
ЄЗГЄЧЄ АБАЛ

Жарандардын саламаттыгына жана ємїрїнє коркунуч жараткан баш 
аламандыктардын кайталануу коркунучу сакталып жаткандыгына байланыштуу, 
ошондой эле коомдук-саясий кырдаалды турукташтыруу жана Бишкекте коомдук 
тартипти камсыздоо максатында кечээ, 12-октябрдан тарта борбор калаада 
кайрадан єзгєчє абал киргизилди. Тиешелїї жарлыкка Президент Сооронбай Жээнбеков 
кол койду. Жаўы жарлыктын чыгышына Жогорку Кеўеш їч кїндїн ичинде єзгєчє абал 
режимин киргизїї маселесин карабай койгону негиз болду.

ЕВРОСОЮЗДУН 
ПОЗИЦИЯСЫ

Европалык Союз Кыргыз 
Республикасынын 

Президенти Сооронбай 
Жээнбековду єлкєдєгї 

жалгыз легитимдїї 
институт деп тааныды.

ЇЧЇНЧЇ ПРЕЗИДЕНТТИН 
БЕШИНЧИ МЄЄНЄТЇ

Тажикстанды 
1994-жылдан 
бери 
жетектеп 
жаткан їчїнчї 
президент 
Эмомали 
Рахмон 
жекшембидеги 
шайлоодо 
90,92% добуш 
менен бешинчи 
мєєнєткє 
кайрадан 
шайланды. 
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КЛИМАТТЫК 
КРИЗИС

№85№85

БУУнун башкы катчысы Антониу 
Гуттериш соўку жїз жылдык адамзат 

їчїн акыркы болушу ыктымал деп 
билдирди. Глобалдык жылымык менен 

кїрєшїїнїн планын ачыктаган башкы 
катчы учурда миллиарддаган адамдар 
климаттык єзгєрїїлєрдєн жапа чегип 

жаткандыгын эскертти. “Климаттык 
кризистен бир дагы 

єлкєгє кепилдик 
жок”, - деди ал.

Бишкек жылуулук электр борборун (ЖЭБ) от 
жагуу сезонунда їзгїлтїксїз иштетїї їчїн 
1 млн 110 миў тонна кємїр, андан сырткары 
мазут жана газ керек. Учурда башкы 
отканабызда 258 миў тоннадан ашык кємїр 
камдалды. Ал эми жер кєчкїдєн каттам 
буулган Кара-Кечеден кємїр убактылуу жол 
менен ташылууда. 

БИШКЕК КЫШКА 
ДАЯРБЫ?12-октябрга карата дїйнєдє коронавирус 

жуккандардын жалпы эсеби 37 792 933 
адамды тїздї, мунун ичине Кыргызстанда 
аныкталган 49 528 учур да кирет. 
Вирустан дїйнєдє 1 081 909 бейтап кєз 
жумду, 1090у – биздин єлкєдє.

КОРОНАВИРУС ЭСЕБИ

6 АЙГА ЖАЗЫЛУУ БААСЫ:
– 780 сом 00 тыйын.

“Нормативдик актылар” журналына 
6 айга жазылуу:

– 1200 сом 00 тыйын.

2021-жылдын биринчи жарымына жазылыўыз!
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2020-жылдын  13-октябры
мамлекеттик расмий гезити

2

Кечээ Президент Сооронбай 
Жээнбеков Куралдуу 
Кїчтєрдїн Башкы 
штабынын башчысы 
Таалайбек Ємїралиевди 
кабыл алды.

Жолугушууга Коопсуздук ке-
ўешинин катчысынын орун ба-
сары Жаныбек Капаров жана 
ички иштер министринин орун 
басары, Бишкек шаарынын ко-
менданты Алмазбек Орозалиев 
да катышты.

Анда єлкєдєгї коомдук-саясий 
кырдаалды мындан ары турук-
таштыруу, жарандардын сала-

маттыгы менен ємїрїнїн кооп-
суздугун камсыз кылуу боюнча 
чаралар талкууланды.

Президент Сооронбай Жээнбе-
ков бїгїнкї кїндє єлкєнїн кїч 
органдарынын кєўїл борборунда 
биринчи кезекте коомдогу тынч-
тык жана туруктуулук менен эл 
турмушунун коопсуздугу турушу 
керектигин белгилеп, Коопсуз-
дук кеўешинин катчылыгы ме-
нен кїч органдарынын натыйжа-
луу єз ара аракеттешїїсїн кам-
сыз кылуунун маанисине кєўїл 
бурду.

Коопсуздук кеўешинин кат-

чысынын орун басары Жаны-
бек Капаров Бишкек шаарында 
5-6-октябрь кїндєрїндєгї окуя-
лардын жїрїшїндє жаракат ал-
ган укук коргоо органдарынын 
кызматкерлеринин абалынан ка-
бар алганын, аларга Кыргыз Рес-
публикасынын Башкы команда-
чысынын атынан материалдык 
жардам кєрсєтїлгєндїгїн айтты. 
Бишкек шаарынын коменданты 
Алмазбек Орозалиев борбор ка-
лаада єзгєчє абал киргизилген-
ден тартып кылмыштуулук ме-
нен укук бузуулардын саны кес-
кин кыскарганына токтолду.

УКУК БУЗУУЛАРДЫН 
САНЫ КЫСКАРДЫ

9-октябрда Президент 
Сооронбай Жээнбеков 
єлкєдєгї коомдук-
саясий кырдаалга 
байланыштуу 
кыргызстандыктарга 
кайрылуу жасады.

Анда: “Айрым саясат-
чыларыбыздын ашынган 
амбициясынан улам жа-
рандарыбыздын тынч жа-
шоосуна, мамлекетибиз-
дин тынчтыгына бїлїк 
салынды.

Саясий чакырыктар менен биргеликте єлкєнїн биримдиги-
не, коомдун тынчтыгына доо кетирген чагымчыл чакырыктар 
жасалды.

Элибиздин тынч жашоосу саясаттын курмандыгы болбош керек. 
Ошондуктан, єлкєбїздїн борбору Бишкекте єзгєчє абал режими 
киргизилди. Конституциялык укуктарымдын алкагында Прези-
дент катары элдин тынчтыгын, єлкєнїн бїтїндїгїн коргоо їчїн 
бардыгын жасайм. Мени єлкєнїн акыл-эстїї жарандары толугу 
менен колдойт деп ишенем. Сыртта карап турбай, кыйынчылык-
тан чогуу чыгалы!», - деп айтылат.

ЭЛДИН ТЫНЧТЫГЫН, 
ӨЛКӨНҮН БҮТҮНДҮГҮН КОРГОЙЛУ

12-октябрда Президент 
Сооронбай Жээнбеков башкы 
прокурордун биринчи орун 
басары Нурлан Дардановду 
жана Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитетинин 
тєрагасынын биринчи орун 
басары Талантбек Салиевди 
кабыл алды.

Анда єлкєдєгї мыйзамдуулук-
ту жана укук тартибин бекем-
дєє боюнча чаралар талкуулан-
ды. Адегенде Нурлан Дарданов 
Бишкек шаарынын аймагында 

орун алган массалык тартип-
сиздик боюнча кылмыш иште-
рин иликтєєнїн жїрїшї жєнїн-
дє маалымат берїї менен проку-
ратура органдары тарабынан бул 
багытта толук кандуу иштер жї-
рїп жатканын айтты. Ошондой 
эле 11-октябрда Жогорку Кеўеш-
тин административдик имара-
тына кароо жїргїзїлгєнїн жана 
ал бийлик тїзїмдєрїнїн кара-
магына єткєрїлїп берилгенин 
билдирди.

УКМК биринчи орун баса-

ры Талантбек Салиев улуттук 
коопсуздук органдары тарабы-
нан тїзїлгєн кырдаалдан пай-
даланып, коомдун тынчтыгын 
бузууга аракет кылган деструк-
тивдїї топтордун ишине бєгєт 
коюу боюнча иштер жїргїзїлїп 
жатканын белгиледи. Ошондой 
эле єлкєдєгї коомдук-саясий 
кырдаалды дестабилдештирїїнї 
алдын алуу боюнча башка укук 
коргоо органдары менен кызмат-
ташуу уланып жатканын кошум-
чалады.

КООМДУН ТЫНЧТЫГЫН БУЗУУГА АРАКЕТ 
КЫЛГАНДАР ЖООПКО ТАРТЫЛАТ

Даярдаган Жылдыз ДЫЙКАНОВА

2020-ЖЫЛДЫН 7-ОКТЯБРЫНДА ЄТКЄРЇЛГЄН 
ТАЛАС ОБЛУСУНУН ТАЛАС РАЙОНУНУН КЄК-ОЙ 
АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН ШАЙЛООДОГУ 

ДОБУШ БЕРЇЇНЇН ЖЫЙЫНТЫГЫ ЖАНА 
ШАЙЛООНУН НАТЫЙЖАСЫ ТУУРАЛУУ 
ПРОТОКОЛДОРДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 18-ñåíòÿáðûíäàãû ¹221 òîêòîìó 
ìåíåí äàéûíäàëãàí Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Êºê-Îé 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Êºê-Îé àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûíûí êûçìàò îðäóíà 3 òà-
ëàïêåð – Êàðàáàåâ Äæûðãàëáàé Àëûøîâè÷, Êåðèìêóëîâ Ñåðèê 
Ñàáûðáåêîâè÷ æàíà Ìóðàò Øàìèë êàòòàëãàí, òàëàïêåðëåð 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíàí ñóíóøòàëãàí.

Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí äîáóø áåð¿¿í¿í 
æûéûíòûãû æºí¿íäºã¿ 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ïðîòî-
êîëó ìåíåí Êºê-Îé àéûëäûê êå¢åøèíäåãè 21 äåïóòàòòûí 15 
äåïóòàòû êàòûøûï, Äæ. À. Êàðàáàåâ – 0 äîáóø, Ñ. Ñ. Êåðèì-
êóëîâ - 0 äîáóø, Ìóðàò Øàìèëü – 14 äîáóø àëãàí, «áàðäûê 
òàëàïêåðëåðãå êàðøû» ïîçèöèÿñûíà – 0 äîáóø áåðèëãåíäèãè 
áåëãèëåíãåí.

Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí øàéëîîíóí íàòûé-
æàñû æºí¿íäºã¿ 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ïðîòîêîëó 
ìåíåí Ìóðàò Øàìèëü Êºê-Îé àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï 
øàéëàíãàíäûãû àíûêòàëãàí.

Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Êºê-Îé àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûí øàéëîîäîãó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãûíà æàíà 
øàéëîîíóí íàòûéæàñûíà àðûç, äàòòàíóóëàð ò¿øêºí æîê.

Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí Êºê-Îé àéûë ºê-
ìºò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîîäîãó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû 
æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîðóíóí íåãè-
çèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 7, 18-áåðåíåëåðèíå, 
«Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäà ºòêºð¿ëãºí Òàëàñ îáëóñó-
íóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Êºê-Îé àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîîäîãó äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûãû æàíà øàéëîîíóí 
íàòûéæàñû òóóðàëóó ïðîòîêîëäîð áåêèòèëñèí.

1.1. Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Êºê-Îé àéûë ºêìº-
ò¿í¿í áàø÷ûñûí øàéëîî ºòò¿ äåï òàáûëñûí.

1.2. Ìóðàò Øàìèëü Òàëàñ îáëóñóíóí Òàëàñ ðàéîíóíóí Êºê-
Îé àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû áîëóï øàéëàíäû äåï òàáûëñûí.

2. Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû Êºê-Îé àéûë ºêìº-
ò¿í¿í øàéëàíãàí áàø÷ûñûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êò¿ 
òàïøûðñûí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-
÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
À. Ã. Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

 
ÒªÐÀÃÀ Í. ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 12-îêòÿáðû, ¹250 

ТОКТОМГО КОЛ КОЙДУ
Жогорку Кеўештин вице-спи-

кери Мирлан Бакиров Єкмєт-
тїн Садыр Жапаров башында 
турган курамын бекитїї жє-
нїндє токтомго кол койду. 

ЖАЎЫ ЄКМЄТ 
БАШЧЫНЫН ЖЫЙЫНЫ 

Кыргыз Республикасынын 
Премьер-министри Садыр Жа-
паров Кыргыз Республикасы-
нын Єкмєтїнїн Аппаратынын 
бєлїм башчылары менен жы-
йын єткєрдї жана єлкє чоў сая-

сий жана экономикалык рефор-
малардын алдында турганын 
белгиледи. “Єлкєнїн мындан 

ары єнїгїшї їчїн туруктуулук-
ту сактоо маанилїї”, - деп айт-
ты Садыр Жапаров.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИШКЕК ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДА ЄЗГЄЧЄ 
АБАЛ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

1. Àéìàãûíà ºçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí êîìåíäàòóðàñû (ìûíäàí àðû - 
êîìåíäàíòóðà) æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í æàíà ñàëàìàòòûãûí 
êîðãîîíó êàìñûç êûëóó êûçûê÷ûëûãûíäà, Áèøêåê øààðûí-
äà òûíûìñûç áîëóï æàòêàí ìàññàëûê áàøàëàìàíäûêòàð-
ãà æàíà äåñòðóêòèâä¿¿ ýëåìåíòòåðäè íåéòðàëäàøòûðóóãà 
áàéëàíûøòóó êûðäààëäû òåç àðàäà òóðóêòàøòûðóó æàíà 
êîîìäóê òàðòèïòè îðíîòóó ìàêñàòûíäà ò¿ç¿ëãºí æóìóø÷ó 
îðãàí áîëóï ñàíàëàò, àë ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí ºç àðà àðà-
êåòòåíèï ºçãº÷º àáàëäûí ðåæèìèí êàìñûç êûëóó æààòûí-
äà æåòåê÷èëèêòè æ¿ðã¿çºò.

