
18-майда Женевада Бїткїл 
дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо уюмунун башкы 
органы – Бїткїл 
дїйнєлїк саламаттыкты 
сактоо ассамблеясынын 
видеоконференция форматында 
єткєн 73-сессиясы єз ишин 
аяктады. Анда 194 єлкєнїн 
саламаттыкты сактоо 
министрлери пандемияга каршы 
кїрєштїн жыйынтыктарын 
талкуулады.

БААТЫР ЭНЕЛЕР 
МЕНЕН БААРЛАШУУ

ТОКАЕВДИН 
67-ЖАЗЫ

Казакстан 
Республикасынын 

Президенти Касым-
Жомарт Токаев 

17-майда 67 жашка 
толду. Президент 

Сооронбай 
Жээнбеков 

кесиптешин 
телефон аркылуу 

куттуктады.
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Россиянын єкмєтї “РусГидро” 
компаниясына болгон Кыргызстандын 

37,8 млн доллар карызын мамлекеттик 
тышкы карызга айлантуу менен 

анын тагдырын чечїїнї сунуштап 
жаткандыгын 

18-майда вице-
премьер-министр 
Эркин Асрандиев 

билдирди. 

Энелер кїнїнє карата єлкєбїздїн бир катар кєп 
балалуу энелери менен жолугушкан Президент 
Сооронбай Жээнбеков “Баатыр эне” орденин 
тапшырып жатып аларга “їй-бїлєнїн уюткусу, 
коломтонун ээси жана мекенибиздин куту” деген 
баасын берип, ар бир баланын эне камкордугунда 
єсїшї єзгєчє маанилїї экендигин баса белгиледи. 

КОЎГУРООСУЗ 
КОШТОШУУКОШТОШУУ

Быйыл окуу жылынын аякташына байланыштуу 
акыркы коўгуроо салтанаты жана бїтїрїї 
кечелери болбойт. Аттестаттар чакыруу боюнча 
тапшырылат. 

Бїгїн єлкєбїздїн кєпчїлїк аймагында мезгил-
мезгили менен жамгыр жаайт, бийик тоолорго кар 

тїшєт. Жаан-чачын 21-майда да кїтїлєт.

Май айынын 
маанайы

МУНАЙДЫН ЖАЎЫ 
РЕКОРДУ

13-апрелден бери биринчи жолу Brent маркасындагы 
мунайдын баррель баасы Лондон биржасында 
33 доллардан ашты. Ал эми 18-майга карата 
Кыргызстанда автоунаалар їчїн бензиндин наркы АИ-
92ге – 33,7-33,9 сомду, АИ-95ке – 37,7-37,9 сомду тїздї.

-БЕТТЕ-БЕТ2

-БЕТТЕ-БЕТ2
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16-майда Жогорку 
Кеўештин Тєрагасы 
Дастанбек Жумабеков 
Энелер кїнїнє карата 
энелерге куттуктоосун 
жолдоду. 

“Энелер кїнїн май-
рамдоо - бул биздин апа-
ларыбызга адал мээнет, ак 
сїтї, алардын сїйїїсї жа-
на камкордугу їчїн чек-
сиз ыраазычылыгыбыз-
ды билдирїїнїн эў сонун 
мїмкїнчїлїгї”, - деп ай-
тылат куттуктоодо. Тєрага 
энелер маўдайыбызда тур-
ганда чын жїрєктєн чыккан 

жакшы сєздєрїбїздї аябай, 
кадырлап-барктаганды їй-
рєнїїгє чакырып, “сиздер 
биздин ємїрїбїздїн шам 
чырагысыўар. Биз силерге 
койнубуз кубанычка толгон 
жакшы кїндєрї да, кыйын-
чылык учурларда да кайры-
лабыз. Канчалык чоў жана 
єз алдынча болбойлу, баары 
бир сиздердин акылман ке-
ўешиўиздерге, камкорду-
гуўуздарга жана сїйїїўїз-
дєргє муктажбыз”, -деп 
белгилейт куттуктоосунда. 

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

17-майда Президент Сооронбай 
Жээнбеков Казакстандын 
Президенти Касым-Жомарт 
Токаевди туулган кїнї менен 
куттуктады. 

Сооронбай Жээнбеков казак 
коллегасы Касым-Жомарт Токаев 
менен телефондук сїйлєшїїдє 
аны туулган кїнї менен куттук-
тап, жакшы каалоо-тилектерин 
билдирди.

Ошондой эле алар 
кыргыз-казак эки тараптуу 

кызматташтыгынын актуалдуу 
маселелери боюнча пикир алы-
шып, коронавирус инфекциясы-
нын жайылышына каршы бир-
ге чараларды кєрїї жана эки єл-
кєнїн жарандарын єз мекенде-
рине биргелешип кайтаруу ма-
селеси туурасында сїйлєшїштї. 
Єз кезегинде Мамлекет башчы-
сы кыргызстандыктарды Казакс-
тан аркылуу жерибизге алып ке-
лїїдє кєрсєтїлїп жаткан кємєк 
кєрсєтїї їчїн да ыраазычылык 
билдирди.

Энелер кїнї 
Кыргызстанда жыл 
сайын май айынын 
їчїнчї жекшембисинде 
белгиленет. 16-майда 
Энелер кїнїнїн урматына 
Президент Сооронбай 
Жээнбеков єз эмгектери 
менен элге таанылып, 
ийгиликтерди жараткан 
жана єлкєбїздї 
дїйнєгє тааныткан 
мекендештерибиздин 
энелерин куттуктап, 
эстеликке белектерин 
берди. 

Мамлекет башчысы-
нан белектерди эркин 
кїрєш боюнча 23 жаш-
ка чейинки спортчулар-
дын арасында дїйнє чем-
пиону Улукбек Жолдош-
бековдун энеси Гїлнар 
Абдраева, 2019-жылы 
АКШнын Нью-Йорк шаа-
рында єткєн табигый-
математикалык циклдагы 

предметтери боюнча эл 
аралык олимпиадада кї-
мїш медалынын ээси Ну-
рислам Шерипбаевдин 
энеси Гїлзада Ботобеко-
ва, 22-марттан баштап 
коронавирус инфекция-
сы менен кїрєштїн ал-
дыўкы сабында болуп, 
азыркыга чейин тууган-
дары менен жакында-
рын кєрє элек, республи-
калык клиникалык ин-
фекциялык оорукананын 

инфек ционис т-врачы 
Наталья Прыткованын 
энеси Ольга Прыткова, 
2020-жылдын февраль 
айында Кыргызстан-
Россия эриш-аркак жы-
лынын ачылышында кси-
лофондо ойноп чоў чебер-
чилик менен талантын 
кєрсєткєн Мукаш Абд-
раев атындагы музыка-
лык мектептин окуучу-
су Мырзайым Токтосуно-
ванын энеси Шохидахон 

Токтосунова, тєкмє акын, 
Кыргыз Республикасы-
нын эмгек сиўирген ар-
тисти Аалы Туткучевдин 
энеси Сабира Туткучева, 
ички иштер органдары-
нын мурунку кызматке-
ри, 2010-жылдагы Апрель 
окуяларында жараат алып, 
анын кесепетинен эки бу-
тунан ажыраган Алмазбек 
Акчекеевдин энеси Гулай 
Акчекеева, манасчы Рыс-
бай Исаковдун энеси Саа-
дат Исакова, 2019-жылда 
Баткен облусунун Лейлек 
районунда болгон чек ара 
окуясынын натыйжасын-
да курман болгон Равшан 
Муминовдун энеси Лоло-
хон Муминовалар алыш-
ты. Аларга Президенттин 
Аппаратынын кызматкер-
лери жана Талас, Ысык-
Кєл, Ош, Баткен облуста-
рынын жетекчилери кут-
туктоолорун жана белек-
терин тапшырышты.

16-майда Президент Сооронбай 
Жээнбеков Энелер кїнїн утурлай 
єлкєнїн кєп балалуу энелери 
менен жолугушту.

Жолугушууга Чїй облусунун 
Сокулук районунун тургуну Аль-
фия Закирова, Аламїдїн райо-
нунун тургуну Дилбар Парда-
баева, Токмок шаарынын тур-
гуну Юлия Алексеева, Талас об-
лусунун Бакай-Ата районунун 
тургуну Динара Султанмура-
това, Бишкек шаарынын тургу-
ну Маматали кызы Гїлбарчын 
катышты.

Президент Сооронбай Жээн-
беков энелерге «Баатыр эне» ор-
денин тапшырды. «Энелер - їй-
бїлєнїн ынтымагын ширелт-
кен уюткусу, коломтонун ээси, 
жалпы мекенибиздин куту. Ар 
бир бала - эненин мээрими ар-
кылуу єз элин, жерин, мамле-
кетин сїйєт. Мекенге болгон 
атуулдук сезим - энеге болгон 
сїйїїдєн башталат. Єлкєбїз-
дєгї ар бир бала эне мээрими-
не бєлєнїп чоўойсун деп ти-
лек кылам. Ошондо коомубуз 
адилеттїї, мамлекетибиз кїч-
тїї, эли-журтубуздун келечеги 
ишенимдїї колдо болот», - деп 

белгиледи Президент Соорон-
бай Жээнбеков энелер менен 
баарлашууда. Мамлекет баш-
чысынын пикиринде кєп бала-
луу їй-бїлєдє чоўойгон балдар-
дын єз ара мамилелери, бири-
бирине болгон бир туугандык 
сезимдери бекем болот. Турмуш 
тастыктагандай, кєп балалуу 

їй-бїлєдєн чыккан балдардын 
Мекенге, єз эл-жерине болгон се-
зимдери єзгєчє болот. 

Эске салсак, Кыргыз Республи-
касынын Президентинин Жар-
лыгы менен єлкєдєгї 1014 эне-
ге «Баатыр эне» наамы, ал эми 
519 энеге «Эне даўкы» наамда-
ры ыйгарылган.

16-майда Президент 
Сооронбай Жээнбеков 
кыргызстандыктарды 
Энелер кїнї менен 
куттуктады.

«Кымбаттуу энелер!
Баарыўыздарды Энелер 

кїнї менен чын дилимден 
куттуктайм!

Биз эзелтеден бери эне-
лерге ыйык сезимди, тереў 
сый-урматты ыроолоп кел-
ген элбиз.

Єлкєбїздїн азыркы жана 
келечек турмушунда эне-
лердин орду єзгєчє бийик.

Энелер - жашоонун ба-
шаты, їй-бїлєнїн ынты-
магын ширелткен, колом-
тонун ээси, коомубуздун 
уюткусу, жалпы мекени-
биздин куту.

Жаштарыбыздын ру-
ханий кєрєўгєсї, мекен-
ге болгон сїйїїсї, атуул-
дук сезими - энелердин 

мээриминен башта-
лат, алардын таалим-
тарбиясына барып такалат. 

Ар бир бала - эненин 
мээрими аркылуу єз элин, 
жерин, мамлекетин сїйєт. 
Мекенге болгон атуулдук 
сезим - энеге болгон сї-
йїїдєн башталат. 

Энелердин жана балдар-
дын ден соолугун коргоо, 
аларды социалдык жактан 
колдоо - мамлекеттик сая-
саттын артыкчылыктуу ба-
гыты. 

Энелик мээримин тєгїп, 
коомубуздун эртеўкисин, 
мамлекетибиздин келе-
чегин аныктай турган та-
тыктуу балдарды тарбия-
лап жаткан апалардын ар 
бирине ыраазылык бил-
дирем.

Урматтуу Энелер, майра-
мыўыздар менен! Сиздерге 
чыў ден соолук, узун ємїр, 
бактылуу жашоо каалайм!»

ТУУГАНЧЫЛЫК 
КЫЙЫНЧЫЛЫКТА БИЛИНЕТ

ПРЕЗИДЕНТ БААТЫР ЭНЕЛЕР 
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

Президент Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ:

“МЕКЕНГЕ БОЛГОН АТУУЛДУК 
СЕЗИМ - ЭНЕГЕ БОЛГОН 
СЇЙЇЇДЄН БАШТАЛАТ”

УУЛДУН УРМАТЫН, КЫЗДЫН КЫЗМАТЫН 
КЄРЇЇ ДЕГЕН УШУНДАЙ БОЛОТ

ЭНЕЛЕР КЇНЇ - АЛАРГА БИЗДИН 
ЫРААЗЫЧЫЛЫКТЫ БИЛДИРЇЇГЄ 
БЕРИЛГЕН МЇМКЇНЧЇЛЇК

15-майда Президент Сооронбай 
Жээнбеков Судьялар кеўешине 
караштуу Тартип комиссиясынын 
тєрайымы Нургїл Бакированы 
кабыл алды.

Жолугушууда Мамлекет башчы-
сы Тартип комиссиясынын учурда-
гы ишмердїїлїгї, єлкєдєгї судья-
лардын ишине карата кайрылуулар, 
кабыл алынган чечимдер, ошондой 
эле комиссиянын ишин жакшыртуу 
боюнча белгиленген пландар жєнїн-
дє маалымат алды. 

