок,
построенный на государственноцентристских принципах, ставшие
основополагающим фундаментом
нового мироустройства. Для чего Вестфальский мир сокрушил
Папство и Священную Римскую
империю, на руинах которых образовались 355 государственностей, опрокинув Османскую империю, он косвенно или напрямую
предоставил возможность становлению еще многим суверенным государствам.
Таким образом, национальные государства возникнув в ходе естественной эволюции были
окончательно кристаллизованы в
период Вестфальского мироустройства. В этот период государства
преобразовывались в новую форму
государственно-территориальной
целостности и создали систему национальных государств, воздерживающихся от вмешательства во
внутренние дела друг друга и сдерживающих амбиции друг друга посредством рычагов равновесия сил.
То есть, государства имея суверенную власть над своей территорией,
каждый из них признавал внутренний суверенитет других государств, воздерживаясь от оспаривания их внутренних общественнополитических порядков.
Вестфальский государственный суверенитет был провозглашён как фундаментальный принцип международного права и данный принцип столетиями лежал в
основе системы международных
отношений, а потом был ратифицирован Уставом ООН
Разумеется, государственный
суверенитет имел разные уровни,
формы и варианты. Несмотря на
это, Вестфальская система предоставляла суверенное право фактически всем де-юре и де-факто существующим государствам - сильным и слабым, большим и маленьким, и независимо от времени существования и от политических
форм всем государствам давала
право ориентироваться на собственные интересы. Имеющиеся суверенитет позволял принимать и
осуществлять независимые решения внутри страны и защищать
выбор пути развития национального государства от внешней угрозы. В то же время, определенная степень взаимозависимости и
взаимоответственности не позволяла возвышения абсолютно суверенных государств.

К сожалению, поствестфальский мир, наступивший в конце
ХХ века, подорвал этой системы,
коллективной системы сдержек и
противовесов. Премьер-министр
Англии Т. Блэр в 1999 г. выступая в Чикаго провозгласил новую, поствестфальскую «доктрину международного сообщества»
и заявил, что «глобализация сделала вестфальский подход анахронизмом». Хотя, при внимательном анализе, и без его заявления
можно было убедиться, что в современном мире уже складывается
действительно новое-многомерное
и многофункциональное поствестфальское мироустройство, а прежняя уже торпедируется.
Поствестфальская идеология
глобализации стала предельно
минимизировать роль национального государства, функции государства ограничиваются с ослаблением самого национального государства и усиливаются тенденции десуверенизации государств
в пользу наднационального глобального суверенитета. Из-за
своей нефункциональности национальные государства постепенно
утрачивают свою легитимность.
Тем самым, они стали постепенно
утрачивать реальную власть и все
больше показывать неспособность
адекватно реагировать на современные вызовы. Теряя должных
ресурсных возможностей, многие
превращаются в так называемые
«несостоявшиеся государства».
В десуверенизации государств существенное значение имеет то, что
в современных условиях де-факто
формируется поствестфальская
международно-правовая парадигма, закрепляющая в системе международных отношений новые правила и новые условия. Их отличает
нечеткость международно-правовой
базы, преобладание политической
составляющей над юридически закрепленными полномочиями государств на международной арене,
деградация и девальвация роли и
место ряда влиятельных международных организаций-гарантов,
двусмысленность, необязательность и не публичность многих
международно-правовых норм и
т.д.
Сторонники, выступающие за
ликвидацию вестфальской системы национальных государств,
утверждают, что, во-первых,
не все государства заслуживают суверенности. Во-вторых,

десуверенизация государства не
есть полное исчезновение государств, а появление современных форм и функций государственностей в условиях глобализации, сутью, которой является гибридные государства с ограниченным суверенитетом в различных
формах. Уже моделируются такие
формы государственности, как
квазигосударства, государствапризраки, ассоцированные государства, государства-нации,
регион-государства, корпорациигосударства, сетевые центры, как
государства, города-государства,
всемирная федерация с государственными функциями.
Порою, апологеты поствестфальской системы, характеризуют ее, как закономерная эволюция вестфальской системы, нежели ее крах, и якобы при которой
формально не отменяется существующие национальные государства, их суверенитет. Но, как показывает практика, поствестфальский суверенитет является формальным и номинальным. При котором
отдельные страны поглощаются и
могут стать просто частью федерации, союзов, альянсов и соединений
на основе глобальной экономики, в
составе глобальной политической
системы или в рамках систем региональной и глобальной безопасности
и т.д. В таком положении, они сохраняют только бутафорскую форму
национального государства с ограниченным суверенитетом, превращаясь в пассивного наблюдателя международных процессов, если даже они представляют угрозу
для их собственного суверенитета.
Хотя, в такой системе международных отношений роль государств не отменяется и формально они по-прежнему будут иметь
власть на своей территории, но
их действия окажутся под контролем международных организаций, территориальных объединений и сверхдержав. Такие государства с номинальными правами
становятся марионеточными посредниками между своей страной
и региональными, глобальными
системами.
Они будут государствами «ограниченного суверенитета». Потому что новые организационные
схемы и технологии подрывают
прежние институции, меняя классический облик государственной
власти. Усиливается тенденция
к маргинализации официальной