2. Êîìåíäàòóðà ºç¿í¿í èøèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êîíñòèòóöèÿñûíà æàíà ìûéçàìäàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí àêòûëàðûíà æàíà áàøêà ÷åíåì-
äèê óêóêòóê àêòûëàðãà, îøîíäîé ýëå óøóë Æîáîãî ûëàéûê 
æ¿çºãº àøûðàò.

3. Êîìåíäàòóðàãà æåòåê÷èëèêòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Áèøêåê øààðûíûí êîìåíäàíòû (ìûíäàí àðû - Êîìåí-
äàíò) æ¿ðã¿çºò, àë êîìåíäàòóðàãà æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäèí 
àòêàðûëûøû æàíà ºç¿í¿í ôóíêöèÿëàðûíûí æ¿çºãº àøûðû-
ëûøû ¿÷¿í æåêå æîîïêåð÷èëèê òàðòàò.

Êîìåíäàíò ºçãº÷º àáàëäûí ðåæèìèí êàìñûç êûëóó ìàñå-
ëåëåðè áîþí÷à ºç¿í¿í êîìïåòåíöèÿñûíûí ÷åãèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí àéìàãûíäà óþøòó-
ðóó-óêóêòóê ò¿ð¿íº æàíà ìåí÷èêòèí ò¿ð¿íº êàðàáàñòàí áàð-
äûê óþìäàðäûí æàíà êûçìàò àäàìäàðûíûí, æàðàíäàðäûí, 
îøîíäîé ýëå êîðãîî, è÷êè èøòåð, óëóòòóê êîîïñóçäóê, ºçãº-
÷º êûðäààë ìàñåëåëåðèí òåñêåãåí ûéãàðûì óêóêòóó ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, ºçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí àéìàêòà 
æàéãàøêàí àñêåðäèê ò¿ç¿ë¿øòºðä¿í æàíà ºçãº÷º àáàëäûí 
ðåæèìèí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í êîøóì÷à òàðòûëãàí àñêåðäèê 
ò¿ç¿ë¿øòºðä¿í íà÷àëüíèêòåðè (êîìàíäèðëåðè) àòêàðûøû 
¿÷¿í ìèëäåòò¿¿ áîëãîí ºçãº÷º àáàëäûí ðåæèìèí êàìñûç 
êûëóó ìàñåëåëåðè áîþí÷à áóéðóêòàðäû æàíà òåñêåìåëåð-
äè ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ÷ûãàðàò.

4. Êîìåíäàòóðà ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí, ºçãº÷º àáàë 
êèðãèçèëãåí àéìàêòà æàéãàøêàí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí 
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í ºê¿ë-
äºð¿íºí ò¿ç¿ëºò.

Êîìåíäàòóðàíûí àïïàðàòûíûí ò¿ç¿ì¿í Êîìåíäàíò àíûê-
òàéò.

5. Êîìåíäàòóðàíûí èøèí êàðæûëîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòèíåí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

6. Êîìåíäàòóðàíûí íåãèçãè ìèëäåòòåðè òºìºíê¿ëºð áî-
ëóï ñàíàëàò:

1) ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèðãèçèëãåí æåðäå êîîìäóê òàðòèï-
òè æàíà êîîïñóçäóêòó, ñòðàòåãèÿëûê îáúåêòòåðäè, îøîíäîé 
ýëå êàëêòûí æàøîî-òóðìóøóí æàíà òðàíñïîðòòóí èøòåøèí 
êàìñûçäàãàí îáúåêòòåðäè êîðãîîíó êàìñûç êûëóó;

2) ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí áóçóï êàðìàëãàí àäàìäàðäû êàð-
ìîî æàíà êîîìäîí áºë¿¿;

3) Êîìåíäàíòòûí áóéðóêòàðûíûí æàíà òåñêåìåëåðèíèí 
òàëàïòàãûäàé àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî;

4) ºçãº÷º àáàëäûí øàðòòàðûíäà êèðãèçèëãåí ÷àðàëàðäûí 
æàíà óáàêòûëóó ÷åêòººëºðä¿í àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî;

5) ºçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí àéìàêòà æàãäàéäûí ºí¿ã¿ø¿ 
æºí¿íäº ìààëûìàòòû ÷îãóëòóóíó, æàëïûëîîíó æàíà òàë-
äîîíó óþøòóðóó.

7. Íåãèçãè ìèëäåòòåðäè àòêàðóó ¿÷¿í êîìåíäàòóðà òºìºí-
ê¿ ôóíêöèÿëàðäû æ¿çºãº àøûðàò:

1) ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí êàìñûç êûëóó ìàñåëåëåðè áîþí-
÷à Êîìåíäàíòòûí áóéðóêòàðûíûí æàíà òåñêåìåëåðèíèí 
äîëáîîðëîðóí, îøîíäîé ýëå ºçãº÷º àáàëäû êèðãèç¿¿ ¿÷¿í 
íåãèç áîëãîí æàãäàéäû æîþó áîþí÷à èø-÷àðàëàðäûí ïëà-
íûí èøòåï ÷ûãàò;

2) êîíòðîëäîî-ºòêºð¿¿ ðåæèìèí, æàðàíäàðäû æàíà òðàíñ-
ïîðò êàðàæàòòàðûí òåêøåð¿¿í¿ æàíà êàðàï ÷ûãóóíó, àòàë-
ãàí æåðäèí æàøîî÷óñó áîëóï ñàíàëáàãàí êîîìäóê òàðòèï-
òè áóçãàíäàðäû, àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû äà 
àëàðäûí ýñåáèíåí àëàð òóðóêòóó æàøàãàí æåðãå æå ºçãº-
÷º àáàë êèðãèçèëãåí àéìàêòûí ÷åêòåðèíåí òûøêàðû æåðãå 
÷ûãàðóóíó óþøòóðàò;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí ÷å÷èìäåðèí, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í Ãåíåðàëäûê 
øòàáûíûí æàíà ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí êàìñûç êûëóó áîþí-
÷à Êîìåíäàíòòûí áóéðóêòàðûí æàíà òåñêåìåëåðèí êàëêêà 
ìààëûìäîîíó óþøòóðàò;

4) ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí áóçóï êàðìàëãàí àäàìäàðäû êàð-
ìîî æàíà êîîìäîí áºë¿¿ ¿÷¿í çàðûë øàðòòàðäû êàìñûç 
êûëàò;

5) àòàëãàí àéìàêòà ìûéçàìäóóëóêòó æàíà òàðòèïòè êàì-
ñûç êûëóóãà áàãûòòàëãàí ûê÷àì-ïðîôèëàêòèêàëûê èø-÷à-
ðàëàðäû ïëàíäàéò æàíà ºòêºðºò;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê áàø-
êà ôóíêöèÿëàðäû æ¿çºãº àøûðàò.

8. Êîìåíäàíò òºìºíê¿ëºðãº óêóêòóó:
1) ºçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí àéìàêòà èøòåãåí ìàìëåêåò-

òèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðûíûí áàðäûê æûéíàëûøòàðûíà êàòûøóóãà æà-
íà àíûí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí ìàñåëåëåð áîþí÷à ñó-
íóø êèðãèç¿¿ãº;

2) ºç¿í¿í èøèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í çàðûë äîêóìåíòòåðäè æà-
íà ìààëûìàòòàðäû ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäàí æàíà æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíàí ñóðàòóóãà æà-
íà àëóóãà;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîðãîî æàíà è÷êè èøòåð ìà-
ñåëåëåðèí òåñêåãåí ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí-
äàðäûí áºë¿êòºð¿í êîîìäóê òàðòèïòè, ñòðàòåãèÿëûê îáú-
åêòòåðäè æàíà êàëêòûí æàøîî-òèðè÷èëèãèí êàìñûç êûëãàí 
îáúåêòòåðäè êîðãîîãî òàðòóóãà;

4) ºçãº÷º àáàëäû êèðãèç¿¿ ¿÷¿í íåãèç áîëãîí æàãäàéëàð-
äû æîþó ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿ ¿÷¿í çàðûë òàëäîî÷óëóê, ýêñ-
ïåðòòèê æàíà áàøêà èøòåðäè àòêàðóó ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàí-
äàðûíûí, óþìäàðäûí àäèñòåðèí òàðòóóãà;

5) ºçãº÷º àáàëäû êèðãèç¿¿ ¿÷¿í íåãèç áîëãîí æàãäàéëàðäû 
æîþó áîþí÷à ìèëäåòòåðäè àòêàðóóãà òèéèøò¿¿ ìàñåëåëåðäè 
êàðîî æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðãà æàíà æåðãèëèêò¿¿ 

ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíà ñóíóøòàðäû êèðãèç¿¿ãº;
6) ºçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí àéìàêòà êîìåíäàòóðàäà æóð-

íàëèñòòåðäè àêêðåäèòàöèÿëîîíó óþøòóðóóãà;
7) çàðûë áîëãîíäî "ªçãº÷º àáàë æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíäà êàðàëãàí êî-
øóì÷à ÷àðàëàðäû æàíà óáàêòûëóó ÷åêòººëºðä¿ êîëäîíóóãà.

9. Êîìåíäàíòòûí ìèëäåòòåðè:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí óøóë Æàð-

ëûãûíäà êàðàëãàí ÷àðàëàðäû æàíà óáàêòûëóó ÷åêòººëºð-
ä¿ êîëäîíóóíó êàìñûç êûëóó;

2) ê¿í ñàéûí ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèðãèçèëãåí àéìàêòà 
æàéãàøêàí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäà-
ðûíûí æàíà óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí ºê¿ëäºð¿í¿í êà-
òûøóóñó ìåíåí êîîìäóê òàðòèïòèí æàíà êîîïñóçäóêòóí 
òàëàïòàãûäàé äå¢ãýýëèí êàðìàï òóðóó áîþí÷à àëàðäûí 
èøèíèí óþøòóðóëóøóí òàëäîî, óêóê áóçóóëàðäû àëäûí 
àëóó æàíà áîëòóðáîî áîþí÷à óþøòóðóó÷óëóê-ïðàêòèêà-
ëûê ÷àðàëàðäû àíûêòîî;

3) ïàòðóëäàðäûí, îøîíäîé ýëå ºçãº÷º ìààíèë¿¿ ìàìëå-
êåòòèê æàíà ñòðàòåãèÿëûê îáúåêòòåðäè, îøîíäîé ýëå êàëê-
òûí æàøîî-òèðè÷èëèãèí æàíà òðàíñïîðòòóí èøèí êàìñûç 
êûëãàí îáúåêòòåðäè êîðãîîíó æ¿çºãº àøûðãàí ïîñòòîðäóí 
êûçìàò ºòºº òàðòèáèíå òåêøåð¿¿ óþøòóðóó;

4) êîíòðîëäóê-ºòêºð¿¿ ðåæèìèíèí àáàëûíà òåêøåð¿¿ óþø-
òóðóó;

5) ºëêºí¿í áàøêà ðåãèîíäîðóíàí êîøóì÷à ê¿÷òºðä¿í æà-
íà êàðàæàòòàðäûí êåëèøèíå æàíà àëìàøûï òóðóøóíà êîíò-
ðîëäó æ¿çºãº àøûðóó;

6) ºçãº÷º àáàë ðåæèìè êèðãèçèëãåí àéìàêòà èø æ¿ðã¿çãºí 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí æåðãè-
ëèêò¿¿ êîìåíäàòóðàíûí ìèëäåòòåðèí àòêàðóóãà òèåøåë¿¿ 
ìàñåëåëåð áîþí÷à ºç àðà àðàêåòòåíèï òóðóó;

7) ºçãº÷º àáàëäû êèðãèç¿¿ ¿÷¿í íåãèç áîëãîí æàãäàéëàð-
äû æîþó áîþí÷à Êîìåíäàíòòûí áóéðóêòàðûíûí æàíà òåñ-
êåìåëåðèíèí àòêàðûëûøû æºí¿íäº óþìäàðäûí æåòåê÷è-
ëåðèí óãóó;

8) æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûíûí ºê¿ëäºð¿ ¿÷¿í 
áàñìà ñºç-êîíôåðåíöèÿëàðäû æå áðèôèíãäåðäè ºòêºð¿¿;

9) ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí êàðìàï òóðóó áîþí÷à èø-÷àðà-
ëàðãà ôèíàíñûëûê ÷ûãûìäàðäû ýñåïêå àëóó.

10. Êîìåíäàòóðà ºç èøèí ºçãº÷º àáàëäûí ìººíºò¿ á¿ò-
êºíäºí êèéèí, ýãåð àë Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Æàðëûãû ìåíåí óçàðòûëáàñà, æå áîëáîñî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè æå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí ºçãº÷º àáàë àëûï 
ñàëûíãàíäà òîêòîòîò.

11. Êîìåíäàòóðàíûí èøèíèí æ¿ð¿ø¿íäº àëûíãàí æàíà 
äàÿðäàëãàí äîêóìåíòòåð æàíà ìàòåðèàëäàð Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í Ãåíåðàëäûê øòàáûíà 
ºòêºð¿ï áåðèëåò.

12. Ìûéçàìäàðãà ûëàéûê êîìåíäàòóðàíûí èøèí êàìñûç 
êûëóó ¿÷¿í áåðèëãåí ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàð æàíà ì¿ëê 
áóë ìàòåðèàëäûê áààëóóëóêòàðäû æàíà ì¿ëêò¿ áåðãåí ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàðãà, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îð-
ãàíäàðûíà æàíà áàøêà óþìäàðãà ºòêºð¿ë¿ï áåðèëåò.