223 кайрылуу боюнча судьяларды 
тартип жоопкерчилигине тартуу жє-
нїндє чечим кабыл алынган, алар-
дын ичинен 18 судьяга сєгїш жа-
рыяланып, ал эми 155 судьяга ал-
дын ала эскертїї, 42 судьяга эскер-
тїї берилген.

Президент Сооронбай Жээнбе-
ков єлкєдє таза иштеген судья-
лар аз эмес экендигин, бирок ага 

карабастан айрым судьялар кын-
тыксыз болуу талаптарын бузган 
фактылар болуп жатканын белги-
леди. Мына ушундай себеп менен 8 
судьяга карата мєєнєтїнєн мурда 
кызматынан бошотуу жєнїндє че-
чим кабыл алынган.

Мамлекет башчысы судья-
лар корпусунун тазаланышында, 

жалпысынан сот системасына ише-
нимди бекемдєєдє Тартип комис-
сиясынын єзгєчє ролуна токтолуп, 
жарандардын кайрылуулары боюн-
ча ишти кїчєтїї зарылдыгын баса 
белгиледи. Тартип комиссиясынын 
ишиндеги бейтараптыкты жана анын 
ишмердїїлїгїн санариптештирїїнї 
камсыз кылуу маселеси айтылды.

ТАРТИП КОМИССИЯСЫ ТАК ИШТЄЄГЄ МИЛДЕТТЇЇ
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Нарын шаарында контакттык 
оорулуулардын саны облуста 
жашаган калктын санына 
салыштырмалуу жогору болууда. 

Буга байланыштуу 16-майда єткєн 
республикалык ыкчам штабдын жыйы-
нында биринчи вице-премьер-министр 
Кубатбек Боронов Нарын шаарындагы 
эпидемиологиялык абалды калыптан-
дырууга їч кїндїк мєєнєт берди.

Кубатбек Бороновдун билдирїїсї 
боюнча эгерде белгиленген мєєнєт-
тє абал оў жагына єзгєрбєсє, шаарда-
гы тиешелїї мамлекеттик орган же-
текчилеринин жоопкерчилиги кара-
лышы керек.

Республикалык ыкчам штаб-
дын жыйынында бардык аймак-
тарда, анын ичинде єзгєчє татаал 

эпидемиологиялык абалга бай-
ланыштуу карантин киргизил-
ген Бишкек жана Ош шаарларын-
да, Ат-Башы районунда жана Чаткал 

районундагы Каныш-Кыя айыл айма-
гында санитардык-карантиндик иш-
чараларды кїчтєнтїї боюнча бир ка-
тар тапшырмалар берилди.

Президенттин Басма сєз 
кызматы тарабынан 
“Жаратмандык жылдар” 
китеби жарык кєрдї. Анда 
Сооронбай Жээнбековдун 
мамлекетти жетектеп 
турган алгачкы эки жылдык 
ишинин ийгилиги камтылган. 
Калктан єткєн калыс киши жок 
дейт. Єзгєчє аймактардагы 
єзгєрїїлєр, алдыга жылуулар 
элдин кубаттоосуна арзып 
тургандыгы чындык.

Арийне, мамлекетибиз 
эгемендїїлїккє жетип, 
мал-мїлк элдин колу-

на єткєнї менен кєпчїлїк мак-
саттуу колдоно албады. Эл єзї-
нїн кєйгєйї менен єздєрї алпу-
рушуп, аймактар дээрлик кєўїл 
сыртында калып калды.  Натый-
жада элдин турмушу начарлаган-
дан начарлап, оор сыноону баш-
тарынан кечирди. Жумушсуздук 
кїчєдї. Кара курсактын айласын 
издеп аргасыздан жаштардын ба-
сымдуу бєлїгї чет жактарга чил-
дей тарады. Буга чейинки бий-
лик башындагылар айыл жерин-
дегилердин турмушун жакшыр-
туу аракеттерин кєрїп келишке-
ни менен сезилээрлик жыйын-
тык деле кєрє албадык.    

Сооронбай Жээнбеков Прези-
денттик ишин баштаган алгач-
кы жылын дароо “Аймактарды 
єнїктїрїї жылы”,- деп жарыя-
лап, комплекстїї єнїктїрїї сис-
темасын ишке киргизди. Аймак-
тарга кєўїл буруу адаттагыдай 
бир жыл менен белгиленип же 
чектелип калбастан, катарлаш 
їч жыл анын єнїгїшїнє арна-
лып келе жаткандыгы єз же-
мишин берїїдє. Бїт дїйнє жї-
зї алдыўкы технологияларды 
киргизип, алдыга умтулуп жат-
кан убакта санариптештирїї  
иш-аракеттерин тездик менен 
баштап, єз учурунда маселенин 

бутасынан кармагандай болдук. 
Дегеним, замандын талабына жа-
раша аймактарды санариптеш-
тирїї менен єз убагында алдыга 
бир топ озуп алдык. Акыркы ай-
ларда дїйнє коомчулугунун ша-
йын кетирген коронавирус илде-
тинин кесепетинен жарыяланган 
карантинде алыскы аймактар-
га чейин интернет менен жетки-
ликтїї камсыз болушу жана жа-
ўы технологиялардын ишке ки-
риши кєп кєйгєйдї чечип койду.

  Аткарылып жаткан иштер 
Президент Сооронбай Жээнбе-
ковдун жеке єзїнїн кєзємєлїндє 
болуп, анын тапшырмасы менен 
болгон мїмкїнчїлїктєр аймак-
тарга багытталып жатышы иш-
тин илгерилешине негиз болду. 
Анын мындай келечекке кам кє-
рє билїїсї элеттик элдин їмї-
тїнє ишеним кошту. Атап айт-
сак, ишкерчилик жїргїзгєндєр 
їчїн мамлекет тарабынан бир 
топ эле жагымдуу шарттар тїзїл-
дї. Айрымдарына салык тєлєєдє 

жеўилдиктер берилсе, кээ бирле-
ри таптакыр салык тєлєєдєн бо-
шотулду. Мындай колдоо ишкер-
лердин ишине дем берди. 

Инвестициялык долбоорлор-
дун негизинде айыл чарба азык-
тїлїктєрїн сактоо, сорттоо, 
таўгактоо жана кайра иштетїї 
боюнча бир катар єндїрїш иш-
каналары, тигїї тармагы жана 
курулуш материалдарын чыга-
руу боюнча ишканалардын ишке 
кириши менен жер-жерлерде жа-
ўы жумушчу орундар тїзїлїїдє. 
Мамлекет башчысы аймактарды 
єнїктїрїїгє багытталган дол-
боорлорду каржылык жактан 
камсыздоо боюнча финансылык 
институттардын жетекчилери-
не берген тапшырмасынын не-
гизинде жер-жерлерде туруктуу 
єнїгїї байкалууда. Азыр айыл 
жерлеринде жашагандардын кєп-
чїлїгї насыя менен оокат кы-
лып, бирди экиге айлантып, жа-
шоолорун тыўытуу менен алек. 
Элдин мындай керектєєсї менен 

талаптарын тагыраак тїшїнгєн 
адам катары Президент Соорон-
бай Жээнбеков тарабынан ка-
ражаттын басымдуу бєлїгї ай-
мактарга багытталып, жеўил-
детилген насыялар берилїїдє. 
Сєзїбїз куру болбосун їчїн тє-
мєндєгїлєрдї белгилей кетсек 
болот. 2019-жылы “Айыл Банк” 
ААКсы тарабынан 12 млрд сом-
го 53 957 насыя берилген. Анын 
ичинен 10,1 млрд сом же 84 па-
йызы аймактардагы долбоорлор-
ду каржылоого багытталган. Єт-
кєн жылы “РСК Банк” ААКнын 
берген кредиттеринин 86 пайы-
зы аймактарга бурулуп, жалпы 
суммасы 8,4 млрд сомго 10 335 
насыя берилген. Алыскы айыл-
дарга эў тємєн 12 пайыз менен 
3 жылга, 150 миў сомго чейин-
ки кредиттер кїрєєсїз берилип 
жаткандыгы жакшы колдоо бо-
луп жатат. 

Бир кезде жетишсиз турмуш-
тун айынан чет жерге мигрант 
болуп кеткен уул-кыздарыбыз 

эми буттарына туруп, айыл же-
ринде калган їй-бїлєлєрїнєн 
сырткары єз айылдарына де-
мєєрчї болушуп, кєрсєткєн жар-
дамдары чоў болуп жатканды-
гын айта кетпесек болбойт.

Мамлекет башчысынын рес-
публиканын ар бир районунда 
3 чакырымдан кем эмес жолду 
асфальттоо боюнча конкреттїї 
тапшырмасы жакшы жыйынтык 
берди. Натыйжада айылга барчу 
жыртылып-тешилген жолдору-
буз жаркырап, тїйшїгїбїз кыйла 
жеўилдеп калгандыгына ар би-
рибиз кїбєбїз. Республиканын 
казынасынан бєлїнгєн 1,8 млрд 
сомго 168 чакырым жол асфальт-
талган. 2018-жылы республика 
боюнча 251,3 чакырым жолго ас-
фальт тєшєлсє, былтыркы жылы 
республикалык жана жергилик-
тїї бюджеттин эсебинен жана 
эл аралык уюмдардын колдоосу 
менен аймактарда 515 чакырым 
жол асфальтталган. Жалпы рес-
публика боюнча эки жылда 761 
чакырым эл аралык, республика-
лык жана жергиликтїї мааниде-
ги жолдор курулган.

Акыркы эки жылдан ашык 
мезгил ичинде аймактарды ал-
дыга жылдыруу иштериндеги 
аракеттерди жана анын жыйын-
тыктарын санай берсек сєз учугу 
улана берчїдєй. Мындай иштер-
дин аркасында айтылбаган кан-
дай гана талыкпас эмгек жатат. 
Аз убакыт аралыгында тез се-
кирик жасалбаса да кадам са-
йын алдыга илгерилєє макса-
ты коюлуп, акырындап жеми-
ши кєрїнє баштады. Албетте, 
кайратман эмгектин акыбети 
же жасаган ишиўдин жыйын-
тыгы эртеў эле кєрїнє кал-
байт. Маўдай тердин мээнетин 
кєрїїгє бир нече жылдар талап 
кылынат эмеспи. 

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Жаратмандыктын эки жылы

БЇГЇНКЇ МЭЭНЕТ – ЭРТЕЎКИ ДЄЄЛЄТ

Дїйнєнї каптап жат-
кан пандемия шартын-
да башка єлкєлєрдєгї 
жарандарыбызды Ме-
кенибизге алып келїї 
иши уланууда. Жакын-
да россия-казак чек ара-
сында топтолгон жаран-
дарыбыз єлкєбїзгє алы-
нып келинди. Учурда 
кайрадан россия-казак 
чек арасында 500дєй жа-
раныбыз топтолуп туру-
шат. 2020-жылдын май 
айынын аягына чейин 
Москва, Оренбург жана 
Новосибирск шаарлары-
нан чартердик каттамдар 
уюштурулат. Бул багытта 
Єкмєт жана штаб иштер-
ди жїргїзїїдє. 

Бирок акыркы мезгил-
де айрым саясий пар-
тиялардын, коммерция-
лык эмес жана коомдук 
уюмдардын єкїлдєрї 
жоопкерчиликсиз бил-
дирїїлєрдї жасап, чет 
мамлекеттердин аймагы-
нан кыргызстандыктар-
ды алып келїїнї уюшту-
руу боюнча кызматтарды 
сунуштаган учурлар бо-
лууда. Алар жалган маа-
лыматтарды таркатып, 
карапайым жарандарды 
адаштырууда.

Россия-казак чек ара-
сында унаа каражатта-
рын єткєрїп жатканды-
гы тууралуу такталбаган 
маалыматты угуп, туура 
эмес кабарлоодон жабыр 
тарткан жарандарыбыз-
дын тегерегиндеги кыр-
даал буга мисал болуп са-
налат. Бул мекендеште-
рибиздин абалына терс 
таасирин тийгизди жана 
Оренбург облусунун жер-
гиликтїї бийлигине та-
таал жагдай тїздї.

Жарандарыбыз жїргєн 
єлкєлєрдїн расмий бий-
лиги менен иш алып ба-
руу Кыргыз Республи-
касынын Тышкы иштер 
министрлиги тарабынан 
жїргїзїлєт. Мекендеште-
рибизди алып келїї ма-
селеси, анын ичинде чар-
тердик аба каттамдарын 
уюштуруу тууралуу так 
маалыматтарды компе-
тенттїї мамлекеттик ор-
гандардын расмий єкїл-
дєрїнєн, Кыргыз Респуб-
ликасынын дипломатия-
лык єкїлчїлїктєрїнєн 
жана консулдук мекеме-
леринен гана алуу зарыл.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

ТУУРА ЭМЕС МААЛЫМАТ 
ТАРАТЫП ЖАРАНДАРЫБЫЗДЫ 
ЖОЛДОН АДАШТЫРБАЙЛЫ

НАРЫН ШААРЫНДА АБАЛДЫ ЄЗГЄРТЇЇГЄ 
3 КЇНДЇК УБАКЫТ БЕРИЛДИ

КАЛК АРАСЫНДА КОРОНАВИРУСКА 
КАБЫЛГАНДАРДЫ ТАБУУ МААНИЛЇЇ МИЛДЕТ
17-майда Республикалык 
ыкчам штабдын 
жыйынында учурдагы абал 
боюнча тапшырмалар 
берилди. 

