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ЖРТга КАТТОО БАШТАЛДЫ

“Адам тагдырына 
калыс кароо 
кадыр-барк 
алып келет”

Аман БОКОМБАЕВ:

“Тапкан пайдага 
жараша салык 

тєлєєнї кепилдик 
кылат”

5-БЕТТЕ

“Менин ишиме 
эл єз баасын 

берет”

Акылбек ЖАПАРОВ:

Майрамбек АЖЫБАЕВ:

9-БЕТТЕ

Кыргыз Республикасында 14-февралдан баштап мектеп 
бїтїрїїчїлєрїн жалпы республикалык тестирлєєгє каттоо башталды.
Бул туурасында Билим берїї жана илим министрлигинин Мектеп, 
мектептен тышкаркы жана кошумча билим берїї департаментинин 
башчысы Марат Їсєналиев маалымат жыйынында билдирди. ЖРТга 
каттоо 6-апрелге чейин улантылып, ага катышууну каалоочулар 
онлайн режиминде да каттала алышат. 

Саламаттык сактоо министрлиги айдоочулук кїбєлїк алуу 
їчїн 083, ЖОЖго тапшыруу жана ишке орношуу їчїн 
талап кылынчу 086, майыптыкты алуу боюнча 088 жана 
убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча справкаларды 
автоматташтыруу зарылдыгын кароодо. Кошумчалай кетсек, 
учурда психоневрологиялык жана наркологиялык каттоодо 
жоктугу боюнча справка автоматташтырылган. Саламаттык 
сактоо министринин орун басары Б.Жангазиевдин маалымат 
жыйынында билдирїїсї боюнча 2021-жылы мындай 
багыттагы 90 миў даана справка берилген. 

Коронавирус илдетинин жайылышына байланыштуу Германия 2020-жылы 
чет элдик жарандардын єлкє аймагына кирїїсїнє тыюу салган. 2022-жылдын 
13-февралынан баштап Германия Дары каражаттарынын Европалык 
агентствосу жактырган вакцина менен эмдєєнїн толук циклинен єткєн чет 
элдик жарандар кире ала тургандыгын жарыялады. Кыргыз Республикасы 
Германияга кирїїгє тыюу салган мамлекеттердин тизмесинен чыгарылган. 
Андыктан ал жакка барууну каалагандар виза алуу їчїн Германиянын 
Бишкектеги элчилигине арыз менен кайрыла алышат.

Саламаттык сактоо министрлиги айдоочулук кїбєлїк алуу 

КАЛК ЇЧЇН ЫЎГАЙЛУУ

ГЕРМАНИЯ ЭШИГИН АЧТЫ

КАЗЫБЕК 
КАЗАЛЧЫ 

Казыбек казалчы акталды. Казыбек 
казалчынын 120 жылдыгын утурлай 
мындай чечимди Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Соту кабыл алды. 
Чечимге ылайык СССРдин Аскердик 
трибуналынын жана Жогорку Соту-
нун єкїмдєрї жокко чыгарылды. Учу-
рунда “тар заман”, “зар заман” деп єзї 
жашаган доордун оош-кыйыштарын 
ырдап келген акындын чыгармачы-
лыгы реакциячыл деп бааланып, ба-
сып чыгарууга тыюу салынган. 

Казыбек Мамбетимин уулунун 
ишин жаўы жагдайларга байланыш-
туу кайра кароо тууралуу єтїнїчї ме-
нен Башкы прокуратура Жогорку Сот-
ко кайрылган. Аны актоо боюнча де-
милгечи топту ырчы Токтобек Асана-
лиев жетектеген. 

3-4-БЕТТЕРДЕ
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КРнын Мамлекеттик катчысы Сїйїнбек 
Касмамбетовдун тєрагалыгында 16-февралда 
2021-2026-жылдарга инсандын руханий-адеп-
ахлактык єнїгїїсї жана дене тарбиясы 
жєнїндє концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-
чаралар планынын бет ачары єттї.

Сїйїнбек Касмамбетов єлкєнїн єнїгїп-
єсїшїнє салым кошушу їчїн руханий жактан 
тапталган, дени сак, билим деўгээли єскєн, та-
рыхты мыкты билген, каада-салтты урматтаган, 
башка элдердин ишенимдерин сыйлаган, этнос-
тор аралык мамилелерди урматтаган, кєп тилди 
єздєштїргєн кыргыз жаранын калыптандыруу 
милдети тургандыгын белгиледи.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЭДИЛ БАЙСАЛОВ ТЄРАГА

Бириккен Улуттар Уюмунун Европа экономи-
калык комиссиясынын Аткаруу комитетинин 
120-кеўешмесинин катышуучулары БУУ ЕЭК Ту-
руктуу єнїктїрїї боюнча Аймактык форумунун тє-
рагалыгына КР Министрлер Кабинетинин Тєрага-
сынын орун басары Эдил Байсаловдун талапкерли-
гин жактырышты.

Иш-чара 2022-жылдын 6-7-апрелинде Женева шаа-
рында  єтєт.

ЖОЛУ 
ОЎОЛГОНДУН 
ИШИ ОЎОЛОТ

Президент Садыр Жапаров 
15-февралда Чїй облусуна бол-
гон жумушчу сапарынын алка-
гында Бишкек – Кара-Балта унаа 
жолун реконструкциялоонун жї-
рїшї менен таанышты.

Бул унаа жолдун жалпы узун-
дугу 52,5 чакырымды тїзєт. 
Анын 7,4 чакырымын реконст-
рукциялоо иштери уланууда. 
Калктуу конуштардагы реконст-
рукцияланган жолдун негизги 
унаа жїрїїчї бєлїгї алты тил-
келїї болуп, туурасы 3,5 метр-
ди тїзєт.

Мамлекет башчысы Бишкек-
тин тїндїк айланма жолун ре-
конструкциялоо жана Профсоюз 
кєчєсїн бойлой айланып єтїї-
чї жолдун курулуш долбоорлору 

менен таанышты. Бул долбоор-
лор ишке ашса жарандар їчїн 
єлкєнїн борборуна кирип-
чыгууда ыўгайлуулук жаралат. 
Президент тиешелїї министр-
ликке  курулуш иштерин єз уба-
гында жана сапаттуу жїргїзїїнї 
кєзємєлгє алууну тапшырды.

ИШКЕРЛЕРДИН 
САЛЫМЫ

Арматура чыгарууга адис-
тешкен «Азия Сталь» ЖЧКсы-
на барган Єлкє башчысы ата ме-
кендик ишкерлердин єлкєнїн 
социалдык-экономикалык тар-
магын єнїктїрїїгє кошкон єз-
гєчє салымын белгиледи. 

Їстїбїздєгї жылдын февра-
лында Россия-Кыргыз єнїктї-
рїї фондунун (РКЄФ) колдоосу 
менен ишке кирген бул ишкана 

кыргыз ишкерлери менен индия-
лык Doshi Technologies Pvt. Ltd 
компаниясынын катышуусун-
да тїзїлгєн. Завод курулуш ма-
териалдарынын — арматура-
нын єздїк наркынын импорт-
тук арматурага салыштырма-
луу 10%га чейин тємєндєшїнє 
шарт тїзєт. 

Россия-Кыргыз єнїктїрїї 
фондунун башкармалыгынын 
тєрагасы Артем Новиков єткєн 
жылы фонд тарабынан єндїрїш, 
агроєнєр жай, байланыш жана 
IT, транспорт, логистика, туризм 
жана башка тармактардагы 333 
долбоор 44,2 млн долларга кар-
жылангандыгын билдирди.

АЛГАЧКЫ АТА 
МЕКЕНДИК 
АВТОБУС

Андан кийин Президент Садыр 
Жапаров ата мекендик автобус-
тарды кураштыруу менен алек-
тенген «Белес.kg» ЖЧКсынын 
ишмердїїлїгї менен таанышты.

 «Белес.kg» ТС — WMI Code 
K59 уникалдуу кодун берген 
«SAE» (АКШ)  автоунаа инже-
нерлери тарабынан тастыкта-
ма алып, бул єндїрїштї уюш-
турууга жана дїйнєлїк компа-
ниялар менен кызматташууга 
жол ачкан. Пилоттук долбоор-
ду ишке ашыруу їчїн єнєктєш-
тєр менен тыгыз байланыш тї-
зїлїп, DAF Components (Нидер-
ланд), ZF Friedrichshafen AG (Гер-
мания), НПП ИТЭЛМА (Россия) 
жана SSAB (Швеция) чет элдик 
компаниялар менен тетиктерди 
алууга келишимдер тїзїлгєн. То-
лук кураштыруу кыргызстандык 
адистер тарабынан ишке ашкан-
дыктан, автобусту толугу менен 
ата мекендик продукция деп ай-
тууга болот. Учурда Евро 5 стан-
дартындагы дизелдик кыймыл-
даткыч менен жабдылган шаар-
дык жїргїнчїлєрдї ташуучу ав-
тотранспорттун сыноодогу їл-
гїсїн чыгаруу аяктады. Аба-
нын булганышы боюнча учур-
дагы кырдаалды эске алуу менен 
компания кезектеги сыноодогу 

їлгїсїн электр кыймылдаткычы 
менен чыгарууну чечкен.

Биринчи ата мекендик авто-
бусту Садыр Жапаров єзї рулга 
отуруп сынап кєрдї. Ал ата ме-
кендик єндїрїшчїлєрдї колдоо 
максатында мамлекет бул ишка-
нада чыгарылган 10 автобустун 
алгачкы партиясын сатып ала-
рын айтты. 

ИРИ ИШКАНА 
КЕЎЕЙЕТ

Жайыл районунун Кара-Балта 
шаарындагы “Вулкан плюс” 
ЖЧКсы тїзїлгєндєн бери 11 
жыл аралыгында єлкєдєгї тоо-
кен ишканалары жана цемент 
заводдору менен иштешип, те-
гирмендердин, майдалоочу жаб-
дыктардын, мештерди жана авто-
унаалардын тетиктерин чыгарып 
келе жатат. Єндїрїштїк кубат-
туулугу жылына 30 миў тонна. 
Акыркы 5 жылдын ичинде ком-
пания єлкєдєгї эў ийгиликтїї 
200 компаниянын катарына 
кирген. 2021-жылга товардык 
продукциянын кєлємї 727,5 
млн сомду тїздї. 

Ишкананын ишмердїїлїгї 
менен таанышкан  Садыр Жапа-
ров “Вулкан плюс” ЖЧКсынын 
тоо-кен таштарын майдалоочу 
шарларды жана металл буюм-
дарды куюучу линиясынын 
курулушу їчїн капсула салды. 
Курулушу аяктап ишке кирсе,  
ишкананын єндїрїмдїїлїгїн 
жылына 100 миў тоннага чейин 
жеткирїїгє мїмкїндїк берет. 
Ишкананын ишине канааттан-
ган Мамлекет башчысы ишкер-
лерди колдоо мамлекеттин эко-
номика тармагындагы артык-
чылыктуу багыттарынын бири 
экендигин белгиледи.

Єлкє жетекчиси Садыр 
Жапаров 16-февралда 
“Кєчмєндєр мурасы” 
Улуттук холдинг 
компаниясы” ачык 
акционердик коомунун 
ишмердїїлїгї боюнча 
жумушчу кеўешме єткєрдї.

Жыйындын жїрїшїн-
дє компания ата мекендик 
экономиканы, єнєр жай-
ды, гидроэнергетикалык 
потенциалды, санариптик 
технологияларды єнїктї-
рїїгє багытталган 32 дол-
боорду сунуштады. Ан-
да Ысык-Кєл облусуна це-
мент заводун куруу, єндї-
рїштїк кубаттуулугу жы-
лына 5 миллион тонна-
га жеткен “Кавак” кїрєў 

кємїр бассейнин, Куттисай, 
Талды-Булак, Андаш кенде-
рин єздєштїрїї бар. Андан 
сырткары  “Чоў-Кемин”, 
“Кара-Кєл” жана “Орто-
Токой” ГЭСтерин салуу, 

билим берїї жана IT тар-
магын колдоо жана єнїк-
тїрїї да каралган.  

Сунуш кылынган дол-
боорлордун концепциясын 
жактырган Садыр Жапаров 

компаниянын 2022-жылга 
карата бюджетин бекитип, 
долбоорлорду єз убагында 
жана сапаттуу ишке ашы-
руунун маанилїїлїгїн бел-
гиледи.

КУТТУКТОО
 Президент Садыр Жапаров 16-февралда Германия 
Федеративдїї Республикасынын Федералдык 
Президенти Франк-Вальтер Штайнмайерди экинчи 
мєєнєткє кайра шайланышы менен куттуктады.

Куттуктоодо: “Кыргызстан їчїн Германия менен 
єз ара пайдалуу кызматташтыкты єнїктїрїї артык-
чылыктуу мїнєзгє ээ жана биз кыргыз-герман єз ара 
мамилелеринин ырааттуу кеўейтилишине зор маани 
беребиз. 2022-жылдын 3-февралында Кыргыз Рес-
публикасы менен Германия Федеративдїї Респуб-
ликасынын ортосундагы дипломатиялык мамиле-
лердин тїзїлгєндїгїнє 30 жыл толду. Бул мєєнєт-
тїн ичинде эки єлкєнїн ортосунда достук мамиле-
лер тїзїлїп, учурда ар кандай чєйрєлєрдє кєп кыр-
дуу кызматташуу жигердїї єнїгїїдє”, - деп айтылат.

КОЙНУ КЕНЕН САРЫ-ЄЗЄН

“КЄЧМЄНДЄР МУРАСЫ”

КЕЛЕЧЕК МУУНДУН РУХАНИЙ-АДЕП-АХЛАКТЫК ЄНЇГЇЇСЇ
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- Акылбек Їсєнбекович, Жо-
горку Кеўештин депутаттары 
тарабынан сиздин дарегиўиз-
ге ар кандай сындар айтылып 
жатат. Депутат Жеўишбек 
Токторбаев: “Кумтєр” боюн-
ча маалыматты жашырууда. 
Акылбек Жапаров тєрєлгєндє 
еврейлер ыйлаган...” деп айт-
ты. Бул сын боюнча эмнелер-
ди айта аласыз?

- Мен парламенттин 3 чакы-
рылышынын депутаты болгом. 
Депутаттар кєп учурда чын-
тамашаны аралаштырып сїй-
лєшєт. Балким, ошондой болсо 
керек. Буюрса, “Кумтєр” боюн-
ча сїйлєшїїлєр аягына чыгайын 
деп калды. Марттын он бешине 
чейин канадалыктар менен сїй-
лєшїїнї тынч жыйынтыктоого 
макулдаштык. Жакынкы ара-
лыкта бул маселе тууралуу Пре-
зидент маалымат берет. Биз то-
лук маалыматтын баарын парла-
ментке дагы беребиз. “Кумтєргє” 
тышкы башкарууну киргизгенде 
эсебинде болгону 48 миў доллар 
акча бар болчу. Єзїўїздєр биле-
сиздер, бул эў чоў ири ишкана-
лардын бири. Канадалыктар 4-5 
жылдан бери кыргыздар бир кї-
нї мекемени єздєрїнє алат де-
ген ой менен даярданып эле жї-
рїшкєн экен. Алтындын баасы 
улам кєтєрїлгєн сайын кетки-
лери келбей жїрїптїр. Бирок, 
азыркы санарип технологиялар-
ды колдонуп, чет мамлекеттер-
деги банктарда эсептерди ачып, 
акчалардын баарын ошол жак-
та кармашчу экен. Жылдын ая-
гына чейин жалпы жонунан 326-
329 млн доллар киреше кєрдїк. 
Компанияга жїгїртїї їчїн бир 
айда 35 млн доллардан 50 млн 
долларга чейин капитал керек. 
Ошол акчаны алып койсок, бюд-
жетке салыктан башка 220 млн 
доллар таза киреше берип жа-
тат. Мурун “Кумтєрдї” башка-
рып жаткан канадалыктар 4 па-
йыз салыкты дагы тєлєбєй жїр-
гєн. Азыр аны дагы тєлєп жатат. 
Жалпысынан дїў кирешенин 18 
пайызын єлкєгє тєлєп берїїдє. 
Мурунку планга караганда 4,5 
млрд сом кєп акча тєлєп берди. 
Иш ачык-айкын жїрїїдє. Бирок, 
депутаттар сурап жаткан сырлар-
ды канадалыктар менен жабык 
эшик артында, акыркы сїйлє-
шїїлєр бїткєндєн кийин сиз-
дерге да айтып беребиз. 

- Єндїрїлгєн алтын кайда, 
кимге, канчадан сатылып жа-
тат? Ушул суроо коомчулук-
та кєп айтылып жатпайбы. 
Ачыктай аласызбы? Буга че-
йинки президенттер “Кумтєр-
дєгї” коррупцияга аралашкан 
деп айткан элеўиз. УКМК Ас-
кар Акаевди таптаза кылып 
кетирди. Аскар Акаевич дагы 
сизди кїнєєлєп келген...

- Мамлекеттик комиссиянын 
тєрагасы катары парламентте 
отчёт берип жатып, 2003-жылы 

“Центерра” компаниясы тїзїл-
гєндє австралиялык бир компа-
ния акцияларды алып, 44,3 млн 
долларга сатып кеткен, ошонун 
аягы биринчи президенттин туу-
гандарына келип такалганын 
айткам. Аны 2012-2013-жылда-
ры Башкы прокуратура теришти-
рип, далилдеп берген. Аялынын 
жакын туугандары качып жїргєн 
экен, алар дагы келип тастыкта-
ды. Кимиси кїнєєлїї же кїнєє-
лїї эмес экенин сот чечим чы-
гарып жатат. “Кумтєрдї” кыр-
гыз элине алып бергенде прези-
денттердин тагдыры мынчалык 
кейиштїї болбойт эле деп ой-
лойм. Садыр Нургожоевич ме-
ни комиссиянын тєрагасы кы-
лып чакырып жатканда, “Менден 
їчїнчї ирет президент суранып 
жатат, мен бул ишти аягына чы-
гара алам, тарыхын, механизмде-
рин билем. Кыргыздын кызык-
чылыгын коргой алчу юрист-
тер, иштетип кетчї кыргыздын 
жигиттери дагы бар. Бирок, сая-
сий эрк керек” – деп айткам. “Ал-
тынды кєргєндє периште дагы 
адашыптыр” дегендей, буга че-
йин президенттер дагы адашып 
жїргєн. Аларды кєргєн калган-
дары дагы адашып, “крыша” бо-
луп жїрїшкєн. Камчыбек Кы-
дыршаевич “крышалардын” баа-
рын жойгондуктан, 31 млрд сом 
казынага тїшїп жатпайбы. Акаев 
келип, мойнуна алып, тастыктап, 
коррупциялык учурлар болгонун 
айткандан кийин, “Центерра” 
компаниясы дагы сїйлєшїїлєр-
гє ыкчамыраак бара баштады. 

Ал эми 350 тонна алтын казып 
алып жаткан Россия дагы алтын-
ды сыртка чыгарган жери жок. 
Биздин алтын дагы сыртка чыкпа-
ды. Биз аны сатып, андан тїшкєн 
акчалардын баарын экономикага 
киргизип жатабыз. Ошондуктан, 
кабатыр болбоўуздар. Буга чейин 
410 тонна алтын сыртка чыгары-
лып сатылып кеткен. Биз мындан 
нары колубуздан келсе алтынды 
Кыргызстандын ичинде алып 
калсакпы деп жатабыз. Азыр ага 
Министрлер Кабинетинин, Улут-
тук банктын, бєлєк банктардын 
мїмкїнчїлїктєрї бар. 

- Жол маселеси аябай курч 
болуп турат. Бул тармакта ма-
селени чечїї їчїн кандай иш-
аракеттер жїрїїдє?

- Быйыл 20 миў тонна битум 
алып бергени жатабыз. Былтыр 

5-7 миў тонна битум алын-
ган эмес. 3 жолу тендер єткєр-
дїк, компаниялар келбей жатат. 
Ошондуктан, заводдорго тїз чы-
гып, алып келип беребиз. Бул єт-
кєн жылга караганда 4 эсе кєп 
жолдор оўдолот дегенди билди-
рет. Былтыр 70 миў чарчы метр 
жамоо иштери жасалса, быйыл 
400 миў чарчы метр жасалсын, 
250 миў метр жаўы жолдор са-
лынсын, райондук деўгээлдеги 
жолдорду оўдоону 650-730 км.га 
чыгарасыўар деп тапшырма бе-
рилген. Транспорт министрли-
гинде чоў реформалар жїрїїдє. 
Жакында “Кыргыз авто жолдо-
ру” деген мамлекеттик мекеме 
тїзїлдї. Жол фондусу тїзїлїп, 
акчаларын бєлїп бердик. Битум 
сатып алганы 4 млрд сом даяр. 
Мындан сырткары 400 техника 
алып беребиз. Тїштїк Корея, 
Россия, Кытай менен сїйлєшїп 
жатабыз. Бул жылы ирригация 
менен жолдорго абдан чоў кєўїл 
бурулууда. 

- Єзїўїздїн орун басары-
ўыз Эдил Байсаловдун иш-
мердїїлїгїнє кандай баа бе-
ресиз? Анын дарегине айтыл-
ган сындар жєндїї деп эсеп-
тейсизби? 

- Иш болгон жерде сын айты-
лат. Эдил Байсаловдун жогорку 
потенциалы бар деп эсептейм. 
Ал болгону эмоциясын башка-
рууну їйрєнсє эле туура жолдо 
баратат. Мен анын кээ бир масе-
лелерде колдоосун сезип жатам. 
Ага убакыт берсек, андан мам-
лекеттик деўгээлдеги мыкты же-
текчи чыгат. 

- “Акылбек Жапаров кыз-
маттан кетет экен” деген сєз 
чыгып, аны Президенттин 
маалымат катчысы тєгїндєп, 
“Узак мєєнєткє иштейт” деди. 
Єзїўїздїн чечимиўизде кан-
ча мєєнєттє иштейм дейсиз?

- Кечээги кїнгє бара албайт 
экенбиз, бїгїнкї кїн Кудайдын 
буйругу экен. Мага чейин кимдер 
келип кеткен эмес. Кеткенге да-
гы, иштегенге дагы даярмын. Эр-
теў менен 7де келип, тїнкї 10го 
чейин иштеп жатам. Эл, Прези-
дент Садыр Нургожоевич єз баа-
сын берет го деп ойлойм. Эконо-
микада сыйкырдуу таякча жок. 
Туруктуу єсїп-єнїгїп кеткен-
ге 3 жыл керек. Азыркы саясий 
жетекчилердин баары менден 
4-5 жаш кичїї экен. Президент 

“Кумтєрдєгї” алтын схемасынан 
баш тартты, бажы, салык, алко-
голдогу “крышаларды” талка-
лаган ушундай жол менен кет-
сеўер, мен 3 жылда баарын ор-
дуна коюп бере турган оюм бар 
деп, иштеп бере турган планым-
ды айтып жатам. 

- Казынаны 400 млрд сом-
го жеткизебиз деп айтып жа-
тасыз. Бул їчїн Салык жана 
Бажы кызматтарынан тїшкєн 
каражатты кєбєйтїї керек. 
ККМ азыр толук кандуу кир-
бей турат. Бажы кызматына 
кирешени кєбєйтєт деп бар-
ган жигит коррупцияга шек-
телип кармалды. Буга эмне 
деп жооп бересиз?

- Ал жигиттин кїнєєлїї же 
кїнєєлїї эмес экенин сот анык-
тайт. Ноябрь-декабрь айларын-
да планды толтуруп, 1 млрд 700 
млн сомго кєп болгон. Ошонун 
планы, реформасы менен январь-
февралда Бажы кызматы план-
дан кєбїрєєк акча тєктї. Мїчї-
лїштїктєрї болушу мїмкїн. Ал 
туурасында укук коргоо орган-
дары иштеп жатышат. Мен Ми-
нистрлер Кабинетинин Тєрага-
сы катары ал жигиттин ишине 
канааттанып эле жаткам. Быйыл 
бюджетти 400 млрд сомго жет-
кирели деген планды койгонбуз. 
Кийинки жылы 500 млрд сом-
го жеткизели деп жатабыз. ККМ 
аппаратын 1991-жылдан бери 
коюп башташыбыз керек бол-
чу. Буга чейинки президенттер, 
30дан ашык премьерлер “Мен-
ден кийинкилер келип койсун...” 
деп жїрїп, ушуга жеттик. Вице-
премьер-министр болуп келге-
нимде, дагы кийинкиге жылды-
рабыз дегенге болбой КНС тє-
лєгєндєргє электрондук счет-
фактураны киргиздик эле, иш-
керлер 5 айдын ичинде 5 трлн 
300 млрд сомго жакын товар-
ды бири-бирине сатышыптыр. 
Анын ичинен 744 млрд сомду 
патентке чыгыштап салышып, 
“кара тешик” жаралып калган. 
6 айдын ичинде бїтїндєй Ка-
закстан 698 вагон жыгач мате-
риалдарын алып келсе, биздин 
6 ишкерибиз Россиядан 1001 
вагон жыгач алып келген. Баа-
рын патентке таратып жибер-
ген. 1 кубун 6 миў сомдон кат-
таган дагы, базарда 15 миў сом-
дон 21 миў сомго чейин сатты-
рып жатат. Базарда турган киши 

500-1000 сом эле тєлєйт. Ошол 
їшїп соода кылган адамдан та-
кыр салык албайлы, 6 миў сом 
деп каттап, 15 миў сомдон сат-
тырып жаткан адамдан салык 
алалы деп жатабыз. ККМ аппа-
ратын колдонгондор 8 млн сом-
го чейин акча жїгїртїїсї болсо, 
эч нерсе тєлєбєйт. Муну баары-
на тїшїндїрїїдєбїз. Бирок, то-
варды кимден алдыўар, ИННди 
айтып койгула, биз эў чоў ки-
реше алып жаткандарды салык 
тєлєтєлї деп жатабыз. Ушуну эл 
туура тїшїнїш керек. 8 млн сом-
го чейин таптакыр салык тєлєн-
бєйт, 8 млн сомдон 30 млн сом-
го чейин тармагына жараша 1 же 
2 пайыз тєлєйт. Куранда кырк-
тын бирин тєлє дейт. Биз жїз-
дїн бирин бер десек, “Акылбек 
Жапаровду эртерээк айдабасак 
болбойт” деген кишилер парла-
ментте олтурат, аны билем. Пре-
зидент менен жолукканда дагы 
бир топ байлар “Эгерде "Салык 
Кодексин" Акылбек Жапаров жа-
зып чыкса, биз їчїн бир балээ 
болгону турат” дептир. “Єзїўєр 
окудуўарбы?” десе, “Жок, окуба-
дык. Акылбек Жапаров жазса, 
биз эми салык тєлєй баштайбыз” 
деп айтышыптыр. Колунда бар-
лар, байлар салык тєлємєйїнчє 
жетим-жесирлерди, майыптарды 
кантип багабыз?! Сиздердин жар-
дамыўыздар менен ушул боюн-
ча элге туура маалымат жетки-
зебиз деп ойлойм. ККМ аппара-
тын киргизїїнї базарларда гана 
тайм-аут алдык. Ал жакта хро-
нометраж жїрїп жатат. 1 рулон-
ду 3 же 30 сом деп каттап коюп, 
чет жактан келген жарандар са-
тат экен. Ошолордон салык ала-
лы десек да мага каршы чыгып 
жатышпайбы. Їшїп-шишип ба-
зарда тургандардан салык алгым 
жок, тонналап товар алып келип, 
кїнїнє 100-200 миў доллар соо-
да кылып жаткандар кыргыз-
дын мыйзамы боюнча милдет-
тїї тїрдє салык тєлєшї керек. 
Бїгїн же эртеў система єзгєрєт, 
сєзсїз салык тєлєшєт. Жакынкы 
аралыкта санарипке толук єтє-
бїз. Биз системаны єзгєртїїдє-
бїз, эл менен кїрєшкєнїбїз жок. 
Кечээ тийиштїї документке кол 
койдум, кєзємєл чекти чогултуу 
менен “Айфон” уюлдук телефо-
нун утуп алса болот. Мамлекет-
тик, муниципалдык кызматкер-
лерге, пенсионерлерге квартал 
сайын квартира коёлу деп жа-
табыз. Айтор, мен эл мененмин. 

