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ДАРТ АНЫКТОО БОРБОРУ 
КАЛК КЫЗМАТЫНДА

«Жер жана 
агрардык 

реформага 
28 жыл болду»

Бекболот ТАЛГАРБЕКОВ:

“Аюу, тоо теке 
аткандарды 
кармадык”

6-БЕТТЕ

Данияр МАЛАБАЕВ:

“Элиме 
мурас калтыргым 

келет”

Чынара 
МАМАЖАКЫПОВА:

16-БЕТТЕ

4-5-БЕТТЕРДЕБишкектеги Республикалык дартты аныктоо борбору 
кайрадан бейтаптарды кабыл ала баштады.
Буга чейин, саламаттык сактоо министри 
А.Бейшеналиев дарт аныктоо борборун жоюп, 
анын багытын єзгєртїї тууралуу айткан. Алгач 
аталган борбордо жана “Ак-Кеме” мейманканасында 
Медакадемиянын клиникалык базасы, кийинчерээк 
кайра ал жерде кєп профилдїї балдар ооруканасы 
ачылаарын билдирген. Президент Садыр Жапаров 
8-февралда аталган борборго барып, анын 
жамааты менен жолугушкан. Борборду кыдырып 
кєрїп, дарыгерлердин пикирин уккандан кийин 
Президенттик Администрацияга аталган мекемени 
дартты аныктоо борбору катары калтырып, 
“улуттук” макам берїї маселесин кароону 
тапшырган.

Бишкекте эл аралык стандартка жооп бере турган жаўы 
хоккей аянты курулат. Мындай маалыматты Дене тарбия 
жана спорт боюнча мамлекеттик департаментинин 
директорунун орун басары Самат Токтоналиев билдирди. 
Анын айтымында муз аянтын куруу їчїн жер маселеси 
чечилсе, каражат жагында кєйгєй жок. 
Бишкекте єтє турган 4-дивизиондогу хоккей боюнча дїйнє 
чемпионатынын алкагында жаўы хоккей аренасынын 
курулушуна капсула салынышы кїтїлїїдє. Белгилей 
кетсек, 3-мартта биринчи жолу жергебизде хоккей боюнча 
дїйнє чемпионаты єтмєкчї. Хоккейчилер мелдешине Иран, 
Сингапур, Малайзия жана Кувейттин курама командалары 
катышат. 

Республикалык штаб 
коронавирус жана пневмония 
боюнча маалыматты жарыялап, 
бир суткада республика боюнча 
15 адам бул ооруга чалдыкканын 
билдирди. Бишкектен 10, Ош 
шаарынан 5 адам катталган. 
Башка облустарда ооругандар 
катталган жок. Бул бїгїнкї 
кїндє эў тємєнкї кєрсєткїч 
болуп саналат. 

ХОККЕЙ АЯНТЫ КУРУЛАТ

КАЙРЫЛБА, 
КОРОНАВИРУС!
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КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК "МАНАС" 
ТЕАТРЫНА "УЛУТТУК" ДЕГЕН 

СТАТУСТУ ЫЙГАРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç ýëèíèí ìàòåðèàëäûê ýìåñ ìàäàíèé áààëóóëóêòàðûí 
àëûï æ¿ð¿¿÷¿ëºðä¿í, îîçåêè àéòóó÷óëàðäûí èøòºº ñèñòåìàñûí 
ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿ-
ñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç ìàìëåêåòòèê "Ìàíàñ" òåàòðûíà "óëóòòóê" äåãåí ñòà-
òóñ ûéãàðûëñûí æàíà ìûíäàí àðû àë "Êûðãûç óëóòòóê "Ìàíàñ" 
òåàòðû" äåï àòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè ºç¿í¿í ÷å-
÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè ê¿í 
ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-ôåâðàëû, ÏÆ ¹43

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КЇЧТЄРЇНЇН, БАШКА АСКЕРДИК 
ТЇЗЇМДЄРЇНЇН ЖАНА МЫЙЗАМДА АСКЕРДИК КЫЗМАТ КАРАЛГАН МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРЫНЫН КАТАРЫНАН МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК 
КЫЗМАТТЫН БЕЛГИЛЕНГЕН МЄЄНЄТЇН ЄТЄП БЇТКЄН АСКЕР КЫЗМАТЧЫЛАРЫН 
ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТТЫН КЫЗМАТЧЫЛАРЫН ЗАПАСКА БОШОТУУ, 

ОШОНДОЙ ЭЛЕ 2022-ЖЫЛДЫН МАРТ-МАЙЫНДА ЖАРАНДАРДЫ МЄЄНЄТТЇЇ АСКЕРДИК 
ЖАНА АЛЬТЕРНАТИВДИК КЫЗМАТ ЄТЄЄГЄ КЕЗЕКТЕГИ ЧАКЫРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

"Êîðãîî æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷-
òºð¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
11-áåðåíåñèíèí 16-ïóíêòóíà æàíà "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí æàðàíäàðûíûí æàëïûãà áèðäåé àñêåðäèê ìèëäå-
òè æºí¿íäº, àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòàð 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 15, 17, 
31-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàò-
òûí áåëãèëåíãåí ìººíºò¿í ºòºï á¿òêºí àñêåð êûçìàò÷û-
ëàðû æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòòûí êûçìàò÷ûëàðû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿í¿í, áàøêà 
àñêåðäèê ò¿ç¿ìäºð¿í¿í æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûç-
ìàò êàðàëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíûí êàòàðûíàí 
çàïàñêà áîøîòóëñóí.

2. ×àêûðóóäàí êèéèíêèãå êàëòûðûëóóãà óêóêòàðû áîë-

áîãîí, ÷àêûðóó ê¿í¿íº êàðàòà 18 æàøêà òîëãîí, îøîíäîé 
ýëå ÷àêûðóóäàí êèéèíêèãå êàëòûðûëóó óêóãóíàí àæûðà-
ãàí ýðêåê æàðàíäàð 2022-æûëäûí ìàðò-ìàéûíäà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êóðàëäóó Ê¿÷òºð¿íº, áàøêà àñêåðäèê 
ò¿ç¿ìäºð¿íº æàíà ìûéçàìäà àñêåðäèê êûçìàò êàðàëãàí 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûíà ìººíºòò¿¿ àñêåðäèê êûçìàòêà 
æàíà àëüòåðíàòèâäèê êûçìàòêà ÷àêûðûëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
æåòè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 17-ôåâðàëû, ÏÆ ¹44

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
18-февралда Чїй облусунун 
Сокулук районунун Орок 
айылындагы орто мектептин 
салтанаттуу ачылышына 
катышты.

Бул мектепте окуучулар-
дын саны 1000ден ашуун бол-
гондуктан, окуу беш сменде 

жїргїзїлїп келген. Эми эки 
кабаттан турган жаўы имарат 
500 окуучуга ылайыкталып, эки 
сменде окутулат. 

«Билим берїї тутуму олут-
туу реформага муктаж, рефор-
малар ушул мектептен баштал-
сын. Мен окуучуларга кайрыл-
гым келет, тилдерди, табигый 
илимдерди, IT технологиялар-
ды їйрєнгїлє, жаўы нерселерди 

билїїгє умтулуп, изденгиле, кє-
бїрєєк китеп окугула», - деди 
Акылбек Жапаров. Ошону ме-
нен бирге билим берїї мекеме-
лериндеги мугалимдеринин эм-
гек акысын тєлєє системасы то-
лугу менен кайра каралаарын, 
окуучулардын санына жараша 
тєлєнїїчї ваучердик система-
ны киргизїї їчїн так эсептєє-
лєр жїрїп жаткандыгын айтты.

Президент Садыр Жапаров 
17-февралда Азиядагы 
операциялар боюнча 
департаментинин башкы 
директору Сауд Аль-Шаммари 
башында турган Сауд єнїктїрїї 
фондунун делегациясын кабыл 
алды.

Анда инвестициялык долбоор-
лорду жана жакынкы келечекте 
Эр-Риядда єткєрїлє турган Сауд 
Арабия-Кыргыз бизнес форумун, 
туристтик роуд-шоу, маданий иш-
чаралар, 2021-2026-жылдарга бе-
китилген “Менин їйїм” ата ме-
кендик турак жай программасы-
нын алкагында кызматташуу ма-
селелери сїйлєшїлдї.

Мамлекет башчысы белгиле-
гендей, Сауд єнїктїрїї фонду эки 
єлкєнїн кызматташтыгын бекем-
дєєдє єзгєчє роль ойнойт. Атал-
ган фонд Кыргызстандын эконо-
микасын єнїктїрїїгє, анын ичин-
де айыл чарба, саламаттыкты сак-
тоо, ирригация жана жол, мектеп 

салуу тармагында бир катар дол-
боорлорду ишке ашыруу аркылуу 
колдоо кєрсєтїп келе жатат. 

Єз кезегинде Сауд Аль-
Шаммари кыргыз тараптын 

муктаж жарандарына турак жай 
сатып алуусу їчїн жеткиликтїї 
ипотекалык механизмдер менен 
камсыздап жаткандыгын жогору 
баалады.

ЖЫЙЫНТЫК КЄП КЇТТЇРБЄЙТ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 
18-февралда Ички иштер министрлигинин Ыкчам башкаруу 
борборуна барды.

АТААНДАШУУ АЛДЫГА ТЇРТЄТ ОРОК АЙЫЛЫНДАГЫ ОРТО МЕКТЕП

БАТКЕН ОБЛУСУНА ЖЕЎИЛДИКТЕР

КЕЎЕШТИН КЕЗЕКТЕГИ ЖЫЙЫНЫ

Кечээ Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
Баткен облусуна эки кїндїк 
жумушчу сапары менен барды. 