1-вице-премьер-министр 
Кубатбек Боронов калк ара-
сында COVID-19 инфекция-
сына кабылгандарды табуу 
єтє маанилїї милдет экен-
дигин жана ооруган адам-
дар менен байланышкан 

жарандар менен ишти кїч-
тєндїрїї андан кем эмес 
мааниге ээ экендигин бел-
гиледи. 

«Жаранда вирустун бар 
экендиги аныкталар за-
мат биз аны менен байла-
нышкан бардык адамдар-
ды табууга болгон кїч-
аракетибизди жумшоого 
тийишпиз. Медицина кыз-
маткерлери жана ар бири-
биз чарчаганыбыз анык. 

Бирок азыр жай отура тур-
ган мезгил эмес. Бир ката-
лык кетирїї менен ишти 
кайра башынан баштап ка-
лышыбыз мїмкїн. Бїгїнкї 
кїнгє чейин ар бир мамле-
кеттик орган толук кїчїн 
жумшап иштеди, ушул ба-
гытта улантууну єтїнєм», 
- деди Кубатбек Боронов.

Белгилей кетсек, борбор 
калаабыз Бишкекке иш-
тєєсїнє уруксат берилген 

объекттерге тартылгандар 
гана келе алышат. Бирин-
чи вице-премьер-министр 
тиешелїї мамлекеттик 
органдарга коўшу єлкє-
лєрдє, ошондой эле биз-
де да экономикалык иш-
мердїїлїктї жанданды-
руу аркылуу жол трафи-
ги кєбєйгєнїн эскертип, 
жїк ташуучу унаалардын 
кирїї алгоритмин жаўы-
лоону тапшырды.
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Токтогул шаарынын ичин-
деги Шамшыкал мал база-
ры кєп жылдан бери иш-

теп, элге кызматын кєрсєтїп ке-
лет. Ал ырчы Роза Амановага тие-
шелїї болгон, андан азыркы ЖК 
депутаты Нурбек Тотонов арен-
дага алып, иштетип келген. Был-
тыр 2019-жылы августта белги-
лїї акын-жазуучу Бактыгїл Чы-
ныбаева Р.Амановадан мал базар-
ды сатып алган. Нурбек Тотонов 
болсо мал базардан кынык алган-
бы, ал базардан 3 чакырым алы-
сыраак Жаўы-Жол айыл єкмєтї-
нє караштуу жерге єзїнчє мал ба-
зар ачкан. Кептин баары ушул жер-
де. Ошол кїнї, тагыраагы 17-май 
дем алыш кїнї таўкы 6да мал ба-
зарга бардык. Ага кирчї жол буу-
луп, блок-пост коюлуп калган. Ал 
эми Тотоновдун базарында ан-
дай блок-пост жок. Акырын элди 
бул жолу буулган базарда эмес, 
Тотонов базарында малдар саты-
лып, соода кылынсын деген так-
лип турганын баамдадык. Бирок, 
Конституцияда жазылгандай, бий-
лик элдин колунда экенин кєрдїк. 
Ар кайсы айылдан машиналарга 
мал жїктєп келген адамдар чоў 
трассага батпай баратканда блок-
постту кол менен эле жылдырып, 
базарга єтїп кетишип, кадимки-
синдей эле соодасын башташты. 
Себеби, эл 20 жылдан бери ушул 
базарда соода кылып кєнгєн. Ма-
шина токтотконго, мал тїшїргєн-
гє, жашылча-жемиш, малга керек-
тїї дары-дармектерди, кийим-кече, 

тамак-аш азыктарын сатканга кє-
нїп алышкан. Мал базардын ичин-
де жаўы ремонттолуп бїткєн кенен 
ашканасы, жаўы курулган ажаат-
канасы бар. Бодо малды байлоочу 
темир казыктар орнотулуп, крас-
каланган. Эми жаан-чачын бо-
луп калса суу єтпєсїн деп базар-
дын ортосу чатыр менен жабы-
лууда. Арендага алган киши мын-
дай шарттарды мурдатан жасаба-
ганы кєрїнїп турат. Аўгыча саат 
9дар болуп калган маалда район-
дук атка минерлердин келип кал-
ганын кєрїп, таанышып, сїйлєш-
тїк. Райондук мамлекеттик адми-
нистрация башчысынын-акимдин 
орун басары Нурболот Кожобер-
генов,  Токтогул райондук вете-
ринардык жана фитосанитардык 
коопсуздук боюнча башкармалы-
гынын башчысы Эрлан Масалка-
нов, орун басары Исхак Давлета-
лиев кєптєгєн ветеринарлар ме-
нен мал базарга келип, кєзємєл 
жїргїзїп турушту. Ошол учурда 
ветеринарлар кєп жїргєнї менен 
базарга кирген малдын кєбїнїн 
ден соолугун тастыктоочу справ-
касы жок экени анык болду. Азыр 
адамдын ден соолугу деп тикеден 
тик турабыз, малдын ден соолугу 
андан кем эмес. Малдан ар тїрдїї 
ылаўдар жугушу, анын этинен ар 
тїрдїї оорулар пайда болушу мїм-
кїн. Мал кєбєйгєнї – малга бол-
гон мамиле да єзгєрїшї керек. Му-
нун алдын алууда Токтогул райо-
нунун ветеринарлары начар иш-
теп жатканын кєрдїм. Буга кїбє, 

мал баккан адамдар аларга биз-
дин кєзїбїзчє ачуу суроолорун 
бере башташты. Бир мал ээси ую 
ооруп жатканын айтып ветеринар-
ды чакырса анысы эч келбей коюп, 
эмне укол сайаарын билбей, кый-
налганын айтса, дагы бири малга 
ар тїрдїї дарыларды саюу ар ким-
дин кєўїлїнє жараша болуп келат-
канын айтып даттанды. Дагы би-
ри малга сайылчу дарылар жайнап 
кеткени менен алар ооруган малды 
айыктырып жатабы-жокпу, билбей 
жатышканын айтты. Ушундан ки-
йин ветеринардык жана фитоса-
нитардык башкармалыктын баш-
чысына кайрылганымда ушул кез-
ге чейин кайсы малга кайсы оору 
їчїн дары канча сомдон сайылыш 
керектиги жєнїндє так прейску-
ранты же баалары так жазылган 
кагазы жок экенин билдик. Алар 
Эшматтан 10 сом алса, Ташматтан 
30 сом алып, малдын ден соолугун 
текшербей туруп айрым учурларда 
100 сомго чейин справкаларды бе-
рип келишкен. Кыргыздарда ооруп 
калган малын батыраак сата коюп 
кутулуу амалы бар. Бул єтє кор-
кунучтуу. Малдан чыкчу бруцел-
лёз, кара сан, кара єпкє, чума, си-
бирь жарасы сыяктуу єтє корку-
нучтуу оорулар адамды єлїмгє че-
йин жеткирет. Ветеринарлар баш-
ка райондор їлгї кєрсєтїп жаткан 
асыл тукум малдын башын кєбєй-
тїї практикасын элге сунушташа 
элек. Мисалы, Ысык-Кєлдїн, Ош-
тун бир топ райондорунун ветери-
нарлары сїт багытындагы жана 

эт багытындагы уйлардын уру-
гун Америкадан, Европадан ал-
дырышып, элге сатып, тїшїндї-
рїп, уруктандырып келатышат. 
Жєн эле уйларга караганда сааты-
на саала берген саан уйлардын, эт-
ти эки эсе кєп берген жана мрамор 
эттїї уйлардын башы кєбєйїп ке-
латат. Тилекке каршы, биз андай-
ды Токтогул районунан байкаган 
жокпуз. Ветеринарлар машинанын 
кєп келгенин, алар туура эмес жер-
ге туруп калышканын гана айтып 
турушту. Акимдин орун басары 
болсо эки ай карантинден кийин 
ачылып жаткан мал базардын ал-
гачкы кїнїндє кєп кемчиликтер 
кетип жатканын, анын баарын 
кийинки жекшембилерге чейин 
жоюшаарын, атаандаш болуп са-
лынган Тотоновдун мал базарына 
баарын кєчїрїп салып, бул базар-
ды жабуу планда жок экенин, эл 
кєнгєн базарында мындан кийин 
да иштей берээрин айтты. 

Токтогул шаарындагы мал базар 
1,7 га жерди ээлейт, мал сатканга, 
алганга,  машина токтотконго ыла-
йыктуу. Алыстан мал алып келген-
дер жатчу мейманканалар да ага 
жакын їйлєргє курулган. Базар 
болгон кїнї 60-70тей соодагер єз 
буюм-тайымдарын сатып калганга 
їлгїрїшєт. Таксилер тынбай иш-
теп, базары кызыйт. 

Карантинден кийин ачылып 
жаткандыктан мал базардын ичи-
сырты бака-шака тїшїп, баарынын 
їмїтї жанып, жаўы жашоого ба-
тыл кирип баратышты. Мен дагы 
кєпчїлїккє кєптєн бери аралаш-
паганга кєнїп калгандыктан алгач 
кооптонуп турдум эле кийин бака-
шакадан ойгонуп кеткендей арала-
шып кеттим. Бири малын сатканы 
келсе, бири сатып алып кетип жа-
тат. Бааларына кызыксам, кымбат 
сатып жатышыптыр. Мисалы, бир 
токтунун баасы 7-8 миў, чоў кой 10 
миў. Уйлар 60, жылкылар 80 миў 
сомдун тегерегинде. Тооктун ки-
чине балапандары 70тен 200 сом-
го чейин даанасы. Мал байлоочу 
аркан-жиптер да, тапичке, кєлєч-
тєр да кымбатыраак. Сатарман-
дар кымбат айтса, алармандар аз. 

Анткени, мынчалык тыныгуудан 
кийин элдин колунда акча жок. Ба-
са, элдин кєбїндє маска жок, тагы-
нышпайт экен. Аны Токтогул ра-
йонунда вирус чыкпаганы менен 
тїшїндїрїштї. 

Эл аралап жїрїп: “бул базарды 
жакында жабышат, Тотоновдун 
мал базары иштейт. Бирок эл ага 
кєнбєйт, бул базарга кєнгєн, ти-
гил жер тар, алыс да болуп калат. 
Жергиликтїї бийлик элге каршы 
иштесе, биз дагы каршы чыгабыз. 
Сїйлєй берсе, єз кємєчтєрїнє кїл 
тарта берсе эле ушулардыкы туура 
болмок беле. Жо-ок кєчїш керек 
акыры, шаардын ичинде мал ба-
зар болбош керек да. Балким туу-
ра кылып жатышкандыр. Бара кє-
рєбїз да, буга кєнїп албадыкпы. 
Тигил базарда мал бар бекен? Жок 
экен, їч-тєртєє эле турат, аларма-
ны жок”, - деген сыяктуу ар тїр-
дїї пикирлерди уктум. Эл ичинде 
электен єткєн да, єтпєгєн да кеп-
тер айтылып, бырс кїлдїрєт. 

Базардын ээси Бактыгїл Чыны-
баева болсо базарды былтыр сатып 
алгандан кийин карыздарынан эми 
кутулганын, эми иштеп, тыйын та-
байын дегенде карантинге жабыл-
ганын, эми-эми иштейин десе Тото-
новдун базарынын иштеп кетиши-
не ык тартып, бул жерге билинбеген 
жиптерин тартышып, угулбаган сєз-
дєрїн айтышып, депутаттын деми-
не дем кошуп жатышканын айтты. 
Шаардык мэриянын, райондук ма-
мадминистрациянын айткандары-
на ишенсек, бул базар эч качан жа-
былбайт да бут тосулбайт. Мезгил-
ден єткєн сынчы жок, кїтє туралы. 

Капастан чыккан торгойдой тоо-
лорду ашып, Токтогулга жетип, ка-
рапайым калк менен аралашып, 
жолду карата тєрт мезгилди кєрїп, 
ушунчалык кооз жаратылыштын 
сулуулугуна суктанып, бир черден 
чыккандай болдум. Жаман илдет-
тин жаныбызга баткан коркунучу-
нан жамынып, їйдє калган кїн-
дєр артта калып, тез андан ары-
лып, кадимки жашоо-турмушка 
келсек экен. 

Сымбат МАКСУТОВА

МАЛГА МАМИЛЕ МАЛ 
БАЗАРДАН БАШТАЛБАЙТ

“Биз Экинчи дїйнєлїк согуштан 
берки эў оор экономикалык 
кризистин босогосунда турабыз”, 
- деди 14-майда єткєн онлайн-
брифинг учурунда Бїткїл 
дїйнєлїк банктын экономисти 
Ивайло Изворски. 