- Россиянын “Русатом” иш-
канасы менен Кыргызстан ча-
кан атомдук электр станция-
сын куруу боюнча келишим-
ге кол койгону тууралуу маа-
лыматтар айтылган. Єлкєгє 
атомдук электр станция ку-
руунун кажети барбы?

- Биз азыр жаўы кылымга, жа-
ўы доорго єттїк. Нанотехноло-
гиялардын заманы болуп жатат. 
Коўшу Кытай мамлекети 100 
атомдук электр станцияларын 
курганы турат. Белоруссия куруп 
бїттї. Казакстандын президен-
ти “Биз дагы АЭС курабыз” де-
ди. Єзбекстанда куруу долбоор-
лору башталды. Бул бир кїндє 
эле курула турган нерсе эмес. 
АЭСти курууга 50 жылдан 100 
жылга чейинки єзїнїн циклде-
ри бар. Бизде коўшуларга окшоп 
кїчтїї реакторлорды курбасак 
дагы, чакан реакторлорды куруу 

Тїз суроого – тїз жооп

“МЕНИН ИШИМЕ ЭЛ ЄЗ БААСЫН БЕРЕТ”
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек ЖАПАРОВ:

КР Министрлер 
Кабинетинин Тєрагасы 
– КРнын Президентинин 
Администрациясынын 
жетекчиси Акылбек 
Жапаров 15-февралда 
маалымат 
жыйын єткєрїп, 
журналисттердин 
суроолоруна жооп берди.

(Уландысы 4-бетте)
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боюнча Энергетика министрли-
ги менен “Русатом” кол коюшту. 
Мунун їстїндє иштей беришибиз 
шарт. Окумуштууларыбыз, инже-
нерлерибиз даярдана бериши ке-
рек. Бїгїн болбосо эртеў атомдук 
станциялар дїйнє жїзїнє тарайт. 

- Сиз 100 чакан ГЭС, шамал 
жана кїндїн нурунан энергия 
алчу станциялар курулат деп 
айткан элеўиз. Бул долбоорду 
ишке ашыруу їчїн каражат 
кайдан табылат?

- Энергетика тармагы - биз-
ге эў чоў экспорттук потенциал 
алып келчї тармак. Гидроэнер-
гетиканын 10 пайызын гана кол-
донуп жатабыз. Єткєн жылы суу 
аябай тартыш болгондуктан, 
баарыбыз колубузда эмне деген 
байлык бар экенин тїшїндїк. 
Президент Садыр Нургожоевич-
тин тапшырмасы менен быйыл 
"Камбар-Ата-1" ГЭСнин бирин-
чи этабын єзїбїз баштаганы жа-
табыз. Жакынкы аралыкты Кар-
жы министрлиги 500 млн доллар-
га чейин Евро фонддорго, алардын 
рыногуна чыкканга аракет кылып 
жатат. Инфраструктурасын тї-
зїїгє 18, 8 млн доллар керек экен. 
Бул каражатты таптык, бюджет-
те бар. Буюрса, 1-апрелден тар-
тып ишти баштайбыз. "Камбар-
Ата-1" ГЭСинин курулушуна Єз-
бекстандын президенти Ш. Мир-
зиёев дагы абдан кызыкдар экен. 
Казакстанга болгон иш сапарымда 
казак президенти Касым-Жомарт 
Токаев дагы “Биз дагы ушул дол-
боорго катышсак болот эле” де-
ген оюн айткан. Биз алар келип 
бул долбоорго катышканга кар-
шы эмеспиз. Ким кандай шартта 
катыша турганы сїйлєшїїлєрдїн 
натыйжасынан болсо керек. Би-
рок, бул иштин алдында "Камбар-
Ата – 2" ГЭСинин экинчи агрега-
тын коё беребиз. Ушул жылдын 
аягына же кийинки жылдын май 
айына экинчи агрегат дагы иштеп 
калат. Мындан сырткары 4 чакан 
ГЭС курууну дагы єзїбїздїн кї-
чїбїз менен баштаганы жатабыз. 
Кыргыз-Орус єнїктїрїї фондусу-
нун негизинде “Бала-Саруу” ча-
кан ГЭСинин курулушу быйыл 
башталат. Долбоору бекитилип, 
тендер жїрїп жатат. “Бурулдай”, 
“Орто-Токой”, “Кара-Кєл” чакан 
ГЭСтерин “Кумтєрдєн” тїшкєн 
акчага курууга Президинтибиз 
жаўы ачылган “Улуу Кєчмєндєр-
дїн Мурасы” деген компанияга 
милдеттендирди. Єзїбїздїн чы-
гаан кыздарыбыз дагы бар экен, 
шамалдан энергия алуу їчїн 100 
агрегат коём деп жатат. Биз бол-
гон шарттардын баарын тїзїп 
беребиз. Токмокто кїндїн нуру-
нан 120 МВт электр энергия алчу 
станциянын курулушу башталат. 
Ысык-Кєл, Жалал-Абад, Ош, Бат-
кенде дагы ушундай станциялар-
ды курууну баштайбыз. 

“Айыл банк”, “РСК банк”, "Ке-
ремет" банктарынын уставдык 
капиталын 100 млн долларга 
жеткизебиз. Кепилдик фонддун 
негизинде “Єнїгїї” банкын 5 
млрд уставдык капиталы менен 
тїзєлї, андан кийин 5 млрд сом 
берип, аны дагы 100 млн доллар-
га жеткизели деп атабыз. Булар 
элдин банкы болгондон кийин 
элдин таламын аткарат. Элге 
узак мєєнєттєгї, їстєк пайызы 
аз кредиттер керек. Ушул жылы 
айыл чарбасына 6 пайызга чейин 
26 млрд сом кредиттерди бере-
биз. Булактардын баарын такта-
дык, 176 млн доллар кетет. Орто, 
чакан ГЭСтерди курганга Єкмєт 
кепилдик бергенге даяр. 

- Ишкерлерди коргоо боюн-
ча кандай аракеттер кєрїлєт?

- Каржы полициясы жоюл-
ду. Ал жоюлгандан кийин 5 
млрд сом салык кєбїрєєк тїшє 

баштады. Коррупцияга каршы 
кїрєшїї кызматы дагы жоюл-
ду. Ишкерлерди коргоо боюнча 
Башкы прокуратурада атайын 
башкармалык ачылды. Биз єт-
кєн менен алектенбей, бїгїн-
кї жана эртеўки кїн менен ал-
пурушуудабыз. Ишкерлерди ке-
тирбейбиз, тескерисинче сырт-
тан келем дегендер кєбєйїп жа-
тат. Дїйнє жїзї боюнча инвести-
циялардын кєлємї азайса, биз-
де тїз инвестициянын кєлємї 26 
пайызга кєбєйдї. Бизден кетип 
жаткан акчанын кєлємї былтыр-
кыга салыштырганда 20 пайыз-
га азайды. 

- “Асман” шаарын куруу ар 
кандай пикирлерди жаратып 
жатат. Бул долбоорду ишке 
ашыруу реалдуубу?

- Єзїнїн шаарын куруу кыр-
гыз элинин кыялы. Экология-
лык шаар куруу боюнча Прези-
дентибиздин кыялы иш жїзїнє 
ашат деп ойлойм. Биз азыр баш-
кы пландын їстїндє иштеп жа-
табыз. Аябай кызыктуу сунуш-
тар тїшїп жатат. Кызыккан ин-
весторлор дагы бар. АКШда иш-
теген єзїбїздїн жараныбыз Ка-
ракол шаарында IT шаарчасын 
курууну пландап жатат. Анын 
кыялы ишке ашса, эмнеге “Ас-
ман” шаарын куруу ишке аш-
пайт? Астана шаарын курабыз 
дегенде дагы кєпчїлїк ишенген 
эмес. Курушту, шаар єнїгїп жа-
тат. “Ташкент Сити” долбоорун 
карап кєргїлє. Ушундай мыкты 
кыялдарды ишке ашыруу єзїбїз-
дєн кєз каранды. 

- Бул долбоор Ысык-Кєлдїн 
экосистемасын бузат деген 
пикирлер дагы бар. Мындан 
сырткары, “Асман” шаарын 
курууну коррупцияга шекте-
лип кармалып, 2 млн сом ак-
ча тєлєп чыккан Тимур Фай-
зиевге берип жатасыздар. 
Президенттин кыялы Фай-
зиев менен ишке ашабы?

- Тимур Файзиевди кєптєн бе-
ри билем. Идеяга бай бала. Биз 
биринчи башкы планды тїзї-
шїбїз керек. Буга чейин бул ой-
кыял болсо, азыр биринчи этап-
ка кире баштадык. Буга ушул 
жигит жарайт. Ал энергиясын, 
талантын бизге дагы жумша-
шы керек экенин айтсак, макул 
болду. Фейсбукка чыгып, єзїнїн 
ой-пикирин эркин айтып, лекция 
окуп аябай кєнїп алыптыр. Єк-
мєттїн жумушуна келгенден ки-
йин тизгиниўди тартып, бирин-
чи жумушуўду жасап, жыйын-
тыгын кєрсєт деп айтып жата-
быз. 3-4 ай убакыт берип кєрєлї. 

- Апрелден баштап мугалим, 
врачтардын айлык акыларын 
кєбєйтєбїз деп жатасыз. Кай-
сыл булак жана кандай кєр-
сєткїчтє кєтєрєсїздєр?

- Айлык акыны, пенсия, жє-
лєк пулду салыктын гана эсеби-
нен кєтєрє алабыз. Чет мамле-
кеттерден грант алып, ошонун 
эсебинен 5-6 пайызга кєтєрїмїш 
болуп коюп элди алдап келген-
биз. Салык кїн сайын тїшєт, 
пенсия, жєлєк пул дагы кїн са-
йын алына турчу нерсе. Январ-
дын кєрсєткїчтєрї жаман эмес, 
февралдын кєрсєткїчтєрї дагы 
жакшы, март дагы жакшы болсо, 
социалдык тармакта иштеп, аз 
айлык алып жаткандардын баа-
рынын айлыктарын 1-апрелден 
50 пайызга, 1-октябрда дагы 50 
пайызга кєтєрєлї деп жатабыз. 
Милиция кызматкерлериникин 
болсо теўдейбиз. Революция 
болгондон кийин эле укук кор-
гоо кызматкерлеринин айлыкта-
ры кєтєрїлє баштайт. Бирєєнїкї 
жогору, бирєєнїкї тємєн кєтєрї-
лїп калыптыр. Эў азы милиция-
ныкы экен, аны чек арачы, про-
курорлордукуна теўейбиз. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

– Єткєн тарыхты карасак, 
дїйнєдєгї кайсыл мамлекет 
болбосун алдыга карай ылдам 
єнїгїшї їчїн биринчи саясий 
системаны єзгєртїї менен иш-
ти башташкандыгын байкай-
быз. Бул жерде биздин єлкє-
гє тиешелїї бир суроо пайда 
болот. Эмне їчїн Кыргыз Рес-
публикасынын эгемендигинин 
30 жылында элдик 3 револю-
ция болду? Себеби, мамлекет-
тин башкаруу бийлиги модер-
низация болбой, саясий систе-
ма єзгєрбєй кала берген. Ошен-
тип, бул жактагы реформа орду-
нан жылбай тура берип, элдин 
кїткєнїндєй натыйжа болбой, 
анан чыдамы тїгєнгєн эл ыў-
кылап менен бийликти кайра-
кайра алмаштырып келди.

“МОДЕРНИЗАЦИЯ” 
ДЕГЕН ЭМНЕ?

Бул суроого жооп бериш їчїн 
мисал катары Кытай Эл Респуб-
ликасын алсак болот. Єткєн кы-
лымдын жетимишинчи жылда-
ры алардын абалы єтє оор бол-
гон. Анан 1978-жылы Дэн Сяо-
пин бийликке келген. Ал бий-
ликти толук модернизацияла-
ган. Тактап айтканда, коом ме-
нен бийликтин ортосундагы ма-
милени теў салмактуу жолго са-
лып, жаўы саясий системаны 
кабыл алышты. Ушунун єзї мо-
дернизацияны тїшїндїрєт. Не-
гизи коом менен бийликтин ор-
тосунда жакшы карым-катнаш 
орун алып, тїз байланыш жара-
лып, ошондой эле жаўы мамле-
кеттик институттар болмоюнча 
мамлекет єнїкпєйт. 

“БИР КЫТАЙ – 
ЭКИ СИСТЕМА”

Дэн Сяопин ишин Кытайда 
ачык саясат (политика откры-
тости) жїргїзїї менен башта-
ган. Тактап айтканда, “Кытай-
дын эшиги бїт дїйнєгє ачык, 
жакшы ниеттеги инвесторлор 
акчаўарды алып келип завод-
фабрикаўарды куруп иштете 
бергиле” деген. Кытай бийлиги 
менен жалпы эли биригип, 4 ба-
гытты оўдоо тууралуу чечимге 
келишкен. Алардын биринчиси 

– айыл чарбасы, 
экинчиси – илим, 
їчїнчїсї – коргоо 
жана коопсуздук 
маселеси, тєртїн-
чїсї – єнєр жай 
тармагы. Ошон-
дон кийин єздє-
рїнє Гонконг ме-
нен Тайванды ко-
шуп, “бир Кытай 
– эки система” деп 
чыгышты. Мын-

да марксистик-коммунисттик 
идеологиядан тайбайбыз деш-
кен. Алар: “Пландуу экономи-
ка сєзсїз болушу керек, ошол 
эле кезде рынок экономика-
сы менен да иштешебиз”, - де-
ген жаўы саясат жїргїзїштї. 
Ошентип, Кытай Эл Республи-
касы турмушка керектїї реал-
дуу багыттарды тутунуп, тїп-
кї идеологиясын сактап калды. 
Жыйынтыгында кубаттуу єнї-
гїїгє ээ болушту.

БИРДИКТЇЇ ЭЛГЕ – 
БИРДИКТЇЇ 
ИДЕОЛОГИЯ 
КЕРЕК

Ал эми биздин єлкє 30 жыл-
дан бери єз идеологиясын тап-
пай жїрєт. Аскар Акаев “3 жыл-
да Швейцариядай болобуз”, 
“Кыргызстан – жалпыбыздын 
їйїбїз” деди. Андан кийин Ор-
то Азиядагы “демократиянын 
аралчасы” аталдык. Батышты 
туурап, “парламенттик респуб-
лика болобуз” деп чыктык. Кєр-
сє, ага деле даяр эмес экенбиз, 
анын єтєсїнє да чыккан жок-
пуз. Ошентип, єткєн 30 жылда 
єз жолубузду таптакыр таппай 
койдук. 

Азыр Кыргыз Республикасы 
кайсыл жерде турат? Кайсыл ба-
гытты карманышы керек? Туу-
ра багытты табыш їчїн сєзсїз 
идеологиябыздын болушу за-
рыл. Ар ким “єз коктусундагы 
идеологиясын” алып келе бер-
гени туура эмес. Негизи бир-
диктїї элге – бирдиктїї идео-
логия керек. Мына ушул нерсе 
эгемендїїлїк мезгилинде атка-
рылбай калган. Демек, биз бий-
ликтин мамлекеттик башкаруу 
модернизациясын жасаган жок-
пуз, экинчиси – идеологиябыз-
ды таба албадык.

ПРЕЗИДЕНТ – 
ЖАЛПЫ УЛУТТУК 
ЛИДЕР БОЛУШУ 
ЗАРЫЛ

Жогоруда айтылган маселе-
лердин бардыгын биротоло че-
чип, тез арада экономикалык 

єнїгїїгє ээ болуу їчїн азыркы 
Президент Садыр Жапаров оп-
позиция, позиция, оў жээк, сол 
жээк дебей, єлкєбїздєгї аттуу-
баштуу таза инсандарды жана 
артында “илешкен эч нерсеси 
жок”, коррупцияга аралашпа-
ган акылдуу, билимдїї саясат-
чыларды (кары-жашына, кєз 
караштарына, диний ишеним-
дерине карабай) бириктирїї 
менен жалпы улуттук лидер 
катары элди алдыга баштап 
чыгышы керек. Мамлекеттик 
башкаруу бийлигин заман та-
лабына ылайык модернизация-
лап, саясий системаны єзгєр-
тїї менен улуттук идеология-
ны иштеп чыгуу зарыл. Ошон-
до гана єлкєбїз эл кїткєндєй 
ылдам жана натыйжалуу єнї-
гє баштайт.

МАМЛЕКЕТТИК 
ИДЕОЛОГИЯНЫ 
КАНТИП ИШТЕП 
ЧЫКСА БОЛОТ?

Ал їчїн улуу-кичїї дебей 
илим-билимдїї, коррупцияга 
малынбаган, алдыўкы кєз ка-
раштагы акылдуу, тажрыйба-
сы мол адамдардын тобун чо-
гултуп туруп, кыргыз элине 
керектїї идеологияны иштеп 
чыкса болот. Бул иштин ба-
шында Президент Садыр Жа-
паров єзї турушу керек. Ми-
салы, мен кєп жылдардан бери 
бул багыттагы материалдарды 
топтоп, Кыргыз Республика-
сынын мамлекеттик идеоло-
гиясынын айрым багыттары-
нын долбоорун жазып койдум. 
Бирок, аны коомчулукка алып 
чыкканга эрте деп ойлойм. Ал 
їчїн Мамлекет башчысы ушул 
багыттагы адис 5-6 адамды ча-
кырып, идеология боюнча до-
кументтин долбоорун даярда-
гыла десе туура болмок. Буга 
карата азыр 2-3 адамдан тур-
ган биздин топ даяр. Биз бир 
жылдан бери идеология дол-
боорунун їстїнєн иштеп жа-
табыз. 

Ошол долбоордо улуттук 
коопсуздук маселесинен баш-
тап бийликтин модернизация-
ланышы, улут биримдиги, илим 
жана єнєр жай, айыл чарба, сая-
сат, элдин социалдык абалы, са-
ламаттыкты сактоо маселеси, 
тышкы саясат, “маалымат согу-
шу” (мындай нерсе азыр Украи-
нанын тегерегинде катуу жїрїп 
жатат) жана башка маселелер-
дин бардыгы камтылган. Бир 
сєз менен айтканда, саясий сис-
теманы кантип єзгєртїїнїн ба-
гыттарын аныктап, талдап чык-
тык.

Азизбек ЧАМАШЕВ

Улуттук идеология

МАМЛЕКЕТТИН БАШКАРУУ 
БИЙЛИГИ ТОЛУК 
МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНЫШЫ ЗАРЫЛ

Мамлекеттик бир топ жогорку кызматтарда 
иштеген, экс-акыйкатчы, коомдук-саясий 
ишмер Токон Мамытов менен мамлекеттин 
экономикасын кантип єнїктїрсєк болот, ал 
їчїн кандай иштерди жасоо зарыл, канткенде 
эл кїткєндєй натыйжаларга жетише алабыз, 
улуттук идеологиябыз кандай болууга тийиш 
деген суроолордун тегерегинде ой бєлїштїк. Ал 
сєздї тємєндєгїдєй маселелерди ортого салуу 
менен баштады.

(Башталышы 3-бетте)



- Майрамбек Рысмендиевич, 
жаўы салык кодексин иштеп 
чыгууга кандай зарылдык 
болду?

- Мезгил талабынан улам са-
лык мыйзамдарын олуттуу тїрдє 
єркїндєтїї зарылдыгы бышып 
жетилди. Бизнес чєйрєсїндє-
гїлєр жана эксперттик коомчу-
лук менен талкуу жїргїзїлгєн-
дєн кийин тємєнкїдєй негизде-
мелер боюнча Салык кодексинин 
жаўы редакциясын иштеп чыгуу 
чечими кабыл алынган: 
1. Кыргыз Республикасынын 

салык мыйзамдарын заман-
бап экономикалык шарттар-
га адаптациялоо зарылдыгы; 

2. Салыктык жол-жоболорду 
санариптештирїїнї андан 
ары єркїндєтїї;

3. Ишкердик ишин жїргїзїїдє 
бирдей шарттарды тїзїї жа-
на кємїскє экономиканы 
кыскартуу;

4. Соўку 10 жыл ичинде Са-
лык кодексине єзгєртїїлєр-
дї киргизген 130 мыйзамды, 
салыктык башкаруудагы за-
манбап практикалык ыкма-
ларды эске алуу менен укук-
тук, техникалык жактан єр-
кїндєтїп иштеп чыгуу. 

Жаўы Салык кодекси жагым-
дуу инвестициялык климатты 
тїзїї мїмкїнчїлїктєрїн, таза 
атаандаштык їчїн шарттарды 
жана мыйзамсыз сооданы анык-
тоону камсыздайт.

Киргизилген єзгєртїїлєр ата 
мекендик єндїрїїчїлєрдї кол-
доого жана ата мекендик про-
дукцияны тышкы рынокко чы-
гаруунун натыйжалуу инстру-
менттерин тїзїїгє єбєлгє тї-
зєт. Ошондой эле ак ниет биз-
нести коргоого жана экономи-
каны кємїскєдєн чыгарууга ба-
гытталган. 

- Салык кодексиндеги эки 
салык режими боюнча тїшїн-
дїрмє берсеўиз?

- Салык кодексинде салык са-
лууга карата эки негизги мами-
ле каралган: жалпы салык жана 
атайын салык режими. 

Атайын салык режимине па-
тенттин негизиндеги салык, бир-
диктїї салык, эркин экономика-
лык аймактарда иштегендер їчїн 
салык режими, жогорку техно-
логиялар паркы жана майнинг 
салыгы, электрондук коммер-
ция чєйрєсїндєгї ишке салык-
тар кирет. 

Эгер ККМди милдеттїї тїр-
дє колдонуу боюнча талаптар 
аткарылганда товар жїгїртїїсї 
8 миллионго чейинки ишкерлер 
быйыл эч кандай салык тєлєш-
пєйт. 

Ал эми товар жїгїртїїсї 
же кызмат кєрсєтїї кєлємї 8 

миллиондон 30 миллион сом-
го чейинкилер айыл чарба про-
дукциясын кайра иштетїї, єндї-
рїштїк чєйрє жана соода їчїн 
накталай формада 4%, накталай 
эмес формада 2% салык тєлєйт. 

- Ал эми 30 миллион сомдон 
ашкан учурда кандай салык-
тар алынат?

- Учурда 30 миллион сомдон 
ашык жїгїртїїсї бар ири биз-
нестин субъекттери жалпы са-
лык режиминде иштешет.

Жалпы салык режиминде ки-
реше салыгы, сатуудан алынуучу 
салык, кошумча нарк салыгы 
(КНС) сыяктуу негизги салык-
тар каттоо босогосу жок каралат, 
башкача айтканда, бул режимдин 
бардык субъекттери КНС тєлєє-
чїлєр болот.

- Жогоруда атайын салык 
режимине патенттин неги-
зиндеги салык кирет деп айт-
тыўыз. Патент менен кимдер 
иштей алат жана аларга кан-
дай негизде салык чегерилет? 

- Мурда милдеттїї жана ык-
тыярдуу патент деп экиге бє-
лїнчї. Милдеттїї патентке му-
рунку салык кодекси боюнча ва-
люта алмаштыруучу пункттар, 
ломбарддар, стоматология, су-
луулук салону, унаа жуучу жай-
лар жана башкалар болуп 10 тїрї 
каралган . Азыр булардын баа-
ры атайын салык режимине ки-
рип калды. Себеби, милдеттїї 
патент жоюлуп, ыктыярдуу па-
тент калды. Ыктыярдуу патент-
тин негизиндеги иштин тїрлє-
рї оптималдаштырылмакчы. 
Аны менен иштеген жеке иш-
керлерге болжолдуу товар жї-
гїртїїсїнє, жайгашкан ордуна 
жараша салык ченемдери кою-
лат. Мисалы “Дордой” базарын-
да борбордук єтмєктєрдє соода 
кєлємї чоў болгондуктан алар-
дын патенти 8 миў сом болсо, чет 
жактары 1000 сомду тїзєт. Са-
лык чегерїїдє хронометраж де-
ген тїшїнїк бар. Мисалы, базар-
да 100 контейнер болсо анын он 
чакты контейнерине салыкчы-
лар отуруп, хронометраж жасайт. 
Бир кїндє орточо канча акча тї-
шєт, тапкан пайдасы канча жана 

башка учурлар эске алынып ор-
точо эсебин чыгаруу менен па-
тент баасы чыгат. 

Ушул жерде экономикалык 
иш жїргїзїї їчїн аянтты, анын 
ичинде базарлардагы (чакан ры-
ноктордогу), соода борборлорун-
дагы жана їйлєрдєгї соода орун-
дарын ижарага берген субъект 
ижара келишиминде ижарачы 
милдеттїї тїрдє ККМди колдо-
нуу талабы белгилениши керекти-
гин айта кетким келет. Талапты 
аткарбоо келишимди бир тарап-
туу тартипте бузууга алып келет.