Алгач Ош – Баткен – Исфана 
жолундагы Ош – Ноокат – Бат-
кен (28-75 км) тилкесин реаби-
литациялоо иштеринин жїрї-
шї менен таанышты. Аталган 
автожол эл аралык мааниге га-
на ээ эмес, облустун социалдык-
экономикалык єнїгїїсї їчїн 
маанилїї орунда турган транс-
порттук артерия болуп сана-
лат. Объектинин курулушунун 
донору Япония эл аралык кыз-
матташтык агенттиги (JICA) бо-
луп саналат. Долбоордун нар-
кы 133,58 млн долларды тїзєт, 
анын 50 млн доллары 28-75-ча-
кырым жолду курууга жумша-
лат. Кредиттин калган бєлїгї 
жумшалуучу долбоорду ишке 
ашыруунун экинчи компонен-
ти катары Бишкек–Ош жолунда 

жаратылыш кырсыктарынын ал-
дын алуу болуп саналат. Учур-
да тендердик документтер даяр-
далып, долбоор эл аралык стан-
дарттарга ылайык ишке ашыры-
лат. Долбоорду ишке ашырууга 
ата мекендик компаниялар да 
тартылышы керектигин эскерт-
кен Акылбек Жапаров: «Келе-
чекте жергиликтїї компания-
лар чет элдик компаниялар ме-
нен атаандашуу їчїн тажрыйба 
топтоп, заманбап технология-
ларды жана аларды пайдала-
нууну їйрєнїшї керек», - деди.

Бїгїн Министрлер Кабинети-
нин Тєрагасы Акылбек Жапаров-
дун жана Министрлер Кабинети-
нин мїчєлєрїнїн катышуусунда 
Баткен облусунда биринчи кєч-
мє жыйын єтєт. Анда облустун 
инфраструктурасынын абалы, 
социалдык-экономикалык жана 
инвестициялык єнїгїїсї, жаз-
гы талаа иштерине даярдыктар 
тууралуу маселелер каралмакчы.

КЫЗМАТТАШТЫК БЕКЕМДЕЛЕТ

Ыкчам башкаруу борбору 
кылмыштар, жол-транспорт 
кырсыктары болгондо жа-
на аны жоюу учурунда зарыл 
болгон ыкчам маалыматты ка-
был алууну, иштеп чыгууну, 
эсепке алууну жана талдоону 
автоматташтырат. Борбор 
кїнї-тїнї иштейт. 400 видео-
кєзємєл камерасынын жарда-
мы менен кїнїмдїк монито-
ринг жана кылмыштуулуктун 
алдын алуу иштери жїргїзї-
лїїдє.

Акылбек Жапаров патрул-
дук милициянын техникасын 
– автоунааларды, портатив-
дик радиостанцияларды жана 
башка кєптєгєн атайын тех-
никалардын їлгїлєрїн кєрїп 
чыкты.

Аталган министрликтин єт-
кєн жылдагы жыйынтыгы жа-
на їстїбїздєгї жылга план-
дары боюнча коллегиялык 

жыйынында Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасы алдыга 
коюлган милдеттер жалпы-
сынан ыкчам чечилгендигин 
белгиледи.

Жол коопсуздугун камсыз-
доо боюнча: «Президент тара-
бынан жол кырсыктарынын 
санын 50%га кыскартуу мил-
дети коюлган. Биз аны атка-
руубуз керек. Буга чейин ав-
томектептерге лицензия бе-
рїї милдети Билим берїї 
жана илим министрлигине 
жїктєлїп, ал эми Санарип-
тик єнїктїрїї министрлиги-
нин алдындагы «Унаа» мам-
лекеттик мекемеси тарабынан 
айдоочулук кїбєлїгї берилсе, 
эми бул функциялардын баа-
ры Ички иштер министрли-
гине єткєрїлїп берилди. Бул 
реформалардын жыйынтыгы 
кєп кїттїрбєшї керек», - де-
ди А.Жапаров.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун басары 
Арзыбек Кожошевдин тєрагалыгы 
алдында 19-февралда Евразия 
экономикалык комиссиясынын 
кеўешинин кезектеги жыйыны 
видеоконференция режиминде 
єттї.

Анда 27 маселе каралып, бир 
катар чечимдер кабыл алынды. 
Кеўеш 2014-жылдын 29-май-
ындагы Евразия экономикалык 

биримдиги жєнїндє келишим-
ге электрондук тїрдє кызмат 
кєрсєтїїдє кыйыр салыктар-
ды алуу тартибин аныктоо бє-
лїгїндє єзгєртїїлєрдї кирги-
зїї тууралуу протоколдун дол-
боорун жактырып, бажы чек 
арасында жана бажы аймагын-
да мамлекеттик санитардык-
эпидемиологиялык кєзємєл-
гє алынуучу продукциялардын 
бирдиктїї тизмегинин II бєлї-
гїнє єзгєртїї киргизди.

ЕАЭБге мїчє мамлекеттердин 
айыл чарба продукциясын тез-
детилген контейнердик темир 
жол аркылуу ташуу боюнча «Ев-
разиялык агроэкспресс» бирге-
лешкен долбоорун ишке ашыруу 
маселеси да каралды. Евразия 
экономикалык биримдигинин 
кїнїн жыл сайын 29-майда єт-
кєрїї чечимин жактырышты.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Єткєн жумада Министрлер 
Кабинетинин кезектеги 
кеўешмеси єттї.

Анда Баткен облусунун тур-
гундарына 14 мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматты акы-
сыз жана жеўилдетилген негиз-
де кєрсєтїї тууралуу Министр-
лер Кабинетинин токтому кабыл 
алынды. Єзгєчє инвестициялык 

режими бар аймактардагы ыйга-
рым укуктуу мамлекеттик орган-
дардын финансылык милдеттен-
мелерин аныктоо боюнча атайын 
жобо бекитилди.

Жыйындын жїрїшїндє Ми-
нистрлер Кабинетинин мїчє-
лєрї Єзбекстан Республикасы-
нан минералдык жер семирткич-
терди сатып алууга республика-
лык бюджеттен 1 млрд сом бєлїї 

чечимин кабыл алышты. Ошондой 
эле асыл тукум мал чарбасы жана 
ирригация жаатындагы агрардык 
илимди єнїктїрїї жєнїндє, Кыр-
гыз Республикасынан минерал-
дык жер семирткичтерди Евразия 
экономикалык бирлигинин бажы 
аймагынын чегинен тышкары та-
шып чыгууга убактылуу тыюу са-
лууну киргизїї жєнїндєгї дол-
боорлор жактырылды.



- Курбанбек Камчиевич, ра-
йонго аким болгонуўузга же-
ти айдын жїзї болуптур. Кел-
генден бери кандай иштерди 
жасадыўыз? Кандай максат-
тарды койдуўуз?

- Президентибиз Садыр                  
Нургожоевичтин саясаты менен 
ротация аркылуу алыскы ай-
мактарда иштеп жатабыз. Мен 
Лейлек районунан болом. Кєп 
жылдар облустук мекемелерде 
жетекчилик кызматтарда иш-
тедим. Кочкор мал киндиктїї, 
айыл чарбалуу жер экен. Жумуш 
ордун тїзгєн завод-фабрикалар 
жок. Жакында эле 2 ФАП,                                                       
2 мектеп, 2 кичи футбол аянтча-
сы пайдаланууга берилди. Ин-
вестициялардын кєлємїн кєбєй-
тїп баштадык. Былтыр мурдагы 
жылга караганда 209%га кєп ин-
вестиция тарттык. Быйыл инвес-
торлор їчїн бизнес кылууга 30 
га жерди трансформациялап жа-
табыз. Анын 14,5 гектарын ки-
чи ГЭСтерди курууга беребиз. 
6 млн 600 миў долларга форель 
єндїрїї чарбасы їчїн инвести-
ция тартып жатабыз. Ага 9 га 
жерди трансформация кылып 
берсек курулушу башталат. 3 га 
жерди кирпич заводу їчїн берип 

жатабыз, трансформациясы бїт-
сє эле 300 миў долларга курулу-
шу башталат. Мындан сыртка-
ры, Малайзия инвесторлору ме-
нен сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп жа-
табыз. Эгерде сїйлєшїїлєрдїн 
жыйынтыгы жакшы бїтсє, алар 
100 гектар жерге акыркы їлгї-
дєгї эт комбинатын курабыз деп 
жатышат. Ага 50 миллиондон 100 
млн долларга чейин инвестиция 
салынат. 

Быйыл жер иштетїїгє єзгєчє 
кєўїл буралы деп жатабыз. Жай 
мезгилинде тїштїктєн дыйкан-
дарды алып келип, жергилик-
тїї элге жер иштеткенди їйрє-
тїї аракетин кылабыз. Райондо 
бїтпєгєн їч мектеп бар экен, ка-
ражатын министрликтер менен 
чечип келдик, быйыл алардын 

курулушун бїтїрєбїз. Андан 
сырткары 2 мектеп, 2 бала бак-
ча курулат акчасы бюджеттен че-
чилген. Бизде 8 насостук станция 
бар, быйыл дагы 13 жаўы насос 
алып келебиз. 18 чакырымды 
тїзгєн эў кєйгєйлїї “Шамен” 
каналын быйыл мїмкїнчїлїк-
тїн жетишинче толук тазала-
ганга аракет кылабыз. Жалпы 
ирригация маселесине 20 млн 
сом бєлїндї. Быйыл їч суу сак-
тагычты курабыз. Чоў суу сак-
тагычты Шамшы айылына 600 
млн сомго, кичирээктерин Талаа-
Булак, Дєў-Алыш айылдарына 
курабыз. 13 млн сомго Чолпон 
менен Кара-Суу айыл єкмєтї-
нїн ортосунда сыйымдуулугу                               
1 млн куб метр болгон суу сакта-
гычтын смета-долбоорун быйыл 

жасап, эмки жылга инвестор из-
дейбиз. Ушул жылы араб инвес-
торлору менен Кочкор району-
нун 10 айылына 10 ФАП кура-
быз. Арабдардын жардамы ме-
нен эскилиги жеткен кургак учук 
ооруканасын оўдоп, тєрєт їйї, 
гинекология борбору кылсакпы 
деп турабыз. АРИСтин эсебинен 
10 айылды суу менен камсыз кы-
лабыз. 