власти, отчуждению национальной госвласти от полноценного решения национальных проблем и подмене ее неформальной,
транснациональной, гибридной
властью. Поэтому невнятно иерархированная парадигма, формальный дизайн поствестфальского национально-государственного
суверенитета весьма неустойчив,
расплывчат, а порой он двусмыслен. Такие характерные свойства поствестфальской системы государственности, как принципиальная нестационарность, турбулентный характер ряда процессов и слабое управление хаотизированными странами, приводит к
становлению новых, гибридных
технологий управления, нацеленных не на укрепление и улучшение управления государством, а на
дисфункции и распад государств.
Таким образом, в поствестфальский период систематически сокращается количество суверенных государств-полноценных
участников международных процессов. Большинство государств
мира перестают бороться за собственный суверенитет, постепенно
передавая его другим государствам или наднациональным международным организациям (ООН,
НАТО, Евросоюз и др.). Добровольно отказываясь от своего суверенитета, делегируя свое суверенное право более крупным государствам и наднациональным
международным организациям,
все больше государств мира превращаются в «полусуверенные государства».
Демонтаж суверенных государств осуществляется с помощью слияния государств (Евросоюз), насаждения зависимого
марионеточного режима (в результате «цветных революций»), путем
«гуманитарной интервенции» и оккупации (Югославия, Ирак, Ливия,
Сирия, Йемен и др.) и в результате
сепаратистского раскола государств
(Молдова, Грузия, Украина и др.).
Характерной чертой поствестфальской системы стала фрагментарность, хаотичность, высокий
уровень конфликтности и стратегическая неопределенность. В
этих условиях стратегической задачей архитектора, такой размытой, лабильной и хаотичной международной системы стало установление «нового мирового порядка» с помощью тактики «управляемого хаоса», породившая
совершенно новую, взрывоопасную ситуацию в мировой политике, когда при нестабильности глобальной стратегической обстановки систематически провоцируется
и форсируется дестабилизирующая волна локальных конфликтов, имеющих внешний и внутренний характер.
В результате этого, по всему
миру распространяются новые
атипичные виды войн, такие как
«гибридная война», «сетевая война», «ассиметричная война», «бесконтактная война», «цветные революции», сепаратизм, терроризм,
экстремизм и другие.
Из-за высокой турбулентности
исламского мира, распад национальных государств в первую очередь касается их, где идет систематическое разрушение национальных государств. Например, фактически перестали существовать
Ирак, Ливия, Сирия, Йемен с общим населением около 100 млн человек. Из-за слабости и аморфности государственной власти почти в 50% странах исламского мира наблюдается перманентный

политический кризис, а в 33% государств исламского мира национальные правительства фактически не контролируют ситуацию в
своих странах. Например, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Сомали, Судане, Чаде, Нигере, Нигерии, Западной Сахаре, Палестине
и т. д. В 20 странах исламского мира, где проживают примерно 50%
мусульман планеты, произошли или продолжаются вооруженные конфликты и систематически демонтируются государственность этих стран. К сожалению,
несколько регионов, в том числе и Центральная Азия, находятся под реальной угрозой оказаться ареной «управляемого хаоса»
и «гибридной войны», поскольку
государства региона постоянно попадают в группу недееспособных
государств (Failend States Index).
В общем, идет серьезный пересмотр стратегической перспективы феномена государства
и государственности, систематически происходит демонтаж базовых категорий национальногосударственного суверенитета.
И предполагает постепенной государственной, региональной и глобальной десуверенизации. Все это
свидетельствует о том, что постбиополярный мир оказался гораздо опасным биполярного, т.к.
в нем отсутствует необходимая
система сдержек и противовесов
для геополитических инициатив
государств-гегемон, объективно
представляющих угрозу для суверенитета других государств.
Словом, цивилизационный кризис всё больше обостряется и требует безотлагательного поиска новой модели государственности, новой системы государств и нового
мироустройства которые в наибольшей мере отвечали бы интересам всего мирового сообщества
и немедленно положила бы конец
процессам десуверенизации, деконструкции государств, разрушительному «управляемому хаосу».
При этом, предполагается, что
системные угрозы и риски, создаваемые Поствестфальским миропорядком, могут быть преодолены
только в рамках другого миропорядка, с возрожденным на новой
основе, с новым геополитическим
балансом сил. И, чтобы быть готовой к возможной деконструкции
и дисфункции государств и достойно противостоять этим тенденциям, должны быть, изучены
современные механизмы и технологии десуверинизации, способы
и пути их минимизации. Поэтому дальнейшая судьба поствестфальской системы национальных
государств должна стать фундаментальным предметом размышлений
о грядущем будущем феномена государственности. Тем самым, перспективы и угрозы поствестфальского мироустройства для суверенитета государств является безусловно важным предметом исследований. Более того, концептуализация построений и теорий о будущем
национальных государств является весьма неотложным делом изза высокой скорости десуверенизационных изменений, происходящих, как в каждой отдельной стране, так и в системе поствестфальских государств мира.
(Продолжение на следующим
номере)
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