- Аймактарда деле кичине 
эмес соода борборлору бар. 
Аларга кандайдыр жеўилдик-
тер каралганбы?

- Алар да патент менен иште-
шет. Калктын саны, жайгашкан 
жерине жараша салык єлчємдє-
рї белгиленет. Аймактардагы-
лар їчїн патент арзаныраак ка-
ралган.

- Коомдук тамактанууга 8% 
салык салууга нараазылык 
болуп жатат. Бул чындап эле 
кєп эмеспи?

- Бул боюнча маалымат алдым. 
Аны 6%га тїшїрїї боюнча мый-
замга єзгєртїї киргизїї їстїндє 
иш жїрїп жатат. 

- Айыл жериндеги дыйкан-
фермерлер їчїн баягыдай эле 
жер салыгы калдыбы?

- Айыл чарба салыгы алы-
нып ташталды. Соцфонддун 
гана тєлємдєрїн тєлєшєт. Мы-
на, шаарда товар сатсаўыз то-
вар жїгїртїїўїз 8 миллион-
го жетпесе бир тыйын да са-
лык тєлєбєйсїз. Айылда жер 
иштетсеўиз жер салыгын тє-
лєбєйсїз. Бул дал ошол кичи 
ишкерчиликке колдоо болуп 
жатпайбы. 

Дагы бир белгилеп койчу жак-
шы нерсе, тигїї тармагы їчїн 
бирдиктїї салык боюнча тє-
мєндєтїлгєн ченем кирди. Ти-
гїї тармагы 2027-жылдын 1-ян-
варына чейин жалпы товар жї-
гїртїї кєлємїнєн 0,25% єлчє-
мїндє гана салык тєлєйт. 

- Демек, салык тєлєєчїлєр 
їчїн реалдуу жана ыўгайлуу 
салык ченемдери киргизи-
липтир. Анда эмнеге нараазы-
лыктар болуп жатат деп ой-
лойсуз? 

- Кєбїнчє тїшїнбєстїктєр бо-
луп жатат окшойт. Бирок, бул са-
лык кодекси салык тєлєєчїлєр-
гє тапкан пайдаўа жараша са-
лык тєлєєнї кепилдик кылат. 

Мисалы, бїгїнкї кїнгє чейин 
“Дордойдо” 1-єтмєктє дїўїнєн 
саткан сатуучу менен чекене соо-
да кылган адамдын патенттик 
ставкасы бирдей болчу. Єтє чоў 
кєлємдє соода кылып, чоў пайда 
кєргєн адам менен чекене соода 
кылып анча-мынча пайда кєргєн 
адамдан бирдей салык алуудан 
кетип жатабыз. Бир айлык то-
вар жїгїртїї кєлємї 8 миллион 
сомго жетпесе эч нерсе тєлєбєгї-
лє деп жатат. А эгер чоў кєлєм-
дє товар жїгїртїїў болсо, ошо-
го жараша салык тєлєшї керек. 

- Президент “Дордой” жа-
на Ош базарларына барганда 
атайын тиркемени смартфонго 
жїктєп алып иштей берсеўер 
болот деп айтты. Мына ушул 
тиркеме боюнча айтсаўыз?

- Кассалык кєзємєлдєє маши-
нанын эки тїрї бар – аппарат-
тык жана программалык. Аппа-
раттык кассалык машиналар соо-
да тїйїндєрїндєгї маалымат-
тарды онлайн єткєрїп берїїчї 
аппарат болуп саналат. Ал эми 
программалык кассалык аппарат 
булар єздїк компьютерге, план-
шетке, уюлдук телефонго жїктєп 
алып, колдонгонго тиркеме ка-
тары иштелип чыккан. Ал акы-
сыз эле жїктєлїп алынат. Азыр 
программалык кассалык аппа-
раттарды 17 чарбалык субьект 
тейлеп жатат. Бул ишкерлер їчїн 
эў жеткиликтїї альтернатива ка-
тары кассалык аппараттын ролун 
аткарат. Бїгїнкї кїндє кассалык 
чектер кагаз жана электрондук 
болуп эки тїргє бєлїнєт. Элект-
рондук чектерди кардарлардын 
уюлдук телефонунун номерине 
смс катары же электрондук даре-
гине жиберсе болот. Эгерде иш-
кер программалык кассалык ап-
паратты иштетип жаткан учурда 
кардар кагаз тїрїндє чекти сура-
ган учурда чек басып чыгаруучу 
принтерин сатып алуусу керек. 
Принтер кымбат деле эмес, 1000 
сомго сатып алууга болот. 

Министрлер Кабинетинин тап-
шырмасынын алкагында ККМ-
ди соода тїйїндєрїндє жайыл-
туу максатында бїгїнкї кїндє 
мамлекеттик їлїшї бар "РСК 
банк", "Айыл банк" жана "Ке-
ремет банк" банктарына 9 миў 
даана гибриддик ККМ (пост тер-
минал жабдыгы орнотулган) жа-
йылтуу тапшырмасы берилген. 
Учурда РСК банкы тарабынан 
1300 гибриддик ККМ сатылып 
алынды. Ошондой эле Керемет 
банкы 1000, Айыл банкы 3000 
даана сатып берип, ишкерлердин 
соода тїйїндєрїндє орнотуу иш-
тери жїрїїдє. Андан сырткары 
да бїгїнкї кїндє Мамлекеттик 
салык кызматы (МСК) 10 000 
даана ККМ сатып алуусу їчїн 
221 млн сом бюджеттен бєлїї 
маселеси каралып жатат. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Жаўы салык кодекси

ТАПКАН ПАЙДАГА ЖАРАША САЛЫК 
ТЄЛЄЄНЇ КЕПИЛДИК КЫЛАТ
Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигине 
караштуу Мамлекеттик 
салык кызматынын Салык 
тєлєєчїлєр менен иштєє 
бєлїмїнїн башчысы 
АЖЫБАЕВ Майрамбек 
Рысмендиевич менен 
жаўы салык кодексинин 
айланасында маек 
курдук. 

“ЧЕКТИ ТАЛАП КЫЛ, СЫЙЛЫК АЛ”

Учурда мамлекетибизде кассалык-кєзємєлдєєчї машинаны кол-
донуу боюнча масштабдуу иштер жїрїп жатат. Ушул жерде мен са-
лыкчы катары жарандарыбызга кайрылып, кассалык чекти талап 
кылууга чакырат элем. Азыр Салык кызматтары бардык жерге кє-
рїнїктїї кылып жазып, илип койсо да кассалык чекти сураган эч 
ким жок. Баарыбыз мамлекетке жардам берели десек, кимибиз кай-
сы жерге барбайлы кассалык чекти алышыбыз керек. Азыр “Чекти 
талап кыл, сыйлык ал” деген долбоорду ишке киргизїї боюнча Ми-
нистрлер Кабинети карап жатат. Андыктан жарандарыбыз касса-
лык чекти чогултуп, лотереядан утушка ээ болушу толук мїмкїн. 

ЖАЎЫ САЛЫК КОДЕКСИНДЕ 
КАНДАЙ ЖАЎЫ ЭРЕЖЕЛЕР БАР?
- Салык тєлєєчї тарабынан салыктык милдеттенмелерди аткаруунун 

жеўилдетилген режимин колдонууну сунуштаган ченем киргизил-
ди. Бул - Салык тєлєєчї отчеттук маалыматтарды берген учурда 
анын салык карызы жок болсо жана салык отчету берилген учур-
дан тартып 15 кїндїн ичинде салык калдыгынын толук суммасын 
тєлєсє салыктык текшерїїнїн жыйынтыгы боюнча эсептелген туум-
дун жана салыктык санкциялардын 50%ын тєлєєдєн бошотуу де-
генди билдирет. 

- Салыктык текшерїїлєрдї жїргїзїї боюнча "аралыктан контроль" 
жаўы ыкмасы киргизилїїдє. Пландуу текшерїї аралыктан жїргї-
зїлїшї мїмкїн.

- Каржылоонун ислам принциптеринин негизиндеги салык салуу кир-
гизилди, демек ислам институттары жана мамлекеттери тарабынан 
экономиканын тармактарын каржылоону кєбєйтїї їчїн шарттар 
тїзїлєт. 

- Жаўы салык кодексинде чет єлкєлїк компанияларга ("GOOGLE" жа-
на башкалар) жана электрондук коммерцияларга салык салууну ка-
раган ченем киргизилген.

- Бир катар тармактар, анын ичинде зергерчилик, авиациялык тар-
мак (жогорку наркка байланыштуу учактарды алып келїїгє) КНС 
боюнча жеўилдиктер, ал эми электробустарды алып келїїгє КНС-
тен бошотуу каралган.

- Салык кодексинин ченемдеринин ортосунда карама-каршылыктар 
келип чыккан же салыктык укук мамилелерин жєнгє салуу їчїн 
зарыл болгон ченемдер жок болгон учурда салык же сот органда-
ры салык тєлєєчїнїн пайдасына чечим кабыл алышат.

- Милдеттїї патенттин жана салыктык контракттын негизиндеги са-
лыктар жоюлду. 
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Єнєр дїйнєсї

- Муратбек агай, улуттук 
консерваториянын тїзїлгє-
нїнє 30 жылга жакындап ка-
лыптыр. Бул убакыт аралы-
гында окуу жай кандай жол-
ду басып єттї. Азыркы аба-
лы кандай?

- Албетте, 29 жыл ичинде 
Улуттук консерватория кєптє-
гєн баскычтардан єтїп, чоў-чоў 
ийгиликтерге жетишти. Аракет 
кылсаў, берекет болот демек-
чи бїткїл дїйнєлїк, эл аралык 
масштабдарда талыкпаган ара-
кеттерди жасап, кыргыз элинин 
музыканттарынын кесипкєй-
лїгїн арттырууда жаныбызды 
їрєп, тынбай иштедик. 

Консерваторияны тїптєє 
менин идеям болгон. Бирок, 
окуу жайды ачууда кєп талаш-
тартыштар жаралганын жа-
шырбайм. Мезгил єзї дайыма 
адамдардан жаўыча иштєєнї 
талап кылып турат. Биз да эге-
мендїїлїк алган жылдарда єл-
кєдєгї музыканттардын кесип-
кєйлїк деўгээлин сактап калуу 
жана андан ары улантууга ба-
гыт алууну жоопкерчилик ка-
тары кабылдаганбыз. Анткени, 
элибиз таланттарга бай эмеспи. 
Чыныгы таланттар ошол жыл-
дары жогорку деўгээлдеги му-
зыкант болууну самашчу. Про-
фессионалдык музыканын чор-
дону болгон Италия, Франция, 
Англияга барып, чыныгы опера-
ны кєрсєк, уксак, оркестрлердин, 
дирижёрлордун ишин жанынан 
кєрсєк деп тилек кылышар эле. 
Эгер ошол мезгилде консервато-
рияны негиздебей, бул тармакты 
кароосуз калтырганыбызда кыр-
гыз профессионалдык, классика-
лык музыкасы эле эмес, жалпы 
маданиятыбыздын ал-ахыбалы 
азыркыдай деўгээлге жетпейт 
беле деген ой келет. Азыр биз-
дин таланттуу жигит, кыздары-
быз Европа, Россия, Америка єл-
кєлєрїндє эмгектенип жїрїшєт. 
Дїйнєнї кыдырып жїргєн мык-
ты таланттарыбыз бар. Єлкєбїз-
дєгї бардык оркестрлерде иште-
ген улан-кыздардын дээрлик баа-
ры биздин окуу жайдын тарбия-
лануучулары.

- Сиздин пикириўизде му-
зыкант деген ким, алар кан-
дай сапатка ээ болушат?

- Билесизби, чыныгы музы-
кант бул интеллектуалдык деў-
гээли бийик, билимдїї, мада-
нияттуу, чар тарабы тєп келген 
адам болот. Алардын аброю дїй-
нєдє дайыма жогору бааланып 
келген. Ал тургай кесипкєй му-
зыканттар руханий жактан эў 
бай интеллектуал адамдардын 
катарын толукташкан. Бирок, 
акыркы убактарда коомчулук  
классикалык музыканын баркын 
билбей, жеўил-желпи музыка-
га ыктап бара жатышканы ачык 
байкалат. Бул жаштардын жалпы 
эле жашоого, дїйнєгє болгон кєз 
карашы, психологиясы єзгєрїп 
баратканынан кабар берет. Мен 
ушул кєрїнїшкє тїйшєлєм, ка-
туу капаланам. Кандай болгон 
учурда да чыныгы классикалык, 

бийик деўгээлдеги музыка дайы-
ма жашашы керек. Аны алып жї-
рїїчїлєрдї даярдаган окуу жай-
лар мамлекет тарабынан кол-
доого алынып, элибиздин келе-
чеги їчїн иштеп турушу єтє за-
рыл деп эсептейм. Улуттук кон-
серватория 1993-жылы негизде-
лип, 1998-жылы “улуттук” деген 
статуска ээ болгон. Анда 4 фа-
культет жана 13 кафедра иштеп, 
500дєй студент билим алат. Тан-
далып келген студенттерибизге 
100дєн ашык белгилїї искусство 
ишмерлери, СССРдин эл артист-
тери жана КРнын эл артисттери, 
илимдин кандидаттары, доктор-
лору жана профессорлор жогорку 
деўгээлдеги музыкалык билим 
беришет. Ал эми бир нече жыл 
мурда окуу жайга Калый Молдо-
басановдун ысымы ыйгарылган.

- Окуу жайдын “улуттук” 
деген макамы бар. Єзгєчєлї-
гї эмнеде?

- Консерватория негиздел-
генден кийин мен бул окуу жай 
“Улуттук” деген макамды алуу-
су керек деген ойго келгем. Ант-
кени, башка жогорку окуу жай-
ларына салыштырмалуу мында 
30-50 миў студенттин ордуна 500 
гана тандалган таланттар оку-
шат. Андыктан, биз Кыргызстан-
да биринчилерден болуп “улут-
тук” деген макамды консервато-
рияга сунуштап чыкканбыз. Бул 
сунуш менен ошол учурдагы КР 
Президенти Аскар Акаевдин ка-
былдамасына баргам. Бирок, ал 
киши дароо эле: "Ой, Муратбек 
Акимович, чоў театрларда деле 
"академиялык", мамлекеттик де-
ген статусу бар го?!", - деп жыл-
майды. Ал киши ушундай макам 
болсо, мугалимдердин айлыгы да 
жогору болот деп мени бир че-
ти тамашалап, экинчиден сына-
гандай да таризде айтты. Ошондо 
мага “улуттук” деген сєз “улут-
чулдукка” жакындап кетпейби?! 
- дегендей суроону да узатканы 
эсимде. “Улуттук" деген сєздїн 
улутчулдукка такыр тиешеси 
жок экендигин ал жакшы биле-
рин туюп турсам дагы далилдєє-
гє аракет кылдым. Себеби, ошол 
кезде Европада ушундай макам 
алган оркестрлер кєп болчу. Ар 
бир єлкєнїн єзїнїн сыймык-
танган улуттук консерватория-
лары бар эле. Алар азыр да ийги-
ликтїї эмгектенип жатышат. Мен 
ошол окуу жайлар жана оркестр-
лердин ишмердїїлїгїн беш жыл-
дан ашык талдап, изилдеп кєрїп, 
“ улуттук” деген макам “жалгыз” 
же “элдин, мамлекеттин сыймы-
гы"деген тїшїнїктї берерин бил-
гем. Аскар Акаевге ушул нерсени 
тїшїндїрїп берген соў, ал макул-
дугун берип Кыргыз Республика-
сында биринчи болуп биздин окуу 
жай “улуттук” деген макамды 
алып, Кыргыз Республикасын-
да бул термин статус–макам ка-
тары киргизилген. Мен бул туу-
ралуу эч бир жерге маек берип 
айткан эмес элем. Сизге бирин-
чи жолу айтып жатам. 

- Консерваторияда канча 
мугалим эмгектенет?

- 119 жогорку квалификация-
луу мугалим эмгектенет. Алар-
дын аксакалдары жогорку му-
зыкалык билимди мурда чет 
єлкєлєрдєн алып келгендер. Ал 
эми жаш мугалимдерибиз кон-
серваториябыздын эле тарбия-
лануучулары. Жыл сайын бї-
тїрїїчїлєрдїн эў мыктыларын 
тандап, шыгы барларын оку-
туучу кылып алып калабыз. Не-
гизи адамдын калыптануусу-
на мугалимдин ролу абдан чоў. 
Мен єзїм тууралуу эле айта тур-
ган болсом "чыт курсак бала" ке-
зимде биздин айылга иштегени 
келишкен орус тилинен, дене 
тарбия жана музыка сабагынан 
берген їч мугалимге таасирле-
нип, ушул єнєр жаатын танда-
гам. Кийин музыкадан эў мыкты 
деген мугалимдерден сабак ал-
дым. Москвада окуп, Францияда, 
Германияда тажрыйба алдым. Эў 
оболу мени жакшы мугалимдер 
калыптандырган. Андыктан, мен 
да консерваториянын мугалим-
дери мыкты болсун деген аракет-
тин їстїндє жїрєм. Окуу жайга 
улуттук макамын алганда алар-
дын айлыктарын да жогору коюп 
берїї їчїн кєп эмгек жасадык. 
Бирок, азыр мындан кєп жыл-
дар мурда коюлган айлыктар са-
лыштырмалуу аз эле болуп кал-
ды. Маданият мекемелериники 
бир нече жолу кєтєрїлсє да, биз-
дики эмнегедир ордунда эле ту-
рат. Жакында тиешелїї тарап-
тарга кайрылып мугалимдердин 
айлыгын кєтєрїї боюнча маселе 
козгойлу деп турабыз.

- Музыкалык аспаптарды 
кайдан аласыздар?

- Музыкалык аспаптар 
боюнча маселе абдан оор. 
1996-1997-жылдары биз Япо-
нияга атайын долбоор жазып 
жєнєткєнбїз. Атайын "Кыргыз 
Республикасынын консервато-
риясына" - деп Япония мамле-
кетинин "Ямаха" фирмасы бизге 
бекер аспаптарды берген. 10 чак-
ты рояль, 2-3 пианино, бирден-
экиден музыкалык аспаптарды 
кыргыз бийлиги єзї кабыл алып, 
бизге єткєрїп берген. Ошондон 
бери аспаптарыбыз жаўылана 
элек. Маданият министрлиги ар-
кылуу да бирин-экин музыкалык 
аспаптарды алып жатабыз. Бизге 
учурда концерттик рояль абдан 
керек болуп турат. Бирок, жак-
шы музыкалык аспап єтє кым-
бат турат. 

- Музыкалык аспаптарды 
канчага чейин колдонсо болот?

- Музыканын бир єзгєчєлїгї – 
анын тїбєлїктїїлїгїндє. Нико-
ло Амати, Антонио Страдивари 
жана Джузеппе Гварнери сыяк-
туу музыкалык аспап жасоочу 
усталар жасаган аспаптардын 

баасын ченеп айта албайсыў, 
єтє кымбат. Алар да тїбєлїк-
тїїдєй сезилет. Казакстандык 
музыкант, скрипач Айман Му-
саходжаева убагында Казакстан-
дын президентине кайрылып жа-
тып, Страдиваринин скрипкасын 
алып бергилечи деп суранып ал-
дыртып алып, азыр да дїйнєнї 
кыдырып ойноп жїрєт. Билген 
кишиге ошол баалуу аспап мам-
лекеттин руханий байлыгы, ан-
дай баалуу музыкалык аспаптар-
ды сатып алган мамлекет єзїнїн 
эл аралык маданий середе ээле-
ген ордун тастыктайт.

- Кыргызстанда улуу уста-
лар Амати, Страдивари, Гвар-
нери жасаган аспаптар барбы?

- Биздин єлкєдє дээрлик жок. 
Бирок, биздин эки уулубуз чет 
мамлекетте ошол усталардын ко-
лунан жаралган скрипкада ой-
ноп жїрїшєт. Алардын бири – 
Даниэль Лозакович. Кыргызга 
жээн болот. Бул баланын атасы 
еврей, апасы кыргыз улутунан.                  
ММКларга берген маектеринде 
улутун сураган журналисттерге 
"еврейлерде эне тарабын айтат. 
Мїмкїн мен кыргызмын" деп 
жооп берип жїрєт. Ошол жаш 
жигит азыр дїйнєдєгї эў алдыў-
кы скрипачтардын бири. Азыр 
Швециянын борбору Стокгольм-
до жашайт. Ал эми биздин тар-
биябызды алып кеткен Жумаш 
Дурусалиев да Королдук окуу 
жайын бїтїрїп, Англияда тєбєсї 
кєрїнгєн музыкант-скрипач ка-
тары эў сыйлуу.

- Агай, сиз кєп аракет жасап 
келе жатасыз. Бирок, єзїўїз 
белгилегендей азыр коомчулук 
жеўил-желпи музыкага кєп ык-
тап баратат. Жаштар арасында 
кесипкєй музыкант болом де-
гендер азыр кєп элеби?

- Єзїн єстїрїїнї каалагандар 
кєп. Музыкалык билим алуу бул 
"ийне менен кудук казгандан" да 
кыйын иш. Биздин окуу жайдын 
студенттери кандай эмгек менен 
чыныгы классикалык музыкант 
болгонун єздєрїнєн сурасаўыз ай-
тып беришет. Окуу жайдын муга-
лимдери студенттер менен кїнїнє 
8 сааттан ашык практикалык тїр-
дє иштешет. Дегеле дїйнєлїк ке-
сипкєй музыканттар, компози-
торлор, дирижёрлор такыр эле эс 
албаган адамдар болушат. 

Бирок, кесипкєй музыкант бо-
лом деген жаштар кєп болгону ме-
нен ага кызыгуу жоголуп барат-
кандай сезилет. Эгер беш балл-
дык шкала менен алсак жоон ор-
то баа койсок болот. Бул биздин 
кїнєє эмес. Ал убакыттын єтїшї-
нє, коомдун єзгєрїшїнє жараша 
болууда. Азыр атайын техника-
нын жардамы менен оўой музы-
ка жасап, угууга кызыгуу кєп. Мен 

студенттериме дайыма телевизор-
го чыкканга, клип тартканга ара-
кет жасабагыла, силер мыкты му-
зыкант болсоўор телевидение си-
лерге єзї чуркап келет деп айтам. 

- Жакшы музыкант болуу 
їчїн талант маанилїїбї же 
эмгекпи?

- Студенттеримден дайыма 
бир кїндє канча саат бар деп 
сурайм. Алар 24 саат деп жооп 
беришет. Анда мен аларга биз-
дин музыканттар бир суткада "25 
саат" музыкалык аспапта ойно-
шу керек деп баса белгилейм. 
Анткени, чыныгы музыкант бо-
луу єтє кыйын. Музыкант кєнї-
гїїлєрдї жасап, машыгышы ке-
рек. Формасын сактоосу зарыл. 
Улуу музыканттарды єтє сый-
лайм. Мисалы, улуу дирижёр 
Валерий Гергиев єтє аз уктайт, 
кєп эмгектенет. Журналисттерге 
берген маектеринде учакта гана 
уктаарын айтып жїрєт. Музы-
канттар єзгєчє адамдар да. Алар 
музыканы, аспапты сезе билип, 
жан дїйнєсї менен ошол багытка 
сїўгїп кирип кетиши керек. Эгер 
таланты ташкындап турса, бирок 
жалкоолукка берилип, машык-
пай койсо ал формасын сєзсїз 
тїрдє жоготот. Музыкант фор-
масын жоготсо, ийгилик жара-
та албайт. 

- Азыр обончулар кєбєйїп, 
ал эми композиторлор азай-
ды го?!

- Композитор деп эў азы 15- 
20 жыл музыканы аркалап, би-
лим алган, чыгармачылык менен 
алектенген "фанат" адамдарды 
айтабыз. Мурда композиторлор 
союзу клавир, партитура, сим-
фония жазганды билет, "билими 
кїчтїї – миўди жыгат" деп музы-
канттарга ушул макамды ыйга-
рышчу. Азыр андай композитор-
лор бирлиги жок. Негизи, музы-
ка жазуу менен обон чыгаруунун 
айырмасы єтє чоў. Биз кєптєгєн 
обончулардын нота тааныбаган-
дарына же билими жетпегендер-
ге, обондорун нотага тїшїрїп 
берчїбїз. Мисалы, Калыйбек 
Тагаев, Рыспай Абдыкадыров, 
Асанкалый Керимбаев, Аксуубай 
Атабаевдер эч качан єзїн ком-
позитормун деп айтчу эмес. Биз 
обончубуз дешээр эле. Азыр бир 
обон чыгарып алып маашырлан-
гандар кєп. Бирок, музыка менен 
кесиптик жогорку деўгээлде ма-
миле тїзєм дегендер аз. Акыр-
кы мезгилде биздин консервато-
рияны бїтїргєн жаш профессио-
нал композиторлордун жоон тобу 
єсїп чыкты. Алар биздин ишени-
чибиз, элибиздин келечеги. Биз 
ошого чексиз кубанабыз, ушуну 
менен сыймыктанабыз!

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

"КОНСЕРВАТОРИЯ “УЛУТТУК” 
ДЕГЕН МАКАМ АЛГАН АЛГАЧКЫ 
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙ"

Кыргыз Республикасынын эл артисти, Калый Молдобасанов атындагы 
Кыргыз улуттук консерваториясынын ректору Муратбек БЕГАЛИЕВ:

2022-жылдын  18-февралы6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2020-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНДАГЫ 
№510 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА 2021-2025-ЖЫЛДАРЫ МАМЛЕКЕТТИК 
ТИЛДИ ЄНЇКТЇРЇЇ ЖАНА ТИЛ САЯСАТЫН ЄРКЇНДЄТЇЇ ПРОГРАММАСЫН 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2022-жыл – Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы

Ала-Тоо десе кыргыз элин, кыр-
гыз эли десе Ала-Тоону билебиз. 
Кылымдардан бери экєє эгиздей 
бири-бири менен бекем байла-
нышта келе жатышат. Ала-Тоодо 
жашоо-тиричиликтин булагы бол-
гон мєўгїлєр жатат. Ала-Тоодо да-
йыма ары-бери тынбай удургуп тур-
чу булуттар менен тазаланып тур-
ган таза аба бар. Тээ бийик аска кы-
рындагы кылдай ичке кыя жолдор 
менен чуркаган кайберендер, кєз-
гє илешпей секирген илбирстер, 
андан ылдыйраакта карышкыр, 
тїлкїлєр, аюулар, суурлар, айтор 
сейрек кездешїїчї жапайы жаны-
барлар бар. Ал эми жайыт жерле-
риндеги єсїмдїктїн тїрлєрї, гїл-
дєрїчї. Ушулар менен эриш-аркак 
болуп кыргыз эли эзелтеден бе-
ри кєчмєн турмушта жашап, Ала-
Тоону канына сиўирди. 