- Сиз Кочкор районунун 
борборуна шаар макамын 
берїї маселесин кєтєрїп жа-
тыпсыз. Калктын саны жете-
би?

- Кочкор районунда 73 миў 
калк жашайт. Кочкордун борбо-
руна шаар макамын алууга бол-
гон максатым – айылга караган-
да шаарга инвестиция тартууга 

жакшы шарттар тїзїлєт. Шаар 
макамын алуу боюнча юриди-
калык жактан документтерди 
даярдап жатабыз. Ага калктын 
саны жетиштїї, учурда 19 миў-
ден ашуун калк жашайт. Буюрса 
ушу жылы шаар макамын ала-
быз. 

- Кочкордун шамалына же-
лекти желбиретип илдирген 
экенсиз?

- Ооба, Кочкордун патриот 
жаштарынын демилгесин кол-
доп, жеке ишкер Нурбек уулу Ор-
мондун жеке салымы жана элдин 
жардамы менен Кочкордун кире 
беришине флагшток койдурдум. 
Ошол жерди оўдотуп, эс ала тур-
ган отургучтарды орноттук. 

Сымбат МАКСУТОВА

Элетте эмне кеп?

“2022-жыл – Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы”

КОЧКОР РАЙОНУНУН БОРБОРУ 
ШААР МАКАМЫН АЛАТ

Єткєн жуманын аягында жоон топ журналисттер 
Нарын облусунун Кочкор райондук мамлекеттик 
администрациясынын башчысы–акими Курбанбек 
Камчиевдин чакыруусу менен Кочкор єрєєнїнє барып, 
айылдарды кыдырып, атагы чыккан Туз шахтасына, 
туристтерди тарткан Ара-Кєл муз аянтчасына, Дєў-Алыш 
айылындагы зоологиялык музейге барып кайттык. Кочкор 
районунун акими єтє кєп пландар менен жакшы иштерди 
баштаптыр. Жеринен райондун акимин сєзгє тарттык.

Їстїбїздєгї жыл Тоолордун 
экосистемасын коргоо жа-
на климаттык туруктуулук 

жылы деп жарыяланды. Бул туура-
луу Президент Садыр Жапаров Жар-
лыкка кол койду. Жарлыктын макса-
ты – климаттын туруктуулугун жо-
горулатуу, жаратылыш мурастарын 
сактоо жана тоолорду туруктуу єнїк-
тїрїїнїн эл аралык жылын белги-
лєє. Єткєн жылдын 16-декабрында                                                                    
БУУнун Башкы Ассамблеясынын 
76-сессиясынын катышуучулары 
Кыргыз Республикасынын 2022-жыл-
ды «Тоолорду туруктуу єнїктїрїїнїн 
эл аралык жылы» деп жарыялоо де-
милгесин колдошкон. 

Жаратылыш ресурстары, экология 
жана техникалык кєзємєл минист-
ри Динара Кутманова учурда БУУнун 
Башкы Ассамблеясында жана Глазго-
до єткєн Климат боюнча лидерлери-
нин саммитинде Мамлекет башчысы 
Садыр Жапаров тарабынан белгилен-
ген Кыргыз Республикасынын демил-
гелерин илгерилетїї боюнча масе-
лелер иштелип жаткандыгын  бил-
дирди. 

Министрлер Кабинетине 1-март-
ка чейин “Тоолордун экосистемасын 
коргоо жана климаттык туруктуулук 
жылын” єткєрїї боюнча жол карта-
сын иштеп чыгуу жана бекитїї тап-
шырылган. Анын алкагында айыл 
чарба, энергетика, єнєр жай тармак-
тарында экологиялык жана климат-
тык иш-чараларды жана долбоорлор-
ду ишке ашыруу маселелери каралат. 
Ошондой эле токой чарбасын, экоту-
ризмди єнїктїрїї, єзгєчє кырдаал-
дардын кесепеттерин жоюу максатын-
да эл аралык деўгээлдеги иш-чаралар 
єткєрїлєт.

Былтыркы жылы Кыргызстандын 
климатында чоў єзгєрїїлєр болгон-
дугун айткан Динара Кутманова: “Бул 
олуттуу маселеден улам Президент 
Садыр Жапаровдун Жарлыгы чыкты. 
Экологиялык кєйгєйлєрдї чечїїдє, 
тоолорубузду, мєўгїлєрїбїздї сактап  

калуу їчїн бул документ керек бол-
чу. Аны ишке ашырууга мамлекет-
тик мекемелер, жергиликтїї орган-
дар жана ар бир жаран єз салымын 
кошуусу зарыл. Бул жарлыктын не-
гизинде чогуу-чаран, биргеликте иш 
жїргїзєбїз. Бир айдын ичинде жол 
картасын тїзїшїбїз керек. Анда ар 
бир мамлекеттик мекемелерге иш-
чараларды єткєрїї милдети коюлат. 
Албетте, бардык нерсе каржы маселе-
сине барып такалат. Биздин министр-
лик жоопкерчиликтїї орган катары 
каражат табуу їчїн эл аралык уюм-
дарга кайрылабыз. Былтыр Глазго-
го барганыбызда єз пландарыбызды 
айтканбыз. Парник газдарын азай-
туу їчїн 7 млрд сом жардам жетиш-
пейт. Биздин министрлик долбоор-
лорду жазып, тиешелїї жактарга кай-
рылабыз” ,- деди. 

Динара Кутманова белгилегендей, 
Кыргызстан 2019-жылы БУУнун Кли-
маттын єзгєрїшї боюнча алкактык 
конвенциясын ишке ашыруунун ал-
кагында Париж макулдашуусун ра-
тификациялаган. 2021-жылы парник 
газдарынын эмиссиясын кыскартуу 
боюнча милдеттенме алган. Ага ыла-
йык, 2030-жылга карата эмиссияны 

15,97%га жана эл аралык колдоо ме-
нен 43,62%га кыскартуу зарыл. 

Негизинен мєўгї маселеси єлкєбїз 
їчїн эў актуалдуу кєйгєйлєрдїн бири. 
1976-жылы мєўгїлєрдїн жалпы аянты 
8076 чарчы чакырым болсо, соўку 50 
жылда мєўгїлєрдїн аянты 6683 чар-
чы чакырымга кыскарып кеткен. Ал-
дыдагы 50 жылда майда мєўгїлєр эрип 
жоголуп, чєлкємдє кургакчылык бо-
лот деген коркунуч турат. Адистер ма-
селени мындай ахыбалга жеткирбеш 
їчїн тоолордун экосистемасын кор-
гоо боюнча аракеттер эгемендик алган-
дан тартып эле башталышы зарыл эле 
дешет. Кеч болсо да иш-аракеттердин 
туура багытта жїрїшї кєп нерсени ал-
дын алат эмеспи.

Президенттик Администрациянын 
реформаларга анализ жана монито-
ринг жїргїзїї бєлїмїнїн башчысы 
Азамат Темиркулов Кыргызстандын 
мєўгїлєрї биз їчїн гана эмес, бїтїн-
дєй Борбор Азияга маанилїї болуп 
тургандыгын белгиледи. Ошондук-
тан мєўгїлєрїбїздї сактоо їчїн ушул 
жылы чоў иш-чаралар пландашты-
рылып жаткандыгын кошумчалады.

Жылдыз ДЫЙКАНОВА

АР БИР ЖАРАН ЄЗ САЛЫМЫН КОШСО...
ХОККЕЙ БОЮНЧА ДЇЙНЄ 
ЧЕМПИОНАТЫ ЄТЄТ 

Кыргыз Республикасында алгачкы жолу 
4-дивизиондогу хоккей боюнча дїйнє чем-
пионаты єтєт. Бул тууралуу “Кабар” агент-

тигиндеги маалымат жыйынында Дене тарбия жана 
спорт боюнча мамлекеттик департаментинин ди-
ректорунун орун басары Самат Токтоналиев бил-
дирди. Анын айтымында, спорттук иш-чара 3-март-
та башталып, ага Кыргызстан, Иран, Сингапур, 
Малайзия жана Кувейттин курама командалары 
катышат. Учурда уюштуруу иштери аяктап калды. 
Мамлекет да чемпионатты єткєрїїгє кєўїл буруп, 
атайын каражат бєлгєн. 

“Чемпионаттын ачылыш салтанаты 3-мартта кеч-
ки саат 19.00дє Бишкектеги шаардык муз аянтында 
єтєт. Учурда жогорку деўгээлде даярдык жїрїїдє. 
Алдыдагы мелдешке конок катары Дїйнєлїк хок-
кей федерациясынын президенти Люк Тардиф жа-
на айтылуу Владислав Третьяк, мекендешибиз жа-
на Хоккей федерациясынын вице-президенти Ан-
вар Оморканов, ошондой эле Германия менен Бе-
лоруссиянын хоккей федерациясынын президент-
теринин келиши кїтїлїїдє.