Ìàññàëûê áàøàëàìàíäûêòàðäûí íàòûéæàñûíäà ê¿÷ êîë-
äîíóó ìåíåí àäàìäàðäûí ºì¿ð¿íº æàíà äåí ñîîëóãóíà êîð-
êóíó÷ æàðàòêàí êûðäààë ñàêòàëãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 15-áåðåíå-
ñèíå, 64-áåðåíåñèíèí 9-áºë¿ã¿í¿í 2-ïóíêòóíà æàíà «ªçãº-
÷º àáàë æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 7, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê æàðàí-
äàðäûí ºì¿ð¿í æàíà ñàëàìàòòûãûí, àëàðäûí êîîïñóçäó-
ãóí ñàêòîîíóí ºçãº÷º êûçûê÷ûëûãûí êºçäºï, îøîíäîé ýëå 
êîîìäóê-ñàÿñèé êûðäààëäû òåç àðàäà òóðóêòàøòûðóó, Áèø-
êåê øààðûíûí àéìàãûíäà êîîìäóê òàðòèïòè êàìñûç êûëóó 
ìàêñàòûíäà òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí àéìà-
ãûíäà 2020-æûëäûí 12-îêòÿáðûíàí ñààò 20.00äºí áàø-
òàï 2020-æûëäûí 19-îêòÿáðûíà ñààò 07.00ãº ÷åéèí ºçãº÷º 
àáàë êèðãèçèëñèí.

2. ªçãº÷º àáàë êèðãèçèëãåí ìåçãèëäå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí è÷êè èøòåð ìèíèñòðèíèí îðóí áàñàðû Îðîçàëèåâ 
Àëìàçáåê Êûäûðìàåâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèø-
êåê øààðûíûí êîìåíäàíòû áîëóï (ìûíäàí àðû - Êîìåí-
äàíò) äàéûíäàëñûí.

3. ªçãº÷º àáàë ðåæèìèí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí àéìàãûíäà êîìåíäàòó-
ðà ò¿ç¿ëñ¿í.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí êî-
ìåíäàòóðàñû æºí¿íäº æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêè-
òèëñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí àéìàãûí-
äà òºìºíê¿äºé ºçãº÷º ÷àðàëàð, æàðàíäàðäûí óêóêòàðûí æà-
íà ýðêèíäèãèí óáàêòûëóó ÷åêòººëºð æàíà àëàðäûí êîøóì-
÷à ìèëäåòòåðè àíûêòàëñûí:

1) êîìåíäàíòòûê ñààò êèðãèçèëñèí;
2) æàðàíäàðäûí êåëèï-êåò¿¿ñ¿í¿í ºçãº÷º ðåæèìè êèð-

ãèçèëñèí;
3) àéðûì æàðàíäàðãà áåëãèëåíãåí ìººíºòêº ºç ¿é¿í (áà-

òèðèí), æå áîëáîñî óáàêòûëóó æàøàãàí æåðäè òàøòàï êå-
ò¿¿ãº òûþó ñàëûíñûí;

4) êîîìäóê òàðòèïòè ñàêòîîãî, ñòðàòåãèÿëûê îáúåêòòåð-
äè æàíà êàëêòûí æàøîî-òóðìóøóí êàìñûç êûëóó÷ó îáúåêò-
òåðäè êîðãîîãî è÷êè èøòåð æàíà êîðãîî ìàñåëåëåðèí òåñ-

êåãåí ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí áºë¿ê-
òºð¿ òàðòûëñûí;

5) îþí-çîîê, ñïîðòòóê æàíà áàøêà ìàññàëûê èø-÷àðàëàð-
äû, îøîíäîé ýëå èø òàøòîîëîðäó, ÷îãóëóøòàðäû, ìèòèíã-
äåðäè, êº÷º æ¿ð¿øòºð¿í, äåìîíñòðàöèÿëàðäû æàíà ïèêåò-
òåðäè ºòêºð¿¿ãº òûþó ñàëûíñûí;

6) àéìàêòûí æàøîî÷óñó áîëáîé òóðóï êîîìäóê òàðòèïòè 
áóçãàíäàð, àíûí è÷èíäå ÷åò ýëäèê æàðàíäàð äà àëàð òó-
ðóêòóó æàøàãàí æåðãå æå ºçãº÷º àáàë æàðûÿëàíãàí æåð-
äåí òûøêàðû æåðãå ºçäºð¿í¿í êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí 
÷ûãàðûï æèáåðèëñèí;

7) èøêàíàëàðäûí æàíà óþìäàðäûí ïðîäóêöèÿ ºíä¿ð¿¿ æà-
íà æåòêèð¿¿ áîþí÷à èøèí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà àëàð-
äûí èø ïëàíäàðûíà ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí, èøêàíàëàð-
äûí, ìåêåìåëåðäèí æàíà óþìäàðäûí èøòººñ¿í¿í ºçãº÷º 
ðåæèìè áåëãèëåíñèí, îøîíäîé ýëå àëàðäûí ÷àðáàëûê èøè-
íèí áàøêà ìàñåëåëåðè ÷å÷èëñèí;

8) æ¿éºë¿¿ ñåáåïòåð áîþí÷à áîøîòóëãàí ó÷óðëàðäû êîø-
ïîãîíäî, æóìóø÷óëàðäûí æàíà êûçìàò÷ûëàðäûí ºç êààëîîñó 
áîþí÷à èøòåí áîøîíóóñóíà òûþó ñàëûíñûí;

9) ýãåðäå ºçãº÷º àáàë æàðûÿëàíãàí àéìàêòà ò¿ç¿ëãºí êûð-
äààëäû êóð÷óòóó ¿÷¿í êîëäîíóëóøó ì¿ìê¿í áîëñî, àíäà æàë-
ïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðûí êîíòðîëäîî êèðãèçèëñèí;

10) áàéëàíûøòû ïàéäàëàíóóíóí ºçãº÷º ýðåæåëåðè êèð-
ãèçèëñèí;

11) äèïëîìàòèÿëûê êûçìàòòàðäûí òðàíñïîðòóí êîøïî-
ãîíäî, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí, àíûí è÷èíäå ÷åò ýëäèê 
òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí êûéìûëû ÷åêòåëñèí æàíà àëàð-
äû êàðàï ÷ûãóó æ¿ðã¿ç¿ëñ¿í;

12) æàðàíäàð ìàññàëûê òîïòîëãîí æåðëåðäå äîêóìåíò-
òåð òåêøåðèëñèí;

13) ºçãº÷º àáàë æàðûÿëàíãàí àéìàêòà æàøàãàí æàðàíäàð 
¿÷¿í ºçä¿ê êîîïñóçäóêòó êàìñûç êûëóó áîþí÷à àëäûí àëà 
÷àðàëàðäû êºð¿¿ òóóðàëóó êîøóì÷à ìèëäåòòåð êèðãèçèëñèí.

6. Êîìåíäàíò Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðû-
íûí àéìàãûíäà æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í æàíà ñàëàìàòòûãûí 
ñàêòîî, êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó áîþí÷à òîëóê ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè, 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê ìàìëåêåòòèê 

êîìèòåòè, îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó 
Ê¿÷òºð¿í¿í Ãåíåðàëäûê øòàáû, èøêå òàðòûëãàí áàøêà ìàì-
ëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó 
îðãàíäàðû æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í æàíà ñàëàìàòòûãûí ñàê-
òîîäî, êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóóäà Êîìåíäàíòêà áàðäûê 
áàð áîëãîí êàðàæàòòàðû æàíà ê¿÷òºð¿ ìåíåí àð òàðàïòàí 
êºìºê êºðñºòñ¿í.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í Ãåíå-
ðàëäûê øòàáû ºçãº÷º àáàë ðåæèìèí êàðìàï òóðóó ìàêñà-
òûíäà áëîê-ïîñòòîðäó óþøòóðóó, êóðàëäóó êàãûëûøóóëàð-
äû áîëòóðáîî, êîîìäóê òàðòèïòè ñàêòîî æàíà ýëäè êîð-
ãîîíó êàìñûç êûëóó ¿÷¿í àñêåð òåõíèêàñû ìåíåí àñêåð-
äèê ò¿ç¿ë¿øòºðä¿ Áèøêåê øààðûíûí àéìàãûíà êèðãèçñèí.

9. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó ñîòóíà ºçãº÷º àáàë 
ìåçãèëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèøêåê øààðûíûí 
àéìàãûíäà æàðàíäûê, æàçûê, àäìèíèñòðàòèâäèê èøòåðäèí, 
æîðóêòàð æºí¿íäº èøòåðäèí, îøîíäîé ýëå ñîòêî ÷åéèíêè 
ºíä¿ð¿øò¿í ìàòåðèàëäàðûíûí àéìàêòûê ñîòêî êàðàøòóóëó-
ãóí ºçãºðò¿¿ óêóãó áåðèëñèí.

10. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà:
1) óøóë Æàðëûêòà áåëãèëåíãåí ÷àðàëàðäû æàíà óáàêòû-

ëóó ÷åêòººëºðä¿ èøêå àøûðãàíäà ìûéçàìäàðäûí ñàêòàëû-
øûíà êºçºìºëä¿ êàìñûç êûëñûí;

2) ºçãº÷º àáàë ìåçãèëèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèø-
êåê øààðûíûí àéìàãûíäà ìûéçàìäà áåëãèëåíãåí òåðãººãº 
êàðàøòóóëóêòó ºçãºðò¿¿ óêóãó áåðèëñèí.

11. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ ºçãº÷º àáàëäû êàì-
ñûç êûëóó ¿÷¿í çàðûë áîëãîí êàðàæàòòàðäû áºë¿ï áåð¿¿í¿ 
êàðàñûí.

12. Ò¿ç¿ëãºí êûðäààëäû êóð÷óòóóíó áîëòóðáîî ìàêñàòûí-
äà æàëïûãà ìààëûìäîî êàðàæàòòàðû ºçãº÷º àáàë êèðãèçèë-
ãåí ìåçãèëäå Êîìåíäàíò áåðãåí ìààëûìàòòàðäû òàðàòñûí.

13. Áóë Æàðëûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíå æèáåðèëñèí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÝÝÍÁÅÊÎÂ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 12-îêòÿáðû, ÏÆ ¹195
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4-октябрда єткєн парламенттик 
шайлоолордун жыйынтыгы 
єлкєбїздї курч саясий кризиске 
дуушар кылды, тагыраагы туўгуюк 
абалга кептеди. Баш аламандыктар 
менен коштолгон 5-октябрдан берки 
окуялар жалпы кызгыз элинин эле 
эмес, дїйнєлїк коомчулуктун да 
тынчсыздануусун жаратууда. 

Мисалы, Кыргызстандагы саясий кыр-
даалга байланыштуу Борбор Азия єлкєлє-
рїнїн президенттери биргелешкен билди-
рїї жасашты. “Бир тууган Кыргызстанда 
орун алган окуялар бизди олуттуу тынч-
сыздандырууда. Биз кєптєгєн кылымдар 
достугубуз, санаалаштыгыбыз ширелиш-
кен, маданий жана руханий баалуулук-
тарыбыз чырмалышкан жакын кошуна-
лар катары Кыргызстандын элин бул оор 
кїндєрї єлкєдє тынчтыкты сактап калуу 
жана туруктуулукту калыбына келтирїї 
їчїн єзїнє мїнєздїї сабырдуулугун жа-
на акылмандыгын кєрсєтїїгє чакырабыз.

Кыргызстандын бардык саясий партия-
лары жана коомдук чєйрєсї тынчтыкты 
жана сабырдуулукту камсыздоо, жарал-
ган маселелерди чечїї їчїн Конституция-
ны жана улуттук мыйзамдарды сактоо ме-
нен зарыл кїч-аракеттерин жумшашат деп 
ишенебиз.

Кыргызстандын бейкуттугу регионал-
дык коопсуздуктун жана бїткїл Борбор 
Азиянын туруктуу єнїгїїсїнїн маанилїї 
фактору болуп эсептелет. Биздин єлкєлєр-
дїн єткєн тарыхы жана келечеги да бирге. 

Борбор Азиялык тилектештикти мындан 

ары бекемдєє жолу менен алга жылууда 
биз ар дайым Кыргызстандын элинин би-
римдикке, тынчтыкка, эгемендїї єнїгїїгє 
жана гїлдєп-єсїїгє умтулуусун колдой-
буз”, - деп айтылат кайрылууда.

 “Жаштан карыга чейин коомдо тынч-
тыкты жана туруктуулукту талап кылууда, 
алар аракеттеги саясий системанын ради-
калдуу єзгєрїїсїн эўсеп турат, - дейт мам-
лекеттик жана коомдук ишмер Жумагул 
Сааданбеков. - Эгерде саясий системаны 
азыр радикалдуу єзгєртє албасак, анда ал 
эч качан ишке ашпайт. Бийликтин парла-
менттик системасы биздин єлкє їчїн ыла-
йыксыз. Ошондуктан, биздин кырдаалда 
саясий системаны кайра курууну бийлик-
тин президенттик жана аткаруу бутакта-

рынын кадыр-баркын калыбына келти-
рїїдєн жана чыўдоодон баштоо зарыл”. 