Мен чабандын баласы болуп ба-
ла кезимди тоолордо єткєргєн-
дїктєн Президент С.Жапаровдун 
2022-жылды “Тоо” жылы деп жа-
рыялаганы, мындай саамалыкты 
єткєн жылы БУУга мїчє єлкєлєр-
дїн колдошкондуктары мени ая-
бай кубандырды. Анткени, жай-
кысын ашуу ашып, жайлоого кє-
чїп кой айдап жїргєн мендей тоо-
лук жигиттерге, айрыкча Ала-Тоо 
аябай жакын сезилет. Июнь айы-
нын башында жайкы каникулга та-
рагандан кийин эле атам менен кой 
кайтарып, анан сыртка кетчїбїз. 
Бир тєєгє чатырды, їй оокатта-
рын жїктєп, аны жетелеген апам 
бизге кошулуп кой артында жїр-
чї. Тоўдогу Коўур-Єлєў ашуусун 
ашып кетчїбїз. Ашуунун тїбїнє 
барып конгон кездеги айланада-
гы кооздукту, сулуулукту айтпа, 
кєз жоосун алат. Аркайган аска-
лар, аны аралап ары-бери зуулда-
ган булуттар, тээ бийиктеги кыя 
жолдордон “шытыр-шытыр” этип 
кум-таштарды куюлткан кай-
берендер, шаркыраган суулар, 
жылт-жулт этип чокулары кїнгє 

чагылышкан Ала-Тоо. Мунун бар-
дыгы мага бїгїн жомоктой туюлат. 
Эмне дегенде алардын азыр куна-
ры качып, бозоруп турат. Ал кез-
де эч тїгєнбєчїдєй сезилген мєў-
гїлєр ээрип, суулар азайган, кыя 
жолдордон чубаган кайберендер 
сейрек. Кєк жатакта желге ырга-
лып турчу гїлдєрї да негедир аза-
йып, кєўїлсїз айлана томсорот. 
Жада калса кокту-колоттордо “аў-
куштап” куйруктарын бултактатып 
жїргєн суурлар да аз. Ар ким те-
риси їчїн ата берип, алар єтє эле 
азайып кеткен. Жаратылыштын 
мына ушундай жабыркап турган-
дыгын эл да жон териси менен се-
зїїдє. Жыл єткєн сайын кышкы-
сын кар аз жаап, дыйканчылык 
кылгандар кургакчылыктан жабыр 
тартышууда. Булардын бардыгы 
Жер шары боюнча аба 1-2 градуска 
жогорулап, Тїндїк муз океанын-
дагы, Антарктидагы муздардын, 
тоо кыркаларындагы мєўгїлєр-
дїн акырындап эришине алып ке-
лїїдє. Азыр єнїккєн кєп єлкєлєрдє 
абаны булгап, буза турган заттардан 
баш тартып, жашыл экономикага 
єтїї мерчемделїїдє. Аймагынын 
90 пайыздан ашыгын тоолор ээле-
ген єлкє катары Кыргызстан демил-
ге кєтєрїп, мєўгїлєрдї сактап, эко-
логияны коргоп калуу максатын-
да жакынкы аралыкта абаны бул-
гай турган нерселерден баш тар-
тып, газды, суу ресурстарын, Кїн 

энергиясын, шамалды пайдала-
нуучу иш-чараларды белгилєєдє.

“Сен ооруба, мен ооруюн Ата-
Журт”, деп илгери эле атактуу акы-
ныбыз Алыкул Осмонов айткан-
дай Ата-Журтту, Ала-Тоону оорут-
пай таза кармоо, таза сактоо ар би-
рибиздин жарандык парзыбыз. Єт-
кєн жайда Бишкектен алыс эмес 
Ала-Арча капчыгайына барып туш 
келди ыргытылган, жайнап жаткан 
таштандылардан кєўїлїбїз ирен-
жиди. Кооз жерге келип эс алдыў-
бы, ал жерди да сыйлап ала келген 
ыпыр-сыпырыўды ала кетип, таш-
танды таштоочу жайга таштабай-
сыўбы. Ушул оор ишпи? Жок, оор 
эмес, бирок кайдыгерлик, єз жерин 
сыйлабаган текеберлик їстємдїк 
кылып жатпайбы. Жерин сыйлаба-
ган элин сыйлабайт дейт. Ооба, таш-
тандыны бир кїн, эки кїн, бир ай та-
залайсыў. Адамдардын аў-сезимин 
тазаламайынча жерибизди дегеле та-
за кармоого мїмкїн эмес. Ошон їчїн 
ар кимибиз аў-сезимибизди єзгєр-
тїп, жашаган жерибизди, Ала-Тоону 
барктайлы. Элибиздин каны-жаны 
менен бир бїтїп, алардын жашоо-
тиричилигине эриш-аркак болуп ке-
латкан Ала-Тоо, тїбєлїккє бар бол!

Жума МАМБЕТОВ,
Эл аралык “Тїгєлбай Ата” 

коомунун сыйлыгынын ээси, 
акын, журналист

БАР БОЛ, АЛА-ТОО!

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2021-2025-æûëäàðû 
ìàìëåêåòòèê òèëäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà òèë ñàÿñàòûí 
ºðê¿íäºò¿¿ ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóóãà áºë¿í-
ãºí êàðàæàòòàðäû îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñàòûíäà, 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 
2020-æûëäûí 1-îêòÿáðûíäàãû ¹510 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà 2021-2025-æûëäàðû ìàìëå-
êåòòèê òèëäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà òèë ñàÿñàòûí ºð-
ê¿íäºò¿¿ ïðîãðàììàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 1-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"1. Áåêèòèëñèí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2021-2025-æûëäà-

ðû ìàìëåêåòòèê òèëäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà òèë ñàÿ-
ñàòûí ºðê¿íäºò¿¿ ïðîãðàììàñû (ìûíäàí àðû -                      
Ïðîãðàììà) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðà-
ëàð ïëàíûíûí àòêàðûëûøûíà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿-
ç¿¿ áîþí÷à æóìóø÷ó òîïòóí êóðàìû 2-òèðêåìåãå 
ûëàéûê.";

2) 2-ïóíêòóíóí 2-ïóíêò÷àñûíäàãû "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåò-
òèê òèë áîþí÷à óëóòòóê êîìèññèÿãà" äåãåí ñºçäºð 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó 
Ìàìëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí÷à óëóòòóê 
êîìèññèÿãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

3) 3, 4-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êà-
ðàøòóó Ìàìëåêåòòèê òèë æàíà òèë ñàÿñàòû áîþí-

÷à óëóòòóê êîìèññèÿ (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) àð áèð 
æàðûì æûëäûêòûí æûéûíòûãû áîþí÷à, îò÷åòòóê 
ìåçãèëäåí êèéèíêè àéäûí 25èíåí êå÷èêòèðáåñòåí 
Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóíóí æûéûíòûãû áîþí-
÷à îò÷åòòó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðñèí.

4. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.";

4) òîêòîì óøóë òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíå ûëà-
éûê ðåäàêöèÿäàãû 2-òèðêåìå ìåíåí òîëóêòàëñûí;

5) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí òèðêåìåñèíäå:
- î¢ æàêòûí æîãîðêó áóð÷óíäàãû "Òèðêåìå" äåãåí 

ñºç "1-òèðêåìå" äåãåí ñºç ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 7-ãëàâàñûíûí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðå-

äàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó ¿÷¿í òàëàï êûëûí-

ãàí êàðàæàòòàðäûí êºëºì¿ 2022-2025-æûëäàðãà 
237 550 000 ñîìäó ò¿çºò, àíûí è÷èíäå 2022-æûë-
ãà - 86 575 000 ñîì, 2023-æûëãà - 71 425 000 
ñîì, 2024-æûëãà - 41 025 000 ñîì, 2025-æûëãà -                       
38 525 000 ñîì êàðàëãàí.";

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 2021-2025-æûëäàðû 
ìàìëåêåòòèê òèëäè ºí¿êò¿ð¿¿ æàíà òèë ñàÿñàòûí 
ºðê¿íäºò¿¿ ïðîãðàììàñûíà òèðêåìå óøóë òîêòîì-
äóí 1-òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàð-
òûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 7-ôåâðàëû, ¹67

2022-ЖЫЛДЫН 10-АПРЕЛИНЕ ДАЙЫНДАЛГАН 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙРЫМ 

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН 
ШАЙЛООДО ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАР 

ЇЧЇН КЄРНЄКТЇН ЖАНА КАЛЕНДАРДЫН 
ТЕКСТТЕРИН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí  
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8, 10-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí 20-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè-
íèí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä, Ûñûê-Êºë, Íàðûí, Îø 
æàíà ×¿é îáëóñòàðûíûí àéðûì æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàò-
òàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº» 2022-æûëäûí 8-ôåâðàëûíäàãû 
ÏÆ ¹31 Æàðëûãûíûí íåãèçèíäå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. 2022-æûëäûí 10-àïðåëèíå äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æàëàë-Àáàä, Ûñûê-Êºë, Íàðûí, Îø æàíà ×¿é îáëóñòàðûíûí 
àéðûì æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî øàéëîî 
ó÷àñòêàëàð ¿÷¿í êºðíºêòºðä¿í æàíà êàëåíäàðäûí òåêñòòåðè òèðêå-
ìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 11-ôåâðàëû, ¹15

КОМПЬЮТЕРДИК 
ЖАБДЫКТАР БЕРИЛЕТ
КР Билим берїї жана илим министрлиги Дїйнєлїк 
банк тарабынан каржыланган “Келечек їчїн билим 
берїї” долбоорунун алкагында Кыргызстандагы 
1200 мектепке (жалпы мектептердин санынын 
56%ы) жана 8 педагогикалык колледжге компьютердик 
жабдыктарды жана техникалык каражаттарды берет. 
Бул маалыматты аталган министрликтин басма сєз 
кызматы билдирди. Мектептердин технологиялык 
муктаждыгын толуктоо аркылуу окуучулардын 
заманбап, сапаттуу билим алуусуна шарттар тїзїлєт.

Ар бир мектепке берилїїчї компьютердик жабдык-
тардын жана техникалык каражаттардын топтомунда 
20дан персоналдык компьютер, 6дан проектор, 2ден 
тармактык коммутатор (хаб), 1ден кєп функционалдуу 
жабдык (принтер+кєчїрїї+сканер) жана UPS (їзгїл-
тїксїз электр энергиясын камсыз кылуу жабдыгы) бар. 

Жалпы республика боюнча 24 168 компьютер, 7 208 
проектор, 2 408 тармактык коммутатор, 1 208 MFP 
(принтер + кєчїрїї + сканер) жана UPS менен камсыз 
кылынат. Мындан тышкары, 1200 мектептин компь-
ютердик класстары 15 компьютердик їстєл, 15 отур-
гуч жана системалык блок їчїн 15 шкаф менен кам-
сыздалат.

АЙРЫМ ЖОЖдордун 
ДЕЎГЭЭЛИ ТЄМЄН
“Кабар” улуттук маалымат агенттигинде єткєн 
маалымат жыйынында айрым медициналык жогорку 
окуу жайларында билим берїїнїн сапаты талапка 
жооп бербей тургандыгын КР саламаттыкты сактоо 
министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев 
билдирди.

Анын айтымында, эл арасында медициналык ЖОЖ-
дорду аяктаган медицина адистерине айтылган сын-
дар, нааразычылыктар кєп. Андыктан медициналык 
жогорку окуу жайларынын ишмердїїлїгїн кайрадан 
карап чыгуу зарыл. Аларга лицензияны Билим берїї 
министрлиги берсе, форма 06ны Саламаттык сактоо 
министрлиги берет. Адам ємїрї менен кїрєшїї мед-
кызматкерлердин билим деўгээлине кєз каранды. Ай-
рым медициналык ЖОЖдордо билим берїїнїн деў-
гээли тємєн. Министрдин орун басары бул їчїн чара 
кєрїї зарылдыгын жана Саламаттык сактоо министр-
лигинде жакын арада комиссия тїзїлєєрїн айтып, єл-
кєдє  медиктерди 22 ЖОЖ даярдап чыгарарын, анын 
ичинде бешєє мамлекеттик, калган 17си жеке жогорку 
окуу жай экендигин кошумчалады. 

Бактыгїл КУЛАТАЕВА
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



Жер байлыгы – эл байлыгы

– Дїйшенбек Кыргызбае-
вич, єнєр жай тармагын ал-
дыга тарткан, мамлекеттик 
бюджетке ири киреше бер-
ген  “Кумтєр” баштаган тоо-
кен тармагынын єлкєбїздїн 
экономикасынын жогорула-
шына кошкон салымы жана 
алар менен сиздердин уюм 
кандай иштешип жатканды-
гы тууралуу маалымат берип 
кетсеўиз?

– Биздин бирикме тоо-
кендерин иштетїї тармагын-
да иш жїргїзгєн ишканаларга 
кєзємєл жїргїзїї, сунуш, ке-
ўеш берїї иштери менен алек-
тенет. Тоо-кен тармагынын 
экономикалык кєрсєткїчтєрї-
нє токтолсок, 2021-жылы бир 
топ жылыштар болду. Миса-
лы, 2020-жылы тоо-кен тарма-
гынан мамлекеттик бюджетке 
18,2 миллиард сом акча каражат 
тїшкєн болсо, былтыркы жыл-
дын жыйынтыгы менен бул кєр-
сєткїч 23 миллиард сомго жо-
горулаган (дээрлик 5 миллиард 
сомго чейин єсїї болду). Мында 
“Кумтєр”, “Жерїй” жана башка 
алтын єндїргєн компаниялар-
дын кошкон салымы зор. Ошон-
дой эле кємїр казган ишканалар 
да мамлекеттик бюджетке олут-
туу салым кошушту. Жогоруда 
айтылган каражаттан сырткары, 
жергиликтїї элге да социалдык 
пакеттин негизинде ар кандай 
жардамдар кєрсєтїлдї.

–  “Кумтєргє” сырткы баш-
каруу киргизилип, єзїбїздїн 
адистер толугу менен иште-
те баштагандан бери кандай 
єзгєрїїлєр болду?

– “Кумтєргє” сырткы башка-
руу 2021-жылдын 17-майында 
кирген. Ага чейин “Центерра 
Голд” компаниясы 4,2 тонна ал-
тын єндїргєн болчу. Учурдагы 
“Кумтєр Голд” компаниясынын 
жетекчилиги тараткан маалы-
мат боюнча алар 2021-жылды 14 

тонна 561 кг алтын казып алуу 
менен жыйынтыкташкан. Бул 
жыл башындагы “Центерра” 
кабыл алган пландан 60 килог-
раммга аз болуп калды. Бирок,  
муну биз жакшы кєрсєткїч деп 
бааладык. 

Анткени, Кыргыз Республи-
касы “Кумтєргє” сырткы баш-
каруу киргизген кезде “Центер-
ра” бут тосуп, алтын кенди иш-
теткен “Кумтєр Голд Компани” 
(КГК) менен “Кумтєр Оперей-
тинг Компани” (КОК) ишка-
наларын “банкрот болду” деп 
жарыялайбыз дешкен. Кыргыз 
Республикасын Нью-Йорк шаа-
рындагы,  ошондой эле Лондон-
догу эл аралык сотко беришти. 
Тетиктерди алып келїї иште-
рин їзгїлтїккє учуратышты. 
Ушул жана башка тоскоолдук-
тардын натыйжасында, “Кум-
тєрдєгї” иш таптакыр токтоп 
калышы мїмкїн болчу. Бирок, 
ошол жерде иштеп жаткан биз-
дин адистер єздєрїнїн кесип-
кєйлїгїн кєрсєтїп, кыйынчы-
лыктан чыгып кете алышты. 
Болгондо да жакшы жыйынтык 
беришти. Маселен, “Центерра” 
компаниясы 2021-жылдын жы-
йынтыгы менен Кыргыз Респуб-
ликасынын бюджетине 8,9 мил-
лиард сом беребиз деп пландаш-
тырган болсо, єзїбїз иштеткен 
мезгилден бери жылдын аягына 
чейин  бул кєрсєткїч 13,6 мил-
лиард сомго єстї.

Биз бїгїнкї кїндє сот иште-
ринин жыйынтыгы єлкєбїз-
дїн пайдасына чечилишин кї-
тїп жатабыз. Буга чейин “Кум-
тєр” кенинин айланасында бир 
топ геологиялык чалгындоолор 
жїргїзїлгєн. Ошонун жыйын-
тык маалыматтарын “Центерра”  
бербей жатат. Ал чалгындоолор-
го “Кумтєрдїн” миллиондо-
гон доллар акчасы сарпталган. 
Бул маалыматтарды сїйлєшїї 
жолу менен алышыбыз керек. 

Себеби, биз “Кумтєр” алтын 
кенин 2031-жылга чейин иште-
тели деген ниетибиз бар. Биз-
дин адистердин сунушу боюн-
ча кенди жер алды менен казып 
алуу жолуна єтїп, экологиялык 
эрежелерди так сактасак, анда 
“Кумтєрдєн” дагы кєп жыл ал-
тын єндїрїїгє болот.

– Коомчулукта кендерди 
иштетїїгє лицензия берїїдє 
коррупциялык кєрїнїштєр 
орун алган деп айтылып ке-
лет. Ушул маселеге да токто-
ло кетсеўиз?

– Акыркы маалыматтарга 
таянсак, кендерди иштетїїгє 
2,5 миў лицензия берилген. 
Буга алтын баш болгон тїстїї 
металлдар, кємїр, мунай жана 
курулуш материалдары боюн-
ча кендер кирет. Бїгїнкї кїндє 
берилген лицензиялардын мак-
саттуулугу (келишим боюнча) 
60-70 пайызга так, мыйзамдын 
негизинде иштеп жатат десем 
жаўылышпайм. Ал эми кээ бир 
компаниялар (кєбї єзїбїздїн 
жарандар жана ишкерлер) ли-
цензияны алышканы менен эч 
бир жумуш жасабай, убакытты 
гана єткєрїп жїрїшєт. Булар-
дын максаты – эптеп эле чет єл-
кєлєрдєн инвестор таап, лицен-
зияны кымбат баага сатып жи-
берїї (кыйласы сатылып дагы 
кетти). Демек, мындай адамдар 
лицензияны “єў тааныш” аркы-
луу коррупциялык жол менен 
алган. Азыр ушундай кєрїнїш-
кє чекит коюш керек. Тиешелїї 
мамлекеттик укук коргоо орган-
дары андайларды тергеп, илик-
теп таап чыкса болот.

– Эми кємїр маселесине єт-
сєк. Союз мезгилинде Кыр-
гыз ССРи “Орто Азиянын ко-
чегары” деген атка конгон. 
Себеби, биздин єлкє кємїр 
єндїрїї боюнча Орто Азияда 
биринчи орунда турган. Азыр 
кємїр єндїрїї маселеси кан-
дай жїрїп жатат? Кємїр єн-
дїрїїнї мамлекет єз колуна 
алса болбойбу?

– Туура айтасыз. Биздин рес-
публика ал учурда 3-4 миллион 
тонна кємїр єндїргєн жогорку 
чекке жеткен.  Ири кємїр кен-
дери Кыргыз Республикасынын 
тїндїк-тїштїк регионунда ке-
ўири жайгашкан. Бизде кємїр-
дїн тїрлєрїнїн баары бар (кара 
кємїр, кїрєў кємїр ж.б.). Азыр-
кы мамлекеттик “Кыргызкємїр” 

ААК ишканасы “Кара-Кече” кє-
мїр кенинин базасында тїзїл-
гєн. Бирок, бул ишкананын тїн-
дїк регионунун калкын кємїр 
менен толук камсыз кылганга 
мїмкїнчїлїгї, шарты да жок 
болууда. Биз Тоо-кенчилер жана 
геологдор бирикмесинин аты-
нан Министрлер Кабинетине 
Кыргызстандын жалпы айма-
гын камтыган бир ачык акцио-
нердик коом (ААК) же холдинг 
компания тїзїш керек деген су-
нуш менен кайрылганбыз. Ант-
кени, тїндїк жергесиндеги жа-
на тїштїктєгї Таш-Кємїр, Кєк-
Жаўгак, Сїлїктї, Чоў-Алайда 
кємїр казып жаткан ишкана-
лардын башын бириктирїї за-
рыл. Анан мамлекет тарабынан 
єнїктїрїї программасы иште-
лип чыкса, максатка ылайыктуу 
болот эле. Ошол программада 
бир жылда мамлекеттик меке-
мелерге, элге канча кємїр ке-
рек, канча жаўы техникаларды 
сатып алуу зарыл, кємїрдї та-
шуу жагын кайсыл мекемелер 
єз мойнуна алат деген сыяктуу 
бардык маселелер так  кєрсєтї-
лїїгє тийиш.

– Республикабыздын айма-
гында алтын, кємїрдєн баш-
ка деле кендер бар да. Элибиз 
ошолордун пайдасын качан 
кєрєт?

– Биздин єлкєдє кендердин 
тїрлєрї кєп. Тоо-кенчилер жана 
геологдор бирикмеси 2009-жы-
лы бул багытта чоў анализ жа-
на болжолдуу экономикалык 
эсептєєлєрдї жїргїзгєн. Ошон-
до биз кендин  20  тїрїн алган-
быз. Мисалы, алтын, кїмїш, те-
мир, жез, калай, вольфрам, алю-
миний, сурьма, сымап, кємїр, 
мунай, курулуш материалдары 
жана башка кен байлыктардын 
корун алып, ошол убактагы ры-
нок баасы менен эсептегенде 83 
миллиард доллар таза киреше 
(бардык чыгашадан сырткары) 
тїшєєрї болжолдонгон. Ошон-
дуктан, азыр биздин мамлекет-
ке алдыдагы 5 жылдыкка жана 
келечектеги 15-20 жылга карата 
тоо-кен тармагын кандай єнїк-
тїрєбїз деген чоў программа 

керек. Анда реалдуу эсептел-
ген  бардык мїмкїнчїлїктєрї-
бїз камтылууга тийиш. Биз бул 
багытта бирикме тарабынан иш-
телип чыккан программабыз-
дын долбоорун Кыргыз Респуб-
ликасынын Министрлер Каби-
нетине бергенбиз. Азыркы кезде 
ошого карата иштер башталса, 
жардам бергенге даярбыз. Бизде 
билимдїї, такшалган адистер, 
кєрїнїктїї тоо-кен геологдору, 
инженерлер жана Кыргызстан-
га эле эмес дїйнєгє белгилїї 
окумуштууларыбыз жетиштїї. 
Баарыбыз биргеликте конкрет-
тїї программаны иштеп чыгып, 
анан жумушту ырааттуу башта-
сак, сєзсїз ийгиликтер жаралат.

– “Кыргызалтын” ААК 
мамлекеттик ишканасы туу-
ралуу да маалымат бере кет-
сеўиз?

– “Кыргызалтынды” єзїн-
чє мекеме катары мындан дагы 
єнїктїрїп, ишмердїїлїгїн бе-
кемдеш керек. Анын “Кумтєрдє” 
26%, Кеминдеги “Талды-Булак 
Сол жээк” алтын кенинде 40%, 
“Макмалда” 30%, “Терек-Сайда” 
25% їлїшї бар. “Кыргызалтын-
дын” отчёту боюнча 2020-жы-
лы 1,2 миллиард сом таза ки-
реше менен чыкса, 2021-жыл-
дын жыйынтыгы менен 3 мил-
лиард сомдон ашык киреше-
ге ээ болушту. Мындай мам-
лекеттик мекемени колдоо за-
рыл. Бул ишканага дагы кошум-
ча Ысык-Кєл облусундагы “То-
голок” алтын кенин, Талас жа-
на башка облустарда иштети-
ле элек  кендерди кошуп берген 
оў болот. Ошондо мамлекеттик  
“Кыргызалтын” ААК мындан 
дагы кєп ийгиликтерди жара-
тат. Алар чет єлкєлєрдєн инвес-
торлорду тартат жана єз кара-
жаттары менен да кээ бир алтын 
кендерин иштетет.

Учурда Кыргыз Республика-
сына  “Кыргызалтындын” база-
сында єлкєбїздєгї башка алтын 
кендерин да иштете турган ири 
тоо-кен єнєр жай тармагын тїзїп 
алууга жакшы шарт жаралууда.

Азизбек ЧАМАШЕВ
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“КУМТЄР” 
ЇЗЇРЇН БЕРЕ БАШТАДЫ
Кыргыз Республикасынын аймагында жалпысынан 302 алтын 

жана алтын аралаш кен чыккан жерлер бар. Буга темир, 
жез, калай, кїмїш, алюминий, сымап, сурьма, кобальт, 

вольфрам сыяктуу кендерди кошкондо алардын саны 382ге жетет. 
Кємїрдїн да ири кору орун алган. Бїгїнкї кїндє “Кумтєр” жана 
“Жерїй” алтын кендеринен мамлекеттик казынага ири киреше 
тїшє баштады. Ошондуктан, тоо-кен тармагындагы жалпы абал, 
лицензияларды берїїдєгї коррупция маселеси, кємїр єндїрїїдєгї 
кєйгєйлєр тууралуу маалымат алуу їчїн Кыргыз Республикасынын 
Тоо-кенчилер жана геологдор бирикмесинин тєрагасы, техника 
илимдеринин доктору Дїйшенбек Камчыбековго бир нече суроолор 
менен кайрылдык.



Кут даарыган Сары-Єзєн!

“АДАМ ТАГДЫРЫНА КАЛЫС КАРОО 
КАДЫР-БАРК АЛЫП КЕЛЕТ”

- Аман Мамыркожоевич, кыл-
мышка шектїїлєрдї кыраакы-
лык менен кароо милдети чы-
нында жеўил эмес. Сиздер ка-
был алган чечимдер кїнєєсїз-
дєрдї сїйїндїрїп, кїнєєлїїлєр-
дї кїйїндїрїп турса кана атага-
нат. Тилекке каршы, соттор туу-
ра эмес чечимдерди чыгарды де-
шип, чычалап жїргєндєр да кез-
дешет. Кара кылды как жарган 
калыстык менен адам тагдырын 
чечїї не деген дєєлєт?! 