Бул мелдеш 2020-жылы єткєрїлмєк, бирок пан-
демиядан улам жылдырылган. Учурда эл аралык 
калыстардын да келиши кїтїлїп жатат. Кыргыз-
стандын атынан чемпионатка бир калыс катыша-
ры белгилїї болду. Калыстардын басымдуу бєлї-
гї Россиядан келишмекчи. 

Кыргызстандын Хоккей федерациясынын вице-
президенти Элзар Болотбеков хоккей командалар-
дын кїчтїїлїгїнє жараша 5 дивизионго бєлїнє-
рїн билдирди. Кыргызстанда єтє турган спорттук 
иш-чара 4-дивизиондогу чемпионат катары єтєт. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА
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АЙЫЛ ЧАРБА 
ЖУМУШУНА 
АРАЛАШКАН 
КЇНДЄРЇМ 

Менин атам Талгарбек Кочкор 
районунун Дєў-Алыш айылын-
да тєрєлїп, эки жашында жетим 
калат. Он беш жашынан колхоз-
до иштей баштайт. Мен тєрєл-
гєндє атам колхоздун башкар-
масы болчу. Мектепте окуганда 
«отличник» жана староста бол-
чумун. Жетинчи класста сакмал-
га бардык. Асыран Жапаркулов 
деген чабанга мени жана Ємїр-
бек деген классташымды бєлїш-
кєн. Ал класстагы эў узун бойлуу, 
мен кыска бойлуу элем. Экєєбїз-
дї шофёр мал сарайга жеткирип 
барды. Чабан Ємїрбекти алып, 
шофёрго «Талгарбектин бала-
сын алып кет» деп талап койду. 
Мен кетпей койдум. Иш жїзїндє 
56 козу багып, єстїрїп, бирин да 
чыгым кылбадым. Чабан кийин 
менден кечирим сураган. Ушун-
дай эмгектерден улам 15 жашым-
да Кыргыз ССРинин тарыхында 
кыргыз пионерлеринин арасынан 
биринчи жолу СССР Жогорку Со-
ветинин чечими менен «За трудо-
вую доблесть» деген медаль ме-
нен сыйлангам. Мектепти аякта-
ган соў совхоздо бир жыл жумуш-
чу болуп иштедим. Кийинки жы-
лы университетке єтїп, аны кы-
зыл диплом менен аяктап, «айыл 
чарба экономисти» деген кесипке 
ээ болдум. Андан соў аспиранту-
рада окуп, кандидаттык диссерта-
ция жактадым. 1983-91-жылдары 
илимдер академиясында кызмат-
кер болгом. 

ИЛИМ ИЗИЛДЄЄ 
БАГЫТЫНДА

Айыл чарбасынын натый-
жалуулугу боюнча илим жак-
тадым. Кыргыз ССР маалында 
экономисттердин арасынан би-
ринчилерден болуп «Кыргыз-
стан Ленин комсомолу сыйлы-
гынын лауреаты» болдум. Аспи-
рант кезимде эле Москвада Ле-
нин атындагы китепканада бир 

ай отуруп, бул темада эки жїз-
дєй диссертацияны окуп чыктым. 
Баарында СССРдин айыл чарба-
сында толгон-токой кемчилик 
бар экени жазылган. Бирок би-
рєєндє да колхоз-совхоз систе-
масын єзгєртїї жєнїндє айтыл-
ган эмес. Ал кезде ал мїмкїн эмес 
болчу. Чындыкты айрым адамдар 
гана айтышчу. Мисалы, публи-
цист Геннадий Лисичкин колхоз-
совхоз системасы тїбї оор кри-
зиске алып келээрин 1980-жыл-
дары эле жазып келген. Ал эм-
неге камалбай калганы белги-
сиз. Ошондой эле пикирди айт-
кан орус экономисти Александр 
Чаянов 1937-жылы атууга кеткен. 

«КЄЙГЄЙ СИСТЕМАДА 
ТУРБАЙБЫ» 

Илимдеги жетекчим Жумакан 
Лайлиев 1983-жылы мени Моск-
вага академик Владимир Тихо-
новго жєнєттї. Ал мага айтып 
берген маалыматтар ал кезде жа-
рыяланчу эмес. СССРдин айыл 
чарбасынын зор чыгашалуу эке-
ни жєнїндє маалымат берген эле. 
Совет калкы 270 млн адам, айыл 
чарбада иштегени 45 млн. Совет 
єлкєсї айыл чарба продукциясы 
менен єз калкын эч убакта толук 
камсыз кыла алган эмес. АКШ-
нын калкы 230 млн адам, фермер-
лердин саны болгону 3 млн. Алар 
єлкєсїн толук камсыздап жана 
экспорт кылып турушкан. Дагы 

бир факт - айыл чарбада иштеген 
бир кызматкер АКШда, Англия-
да 90-100 адамды, Батыш Евро-
пада 50-60 адамды, ал эми СССР-
де болгону 10-15 адамды єндїр-
гєн продукция менен камсыздап 
турган. СССР 1970-80-жылдары 
АКШдан ондогон миллион тон-
на эгин алып турган экен. Ал он 
жылдык америкалык фермерлер-
дин тарыхында «алтын доор» деп 
аталып калыптыр. АКШ прези-
денти Картер 1980-жылы СССР-
ге Афганистанга согуш ачканы 
їчїн эгинди сатууну токтоткон. 
Совет єкмєтї ал эгин алганга ак-
чаны алтын менен тєлєчї экен. 
Сталин єлгєндє (1953-ж.) СССР-
дин 2600 тонна запасы болгон. 
Ал эми 1990-жылы андан болго-
ну 100 тонна калыптыр. 

«СИСТЕМАНЫ 
ЄЗГЄРТЇШ КЕРЕК» 
ДЕГЕН ПИКИРГЕ 
КЕЛДИМ

Дїйнєлїк айыл чарба тарыхын 
казып окуп, изилдедим. Мыкты 
реформалардын бири дал Рос-
сияда болгон. Аларда XX кы-
лым башында община система-
сы катастрофага алып барат-
кан. Орус падышасы Николай 
1906-жылы Саратовдун губер-
натору Петр Столыпинди єкмєт 
башчысы кылып дайындайт. Ал 
негизги ишин айылга арнап, он 

миллиондогон орус дыйкандарын 
жер ээси кылган. Аларга жакшы 
шарттарды тїзгєн. Россия азык-
тїлїк импорттоочудан экспорт-
тоочуга айланган. Тилекке кар-
шы, Столыпин 1911-жылы тер-
рористтин колунан каза тапкан. 

Совет бийлигинин айыл чарба 
саясатын алты этапка бєлсєк бо-
лот. Большевиктер бийликке кел-
генде (1917-ж.) бардык айыл жери 
мамлекетке єткєн. Жаўы бийлик 
айылда «продразверстка» деген 
саясат жїргїзїп, дыйкандар єн-
дїргєн продукцияны кїч менен 
алып турган. Бул саясат зор зыян 
тийгизет. 1920-23-жылдары орус 
эли ачарчылыкка кабылып, 5 млн 
адам каза табат. Экинчи этапта-
гы айыл чарба саясаты Ленинге 
тиешелїї. Ал НЭП (жаўы эконо-
микалык саясат) деген наам ал-
ган. Дыйкандарга соода эркинди-
ги берилген, айыл кооперациясы 
єнїккєн. НЭП жемишин берип, 
1924-29-жылдары айыл чарба ты-
нымсыз єскєн. Лениндин саясаты 
социализмди орнотуу максатына 
дал келбеген. 

СТАЛИН 
КОЛЛЕКТИВДЕШТИРЇЇНЇ 
БАШТАГАН

Ошондуктан Сталин 1929-жы-
лы НЭПке чекит коюп, айылда 
коллективдештирїїнї кескин 
баштаган. Ал курсту улуу жа-
зуучу Михаил Шолохов граж-
дандык согушка теўеген. Дыйкан-
дар айыгышкан каршылык кєр-
сєтїшєт, он миллиондогон мал-
ды союп жоготушат. Сталин кар-
шыларды аёосуз жазалайт. Жал-
пы беш жарым миллион дыйкан 
атылган же Сибирге айдалган. 
Ортоктоштуруу кайрадан ачар-
чылык жаратат. Єзгєчє Украина, 
Повольже, Урал, Казакстан кал-
кы азап чеккен. Бул аймактарда 
5 млн адам каза болгон. Сталин 
айыл элинин канын тєгїп, тозок-
ко салып, СССРде ири єнєр жай-
ды жана зор армияны кура алды. 

Тєртїнчї этап Никита Хрущев-
го таандык. Анын мамлекетте-
ги чакчелекей башкаруусу айыл 
элин жакырлантып, ачарчылык-
ка кайра кептеген. Бийликтеги 
адамдар 1964-жылы аны кыз-
маттан алышып, ордуна Леонид 
Брежневди коюшкан. 

Анын жетекчилигинде 
1965-жылы март айында КПСС 
БК пленуму єтєт. Айыл жери-
не зор каражат бєлїнє баштайт. 
Кийинки он жылдык совет айыл 
жеринин дїркїрєп єсїп-єнїгїїсї 
болот. Айыл чарбада электр-
лештирїї, механизация ж.б. иш-
чаралары кїрдєєлдїї жїргїзїлєт. 
Совет калкында «колхоз-совхоз 
системасы мыкты турбайбы!» де-
ген ишеним мээге кыт куйгандай 
орногон. Бирок ал системаны да-
йыма ири кєлємдє каржылап ту-
рууга ресурстар азайгандан азая 
берген. Эл аны тїшїнгєн эмес, ал 
эми совет бийлиги социалисттик 
айыл чарба зор чыгашалуу эке-
нин жашырып келген. 