“Азыр С.Жээнбеков моралдык легитим-
дїїлїгїн жоготуп алды деп жатышат. Эки 
айдан бери Белоруссиянын президенти 
А.Лукашенко Батыштын кїчтєрї жана ич-
ки душмандар уюштурган кєчє демокра-
тиясы менен каармандыкта кармашууда, 
ал єзїнїн моралдык легитимдїїлїгїнє 
кол шилтеп салган жок. Бул эў туура. Кеп 
суверенитетти жана мамлекеттїїлїктї 
сактап калуу, улуттун тїпкї кызыкчы-
лыктарын коргоо жєнїндє жїрїп жаткан-
да, тарых моралдык факторду эске алат. 
Президент С.Жээнбеков “кызматтан ке-
тїїгє даярмын” деп билдирди. Анчалык 
эмне болуп кетти? Минскиде эки айдан 

бери, Гонконгдо дээрлик бир жыл митинг-
дер токтобой жатат. Арийне Лукашенко, 
Си Цзиньпин отставкага кетїїнї ойлош-
кон жок. Лукашенко Конституциялык ре-
форма боюнча бїткїл элдик референдум 
єткєрєм, ошондон кийин гана парламент-
тик жана президенттик жаўы шайлоо бо-
лот деп билдирди. Биздеги кырдаал ушун-
дай кадамдарды талап кылбайбы? Соо-
ронбай Шарипович, Сиздин ыктыярдуу 
отставкаўыз, тагыраагы кооптуу мезгилде 
майдан талаасынан кетишиўизди эл жа-
на тарых кайдыгерлик деп баалайт”, - деп 
“АКИ-пресс” сайтына пикирин билдирди 
Жумагул Сааданбеков.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

Кыргызстандыктарга саясий чыўалуудан кийин жаралган єзгєчє абалдан 
чыгуу їчїн кєп убакыт талап кылынууда. Азырынча Бишкек шаарында 
кырдаалга байланыштуу айрым мекеме жайлар єз ишин токтотуп, банк 
системасы да убактылуу иштебей жаткан. Кечээ аптанын биринчи кїнїндє 
иш жанданууга єттї.

 Мисалы, Улуттук Банктын билдирге-
нине караганда, тєлєм системалары, анын 
ичинде "Элкарт" улуттук тєлєм система-
сы штаттык режимде иштеп жатат. Ал эми 
финансы уюмдары накталай эмес тєлєм-
дєрдї, улуттук тєлєм системалары жана 
эсеп ачуусуз жеке адамдардын акча кото-
руу системалары боюнча акча которуу жа-
на тєлєє операцияларын ишке ашырууда. 
Накталай акчанын, ошондой эле накталай 
эмес тєлємдєрдїн жеткиликтїї болушу 
єлкєнїн бардык региондорунда финансы 
уюмдары тарабынан орнотулган банктык 
жабдуулар аркылуу камсыз кылынууда.

Айрым соода борборлору кайра ишин 
жандантты. Ал эми Мамлекеттик каттоо 
кызматынын маалыматына караганда, 
калкты тейлєє борборлору, «Унаа» жа-
на «Кыргызпочтасы» ишканаларынын 
бєлїмдєрї, архивдер кадимки тартипте 
иштей баштаганын маалымдады. Алар 
9-октябрдан тарта Бишкектеги окуялар-
га байланыштуу ишин убактылуу токто-
тушкан болчу.

 Нарын облусунун Жумгал районундагы 
Кара-Кече кємїр кенинде абал турукта-
шып, кємїр казуу иштери жїрїп, кызмат-
керлер штаттык режимде иштей башта-

ды. Эске салсак, кен сентябрь айында таш 
кєчкїнїн айынан аз кїнгє ишин токтот-
кон. Андан кийин Бишкекте парламент-
тик шайлоонун жыйынтыгына нааразы 
болгондордун акциясынан кийин Кара-
Кече кємїр кенин топ киши басып алган. 
Маселе кайра чечилип, азыр Кара-Кече 
кенинен бир суткада орто эсеп менен 3500 
тонна кємїр чыгарылып жатат. Кїн сайын 
150-170 машина "Борбордук" участкасы-
нан кємїр ташууда. Азыр 270 000 тонна 
кємїр казылып, жїктєєгє даяр турат, – 
дейт “Кыргыз кємїр” ишканасы. 

 Шайлоонун жыйынтыгына каршылык 
кылгандардын акцияларынан кийин єл-
кєдє коронавирус илдети менен каттал-
гандардын да саны єсїп бара жатат. Каза 
тапкандар да болууда. Андыктан Муф-
тият Кыргызстандагы бардык дин кыз-
маткерлерине Куран хатым окуу боюн-
ча тапшырма бергени маалым болду. Бул 
тууралуу 12-октябрда “Азаттыкка” муф-
тияттын басма сєз кызматы кабарлады. 
Муфтий Максатбек Токтомушев Куран ха-
тымды мамлекеттин туруктуулугу, элдин 
ынтымагы жана єлкєнїн єнїгїїсї їчїн 
окууну буюрду.

 Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 

 Эл – тараза

МЫЙЗАМ ТАЛААСЫНА КАЙТЫП 
КЕЛҮҮДӨН БАШКА ЖОЛ ЖОК

Êîîìäóê èøìåðëåð æàíà àäèñòåð Êûðãûçñòàíäà ò¿ç¿ëãºí êûðäààëäû êàíòèï 
æîëãî ñàëóó òóóðàëóó êàéðûëóóëàðûí æàñàï, ò¿ø¿íä¿ðìºëºð¿í áåðèï æàòû-
øàò.  Àëàðäûí áààðû ìûéçàì òàëààñûíà êàéòûï êåë¿¿í¿í  áèð æîëó – ñàÿñèé 
ê¿÷òºðä¿í ñ¿éëºø¿¿ñ¿, – äåøåò. 

Àïàç ÆÓÌÀÃÓËÎÂ, 
êîîìäóê èøìåð:

- Êûðãûç ýëè ìûéçàìäû 
ñûéëàãàí, ìûéçàìäû ò¿-
ø¿íãºí êàëê. Àçûð ä¿éíº 
ýëè áèçäè êàðàï òóðàò. 
Ìåí áóë ºòêºí îêóÿëàðãà 
àÿáàé êàéãûðûï òóðàì. 
Áàøûáûçäàí êºï îêóÿëàð 

ºòò¿. Áèðîê, ìûéçàì òàëààñûíàí ÷ûãûï 
êåòèï, ìûíäàé êîðêóíó÷êà êåïòåëå ýëåê 
áîë÷óáóç. Áèç ìûéçàìäóó ò¿ðäº ªêìºòò¿ 
áåêèòèï, øàéëîîíó ºòêºð¿ï àëñàê,  ýë 
àðàëûê àðåíàäà êàäûðûáûçäû ñàêòàï 
êàëàáûç. Ìûéçàìäóó òàëààäà èøòººäºí 
áàøêà áèð äà æîë æîê. Áàðäûê òàðàïòàðäû 
áèðèìä¿¿ë¿êêº ÷àêûðàò ýëåì. 

Ìåäåòêàí ØÅÐÈÌÊÓËÎÂ, 
êîîìäóê èøìåð:

- Ìåí áàðäûê òàðàïòàð-
äû ìûéçàìäû ñàêòîîãî 
÷àêûðàì. Àð áèð ñàÿñàò÷û 
àçûðêû êûðäààëãà ý¢ áè-
ðèí÷è êåçåêòå ìîðàëäûê 
æàêòàí æîîïêåð áîëîò. 
Ìàìëåêåòòèê áèéëèêòè 

ìûéçàì æîëóíà ò¿ø¿ð¿¿ ¿÷¿í Êûðãûçñòàí-
äûí ëåãèòèìä¿¿ ïðåçèäåíòè Ñîîðîíáàé 
Æýýíáåêîâ ìàìëåêåò áàø÷ûñû êàòàðû ìèë-
äåòòåðèí àòêàðóó ìåíåí Æîãîðêó Êå¢åøêå 
êàéðà øàéëîî ºòêºð¿¿ñ¿, æà¢û ªêìºòò¿ 
áåêèò¿¿ñ¿ êåðåê. Êàéðà øàéëîî ìûéçàìäà 
êºðñºò¿ëãºí ìººíºòòºí êå÷èêòèðèëáåé 
ºòêºð¿ë¿¿ñ¿ òèéèø. Øàéëîîíó ò¿ðä¿¿ 
ñåáåïòåð ìåíåí êå÷èêòèð¿¿ æå æûëäûðóó 
æà¢û íààðàçûëûêòàðãà æàíà áàø àëàìàí-
äûêòàðãà àëûï êåëå òóðãàíûí àéòûï êåëå 
æàòàì. Àçûðêû êûðäààëäà Ïðåçèäåíò ºç 
îðäóíäà èøòåï, àáàëäû ìûéçàìäóó ò¿ðäº 
æîëãî ñàëûï êåò¿¿ñ¿ ý¢ òóóðà æîë áîëîò. 

Ñòàëáåê ÀÊÌÀÒÎÂ, “Êûðãûç Çåðãåð” 
Æ×Êñûíûí áàøêû äèðåêòîðó:
- Áàðäûê ñàÿñèé ê¿÷òºðä¿ áèðèã¿¿ãº 

æàíà ìûéçàì òàëààñûíà êàéòóóãà ÷àêû-

ðàì. Áîëóï ºòêºí îêóÿëàð 
áèçäèí  áèçíåñ æààòûíäà 
èøòåãåíäåðäèí áààðûíà 
çàëàêàñûí òèéãèç¿¿äº. 
Àíñûç äà ïàíäåìèÿíûí 
êåñåïåòòåðèíåí ÷ûãà àë-
áàé òóðãàí ÷àêòà ìûéçàì 
òàëààñûíàí ñûðòêà ÷ûãûï 
êåò¿¿ êîðêóíó÷ó àáàëäû 

ýñåëåï îîðëîòòó.  Ìåí òåç àðàíûí è÷èíäå 
áèçíåñ ÷ºéðºñ¿íäº òóðóêòóóëóê áîëóøó 
¿÷¿í äàãû áèð æîëó ÷àêûðûê æàñàãûì 
êåëåò. Áàøòà ñàÿñèé ê¿÷òºð øàéëîîíóí 
æûéûíòûãûí æîêêî ÷ûãàðóó áîþí÷à òàëàï 
êîþøêàí. Òàëàï àòêàðûëäû.  Áèçíåñ ºí¿ê-
ìºé¿í, ýêîíîìèêà àëäûãà æûëáàéò. Áèçíåñ 
ºí¿ã¿ø¿ ¿÷¿í ñºçñ¿ç ìûéçàìäóóëóê êåðåê.  
Ñàÿñèé òèðåø¿¿ëºð áàøòàëãàíäàí áåðè 
êºï òàðìàê èøèí òîêòîòòó. Áóë æàêøû ýìåñ. 

Àëìàíáåò ØÛÊÌÀÌÀÒÎÂ, 
êîîìäóê èøìåð:

- Áèçãå àçûð òóðóê-
òóóëóê æàíà òûí÷òûê 
êåðåê. Ñàÿñèé ê¿÷òºð áèð 
ñòîëãî îòóðóï ìàñåëå-
íè ÷å÷èøè êåðåê. Àçûð 
êûçìàò áºë¿øò¿ð¿¿í¿í  
êàæåòè æîê.  Ìàìëåêåòè-

áèç ó÷óðäà õàîñ àáàëûíà êåïòåëèï òóðãàí 
÷àêòà ìàñåëåíè ñ¿éëºø¿¿ æîëó ìåíåí 
ãàíà ÷å÷¿¿ çàðûë äåãåí îéäîìóí.

×îëïîí ÆÀÊÓÏÎÂÀ, 
óêóê êîðãîî÷ó, þðèñò:

- Àçûð ëåãèòèìä¿¿ îð-
ãàí áóë Æîãîðêó Êå¢åø 
æàíà Ïðåçèäåíò. Àëàð 
ºëêºí¿ òåç àðàäà ìûéçàì 
òàëààñûíà êèðãèçå àëàò. 
Áèðîê, Æîãîðêó Êå¢åø ºç 
ìèëäåòèí òîëóê àòêàðáàé 

æàòàò. Êîíñòèòóöèÿäà áàðäûê ìûéçàìäóó 
ñõåìàëàð æàçûëãàí. Áîëãîíó àëàðäû òåç 
àðàäà àòêàðóó êåðåê.  

Äàÿðäàãàí Æàçã¿ë ÊÅÍÆÅÒÀÅÂÀ 

КӨЗ КЫРЫНДАГЫ САЯСИЙ КЫРДААЛ

Саясий чыўалуудан кийин...

ЖАЙ ТУРМУШ ЖАЙЫНА 
КЕЛИП, МЕКЕМЕЛЕР 

ИШТЕЙ БАШТАДЫ



Биз тємєндє сєз кыла турган каарманыбыз ЧОНДУБАЕВА 
Атыркан Абасбековна 1950-жылы Аксы районундагы 
Аркыт айылында туулган. Жаратылыштанбы, 
ата-энесиненби же айлана-чєйрєсїнєн алган таасирби, 
айтор жакшы окуп, зээндїї єскєн Атыркан мектепте 
активист болуп, онунчу классты аяктаары менен 
борборубуздагы В.В.Маяковский атындагы кыз-келиндер 
институтунун химия-биология факультетине 
тапшырып, аны 1972-жылы ийгиликтїї аяктап, 
алгачкы эмгек жолун Аксы районундагы Кызыл-Туу орто 
мектебинде химия-биология сабагы боюнча мугалими 
болуп иштєє менен баштаган.