- Айтканыўызда калет жок. Бир 
жакшы жери кийинки кезде сот-
тордун жоопкерчилигин чыў-
доого мамлекеттик деўгээлде маа-
ни берилип жатат. Эў башкысы 
материалдык-техникалык базала-
рыбыз чыўдалды. Кечээги мезгил 
менен бїгїнкї кїндї салыштырып 
болбойт. Жашообуздун кїрєє та-
мырына айланган санариптешти-
рїї биринчилерден бизге жетиши 
жемиштїї эмгектенїїнїн негизи. 
Калп айткан менен болбос, мурда 
сот процесстеринин кандай жїргє-
нїнє кызыккан муктаждардын то-
лук кандуу билїї мїмкїнчїлїгї аз 
эле. Баштан аяк катчылар кагазга 
тїшїрїїгє аракеттенишчї. Болго-
нун болгондой жазып чыгуу, сї-
рєттєє мїмкїндїгї жок эле. Учур-
да уучубуз узарды. Сот процесси то-
лук видеого тартылып, дискке жа-
зылып, ачык-айкындык менен жїр-
гїзїлєт. Мурдагыдай том-том бол-
гон сот отурумдун бардыгы дискт-
терде сакталган. Будамайлап, бур-
малоо єў тургай тїшкє кирбейт. Ка-
газ жїзїндє сот отурумунун про-
токолдору, тиркелген иш процесс-
тер акырындап четтетилїїдє. Кол 
кїчї калды, санариптештирїї мээ-
неттерибизди алда канча жеўилдет-
ти. Сот процесстеринин иши ийне-
жибине чейин видеого тартылган-
дыктан ачык-айкындык єкїм сїр-
дї. Соттор караган иштеринин ади-
леттїїлїгї їчїн бїткїл эрудиция-
сын сарпташып, эл їмїтїн актоого 
бардык аракеттерин жумшап жаты-
шат. Бардык кабинеттер заманбап 
компьютер, аудиодиск, видеолор ме-
нен жабдылган.

Былтыркы жылдын кєрсєткїч-
тєрїнє токтолсок биздин соттор 
тарабынан жалпы 3 миўден ашык 
иш каралды. Мындан 3415 иш то-
лук аягына чыкты. 2020-жылга са-
лыштырмалуу былтыр 2021-жылы 
736 иш кєбїрєєк каралды, же 29,9 
пайызга жогорулаган. Ошондой 
эле бизден жогорку инстанциялар-
га даттануу боюнча 201 иш кеткен. 
Мындан 83 пайызы кїчїндє кал-
тырылган. 12си жокко чыгарылган. 
Бул 12,77%ды тїзєт. Даттануулар-
дын 4,21%ы єзгєрїлгєн. Демек, биз 
калыстык менен караган иштердин 
басымдуусу туура чечилген, 

- Караган иштериўиздердин 
сексен пайыздан ашык чечим-
дери кїчїндє калышы жак-
шы натыйжа десек жаўылыш-
тык эмес. “Атын атаса - куту сї-
йїнєт” демекчи сотторуўуздун 

ишмердиктери тууралуу айтып 
берсеўиз?

- Биз такшалган, тажрыйбалуу 
сот айымдарыбыз менен сыймык-
тансак болот. Мисалы, Джандара-
лиева Надира Джекшеновна 872 иш 
караган. Жогорку сотторго датта-
нуулардын 85%ы кїчїндє калты-
рылган. Жоопкерчилик, таразадай 
тактык менен иштегени, жабырла-
нуучулардын жан дїйнєлєрїн тереў 
баамдап билгени, айыпкерлердин 
кылмыштарын камырдан кыл суу-
ругандай аныктагандыгы алаканга 
салгандай кєрїнїп турат. Єз ишин 
сїйгєндїгї, кесипкєйлїгї, билим-
дїїлїгї, ар дайым изденїїнїн їс-
тїндє жїргєндїгї їзїрїн берїїдє.

Усакпаева Гульзат Каныбековна 
593 ишти караган. Анын эў башкы 
жетишкендиги болуп чыгарылган 
соттук актыларына келтирилген 
-даттануулардын 100%ы кїчїндє 
калган. Бардык иштери калыстык 
менен чечилгени бекемделди.

Ушундай эле жакшы пикирлер-
ди соттор Асанова Чолпон Карып-
бековнага жана Саадабаева Чына-
ра Муратбековнага айтсак жарашат. 
Чолпон Карыпбековнанын караган 
иштеринин 75%ы кїчїндє калса, Чы-
нара Муратбековнанын караган иш-
теринин 85%ы кїчїндє калтырылган. 
Акыйкат чечимдерди жеринде ка-
был алсак, тууралыгын бекемдесек, 
даттануулар да азаят деген ойдомун. 
Мындай жогорку жыйынтыктар са-
нариптештирїїнїн тїздєн-тїз таа-
сири. Тааныш-билиштик, корруп-
циялык кадамдар жасалбай сот про-
цесстеринде мїмкїнчїлїктїн жети-
шинче тазалык єкїм сїрїїдє.

- Сот айымдарына болгон эл 
ишенимдери бекемделиптир. Ал-
кыштарга бай, каргыштардан 
алыс болушсун. Айрыкча оор 
кылмыш кылтагына илинген-
дердин тагдырын чечїї, акыркы 
чекитти коюу оор. Башыўыздан 
кечирген эсте каларлык окуя-
лардан айтып берсеўиз? 

- Эсимдеги бир иш жєнїндє ай-
тып берейин. Бир жолу бир кемпир 
алыскы райондордон борбор шаа-
рыбызга такси менен жолго чыгат. 
Ал аўгыча бирєє келип: “Сизди то-
суп алат, ага бул тїйїнчєктї берип 
коюўуз” дейт. Кемпир макул болот. 
Тилекке каршы, шаарга келгенде 
600 грамм наркотикалык зат ме-
нен кармалып калат. Кемпир ким-
ден алганын айтпаска касам ичкен-
дей тааныбастыгын тана баштайт. 
Тергєєчїлєр наркотикалык затты 
ким аркылуу алганын тактап чы-
гууга абдан аракеттеништи. Ток эте-
ри, кемпирди соттоого туура келди. 
Чечимди угузуп жатканда байкуш 
кемпирди аяп турдум. Бирок, мый-
зам улук. Кыскасы, узак мєєнєт 9 
жылга эркинен ажыратылды. Жети-
миш жашка таяп калган кемпирдин 

абактагы жашоосун башкалардын 
башына салбасын! Ошол кемпирди 
сурап, кантип сот жообуна тартка-
ным кээде эсиме келе калат. Абдан 
оор кїн болгон. Чечимди окуп жат-
канымда колдорум калтырап тур-
ган. Жан дїйнєм жабыркап чыккан.

Дагы бир эсимдеги иш, жол кыр-
сыгынан жабыр тарткандардын 
ишин карап жаткам. Жол кырсы-
гынан кїлгїндєй айдоочу жигит кєз 
жумган. Ата-эне, агайын тууганда-
ры, жакындары уруп кеткен ай-
доочуну эки чайнап, бир жутуудан 

кайра тартпай турган. Иштин жєнїн 
талдап келгенде айыптуу атайлап 
жол кырсыгын жасабаган. Кокустук 
кырсыкка алып келген. Ток этери, 
айыбын угуздум. Кїнєєлїї жигит 4 
жылга эркинен ажыратылды. Кудай 
бетин салбасын туугандары: “Тїр-
мєдє чирип єлчї кїнєєкєрдї колдо-
дуў. 4 жыл эмне эми эле єтїп кетет. 
Ал эми єлгєн балабыз кайра кайдан 
тирилет?” дешип мени каргап-шилеп 
жатышты. Ишенсеўиз адам болуп 
туулгандан андай суук каргыштар-
ды уккан эмесмин. Уккан кулагыма 
бир ишенип, бир ишенбей катуу са-
наага баттым. Тїнї бою кулагыма 
тигилердин каргыштары жаўырып, 
кайсы жеримен жаўылдым, жаздым 
деп жаттым. Таў эрте ишке келсем 
баягы мени каргагандар мени то-
суп чыгышты. Чындык керек: "Дагы 
эмне балээ болуп кетти, каргышта-
ры аз келгенсип, эмне кол кєтєрї-
шєбї?" – деп чоочулап турат элем. 
Тигилер жаныма келип: “Биз жара-
шып алдык”,- дешсе болобу. Ушун-
дайлар да болот.

Биздин Жайыл районунда тєбє 
чачты тик тургузган кыз ала ка-
чуу оор кылмышы болгонун ким-
дер билбейт? Кыздын бычакталган 
трагедиялуу єлїмї не деген талаш-
тартыштарды пайда кылды. Андан 
кєп узабай борбор шаарыбыздан 

Айзада аттуу кызды ала качып, 
аны да алам деген зєєкїр жигити 
кыйнап єлтїрїп салды. Ошентип 
“Кыз ала качуу” кылмыштардын 
ичинен єтє популярдуулугу менен 
ооздон-оозго кєчїп, бїйїр кызыт-
кан талаш-тартыштарды жаратты. 
Зєєкїр жигиттерге чынында убал 
жок. Бирок, кыз менен жигиттердин 
чала кайым баш кошуулары да бол-
бос жерден чуу чыгарууда.

Биздин Кош-Дєбє айылында да 
“Кыз ала качуу” жалаасы менен кї-
йєє бала жана эки кїйєє жолдошу 
кармалып, уюшкан кылмыш жорук-
тары менен айыпталып, акыры иш-
тери сотко єттї. Бул ишти да баштан 
аяк мен карадым. Кєрсє, иш мындай 
болуптур. Жигит менен кыз сїйлє-
шїп жїрїшкєн. Ал ортодо аразда-
шып аралары алыстап калат. Бир 
кїнї жигит кызга аялдамадан жолу-
гуп калат. Кыскасы кыз менен жара-
шып, їйїнє алып келет. Їйїндє эне-
си эле жалгыз болгон. Иштин жа-
йын угуп, келинине чуркайт. Абы-
сыны келет. Башына жоолук салы-
шат. Айылдаш эки жигит кирип ке-
лип, жаўы їйлєнїп жаткандарды 
куттуктап калат. Келин алгандар: 
“Кызыўызды биз келин кылып ал-
дык, єз эрки менен келди. Уулубуз 
менен сїйлєшїп жїрїптїр” дешип 
кыздын энесине телефон чалышат. 
Кыздын энеси кыздын атасына ай-
тат. Атасы атчан мас болуп келип: 
“Эмне їчїн мага айтпай кызымды 
алып келдиўер!” деп чатак чыгара 
баштайт. Ошол мезгилден пайда-
ланган кыз качып кетет. 

Ошентип, єз эле каалоосу менен 
келген кызды “Ала качып кетишип-
тир!” деп атасы сотко берет. Баягы 
эки жолдош балдары да айыптуу бо-
луп калат. “Їчєєлєп кыз уурдап ка-
чышкан” деген калпыс тыянак ме-
нен сот жообуна тартылмай болу-
шуп калышат. Тиги “кїйєє жолдош” 
эки жигит теў Тажикстандан качып 
келишкен этникалык кыргыздар-
дын уулдары экен. Биринин кулагы 
жакшы укпайт. Беркиси да майып. 
Тажикстанда болгон жарандык со-
гушта жан соогалап качып келген-
дерди кыз ала качуу беренеси менен 
соттосом, кїйєє бала менен бирге 
экєєнє теў 7 жылдан бермекмин. 
Топтолуп, уюшуп кылмыш кылуу 
беренеси оор болот. 

Ооба, кыз ала качуу кылмыш. Би-
рок, бул жерде эч кандай кыз ала ка-
чуу, зордуктап мажбурлоо болгон 
эмес. Кыз берген суроолорума жооп 
берди. Ырас эле ал єз ыктыяры ме-
нен келген. Болгону чатак салган, 
атчан мас атасынан коркуп, качып 
чыгып кеткен. 

“Кеминде 7 жылдан эркинен ажы-
ратылат” деген уулдарынын акта-
лышы ата-энелер, туугандары їчїн 
чоў кубаныч болгон. Наркотик ме-
нен кармалган кемпир эсимен кет-
пей кыйналган тїндєй эмес, же жол 
кырсыгынан мерт болгон жигиттин 

Чїй облусунун Жайыл райондук сотунун тєрагасы Аман БОКОМБАЕВ:

Бокомбаев Аман Мамыркожоевич 
2002-жылы Ж.Баласагын атындагы 
улуттук университетинин юридикалык 
факультетин аяктаган. “Дарак бир жерден 
кєгєрєт” демекчи,  алгачкы эмгек жолун 
2003-жылы мына ушул Жайыл районунда 
Сот аткаруучулар кызмат бєлїмїндє сот 
аткаруучу болуп баштаган. 2007-жылы 
ага сот аткаруучу кызматын єтєгєн. 
2015-жылдын ноябрь айынан тартып Чїй 
облусунун Жайыл райондук сотунда сот 
болуп дайындалган. Ал эми Жайыл райондук 
сотунун тєрагалык эки тизгин, бир 
чылбырын алганына 2 жыл толду.
Їй-бїлєлїї, бир кыз, бир уулдун атасы.

туугандары каргап-шилеген кїн-
дєй эмес, ошол ала качуу жалаасы 
жабылган 3 жигитти актаган кїнї 
тынч уктадым. Балдардын тагды-
рына балта чабылбады.

Эми мындай окуяларды айта бер-
сек, аз эмес.

- Аман Мамыркожоевич, Жо-
горку бийликтин бир бутагы сот-
тордун эркиндиги тууралуу 30 
жылдан бери айтылып келди. 
Бирок, иш жїзїнє ашпай келген. 
Бир жакшы жери Президентибиз 
Садыр Жапаров бїгїнкї соттор-
дун эркиндигине кепилдик бер-
ди. Иштериўиздердин илгерилеп 
жатканы да ушундай жагымдуу 
жагдайлардан улам болуп жатат 
десек болобу?

- Албетте, болот. Былтыр 5-март 
соттордун кїнїндє Президент                
Садыр Жапаров менен жолукканы-
бызда биз жєнїндє жакшы сєздєр 
болду. Мисалы, мурда Президент 
менен тїз байланышуу мїмкїн эмес 
эле. Ал эми учурда кандайдыр бир 
зарылдык болсо тїзмє-тїз байла-
нышууга жол ачылган. Мына ушул 
кепилдик тууралуу атайын топ тї-
зїлдї. Ак їй, кєк їйлєрдєн кєрсєт-
мє берїї, кысымга алуу деген алыс-
тады. Сот акыйкаттыгы салтанат-
тай баштады.

- Сиз кыргыз элине аттын 
кашкасындай белгилїї “Ле-
нин”, “Эмгек Кызыл Туу”, “Ок-
тябрь революциясы”, Даўк” ор-
дендеринин кавалери, Кыргыз 
ССР Жогорку Советинин 3 жолку 
( 9-10-11) чакырылышынын де-
путаты, КР спорт чебери, КР эм-
гек сиўирген машыктыруучусу 
Бокомбаев Мамыркожонун уулу 
болосуз. Замандаштары: “Союз 
тарабай турганда “Социалист-
тик Эмгектин Баатыры” наамын 
алмак деп келишет. Атаўыздын 
кандай асыл сапаттарын алып 
калдыўыз?

- Тарбия башаты їй-бїлє деп бе-
керинен айтышпайт. Атабыз менен 
апабыз жаш чактарынан чабандык 
татаал кесипти аркалашкан. Биз да 
бала кїндєн эмгекке бышып єстїк. 
Атам убагында сый-урматтын їстїн-
дє жїрдї. Ал эми союз тараганда эр-
киндик колубузга тийди. Атабыз кєє-
нє кєчмєн кыргыз элинин унутула 
баштаган кєк бєрї оюнун кайрадан 
жандандырууда кєп салымын кошту. 
“Рассвет” кєк бєрї командасы туура-
луу жалпы кыргыз эли тургай, коў-
шу Казакстан, Єзбекстан жана баш-
ка єлкєлєр жакшы билет. Мен да ага, 
инилерим менен биргеликте тандал-
ма кєк бєрї командасында ойноп 
калдым. 1999-жылы Єзбекстанда, 
2000-жылы Казакстанда чемпион 
болгон. 2 жолку кєчмєндєр оюнда-
рында биздин кєк бєрїчїлєр тан-
далма команда менен катышып, же-
ўиш туусун желбиретишкен.

Атабыздан кєп асыл сапаттарды 
алдык. Ал чынчылдык, таман акы 
маўдай тер менен кызмат кылуу. 
Баарынан да ат жалында ойногон 
спортко жакын єстїк. Азыр “Расс-
вет” кєк бєрї командасынын арда-
геримин. Кєк бєрї боюнча КР спорт 
чеберимин.

Биздин кесибибиз єтє оор жа-
на жоопкерчиликтїї. Кїндєн кїн-
гє сотко тїшкєн арыздардын саны 
єсїїдє. Соттордун иши тынымсыз, 
анткени иштер кєп, ар бир иштин 
кароо мєєнєтї бар. Ошондуктан 
сотто иш кїндєрїнєн тышкары сот-
торубуз жана аппарат кызматкер-
лерибиз дем алыш кїндєрї да иш-
теп келишїїдє. Аппарат кызматкер-
лерибиз айлык маянасы аз болго-
нуна карабай ушундай жагдайлар-
да иштеп келишет. Бирде жогору-
да мен мисал келтиргендей каргыш 
алсак, бирде алкыш алабыз. Албет-
те иш да керек. Ошол эле мезгил-
де эс алууну да билишибиз кажет. 
Иш менен бирге эс алууну, маданий-
спорттук иш-чараларды айкалыш-
тырууга айрыкча кєўїл буруудабыз. 
Коллегаларым да ар дайым колдоп 
келет. Чїй облусу боюнча футбол 
курама командасынын мїчєсїмїн. 
Райондук мекеме-ишканалар ор-
тосунда єткєрїлгєн бардык мада-
ний жана спорттук иш-чараларга 
шарт жагдайга жараша катышабыз. 
Ынтымак-ырашкерликти бекемдеп, 
элдин ишеничине толууга бардык 
аракеттерди жумшап келебиз.

Айчїрєк МАКЕШОВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН 
МУРДА ТОКТОТУУ, КАТТАЛГАН ТАЛАПКЕРЛЕРДИН ТИЗМЕСИНЕН ЧЫГАРУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ 

ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ СУЗАК, БАЗАР-КОРГОН, КЫЗЫЛ-КЫЯ, 
ТЇП, ТАЛАС, АЛАЙ, КАРА-СУУ, НАРЫН ЖАНА ОШ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãè-
ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå 
æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Êûçûë-Êûÿ, Ò¿ï, 
Òàëàñ, Àëàé, Êàðà-Ñóó, Íàðûí æàíà Îø àéìàêòûê øàéëîî 
êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàò-
òàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó, 
êàòòàëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðóó æàíà áîø 
êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàð-
äàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí 
êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèí-
êè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êà-
áûë àëûøêàí. «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàò-
òàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-

ìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Êûçûë-Êûÿ, Ò¿ï, Òàëàñ, Àëàé, 

Êàðà-Ñóó æàíà Íàðûí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

2. Ñóçàê, Ò¿ï, Íàðûí æàíà Îø àéìàêòûê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí êàòòàëãàí òàëàïêåð-
ëåðäèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

3. Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Êûçûë-Êûÿ, Ò¿ï, Òàëàñ, Àëàé, Êà-
ðà-Ñóó æàíà Íàðûí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
3-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàò-
òàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàé-
ëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áå-
ð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

4. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàíãàí 
ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

5. Ñóçàê, Áàçàð-Êîðãîí, Êûçûë-Êûÿ, Ò¿ï, Òàëàñ, Àëàé, 
Êàðà-Ñóó æàíà Íàðûí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
3-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàé-
ëàíãàí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí 
¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

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

7. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå æº-
íºò¿ëñ¿í.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ
 
Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 15-ôåâðàëû, ¹16

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2022-æûëäûí 15-ôåâðàëûíäàãû 
¹16 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóëãàí 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 

äåïóòàòòàðûíûí
Ô.À.À.

Ûéãàðûì 
óêóãóíóí 

òîêòîòóëóøóíóí 
ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì 

óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí 

ìóðäà òîêòîòóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìèíèí ¹ 
æàíà äàòàñû

Æàëàë-Àáàä îáëóñó
Ñóçàê ðàéîíó

1.
Ëåíèí àéûëäûê

Ìóðçàêàíîâ ×îëïîíáåê 
Èñìàèëîâè÷ ªç àðûçû ¹153,

10.02.2022-æ.

2. Àòàáàåâ Ìàêñàòáåê 
Òóðäóêóëîâè÷

Êàçà áîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó

¹155,
10.02.2022-æ.

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó 

2.
Àðñòàíáàï 
àéûëäûê

Òåìèðáàåâà Ìàêñóäàõàí 
Þë÷èåâíà ªç àðûçû ¹1,

12.02.2022-æ.

3. Äîñìàòîâ Àëìàç 
Àçèìæàíîâè÷ ªç àðûçû ¹1,

12.02.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó
Êûçûë-Êûÿ øààðû

5.

Êûçûë-Êûÿ 
øààðäûê

Àéòìàòîâ Ìèðëàíáåê 
Ìóñàåâè÷ (¹1)                     

(«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» 
äåïóòàòòûê ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû
¹1,

10.02.2022-æ. 

Ûñûê-Êºë îáëóñó
Ò¿ï ðàéîíó
6. Ñàí-Òàø

àéûëäûê
Áàéçàêîâ Êóäàéáåðãåí 

Èøåíêóëîâè÷
ªç àðûçû ¹1,

08.02.2022-æ.

7. Àðàë àéûëäûê Ìîìîåâ Àéòáåê Èñàåâè÷ ªç àðûçû ¹3,
10.02.2022-æ..

Òàëàñ îáëóñó
Òàëàñ ðàéîíó
8. ªì¿ðàëèåâ 

àéûëäûê
Òîêòîìàòîâ Òóðäàêóí 

Àæûìàòîâè÷
ªç àðûçû ¹1,

11.02.2022-æ.

Îø îáëóñó
Àëàé ðàéîíó
9. Æîøîëó 

àéûëäûê 
Òîï÷óáåêîâ Àçàìàò 

Òîï÷óáåêîâè÷ 
ªç àðûçû ¹33,

11.02.2022-æ.

10. Êî¢óð-Äºáº 
àéûëäûê Ýðìåê óóëó Ôàðõàò ªç àðûçû ¹33,

11.02.2022-æ.

 
11.

¯÷-Òºáº àéûëäûê Øàìøèåâà Àéæàðêûí 
Ìàìàòêàáûëîâíà 

ªç àðûçû ¹33,
11.02.2022-æ.

Êàðà-Ñóó ðàéîíó
12. Êûçûë-Êûøòàê 

àéûëäûê
Àëèìæàíîâ Èñëîìáåê 

Àçèçèëëàåâè÷
ªç àðûçû ¹4,

14.02.2022-æ.

Íàðûí îáëóñó
Íàðûí ðàéîíó
13. Îí-Àð÷à 

àéûëäûê 
Êóðìàíáåêîâ Æàêøûëûê 

Òàëàíòáåêîâè÷
ªç àðûçû ¹2,

14.02.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 

2022-æûëäûí  15-ôåâðàëûíäàãû 
¹16 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòûãûíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí 
òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí ÷ûãàðûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè 

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Êàòòàëãàí 
òàëàïêåðëåðäèí 

òèçìåñèíäåãè 
òàëàïêåðäèí

Ô.À.À.

Íåãèç 
Òèçìåäåí ÷ûãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

1. Ëåíèí
àéûëäûê

Òîêòàåâ Àðñòàíáåê 
Ìàâëÿíîâè÷

ªç àðûçû ¹156,
10.02.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ò¿ï ðàéîíó

2. Àðàë àéûëäûê Ä¿éøàëèåâ Òàëàíòáåê 
Èøåíáàåâè÷

ªç àðûçû ¹4,
10.02.2022-æ.

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí ðàéîíó 

3. Îí-Àð÷à 
àéûëäûê Òûí÷òûêáåê óóëó Ñóáàí ªç àðûçû ¹2,

14.02.2022-æ.

Îø øààðû

4. Îø øààðäûê

Êàíàëèåâ Áàêòûáåê 
Ýðêèíîâè÷  (¹17)

(«Áèçäèí Êûðãûçñòàí» 
ñàÿñèé ïàðòèÿñû)

ªç àðûçû ¹20,
14.02.2022-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 

2022-æûëäûí 15-ôåâðàëûíäàãû 
¹16 òîêòîìóíóí 3-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû äåï òààíûëãàí 
òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí æåðè, 
ýýëåãåí êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 

ìàíäàòòû ûéãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Æàëàë-Àáàä îáëóñó

Ñóçàê ðàéîíó

1.
Ëåíèí àéûëäûê

Äæàé÷èåâ Óëàí 
Àêàíáåêîâè÷ Æåêå èøêåð ¹154,

10.02.2022-æ.

2. Êîé÷óìàíîâ Áàéûø 
Òîëîíáàåâè÷ Æåêå èøêåð ¹156,

10.02.2022-æ.

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíó 

3.
Àðñòàíáàï 
àéûëäûê

Ìèðêàìèëîâà Ôëþðà 
Ñàéäóëëàåâíà

¹34 îðòî ìåêòåáè, 
ìóãàëèì

¹1,
12.02.2022-æ.

4. Êî÷îðîâ Äè¸ðáåê 
Ìàêàìæîíîâè÷ Æåêå èøêåð ¹1,

12.02.2022-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Êûçûë-Êûÿ øààðû

5. Êûçûë-Êûÿ 
øààðäûê

Æîëäîøîâ Àçèçáåê 
Àçèìîâè÷ (¹8)                    

(«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí»  
ñàÿñèé ïàðòèÿñû )

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò ¹1,

10.02.2022-æ.

Ûñûê-Êºë îáëóñó

Ò¿ï ðàéîíó

6.
Ñàí-Òàø 
àéûëäûê

Ìóêàíîâ Äàíèÿð Êåíåøîâè÷ Ìóãàëèì ¹2,
08.02.2022-æ.

7. Àðàë àéûëäûê Øàðøååâ Ðóñëàí Èñàåâè÷ Ìóãàëèì ¹4,
10.02.2022-æ.

Òàëàñ îáëóñó

Òàëàñ ðàéîíó

8. ªì¿ðàëèåâ 
àéûëäûê

Æå¢èøîâ Ìåëèñ 
Æå¢èøîâè÷

Æ×Ê «Àëüÿíñ 
Àëòûí», àéäîî÷ó

¹2,
11.02.2022-æ.

Îø îáëóñó

Àëàé ðàéîíó

9. Æîøîëó 
àéûëäûê 

Ñàïàðáàåâà Ìàêñàòêàí 
Àáäûêàëûêîâíà 

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹33,
11.02.2022-æ.