АЛТЫНЧЫ ЭТАП
Элде «ооруну жашырсаў єлїм 

ашкерелейт» деген сєз бар. Єт-
кєн кылымдын 80-жылдары 
СССР жана башка социалисттик 
єлкєлєр айыл чарба кризисине 
туш келет. Буга кєзї жеткен кы-
тайдын даанышман лидери Дэн 

Сяопин 1978-жылы єлкєдє айыл 
чарба реформасын баштайт. Дый-
кандарга чарбачылыкка эркин-
дик жана ижарага жер берилет. 
Тескерисинче, Михаил Горбачев 
1982-жылы (ал кезде айыл чар-
ба боюнча КПСС БК секретары) 
эбегейсиз каражат талап кыл-
ган «СССРдин азык-тїлїк прог-
раммасын» кабыл алдырган. Ал 
программа он жыл аралыгын-
да ири державанын кыйрашына 
алып келди. Бийлик 1990-жылы 
азык-тїлїккє талон системасын 
киргизїїгє аргасыз болду. Айыл 
чарбаны каржылоо дээрлик ток-
тоду. Коммунисттер башкарып 
турган 1990-жылы Кыргыз СС-
Ринин колхоз-совхоздорундагы 
8,2 млн койдун эки миллиону ай-
лыкка жана керектїї каражаттар-
ды сатып алууга жумшалды.

 Совет єлкєсїндє абалды тї-
шїнгєндєр болгон. Мен (илим 
кызматкери элем) 1990-жылы 
Эстонияда академик Михаил 
Бронштейн менен жолуккам. Ал 
«жакында Литва, Латвия, Эс-
тония СССРден бєлїнїп чыгат. 
Биз жерлерди 1940-жылга че-
йин ээлеп келишкен кожоюнда-
рына кайтарабыз. Ал эми силер-
ге айыл реформасын толук жїр-
гїзїїгє кырк жыл зарыл болот» 
деди. «Эмне їчїн?» деген суроомо 
тємєндєгїдєй уламыш айтып бер-
ди: Шайтандар чогулуп, Европа-
нын єнїккєн айыл чарбасын ки-
миси мыкты кыйратары боюнча 
мелдеш уюштурушат. Калыстар 
тобу шайланат. Алгач сары шай-
тан Европадагы айдоо талаала-
рын єрттєп жиберет. Фермер-
лер эки жыл кыйналат. Анан кєк 
шайтан айдоо талаалар аркылуу 
топон суу агызат. Фермерлер їч 
жыл кыйналат. Кезек кара шай-
танга келет. Ал «мен Европа айыл 
чарбасына колхоз-совхоз систе-
масын орнотом» дейт. Ошондо ка-
лыстар дароо багынып, жеўишти 
кара шайтанга ыйгарышат. Кєр-
сє, сары жана кєк шайтандар ай-
доо жерлерди кыйратышкан экен. 
Ал эми кара шайтан Европа фер-
мерлеринин акыл-эсин талкала-
май болуптур. Эркин чарбачы-
лык, менчик ээси болуу дегенди 
жетимиш жыл бою билбеген, таа-
ныбаган, сыйлабаган, мамлекет-
тин буйрук-сыйлыгы менен га-
на жашап-иштегенге кєнгєн совет 
эли жеке жоопкерчиликтїї, тобо-
келдїї чарбачылыкка тїк єткї-
сї келбейт тура. Андан соў ака-
демик эгерде Кыргызстан да эге-
мен єлкє болуп калса, анда Моск-
ванын дотациясы токтоп, арга-
сыздан реформага баруу зарыл-
дыгын айтып, їч чоў тоскоолдук-
ту эскертти. 

РЕФОРМАДАГЫ 
3 ЧОЎ ТОСКООЛДУК

Биринчи, совет айыл элинин 
аў-сезими ондогон жылдарда єз-
гєрєєрїн, демек реформа эволю-
циялык жол менен ишке ашыры-
лышы керектигин айтты. Экин-
чи, айыл реформанын башкы ат-
каруучулары коммунистер болу-
шат. Башка саясий кїч ал кезде 
болгон эмес. Демек, алар єздєрї 
ээлеп, башкарып келген менчик-
тин элге єтїшїнє жандары ка-
шайып, далай саботаж жасашат. 
Бирок аракет токтолбошу керек-
тигин айтты. Їчїнчї, социализм 
доорунда эў жакшы жашагандар 
интеллигенция катмары болгон. 
Айлык акы, социалдык колдоо 

Бекболот ТАЛГАРБЕКОВ: 

«ЖЕР ЖАНА АГРАРДЫК РЕФОРМАГА 28 ЖЫЛ БОЛДУ»

Бир чындык

Мындан туура 28 жыл 
мурда, 1994-жылы 
22-февралда президент 
Аскар Акаевдин 
«Жер жана агрардык 
реформа жєнїндєгї» 
Жарлыгы чыккан. Улуу 
Октябрь социалисттик 
революциясынан 
бери башка союздук 
республикалардай 
эле айыл жеринде 
жїргїзїлїп келе жаткан 
саясий-экономикалык 
багыт 1994-жылдын 
22-февралынан баштап 
тїп-тамырынан бери 
єзгєрїїгє дуушар болгон. 
Айыл элине эркиндиктин 
жана менчиктин жолун 
чапкан ал саясий 
багытты жактагандар 
да, сындагандар да бар. 
Ошол жарлыктын ишке 
ашуусуна тїздєн-тїз 
тиешеси бар ошол кездеги 
айыл чарба министринин 
милдетин аткарган 
Бекболот Талгарбековго 
сєз кезегин берїїнї туура 
кєрдїк.
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жакшы жана туруктуу. Анан єл-
кє рынок экономикасына єткєн-
дє алар биринчи жабыр тарты-
шат. Ошол себептен алар рефор-
маларды жек кєрїп, дагы кырк-
элїї жыл реформачыларды жек-
тешет. Шаардык интеллигенцияга 
эч нерсе кыла албайсыўар. Бирок 
айылдык интеллигенцияга, иште-
те алышпаса да чарбанын жер жа-
на мал-мїлк їлїштєрїн бєлїп бе-
рїї зарылдыгын айткан эле. 

АСКАР АКАЕВДИН 
ДООРУ

Кыргызстандын биринчи пре-
зиденти болуп 1990-жылы ок-
тябрда Аскар Акаев шайланды. 
Бирок ал эч кандай айыл чар-
ба саясатын жїргїзє алган жок. 
Анткени ал президент болгондо 
бийлиги єзїнїн он бештей аппа-
рат кызматкерлерине гана орногон. 
Анык бийлик дагы деле Компар-
тияда, облрайкомдордо, колхоз-
совхоз жетекчилеринде болгон. 
Алар экономикалык єзгєрїїлєр-
дї каалашпады. Айтмакчы, ошол 
1990-91-жылдары эсте калаар-
лык эки окуя болуп єттї. Алгач, 
1990-жылы Кемин районунда ра-
йондук аткаруу комитетинин тє-
рагасы Асанбек Акматалиевдин 
жетекчилиги менен «Кызыл-Суу» 
совхозу, Жумгал районунда баш-
карма Бердибек Самудиновдун 
демилгеси менен «Єрнєк» колхо-
зу тарап, ал эки чарбанын калкы 
жер, мал-мїлктї бєлїп алып, эркин 
чарбачылыкка єтїп кетишти. Ал 
эми 1991-жылы апрелде айыл чар-
ба кызматкерлеринин республика-
лык кеўешмеси єткєн. Анда айыл 
чарба министринин орун басары 
Улукбек Жээналиев сїйлєп, «єткєн 
бир жылда колхоз-совхоздордо эки 
миллион кой жок болгонун, эгер 
айыл чарба реформасына барбасак 
алдыўкы 3-4 жылда малдан толук 
кол жууй турганыбызды» айтты. 
Эгер мындай сєздї бир жыл эле 
мурда айтканда ал кызматынан 
кол жуумак. 

1991-жылы 31-августта Кыр-
гызстан эгемен єлкєгє айланып, 
бийлик «легендарлуу» парла-
ментке, алардын органдары бол-
гон облрайсоветтерге єттї. Пар-
ламент 1992-жылы экономикалык 
реформаларды жїргїзїї боюнча 
атайын программа кабыл алып, 
мамлекеттик мїлктї башкаруу 
фондун тїзїп, ага реформа жїргї-
зїїнї тапшырды. Маммїлк фон-
ду колхоз-совхоздорду да менчик-
тештирип кирди. Алардын рефор-
масында орус реформатору Ана-
толий Чубайстын модели колдо-
нулуп, алгач чыгашалуу чарбалар 
акционердик коомдорго айланты-
лып, анан аукциондо сатыла баш-
тады. Айрым жаўы байлар (миса-
лы, Данияр Їсєнов, Юсуп Дунла-
ров ж.б.) бирден совхозду толугу 
менен менчиктеп алышты. Мам-
мїлк фонду 1992-93-жылдары єл-
кєдєгї 424 колхоз-совхоздун сек-
сен экисин сатып жиберди. 