Мектепте иштеген алгачкы кїн-
дєн баштап ал єзїнїн уюшту-
руучулук жєндємдїїлїгїн кєр-
сєтїп, мугалимдик кесиби менен 
кошо мектептин комсомол уюмун 
жетектеп, Жаўы-Жол районунда 
алгачкылардан болуп мектепте 
жїгєрїчїлїк боюнча окуучулар-
дан тїзїлгєн комсомолдук-жаш-
тардан турган єндїрїштїк брига-
дасын уюштуруп, жїгєрїдєн мол 
тїшїм алууга жетишкен. Мын-
дай мектеп окуучулары арасын-
да биринчи жолу уюштурулган-
дыктан, анын мындай саамалы-
гын баалаган райондук комсомол 
уюму 1973-жылы аны комсомол-
дун Жаўы-Жол райондук комите-
тинин катчылыгына дайындашат. 
Ал мезгилде республика боюнча 
саанчылардан, тамекичилерден 
тїзїлгєн комсомолдук-жаштар 
бригадаларын уюштуруу мезгил 
талабы эле. Анткени мектепти 
жаўы бїткєн окуучулар жогорку 
окуу жайларына тапшырып окуу-
га єткєнї студент болуп, ал эми 
окууга єтпєй калгандары айыл-
га келип, жумушу жок жїрїп ка-
лышчу. Атыркан эже да айылда 
бош жїргєн жаштардын башын 
бириктирип комсомолдук-жаш-
тар бригадаларын уюштурууну 
колго алып, райондун аймагын-
дагы бардык колхоз-совхоздорун-
да жана ар бир айылда комсомол-
дук-жаштар бригадаларын уюшту-
рууга жетишкен. Жаўы-Жол райо-
нунда мындай комсомолдук-жаш-
тар бригадалары кєп уюштурул-
гандыктан 1974-жылы райондогу 
Ульянов атындагы колхоздун ба-
засында айылдагы комсомолдук-
жаштар бригадаларын уюштуруу 
боюнча республикалык масштаб-
дагы семинар-кеўешме єткєрїл-
гєн. Мына ушундай уюштуруучу-
лук ийгиликтеринин жыйынты-
гы менен 1975-жылы Чондубае-
ва Атыркан Абасбековна Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин Ардак 
грамотасы менен сыйланган.

 Атыркан Чондубаева 1975 жы-
лы райондогу Боспиек орто мек-
тебине директор, кєп єтпєй эле 
1976-жылы кайрадан єзї иште-
ген Кызыл-Туу орто мектеби-
не директор болуп дайындалат. 
Мектеп 1930-жылдары салынып, 
анын дубалдарынан жарака ке-
тип, эскилиги жетип калгандыгы-
на байланыштуу айрым класстык 
бєлмєлєрї сабак окууга жараксыз 
абалга келип, балдарды окутуу аб-
дан коркунучтуу эле, жаўы мек-
теп куруу керектигин мугалим-
дер жамааты мурдатан эле маселе 
коюп келсе дагы, коюлган масе-
леси чечилбегендиктен, бир жа-
гынан окуу процессин жїргїзїї 
менен катар эле жаўы мектеп ку-
руу идеясы жаш мектеп директо-
руна бир топ тїйшїктєрдї алып 
келген. Райондук масштабда жа-
ўы мектеп куруу боюнча мектеп 
директорунун койгон маселелери 

бир нече жолу айтылса да, жаўы 
мектеп куруу маселеси оў жагына 
чечилген эмес. 

 Ошентип, Атыркан Абасбе-
ковна ары ойлонуп, бери ойло-
нуп, райондук элге билим берїї 
бєлїмїн чейрек кылым башкар-
ган башчысы М.Абылкасымовго 
кирип, абалды тїшїндїрсє, - Се-
никинен башка эски мектептер да 
планга (ал мезгилде бардык куру-
луучу объектилер мамлекеттик 
пландоо комитетинен єтїп тур-
чу) кирбей, салынбай жатканды-
гын, жаўы мектеп куруу абдан та-
таал меселе экендигин, анын ко-
лунан келбей тургандыгын, эс-
кертет. Комсомолдун райондук 
комитетинде иштеп, аз да болсо 
тажрыйба топтоп алган жаш мек-
теп директору мектептин окууга 
жараксыз экендигин, окуучулар 
коркунучта окуп жаткан сїрєт-
тєрдї факты кылып даярдашып, 
ата-энелер комитетинин жазган 
кайрылуусун алып, кайрадан ра-
йондук билим берїї бєлїмїнє ба-
рат, бирок маселени билим берїї 
бєлїмїнїн башчысы чече албас-
тыгын, жогору тараптан гана че-
чиле турган жолун айтат. Мектеп 
директору Атыркан Абасбековна 
облуска, Билим берїї министрли-
гине, партиянын Борбордук Ко-
митетине кайрылуу кат жазып, 
сїрєттєрдї кошо тиркеп, ошол 
кездеги Кыргызстан КП БКнын 
биринчи катчысы Т.Усубалиев-
дин кабылдамасына барат. Бор-
бордук Комитеттин кабылдама-
сында биринчи катчы шашылыш 
бир жакка бараткандыгын, аны 
кабыл албай тургандыгын тїшїн-
дїрїшєт. Ал кєшєрїп, кетпей эў 
алыскы райондон келгендигин, 
маселе абдан маанилїї экенди-
гин ошол жерде иштегендерге тї-
шїндїрєт, кабылдамадан чыкпай, 
ыйлап олтуруп алат. Акыры би-
ринчи катчы єзї кабыл алат. Жаш 
директор ыйлактап: “мектеп урап 
тїшсє, кокусунан эски дубалдар 
балдарды басып калса, мен бал-
дардын убалына калгым келбейт, 
ошондуктан жаўы мектепти ку-
рууну планга киргизип бергиле. 
Эгерде планга киргизбесеўер мени 
директорлук кызматтан бошотуп 
койгула”, – дейт. 

 Борбордук Комитеттин бирин-
чи катчысы Турдакун Усубалиев, 
ошол мезгилде Тїп районундагы 
жер титирєєдєн жабыркагандарга 
бара жаткан жеринен директор-
дун кейиштїї жана ишенимдїї 
сєздєрїн кунт коюп угуп, дароо 
мамлекеттик пландоо комитети-
нин тєрагасы С.Бегалиевди, куру-
луш министрин кошо чакыртат. 
Алар баары мектеп директору-
нун орусча, кыргызча суроолор-
го так, даана жооп бергендигин, 
жаш директордун ынтызарлы-
гын, маселени чече билгенди-
гин, жаш болсо дагы келечек-
те мыкты кадр боло турганды-

гын, анын єжєрлїгїн эске алып, 
колуна мектептин типтїї дол-
боору планга киргизилгендиги 
тууралуу катты беришет. Ошен-
тип, Кызыл-Туу орто мектеби-
нин жаўы курулушу планга кир-
гизилди деген катты колго алаа-
ры менен Атыркан Абасбековна 
районго келет. Ал эми жогорку 
жактан Жаўы-Жол районундагы 
Кызыл-Туу орто мектебинин ку-
рулушу планына киргизилди де-
ген районго кат келет. Борбордон 
ошол кездеги партиянын Жаўы-
Жол райкомунун биринчи кат-
чысы В.Д.Линскийге Кызыл-Туу 
орто мектебинин курулушу план-
га киргизилип, жакында башта-
ла тургандыгы жєнїндє телефон 
чалышат. Муну уккан райондун 
биринчи катчысы райондук би-
лим берїї бєлїмїнїн башчысы-
на: - Кызыл-Туу орто мектебинин 
директору Атыркан Чондубаева 
эмне їчїн Борбордук Комитетте 
арызданып жїрєт, таап келгиле, 
– деген буйрук берген. Ал тургай 
райондук билим берїї бєлїмїнїн 
башчысы менен Кызыл-Туу орто 
мектебинин директорун кызмат-
тан алгыла, – деп кошумча буй-
рук берет. Муну уккан Атыркан 
Абасбековна райкомдун бирин-
чи катчысына кирип: - Мен єзїм 
їчїн арызданган жокмун, канча 
жолу райкомдун бюросунда жа-
ўы мектептин курулушу жєнїн-
дєгї маселени койсом дагы, ра-
йондо маселе чечилбегендиктен, 
жаўы мектептин курулушун план-
га киргизем деп кайрылуу кат ме-
нен тийиштїї жерге барганмын, 
мына ошол жаўы салына турган 
мектепти планга киргизип кел-
дим, ал эми райондук билим бе-
рїї бєлїмїнїн башчысынын бул 
жерде кыпындай да кїнєєсї жок, 
аны кызматтан бошотпой эле, эми 
мени директорлук кызматтан бо-

шотуп коё бергиле, жаўы мектеп-
тин курулушу планга киргизилди, 
маселе чечилди, - деп єз каалоосу 
менен арызын жазып берип, ке-
тип калат.

 Бирок, кєп жыл иштеп такшал-
ган райондук билим берїї бєлї-
мїнїн башчысы М.Абылкасымов 
26 жаштагы жаш директорду сак-
тап калуу їчїн райкомдун бирин-
чи катчысына ээрчитип кирип: - 
“Мектепте мына ушундай иш бил-
ги, маселени чече билген дирек-
торлор иштеш керек, борборго ба-
рып маселе чечип келген жетекчи-
ни кысымга албастан, кєўїлїн кє-
тєрєлї, жаш болгону менен били-
ми кїчтїї, келечекте мыкты кадр 
болот, мындайларды иштен бо-
шото берсек, кандай болот? Кадр-
ларды єстїрїп тарбиялашыбыз 
керек”, – деп кайрылат. Биринчи 
катчы жаш болсо иштин кызык-
чылыгын жогору койгон Атыркан 
Абасбековнага эмне їчїн район-
дук жетекчи менен макулдашпа-
гандыгына бир жагынан нааразы 
болсо, жасаган иштерине ыраазы 
болуп: – Макул, мыкты иште, би-
рок мындан кийин районду аттап 
єтпє, биз менен макулдашпай, ке-
ўешпей туруп иш кылба, – деп ак 
жол каалап, “мектеп директорло-
рунун баары сендей болсо, билим 
берїї тармагы оўолуп кетмек”, – 
деген экен.

 Ошентип, алгач 5-класска че-
йинки башталгыч класстардын 
жыгач тибиндеги мектебинин 
курулушун эки ай ичинде бїт-
кєрїп, жаўы жылга карата баш-
талгыч класстардын окуучулары 
жаўы типтеги мектепте билим 
ала баштайт. Кийинки жылы 570 
орундуу Кызыл-Туу орто мекте-
бинин курулушу башталып, ку-
рулуп бїткєн. 

1978-жылы эки жылдын ичин-
де мына ушундай ишти аткарган 

Атыркан Чондубаевнага ишеним 
артылып, аны райондук маданият 
бєлїмїнїн башчылыгына дайын-
дашат. Райондук маданият бєлї-
мїндє иштеп “кара кулпу” кайтар-
ган клуб, мончо, маданият їйлє-
рїнїн очогун жандандырган. Ра-
йондо маданий-массалык иштерди 
єз жолуна койгон. Райондо алгач-
кылардан болуп “Сары-Челек” ат-
туу эстрадалык ансамблин уюш-
турган. Єзї да таланттуу болгон-
дуктан ар кандай маданий-масса-
лык иштерди єз колуна алат. Эм-
гекчилердин эс алуусу їчїн кон-
церттерди, “Ыр кесе” иш-чарасын 
уюштурушуп, чарбалар арасында 
жайылтышкан. 

 Ошол мезгилдерде айрыкча ра-
йондогу жетекчилерге айыл чарба 
адиси болуу талап кылгандыктан 
Атыркан эже жетекчилик кызмат-
та иштєє менен бирге єз билимин 
єркїндєтїїнїн їстїндє да иште-
ген. 1984-жылы ал К.И.Скрябин 
атындагы айыл чарба институ-
тунун Агрономия факультетине 
сырттан окууга тапшырып, “оку-
муштуу агроном” деген кесипке ээ 
болуп, институтту артыкчылык 
диплому менен аяктаган.

 Комсомолдук жана партиялык 
иште такшалган Атыркан Абасбе-
ковнага дагы ишеним артылып, 
партиянын Жаўы-Жол райондук 
комитетинин бюросу 1985-жылы 
райондогу Шевченко атындагы 
колхозго партиялык комитеттин 
катчысы кылып жєнєтєт. Шев-
ченко атындагы колхоздо иште-
ген мезгилде анын жетекчилиги 
менен талаачылыкта, тамекичи-
ликте, мал чарбачылыгында, сїт-
товар, кой-товар фермаларында 
комсомолдук-жаштар бригадала-
рын уюштуруп, эмгекчилердин 
эс алуусуна мыкты шарттар тїзї-
лєт. Колхоздун партиялык коми-
тетинин иш кагаздарын уюшту-
руу боюнча областтык масштабда 
семинар-кеўешмелерди єткєрєт, 
колхоздун партиялык комитетин 
райондогу гана эмес, областтагы 
мыкты їлгїлїї партиялык коми-
тетке айландырган. 

 1990-1994-жылдары Атыркан 
Чондубаева кайрадан Жаўы-Жол 
райондук маданият бєлїмїнїн 
башчысы болуп иштейт. 1991-жы-
лы улуу акын Жеўижоктун 130 
жылдык мааракесинде уюшту-
руу комитетинин мїчєсї катары 
аны єткєрїїгє чоў салым кошуп, 
мааракенин алып баруучусу бол-
гон. Кийинчерээк ал 1996-жыл-
га чейин Кыргыз Республикасы-
нын айыл чарба министрлигинин 
арыз-даттанууларды кабыл алуу 
жана кєзємєлдєє инспекциясын-
да инспектор, 1996-жылдан ушул 
мезгилге дейре Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеўешинин 
аппаратында консультант, башкы 
адисинен баштап, аппараттын бє-
лїм башчысы, эксперт, пенсияга 
чыккандан кийин депутаттын ке-
ўешчиси болуп иштеп жатат. 