10. Êî¢óð-Äºáº 
àéûëäûê

Êåëäèåâ Ñåðèê 
Ìóðàëèìîâè÷ 

Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹33,
11.02.2022-æ.

 
11.

¯÷-Òºáº 
àéûëäûê Æàêûïîâà Ìóõàáàòêàí 

Àêêîçóåâíà

Ò. Æóìàáàåâ 
àòûíäàãû îðòî 

ìåêòåáè, ìóãàëèì

¹33,
11.02.2022-æ.

Êàðà-Ñóó ðàéîíó

12. Êûçûë-Êûøòàê 
àéûëäûê Óìóðçàêîâ Áàõòûÿðæàí 

Àáäûêàðèìîâè÷ 

ÑÎÎÏÏÂ 
«Øàìøàä-Ñóó», 

èíñïåêòîð

¹4,
14.02.2022-æ.

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí ðàéîíó 

13. Îí-Àð÷à 
àéûëäûê 

Æ¿íä¿áàåâ Áàêòûáåê 
Äàíèëîâè÷ Äûéêàí ÷àðáà ¹2,

14.02.2022-æ.
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«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК 
(MegaCom соода белгиси) 

болжолдуу салмагы 28 436,5 кг болгон, тышкы бузулуулардын белгилери бар 547 даана 
аккумулятордук батареяларды сатууга тоорук (ачык аукцион) єткєрїї тууралуу жарыялайт.

Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ì¿ëê áèð ëîò ìåíåí ñàòûëàò.
Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû (ñòàðòòûê) íàðêû – 1 êã ¿÷¿í 81 ñîìäó, áîëæîëäóó ñàëìàãû 

28 436,5 êã − 2 303 356,5 ñîìäó ò¿çºò.

Íîâî-Ïîêðîâêàäàãû òåõíèêàëûê êàìïàäà æàéãàøêàí, òûøêû áóçóëóó 
áåëãèëåðè áàð àêêóìóëÿòîðäóê áàòàðåÿëàðäûí òèçìåñè:

¹ 
ï/ï

ÀÊÁëàðäûí 
àòàëûøû

ÀÊÁ 
êóáàòòóóëóãó 

(Ah)
Ñàíû Ýñêåðò¿¿

Áèð 
ÀÊÁíûí 
ñàëìàãû 

(1êã)

Æàëïû 
ñàëìàê 

(êã)

1 Denta ta 150Ah 22  49 1078

2 Narada 155Ah 7  52 364

3 Marathon 155Ah 60 Îøîë ýëå ó÷óðäà ÿùèêòå 
2 äààíà 53,5 3210

4 Jiuul 150Ah 119  48 5712

5 Coslight 150Ah 227  53 12031

6 Sacred Sun 100Ah 9  34 306

7 Coslight 92Ah 19  33 627

8 PowerSafe 150Ah 73  64,5 4708,5

9 Coslight 100Ah 7  37 259

10 Taiga 90Ah 1  30 30

11 Coslight (êèðïè÷) 100Ah 3  37 111

ÀÊÁíûí æàëïû ñàíû: 547   28436,5

Àóêöèîíãî êàòûøóóãà êûçûêäàð áîëãîí æàêòàðäàí òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð òàëàï êûëûíàò:
• áàøòàïêû íàðêûíàí òºìºí áîëáîãîí ñàòûï àëóó áààñûí êºðñºòêºí êîììåðöèÿëûê ñóíóø;
• þðèäèêàëûê æàêòû ìàìëåêåòòèê êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿ æå þðèäèêàëûê æàêòû ò¿ç-

áºñòºí æåêå èøêåð êàòàðû èøêåðäèê èøèí æ¿ðã¿çãºí æàðàíäû êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ð-
ìºñ¿;

• àóêöèîíãî êàòûøóóãà áèëäèðìå;
• 115 168 ñîì ñóììàñûíäàãû êåïèëäèê òºëºìä¿í òºëºíãºíä¿ã¿í òàñòûêòàãàí òºëºì äîêóìåíòèíèí êº-

÷¿ðìºñ¿;
• æàðàíäûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíò (áèëäèðìå áåð¿¿ ó÷óðóíäà êàòûøóóíó êààëàãàí æàê òàðàáûíàí 

æåêå êºðñºò¿ëºò);
• ºê¿ëä¿í àòûíà æàçûëãàí, àãà þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí èø àëûï áàðóóãà æàíà òèéèøò¿¿ àðàêåò-

òåðäè æàñîîãî ûéãàðûì óêóê áåð¿¿÷¿ èøåíèì êàò.

Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí äîêóìåíòòåð êàòûøóó÷óíóí àòàëûøûí (àòû-æºí¿í) êºðñºò¿¿ ìåíåí, «Àêêóìóëÿ-
òîðäóê áàòàðåÿëàðäû ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í» äåï áåëãèëåíèï, áàð êîíâåðòêå ñàëûíûï, 
÷àïòàëûøû êåðåê. Êîíâåðòòåð Áèøêåê ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷ºñ¿, 123 äàðåãèíäå æàéãàøêàí «Àëüôà Òåëå-
êîì» ÆÀÊòûí êå¢ñåñèíäå 2022-æûëäûí 22-ìàðòòà (ñààò 17.00ãº) ÷åéèí êàáûë àëûíàò. Àóêöèîí Áèøêåê 
ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷ºñ¿, 123 äàðåãèíäå 2021-æûëäûí 23-ìàðòûíäà ñààò 14.00äº áàøòàëàò. Àóêöèîí-
äóí êàòûøóó÷óëàðû/àëàðäûí ºê¿ëäºð¿ êîíâåðòòåðäè à÷óó èø-÷àðàñûíà êàòûøà àëàò. Æàíûíäà èíñàí-
äûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíòèíèí áîëóóñó øàðò.

Ý¢ æîãîðêó áààíû ñóíóøòàãàí êàòûøóó÷ó à÷ûê àóêöèîíäóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ áîëóï òàáûëàò. À÷ûê òîîðóêòó 
óòóï àëãàí êàòûøóó÷ó àóêöèîíäóí æûéûíòûãû æºí¿íäº ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï, 10 æó-
ìóø÷ó ê¿íäºí àøïàãàí ìººíºòòº ì¿ëêò¿ ñàòûï àëãàí ñóììàíû òºëºï áåðèøè êåðåê.

Ýãåðäå ý¢ æîãîðêó áààíû ñóíóø êûëãàí êàòûøóó÷ó ñàòóó-ñàòûï àëóó êåëèøèìèí ò¿ç¿¿äºí áàø òàðòñà 
æàíà/æå ì¿ëêò¿í áààñûí òºëºáºñº, àíäà áóë êàòûøóó÷óíóí ñóíóøó ÷åòêå êàãûëûï, êèéèíêè ý¢ æîãîðêó 
áààíû ñóíóø êûëãàí êàòûøóó÷ó æå¢¿¿÷¿ äåï òàáûëàò.

Êàòûøóó÷ó àêêóìóëÿòîðäóê áàòàðåÿëàðäûí àíäàí àðû êîëäîíóëóøó ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèêòè ºç¿ òàðòàò, 
àë ýìè óòèëèçàöèÿëàíãàí ó÷óðäà ìûíäàé æîë-æîáîëîðäó æºíãº ñàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîë-
äîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûí àòêàðóóãà ìèëäåòò¿¿, îøîíäîé ýëå Ñàòóó÷óíóí êàìïàñûíàí àê-
êóìóëÿòîðäóê áàòàðåÿëàðäû òàøûï ÷ûãàðóóíó óþøòóðóó áîþí÷à ÷ûãûìäàðäû ºç êàðàæàòòàðûíûí ýñå-
áèíåí êºòºðºò.

Àóêöèîíãî êàòûøóóãà êûçûêäàð áîëãîí æàêòàð ì¿ëêò¿ àëäûí àëà òåêøåðèï êºð¿¿ãº óêóêòóó. Ì¿ëêò¿ 
òåêøåðèï êºð¿¿ ¿÷¿í, êûçûêäàð òàðàïòàð òºìºíäº êºðñºò¿ëãºí ìààëûìäàðåêòåð áîþí÷à êàéðûëóóñó êå-
ðåê. Òîîðóêòóí óþøòóðóó÷óñó – «Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ. Àóêöèîí, àíû ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáè òóóðàëóó ìàà-
ëûìàò êîìïàíèÿíûí èíòåðíåò- ñàéòûíäà æàéãàøòûðûëãàí: www.megacom.kg. Ìààëûìàò òåëåôîíäî-
ðó: (0555) 90-53-52, (0555) 50-55-90.

Óþøòóðóó÷ó àóêöèîíäîí êààëàãàí óáàêòà, áèðîê àë ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿íäºí ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí, 
Êîìïàíèÿíûí ñàéòûíà òèåøåë¿¿ ìààëûìàòòàðäû æàéãàøòûðóó ìåíåí áàø òàðòóóãà óêóêòóó.

Êåïèëäèê òºëºìä¿ òºëºº ¿÷¿í ìààëûìäàðåêòåð (êûðãûç ñîìó ¿÷¿í):

Àëóó÷óíóí áàíêû «ÐÑÊ Áàíê» ÀÀÊ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø.

Beneficiary (Àëóó÷ó)

«Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ
Ýñåáè: ¹1299003150020051
ÁÈÊ: 129001
ÈÍÍ: 00406200910056
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû,
Áèøêåê ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷. ¹123

Purpose of payment
(Òºëºìä¿í ìàêñàòû) ÀÊÁ ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í êåïèëäèê òºëºì

 

Àëóó÷óíóí áàíêû «Îïòèìà Áàíê» ÀÀÊòûí ÁÁÔ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø.

Beneficiary (Àëóó÷ó)
«Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ
Ýñåï ¹1091820182530517
ÁÈÊ: 109018

Purpose of payment
(Òºëºìä¿í ìàêñàòû) ÀÊÁ ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í êåïèëäèê òºëºì

Решение единственного акционера
внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
 «МИКРОФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ «ИНВЕСКОР СА»
- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Áèøêåê, óë. Êî¸íêîçîâà, 75
- Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 9 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà â 

14.00 ÷àñîâ;
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÓÞÒ: 
- Åäèíñòâåííûé  àêöèîíåð - "Invescore” NBFI JSC (Ìîíãîëèÿ), 

â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ ïî äîâåðåííîñòè Ïóðýâ Ðàëãàà;
- Êîëè÷åñòâî ãîëîñóþùèõ àêöèé: 100 000 øò.
- Êâîðóì: 100%

Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó âíåî÷åðåäíîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:

1. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è óñòàíîâëåíèå ðàç-
ìåðà îïëàòû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;

2. Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ îáùåñòâà è óòâåðæäåíèå åãî â íî-

âîé ðåäàêöèè;
4. Ïåðåðåãèñòðàöèÿ Îáùåñòâà â îðãàíàõ þñòèöèè è äðóãèõ ãîñó-

äàðñòâåííûõ îðãàíàõ;

Ðàññìîòðåâ ïîâåñòêó àêöèîíåðîì 
ïðèíÿòû ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1 âîïðîñ: Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà è óñòàíîâëåíèå 
ðàçìåðà îïëàòû Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

1.1. Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ñðîêîì íà òðè ãîäà â ñëåäóþùåì 
ñîñòàâå:

  Ïóðýâ Ðàëãàà; 
  Àíõáîëä Áàÿíìóíõ; 
  Àâèðìýä Áàäàð÷; 
  Êóøóáåêîâà Àñåëü Êàìåëüäèíîâíà; 
  Àòàêóëîâ Àáàé Áîëîòáåêîâè÷; 
1.2. Óñòàíîâèòü Ñîâåòó äèðåêòîðîâ  c 1 ìàðòà 2022 ãîäà âîçíàã-

ðàæäåíèå.
2 âîïðîñ: Óòâåðæäåíèå Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
 Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
3 âîïðîñ: Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ îáùåñòâà è óòâåðæäåíèå 

åãî â íîâîé ðåäàêöèè;
 Âíåñòè èçìåíåíèå â ïóíêò 12.1 ñòàòüè 12, ïîäïóíêò 14.1.5. ñòàòüè 

4, ïîäïóíêò 14 ïóíêòà 15.3 ñòàòüè 15, ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 16.6 
ñòàòüè 16 Óñòàâà è óòâåðäèòü Óñòàâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàê-
öèè.

4 âîïðîñ: Ïåðåðåãèñòðàöèÿ Îáùåñòâà â îðãàíàõ þñòèöèè è äðóãèõ 
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ;

 Ïðîâåñòè ïåðåðåãèñòðàöèþ Îáùåñòâà â îðãàíàõ þñòèöèè è 
äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ñ/Î-52

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по реализации движимого имущества: 

автомашина марки «Хонда-Одиссей» гос. номер. В 81 84 AN, 
2005 г.в., и «Фольксваген Пассат» гос. номер В 2994 АР, 2002 г.в., 

принадлежащее Осмонову Азамату Турсуналиевичу.

Начальная (стартовая) продажная цена:
- автомашина марки «Хонда-Одиссей» гос. номер. 
В 81 84 AN, 2005 г.в., в сумме 517 158 (пятьсот 

семнадцать тысяч сто пятьдесят восемь) сомов.
- автомашина марки «Фольксваген Пассат» гос. номер В 2994 АР, 

2002 г.в., в сумме 305 208 (триста пять тысяч двести восемь) сомов.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè, íà äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ãàðàíòèéíûé âç-
íîñ â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû àâòîìàøèíû äî íà-
÷àëà òîðãîâ, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê 
ð/ñ 4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâà ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511200. Öåëü íàçíà÷åíèÿ - ãà-
ðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% ïî èñïîëíèòåëüíîìó ïðîèçâîäñòâó 
çà ¹2105-07/10.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 9 ìàðòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Àáäðàõìàíîâà ¹132.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0552) 44-88-88, ñóäåáíûé 
èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Í-264

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Единственный учредитель (участник) Общества 
с ограниченной ответственностью «Манас Тур» 

(далее «Общество») Открытое акционерное 
общество «Международный аэропорт «Манас» 

14 февраля 2022 года приняло решения:

1. Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà Ìó-
ðàòáåê óóëó Øàáäàíà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

2. Èçáðàòü Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Îáùåñòâà Æàíûáåêîâà Íóð-
áåêà Æàíûáåêîâè÷à 27.02.1989 ãîäà ðîæäåíèÿ.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Íàìàçàëèåâ 
Àêáàð Êóðìàíáåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 29870271, 
ÈÍÍ 20502199501004 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-254

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òðóäîâîé êíèæêè ¹134205 íà 

èìÿ Áåêòóðñóíîâà Íóðáåêà 
Áåêòóðñóíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-257

Â ñâÿçè ñ óòåðåé òðóäîâîé 
êíèæêè ¹243821 íà èìÿ 
Àñàíêîæîåâà Àçàìàòà 

Æóìàáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-258

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñëóæåáíîãî

 óäîñòîâåðåíèÿ íà èìÿ 
Ðàõìàíêóëîâà Çàìèðáåêà 
Ìàìàæàíîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-256

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ 

¹067/× íà èìÿ Ìèðñëàâà 
Àëñåéèòà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-256

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(çåì. äîëþ) ¹0035808 

(îò 20.07.1995 ã.) íà èìÿ 
Àáäûñàêèåâà Äæàëèëÿ 
Óñóáàëèåâè÷à ñ÷èòàòü
 íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-255

Àçèçîâ ×ûíãûç Çàêèðîâè÷êå òèåøåë¿¿ ìàì. àêò ×¹5072353 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Í-253

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà 
ÊÒ ¹206442 íà èìÿ 

Ðûñáåêîâîé Àéíàãóëü 
Îçóáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-265

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ×¹756851 íà èìÿ 
Ñûäûðàëèåâà Àëìàçà 
Ìîêóøåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-260
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Ðàõìàíîâ Àëìàç Ïàìèðîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ äèïëîì 

¹ÃÁ 08988 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-262

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹176680 (îò 24.12.2008 ã.) 
íà èìÿ Ñàëàìîâà Ôàðóõà 

Àáäóìàëèêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-266

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÒÃÐ 

¹84969 î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàáûëáåêîâà 

Íàçã¿ë Æûðãàëáåêîâíà 
êîä ÎÊÏÎ 24455067, 

ÈÍÍ 10410197800887 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-261

Íóñóáàëèåâ Àáèòàëèï Áîîáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ ñåðèÿ Â ¹087358 
óáàêòûëóó ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-007

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. 

ðåãèñòðàöèè ÁÃÐ ¹78955 
îò 18.11.2008 ã. ÈÏ Òàæèåâ 

Àçàòáåê Ìàðàòîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 26254169, 

ÈÍÍ 22907198200516 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-267

Øóêóðàëèåâ Ñóëòàí æàíà 
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ 

áîëãîí ñåðèÿñû ¹0062367 
æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-045

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè êîä ÎÊÏÎ 
30661696 íà èìÿ Âèäèùåâîé 

Åëåíû Íèêîëàåâíû îò 
21.10.2019 ã. ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-268

Ñàòûáàëäèåâ Àéòìàìàòêà 
òèåøåë¿¿ ñåðèÿ 

Â ¹065482 óáàêòûëóó 
ïàéäàëàíóóãà áåðèëãåí 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-014

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ» 
 находящийся по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5 

сообщает о существенном факте затрагивающий финансово-хозяйственную деятельность
 на 15 февраля 2022 года.

Íà îñíîâàíèè Ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ è äîãîâîðà äàðåíèÿ ÖÁ çàðåãèñòðèðîâàíî äàðåíèå ïðîñ-
òûõ àêöèé ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» îò àêöèîíåðà Àêìàòîâà Ýðìåêà Òóðàðáåêîâè÷à íà Äæóíóøáàåâó 
Áóðóëàéûì Äæóíóøáàåâíó:

 Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è,
% Ïðîñòûå àêöèè 

Ïåðåäàë êîë-âî, 
% Ïðîñòûõ àêöèè 

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è,
% Ïðîñòûå àêöèè 

Àêìàòîâ Ýðìåê 
Òóðàðáåêîâè÷ 

102795 (12,6644%) 102795 (12,6644%) Àêöèé íåò 

 Áûëî êîë-âî äî ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

Ïîëó÷èëà êîë-âî, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

Ñòàëî ïîñëå ïåðåäà÷è, 
% Ïðîñòûå àêöèè 

Äæóíóøáàåâà 
Áóðóëàéûì Äæóíóøáàåâíà 

Àêöèé íåò 102795 (12,6644%) 102795 (12,6644%) 

Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîñòûõ àêöèé îáùåñòâà- 811681 øò. Ñòîèìîñòü îäíîé àêöèè ïðè âûïóñêå -                         
3,44 ñîì Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð - KG 0101070918.

“СОЮЗ-ТРАНС-АЗИЯ” ААК 
2022-жылдын 11-мартында саат 10.00дє Бишкек 

шаары, Садыгалиев кєчєсї, 5 дарегинде боло 
турган акционерлердин жылдык жалпы чогулушун  

єткєрє тургандыгы жєнїндє кабарлайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-æûëäûí æûéûíòûãû áîþí÷à “Ñîþç-Òðàíñ-

Àçèÿ” ÀÀÊíûí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøìåð-
äèãè æºí¿íäºã¿ áàøêû äèðåêòîðäóí îò÷¸òó.

3. 2021-æûëäàãû êèðåøåëåðäèí æàíà ÷ûãàøàëàð-
äûí ýñåáèí, æûëäûê áóõãàëòåðäèê áàëàíñòû 
áåêèò¿¿.

4. Òåêøåð¿¿÷¿í¿í îò÷¸òó.
5. Àóäèòîðäóí îò÷¸òó.
6. 2022-æûëãà êàðàòà “Ñîþç-Òðàíñ-Àçèÿ” ÀÀÊíûí 

æûëäûê áþäæåòèí áåêèò¿¿.
7. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
8. Àóäèòîðäóí êûçìàò àêûñûíûí ºë÷ºì¿í æàíà 

àóäèòîðäóê ìåêåìåíè áåêèò¿¿ òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè ÷îãóëóøêà êàòòîîíóí áàøòàëûøû 
ñààò 9.00äº, êàòòîî ñààò 10.00äº àÿêòàéò.

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû áîþí÷à àêöèîíåðëåð 
òºìºíäºã¿ äàðåêòåí òààíûøñà áîëîò: Áèøêåê øàà-
ðû, Ñàäûãàëèåâ êº÷ºñ¿, 5.

Òåëåôîí: 35-75-19.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí 
òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 10-ìàðòû.

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ» 
сообщает о проведении Общего годового 

собрания акционеров, которое состоится 
11 марта 2022 года в 10.00 часов по адресу: 

г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î ôèíàíñîâî-õî-

çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-
Àçèÿ» ïî èòîãàì 2021 ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàí-
ñà ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ çà 2021 ãîä.

4. Îò÷åò ðåâèçîðà.
5. Îò÷åò àóäèòîðà.
6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà ÎÀÎ «Òðàíñ-

Ñîþç-Àçèÿ» íà 2022 ãîä.
7. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è 

ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèå 
9.00 ÷àñîâ, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè 10.00 ÷àñîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ñîáðàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò 
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ñàäûãà-
ëèåâà, 5.

Òåë.: 35-75-19.

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè 10 ìàðòà 2022 ãîäà.

Í-259

Í-259

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Äóéøîáàåâ Òûíûáåê 
Áåéøåíîâè÷êå òèåøåë¿¿ ìàì. 
àêò ×¹215197 (03.09.2009-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-263

«КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК» ААК
Сиздерди 2022-жылдын 16-мартында саат 11.00дє Кыргыз 

Республикасы, Бишкек ш., Шопоков кєч., 101 (банктын офиси) 
дарегинде акционерлердин жылдык жалпы чогулушу єткєрїлє 

тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí Êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-ôèíàíñûëûê æûë ¿÷¿í “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí èøè-

íèí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäºã¿ Áàøêàðìàëûêòûí, Äèðåêòîðëîð 
êå¢åøèíèí îò÷åòòîðóí áåêèò¿¿.

3. 2022-æûëãà æûëäûê ôèíàíñûëûê ïëàíäû æàíà 2021-æûë ¿÷¿í 
ôèíàíñûëûê ïëàíäûí àòêàðûëûøû æºí¿íäºã¿ îò÷åòòó áåêèò¿¿.

4. 2021-æûë ¿÷¿í æûëäûê áàëàíñòû, ïàéäàëàð æàíà çûÿíäàðäûí 
ýñåïòåðèí,   àóäèòîðäóê òåêøåð¿¿äºí ºòêºí ôèíàíñûëûê îò÷åò-
òóóëóêòó áåêèò¿¿.

5. “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí ïàéäàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿ òàðòèáè 
æºí¿íäºã¿ ÷å÷èìäè êàáûë àëóó. 

6. “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëº-
ð¿í øàéëîî.

i. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ñàíäûê êóðàìûí àíûêòîî;
ii. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî;
iii. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí áþäæåòèí áåêèò¿¿, Äèðåêòîðëîð êå¢å-

øèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í ñûéëûê àêûëàðûíûí øàðòòàðûí æàíà ºë-
÷ºì¿í áåêèò¿¿.

7. 2021-æûë ¿÷¿í Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í æàíà Áàø-
êàðìàëûêòûí ñûéëûê àêûëàðûíûí ºë÷ºì¿ æàíà êóðàìû æºí¿íäº 
àêöèîíåðëåðäè êàáàðäàð êûëóó.

8. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ñóíóøó áîþí÷à “Êûðãûçêîììåðöáàíê” 
ÀÀÊíûí òûøêû àóäèòîðóí øàéëîî æàíà òûøêû àóäèòîðäóí ñûé-
ëûê àêûñûíûí ºë÷ºì¿í àíûêòîî.

9. 2019-æûëäàí òàðòûï 2021-æûë òîëóãó ìåíåí ýñåïòåëãåí ìººíºò-
êº Ñàâàäà Õîëäèíãñ æàíà Ê.Ì.Ìàìàêååâäåí àê÷à êàðàæàòòàðûí 
òàðòóó áîþí÷à ìóðäà ò¿ç¿ëãºí èø á¿ò¿ì¿í áåêèò¿¿.

10. “Êûðãûçêîììåðöáàíê” ÀÀÊíûí àôôèëèðëåíãåí æàêòàðû ìåíåí 
àê÷à êàðàæàòòàðûí òàðòóóãà èø á¿ò¿ì¿í ò¿ç¿¿ áîþí÷à Áèðäèê-
ò¿¿ (áàøêû) ÷å÷èìäè áåêèò¿¿. 

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 10.00äº áàøòàëàò. Àêöèîíåðëåðäèí 
æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìàòåðèàëäàð ìåíåí òºìºíäºã¿äºé äàðåê-
òåí êîðïîðàòèâäèê êàò÷ûäàí òààíûøóóãà áîëîò: Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñû, Áèøêåê ø., Øîïîêîâ êº÷.,101. 

Òåë.: 333-000 êîøóì÷àñû 17-151. 

×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿-
í¿ – 2022-æûëäûí 25-ôåâðàëû.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ë-
äºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí èøå-
íèì êàò áîëóóãà òèéèø.

ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК"
уведомляет Вас о проведении годового 

общего собрания акционеров, которое состоится
 16 марта 2022 года в 11.00 ч. по адресу: КР, г.Бишкек, 

ул.Шопокова, 101 (офис банка). 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå Ñîñòàâà Ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòîâ Ïðàâëåíèÿ, Ñîâåòà äèðåêòîðîâ î ðåçóëü-

òàòàõ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê» çà 2021 ôèíàí-
ñîâûé ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå åæåãîäíîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà íà 2022 ãîä è îò÷å-
òà îá èñïîëíåíèè ôèíàíñîâîãî ïëàíà çà 2021 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëåé è óáûòêîâ, àóäè-
ðîâàííîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè çà 2021 ã.

5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êûð-
ãûçêîììåðöáàíê».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê»:

i. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
ii. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
iii. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, îïðåäåëåíèå óñëî-

âèé è ðàçìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíàì Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ.

7. Èíôîðìèðîâàíèå àêöèîíåðîâ î ðàçìåðå è ñîñòàâå âîçíàãðàæ-
äåíèÿ è êîìïåíñàöèé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è Ïðàâëåíèÿ çà 
2021 ã.

8. Èçáðàíèå ïî ïðåäñòàâëåíèþ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ âíåøíåãî àóäè-
òîðà ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê» è îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âîçíàã-
ðàæäåíèÿ âíåøíåìó àóäèòîðó.

9. Óòâåðæäåíèå ðàíåå çàêëþ÷åííûõ ñäåëîê ïî ïðèâëå÷åíèþ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ îò Ñàâàäà Õîëäèíãñ è Ìàìàêååâà Ê.Ì. çà ïåðèîä ñ 
2019 ãîäà ïî 2021 ãîä âêëþ÷èòåëüíî. 