Айтымында, дїйнєлїк экономи-
ка, анын ичинде Борбор Азиялык 
єлкєлєр да COVID-19 эпидемиясы-
на байланыштуу болуп кєрбєгєн-
дєй кризистик кырдаалды башы-
нан кечирїїдє. Бїткїл дїйнєлїк 
банк коронавирус менен кїрєшїї 
їчїн Борбор Азия єлкєлєрїнє 370 
миллион доллардан ашык кєлємдє 
жардам кєрсєттї.

2020-жылдын 14-майына карата 
Борбордук Азияда COVID-19дун 
залакаларын жумшартуу їчїн Бїт-
кїл дїйнєлїк банк тарабынан кє-
рїлгєн чаралардын комплекси єзї-
нє кийинкидей долбоорлорду кам-
тыды:

Казакстан – социалдык меди-
циналык камсыздандыруу боюнча 

долбоорду реструкташтыруунун 
алкагында єлкєнїн ар кыл регион-
дорунда COVID-19 жуккан бейтап-
тарды дарылоо їчїн зарыл 236 
даана єпкєнї жасалма желдетїїчї 
аппарат сатып алууга 10 миллион 
доллар бєлїндї. Буга кошумча да-
гы 123 аппарат жана башка меди-
циналык жабдууларды сатып алуу-
га 17 миллион доллар бєлїнєт.

Тажикстан - калкка ыкчам 

жардам кєрсєтїї мїмкїнчїлїк-
тєрїн кеўейтїїгє жардам берїїчї 
тездетилген жол-жоболор боюнча 
чукул кємєктєшїїнїн глобалдык 
пакетинин алкагында 11,3 мил-
лион доллар бєлїндї. Бул кара-
жат реанимация бєлїмдєрї їчїн 
жабдууларды, медициналык кыз-
маткерлерге жеке коргонуу кара-
жаттарын, тестирлєє їчїн топ-
томдорду жана лабораториялык 

реагенттерди сатып алууга, ошон-
дой эле реанимация кызматкер-
лерин окутууга жана COVID-
19ду алдын алуу максатында 
маалыматтык-тїшїндїрїї иш-
чараларын уюштурууга жумшалат. 

Кыргызстан – зарыл медици-
налык жана лабораториялык жаб-
дууларды, тез жардам машинала-
рын, єзгєчє кырдаалдарда ыкчам 
аракеттенїїчї топтор їчїн мобил-
дїї жабдууларды сатып алуу жана 
эпидемия менен кїрєшїїнїн ал-
дыўкы сабында иштеп жаткан ме-
дициналык кызматкерлерди жеке 
коргонуу каражаттары менен кам-
сыздоо їчїн 21 миллион доллар 
бєлїндї.

Єзбекстан – бул єлкєгє бєлїн-
гєн 95 миллион доллар улуттук са-
ламаттыкты сактоо системасын 
жакшыртууга, ошондой эле панде-
мия кириптер кылган экономика-
лык кризистен жабыркаган калк-
тын жарды катмарын колдоого 
сарпталат. Бїткїл дїйнєлїк банк 
мындан сырткары пандемиянын 

социалдык-экономикалык кесепет-
терин жумшартуу боюнча єкмєт-
тїн антикризистик программасын 
каржылоого 200 миллион доллар 
берди. Андан тышкары, медици-
налык чукул жардам системасын 
жакшыртуу боюнча долбоордун 
алкагында єпкєнї жасалма жел-
детїїчї аппараттарды, рентген-
аппараттарын, инфузиялык сор-
дурмаларды, тестирлєє їчїн топ-
томдорду, вирус жуккан бейтап-
тардын абалын кєзємєлдєєчї жаб-
дууларды сатып алууга 17 миллион 
доллар бєлдї.

“Бїткїл дїйнєлїк банк 
COVID-19 пандемиясына каршы 
туруу їчїн зарыл каражаттарды 
ыкчам мобилизациялады. Борбор 
Азия мамлекеттеринин єкмєттєрї 
менен аймактагы єлкєлєрдїн са-
ламаттыкты сактоо системаларын 
чыўдоо жана COVID-19дун кесе-
петтерин жумшартуу їчїн кошум-
ча каражаттарды бєлїї максатында 
биз жалпы кєлємї 9,7 млрд доллар-
ды тїзгєн инвестициялык портфел-
ди кайра караштыруудабыз”, - деп 
билдирди Бїткїл дїйнєлїк банктын 
Борбор Азиядагы регионалдык ди-
ректору Лилия Бурунчук сєз бол-
гон бул онлайн-брифингде.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

COVID-19га каршы кїрєш

ДЇЙНЄЛЇК БАНК БОРБОР АЗИЯ ЄЛКЄЛЄРЇНЄ 
370 МЛН ДОЛЛАРДАН АШЫК ЖАРДАМ КЄРСЄТТЇ

Эки айдан єтїп Єкмєттїн 
ММКлардын иштєєсїнє уруксат 
берген токтомунан кийин 
жумушка чыгып, дароо эле 
Токтогул районуна токтоосуз 
жєнєп кеттик. Анткени, 
Єкмєт айыл чарба, мал чарба 
багытында иштегендерге 
уруксат бергендиктен,  
кыймылсыз жаткан базарлар, 
ишканалар ачылып, соодагерлер, 
алып-сатарлар жандана 
баштаган. Биз карантинден 
кийинки атаандаш болуп жаткан 
эки мал базардын ачылган кїнїнє 
кїбє бололу деп атайын бардык. 

Токтогулдун тоолорун аралай



Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèå 
íà ïðàâî âðåìåííîãî ïîëüçîâàíèÿ 

çåì. ó÷àñòêà Â¹081044 è 
ä/êóïëè ïðîäàæè ¹1-3344 îò 

27.12.2007 ãîäà íà èìÿ Îðóíòàåâîé 
Òààðûíäûê Äæàíãàçèåâíû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-445

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äîãîâîð 
êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî äîìà 
â ðàññðî÷êó (îò 21.12.2005 ã.) 

ðååñòð ¹4212 ïðèíàäëåæàùåå 
Æîëäîøîâîé Àéãóë Æóñóïáåêîâíå 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-418

Áàêàé-Àòà ðàéîíóíóí Áàêàé-Àòà 
àéûëûíûí òóðãóíó Àíàðáåêîâ 

Äæååíáåêòèí ¿é-á¿ëºñ¿íº 
òèåøåë¿¿ ñåðèÿ ¹0063102 ñàíäóó 

æåð ¿ë¿ø¿íº áåðèëãåí ê¿áºë¿ê 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-0056

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

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåðèÿ ×¹289360 
íà èìÿ Àëàé÷èåâà Êàéðàòà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-448

Ðàõìàòèëëàåâà Ñåâàðà 
Áàõðàìæàíîâíàãà òààíäûê 

Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû ïåðåóëîê 
Áàçàðíûé ¹101 äàðåãèíäåãè 

æåð òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê àêò 
(ñåðèÿñû × ¹514887, áåëåêêå àëóó 

êåëèøèìè ¹4-34, 14.01.2008-æ.) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-12

Àêóí êûçû Ã¿ëçèòàãà  òààíäûê 
Ñóçàê ðàéîíóíóí Òàø-Áóëàê 

àéûë ºêìºò¿íº êàðàøòóó æåð 
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû × 

¹505422, áåðèëãåí ê¿í¿ 24.02.2004-æ., 
èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-05-12-1002-
1617) æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-12

Ошондуктан, улуттук акча 
бирдигибизди экономикалык 
кризиске карабай туруктуу кар-
моо максатында тємєндєгїлєрдї 
сунуштаймын:

- биздин єлкєбїздє бир жыл-
дык соода байланышыбыздын 
65-68%ын импорт товарлары 
ээлейт же 5-6 млрд АКШ долла-
рын тїзєт, мунун 70%га жакыны 
же 4.5 млрд АКШ доллары Кы-
тай Эл Республикасынан кел-
ген азык-тїлїк, текстиль жана 
башка товарларга таандык. Ан-
дыктан Улуттук банк жана Єк-
мєт кєрсєтїлгєн акча каража-
тынын сомдун курсуна тийгиз-
ген таасирин азайтуу максатын-
да КЭР менен соода байланышты 

улуттук валюталар менен жїргї-
зїї боюнча демилге менен Кы-
тай єкмєтїнє жана Эл банкына 
кайрылуусу учурдун талабы деп 
эсептеймин.

Бул иш Улуттук банк менен 
Кытайдын Эл банкынын тєра-
галарынын ортосунда 2015-жыл-
дын 29-сентябрында Бишкек 
шаарында кызматташуу боюн-
ча протоколго кол коюудан баш-
талган, анда:
– соода операцияларды улуттук 

валюталар менен эсептешїї,
- электрондук тєлємдєр боюн-

ча кызматташуу,
- СВОПту улуттук валюталар-

да жїргїзїї боюнча, маселе-
лер каралган.

Улуттук банк 2015-жылдан бе-
ри Кытай Эл банкы менен жогор-
ку иштер боюнча кызматташуу 
кайсыл деўгээлде экенин тактап, 
ишти жандандыруусу зарыл.

 Эл аралык валюта фонду 
(МВФ) кытай юанын 2016-жыл-
дын октябрь айынан тартып ва-
люталар корзинасына киргизген, 
азыркы учурда АКШ доллары жа-
на евродон кийинки дїйнєдєгї 
їчїнчї кїчтїї, туруктуу валюта-
га айланып калды. Азыркы убак-
та Кытай Эл Республикасы їчїн 
эл аралык эсептешїїлєрдї юань 
менен жїргїзїї абдан керектїї, 
себеби Кытайдын коммунисттик 
партиясынын акыркы съездинде 
юанды интернационалдаштыруу 
боюнча Кытай Эл банкына катуу 
маселе койгон, ошондуктан Улут-
тук банктын демилге кєтєргєнгє 
толук мїмкїнчїлїгї бар.

КР менен КЭР соода тарма-
гында улуттук валюталар менен 
эсептешїї башталса, биринчиден 
экономикабыз їчїн чоў жетиш-
кендик болоор эле жана сомдун 
курсун туруктуу кармасак бо-
лот, экинчиден ишкерлер їчїн 
єтє пайдалуу, алар ылдам жана 
арзан юань сатып алганга шарт 
тїзїлєт, себеби сомду долларга 

алмаштырып, аны юанга алмаш-
тырып конвертация їчїн комис-
сия тєлєбєйт.

 Эгерде Улуттук банк жана Єк-
мєт сом менен юандын байланы-
шын жогорку деўгээлге кєтєрє 
алса, АКШ долларынын биз-
дин экономикага болгон тааси-
ри азыраак болмок, єзгєчє сом-
дун туруктуулугун бекем кар-
моого жакшы шарттар тїзїлїп, 
сомдун курсун туруктуу кармаш 
їчїн мамлекеттик алтын-валюта 
резервин чыгымдоо азаймак.

 Улуттук банк кризис убагында 
жоопкерчиликти моюнга алып, 
ишкерлерге жардам берїї макса-
тында керек болсо алтын-валюта 
резервдин валюта корзинасы-
на кытайдын юанын киргизип, 
жакшылап талдоодон єткєрїп, 
кадыр-барктуу (ЖК депутатта-
рынан, єкмєт мїчєлєрїнєн, укук 
коргоо органдарынан, ж.б.) жу-
мушчу топ тїзїп иштесе болот..

 Эгерде юань менен иштеген 
ишкерлерге шарт тїзїп, Улут-
тук банктан юанды тїз сатып же 
мамлекеттик банктар аркылуу 
комиссиясын кєтєрбєй жардам 
берсе, келген товарлардын баа-
сы кєтєрїлбєй элибизге жакшы 
болмок, сомубуздун туруктуулу-
гуна дагы жакшы мїмкїнчїлїк-
тєр тїзїлмєк.

Єкмєт жана Улуттук банк жо-
горуда айтылган сунуштарды 
туура тїшїнїп, жакшылап тал-
доолордон єткєрїп, таразага тар-
тып, кризистен кийинки эко-
номиканы калыбына келтирїї 
жана єнїктїрїї боюнча прог-
раммага киргизїїлєрїн сунуш-
таймын.

Шамшыбек МЕДЕТБЕКОВ,
Кыргыз-Россия 

ишкерлер Кеўешинин
аткаруучу 

директору.

Сунушум бар

УЛУТТУК ВАЛЮТАЛАР МЕНЕН 
ЭСЕПТЕШЇЇ – УЧУРДУН ТАЛАБЫ

Дїйнєдє болуп жаткан таажывирусу менен байланышкан 
алаамат биздин мамлекетибизге дагы терс таасирин тийгизбей 
койгон жок, єзгєчє экономикабыз оор абалга дуушар болду. 
Республикалык бюджеттин киреше бєлїгїнє тїшїїлєрдїн 
кыскарышы, улуттук акчабыздын АКШ долларына карата 
10 сомго арзандашы, єлкєбїздїн номер биринчи инвестору деп 
аталып калган мигрант жердештерибизден жыл сайын бизге 
келип жаткан 2,0 млрд ашык америка долларынын кєлємїнїн 
кескин азайышы, тїз инвестициянын келишинин оордогону, орто 
жана чакан бизнестин оор жабыркаганы, экономиканын негизин 
тїзгєн банк системасындагы кєйгєйлєр жана ушулар сыяктуу 
экономикага терс таасирин тийгизїїчї факторлор абдан кєбєйдї.