Бизде 1990-93-жылдары бий-
лик же кїч жок болчу. Акыры 
1993-жылы жазында бириктик. 
Мен айыл чарба министринин 
милдетин аткаруучу болуп да-
йындалдым. Прогрессивдїї кєз 
караштагы Жогорку Кеўештин 
депутаттарын, министрликтин 
адистерин топтодум. Президент 
мага айыл чарба реформасынын 
документин даярдоону тапшыр-
ды. 

АКАЕВДИН 
РЕФОРМАСЫ

Аскар Акаев аны парламентке 
жєнєттї. Эске салсак, 1993-жылы 
5-майда кабыл алынган Башмый-
замга ылайык єлкєдє кош бий-
лик орноп, парламент їстємдїк 
кылган. Депутаттар алган доку-
ментти талкуулоону мындай кой, 
аны кїн тартибине киргизбеди. 
Президент 1994-жылы январда 
референдум аркылуу Башмый-
замга єзгєртїї киргизип, пре-
зиденттик башкарууну орнот-
ту. Биз даярдаган документти 
эми жаўы єкмєт башчысы Апас 
Жумагуловго жєнєттї. Ал вице-
премьер Жумгалбек Аманбаевге 
табыштады. Эки-їч жумадан ки-
йин ал мени чакырды (ал кезде 
айыл чарба министринин 1-орун 
басары болчумун, министр болуп 
жаўы адам дайындалган). Аман-
баев мага «Бекболот, мыкты до-
кумент экен. Бизге реформадан 
башка жол жок. Колхоз-совхоз 
кечээки кїн. Бирок айыл чарба 
реформасын азыр баштабайбыз» 
деди. «Эмне їчїн?» деп сурадым. 
«Бир жыл кїтє тур. Анан жаўы 
президент шайланат. Ал мен бо-
лом. Мен сени дароо министр кы-
лам. Экєєбїз айыл реформасын 
жїргїзєбїз» деди. Президентке 
ал сєздї айткан жокмун. Бирок 
ага «бул єкмєтїўїз ал документ-
ти кабыл албайт» дедим. Ошен-
тип, 1994-жылы 22-февралда Ас-
кар Акаев бїт жоопкерчиликти 
єзїнє алып «Жер жана агрардык 
реформа жєнїндєгї» Жарлыкты 
чыгарган. 

Айыл чарба реформасы жєнїн-
дєгї документ дїйнєлїк деўгээл-
де даярдалган, тарыхый документ 
болгонун єткєн мезгил тастыкта-
ды. Айыл эли дїйнєлїк цивили-
зация єздєштїргєн эркиндиктин 
жана менчиктин чоў жолуна тїш-
тї. Айылдык ар бир жаран жер-
ге, малга, мїлккє карата єз їлїш-
тєрїн алуу укугуна ээ болушту. 
Айыл реформасын жїргїзїї укук-
милдети Маммїлк фондусунун 
суук, кесепеттїї колунан алы-
нып, кесипкєйлєргє, айыл чарба 
министрлигине берилди. Постсо-
веттик єлкєлєрдїн айыл чарба-
сын кыйратып келаткан Чубайс-
тын чарбаларды акционерлєє мо-
дели кан буугандай токтотулду. 
Кыргызстанда 1994-98-жылда-
ры айыл реформасынын бирин-
чи этабы ийгиликтїї ишке ашты. 

Мисалы, Кыргыз ССР маалын-
да бизде жылына 500 миў тонна 
буудай єндїрїлчї. Калган керек-
тєє Россия, Казакстандан кел-
чї. Эгемен кыргыз єлкєсїндє ун 
тартыш болуп, ачарчылыкка ка-
былганбыз. Дїйнєдєн кайыр су-
рап калдык. Ал эми айыл чар-
ба реформасынын тєртїнчї жы-
лы (1998-ж.) мамлекеттен бир 
сом албаган жаўы кыргыз эркин 
дыйкандары 1 млн 200 миў тонна 
буудай єндїрїшкєн. Бул тїшїм 
керектєєнї 120 пайызга жеткир-
ген. (Тилекке каршы, учурда кай-
ра 500 миў тонна буудай єндїрїп, 
Казакстандан ун сурап калдык).

РЕФОРМА 
НАТЫЙЖАСЫ

1992-жылы жазында ошол кез-
деги айыл чарба министри «Аг-
рардык кеўеш» деген уюм тїзїп, 
ага колхоз-совхоз системасын 
жактагандарды киргизген. Алар 
эки жума эсеп-кысап жїргїзїп, 

«бардык колхоз-совхоздорду 
минималдык тїрдє колдоп, сак-
тап турууга 1992-жылга 16 мил-
лиард рубль дотация керек» де-
ген бїтїм чыгарышты. Анан ал 
кездеги премьер-министр Тур-
сунбек Чыўгышевге киришип, 
талашып-тартышып, акыры 4 
миллиард рублге токтолушту. 
Ал мезгилде министр да, депу-
таттар да «бюджет» дегенди би-
лишкен эмес экен. Мурда баары 
Москвада чечилчї да. Премьер-
министр какшып калган бюд-
жеттен эптеп 150 миллион рубль 
бєлдїргєн. Кєрсє, эгемен Кыр-
гызстандын 1992-жылдагы бюд-
жетинин киреше бєлїгї 2,4 мил-
лиард рубль экен. Ал эми «Аграр-
дык кеўеш» ал суммадан жети эсе 
кєп акча сураптыр. Эми элесте-
тип кєрєлї. Мына, учурда Кыр-
гызстандын 2022-жылга бекитил-
ген бюджетинин киреше бєлїгї 
282 миллиард сом. Анан азыркы 
эркин дыйкандар жаўы «Аграр-
дык кеўеш» тїзїп алышып, ушул 
жыл їчїн ал суммадан жети эсе 
кєп, 2 триллион сом дотация су-
рап єкмєткє барышса кандай 
реакция болот эле?! Муну тїшї-
нїїгє дагы чейрек кылым керек 
го. Кыргыз айыл чарба реформа-
сынын башкы жемиши, натыйжа-
сы дал ушул чындык. Биз систе-
маны єзгєртє алдык. Кыргыз ССР 
колхоз-совхоздору миллиардда-
ган дотациянын кїчї менен иш-
теп келишсе, азыркы кыргыздын 
эркин дыйкандары мамлекеттен 
бир сом дотация албай, тескери-
синче, єкмєткє «тоскоол эле бол-
богулачы?» деп эмгектенип кела-
тышпайбы.

КЕМЧИЛИКТЕР ЖАНА 
ТОСКООЛДУКТАР 

Коммунист жетекчилер ре-
формага кєптєгєн саботаж кы-
лышты. Шаардык интеллиген-
ция айыл реформасын мазактап 
келди. Реформага каршы кон-
серваторлор їрєн єстїрїї жана 
асыл-тукум мал єстїрїї адистеш-
тирилген чарбаларды реформа-
латпай, алардын кєбїн банкрот 
кылышып, соўунда «мына, ре-
форманын жыйынтыгы» деп бет 
тырмап баса беришти. Чїй облу-
сунун жетекчилери айыл чарба 
реформасына каршы бекем ту-
рушуп, колхоз-совхоздорду «би-
риккен дыйкан чарбасы» деп 
шапкесин гана єзгєртїшїп, со-
ўунда алар да толук банкрот бо-
лушту. Ал кїнєєсїн жабыш їчїн 
Чїй жетекчилери Азия єнїгїї 
банкынан 45 млн доллар кредит 
алып, аны дайынсыз жоготуш-
ту. Чїйдїн болжолу 50-60 миў 
гектар айдоо жерин аткаминер-
лер жеў ичинен бєлїп алышты. 
«Менчикке берилген койлор їч-
тєрт бєтєлкє аракка алмашы-
лып жок болду» деп жїргєндєр 
да бар эмеспи... бул шаардык ин-
теллигенциянын жомогу. Алар 
«кыргыз аракеч, жалкоо, жатып 
ичээр, менчикке мал-мїлк бер-
сеў эле ичип же жеп тїгєтєт» де-
ген єздєрїнїн «философиясын» 
ушул кїнгє чейин таўуулап ке-
латышат. Айыл элин минтип ма-
зактоого алардын кандай акысы 
бар? Эгемен Кыргызстандын эр-
кин дыйкандары мээнеткеч, кї-
жїрмєн экенин азыр ким тана 
алат? Ошолор чейрек кылымдан 
бери єлкєбїздї багып, сактап ке-
латышпайбы! 

14 САЛЫК ЖОЮЛУП, 
1 ГАНА АЙЫЛ ЧАРБА 
САЛЫГЫ КИРДИ

Жаўы дыйкандар їчїн биринчи 
кезекте салык системасын ирет-
ке келтирдик. Мурда колхоз-
совхоздордо салык ж.б. тєлєм-
дєрдїн саны 14 болчу. Алар-
ды жоюп, бир гана жер салыгын 
киргиздик. Ал салык – дїйнєлїк 
эталон. 1996-жылы кирген ал сис-
тема єткєн жылга чейин швей-
цария саатындай иштеп келди. 
(Учурдагы єкмєттїн ал салык-
ты жоюп, аны «бюджеттин эсе-
бинен тєлєп беребиз» деген чечи-
ми зор жаўылыштык). 1996-жы-
лы Франциянын тажрыйбасын 
алып айыл чарбаны каржылоо 
системасын жакшырттык. Мур-
да иштеген «Агропромбанкта» 
1991-95-жылдары кредиттердин 
кайтарымы 0,4 пайызды тїзгєн. 
Ал жоюлуп, анын ордуна жаўы 
принципте иштеген «Кыргыз 
айыл чарба каржы корпорация-
сы» тїзїлдї (азыр «Айылбанк»). 
Кредиттердин кайтарымы 99 
пайызды тїзїп калган. Ал эми 
1998-жылы айыл чарба жерине 
мыйзам аркылуу жеке менчик 
институту киргизилди. Айыл-
дык дыйкандар їчїн 2000-жы-
лы жер рыногу мыйзамы кабыл 
алынды. Бул мыйзамдар да эч 
кынтыксыз, дїйнєлїк деўгээлде 
иштелип чыккан.