10. Óòâåðæäåíèå Åäèíîãî (ãåíåðàëüíîãî) ðåøåíèÿ ïî çàêëþ÷åíèþ 
ñäåëîê ïî ïðèâëå÷åíèþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ àôôèëèðîâàííûìè 
ëèöàìè ÎÀÎ «Êûðãûçêîììåðöáàíê».

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 10.00 ÷. Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùå-
ìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êûðãûç-
ñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Øîïîêîâà, 101 ó êîðïîðàòèâíî-
ãî ñåêðåòàðÿ. 

Òåë.: 333-000 äîï. 17-151. 

Äåíü ñïèñêà àêöèîíåðîâ èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè – 
25 ôåâðàëÿ 2022 ã.

Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâè-
òåëÿì àêöèîíåðîâ èìåòü ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Агентство развития и инвестирования сообществ 

Кыргызской Республики (АРИС), настоящим приглашает 
квалифицированных лиц принять участие в конкурсе на позицию 

«Специалист по юридическим вопросам».

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñôåðå ïðàâà;
• Îïûò ðàáîòû (ìèíèìóì 10 ëåò) â êà÷åñòâå þðèñòà;
• Õîðîøåå çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííî-

ãî/ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå çíàíèÿ â îáëàñòè ãðàæ-
äàíñêîãî, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî, íàëîãîâîãî, ôèíàíñîâîãî è 
òðóäîâîãî ïðàâà;

• Îïûò â ïðàâîâîé îöåíêå è ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ 
è ðåêîìåíäàöèé ïî óëó÷øåíèþ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû;

• Îïûò â ïîäãîòîâêå è îöåíêå ïðîåêòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, 
óñòàâîâ, êîíòðàêòîâ è ñîãëàøåíèé;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè. Çíàíèå 
àíãëèéñêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;

• Õîðîøèå êîìïüþòåðíûå íàâûêè, âêëþ÷àÿ óìåíèå ðàáîòû ñ ïðîã-
ðàììàìè Word è Excel.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþìå íà ðóññêîì 
ÿçûêå, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 18.00 ÷à-
ñîâ 4 ìàðòà 2022 ã.

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

Ñ/Î-54

Ñàéðàêóíîâ Àáäûòàëèïòèí 
4-02-04-0003-0154 

èäåíòèôèêàöèÿëûê êîä, 
æåð ê¿áºë¿ã¿ ÀÁ03093 

(15.06.1999-æûë) æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-253

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Îñìîíàëèåâ 
Êå¢åøáåê Êóáàíû÷áåêîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 2279774, 
ÈÍÍ 20801197000568 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-270
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Баткен областынын Кызыл-Кыя 
шаардык соту тарабынан

Кызыл-Кыя шаарынын Маяковская кєчєсїнїн №6/3 їйїнїн 
тургундары карызкорлор Мадумарова Рахаат Токторалиевна жана 
Даханбаев Акбар Гламидиновичтерден ортоктош тїрдє ААК “Бакай 

Банк” пайдасына 1 803 692 (бир миллион сегиз жїз їч миў алты жїз 
токсон эки) сом 50 тыйын жана сот процесстерине

 тєлєнгєн мамлекеттик алым 46 773 (кырк алты миў жети жїз 
жетимиш їч) сом мамлекеттик алым менен кошо кредиттик

 карыз єндїрїї жєнїндєгї аткаруу барагы келип тїшїп анын 
негизинде кїрєєгє коюлган Кызыл-Кыя шаарынын Маяковская 
кєчєсїнїн №6/3 їйї анын пайдалануу аянты 64,00 чарчы метр 

иден. 8-04-03-0006-0004-01-003 сандуу їйїнїн эсебинен єндїрїї 
жєнїндєгї 04.11.2021-ж.ч. №ГД-460/21 Ба-3 сандуу аткаруу 

документинин негизинде. 
Карызкор Мадумарова Рахаат Токторалиевнага таандык болгон 
Кызыл-Кыя шаарынын Маяковская кєчєсїнїн №6/3 дарегинде 

жайгашкан турак їйїнїн баштапкы баасы 840 000 (сегиз жїз кырк 
миў) сом болгон баада сатылуусу 2022-жылдын 16-март кїнї саат 

14.00гє болуп єтєєрїн жарыялайт. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà (àóêöèîíãî) êààëîî÷óëàð, Êûçûë-Êûÿ øààðäûê 
ÑÀÊÁíûí ÁÈÊ 129056 ý/ñ÷. 904802411 äåïîçèòòèê 1290562380020130 
ýñåáèíå, ñîîäà-ñàòûêêà ýêè ê¿í êàëãàíãà ÷åéèí  àëãà÷êû ñòàðòòûê áàà-
íûí 5%ûí òºã¿¿ñ¿ çàðûë. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêòûí æå¢¿¿÷¿ñ¿, ñîîäà-ñàòûê ºòêºíäºí êèéèí 7 
ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áààëàíãàí, ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òº-
ã¿¿ñ¿ çàðûë. 

Ýñêåðò¿¿: ýãåðäå æå¢¿¿÷¿ 7 ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòà áààëàí-
ãàí ñóììàíû òîëóãó ìåíåí òºêïºãºí ó÷óðäà, àíûí ñîîäà-ñàòûê àë-
äûíäà òºã¿ëãºí ñóììà àãà êàéòàðûëáàéò, òîëóãó ìåíåí ìàìëåêåòòèí 
ïàéäàñûíà ºòºò. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûêêà êààëîî÷óëàð áîëñî, Êûçûë-Êûÿ øààðäûê ÑÀÊÁ-
íûí, óëóê ñîòòóê àòêàðóó÷óñó Ìîëäîáàåâ Êûÿëáåê Êî÷êîðîâè÷êå êàé-
ðûëñà áîëîò.

Áàé. òåë.: (03657) 5-00-65, (0557) 46-00-46, 
ñààò 9.00äºí 18.00ãº ÷åéèí. Ñ-996

Ноокен районунун сот аткаруучулар 
кызматтык бєлїмї

камакка алынган Калдаров Давитбек Абдираимовичке таандык 
Ноокен районунун Шайдан айыл аймагынын К.Султанов кєчєсї 
№19 болуп жайгашкан №3-04-05-1001-1677 иден. коду менен 
катталган жалпы аянты 400 кв.м., жер тилкесин сатуу боюнча 

ачык аукционду жарыя кылат.

Жер тилкесинин баштапкы (старттык) баасы 
- 209 000 (эки жїз тогуз миў) сомду тїзєт.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 24-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñà-
òûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 
5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí 
äåïîçèò ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí ñîîäà-
ñàòûêêà êàòûøà àëàò.

Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí êàòûøóó÷óíóí êåïèëäèê êàòàðû òºëºí-
ãºí ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí 
êàòûøóó÷óëàðûíà òºëºãºí øåðò ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ 
æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò.

Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí êàòûøóó÷ó æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí 
àëäûíäà òºêêºí øåðò ïóëäó êîøóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóì-
ìàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁ-
íûí äåïîçèòòèê ýñåáè "ÐÑÊ Áàíê" ÀÀÊ àðêûëóó ý/ñ. 4408062100000157, 
ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 21449997, ÈÍÍ 00501199510013.

Áàéëàíûø òåë.: (03734) 5-00-36, 
(0770) 00-02-20. Í-269

Судебный исполнитель ПССИ Аламудунского 
района Чуйской области, Алмамбет уулу А.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
на заложенное недвижимое имущество

 -жилой дом, (земля и часть строения), расположенный по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, с.Беш-Кунгей, ул.18 км, №3, 
общей полезной площадью - 53,97 кв.м., жилой площадью - 43,25 

кв.м., расположенную на земельном участке мерою 0,01 га, и-к: 7-01-
17-0016-0135, принадлежащий Элисбек уулу Элдияру на основании 

договора дарения от 5 декабря 2018 года. 
Стартовая цена в сумме 385 000 (триста восемьдесят пять тысяч) сом.

А также кошару с чабанским домиком, расположенную по адресу: 
Чуйская область, Аламудунский район, с.Арашан, урочище Чункурчак, 

уч. б/н, Лит А чабанский домик - 129,09 кв.м., общей полезной 
площадью Лит Б - 202,47 кв.м., общей полезной площадью Лит В 

235,2 кв.м., расположенный на земельном участке мерою 0,39 га, и-к: 
7-01-04-0016-0001, 7-01-04-0016-0002, принадлежащую Элисбек 

уулу Элдияру на основании договора дарения от 21 ноября 2018 года. 
Стартовая цена 1 023 000 (один миллион двадцать три тысячи) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 25 ìàðòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â Ïîäðàçäåëå-
íèè ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïî àäðå-
ñó: ã.Áèøêåê, óë.Àõóíáàåâà ¹119 «à».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà, 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. Öåíòðàëüíàÿ êàçíà÷åéñòâà ÁÈÊ 440001, íà ëèöåâîé 
ñ÷åò Ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêî-
ãî ðàéîíà, 4403012100000388, êîä 14238900.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà, ïîêóï-
íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0312) 56-58-67, (0559) 006-833, ã.Áèøêåê, 
óë.Àõóíáàåâà ¹119 «à», êàá. 9, ÏÑÑÈ Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Í-272

Жайыт комитет Ильичевского айыл окмоту 
Кеминского района, Чуйской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на предоставление права временного пользования на пастбищный 

земельный участок в иных целях не связанных с выпасом скота 
(установка навеса из легких конструкций - для отдыха), из контура 
№1723 общей площадью 0,30 га, контура №1604, 1606, 1603, 1605, 
1622 общей площадью 1 га, контура №1762 общей площадью 0,30 
га, контура №1860 общей площадью 0,30 га, контура №698 общей 

площадью 0,30 га, контура №3287 общей площадью 1 га.

Стартовая цена за 1 га - 2400 сом без учета земельного налога.

Шаг аукциона - 100 сом

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 10% îò ñòàðòîâîé öåíû. 
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà ó÷àñòâîâàòü íà àóêöèîíå 

ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü íà òîðãàõ.
2. Äîêóìåíò (êîïèÿ) óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü ôèçè÷åñêîãî ëèöà 

- ïðåòåíäåíòà.
3. Äîêóìåíò (êîïèÿ) ïîäòâåðæäàþùèé ëè÷íîñòü þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

- ïðåòåíäåíòà, ëèáî äîâåðåííîñòü íà ïðàâî âûñòóïàòü îò èìå-
íè ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà- ïðåòåíäåíòà.

4. Þðèäè÷åñêèì ëèöàì ïðåäîñòàâèòü êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ.

5. Êîïèþ ïîäòâåðæäàþùóþ îïëàòó ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.
6. Ïðèåì äîêóìåíòîâ äî 15 ìàðòà 2022 ãîäà.

Àóêöèîí è êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 16 ìàðòà 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ. 
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ â çäàíèè Èëüè÷åâñêîãî àéûë îêìîòó, Êåìèíñêî-
ãî ðàéîíà, ïî àäðåñó: ñ.Èëüè÷, óë.Îìóðçàêà, 28. 

Òåë.: (0501) 18-01-61. Í-275

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
äèïëîìîâ ¹ÑÑ070021885, 

¹ÑÄ140009550 íà èìÿ 
Êàðàñàðòîâîé Ýðêèíãóë 

Àñåèíîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-281

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
× ¹348964 (îò 02.12.2011 ã.) 

íà èìÿ Äàëèêóëîâà 
Àáäóìèòàëèïà 

Íóðïàçèëîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-273

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà 
íàñëåäñòâî ïî çàêîíó ñåëî 
Êàðà-Êóëüäæèíñêîãî ðàéîíà 

Îøñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè 15 ìàðòà 2012 ãîäà 
íà èìÿ Àñêàðîâà Àáäèìàëèêà 

Áàêûòîâè÷à ïðîæèâàþùèé ïî 
àäðåñó: ã.Óçãåí, óë.Ìàíàñà, 

äîì ¹126 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-753

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó 
Èáðàãèìîâ Àáäóñîëîì 

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

 ÎÊÏÎ 27959972, 
ÈÍÍ 20802196900230 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-596

Êàðà-Ñóó ðàéîíóíäàãû 
Æà¢û-Àðûê àéûë ºêìºò¿í¿í 

Òàø-Àðûê ó÷àñòêàñûíûí 
òóðãóíó Àáæàïàðîâ 

Æûëäûçáåê Òºëºãºíîâè÷êå 
òààíäûê "Æûëäûç" äûéêàí 
÷àðáàñûíûí æåð ¿ë¿ø¿í¿í 

êèòåáè æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-295

Решением единственного 
акционера открытого 

акционерного общества 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ» 

(решение Министерства 
энергетики Кыргызской 

Республики 
от 16 февраля 2022 года 

№10-Р):
1. Õîäæîìàìáåòîâ Çàìèð-

áåê Òåìèðãàçèåâè÷ îñâî-
áîæäåí ñ äîëæíîñòè Çà-
ìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâëåíèÿ – ÷ëåíà Ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Íàöèîíàëü-
íàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ õîë-
äèíãîâàÿ êîìïàíèÿ», ñîã-
ëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëå-
íèþ.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПОЗИЦИЮ:

Специалист по изменению климата
Ïðåòåíäåíò íà äîëæíîñòü Ñïåöèàëèñòà äîëæåí 

èìåòü ñëåäóþùèå çíàíèÿ è îïûò:  

• âûñøåå îáðàçîâàíèå â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå (ýêîëîãèÿ, áèî-
ëîãèÿ, ãåîãðàôèÿ, ìåòåîðîëîãèÿ è äðóãèõ ñìåæíûõ ñïåöèàëüíîñ-
òåé;

• Ìèíèìóì 5 ëåò îïûòà ðàáîòû ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ êëèìàòà, 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ;

• Ñèëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà ïî òåêóùèì ðàçðàáîòêàì â îáëàñòè 
àäàïòàöèè ê èçìåíåíèþ êëèìàòà è ñìÿã÷åíèÿ åãî ïîñëåäñòâèé;

• Îïûò ðàçðàáîòêè è ïðîâåäåíèÿ òðåíèíãîâ ïî âîïðîñàì èçìåíå-
íèÿ êëèìàòà. Êðàéíå æåëàòåëüíî çíàòü, êàê ïðîâîäèòü îáó÷åíèå 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñìåøàííûõ ïîäõîäîâ â îíëàéí è òðàäèöèîí-
íîì ôîðìàòå;

• Îïûò ðàáîòû â ïðîåêòàõ, ôèíàíñèðóåìûìè ìåæäóíàðîäíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, è ñ ïàðòíåðàìè Ïðàâèòåëüñòâà Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì;

• Êîìïüþòåðíàÿ ãðàìîòíîñòü, âêëþ÷àÿ çíàíèå ïðîãðàììíîãî ïàêåòà 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà);

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè, çíàíèå 
àíãëèéñêîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâîì.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâ-
òîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ íà ñàéòå ÀÐÈÑ 
(www.aris.kg) è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáîðå (ðåçþ-
ìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà è ïîçèöèè) äî 18.00 ÷àñîâ 4 ìàðòà 2022 ã.

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

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

òåë: +996 (312) 62-07-52 / 30-18-05 (äîï. 128),
fax: +996 (312) 62-47-48, 

e-mail: zakupki@aris.kg èëè íà ñàéòå: www.aris.kg

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
«ОРГТЕХСТРОЙ»

Адрес: 720031, г.Бишкек, ул. 
М.Горького, д. 1, 2 этаж,
тел.: +996 (0312) 53-22-75

В соответствии с 
Протоколом заседания 

Совета директоров 
ОАО «Оргтехстрой» от 
16.02.2022 г. приняты 

решения:

- Àìàíêóëîâ Êàíàò Ìà-
ðàòîâè÷ îñâîáîæäåí ñ 
17.02.2022 ã. ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ îò äîëæíîñ-
òè Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëå-
íèÿ è ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ 
ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé»;

- Íóñóáàëèåâ Àéáåê Àñûë-
áåêîâè÷ ñ 18.02.2022 ã. 
èçáðàí ÷ëåíîì Ïðàâëåíèÿ 
è Ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëå-
íèÿ ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé».

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Третий проекта сельских инвестиций 

(ПСИ-3 МАР)
Объявляет тендер на закупку электрического 

оборудования для Кабакского а.а. Жумгальского района 
Нарынской области

Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè èëè ëèöà ìîãóò ïðèîáðåñòè ïîë-
íûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â äàííîì òåíäåðå äî 15.00 ÷. 
15 ìàðòà 2022 ã. ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).

Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â 16.00 
÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 3 ìàðòà 2022 ãîäà ïî óêàçàííîìó âûøå 
àäðåñó.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â óêàçàí-
íûé îôèñ íèæå íå ïîçäíåå 15 ìàðòà 2021 ãîäà, 15.00 (ìåñòíîå 
âðåìÿ).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ òåíäåðíîé äî-
êóìåíòàöèåé â îôèñå Àãåíòñòâà ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîá-
ùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:

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

òåë: +996 (312) 62-07-52, fax: +996 (312) 62-47-48, 
e-mail: zakupki@aris.kg, aberdigulov@aris.kg.

èëè íà ñàéòàõ www.aris.kg.
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Базар-Коргон районунун сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Жамгырчы уулу Улукбектен “Бакай-Банк” ААКнын 
пайдасына карызкор Жамгырчы уулу Улукбекке тиешелїї 

Базар-Коргон районунун Арстанбап айыл аймагынын Гумхана 
айылындагы Э.Бообеков кєчєсїнїн №36 дареги боюнча 

жайгашкан, жалпы пайдалуу аянты - 139,56 кв.м., жашоо аянты - 
93,44 кв.м.,  жалпы жер тилкеси - 2125,0 кв.м. болгон турак жайга 

экинчи жолу ачык соода-сатык жарыялайт.

Турак жайдын баштапкы баасы 750 000 (жети жїз элїї миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 28-ìàðò ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëîî÷óëàð  
òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5 ïàéûçûí ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî 
÷åéèí Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå òºã¿¿ãº 
òèéèø.  Áóë ñóììà ñîîäà-ñàòûêòà òóðàê æàéäûí ñàòûï àëãàí ñóììà 
ýñåáèíåí òºã¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðäûí àë-
äûí àëà òºëºíãºí øåðò ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí 
êàéòàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå 
ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëê-
ò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.

Áàéëàíûø òåëåôîíó:  (03736) 5-00-79, (0778)-86-52-52. Ä-08

Жалал-Абад шаардык сот аткаруучулар 
кызматынын бєлїмї тарабынан

Жалал-Абад шаарынын  Тоголок Молдо кєчєсїнїн №68 їйї, 
идентификациялык сыр белгиси №3-10-02-0006-1605 саны 

менен катталган Хажиматов Илхомжон Улугбековичтин менчик 
ээлигиндеги турак жайы биринчи жолу ачык соода-сатыкка 

коюлат. 

Турак жайдын баштапкы (старттык) баасы 2 189 800 
(эки миллион бир жїз сексен тогуз миў сегиз жїз) сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 28-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñà-
òûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 
5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Æàëàë-Àáàä øààðäûê ÑÀÊÁ-
íûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí 
ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êå-
ïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èë-
ãåí êàòûøóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû ñîî-
äà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. Ñîî-
äà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà 
òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììà-
ñûí òîëóãó ìåíåí òºëººãº ìèëäåòò¿¿. Æàëàë-Àáàä øààðûíûí ñîò 
àòêàðóó÷óëàð êûçìàòûíûí áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè “ÐÑÊ Áàíê" 
àðêûëóó  ÈÍÍ: 00501199510013, ÁÈÊ: 440001, òºëºì êîäó: 14511900,              
ý/ñ÷åò 4408012100000241. 

Áàéëàíûø òåë.: (0553) 07-12-09. Ä-08

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î 
ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
× ¹330006 èäåí. êîä 2-03-07-
0001-0227 ñ.Áóëàí-Ñîãîòòó 

íà èìÿ Ìàìáåòîâà 
Æîëäîøáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-557

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

¹112938 (îò 05.12.2007 ã.) 
íà èìÿ Äæóíóøîâîé Ðûñêóë 

Äæàêûïîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ìàíàïáàåâà Êèøèìæàí 
Øåðãàçûåâíàãà òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí Áàãûø àéûë 
ºêìºò¿íº êàðàøòóó Îêòÿáðñê 
àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû 

× ¹333799, 
èäåíòèôèêàöèîíäóê 

êîäó 3-05-09-1005-2110)  
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-08

Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòûíûí Íîîêàò 

ðàéîíäóê áàøêàðìàëûãû 
òàðàáûíàí 

Æà¢û Íîîêàò àéûë 
àéìàãûíûí òóðãóíó 

Ýðãàøîâ Àáäóæàááîð 
Ìàìàòèñìîíîâè÷êå 

òààíäûê èäåí. 
¹5-05-06-0016-2117, 

× ¹453868 ìàìëåêåòòèê 
àêòûñû æàíà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-010

Àê-Ñóó ðàéîíóíóí ×åëüïåê 
àéûë àéìàãûíûí Òàø-Êûÿ 

àéûëûíûí òóðãóíó 
Êàäûðìàõìåäîâ Êàíàòáåê 

Êóðìàíáåêîâè÷òèí 
íààìûíäàãû æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 

ñåðèÿñû × ¹211220, 
èäåíò.êîäó 2-01-07-1002-

0098 (09.07.2009-æ.) 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-772

ªçãºí øààðûíûí ×àïàåâ 
êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó 

Áåäèìàêîâà Ðèñêèíñàãà 
òààíäûê æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ èäåí. êîä 5-06-

03-0011-1088, 5-06-03-
0023-1702, 5-06-03-0015-

1260 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-551

ªçãºí øààðûíûí ×àïàåâ 
êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó 

Áåäèìàêîâà Æàìàëõàí 
Òàæèìàìàòîâíàãà òààíäûê 

æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹13939 (14.12.1995-æ.á.) 
èäåí. êîä 5-06-03-0015-
1261 æîãîëãîíäóãóíà

 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-553

 Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
¹70302 íà èìÿ Ñòåïîíåíêî 
Îëüãè Èâàíîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-274

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
¹0053155 íà èìÿ Íàðûíáåê 

óóëó Ìèðæàí ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-276

Ñàáèðîâà Ñàëèìàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

¹535881 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-277

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹532111 è äîãîâîð 

êóïëè-ïðîäàæè (30.06.2014 ãîäà)
 íà èìÿ Áóëàòîâîé Ðåãèíû 

Êàðûáåêîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-278

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
× ¹454348 (îò 12.04.2013 ã.) íà èìÿ Ìàòêåðèìîâà Êóðìàíáåêà 

Àñêàðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-280

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Èñàåâà 
Áàòìà Àïèëîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 30340880, 
ÈÍÍ 13005196500335 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-279

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
×¹472651 íà èìÿ Ìûðçàáåê 

óóëó Àðëåíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-271

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹434862 íà èìÿ Ðàõìàòîâîé 
Àéãóë Îðóíáàåâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-271

КРнын Финансы министрлигине караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын Токтогул району 

боюнча башкармалыгы тарабынан 

соттун чечиминин негизинде мамлекеттин пайдасына 
конфискацияланган кыймылдуу мїлккє ачык соода-сатык  
жарыяланат. Кыймылдуу мїлк “ВАЗ 21213” їлгїсїндєгї, 

мамлекеттик белгиси “В 02-03 S” сандуу автоунаа, 
2001-жылы єндїрїштєн чыгарылган, єўї кызгылт-кєк тїстєгї, 

кєлємї 1570 куб.
Автоунаанын баштапкы баасы 35000 (отуз беш миў) сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 23-ìàðò ê¿í¿ ñààò 11.00äº  ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áàà-
ñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Òîêòîãóë ðàéîíäóê 
ñàëûê êûçìàòûíûí äåïîçèò ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï 
áåð¿¿ ìåíåí ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àë-
ãàí êàòûøóó÷óíóí êåïèëäèê êàòàðû òºëºíãºí ñóììàñû ñàòûï àëóó 
áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà òº-
ëºíãºí øåðò ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í 
è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí êàòûøóó÷ó æå-
òè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí øåðò ïóëäó êî-
øóó ìåíåí ì¿ëêò¿í àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº 
ìèëäåòò¿¿. Òîêòîãóë ðàéîíäóê ñàëûê êûçìàòûíûí äåïîçèòòèê ýñåáè 
“ÐÑÊ Áàíê” ÀÀÊ àðêûëóó ý/ñ÷åòó  4408041101001334.

Áàéëàíûø òåëåôîíó:  (0501) 00-81-01. Ä-08

КРнын Финансы министрлигине караштуу 
Мамлекеттик салык кызматынын Токтогул району 

боюнча башкармалыгы тарабынан 

соттун чечиминин негизинде мамлекеттин пайдасына 
конфискацияланган кыймылдуу мїлккє ачык соода-сатык 

жарыяланат. Кыймылдуу мїлк автомобиль 
“ТОЙОТА-ХАРРИЕР” їлгїсїндєгї, мамлекеттик белгиси 
“В 3549 АН” сандуу автоунаа, 2004-жылы єндїрїштєн 

чыгарылган, кара тїстєгї, кєлємї см3-2360 куб.
Автоунаанын баштапкы баасы 370 000 

(їч жїз жетимиш миў) сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 23-ìàðò ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð ê¿í ìóðäà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áàà-
ñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Òîêòîãóë ðàéîíäóê 
ñàëûê êûçìàòûíûí äåïîçèò ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï 
áåð¿¿ ìåíåí ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àë-
ãàí êàòûøóó÷óíóí êåïèëäèê êàòàðû òºëºíãºí ñóììàñû ñàòûï àëóó 
áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà òº-
ëºíãºí øåðò ïóë òîîðóêòàð àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í 
è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí êàòûøóó÷ó æå-
òè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí øåðò ïóëäó êî-
øóó ìåíåí ì¿ëêò¿í àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº 
ìèëäåòò¿¿. Òîêòîãóë ðàéîíäóê ñàëûê êûçìàòûíûí äåïîçèòòèê ýñåáè 
“ÐÑÊ Áàíê” ÀÀÊ àðêûëóó ý/ñ÷åòó  4408041101001334.

Áàéëàíûø òåëåôîíó:  (0501) 00-81-01. Ä-08

ПРИГЛАШЕНИЕ К 
УЧАСТИЮ В ТОРГАХ 

Кыргызская Республика
«Проект Улучшение Теплоснабжения» (ПУТС)

Заем №/Кредит №/ Грант №: IDA, Grant D2400-KG

Название контракта: «Повышение энергоэффективности 
СШ №15 им. А.Муканова в с.Байзак Тюпского района Иссык-
Кульской области (Лот 1) и «Повышение энергоэффективности 
СШ №89 им. П.Жуманазарова в с. Чымчык-Жар Сузакского ра-
йона Джалал-Абадской области (Лот 2).