 Атыркан Абасбековна єтє так, 
чынчыл, акыйкат, калыс иштеп, 
мына ушундай ийгиликтерге же-
тишкен. Ишке катуу талап коё 
билген кичи пейил жана жєнєкєй, 
жоопкерчиликтїї мамилеси ме-
нен эл арасында жана єзї иштеген 
эмгек жамаатында дайыма кадыр-
барктуу болуп келе жатат. Анын 
эмгеги жогору бааланып, коом-
дук ишмер катары, “КРнын мам-
лекеттик кызматынын отлични-
ги” тєш белгилери, Кыргыз ССР 
Жогорку Советинин, Кыргызстан 
ЛКСМ БКнын, КРнын Жогорку 
Кеўешинин, КРнын мамлекеттик 
кадр кызматынын Ардак грамо-
талары менен сыйланган. “Кыр-
гыз Республикасынын мамлекет-
тик кызматынын 2-класстагы ке-
ўешчиси” деген чин берилген. Эки 
кызды тарбиялап єстїргєн, экєє 
теў жогорку билимге ээ болушуп, 
мамлекеттик кызматтарда иште-
шет. Улуу кызы Адила Жогорку 
Кеўештин аппаратында, кичїї 
кызы Махабат КРнын монополия-
га каршы агенттигинде иштеп жа-
тышат. 6 неберенин таенеси.

 Орункул САТЫКУЛОВ

 Ємїрї єрнєк адамдар

АКЫЙКАТ ИШТЕП, 
ЭЛГЕ КАДЫРЫ СИҢГЕН

2020-жылдын  13-октябры
мамлекеттик расмий гезити
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ОАО Автосборочный завод 
(þð. àäðåñ: ã.Áèøêåê, óë.×.Âàëèõàíîâà, 4)

Ñîîáùàåò î ñóùåñòâåííîì ôàêòå, 
÷òî ñ 14 ñåíòÿáðÿ ïî 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà íà îñíîâàíèè 

Ñâîäíîãî ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ íà ñïèñàíèå ÖÁ èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ 
ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» çàðåãèñòðèðîâàíà ïåðåäà÷à ïðîñòûõ è 

ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ÎÀÎ «Àâòîñáîðî÷íûé çàâîä» íà àôôèëèðîâàííîå ëèöî:

Áûëî êîë-âî äî 
ïåðåäà÷è % Ïîëó÷èëè êîë-âî% Ñòàëî ïîñëå 

ïåðåäà÷è%

ÎñÎÎ«ÔÀÇ» 81985 øò. (76,765%) 4279 øò. (4,0065%) 86264 øò. (80,7715%)

Òàêæå ïåðåäà÷à ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé

OcOO «ÔÀÇ» 3529 øò. (56,782%) 569 øò. (9,1553%) 4098 øò. (65,9372%)
Í-74

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПССИ СОКУЛУКСКОГО РАЙОНА 
ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЮШЕНАЛИЕВ А.А.

объявляет повторные публичные торги 
на недвижимое имущество 

в виде земельного участка и строения, расположенного 
по адресу: Чуйской область, Сокулукский район, Ново-
Павловский айыл окмоту, с.Ново-Павловка, ул.Фрунзе, 

дом №150 идентификационный код №7-08-15-1001-0324, 
принадлежащее на праве собственности Жарматову 

Бакытбеку Келдибековичу на основании постановления №99 
от 12.04.2004 г. и договора купли-продажи от 22.03.2001 г. 

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäå-
ëåíèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ×óéñ-
êîé îáëàñòè, ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, 
ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 6 119 000 (øåñòü ìèëëèîíîâ 
ñòî äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

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

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

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

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ 
îáëàñòü, Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Ôðóíçå, 123/7. 

Òåë.: (0559) 319-320. Í-75

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПССИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет повторные публичные торги на недвижимое имущество  

– жилой дом общей площадью 49,45 кв.м., с земельным участкам мерою 1087 кв.м., 
идентификационный код 7-06-0005-0120 находящегося по адресу: с.Ак-Суу, ул.Вокзальная 

№20, принадлежащий должнику Эргешовой Рахат Турдуматовной 10.12.1961 г.р.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 íîÿáðÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 840 000 (âîñåìüñîò ñîðîê òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà â Áåëîâîäñêèé ôèëèàë «ÐÑÊ Áàíê» 
5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà îò ñòîèìîñòè (ñòàðòîâîé öåíû) äâèæèìîãî èìóùåñòâà, äî íà÷àëà òîðãîâ íà 
äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ð/ñ 4403072100000187, êîä 
ïëàòåæà 14511900, ÁÈÊ 440001.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 

Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà Àñûëáåêîâ Ì.À.

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0550) 06-08-57. Ñ-114
ЖАРНАМА  РЕКЛАМАТел.: 62-19-06

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН ЫСЫК-КЄЛ РАЙОНУНУН 
АНАНЬЕВ АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БАШЧЫСЫН 
КАЙРА ШАЙЛООНУ ЖАНА ОШ ОБЛУСУНУН 

НООКАТ РАЙОНУНУН КАРА-ТАШ ЖАНА НАРЫН 
ОБЛУСУНУН КОРКОР РАЙОНУНУН КУМ-ДЄБЄ ЖАНА 

КАРА-СУУ АЙЫЛ ЄКМЄТТЄРЇНЇН БАШЧЫЛАРЫН 
ШАЙЛООНУ ДАЙЫНДОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 22-ñåíòÿáðûíäàãû ¹228 òîêòîìó 
ìåíåí 2020-æûëäûí 6-îêòÿáðûíà äàéûíäàëãàí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ûñûê-
Êºë ðàéîíóíóí Àíàíüåâ àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû êûçìàò îðäóíà áèð äàãû 
òàëàïêåð êàòòàëáàãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó øàéëîî ºòêºí æîê.

Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí áàø-
÷ûñû–àêèìèíèí 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹61 áóéðóãó ìåíåí Êàðà-Òàø 
àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû Ìàìàðàñóëîâ Áààòûðáåê Ñóëàéìàíîâè÷ ºç¿ áåðãåí 
àðûçûíûí íåãèçèíäå ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóëãàí.

Íàðûí îáëóñóíóí Êî÷êîð ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
áàø÷ûñû–àêèìèíèí 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹27-á áóéðóãó ìåíåí 
Êóì-Äºáº àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû Àñàíáàåâ Ìàéðàìáåê Æåêøåíîâè÷ ºç¿ 
áåðãåí àðûçûíûí íåãèçèíäå ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóëãàí.

Íàðûí îáëóñóíóí Êî÷êîð ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
áàø÷ûñû–àêèìèíèí 2020-æûëäûí 7-îêòÿáðûíäàãû ¹28-á áóéðóãó ìåíåí 
Êàðà-Ñóó àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñû Òàáûëäèåâ Ñ¿é¿íä¿ê Ìîëäîáåêîâè÷ ºç¿ 
áåðãåí àðûçûíûí íåãèçèíäå ýýëåãåí êûçìàòûíàí áîøîòóëãàí.

 «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6, 
7, 18-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 49-áåðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2017-æûëäûí 6-ÿíâàðûíäàãû ¹3 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûëàðûí øàéëîî òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Ûñûê-Êºë ðàéîíóíóí Àíàíüåâ àéûë ºêìºò¿í¿í 
áàø÷ûñûí æà¢û òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ ìåíåí êàéðà øàéëîî 2020-æûë-
äûí 26-îêòÿáðûíà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí ºòêº-
ð¿ëñ¿í.

2. Îø îáëóñóíóí Íîîêàò ðàéîíóíóí Êàðà-Òàø æàíà Íàðûí îáëóñóíóí Êî÷êîð 
ðàéîíóíóí Êóì-Äºáº àéûë ºêìºòòºð¿í¿í áàø÷ûëàðûí øàéëîî 2020-æûëäûí 
30-îêòÿáðûíà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 9.00äºí 12.00ãº ÷åéèí ºòêºð¿ëñ¿í.

3. Íàðûí îáëóñóíóí Êî÷êîð ðàéîíóíóí Êàðà-Ñóó àéûë ºêìºò¿í¿í áàø÷ûñûí 
øàéëîî 2020-æûëäûí 30-îêòÿáðûíà äàéûíäàëñûí æàíà ñààò 15.00äºí 18.00ãº 
÷åéèí ºòêºð¿ëñ¿í.

4. Ûñûê-Êºë, Íîîêàò æàíà Êî÷êîð àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû øàéëîîíó 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ºêìºò¿ òàðàáûíàí 2020-æûëäûí 11-ìàéûíäàãû ¹244 òîêòîìó ìåíåí 
áåêèòèëãåí ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê ýðåæåëåðäèí ñàêòàëûøû ìåíåí 
(1,5-2 ìåòð àðàëûêòû ñàêòîîíó êàìñûçäîî æàíà êîíòðîëäîî, áèð æîëêó áåò 
êàïòàðäû êîëäîíóó, äåçèíôåêöèÿëîî÷ó ýðèòìåëåð, ñïèðò êàìòûëãàí àíòè-
ñåïòèê ìåíåí êîëäó òàçàëîî) ºòêºð¿¿í¿ óþøòóðñóí.

5. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé 
ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

6. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òº-
ðàãàñûíûí îðóí áàñàðû À. Ã. Áåêìàòîâãî æ¿êòºëñ¿í.

 
ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 12-îêòÿáðû, ¹251

Êèéèíêè óáàêòà ºëêºá¿çäº àëäàì÷ûëûê, 
ïàðàêîðëóê, êîððóïöèÿ, çîìáóëóê êºáºéãºí¿ 
æàêøû æàêòîî÷óëàðãà áîëãîí òàëàï äà êºáºéä¿. 
Çàìàíäûí òàëàáûíà æàðàøà àçûð æàêòîî÷óëàðäûí 
áèëèìä¿¿ë¿ã¿ æàðàíäàðäûí óêóãóí êîðãîîäî ÷î¢ 
ðîëäó îéíîéò. Ýë æàêòîî÷óëàðäû êûéûí æàêòîî÷ó 
æàíà áîëáîãîí æàêòîî÷ó äåï àòàï àëûøêàí.

Áèç ñºç êûëà òóðãàí èíñàí 
Àáèåâ Êå¢åøáåê Æ¿ðñ¿íîâè÷ 
æàøòûãûíà êàðàáàé êûéûí 
æàêòîî÷óëàðäûí êàòàðûíäà àë-
äûíêû îðóíäà òóðàò. Àáèåâäè 
èçäåøòèðñå¢ êºá¿ àíû ìûêòû 
àäâîêàò äåï àéòûøàò. Êå¢åø-
áåê Æ¿ðñ¿íîâè÷ áóë àòàëûøêà 
áèëèìèíèí ê¿÷ò¿¿ë¿ã¿, òàæà-
áàñòûãû, æºíºêºéë¿ã¿, ìàà-
ëûìàòòóóëóãó, êàéðàòòóóëóãó 
ìåíåí æåòñå êåðåê.

Êå¢åøáåê Àáèåâ 1976-æûëû 
Ûñûê-Êºëä¿í Òî¢ ðàéîíóíóí 
Êî¢óð-ªëº¢ àéûëûíäà òóóë-
ãàí. Áèøêåê øààðûíäàãû êîì-
ìåðöèÿëûê êîëëåäæäèí óêóê 
òààíóó áàãûòûí 1996-æûëû 
á¿ò¿ðãºí. 2006-æûëû Æ.Áàëà-
ñàãûí àòûíäàãû Êûðãûç Óëóò-
òóê Óíèâåðñèòåòèí èéãèëèêò¿¿ 
àÿêòàãàí. Àëãà÷êû ýìãåê æîëóí 
Òî¢ ðàéîíäóê ñîòóíäà àãà ñîò 
àòêàðóó÷ó áîëóï èøòººäºí 
áàøòàãàí. Áèðîê àë ºç¿í ñû-
íîî, òàêøàëóó, èçäåí¿¿ ¿÷¿í 
Áèøêåê øààðûíà êåëèï, æåêå 
ìåí÷èê ôèðìàëàðäà þðèñò áî-
ëóï èøòåï, áèð òîï òàæðûéáà 
òîïòîéò. 

 Êèéèí Êå¢åøáåê Àáèåâ Áèø-
êåê øààðûíûí Ëåíèí ðàéîíäóê 
ñîòóíäà ñîò æàðäàì÷ûñû 
áîëóï òºðò æûë èøòåéò. Ñîò 

ïðîöåññòåðèíå êàòûøûï æ¿-
ð¿ï, æàêòîî÷óëàðäûí àëñûç-
äûãûíàí æàðàíäàð æºíäºí-æºí 
ýëå æàïà ÷åãèï êàëãàíäûãûí 
áàéêàï, Êå¢åøáåê Æ¿ðñ¿íîâè÷ 
æàêòîî÷ó áîëóóíó ÷å÷åò. Àí¿-
÷¿í òèåøåë¿¿ àòòåñòàöèÿäàí 
èéãèëèêò¿¿ ºò¿ï, 2017-æûëäàí 
áåðè æàêòîî÷ó áîëóï ýìãåêòå-
íèï êåëàòàò. Ðåñïóáëèêàëûê 
ñîò ñèñòåìàñûíäà æàêòîî÷ó 
êàòàðû àë “íîìåð áèðèí÷è 
àäâîêàò“ àòàãûí àëãàí. 