Постсоветтик єлкєлєрдє 
1991-95-жылдары айыл чарба 
єндїрїшї орточо эки эсеге азай-
ган. Бирок биз 2000-жылы кай-
ра 1990-жылдын деўгээлине кай-
тып, андан бери темп начар болсо 
да єсїї гана жолундабыз. Єткєн 
отуз жылды алсак, айыл чарба 
єндїрїшї 1,5 эсеге єстї. Малдын 
шарттуу башы 1,5 эсеге кєбєйдї. 
Картошка єндїрїї 5 эсеге, сїт – 
1,5 эсеге, жашылча – 2 эсеге єс-
тї. Эгер Кыргыз ССР айыл чарба-
сында 65 миў адам башкаруу, тес-
кєє, текшерїї орган-аппаратында 
иштешсе, учурда алардын саны 
болгону миў адам. 

БААРЫ 
САЛЫШТЫРУУДА 
БИЛИНЕТ... 

Соўку отуз жылда кыргыз 
айыл калкына салыштырма-
луу орус, тїркмєн, тажик айыл 
калкы їч-тєрт эсе, казак, єзбек 
калкы эки эсе начар жашап ке-
лишет. Кыргыз айыл чарба ре-
формасын каралап, жаўы кыр-
гыз дыйкандарын мазактап, 
«Акаев, Талгарбековдор колхоз-
совхоздорду кыйраткан» деп ке-
латышкан биздеги айрым дєєпє-
рєстєр эгер орус айыл тагдырын 
кєрїшсє, анда муунуп єлїшмєк. 
Жаўы Россияда жїз миў айыл-
кыштак жер жїзїнєн жоголду. 
256 миллион гектар айыл чар-
ба жерлеринен кол жуушту. Бул 
22 Кыргызстандын аянты. Дагы 
44 миллион гектар жерин учур-
да отоо чєп, куурай басып жатат. 
Казактардын 300 айылы тїп ор-
ду менен жок болду. Дагы 1500 
айыл жоголуу алдында турат. 
Газ єндїрїї боюнча дїйнєдє 
бай єлкє Тїркмєнстанда азык-
тїлїк талон менен сатылат. Та-
жикстанда эл ачарчылык чегин-
де жашайт.

Ал эми Литва, Латвия, Эс-
тония 1991-жылы эле колхоз-
совхоздорду жоюп, рынок эко-
номикасына єтїшкєн. Айылдагы 
жашоо бизден їч-тєрт эсе жакшы. 
Ал эми колхоз-совхоздорду сак-
тап келаткан Беларуста айыл кал-
кынын жашоосу бизден эки эсе 
жакшы. Алар СССР маалындай 

эле ири дотация аркылуу сак-
тап келатышат. Соўку отуз жыл-
да Беларусь єкмєтї айыл чарба-
га 60 миллиард доллар дотация 
берди. Орус президенти Путин-
дин тїз эфирдеги сєзїнє таянсак, 
Беларустун бюджетинин киреше 
бєлїгїнїн їчтєн бири жылыга 
Россиянын дотациясы менен то-
лукталып турат. Демек, соўку 20 
жылда ал сумма болжолу 80 мил-
лиард долларды тїзгєн. Кошумча 
айтсак, учурда Беларустун тыш-
кы карызы асманды чапчыйт (42 
миллиард доллар). 

РЕФОРМАНЫН 
ЭКИНЧИ ЖАНА 
ЇЧЇНЧЇ ЭТАБЫ 
ЖАСАЛА ЭЛЕК

Биз 1994-98-жылдары жаўы 
айыл экономикасынын фунда-
ментин тїптєп (эркиндик бе-
рип) жана пайдубалын кєтєрдїк 
(менчик ээлери кылып). Экин-
чи этапта айыл элине аларды за-
рыл каражаттар менен жабдуу 
(ГСМ, їрєн, техника ж.б.) жа-
на алар єндїргєн продукцияны 
сатуу, кайра иштетїї, экспорт-
тоо иштерин мамлекет уюшту-
руп бериши керек эле. Бул иш-
тер 15-20 жылдан бери жасала 
элек. Жаўы эркин дыйкандар 
суукка тоўуп, ысыкка кїйїп, ал 
иштерди єздєрї аткарып кели-
шїїдє. Биз айыл элин жердин, 
мал-мїлктїн кожоюну кылдык. 
Ал эми рынок экономикасы то-
лук кандуу иштеши їчїн їчїн-
чї этапта дыйкандар акчанын 
да кожоюну болушу керек эле. 
Бирок популист кыргыз атками-
нерлери «баланча суммада кре-
дит беребиз, їстєгїн азайтабыз» 
деп акчаны мамлекеттин мен-
чигинде кармап келишет. Жеп-
ичкенге ыўгайлуу да. Айтмакчы, 
соўку он жылда айыл чарбага ар-
налган кредиттердин їч пайызы 
гана дыйкандарга жеткенин Пре-
зидент Садыр Жапаров жакында 
элге жарыя кылды.

Эгер айыл реформасы жїргї-
зїлбєсє, анда айыл калкынын 
токсон пайызы жакырчылыкта 
болмок. А эгер соўку 15-20 жылда 
экинчи, їчїнчї этаптары да иш-
ке ашса, анда їчтєн экиси жакшы, 
їчтєн бири орто жашамак. Жа-
кырчылык болмок эмес.

РЕФОРМАНЫ 
КОЛДОГОНДОР

Кыргыз Республикасын 24 жыл 
жетектеген Турдакун Усубалиев 
1995-жылдан баштап активдїї 
колдоп, айыл элин жаўы жашоого 
їгїттєп жїрдї. 2010-жылы Со-
циалисттик Эмгектин эки жолку 
Баатыры Керимбїбї Шопокова-
га жолуккам. Ал мага «мен кырк 
жыл колхозго кїч-кубатымды 
бердим. Бир чемодан толо орден, 
медаль, грамоталарым бар. Бирок 
пенсиям дары-дармекке жетпейт. 
Эгерде мен да азыркыдай эркин 
иштеп, менчик ээси болсом, ан-
да бакубат карылык ємїр сїрмєк-
мїн. Акаев экєєўєрдїн реформа-
ўарды кош колдоп кубаттайм» де-
ди эле. 2016-жылы СССР Жогор-
ку Советинин депутаты болгон, 
атактуу чабан Зайна Бейшекее-
вага жолугуп калдым. Ал «айыл 
реформасынын їзїрїн эл менен 
бирге мен да кєрїп жатам» деп 
алкап жатты. Ал эми эки-їч ай 
эле мурда Акаев бийлигинин оп-
позиционерлери генерал Исмаил 
Исаков жана саясатчы Ємїрбек 
Текебаев менен чогуу болуп кал-
дык. Алар «айыл реформасы эў 
туура болгон, кыргыз элин ачар-
чылыктан сактап калды» дешип, 
калыс сєзїн айтышты. 

Бекболот ТАЛГАРБЕКОВ: 

«ЖЕР ЖАНА АГРАРДЫК РЕФОРМАГА 28 ЖЫЛ БОЛДУ»
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- Данияр мырза, кесибиўиз 
боюнча юрист экенсиз, “ЭКО- 
тартип” деген ыктыярчылар-
дын коомдук бирикмесин кан-
дай максатта  уюштурдуўуз 
эле?  

- Бул “ЭКО-тартип” ыктыяр-
чылардын коомдук бирикмеси 
тїзїлгєнгє чейин эле 2009-жыл-
дары Чїйдїн тоо тарабындагы 
токойлордо 40-60 см чоў диа-
метрдеги тал-теректерди, кара-
гайларды, арчаларды кыйып, 
отун кылып, базарга алып ке-
лип сатып жаткандарды кєрїп, 
аны токтотууну максат кылып 
баштаганбыз. Токойду кыюу –
жердин кыртышынын бузу-
лушун пайда кыла турганды-
гын баарыбыз жакшы тїшїнє-
бїз. Экинчиден, аўчылык кыл-
гандар булар да экиге бєлїнєт, 
мыйзамдуу аўчылык кылуу – 
мыйзамсыздары мындайча айт-
канда жырткычтан да єтє жа-
ман. Маселен, жан-жаныбардын 
тууй турган убагында, же тууп 
баласын ээрчитип жїргєнї-
нє карабай атып, этин сатышат 
экен. Колуна мылтык тийсе эле 
жан-жаныбарларды атып, анын 
этин сатып, бизнес кылганда-
ры да бар. Бул ишти биз ошол 
2009-жылдардан бери улан-
тып келебиз. Биздин максаты-
быз  ошол мыйзамсыз аўчылык 
кылгандарга чара кєрїп, жара-
тылышты коргоочу органдарга 
акт тїзїп, єткєрїп берїї. Бирок 
жаратылышты коргоочу орган-
дар биздин кайрылуулардан жы-
йынтык чыгарган эмес.