Номер для ссылки (в соответствии с планом закупок): 
SECO-HSIP-NCB-2022-1

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

• «Повышение энергоэффективности СШ №15 им. А.Муканова в 
с.Байзак Тюпского района Ыссык-Кульской области (Лот 1) 

•  «Повышение энергоэффективности СШ №89 им. П.Жуманазаро-
ва в с.Чымчык-Жар, Сузакского района Джалал-Абадской облас-
ти (Лот 2)

2. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) îò 
ëèöà Ñàíòàøñêîãî àéûë îêìîòó Òþïñêîãî ðàéîíà Èññûê-Êóëüñ-
êîé îáëàñòè è îò ëèöà Ûðûñêîãî àéûë îêìîòó Ñóçàêñêîãî ðàéî-
íà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ê ïîäà÷å çàïå÷àòàí-
íûõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé îò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ ðàáîò: 

• «Повышение энергоэффективности СШ №15 им. А.Муканова в 
с.Байзак Тюпского района Ыссык-Кульской области (Лот 1) 

•  «Повышение энергоэффективности СШ №89 им. П.Жуманазаро-
ва в с.Чымчык-Жар, Сузакского района Джалал-Абадской облас-
ти (Лот 2)

Âàëþòîé êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êûðãûçñêèé ñîì.

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

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

 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, îò-
äåë çàêóïîê, 

 òåë: +996 (312) 62-07-52, ôàêñ: +996 (312) 62-47-48, 
 ý-ïî÷òà: zakupki@aris.kg  
 èëè íà ñàéòå: www.aris.kg   

5. Ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè òîðãîâ ìîãóò ïîëíûé êîìïëåêò òåíäåð-
íûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñ-
ëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg.

6. Ïðåäòåíäåðíàÿ âñòðå÷à ñ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ñîñòîèòñÿ â               
11.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè 4 ìàðòà 2022 ãîäà ïî óêàçàí-
íîìó âûøå àäðåñó.

7. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû â âûøåóêà-
çàííûé îôèñ íå ïîçäíåå 18 ìàðòà 2022 ãîäà, 11.00 (ìåñòíîå 
âðåìÿ) è äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñèëå â òå÷åíèå 90 äíåé ïîñëå 
âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé. Çàëîãîâîå îáåñïå÷åíèå 
Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå òðåáóåòñÿ, îäíàêî òðåáóåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå Äåêëàðàöèè ãàðàíòèéíîãî îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðñ-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ó÷àñòíèê òîðãîâ, îòçûâàþùèé èëè èçìåíÿþ-
ùèé ñâîå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïîñëå âñêðûòèÿ êîíêóðñíûõ 
ïðåäëîæåíèé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, èëè íå ïîäïè-
ñàâøèé êîíòðàêò, â ñëó÷àå åãî ïðèñóæäåíèÿ, èëè íå ïðåäîñòà-
âèâøèé ãàðàíòèþ âûïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ê ñðîêó, óêàçàííîìó â 
òåíäåðíîé äîêóìåíòàöèè, àâòîìàòè÷åñêè íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â òåíäåðàõ â ðàìêàõ ïðîåêòîâ, ðåàëèçóåìûõ ÀÐÈÑ, ñðîêîì 
íà äâà ãîäà.

8. Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò âñêðûòû â ïðèñóòñòâèè ó÷àñò-
íèêîâ, ïîæåëàâøèõ ïðèñóòñòâîâàòü, 18 ìàðòà 2022 ãîäà, 11.00 
(ìåñòíîå âðåìÿ) â Öåíòðàëüíîì îôèñå ÀÐÈÑ ïî àäðåñó: Êûð-
ãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êîíôå-
ðåíö-çàë.

Ï/Ï-557



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹137. Íóñêàñû 12460

Áàñóóãà 17.02.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЄЗГЄН РАЙОНУНУН СОТ АТКАРУУЧУЛАР 
КЫЗМАТЫНЫН БЄЛЇМЇ ТАРАБЫНАН

Калыков Адыл Садыковичке тиешелїї болгон 
Єзгєн районунун Ийри-Суу айыл аймагынын 

Корс-Этти айылынын М.Мамырбаев кєчєсї №176 
жайгашкан жалпы пайдалуу аянты - 84,29 кв.м., 

жашоо аянты - 67,44 кв.м., жер участкасы - 2500 кв.м., 
идентификациялык коду №5-06-08-1005-0038 сандуу турак жайы 

биринчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат.

Турак жайдын баштапкы баасы – 506 000 сом.

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 18.03.2022-æûëû ñààò 11.00äº ì¿ëê æàéãàø-
êàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áèð 
ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºò-
êºð¿ëãºíãº ÷åéèí ªçãºí ðàéîíóíóí ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå 
êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áåð¿¿ ìåíåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò.

Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñà-
òûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëà-
ðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòà-
ãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò.

Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñàòûêòûí 
àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûí-
ãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. ªçãºí ðàéîí-
äóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáè: ¹4407022100000172.

Áàéëàíûø òåëåôîíó:
(03233) 5-04-31. Í-???

«НАН-КОНДИТЕРДИК 
КОМБИНАТЫ» ААК 

2020-жылдын 18-мартында Бишкек шаары, 
А.Бакаев кєчєсї, 53 а дарегинде боло турган 

тємєндєгїдєй кїн тартибиндеги маселе боюнча 
акционерлердин жылдык жалпы чогулушун 

чакыруу жєнїндє маалымдайт: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-æûëäàãû êîîìäóí áàøêàðìàëûãûíûí îò-

÷¸òó.
3. 2021-æûëäàãû Òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûíûí îò÷¸-

òó.
4. Êèðåøåëåð æàíà ÷ûãàøàëàð æºí¿íäºã¿ îò÷¸ò-

òó, æûëäûê áàëàíñòû áåêèò¿¿.
5. 2022-æûëãà êàðàòà æûëäûê áþäæåòòè áåêèò¿¿.
6. Òûøêû àóäèòîðäóí êîðóòóíäóñóí áåêèò¿¿.
7. Òûøêû àóäèòîðäó øàéëîî æàíà ñûé àêûñûíûí 

ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.
8. 2021-æûëäàãû äèâèäåíääåðäè áºë¿øò¿ð¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 8.30äà. Áàøòàëû-
øû ñààò 9.00äº. ×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìå-
íåí “ÍÊÊ” ÀÀÊäàí 21-57-83 òåëåôîíäîðó áîþí÷à 
òààíûøóóãà áîëîò.

Àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó æàíà èøåíèì êàòû 
áîëóóãà òèéèø. 

ОАО 
«БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИЙ 

КОМБИНАТ»
объявляет о созыве годового собрания 

акционеров, которое состоится 18 марта 
2022 года в 9.00 ч. по адресу: 

г.Бишкек, ул.А.Бакаева, 53 а, со следующей 
повесткой дня:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè. 
2. Îò÷åò Ïðàâëåíèÿ îáùåñòâà çà 2021 ãîä.
3. Îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2021 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, îò÷åòà î ïðè-

áûëÿõ è óáûòêàõ.
5. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà íà 2022 ã.
6. Óòâåðæäåíèå çàêëþ÷åíèå âíåøíåãî àóäèòî-

ðà.
7. Âûáîðû âíåøíåãî àóäèòîðà è óòâåðæäåíèå ðàç-

ìåðà âîçíàãðàæäåíèÿ.
8. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
9. Ðàñïðåäåëåíèå äèâèäåíäîâ çà 2021 ãîä

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ â 8.30 ÷. Íà÷àëî –                   
9.00 ÷. Ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ÎÀÎ «ÁÊÊ» ïî òåë.: 21-57-83. 

Àêöèîíåðàì èìåòü ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü.

Подразделение службы судебных исполнителей 
Октябрьского района г.Бишкек

ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВА: 

«Хонда Аккорд», легковой седан, гос. номер 01KG569AEG, 
1999 года выпуска, белого цвета, принадлежащий на праве 

собственности принадлежащий Косубек уулу Эрлан.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ê 10.00 ÷àñàì 25 ìàðòà 2022 ãîäà ïî àäðåñó: 
ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132.

Íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ ñòîèìîñòü àâòî 
ñîñòàâëÿåò 100 000 (ñòî òûñÿ÷) ñîì.

Ëèöàì æåëàþùèì ó÷àñòâîâàòü íà (òîðãàõ) àóêöèîíàõ íåîáõîäè-
ìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè çàëîãà 
êâàðòèðó, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê                               
ð/ñ 4402032100000408, ÁÈÊ 440001, áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Öåíòðàëüíîå 
êàçíà÷åéñòâà ÌÔÊÐ. Íàçíà÷åíèå: äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñ-
êîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0312) 30-30-67, ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü 
ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ñóëòàíàëèåâîé À.Ð.

Í-250

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Øåéøåíîâ 
Ðóñòàíáåê Àçèìîâè÷

 ÎÊÏÎ 23617418, 
ÈÍÍ 22606198200384 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-248

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Êàíûáåê 
óóëó Àðãåí ÎÊÏÎ 29068852, 

ÈÍÍ 20108199200055 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-247

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 
äîëåé ×Ñ XV-XV ¹0739 
íà èìÿ Ìàéáàõ Òàìàðû 
Ìàêñèìîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-249

Áîðêîåâà Ãóëüñààíàãà 
òèåøåë¿¿ æåð 

ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ìàìëåêåòòèê àêò 
ñåðèÿ × ¹592029, 

Ñ.× ¹807354 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-251

Àáäûáåêîâ 
Àáäûìèòàëèï æàíà 
àíûí ¿é-á¿ëºñ¿íº 

òèåøåë¿¿ áîëãîí ñåðèÿñû 
¹0067677 æåð ó÷àñòîãóíà 

(¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-059

ªçãºí øààðûíûí Êàøêàð 
êº÷ºñ¿, 5 ¿é¿í¿í òóðãóíó 

Àçèìáàåâà Ã¿ëáàéðà 
Àáäèáàèòîâíàãà ðàéñòàòòàí 

æåêå èøêåðäèê áîþí÷à 
áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 
ÈÍÍ 10611197100425 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-321

Í-252

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош 
областтык башкармалыгы ден соолугунун мїмкїнчїлїгї 

чектелген жарандар їчїн кєтєрїїчї жабдуу жана 
орнотуу кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт 

(толук маалымат техникалык талапта кєрсєтїлгєн).

Баа котировкалары (сунуштар), «Мїмкїнчїлїгї чектел-
ген жарандар їчїн жабдууларды жана материалдарды са-
тып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чап-
талган конверт тїрїндє 2022-жылдын 3-мартына чейин 
саат 15.00дєн кечиктирилбестен Ош шаары, Курманжан 
датка кєчєсї, 119 дареги боюнча кабыл алынат.

Толук маалымат алуу їчїн (03222) 4-84-03, (0555)                
82-05-10 телефондору аркылуу кайрылсаўыздар болот.

Судебный исполнитель подразделения службы судебных 
исполнителей Аламудунского района Омурбеков А.О.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА ЗАЛОЖЕННОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО: 

жилую квартиру общей полезной площадью - 61,40 кв.м., 
жилой площадью - 39,30 кв.м. по адресу: Чуйская область, 
Аламудунский район, село Лебединовка, пр. Ленина, дом №104, 
кв.44, идентификационный код 7-01-09-1001-0233-01-044, 
принадлежащий на праве собственности Кубатбекову Эсенбеку 
Коколоновичу, (назначенного представителем должника 
Лебединовского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской 
области определением Аламудунского районного суда Чуйской 
области от 30.06.2021 года), путем продажи с публичных 
торгов, установив ее начальную (стартовую) цену продажную 
цену в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) сомов.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 25 ìàðòà 2022 ãîäà â ïîä-
ðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà.

Óñòàíîâèâ åãî íà÷àëüíóþ (ñòàðòîâóþ) ïðîäàæíóþ öåíó â 
ðàçìåðå 1 200 000 (îäèí ìèëëèîí äâåñòè òûñÿ÷) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 60 000 (øåñòüäåñÿò òû-
ñÿ÷) ñîì, ãàðàíòèéíîãî âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ×óéñêèé ôèëèàë 
ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ëèöåâîé ñ÷åò ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà 
4403012100000388, (àäðåñ ×Ô ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 43).

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîë-
íèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãà-
ðàíòèéíîãî âçíîñà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû 
ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: 

ãîð. Áèøêåê, óë. Àõóíáàåâà, 119 À, òåë.: (0312) 56-58-67. Ñ-212

Була-оптикалык байланыш чубалгысын ижарага 
берїї келишимин тїзїї укугуна аукцион 
єткєрїї жєнїндє маалыматтык билдирїї

«Кыргызстан УЭТ» ААК  Чїй, Нарын, Жалал-Абад, Ош 
облустарынын аймактары аркылуу єткєн 500-220-110 кВт 

электр берїї чубалгыларынын (ЭБЧ) чагылгандан коргогуч 
зымына тєшєлгєн, жалпы узундугу 1332, 840 км болгон була-

оптикалык байланыш чубалгысын (БОБЧ) ижарага берїї боюнча 
кайрадан ачык аукцион єткєрєт. 

Àóêöèîí ºò¿¿÷¿ æàíà àðûçäàð êàáûë àëûíóó÷ó äàðåê: Áèøêåê ø., 
Æèáåê Æîëó ïð., 326.

Øåðò ïóë 2022-æûëäûí 25-ôåâðàëû ñààò 16.00ãº ÷åéèí êà-
áûë àëûíàò.

Êàòûøóóãà ºò¿íìºëºð 2022-æûëäûí 25-ôåâðàëû ñààò 16.00ãº 
÷åéèí êàáûë àëûíàò.

ªò¿íìºëºðä¿í à÷ûëûøû 2022-æûëäûí 28-ôåâðàëûíäà ñààò 
10.00äº áîëîò, àãà áàðäûê òàëàïêåðëåð ÷àêûðûëàò.

Êàòûøóó÷óëàðäû êàòòîî: 2022-æûëäûí
    3-ìàðòû ñààò 9.00 
Àóêöèîí ºòêºð¿ë¿¿÷¿ óáàêûò: 2022-æûëäûí
    3-ìàðòû ñààò 10.00  

Ðåêâèçèò: «Êûðãûçñòàí óëóòòóê ýëåêòð òàðìàãû» ÀÀÊ
Þðèäèêàëûê äàðåê: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø., Æèáåê 

Æîëó ïð., 326
ÈÍÍ: 02512200110100
ÎÊÏÎ: 22862713
Áàíêòûí àòàëûøû: «Îïòèìà áàíê» ÀÀÊíûí Áèøêåêòåãè ôè-

ëèàëû 
ÁÈÊ 109018
Ý/Ý: 1091820100040606

Ýëåêòðîíäóê ïî÷òàíûí äàðåãè: 
nesk@elcat.kg, ozilneskgroup@gmail.com



Кайрылып куштар келгенче

ЧЕТ ЖЕРДЕ ЖЕЎИШКЕ 
ЖЕТКЕН ЖЕРДЕШТЕР

- Шарапат айым, сиз жетек-
теген "Кыргыздарга жардам 
кєрсєтїї жана билим берїї" 
коому качан тїзїлгєн? Коом-
дун негизги максаты кайсы?

- Бул коом 2019-жылы 
30-октябрда тїзїлгєн. Негизги 
максаты-Тїркияга келген мекен-
дештерибизге ар тараптан жар-
дам кєрсєтїї. 

- Адатта чет єлкєгє бирин-
чи барган кыргыздар кандай 
кєйгєйлєргє дуушар болушат?

- Сырт жакка биринчи ирет 
иштегени чыккан кыргыздар 
тилден кыйналат. Экинчиси, 
єзїнє ылайык жумуш табыш да 
кыйынга турат. Їчїнчїсї, турак-
жай маселеси. Тєртїнчїсї, Тїр-
киянын мыйзамдарын жакшы 
билишпейт. Эгер жумуш табыл-
са, ошол жумуш берген фирма, 
же кожоюн менен эмгек кели-
шимин тїзгєндї эстеринен чы-
гарышат. 

- Учурда Тїркияда канча 
кыргыз жарандары эмгекте-
нип жїрєт? Алардын так са-
ны барбы?

- Эгер кыргыздар мурда Ору-
сияга кєбїрєєк барышса, акыркы 
жылдары Тїркияга келген эмгек 
мигранттарынын саны арбы-
ды. Буга бир чети боордош тїрк 
эли менен биздин тилибиздин, 

динибиздин жакындыгы да се-
беп болду окшойт деп ойлойм. 
Анын їстїнє тїрк эли Орто Азия 
элдерине, айрыкча кыргыздарга 
боор толгой карашат. Тїрктєр-
дїн "биздин ата-бабалар Тїркия-
га Кыргызстандан кєчїп келиш-
кен" деген сєздєрїн кєп угуп ка-
лам. Азыр Тїркияда 30 миўден 
ашуун кыргызстандык жарандар 
эмгектенип жїрїшєт.

- Тїркияда кандай кызмат-
тарга суроо-талап жогору?

- Мезгилге жараша жумуштар 
чыгып турат. Жай айларында 
жаштарыбыз кєбїнчє мейман-
каналарда, же эс алуучу жайлар-
да иштешет. Кыз-келиндер їй 
жумуштарында, бала, же кары-
ган ата-энелерди карап эмгекте-
нишет.Бирок, акыркы кезде ушул 
жумуштарды табуу да кыйын бо-
луп баратат. Анткени, сырттан 
келген эмгек мигранттар кєбє-
йїїдє.

- Дегеле чет єлкєгє чыгып 
иштєєнї каалаган жарандар 
эмнелерди билип, эмнеге кє-
ўїл бурушу абзел? Кайсы бир 
єлкєгє бара электе, Кыргыз-
станда жїргєн кезинде эмне-
лерди алдын-ала билип алыш 
керек?

- Биринчиден, барып иштей 
турган мамлекеттин мыйзамда-
рын окуп, таанышып алыш ке-
рек. А бизде, кыргыздарда, кан-
дай? Айылдашы, же классташы, 
же тайкеси иштеп жїргєн бо-
лот. Анан ал "кел" деп чакырат. 
Билет сатып алат да учуп келе 
берет. Баарын Кыргызстандай 
эле болсо керек деп жоромол-
дойт. Башка мамлекет болгон-
дон кийин ал жердин мыйзамы, 
тартиби, їрп-адаты, менталите-
ти баары башкача болот. Анан 

ошол барып иштей турган єлкє-
нїн тилин їйрєнїп, жок деген-
де єзїн тааныштырганды, кєчє-
нїн дарегин сураганды, дїкєн-
гє кирсе бир нерсени сатып ал-
гыдай деўгээлде билип алганы 
жакшы.

- Сиздердин коомго кыргыз 
жарандары кандай маселе ме-
нен кєп кайрылат?

- Кєбїнесе жумуш таап бе-
рїїнї сурап кайрылышат. Ошон-
дой эле жатакана, квартирадан 
жардам берїї маселеси менен ке-
лишет. Ар кандай зордук- зом-
булукка кабылган жарандар да 
кєп кайрылышат. Биз, бардыгы-
на колдон келген жардамыбызды 
кєрсєтєбїз.

- Шарапат айым, єзїўїз 
жогоруда белгилегендей, чет 
жерде жумуш табуу да бир топ 
кыйын. Биздин жарандар жу-
муш тапкандан кийин алда-
нып калбаш їчїн кандай ке-
лишимдерди тїзїш керек?

- Тилекке каршы, биздин кєп-
чїлїк жарандар єздєрїнїн уку-
гун жакшы билбейт. Иш берген 
фирма, же жеке тарап эмне десе 
баарына макул боло берет. Кели-
шимге кол коет, анын шарттары 
менен таанышпайт. Кийин наа-
разы болуп, менин эмгек акым-
ды аз берип койду, же кайсы бир 
жумуштарым їчїн такыр эле тє-
лєбєй койду деп даттанып кели-
шет. Барып, сїрїштїрїп карасак 
єзї башында макул болуп, кол 
коюп берген болуп чыгат. Мын-
дан сырткары ошол єзї иштеп 
жаткан єлкєнїн укук-ченемдик 
мыйзамын, эмгек тартибин, ма-
даниятын билиш керек. Тїркия-
да эмгекке жайгаштыруу боюнча 
кєптєгєн агенттиктер иш алып 
барат. Ошо аркылуу ишке ор-
ношсо алданбайт. Алданып кал-
ган кїндє да алар эмгек акысын 
алып берет. Анан да Тїркиянын 
аба-ырайына, турмуш шартына 
кєнїїгє туура келет.

- Тїркиянын эмгек тартиби 
менен Кыргызстандын эмгек 
тартибинин ортосунда кандай 
айырмачылыктар бар? Иш бе-
рип жаткан фирмалар адам-
дын кандай сапаттарына єз-
гєчє басым жасайт?

- Жогоруда айтканымдай, Тїр-
кияда кыргыз жарандары кєбїн-
чє ошол жумуш берген їйдє жа-
тып калып иштешет. Тїрк иш-
керлери адамдын чынчылдыгы-
на, тазалыгына жана жоопкерчи-
лигине карап ишке алышат.

- Єзїўїз алгач кайсы чет єл-
кєгє бардыўыз? Биринчи бар-
ганда кандай кыйынчылык-
тарга туш болдуўуз?

- Мен чет єлкєгє алгач чык-
кан бардык мигранттардай эле 

бир топ кыйынчылыкты баш-
тан кечирдим. Биринчи кел-
генде эле тилин билбей кыйна-
ласыў. Анан ошол жердин аба-
ырайына, климатына, шартына, 
салтына, мыйзамына кєнїшїў 
керек болот. Мен Тїркияга ал-
гач келгенде бир кемпирди карап 
иштедим. Їйїн бир аял жумасы-
на бир жолу келип тазалап ту-
рат. Дагы бир їй кызматкери ке-
лип тамагын жасап берет. Менин 
милдетим їч маал тамагын бе-
рип, убагында ийне сайып туруу. 
Мен жакшы адамдарга туш бол-
дум. Ошентип жїрсєм, бир кїнї 
ал кемпир каза болуп калды. Ма-
га ошол кемпирдин баласы ыраа-
зылык билдирип, тааныштары-
нан сураштырып башка жумуш 
таап берди. Эми мен оорукана-
да медайым болуп иштей баш-
тадым. Ошол жерден тїрк ти-
лин їйрєндїм. Анан Кыргыз-
стандан эки кызымы алып кел-
дим. Азыр экєє теў окуп жатат.
Бир кїнї бир тїрк "мен Кыргыз-
стандан келген адамдарга жар-
дам берип иштейм. Кааласаў ме-
ни менен иште", - деп чакырып 
калды. Мен макул болдум. Бир 
жылдан кийин ал тїрк башка 
шаарга которулуп кетти. Мен ой-
лонуп отуруп, азыр єзїм жетек-
теп жаткан "Кыргыздарга жар-
дам кєрсєтїї жана билим берїї" 
коомун тїздїм.

- Коомдун аткара турган не-
гизги иштерине токтоло кет-
сеўиз.

- Биздин коом Тїркияда иш-
теп, окуп жїргєн кыргыздарга ар 
тараптан жардам кєрсєтєт. Ми-
салы, визасы аяктап калгандар-
дын мєєнєтїн узартып беребиз. 
Же бир кыргыз їйїнє, Кыргыз-
станга кайта турган болуп калса, 
анын ордуна дагы бир кыргыз-
ды жумушка киргизебиз. Ооруп 

калгандар болсо, ооруканага ба-
рып жардам кєрсєтєбїз. Кудай 
жамандыктын бетин ары кыл-
сын, эгер кимдир бирєє кырсык-
ка учурап, каза болуп калса, ал 
кишинин сєєгїн Мекенге жєнєт-
кєнгє кол кабыш кылабыз. Кээ-
де айрым кыргыздар жашаар же-
ри жок кєчєдє калат, аларды жа-
таканага жайгаштырабыз. Иши 
кылса жумуш толтура.

- Анталияда жашаган кыр-
гыздар майрамдарда жолугуп, 
иш-чараларды єткєрїп тура-
сыздарбы?

- Ооба. Майрамдарда айым-
дар арасында волейбол, мырза-
лар арасында футбол оюндары 
боюнча мелдештер єтїп турат. 
Анталиядагы кыз-келиндердин 
башын бириктирип, жамаат-
тарды тїзгємїн. Бир группа-
да, же жамаатта 256 айым бар. 
Менде андай жамааттан бешєє 
бар.Андан сырткары Тїркия-
нын чоў-чоў шаарларына, ма-
даний жайларына, музейлери-
не атайын саякаттарды уюшту-
руп турабыз.

- Кандай кєйгєйлєр бар?
- Тїркиядагы кыргыздардын 

биринчи кєйгєйї-жумушка орно-
шуу, виза маселеси. Тилекке кар-
шы мигранттар їчїн иш аз. Кыр-
гызстандан келгендер мамлекет-
тик кызматтарда иштей албайт. 
Кєбїнчє бала, же кары-картаў 
адамдарды багып иштешет. Їй 
жумуштарын жасашат. 

- Чет жерде єз жолун таап, 
ийгиликке жеткен жердеште-
рибиз да болсо керек?

- Албетте, бар. Айрым азамат-
тарыбыз, айымдар чакан фирма-
ларды, кафелерди, дїкєндєрдї, 
чач тарачканаларды ачып иште-
тип жатат.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

Учурда кыргыздын улан-
кыздары дїйнєнїн чар 
тарабында эмгектенип 
жїрїшєт. Алардын 
айрымдары чет єлкєлїк 
алдыўкы окуу жайларда 
окушса, айрымдары єз 
алдынча ишкердик менен 
алектенип, белгилїї 
компанияларда камчы 
салдырбай иштеп, єзїн 
да, Кыргызстанды да 
таанытып жатат. 
Жаўыдан ачкан "Чет 
жерде жеўишке жеткен 
жердештер" аттуу маек-
тєрїбїздїн алгачкы коногу 
Тїркиядагы "Кыргыздарга 
жардам кєрсєтїї жана 
билим берїї" коомунун 
тєрайымы Шарапат 
Токтосадыкова болмокчу. 
"Эркин Тоо" гезити мындан 
ары чет жерде окуп, 
иштеп ийгилик жараткан 
жердештерибиз тууралуу 
макала, интервьюларды 
їзбєй берип турмакчы. 
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