Судебный исполнитель подразделения службы судебных 
исполнителей Ленинского района г.Бишкек Кожурова Т.В.

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН

на земельный участок площадью - 800,0 кв.м., расположенный по 
адресу: г.Бишкек, ул.Садырбаева (бывшая Баха) д. 395 

(ж/м Арча-Бешик, уч. 36-16), принадлежащий Мамбетову Кубанычу 
Сатындиевичу.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 èþíÿ  2020 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Íà÷àëüíàÿ (ñòàðòîâàÿ) öåíà 5 641 300 (ïÿòü ìèëëèîíîâ 
øåñòüñîò ñîðîê îäíà òûñÿ÷à òðèñòà) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 282 065 (äâåñòè âî-
ñåìüäåñÿò äâå òûñÿ÷è øåñòüäåñÿò ïÿòü) ñîì, ãàðàíòèéíîãî âçíîñà çà-
÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî, ÁÈÊ 
440001, êîä 14238900, ëèöåâîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ 
èñïîëíèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê 4402052100000877 (àäðåñ: 
ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê» ã.Áèøêåê, ïð.Ìîëîäîé Ãâàðäèè, 38 À).

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé àóêöèîí îáÿçàí â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñ-
òè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòå-
ëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû 
ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ïð.×óé, 
275, êàá. 24, òåë.: (0312) 34-20-73. Í-449

Ош обл., Ноокат району, Исанов айыл єкмєтї, 
Чеч-Дєбє айылынын тургуну Пусурманкулов 

Кутбидин Абдиллаевич (ОКПО 29930814, 
ИНН 20801197700274)

æåêå èøìåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí áèëäèðåò.
Äàðåãè: Íîîêàò ðàéîíó, Èñàíîâ 

àéûë ºêìºò¿, ×å÷-Äºáº àéûëû.
Ï/Ï-395

Абадай зарыл акчалар

Азиялык єнїктїрїї 
банкы єзїнїн жаўы 
жарыялаган докладында 
дїйнєлїк экономика 
COVID-19 коронавирустук 
пандемиясынын 
натыйжасында 5,8 
триллиондон 8,8 триллион 
долларга чейин чыгым 
тартышы мїмкїн деп 
божомолдоодо, бул болжол 
менен жалпы дїйнєлїк ички 
дїў продуктунун 6,4-9,7%ына 
барабар.

Докладда Азиялык-Тынч 
океандык региондогу єлкє-
лєрдїн экономикалык жого-
туулары пандемия 6 айга че-
йин созулуп кете турган бол-
со, 2,5 триллион долларга же-
тиши мїмкїн деген божомол-
дор айтылат. Сєз болуп жат-
кан регионго учурда дїйнє-
лїк єндїрїштєгї жалпы кыс-
каруулардын 30%ы туура ке-
лїїдє. Кытай Эл Республика-
сы 1,1 триллиондон 1,6 трил-
лион долларга чейин чыгым 
тартышы мїмкїн.

Азыр дїйнєнїн бардык 
єлкєлєрї салык-бюджеттик 
жана акча-кредиттик сая-
сатты жумшартуу, саламат-
тыкты сактоого чыгымдар-
ды кєбєйтїї жана киреше-
лердеги жоготуулардын ор-
дун толуктоого тикелей кол-
доо кєрсєтїї сыяктуу чара-
ларды колдонуу менен пан-
демиянын кесепеттерин жум-
шартууга ыкчам аракет жа-
сашууда. Докладга ылайык, 
дїйнєлїк єкмєттєр панде-
миянын экономикалык таа-
сирин 30-40%га жумшар-
та алышы мїмкїн. Бул гло-
балдык экономикалык жого-
тууларды 4,1 триллиондон 5,4 
триллион долларга чейинки 
деўгээлге тємєндєтєт. 

“АЄБдїн бул жаўы ана-
лизи пандемия єкїм сїрїп 
жаткан 96 єлкєнїн учурдагы 
экономикалык абалын єзї-
нє камтыйт. Анда экономи-
канын зыяндарын жумшар-
тууга жардам берїїчї сая-
сий чечимдердин маани-
лїї ролу баса белгиленген. 
Бул тыянактар пандемия-
ны тизгиндєє, экономика-
га жана калкка тийгизген 
таасирин азайтуу чараларын 
иштеп чыгуу жана аларды 
жїзєгє ашырууда єкмєттєр-
гє тиешелїї багыттама бе-
ре алат”, - деп айтты АЄБдїн 
башкы экономисти Ясуюки 
Савада.

Кошумчаласак, 15-май-
да Жогорку Кеўештеги “Ата 
Мекен” фракциясынын оту-
румунда маалымат берген 
єлкєбїздїн финансы ми-
нистри Бактыгїл Жээнбае-
ва: “Азиялык єнїктїрїї бан-
кынын Директорлор кеўеши 
бюджетти колдоо їчїн Кыр-
гызстанга 50 миллион дол-
лар бєлїї чечимин кабыл 
алды”, - деп билдирди. Ай-
тымында, Кыргызстан мын-
дан тышкары, Европалык 
союздан 15 миллион доллар 
алуу боюнча сїйлєшїїлєр-
дї жїргїзїїдє. Ал эми Ев-
разиялык єнїктїрїї фон-
дунан бюджетти колдоого 
1%дык їстєк менен 20 жыл-
дык мєєнєткє 100 миллион 
доллар алуу кїтїлїїдє. Фи-
нансы министрлиги Бїткїл 
дїйнєлїк банк менен биз-
нести колдоого 50 миллион 
доллар кредит алуу боюнча 
сїйлєшїїлєрдї жїргїзїїдє. 
Бул маселе їстїбїздєгї июнь-
июль айларында оўуна чечи-
лип калат.

Атай АЛТЫМЫШЕВ

АЗИЯЛЫК ЄНЇКТЇРЇЇ 
БАНКЫ КЫРГЫЗСТАНГА 
$50 МЛН БЄЛДЇ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

 «Гарда ишкана» - DLP модулунун «Маалыматтан 
пайдалануу мїмкїнчїлїгїн жєнгє салуу жана 

контролдоо» автоматташтырылган системасынын 
(купуя маалыматтын ачыкка чыгып кетишине бєгєт коюу 

системасы) техникалык колдоосун сатып алуу боюнча 
ачык республикалык сынакка катышууга чакырат.

Сынак боюнча документтер Бишкек шаары, Т. Їмєталиев 
атындагы кєчє, 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу сынак боюнча  документтерди ка-
был алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде 2020-жыл-
дын 10-июнунда саат 17.00гє чейин берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2020-жылдын 2-июнунда саат 15.00дє Бишкек шаары, 
Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча  єткєрї-
лєт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор ме-
нен техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-июнунда саат 
15.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги 
боюнча кабыл алынат.

Белгиленген мєєнєттєн кечиктирилип берилген сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар 2020-жылдын 16-июнунда саат 
15.00дє каралат. Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 
61-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы 
аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАРКАЛООНУН 
ЖАНА МАРКАЛАНГАН ТОВАРЛАРГА БАЙКОО 

ЖЇРГЇЗЇЇНЇН УЛУТТУК СИСТЕМАСЫНЫН 
ОПЕРАТОРУН (АДМИНИСТРАТОРУН) ТАНДОО БОЮНЧА 

УБАКТЫЛУУ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

2018-æûëäûí 2-ôåâðàëûíäà Àëìàòû øààðûíäà êîë êîþëãàí Åâðàçèÿ ýêî-
íîìèêàëûê áèðëèãèíèí àëêàãûíäà òîâàðëàðäû èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàò-
òàðû ìåíåí ìàðêàëîî æºí¿íäº ìàêóëäàøóóíóí òàëàïòàðûí, îøîíäîé ýëå 
2019-æûëäûí 8-àâãóñòóíäàãû ¹72 "Áóò êèéèì òîâàðëàðûíà ìàðêàëîîíó êèð-
ãèç¿¿ æºí¿íäº" Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê êîìèññèÿñûíûí êå¢åøèíèí ÷å÷èìèí 
èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðè-
íå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà ìàðêàëîîíóí æàíà ìàðêàëàíãàí òîâàðëàðãà 
áàéêîî æ¿ðã¿ç¿¿í¿í óëóòòóê ñèñòåìàñûíûí îïåðàòîðóí (àäìèíèñòðàòîðóí) 
(ìûíäàí àðû - óëóòòóê îïåðàòîð) òàíäîî áîþí÷à óáàêòûëóó æîáî 1-òèðêåìå-
ãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Óëóòòóê îïåðàòîðäó òàíäîî áîþí÷à âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿíûí 
êóðàìû (ìûíäàí àðû - âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿ) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê 
áåêèòèëñèí.

3. Âåäîìñòâîëîð àðàëûê êîìèññèÿ:
- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí Óáàêòûëóó æîáîãî ûëàéûê óëóòòóê 

îïåðàòîðäó òàíäîîíó ºòêºðñ¿í;
- òàíäîîíóí æûéûíòûãû áîþí÷à 3 (¿÷) æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãèíå óëóòòóê îïåðàòîðäó àíûêòîî òóó-
ðàëóó ÷å÷èìäè æºíºòñ¿í.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà ìèíèñòðëèãè óëóòòóê îïåðàòîðäó àíûê-
òîî òóóðàëóó ÷å÷èìäè àëãàí ê¿íäºí òàðòûï 3 (¿÷) æóìóø ê¿íä¿í è÷èíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíà óëóòòóê îïåðàòîðäó àíûêòîî òóóðàëóó 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í ÷å÷èìèíèí äîëáîîðóí êèðãèçñèí.

5. Óëóòòóê îïåðàòîð (ìàêóëäàøóó áîþí÷à) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿íº êàðàøòóó Ìîíîïîëèÿãà êàðøû æºíãº ñàëóó ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè ìå-
íåí èäåíòèôèêàöèÿëîî êàðàæàòòàðûí æåòêèð¿¿í¿í, îøîíäîé ýëå ìàðêàëîî 
êîääîðóí áåð¿¿ æàíà ãåíåðàöèÿëîî áîþí÷à êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿í íàðêûí 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìàêóëäàøñûí.

6. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí ôèíàíñû æàíà êðåäèò ñàÿñàòû áºë¿ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

7. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò æàíà 
2021-æûëäûí 1-ÿíâàðûíà ÷åéèí êîëäîíóëàò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН ЫСЫК-КЄЛ РАЙОНУНА 
КАРАШТУУ КАРА-ОЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНДАГЫ ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "АЙЫЛ 

ЧАРБА БАГЫТЫНДАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, 
ТРАНСПОРТТУН, БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГООНУН ЖЕРЛЕРИ 
ЖАНА БАШКА БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КООМДУК ТАРТИПТИ ЖАНА 
ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КООПСУЗДУГУН КАМСЫЗДОО ИШТЕРИН 

УЮШТУРУУНУН АЙРЫМ МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ2017-ЖЫЛДЫН 26-МАЙЫНДА КАЗАНЬ ШААРЫНДА 

КОЛ КОЮЛГАН ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, КАДАСТР 
ЖАНА ЖЕРЛЕРДИ АРАЛЫКТАН ЗОНД МЕНЕН ИЗИЛДЄЄ 

ЖААТЫНДА АДИСТЕРДИ ДАЯРДООДО, КАЙРА ДАЯРДООДО 
ЖАНА КВАЛИФИКАЦИЯСЫН ЖОГОРУЛАТУУДА КЄЗ 

КАРАНДЫСЫЗ МАМЛЕКЕТТЕРДИН ШЕРИКТЕШТИГИНЕ 
КАТЫШКАН МАМЛЕКЕТТЕРДИН КЫЗМАТТАШТЫК 
ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУСУН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ýë àðàëûê êåëèøèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 18-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. 2017-æûëäûí 26-ìàéûíäà Êàçàíü øààðûíäà êîë êîþëãàí Ãåîäåçèÿ, êàð-
òîãðàôèÿ, êàäàñòð æàíà Æåðëåðäè àðàëûêòàí çîíä ìåíåí èçèëäºº æààòûíäà 
àäèñòåðäè äàÿðäîîäî, êàéðà äàÿðäîîäî æàíà êâàëèôèêàöèÿñûí æîãîðóëàòóóäà 
Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåðäèí Øåðèêòåøòèãèíå êàòûøêàí ìàìëåêåòòåðäèí 
êûçìàòòàøòûê æºí¿íäº ìàêóëäàøóóñó (ìûíäàí àðû -Ìàêóëäàøóó) áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû áîþí-
÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòòèê àòàëãàí Ìàêóëäàøóóíó èøêå àøûðóó ¿÷¿í æîîïòóó 
áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè æîãîðóäà àòàëãàí 
Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí òèéèøò¿¿ è÷êè ìàìëåêåò-
òèê æîë-æîáîëîðäó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû àòêàðãàíäûãû æºí¿íäº Êºç êàðàí-
äûñûç Ìàìëåêåòòåðäèí Øåðèêòåøòèãèíèí Àòêàðóó êîìèòåòèíå êàáàðëàñûí.

4. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí 
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
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Äåíå òàðáèÿ – äåí ñîîëóêòó ÷û¢äîî êîìïëåêñèí 
êóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð 
êîäåêñèíèí 4 æàíà 20-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 
17-áåðåíåëåðèíå æàíà ''Æåð ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó 
(òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Ûñûê-Êºë îáëó-
ñóíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë¿í¿í 2019-æûëäûí 
28-íîÿáðûíäàãû ¹483 êîðóòóíäóñóí æàíà Ûñûê-
Êºë ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
2019-æûëäûí 28-àâãóñòóíäàãû ¹114 òîêòîìóí êº-
¢¿ëãº àëóó ìåíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìº-
ò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí 
Ûñûê-Êºë ðàéîíóíóí Êàðà-Îé àéûë àéìàãûíäàãû 
¹1244, 1248, 1260, 1261, 1262 êîíòóðëàðûíäà æàé-
ãàøêàí 17,72 ãà æàéûò æåðëåðè äåíå òàðáèÿ – äåí 
ñîîëóêòó ÷û¢äîî êîìïëåêñèí êóðóó ¿÷¿í "Àéûë ÷àð-
áà áàãûòûíäàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "ªíºð æà-
éûíûí, òðàíñïîðòòóí, áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, 
êîðãîîíóí æåðëåðè æàíà áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" 
êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí 
Ûñûê-Êºë ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû 
òºìºíê¿ëºðä¿ êàìñûçäàñûí:

- æåðëåðäè ýñåïêå àëóó÷ó äîêóìåíòòåðãå òèåøå-
ë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿í¿;

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåðäè 
ìàêñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ áåëãèëåãåí 
÷åíåìäåðãå ûëàéûê àéûë ÷àðáà ºíä¿ð¿ø¿í¿í æîãî-
òóóëàðûíûí æàíà àëûíáàé êàëãàí ïàéäàíûí îðäóí 
òîëòóðóó íàðêûíûí ñóììàñûí òºëººí¿;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëà-
éûê óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà àòàëãàí æåðëåð-
ãå øààð êóðóó äîêóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æà-
íà áåêèò¿¿í¿.

3. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòû-
íûí àãðîºíºð æàé êîìïëåêñè æàíà ýêîëîãèÿ áºë¿-
ì¿íº æ¿êòºëñ¿í.

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

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ
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Êîîìäóê òàðòèïòè æàíà æîë êûéìûëûíûí êîîïñóç-
äóãóí êàìñûçäîî áîþí÷à è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí 
èøèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûë-
äûí 9-íîÿáðûíäàãû ¹734 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí èøèí óþøòóðóóíóí 
àéðûì ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 
Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî áàøêû 
áàøêàðìàëûãû æºí¿íäº æîáîäî:

- 7-ïóíêòóíóí 14-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí: 

"14) òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðãàí àäàìäàð-
äûí ìàñ àáàëûí àíûêòîî ìàêñàòûíäà ìåäèöèíàëûê 
ê¿áºëºíä¿ð¿¿ ¿÷¿í æºíºò¿¿ãº, îøîíäîé ýëå òðàíñ-
ïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðãàí àäàìäàðäûí àëêî-
ãîëäóê ìàñ àáàëûí àòàéûí òåõíèêàëûê êàðàæàòòàð-
äû êîëäîíóó ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿¿äºí ºòêºð¿¿ãº;";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí 
Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî áàøêû 
áàøêàðìàëûãûíûí áàøêàðóó ñõåìàñû óøóë òîêòîì-
äóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûë-
äûí 18-ôåâðàëûíäàãû ¹56 "Àêûëäóó øààð" äîë-
áîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîìïîíåíòèí èøêå àøû-
ðóóíóí àëêàãûíäà àïïàðàòòûê-ïðîãðàììàëûê êîìï-
ëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí ôèêñàöèÿëàíãàí Æîëäî 
æ¿ð¿¿í¿í æàíà òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ýêñïëóà-
òàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðèí áóçóó ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí 
àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó 
òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

"Àêûëäóó øààð" äîëáîîðóíóí "Êîîïñóç øààð" êîì-
ïîíåíòèí èøêå àøûðóóíóí àëêàãûíäà àïïàðàòòûê-
ïðîãðàììàëûê êîìïëåêñòè êîëäîíóó ìåíåí ôèêñà-
öèÿëàíãàí Æîëäî æ¿ð¿¿í¿í æàíà òðàíñïîðò êàðà-
æàòòàðûí ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí ýðåæåëåðèí áóçóó 
¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäûí ñóììàëàðûí ò¿ç¿¿ 
æàíà ïàéäàëàíóó òàðòèáèíäå:

- 9-ïóíêòóíóí òºðò¿í÷¿ æàíà æåòèí÷è àáçàöòàðû 
"ÀÏÊ" äåãåí ñºçãº ÷åéèí "ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûç-
ìàòûíûí áºë¿ìäºð¿í ò¿ç¿¿, èøòåò¿¿ ¿÷¿í, îøîíäîé 
ýëå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè:

- 2020-2021-æûëäàðäûí àðàëûãûíäà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë 
êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî áàøêû áàø-
êàðìàëûãûíûí áºë¿ê÷ºëºð¿í¿í áàçàñûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë 
êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó áîþí÷à 
áàøêû áàøêàðìàëûãûíûí áºë¿ê÷ºëºð¿í æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàêòûê è÷êè èøòåð îðãàí-
äàðûíûí ìèëèöèÿíûí êàéãóóë-ê¿çºò êûçìàòûíûí 
áºë¿ê÷ºëºð¿í áèðèêòèð¿¿ æîëó ìåíåí ìèëèöèÿíûí 
êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷ºëºð¿í ò¿ç¿¿ æàíà èø-
òåò¿¿ áîþí÷à äîëáîîðäó èøêå àøûðñûí;

- òèéèøò¿¿ èø-÷àðàëàðäûí ïëàíäàðûí áåêèòñèí 
æàíà ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷º-
ëºð¿í ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ áîþí÷à äîëáîîðäó èøêå 
àøûðóóãà áàéëàíûøêàí óþøòóðóó-òåõíèêàëûê æàíà 
áàøêà ìàñåëåëåðäè ÷å÷ñèí (áåëãèëåíãåí òàðòèïòå 
øòàòòûê áèðäèêòåðäè, ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æà-
íà àê÷à êàðàæàòòàðûí ºòêºð¿ï áåð¿¿, êûçìàò ºòºº 
¿÷¿í òàëàïêåðëåðäè òàíäîî æàíà òèéèøò¿¿ ïðîã-
ðàììàëàð áîþí÷à îêóòóó, êâàëèôèêàöèÿëûê ýêçà-
ìåíäåðäè òàïøûðóó, êîíêóðñòóê òàíäîîäîí èéãèëèê-
ò¿¿ ºòêºí æàíà îêóóíó èéãèëèêò¿¿ àÿêòàãàí àäàìäàð 
ìåíåí êûçìàò ºòºº æºí¿íäº êîíòðàêò ò¿ç¿¿);

- ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷ºëºð¿í 
ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ áîþí÷à äîëáîîðäó èøêå àøû-
ðóóíóí áàðäûê ñòàäèÿëàðûíäà êàëê àðàñûíäà ò¿-
ø¿íä¿ð¿¿ æàíà ìààëûìàò áåð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í;

- æàçóó æ¿ç¿íäº êàéðûëãàí ó÷óðäà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí èøòåï æàòêàí 
êûçìàòêåðëåðèíå æà¢û ò¿ç¿ë¿ï æàòêàí ìèëèöèÿíûí 
êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷ºëºð¿íäºã¿ áîø êûçìàò 

îðóíäàðûí ýýëºº ¿÷¿í êîíêóðñòóê òàíäîîëîðãî êà-
òûøóó óêóãó áåðèëñèí;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàð-
äû êºðñ¿í.

4. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
- ò¿ç¿ë¿ï æàòêàí ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòûíûí 

áºë¿ê÷ºëºð¿íº æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàì-
ñûçäîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ôóíêöèÿëàð, îøîíäîé ýëå æà-
ðàíäàðäûí ºì¿ð¿í, ñàëàìàòòûãûí, óêóêòàðûí æàíà 
ìûéçàìäóó êûçûê÷ûëûêòàðûí êûëìûøòóó æàíà àð 
êàíäàé ìûéçàìãà êàðøû êîë ñàëóóëàðäàí êîðãîî, 
êûëìûøòàðãà, æîðóêòàðãà æàíà áóçóóëàðãà äàðîî ÷à-
ðà êºð¿¿, êûëìûøòàðãà, æîðóêòàðãà æàíà áóçóóëàð-
ãà áºãºò êîþó, êûëìûø êûëãàíãà æå æîðóê æàñàãàíãà 
øåêò¿¿ àäàìäàðäû êàðìîî áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû 
êºð¿¿, òàáèãûé êûðñûêòàð, ºçãº÷º êûðäààëäàð æàíà 
àëààìàòòàð êåëèï ÷ûêêàíäà æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í 
æàíà äåí ñîîëóãóí ñàêòîîãî áàãûòòàëãàí òîêòîîñóç 
÷àðàëàðäû êºð¿¿, ïðîôèëàêòèêàëûê èø-÷àðàëàðäû 
æ¿ðã¿ç¿¿ àðêûëóó áåêèòèëãåí àéìàêòà óêóêòóê òàð-
òèïòèí ñàêòàëûøûí êàìñûçäîî, îøîíäîé ýëå àëàð-
äû æàñàãàíãà ò¿ðòê¿ áåð¿¿÷¿ æàãäàéëàðäû àíûêòîî 
áîþí÷à ôóíêöèÿëàð æ¿êòºëº òóðãàíäûãû;

- ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷ºëº-
ð¿í ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ áîþí÷à äîëáîîðäó èøêå 
àøûðóó ìåçãèëèíäå ìàòåðèàëäûê ñòèìóëäîîãî óêóê 
áåðãåí ÷åíåìäåð ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòû-
íûí áºë¿ê÷ºëºð¿í¿í êûçìàòêåðëåðèíå æàéûëòûë-
áàé òóðãàíäûãû.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòð-
ëèãè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
Áþäæåò æàíà ôèíàíñû áîþí÷à êîìèòåòèíèí ìàêóë-
äóãó ìåíåí Îø øààðûíûí àéìàãûíäà ìèëèöèÿíûí 
êàéãóóë êûçìàòûíûí áºë¿ê÷ºñ¿í ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ 
áîþí÷à äîëáîîðäó èøêå àøûðóóãà Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë êûé-
ìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî áàøêû áàøêàð-
ìàëûãûíà êîøóì÷à 44 384 900 (êûðê òºðò ìèëëèîí 
¿÷ æ¿ç ñåêñåí òºðò ìè¢ òîãóç æ¿ç) ñîì ñóììàñûíäà-
ãû àê÷à êàðàæàòûí áºë¿ï áåðñèí;

2) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2020-æûëãà ðåñïóá-
ëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2021-2022-æûëäàðãà áîëæî-
ëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà 
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí äàÿðäîîäî óøóë 
òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó ºçãºðò¿¿ëºðä¿ ýñêå àëñûí;

3) "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 2021-æûëãà ðåñïóá-
ëèêàëûê áþäæåòè æàíà 2022-2023-æûëäàðãà áîëæî-
ëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûãóóäà 2021-æûëãà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë 
êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî áàøêû áàø-
êàðìàëûãûíà 239 340 600 (ýêè æ¿ç îòóç òîãóç ìèë-
ëèîí ¿÷ æ¿ç êûðê ìè¢ àëòû æ¿ç) ñîì ñóììàñûíäàãû 
êàðàæàòòû êàðàñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãèíèí Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî 
áàøêû áàøêàðìàëûãû:

- 2020-æûëãà áþäæåòòå êàðàëãàí êàðàæàòòàðäûí 
÷åãèíäå 34 235 000 (îòóç òºðò ìèëëèîí ýêè æ¿ç îòóç 
áåø ìè¢) ñîì ñóììàñûíäàãû êàðàæàòòû Îø øààðû-
íûí àéìàãûíäà ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòûíûí 
áºë¿ê÷ºñ¿í ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ áîþí÷à äîëáîîð-
äó èøêå àøûðóóãà æóìøàñûí;

- òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí ýêñïëóàòàöèÿëîîíóí 
æàíà æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóê ÷ºéðºñ¿íäºã¿ 
áóçóóëàð ¿÷¿í ºíä¿ð¿ëãºí àéûïòàðäûí ñóììàëàðû-
íàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòð-
ëèãèíèí Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûçäîî 
áàøêû áàøêàðìàëûãûíà àðíàëãàí àê÷à êàðàæàòòà-
ðûíûí 25 ïàéûçûí ìèëèöèÿíûí êàéãóóë êûçìàòû-
íûí áºë¿ê÷ºëºð¿í ò¿ç¿¿ æàíà èøòåò¿¿ áîþí÷à äîë-
áîîðäó èøêå àøûðóóãà ïàéäàëàíñûí.

7. Óøóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í Àïïàðàòûíûí êîð-
ãîî, óêóêòóê òàðòèï æàíà ºçãº÷º êûðäààëäàð áºë¿-
ì¿íº, ôèíàíñû æàíà êðåäèò ñàÿñàòû áºë¿ì¿íº æ¿ê-
òºëñ¿í.

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

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ
Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 11-ìàéû, ¹247

МАМЛЕКЕТТИК МЇЛКТЇ БАШКАРУУ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН АЙРЫМ 

ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí ªêìºò¿ òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 20-ôåâðàëûíäàãû 
¹134 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí ìàñåëåëåðè" æºí¿íäº òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí æîáîñóíäà:

11-ïóíêòóíóí òîãóçóí÷ó àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- Ôîíääóí áîðáîðäóê àïïàðàòûíûí æàíà àíûí êàðàìàãûíäàãû Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à 
ôîíääóí àëäûíäàãû "Àóêöèîíäóê áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèíèí ò¿ç¿ì¿í 
æàíà øòàòòûê ûðààòòàìàñûí àíûêòàëãàí øòàòòûê ñàíûíûí ÷åãèíäå áåêèòåò;".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 16-äåêàáðûíäàãû 
¹681 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àëäûíäàãû "Àóêöèîíäóê áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìå-
êåìåñè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à ôîíääóí àë-
äûíäàãû "Àóêöèîíäóê áîðáîð" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñè æºí¿íäº æîáîäî:

19-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"19. Ìàìëåêåòòèê ìåêåìåíèí ò¿ç¿ì¿í, øòàòòûê ûðààòòàìàñûí æàíà êûçìàò-

êåðëåðèíå ýìãåê àêû òºëºº øàðòòàðûí Ôîíääóí òºðàãàñû áåêèòåò.";
21-ïóíêòóíóí òîãóçóí÷ó àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýìãåê ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ¿ñòºê áåëãèëåéò, 

êûçìàòêåðëåðäè ñûéëîî æºí¿íäº æîáîíó áåêèòåò;".
3. Óøóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ì.ÀÁÛËÃÀÇÈÅÂ
Áèøêåê øààðû, 2020-æûëäûí 10-ìàéû, ¹243
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ОАО МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
«САЛЫМ ФИНАНС»

сообщает, что с 27 мая 2020 г. будет производить выплаты 
доходов по именным процентным облигациям (13 ноября 

2017 г. Государственной службой регулирования  и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве КР внесена запись в 
Единый государственный реестр ценных бумаг в Кыргызской 

Республике о выпуске облигаций). Выплата доходов по именным 
процентным облигациям будет осуществляться в период 

с 27 мая по 3 июня 2020 г.
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15% ãîäîâûõ;
• Äàòà,  ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ  îïðåäåëÿåòñÿ  ñïèñîê  âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 24 ìàÿ 2020 ã.;

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè – 1000 ñîì;
•  Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñò-

âàìè â îôèñå ÎÀÎ Ìèêðîôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ “Ñàëûì Ôèíàíñ”, 
àäðåñ: ã. Áèøêåê, ïð. Ìàíàñà, 40/ ïð.×óé, 164.

• Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 61-36-26, www.salymfinance.kg

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Êóëîâ Ì.Ò.

Ала-Бука райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

Ала-Бука районунун 1-Май айыл єкмєтїнє караштуу Совет-Сай 
айылында жайгашкан Пулатов Тынычбек Нурмаматовичке таандык  

жалпы пайдалануу аянты - 121,96 кв .м., жашоо аянты 
- 72,39 кв.м., жер участогунун аянты - 4754,00 кв.м. болгон турак 

жайы экинчи жолу ачык соода-сатыкка коюлат. 

Баштапкы баасы 480 000 (тєрт жїз сексен миў) сом. 

Ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 25-èþíü ê¿í¿ ñààò 14.00äº ì¿ëê æàé-
ãàøêàí æåðèíäå ºòêºð¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
êàòûøóóãà àðûç æàíà ñîîäà-ñàòûêêà àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîë-
äóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº; ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 
5% ºë÷ºì¿íäºã¿ ñóììàíû Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê 
ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº ìèëäåòò¿¿. Ñîò àòêàðóó÷óíóí ñîîäà-ñàòûê-
êà êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó ñîîäà-ñàòûê áàøòàëãàíãà ÷å-
éèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºëº-
ãºí øåðòïóë ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíûí ýñåáèíå ÷åãåðèëåò. Ñîî-
äà-ñàòûêòûí êàëãàí êàòûøóó÷óëàðû òºëºãºí øåðòïóë ñîîäà-ñàòûê 
àÿêòàãàíäàí êèéèí ¿÷ æóìóø÷ó ê¿íä¿í è÷èíäå êàéòàðûëûï áåðèëåò.  
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿í êå÷èê-
òèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðòïóë-
äóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òî-
ëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 

Ñóðàï áèë¿¿ ¿÷¿í Àëà-Áóêà ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà (Àëà-Áóêà ðàéîíó, 
Àëà-Áóêà àéûëû, Ñ.Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿, 70 à) êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03741) 5-03-07, (0700)-16-22-08. Ä-12

Кара-Кєл шаардык сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

Кара-Кєл шаарына караштуу Канат кєчєсїнїн №127, жалпы 
пайдалуу аянты - 600,0 кв.м., 2020-жылдын 14-февралындагы 
№64-р буйругунун негизинде Чарыкова Рыскул Эркинбековнага 
таандык болгон жер тилкеси экинчи жолу ачык соода-сатыкка 

коюлат. 

Баштапкы (старттык) баасы 185 000 сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2020-æûëäûí 22-èþíü ê¿í¿ ñààò 15.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñîîäà-ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàí-
äàð ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí áåø ê¿í àëäûí àëà ì¿ëê¿í áàøòàïêû 
áààñûíûí 5%ûí ñîîäà-ñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Êàðà-Êºë øààð-
äûê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºëºì êàòàðû òºëºï áå-
ð¿¿ ìåíåí ñàòûêêà êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí 
òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñà-
òûêòà æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðãà àëäûí àëà òºëºíãºí êåïèëäèê ñóì-
ìàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿-
ø¿íä¿ðºò. Ñîîäà-ñàòûêòà óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå ñîîäà-ñà-
òûêòûí àëäûíäà òºêêºí ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï 
àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº ìèëäåòò¿¿. Êàðà-Êºë 
øààðäûê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: Öåíò-
ðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ áàíêà: 440001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 
4408102100000190 êîä ïëàòåæà: 14239400. 

Áàéëàíûø òåëåôîíäîð: (03746) 5-13-28, (0773) 47-35-42. Ä-12

ПССИ АКСЫЙСКОГО РАЙОНА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ТОРГИ 

по реализации недвижимого имущества

Жилой дом расположенный по адресу: с/у Кош-Добо, уч.Атана. 
ул.К.Абасбекова, общей полезной площадью – 30,79 кв.м., 

жилой площадь – 17,15 кв.м., земельный участок общей 
площадью мерою - 1000, 00 кв.м. Аксыйского района, Жалал-

Абадской области идентификационный код 3-03-04-1001-0866 
принадлежащий должнику Сапарбай уулу Санжарбеку на праве 

частной собственности. 
Начальная стартовая цена 348 000 сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 22 èþíÿ 2020 ãîäà â 10.00 ÷àñà ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ äî íà÷àëà 
òîðãîâ îáÿçàíû âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% îò ñòàðòîâîé öåíû íà äå-
ïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà â "ÐÑÊ Áàíê". Ó÷àñòíèê âûèã-
ðàâøèé òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå òîðãîâ âíåñòè ñóììó 
(ïîêóïíóþ öåíó) çà âû÷åòîì ñóììû ðàíåå âíåñåííîãî ãàðàíòèéíîãî 
âçíîñà. Âûèãðàâøèì òîðãè ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Ãàðàíòèéíûé âçíîñ ó÷àñòíèêà, âûèãðàâøåãî òîðãè, 
íî íå îïëàòèâøåãî ïîêóïíóþ ñóììó, ïîñòóïàåò â äîõîä ãîñóäàðñòâà. 

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àêñûéñêîãî ðàéîíà, 
òåë. ðàá.: (03742) 5-06-43, ìîá.: (0773) 73-49-45. Ä-12

Подразделение службы 
судебных исполнителей 

Первомайского 
района г. Бишкек

ПРОВОДИТ ПЕРВИЧНЫЙ 
АУКЦИОН НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО

- квартиру расположенную 
по адресу: г.Бишкек, 

ул.Патриса Лумумбы, д. 139 
б, кв. 46 общей полезной 

площадью - 49,6 кв.м., 
жилой площадью - 30,7 

кв.м., идентификационный 
код 1-02-07-0054-0010-

01-046 принадлежащую на 
праве частной собственности 

Тоялиевой Нурзаде 
Сатылгановне.

Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷à-
ñîâ 23 èþíÿ 2020 ãîäà ïî àä-
ðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ïàòðèñà 
Ëóìóìáû, ä. 139 á, êâ. 46 ïî 
íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíîé 
â ñóììå 1 745 000 (îäèí ìèë-
ëèîí ñåìüñîò ñîðîê ïÿòü òû-
ñÿ÷) ñîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà àóêöèîíå 
íåîáõîäèìî äî íà÷àëà òîðãîâ 
âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàç-
ìåðå 5% îò ñòîèìîñòè èìóùåñò-
âà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã.Áèø-
êåê, ð/ñ: 4402012100000440, ÁÈÊ 
440201, ÈÍÍ 10405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14238900 Áàíê ïî-
ëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà-
÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, íàçíà÷åíèå - ãà-
ðàíòèéíûé âçíîñ äëÿ ó÷àñòèÿ â 
àóêöèîíå.

Ñïðàâêè ïî òåë.:
(0551) 55-15-01. Í-446

“Эркин Тоо” гезитинин 
жалпы жамааты “Эркин Тоо” 
гезитинин веб-сайтынын 
жооптуу редактору Жазгїл 
Кенжетаевага чоў энеси 

ЭРГЕШБАЙ кызы 
Тургунайымдын 

дїйнєдєн кайткандыгына 
байланыштуу тереў кайгы-
руу менен азасын теў бєлї-
шєт.

Маркумдун жаткан жери 
жайлуу болсун!

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «БИРИНЧИ ТАМГА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР НА:

1. Строительство «под ключ» школы площадью - 4 000 кв.м. с 
проведением всех коммуникаций на общую сумму в 160 000 000 

(сто шестьдесят миллион) сом.
2. Капитальный ремонт существующего здания школы с 

изменением фасадного дизайна площадью - 8 100 кв.м. на 
общую сумму 120 000 000 (сто двадцать миллион) сом.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ òåíäåðà: 9 èþíÿ 2020 ãîäà.

ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÒÅÍÄÅÐÀ: 

1. Èìåòü ñîîòâåòñòâóþùèå ëèöåíçèè íå íèæå 2 óðîâíÿ îòâåòñò-
âåííîñòè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà øêîëû è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 
äåéñòâóþùåãî çäàíèÿ øêîëû;

2. Èìåòü îïûò âûïîëíåíèÿ íå ìåíåå 1 (îäíîãî) àíàëîãè÷íîãî äî-
ãîâîðà/óñëóã â 2018, 2019 ã.; 

3. Èìåòü â íàëè÷èè êëþ÷åâûõ ñîòðóäíèêîâ ñ îïûòîì âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò àíàëîãè÷íûõ ïî õàðàêòåðó è îáúåìó óñëóã íå ìåíåå 1 (îä-
íîãî) ãîäà;

4. Èìåòü íàëè÷èå â ñîáñòâåííîñòè èëè ïîäòâåðæäåíèå âîçìîæ-
íîñòè àðåíäîâàòü ñëåäóþùèå âèäû îáîðóäîâàíèÿ è ìåõàíèç-
ìîâ;

5. Íå äîëæåí áûòü â ñïèñêå íåíàäåæíûõ ïîñòàâùèêîâ óñëóã;
6. Îáåñïå÷èòü èñïðàâëåíèå äåôåêòîâ ïî ãàðàíòèè;

Ñïèñîê íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ îò ïîñòàâùèêà:
1. Þðèäè÷åñêèå äîêóìåíòû (êîïèè);
2. Ëèöåíçèè/ñåðòèôèêàòû íà çàÿâëåííûå óñëóãè (êîïèè);
3. Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà (êîïèè);
4. Ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâàõ, â êîòî-

ðûå âîâëå÷åí ïîñòàâùèê íà äàòó ïîäà÷è òåíäåðíîé çàÿâêè;
5. Ïèñüìî-ïîäòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî ó÷àñòíèê íå ÿâëÿåòñÿ àôôè-

ëèðîâàííûì ëèöîì (îðèãèíàë);
6. Ñïðàâêè ñ ÃÍÑ/Ñîöôîíäà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè (êîïèè);
7. Ïðåäîñòàâèòü ïðèìåðíûé ãðàôèê âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

Âàøå òåíäåðíîå ïðåäëîæåíèå äîëæíî áûòü ïîäãîòîâëåíî â ýëåêò-
ðîííîì âàðèàíòå è íàïðàâëåíî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ñëåäóþùèå 
àäðåñà: altyshabbss@gmail.com è Eamanturov@rkdf.org.