 Àëûñòàí æîë àðûòûï, àéûë 
æåðãåñèíåí àòàéûí êûéûí 
æàêòîî÷ó èçäåï øààðãà êåë-
ãåíäåð àðáûí. Êºá¿íåñå óêóãó 
òåïñåëåíãåí æàðàíäàð àäè-
ëåòò¿¿ë¿êò¿ èçäåï êåëèøåò. 
Àëàðäûí àðûç-ìó¢óí óêêàí 
Êå¢åøáåê Àáèåâ æàêòîî÷óëóê 
æîîïêåð÷èëèãèí àòêàðãàíû 
áàðàò. Óçàêêà ñîçóëãàí ñîò 
îòóðóìäàðûíäà êàðäàðëàðû 
ìåíåí ÷îãóó áîëóï, àëàð êàé-
ãûðñà êàéãûðûï, ñ¿é¿íñº êîøî 
ñ¿é¿í¿ï, ûçàñûí, áàêòûñûí òå¢ 
áºë¿ø¿ï æ¿ð¿ï áèð òóóãàíäàé 
áîëóï êàëààðûí àéòàò. Êýýäå 
æàêûíäàðûíà àéòïàãàí ñûðûí 
æàêòîî÷óñóíà àéòêàí êàðäàð-
ëàð áîëîò, àëàðäûí ñûðûí 
êàòà áèëãåí î¢îéãî òóðáàéò. 
Êå¢åøáåê Àáèåâäèí ïðèíöè-

áè - áèðººí¿í êàéãûñûíàí àê÷à 
æàñàï áàéûáà. Àë àð áèð èø-
òèí æûéûíòûãû ºç êàðäàðûíûí 
êûçûê÷ûëûãûíäà ÷å÷èëãåíèíå 
æàí óðàò. Ýìãåãè¢äè ýë ºç¿ 
áààëàéò. Àäàë èø ý÷ êà÷àí 
áààëàíáàé êîéáîéò. Áàòàäàí 
êûìáàò àêû æîê ýêåíèí àð 
äàéûì êåñèïòåøòåðèíå àéòàò. 
Êå¢åøáåê Àáèåâ ó÷óðäà 4 áà-
ëàíûí êàìêîð àòàñû. Áèëèì-
ä¿¿ë¿ê áèéèêòèêêå æåòêèðýýðèí 
àéòûï, áàëäàðûíà òàòûêòóó 
òàðáèÿ áåðèï êåëåò.

Ñûìáàò ÌÀÊÑÓÒÎÂÀ

Жаўычыл жактоочу
Кеўешбек АБИЕВ: 

«БИРӨӨНҮН КАЙГЫСЫНАН АКЧА 
ЖАСАП БАЮУ – АРАМ»

КЫРГЫЗСТАНДА 617 000 АДАМ КАНТ 
ДИАБЕТИ МЕНЕН ЖАБЫРКАЙТ

 Áóë òóóðàëóó ýíäîêðèíî-
ëîã Ã¿ëæàìàë Òóðñóíêóëîâà 
ÆÌÊëàðäûí áèðèíå áåðãåí 
ìàåãèíäå áèëäèðäè. Àíûí 
àéòûìûíäà êàíò äèàáåòè 
ºëêºá¿çäº òåç êºáºé¿ï æàò-
êàí èëäåòòåðäèí êàòàðûíà 
êèðåò. Èëäåò òóêóì êóóéò. 
Àíäàí ñûðòêàðû îðãàíèçìäèí 

ñòðåññ áîëóóñó äà êàíò äèà-
áåòèíå àëûï êåëåò. Àíäûêòàí 
ýíäîêðèíîëîã èëäåòòè æà¢û 
àíûêòàãàí ó÷óðäà äàðûãåð-
äèí êå¢åøòåðèí òàê àòêàðóó 
ìåíåí îîðóíóí ê¿÷ºï êåòèøèí 
àëäûí àëñà áîëîò.

 Æàçã¿ë ÊÅÍÆÅÒÀÅÂÀ 
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erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

R

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

Башкы редактор
КЕРИМБАЕВ

Дыйканбек
Качкынбаевич

Êàáûëäàìà
62-38-75

Башкы редактордун 1-орун басары
ЧЕРБЕКОВ Алмаз – 62-38-77

Башкы редактордун орун басары
ТЕМИРОВ Таалайбек – 62-38-78

Коммерциялык директор
САТЫКУЛОВ Орункул – 62-19-06 факс

Жооптуу катчы
ЖУНУСОВ Асан – 62-38-71
Жооптуу катчынын орун басары
АЛТЫМЫШЕВ Атай – 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат жана экономика 
бєлїмї – 66-22-27
Маданият, илим, спорт жана туризм 
бєлїмї – 62-38-78
Сот-укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-38-74

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-18-64

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

 – рекламалык материалдар

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" АКсынын
басмаканасында басылды.

Бишкек ш., С.Ибраимов кєчєсї, 24

Áóéðóòìà ¹1197 Íóñêàñû 4630

Áàñóóãà 12.10.2020-æ. ñààò 21.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен єткєн 
катталуу кїбєлїгїнїн №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы 
кеўсе эмеректерин сатып алуу 

тууралуу жарыялайт. 
Баа котировкалары (сунуштар), «Кеўсе эмеректерин сатып 

алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган 
конверт тїрїндє 2020-жылдын 16-октябрына чейин саат 
10.00дєн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаа-
ры, Чїй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 
№117 иш бєлмєсїндє (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу їчїн (0312) 39-22-77 телефону 
жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу 

кайрылсаўыздар болот. 

Жеке ишкер Муратов Нурлан Тєлєбаевич 
(Êîä ÎÊÏÎ 29905928, ÈÍÍ 22010196800025) 

жеке ишкердїїлїгїн токтоткондугун билдирет. 
Áàðäûê äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èíäå êàáûë àëûíàò. 

Äàðåãè: Æàëàë-Àáàä îáëóñó, Êàðà-Êºë øààðû, 
Ïàíôèëîâ êº÷ºñ¿ ¹8-5. 
Òåëåôîí: (0770) 33-80-80. Ï/Ï-829 

Èçâåùåíèå

Специальный администратор ОсОО «SoTeL» (СоТеЛ)-банкрот 
ïðîâîäèò îòêðûòûé àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ äîëæíèêà 
ÎñÎÎ «SoTeL» (ÑîÒåË) -áàíêðîò ñî ñíèæåíèåì îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè íà 50%. 

ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß: 

¹
ëîòà

Íàèìåíîâàíèå
Ñòàðòîâàÿ öåíà

(ñîì)
Ñîñòîÿíèå

1 Îáîðóäîâàíèÿ ñâÿçè è ÒÌÖ â êîëè÷åñòâå 174 åäèíèö 132855,0 Ðàçíîå 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 22 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ë.Òîëñòîãî, 100. 
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó 
àäðåñó äî 17.00 ÷àñîâ 21.10.2020 ãîäà. Ëîò ¹1 ðàçäåëåí íà ïîä ëîòû è äîïóñêàþòñÿ ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå ïî îòäåëüíîìó ïîä ëîòó, ÷òî ïîçâîëèò ïðèîáðåñòè âûñòàâëåííûå îáîðóäîâàíèÿ 
è ÒÌÖ ïî îòäåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíèÿ íèæå ñòàðòîâîé öåíû â àóêöèîíå íå ïðèíèìàþòñÿ, è àóêöèîí 
ïðîâîäèòñÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ. Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ëèöà, âíåñøèå â êàññó ãàðàíòèéíûé 
âçíîñ â ðàçìåðå 10% îò ñòàðòîâîé öåíû ëîòà èëè ïîä ëîòà è ñòîèìîñòü âõîäíîãî áèëåòà: äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö – 500 ñîì, äëÿ ôèçëèö – 300 ñîì è äëÿ çðèòåëåé – 200 ñîì. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0556; 0706) 22-73-53. Í-67

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ïå÷àòè 
ÒÑÆ «Ñòàëèíêà» 

ÈÍÍ 01906201410175 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíîé. 

Í-068

Æå¢èøáåêîâà Ýðêåàéûì 
Æå¢èøáåêîâíàãà òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ×¹498379 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-069

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ ¹088-× 

íà èìÿ Ìàìáåòîâà Ìèðáåêà 
Æóìàêàäûðîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì 
Í-70

ОсОО «Ихсан-Орикс» 
объявляет о выплате доходов по именным 
процентным облигациям второго выпуска.

Âûïëàòà äîõîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ 2020 
ãîäà.

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

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 
ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 19 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà.

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

Ïåðâûé âûïóñê îáëèãàöèé ÎñÎÎ «Èõñàí-Îðèêñ» çàðåãèñòðèðîâàí 
Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì 
ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 12 àïðåëÿ 2019 ã. 
(KG 0202219117).

Í-072 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА» 
сообщает, что с 22 октября 2020 года 

производит выплаты доходов по именным 
процентным облигациям 

(4 апреля 2019 г. Государственной службой регулирования 
и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР 
внесена запись в Единый государственный реестр ценных 

бумаг в Кыргызской Республике о выпуске облигаций). 

Âûïëàòà äîõîäîâ ïî èìåííûì ïðîöåíòíûì îáëèãàöèÿì 
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïåðèîä ñ 22 îêòÿáðÿ 2020 ã. ïî 
5 íîÿáðÿ 2020 ã.

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

äåëüöåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äî-
õîäà ïî öåííûì áóìàãàì: 17 îêòÿáðÿ 2020 ã.;

 ´ Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì;
 ´ Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå-

÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæà-
òåëÿ îáëèãàöèé.

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå 
ïî òåëåôîíó: +996 (559) 610-025.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé Òåõíè÷åñêîãî 
ïàñïîðòà åäèíèöû 

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà 
èäåíòèôèêàöèîííûé 
êîä 7-06-01-1007-0113 

ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêîãî ð/íà, 
ñ.Êåïåð-Àðûê, óë.Áàêàñà, 4 

íà èìÿ Ûñûåâà Áåêòóðãàíà 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-73

ОАО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ 
КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ»

сообщает об итогах 
Годового общего собрания акционеров:

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 2 îêòÿáðÿ 2020 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Ôðóíçå, 429 Á
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: î÷íîå ãîëîñîâàíèå 
Êâîðóì ñîáðàíèÿ: 97,09%

Ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ íà Ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:

1. Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: Êóçèí À.À., Äþøåíáåêî-
âà Ñ.Á., Ñàáûðêóëîâà Á.Ì., Äæàïàðîâà ×.À., Íóðìàíáåòîâà Í.Ñ.

2. Óòâåðäèòü îò÷åò Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Óòâåðäèòü îò÷åò Ïðàâëåíèÿ î ãîäîâûõ ðåçóëüòàòàõ, ôèíàíñîâóþ 

îò÷åòíîñòü è îò÷åò îá èñïîëíåíèè ôèíàíñîâîãî ïëàíà (áþäæåòà) 
çà 2019 ãîä.

4. «Îò÷åò Ðåâèçèîííîé êîìèññèè» – ðåøåíèå íå ïðèíÿòî.
5. Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2019 ã.
6. Óòâåðäèòü ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû äèâèäåíäîâ çà 2019 ãîä.  
7. «Î äîïîëíèòåëüíîì âûïóñêå ïðîñòûõ àêöèé» – ðåøåíèå íå 

ïðèíÿòî.
8. Èçáðàòü âíåøíèì àóäèòîðîì ÎÀÎ «ÔÊÊÑ» íà 2020 ãîä - ïîáå-

äèòåëÿ êîíêóðñà ÎñÎÎ «Tax Law Audit». Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáå-
äèòåëÿ êîíêóðñà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ âèöå-ïîáåäèòåëåì ÎñÎÎ 
«Ýêêàóíòèíã-Àóäèò».  Óòâåðäèòü âîçíàãðàæäåíèå âíåøíåìó 
àóäèòîðó íå áîëåå 160 000 ñîì.

9. Èçáðàòü âíåøíèì àóäèòîðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ IT-àóäèòà ÎÀÎ 
«ÔÊÊÑ» íà 2020 ãîä - ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ÎñÎÎ «Êðåñòîí». 
Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ 
âèöå-ïîáåäèòåëåì ÎñÎÎ «Ìàçàðñ». Óòâåðäèòü âîçíàãðàæäåíèå 
âíåøíåìó àóäèòîðó íå áîëåå 210 000 ñîì.

10. Óòâåðäèòü ôèíàíñîâûé ïëàí (áþäæåò) íà 2020 ã.
11. Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå: Àíàðîâ Ðàõìàòèëëî 

Õàéòáàåâè÷; Êàìáàðîâà Ãóëüìèðà Òîêòîíàçàðîâíà; Îñìîíàëèåâà 
Ìýýðèìãóë Òóðñóáàåâíà.

12. Óòâåðäèòü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ÎÀÎ «ÔÊÊÑ» è 
ïðîèçâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå.

13. Óòâåðäèòü èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÔÊÊÑ».

14. «Îá óòâåðæäåíèè íîâîãî ïîëîæåíèÿ î Ðåâèçèîííîé êîìèññèè» -  
ðåøåíèå íå ïðèíÿòî.

Ìàéäàí àéûë ºêìºò¿í¿í 
Êàðà-Æûãà÷ àéûëûíûí 

òóðãóíó Òîêòîñóíîâ 
Òàæèáàéäûí íààìûíäàãû æåð 

ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ñåð. 
×¹769644  æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº Ìàìëåêåòòèê àêòû 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-154



Бїгїнкї кїндє ашыкча салмак, 
тактап айтканда, чоў курсак 
темасына токтололу. Менин 
оюмча, эркектерди да, аялдарды 
да бириктирген бир оор суроо 
бар - бул асылып турган курсак. 
Кєпчїлїгї мындай курсактан 
арылууну кыялданат, бирок 
бардыгы эле белгилїї бир иш-
аракеттерди жасоого даяр 
эмес. Бейтаптардын кээ бири 
пластикалык хирургиянын 
жардамына кайрылышат. 
Андыктан, суроолорго жооп алуу 
їчїн пластикалык хирург Карбалас 
Табалдиевге бир нече суроолор 
менен кайрылдык.

- Айтыўызчы, курсак эмне 
їчїн чоўоёт, ал эмнеге байла-
ныштуу?

- Томпойгон курсак, кєлємї кан-
дай гана болбосун кош бойлуу аял-
ды гана кєркїнє чыгарат. Башка 
учурларда, кїнїмдїк жашоодо єтє 
ыўгайсыз. Кєбїнчє зыяндуу тамак-
тануу, кыймылсыз жашоо образы 
жана ашыкча тамактануу курсак-
тын чыгышына алып келет. Єзгє-
чє кечки тамакты чын жїрєктєн 
жана адатта уктаар алдында иче-
биз. Жеген тамагыбыз ун жана куу-
рулган тамактардан турат. Даам-
дуу тамак жегенди, єзїбїздї эрке-
леткенди жакшы кєрєбїз. Єзгєчє 
кыргыздарда той-топурлар, май-
рамдар, мааракелер єтєт. Їч ирээт 
тамактан жеп, кыймылсыз їйгє ба-
рып жатып алабыз. 

Белинде пайда болгон май менен 
кїрєшїї їчїн бул процесстин эм-
неден келип чыккандыгын анык-
тоо керек. Кєпчїлїк адамдар се-
мирип кеткендигин актоо їчїн ге-
нетикалык  єзгєчєлїктєргє байла-
ныштырат, бирок бул  ойдон чыга-
рылган нерсе. Кєптєгєн изилдєє-
лєрдїн натыйжалары дїйнє калкы-
нын 5%ында мындай єзгєчєлїктєр 
бар экендигин далилдейт.

- Операциясыз ашыкча сал-
мактан жана чоў курсактан 
арылууга болобу?

- Билесизби, дайым эле опера-
циялардын жактоочусу эмесмин. 
Консультацияларда денесин ка-
рап, спорт менен машыгууну кєп 

сунуштайм. Бул сєз айкашын кєп 
айткым келгендей – ден-соолукта 
болуу мода. Бїгїн да абдан ак-
туалдуу. Ден соолугуўуз чыў бол-
со, жан дїйнєўїз чыў болот. Эгерде 
сиз жумасына 3-4 жолу спорт залга 
барууга убактыўыз жок болсо, ан-
да жок дегенде жумасына бир жо-
лу чуркай баштаўыз. Бул бекер, ан-
дан тышкары, сизге эч кандай жаб-
дуулар, кымбат баалуу кийимдер-
дин кереги жок, бизде сейил бак-
тар жана чуркай турган жайлар же-
тиштїї.

Бейтаптардын кєпчїлїгї ойло-
гондой: “абдоминопластика ашык-
ча салмактан куткарат” деген туура 
эмес. Ашыкча курсактан куткары-
шы мїмкїн, бирок, бїтїндєй дене-
деги майлардан куткарбайт. Опера-
ция жасоону чечсеўиз дагы, дене 
тарбиядан баш тартпаўыз.

- Ал эми бейтапка операция 
жасалып, ашыкчасын алып сал-
са кандай болот?

- Эгерде кєнїгїїлєрдї жасоого 
убакыт да, эрк да табылбаса, анда 
мындай абалдан чыгуунун бир га-
на жолу бар, ал ичтин абдоминоп-
ластикасы. Кєптєгєн аялдар жа-
на эркектер арыктаганды кыялда-
нышат. Биздин єлкєдє дагы, Гол-
ливудда дагы кєптєгєн белгилїї 
инсандар пластикалык хирург-
дардын жардамына кайрылышат. 

Абдом и ноп лас т и к а 
чындыгында натыйжа-
луу хирургиялык жол.

- Курсактын абдо-
минопластикасын 
жасоого мїмкїн бол-
богон учурда, кандай 
каршы кєрсєтмєлєр 
бар?

- Абдоминопласти-
ка – татаал процедура. 
Башкалардай эле, буга 
каршы кєрсєтмєлєрдїн 
эки тїрї бар. Биринчи-
си, абсолюттук: жїрєк, 
бєйрєк жетишсизди-
ги; аутоиммундук (ту-
тумдаштыргыч ткан-
дардын, муундардын 
оорулары), эндокрин-
дик системанын ишин-
деги бузуулар, семирїї 

3-4 градус, кан оорулары, жаш ку-
рагы. Экинчиси, салыштырмалуу: 
дененин жалпы абалы, ар кандай 
сезгенїї оорулары, респиратордук 
оорулар, ошондой эле аял кош бой-
луулукту пландап жатса абдоми-
нопластика жасалбайт.

- Абдоминопластикадан ки-
йин кандай кыйынчылыктар 
болушу мїмкїн?

- Билесизби, операциянын бир 
нече тїрлєрї бар экендигин бел-
гилей кетїї керек, анткени сєз аб-
доминопластика жєнїндє болуп 
жатат. Бул ичтин классикалык аб-
доминопластикасы; вертикалдык 
кесїї аркылуу абдоминопластика; 
чыўалуу каптал; мини абдоминоп-
ластика; липосакция менен айка-
лышкан абдоминопластика. Ме-
нин оюмча, ар бир тїрї жєнїндє 
сєз кылуунун кажети жок, анткени 
кєпчїлїгї медициналык термино-
логияны жакшы билишпейт. Кон-
сультацияда мунун бардыгы бей-
тап менен талкууланат. Негизинен 
адам пластикалык хирургияга жет-
кирбей, ашыкча семирїїдєн сакта-
нып, єзїн-єзї кєзємєлдєшї керек. 
Ар бирибиз эркибизди бекем кар-
мап, спорт менен машыгалы. Спорт 
менен машыгуу денени чымыр сак-
тап, ден соолукту бекемдейт.

Асел БАРЫКТАБАСОВА

Кєп тармактуу 
«Жетиген» журна-
лынын жаўы саны 
жарык кєрдї. Же-
ти облуска желдей 
тараган жагымдуу 
жаўылыктары ме-
нен айырмалан-
ган журналды ба-
рактап, салтты буз-
бай улам-улам жа-
ўы табылгаларды 
сунуштап окурман-
дарын кубандырып 
жатканына кїбє бо-
лосуў. Албетте, баа-
рын тизмектеп чы-
гуу кыйын. Ошент-
се да айрымдарына 
токтоло кетели: 

Журт сыйлаган 
жазуучу Жунай 
Мавлянов 

Кыргыз эл жа-
зуучусу Жунай Мавлянов 
жазуучу жана журналист га-
на эмес, улуу устат катары да 
журтубузга таанымал. Мы-
на ушул улуу устат жєнїндє 
акын Бактыгїл Чотурова эс-
керет: 

Жунай агай журт 
       сыйлаган жазуучу, 
Сєздї баалап сєздїн 
            кенин казуучу. 
Барктап мезгил 
    барактары заманга,
Бакты берген 
        тагдырдан чоў жазуучу. 

Ыр ханышасы 
Саламат Садыкова 

Кыргыз эл артисти Сала-
мат Садыкованын чыгарма-
чылыгын, турмуш штрихте-
рин жазуучу Султан Раев тар-
тыптыр:

… Лос-Анджелес. 2008-жыл. 
Америкага иш сапар менен 
барып… Америкада жашаган 
кыргыздардын сыйын кє-
рїп жатканбыз. Аялдардын 

арасында кыргызстандык 
бир орус орто жашап калган 
аял бар эле. Америкалыкка 
кїйєєгє чыккан. Бир маал-
да кол сумкасынан флешканы 
алып чыгып, радиого койду. 
Радиодон Саламат Садыко-
ванын аткаруусундагы «Кыр-
гыз жери» жаўырды. Ырдын 
акыркы куплетине келгенде 
баягы кыргызстандык орус 
кыздын кєзїнєн жаш атып 
чыкты. Ал «Кыргызстанды 
сагындым» деп эчкирип ый-
лап жиберди. Саламат Са-
дыкованын обонун коштоп 
ырдап жаткандардын баары 
орус аялга кошулуп ыйлаш-
ты...

Мындан сырткары «Тїш 
аян берет дегенге ишенесиз-
би?», «Табият табышмагы тї-
гєнбєйт», «Кїзїндєгї куса-
лык», Календарда кїздїн ба-
рагы» тїрмєктєрїндєгї кы-
зыктуу материалдар менен 
кошо тїрдїї кеўештер бе-
рилген. 

Асан ЖУНУСОВ

Єткєн аптада Мамлекеттик 
тилдин 31 жылдыгына 
арналган “Китеп – 
билим булагы” сынагы 
жыйынтыкталды. Бишкек 
шаарында 31 жылдыкка карата 
бир айлыктын алкагында 
окуучулар арасында єткєн  
“Китеп – билим булагы” офлайн-
сынагы жыйынтыкталды.

8-октябрда Бишкек шаардык 
Билим берїї башкармалыгы та-
рабынан №2 орто мектептин ба-
засында 6-11-класстын окуучула-
рынын “Китеп – билим булагы” 
офлайн-сынагынын жеўїїчїлє-
рїн сыйлоо иш-чарасы болуп єт-
тї. Иш-чарага Президентке ка-
раштуу Мамлекеттик тил боюнча 
улуттук комиссиянын тєрагасы  
Назаркул Ишекеев, Бишкек шаа-
рынын мэриясынын вице-мэри 
Виктория Мозгачева, Кыргыз би-
лим берїї академиясынын про-
фессору Сулайман Рыспаев жа-
на сынактын жеўїїчїлєрї ка-
тышты.

Иш-чаранын алкагында 

Мамлекеттик тил боюнча улут-
тук комиссиянын сыйлыкта-
ры билим берїїдє мамлекет-
тик тилге салым кошкон мыкты 

кызматкерлерге ыйгарылды. 
“Китеп – билим булагы” сынагы-
на Бишкек шаарынын жалпы би-
лим берїї уюмдарынын окутуу 

кыргыз, орус тилинде жїргїзїл-
гєн мектептеринин 6-11-класста-
рынын окуучулары, жалпы 250 
окуучу катышты. Жобого ыла-
йык  15-18-сентябрда 6-класстын 
окуучулары  “Башка тилди жан-
дай жакшы кєрсєм да, єз тилим-
ди сїйгєнїмдєн жаўылбайм” де-
ген  темада дил баян жазышты. 
Жогорку класстын окуучулары 
– 7-класс А.Токомбаевдин “Кїї-
нїн сыры” аўгемесинен, 8-класс 
Ч.Айтматовдун “Эрте келген тур-
налар” повестинен, 9-11-класс 
Т.Касымбековдун “Адам болгум 
келет” повестинен берилген тап-
шырмаларды аткарышкан.

Сынактын шаардык турунда 
9-11-класстын 1-орунду алган 
окуучулары  “Адамга эў кыйыны 
– кїн сайын адам болуу” тема-
сында эссе-дил баян жазышкан.

Баш байгеге 100 миў сомдук 
акыркы їлгїдєгї мобилдик те-
лефон, 1-орун їчїн 16 даана ве-
лосипед, 2-орун 16даана гирос-
кутер, 3-орун 16 даана планшет, 
андан сырткары экиден ашык 
окуучусу 1-2-орунга ээ болгон 4 

кыргыз тили жана адабияты му-
галимине ноутбук, эў негизгиси 
ушул окуучуларды даярдаган 52 
мугалим їч кїнгє Ысык-Кєлгє 
эс алуу їчїн жолдомо коюлган.

“Китеп – билим булагы“ 
кароо-сынагында баш байгеге 
татыктуу болгондугу їчїн Ар-
дак грамота жана акыркы їлгї-
дєгї 100 миў сомдук мобилдик 
телефон менен №38 мектеп-
гимназиясынын окуучусу Бак-
тыбек уулу Байэл, Ардак грамо-
та жана Ысык-Кєлгє їч кїндїк 
жолдомо менен мугалими Ку-
шубакова Салима Керимбаев-
на сыйланды. 1-орунду алган 
окуучулар Ардак грамота жана 
велосипеддер, 2-орунду алган 
окуучулар Ардак грамота жана 
гироскутерлер менен, 3-орун-
ду алгандар Ардак грамота жа-
на планшеттер менен сыйланыш-
ты. Ал эми мугалимдери Ардак 
грамота жана Ысык-Кєлгє їч 
кїндїк жолдомо менен сыйла-
нышты. 

Асел БАРЫКТАБАСОВА

Тил сынагы

Пластикалык хирургия Жети облус кїтїп окуган

“БАШКА ТИЛДИ ЖАНДАЙ ЖАКШЫ КЄРСЄМ ДА, 
ЄЗ ТИЛИМДИ СЇЙГЄНЇМДЄН ЖАЎЫЛБАЙМ”

АШЫКЧА СЕМИРЇЇДЄН АЛЫС БОЛОЛУ «ЖЕТИГЕН» ЖУРНАЛЫНЫН 
ЖАЎЫ САНЫ ЧЫКТЫ
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