Áóìàæíûé âàðèàíò òåíäåðíîé çàÿâêè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, ìêð.Äæàë, 29, 45À.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â òåíäåðå äîëæíû áûòü ïðåäîñòàâëåíû 
íå ïîçäíåå 15.00 ÷àñ 6 èþíÿ 2020 ã.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë.: (0550) 53-
53-53 íå ïîçäíåå ÷åì çà 2 ðàáî÷èõ äíÿ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è 
òåíäåðíûõ ïðåäëîæåíèé íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì òåíäåðå.

Í-441

ОО «Атай»
îáúÿâëÿåò î ñâîåì 

çàêðûòèè.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â 

òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïî àä-
ðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ïàí-
ôèëîâñêèé ð-í., ñ.×àëäîâàð, 
óë.Ëåíèíà, ä. 353. Í-439

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåì. äîëåé 

(îò 09.03.1999 ã.) çà ¹459 
íà èìÿ Ëåìåøêî Èâàíà 

Èâàíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-438

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹559027 (îò 

13.01.15 ã.) íà èìÿ 
Êîíäðàòåíêî Íèêîëàÿ 
Ô¸äîðîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-442

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

× ¹364399 (îò 03.02.2012 ã.) 
íà èìÿ Ñàíñûçáàåâà Àëèøåðà 

Êàäûðáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-443

Àêñû ðàéîíóíóí Êåðáåí 
øààðûíûí òóðãóíó 
Êóëáàåâ Àáäûìàíàï 

Ñòàìêóëîâè÷êå òààíäûê 
(18.01.2018-æûëû áåðèëãåí) 

× ¹660774 ñåðèÿëóó æåð 
ó÷àñòîãóíà áåðèëãåí ìàì. 
àêòûñû æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-383

Êåðáåí øààðûíûí 
òóðãóíó Ìàìáåòàëèåâ 

Ñûäûãàëû Óñóïáàåâè÷êå 
òààíäûê (10.03.2011-æûëû 

áåðèëãåí) ×¹305889 
ñåðèÿëóó æåð ó÷àñòîãóíà 

áåðèëãåí ìàì. àêòûñû 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-020

Æóíóøîâà Ðûñá¿á¿ãº 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà 
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 

ê¿áºë¿ê ñåðèÿñû ×/Õ ÆÀ ¹459 
æîãîëãîíóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Í-440

ªçãºí ðàéîíóíóí Ìûðçà-Àêå àéûëûíûí òóðãóíó 
Íóðìàìàòîâà Íóðõàíá¿ãº òààíäûê ¿éä¿í 

ìàìëåêåòòèê àêòûñû × ¹412103 æàíà òåõ. ïàñïîðòó 
5-0615-1001-1042 æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåë òàáûëñûí. Ï/Ï-600

Ñ-212
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АК БАРАКТЫН СЇРЇНЄН «КОРККОН» 

ШЕКЕРБЕК КАЛЫКОВ
келип абройлуу басылмаларда 
иштеп, белгилїї калемгер ката-
ры таанылды. 2006-жылы «Шум-
карлар учкан бийиктик» аттуу 
китеби жарык кєргєн. Коомдук-
саясий «Сенатор плюс» гезитин 
негиздеп саясат айдыўында таа-
нылды. Саясий дымагы «Жаўы 
Ордо» гезитинде иштеп жїргєн-
дє ачылды. 

Бїгїнкї Шекербек Калыков 
ким? Ал белгилїї публицист, 
акын, жазуучу, адамгерчили-
ги асыл сапаттарга бай инсан 
дээр элем. Журналисттик ва-
зийпасын абийирдїїлїк менен 
аткарып келет. Бир нече ки-
тептердин автору. Социалдык 
тармактарда активдїї автор. 

Кїн тартибиндеги маселелер-
ди кєўїлїнєн чыгарбай їн ко-
шуп келет. Макала жазып эле 
чектелбейт. Ыр, аўгемелерден 
сырткары повесть жазууга, жа-
ратууга жетишти. 

Бош кезде кыягын тартып 
кыялданат, тєгїлє ырдайт. 
Мындай алып карасаў Шекер-
бек бактылуу, шайыр, шарт 
менен шертке бек. Шатыра-
шатман жїргєн, шариятка 
шайкеш келген иштерге га-
на умтулат. Дарыяны бойлой 
басса анын шоокумун аўдап, 
тїнгє шоола чачкандай шум-
кар жигиттердин бири десем 
апырткандык болбостур. Ар 
бир ишке астейдил киришип, 

улуу-кичїїгє урмат менен ма-
миле кыла билет.

Єзї айткандай ак барактын сї-
рїнєн коркот. Ак барак ал їчїн 
ыйык супарадай. Шыр жаза ал-
баса да шарт эле шапа-шупа иш-
теп кете алат. Журналист – коом-
дун кїзгїсї боло алабы? Же 
коомдук пикир жаратып коюу 
жетиштїїбї? Азыр руханий жак-
тан тазаланып, азыктанып, жан 
дїйнєбїздї тазартып, корона-
кризистен кутулуу милдети ту-
рат. Айтор, Шекербекти тїй-
шєлткєн маселелер арбын. 

Эки бешти кучактап, чыгарма-
чылык эргїїсї артып турган ке-
сиптешиме иштерине ийгилик, 
єзїнє чыў ден соолук каалайм. 

Элине бергенден да бере турган 
эмгектери али алдыда. Чыгарма-
чылыгыў артып, калемиў кур-
чуй берсин! 

Сєз соўун Шекем єзїнє єзї ар-
нап жазган “Насип экен бїгїн ал-
дым эки беш” (55) деген ырынын 
соўку куплети менен жыйынтык-
тагым келди: 

Айып эмес, эгер кирсе эси кеч,
Мїнєз шундай айтып 
        болбос чеки деш.
Ємїр бою «2», «3» 
      бааны кєп алдым,
Насип экен бїгїн 
   алдым эки беш (55).

Асан ЖУНУСОВ

Универсал журналист Ше-
кербек Калыковду «Аа-
лам» гезитинде иштеп 

жїргєндє билчїмїн. Єзї айт-
кандай «ширин палек» макала-
ларын окуп калчумун. Кийин 
«Кыргыз Туусу» гезитинде чогуу 
иштеп калдык. Катардагы кабар-
чылыктан баштап, башкы редак-
тордун орун басарлыгына чейин-
ки тепкичтерди басып єттї. Бї-
гїн да ошол куттуу гезиттин ку-
тун арттырып, арабасын тартып 
келет. Аты да, заты да Шекер-
бек деген атка тєп келген беде-
ли бийик жигит. Шекербектин 
башка журналисттерден айыр-
маланып, єзгєчєлєнїп турган 
артыкчылыгы – анын универ-
салдуулугунда. Кайсы тема-
ны, кайсы жанрды алба каты-
ра жазып, майын чыгара иш-
тейт. Азыр кайсы басылманы 
(гезит-журналдар) алба каржы-
лык жактан кыйналып турган 
чагы. Шекем дал ушундай чак-
та иштин «пайитин таап» кет-
чї, ажаатын аччу жигиттер-
ден. Анткени, журналистмин 
деп тєшїн каккандардын баа-
ры эле жарнама «жанрында» иш-
теп кете алышпайт. Бїгїнкї кїн-
дє кыргыздын туўгуч, тєл гезити 
аталган 90 жаштан ашкан «Кыр-
гыз Туусу» гезитинин башкы ре-
дакторунун орун басары кызма-
тын аркалап келет. Тагыраагы 
коммерциялык мыкты «коман-
да» топтоп алып басылманы «ба-
гып» келет десек да жарашат.  

Беш-бешке (55 жашка) бетме-
бет келген жигиттин басып єт-
кєн жолуна кайрылсак, балалы-
гы Базар-Коргондун Баймундуз 
айылынан башталат. КМУнун 
журналистика факультетин та-
мамлаган соў райондук «Эмгек 
жалыны» гезитинде эмгек жолун 
баштаган. Жаштык жигер, жа-
лындаган куракта борборубузга 

Беш-беш менен бетме-бет

Їйдє бол!

Азалуу кылган кылымды
Апааттан калктар кырылды.
Азезил вирус дегениў
Жер жїзїн тїрє кыдырды.
 Каралуу кылган кылымды
 Жан касап вирус кыдырды.
 Кызыл кыргын тїшїрїп,
 Кырчындай жандар кыйылды.
Азезилге тосмо жок
Аны болбойт ноктолоп.
Бул жазадан адамзат
Акыл-эсин козгомок.
 Кайсалып элдин морттору
 Коронавирус сорттоду
 Корунуп коўшу, жакындар
 Кол алышмай токтоду.
Коронавирус чеберде
Каран тїн салба сен элге.
Ак бата алып калайын 
Акыў жок ата-энемде.
 Каўгытпай бекерпоздорду
 Катар коюп постторду-
 Кайтартып кирдик кєчєнї
 Кїн-тїнї кызыл чокторду.
Жарандар дарттан корголуп,
Жатышса їйдє бордолуп,
Адамзат баскан тарыхты
Аўдагыў келет ой жоруп:
 Адамдар коому баштагы
 Ашынып макоо жактары 
 Балиттик сазга батканы
 Жаратканга жакпады.
 Арамдыктан арылтчу
 Кыямат кїндїн макшары
 Топон суу кыян каптады.
Ыймандан пенде кол жууп,
Ынтымак, ырыс болду жут.

Азезил бийлеп дїйнєнї
Куралы зордук-зомбулук.
 Ач араандык жолдогу
 Аждагалар тойбоду.
 Жалмап жазык олжону.
 Агрессор дегениў
 Тарпка конгон чоў жору.
 Адамдын рух тоолору
 Чыгып жатат ойрону.
 Абалтадан Жер-Эне
 Апааттардан шорлоду!
Ажаандык салып жадаалды,
Ач кєздїк ачып араанды,
Ылгабай жакшы-жаманды,
Ыйык санап арамды,
Дил багып бєйєн-чаянды
Пенденин кєєнї карарды.
Эркекке эркек їйлєнїп,
Аял алды  аялды,
Аруулук калды тепселип,
Азезил  бийлеп  заманды.
Жапайы аўги жоруктар
Жаратпайбы каарды?
Адамзатка бул тумоо
Кєзїў ач деген аянбы!..

 Жеткирбей элди жыргалга
 Жезиттер кумар кыргынга.
 Кесирге коом батканда
 Келтирїї кыйын ыйманга.
 Жарыша куралданууну
Акыл, эрк жетпей тыйганга,
Атомсуз апаат каптамак
Алланын каары кыйнарда!
 Душманы жеўе албаган,
 Дїмєктїї найза кармаган.
 Кыргыздын кєчї келатат
 Кылымды кечип сандаган.
 Айкєлїў Манас доорунда
 Атпай журт демдар чардаган.
 Єз кїїсїнєн жанбаган
 Єттї-кетти ар заман.
 Элимди Эгем жалгаган
 Тумоодон тиш кайраган
 Тумшугун кайрып, кал аман!
 Алас, алас, алас! деп,
 Арбагыў колдо, Манас! – деп,
 Сурайлы эл-журт Алладан!

Ильгиз ТАЛИП, акын.

Алас, алас, атпай журт! Кєрсєтєлї 
биримдикти иш менен

Каптап келсе вирус биздин айылды,
Кенебестер бул кырдаалга кайылбы?
Кєєдєнї жок кєйрєўдєрдїн айынан,
Кокустукка бїт букара кабылды.

Кєўїлкоштук коркунучтуу согуштан,
Кєчмєн дайым журтун тыкан корушкан.
Капсалаўда кол кабышка келбеген,
Каргыш тийип мамонттой жок болушкан.

Керилбейли, кебетени оўдойлу,
Капилеттен калкыбызды коргойлу.
Кереги жок кылыктарды кайталап,
Кїтїїсїздєн биз да муздай тоўбойлу.

Кубанбагын, мага келбейт дебегин,
Кыйналганга сен єзїўдї теўегин.
Кєрсєтєлї биримдикти иш менен,
Ким азайтат бул кырсыктын себебин.

Келсе да ээрчип бул кесепет алыстан,
Келбесинчи жаман кабар Кудайдан.
Кєбєйбєстєн єчсїн вирус, жоголсун,
Коргоп турат бизди тообуз Сулайман.

Кенебеген кемпайлардан болбойлу,
Келечекти кененирээк ойлойлу.
Кыйшык басып, кыянаттык кылбастан,
Кєрсєтїлгєн эрежени колдойлу.

Їсєнакун ЖУСУПОВ,
Бишкек шаары

Ойлончу кез