Алгачкы ишибизди айылдаш 
жердешим Нурболот Таштанов 
жана Ноокаттык бир аксакал 
кошулуп їчєєбїз баштаганбыз.  
Єзїбїздїн жумуштарыбыз бар, 
ар кимибиз ар кандай иштерде 
иштейбиз. Бош убактыбыз боло 

калганда, токойлорду кыдырып, 
ким дарактарды кыйса, алар-
га мыйзамдын негизинде айып 
пул салып, кээ бирєєлєрдїн бе-
тин ачсак, тааныштары  аттуу-
баштуу жетекчилер болуп чы-
гып, жаап коюп жатты. Кийин 
биз єзїбїзчє коомдук активист 
катары, ыктыярчылардын коом-
дук бирикмесин тїзїп иштейли 
деген пикирге келдик. Коомдук 
бирикменин атын "Эко-тартип"  
деп атап, 2015-жылы 5- мартта 
Юстиция министрлигинен кат-
тоодон єттїк. Иш баштаганыбыз 
менен  келип эле каражатка та-
калат экен. Чєнтєгїбїздєн 500 
сомдон акча чыгарып, топтогон 
каражатыбызга тоодо жїрє тур-
ган УАЗ-469 маркасындагы ав-
тоунаасын сатып алдык. 

- “ЭКО-тартип” коомдук 
бирикмесинин жасаган иш-
терин  угуп, кєрїп жїрєбїз. 
Алгач “Сары-Челек” мамле-
кеттик биосфердик коругунда 
бир аюуну атып алган аўчы-
ларды кармап видеого тартып 
чыгаргансыздар. Ошолордун 
тагдыры эмне болду? 

- Бул аюуну аткан кїн 
2014-жылдын 9-майы болчу. 
Биздин штаттан тышкаркы инс-
пекторубуз Таштанов Нурбо-
лот, Эрнист деген балдар “Сары-
Челек” мамлекеттик биосфер-
дик коругунда, бир эле аюу эмес 

кийик да болгон, андан кийин 
“Сары-Челек” кєлїнєн 150кг 
дай маринка балыгы жана балык 
уулоочу тору, ТОЗ-8 деген мыл-
тыгы менен кошо колго тїшїр-
гєн. Атылган аюунун терисин да-
лил кылып, кармалган аўчылар-
ды “Сары-Челек” коругунун  єз-
гєчє жаныбарларды коргоо  бє-
лїмїнїн башчысы Р.Шабдановго 
алып келип беришсе, “силердин 
корукка кирїїгє укугуўар жок” 
деп, кайра  “ЭКО-тартиптиптин” 
ыктыярчыларын кїнєєлєп, опу-
залаган. Мына биз кимге, кай-
сы жетекчиге ишенебиз?  “Эко-
тартип” коомдук бирикмесинин 
балдары аюуну аткан мергенчи 
менен балык уулаган адамдарды 
кармап беришкен. Кийинчерээк 
“Сары-Челек” коругунун жетек-
чилери, кызматкерлери мерген-
чилер менен шериктеш болуш-
кандыгы аныкталды. Акыры аюу 
аткандарга 500000 сом айып са-
лынган. Аюу аткан адамдын иши 
сотко єткєрїлїп, акыры їйїн са-
тып араў кутулган .

- Сиздерге жогорку тарап-
тан же токой чарба агенттиги-
нен жардамдар болдубу? 

- Ошол мезлгилдерде токой 
чарба агенттигинин башчысы 
С.Атажанов эле. Ошол кишиге 
кайрылганыбызда, ал киши чы-
нында эле “Эко-тартип” ыктыяр-
чылардын коомдук бирикмесин 

колдоп жїргєндїгїн баса бел-
гилегибиз келет. Андагы “Сары-
Челек” мамлекеттик биосфердик 
коругунун директору Э.Ормона-
лиев,  бул ишти жапканга аракет 
жасаган. Ошондо директорлор-
дун жїзїн кєргєнбїз. Корукта 
иштеген он адамдын бирєє га-
на иштейт  экен, деген тыянакка 
келгенбиз. Жакында эле  корук-
тун кийинки директору  Э.Токо-
баевдин да “Эко-тартип” коом-
дук бирикмесинин сунушунун 
негизинде кызматтан алынып, 
иши прокуратура органдарына 
єткєрїлїп берилди. Эгерде про-
куратура органдары дагы Э.Токо-
баевдин ишин жакшы иликтебе-
се башкы прокуратурага кайры-
лышыбыз мїмкїн. 

- Данияр мырза, мына соц. 
тармактарда Аксы токойчу-
лугунда тоо текени аткандар 
кармалыптыр деген сєздєрдї 
айтып жатышат, ошого токто-
ло кетсеўиз?

- Бул окуя Авлетим токой чар-
басында болгон. Аўчылыкка кээ-
де биздин чоўдор уруксат берип 
коюп жатпайбы. Бул бир тара-
бы Сары-Челек коругу менен 
сол тарабы Падыша-Ата кору-
гунун ортосунда болгон. Жер-
гиликтїї тургундар ошол ай-
макта аўчылык кылууга урук-
сат бергенге каршы чыккан. 
“Эко-тартип” коомдук уюмунун 

башкы максаты токойду, жан-
жаныбарларды коргоо, сууну 
булгабоо, таштандыларды таза-
лап,  кєзємєлгє алуу болгон.

- Ыктыярчылардын мамле-
кетке жардамы кандай?

- Азыркы мезгилде жапа-
йы жаныбарлар пайда болбо-
гон жерлерде жаныбарлар пай-
да болуп калды.Мисалы, Аксыда 
90% жаныбырларды атуу токто-
ду десек болот. Биз жердештерге, 
жалпы жашоочуларга кайрылып, 
жаныбарларды атканды алдын 
алып токтотолу, эгерде колго тї-
шїп калсаўар, мыйзам чегинде 
чара кєрєбїз деп эскерттик. Ме-
нин тууганым, жердешим, класс-
ташым эле дегендерди токтото-
лу, жаратылышты сактап калуу 
биздин милдетибиз деп тїшїн-
дїрдїк. Кудайга шїгїр, чоў єзгє-
рїїлєр бар, ишибиздин жыйын-
тыгы жакшы. Азыр мурдагыдай 
эле жаныбарлар пайда болуп, кє-
бєйгєнї байкала баштады. Кел-
бей калган жаныбарлар кайра 
айыл аралап келе баштады. Жа-
пайы жаныбарлардын кєбєйгєн-
дїгїн “ЭКО-тартип” ыктыярчы-
лар коомдук бирикмесинин бал-
дары сїрєткє тартып факты кы-
лып элге кєрсєтїп жатабыз.

- Данияр мырза, бїгїнкї 
кїндє жалпысынан сиздер-
дин коомдук бирикмеде кан-
ча ыктыярчылар бар? 

- Азыр єлкєбїз боюнча жара-
тылышка кайдыгер карабаган 
адамдар кошулуп жатат. Аксыда 
30, мындан тышкары Токтогул ра-
йонунда, Ош, Баткен, Ысык-Кєл, 
Чїй облустарында да ыктыярчы  
мїчєлєрбїз бар. Ошентип баарын 
эсептеп келсек, 100дєн ашык ык-
тыярчы кїн-тїн дебей жараты-
лышты коргоп иштеп жатышат.

Орункул САТЫКУЛОВ

Жаратылышты коргоо-жалпыбыздын ишибиз

«ЭКО-тартип» ыктярчылар коомдук бирикмесинин 
тєрагасы Данияр МАЛАБАЕВ:

“АЮУ, ТОО ТЕКЕ 
АТКАНДАРДЫ КАРМАДЫК”

Бир канча жылдан 
бери  “ЭКО-тартип” 
деген ат менен 

уюшулган жаратылышты 
коргоо боюнча атайын 
ыктыярчылардын коомдук 
бирикмеси тїзїлїп, 
Юстиция министрлигинен 
каттоодон єтїп, 
жаратылышы кооз Аксы 
районундагы “Сары-Челек” 
мамлекеттик биосфердик 
коругунун гана эмес, анын 
айланасында жайгашкан 
Падыша-Ата коругунун, 
Аркыт, Авлетим, Аксы 
токой  чарбаларындагы 
токойлордогу мыйзамсыз 
аўчылык (браконьерлер) 
кылгандар менен кїрєшїп 
келишет. Анын башчысы,  
ыктыярчы Данияр Малабаев 
менен ушул багытта 
жїргїзїлїп жаткан иштери, 
жетишилген ийгиликтери 
туурасында маектештик. 

КЫШКЫ ОЛИМПИАДА-2022 ОЮНДАРЫ 
ЖЫЙЫНТЫКТАЛДЫ

ТЄРТ БАЛБАН
Кыргызстандык спортчулар Акжол Махмудов, Эрназар 
Акматалиев, Мээрим Жуманазарова жана Айпери 
Медет кызы дїйнєнїн 25 жашка чейинки мыкты 
балбандарынын рейтингине киргендигин Бириккен 
кїрєш уюму билдирди. 

Бул жолу рейтингке жалпы 25 балбан кирди. Алар 
грек-рим, эркин жана кыз-келиндер арасындагы кїрєш 
боюнча спортчулар болушкан. Кыргызстандык балбан-
дар тизменин алдыўкы саптарына илинген, 6-орунда 
Токио Олимпиада оюндарынын коло медалынын ээси, 
дїйнєнїн чемпиону Мээрим Жуманазарова, 7-орун-
да Токио Олимпиадасында кїмїш медал уткан Акжол 
Махмудов турат. Ал эми 23 жашка чейинкилер арасында 
дїйнє чемпиону болгон Эрназар Акматалиев 15-орун-
да, дагы бир 23 жашка чейинкилер арасында дїйнє чем-
пиону Айпери Медет кызы 17-орунда турат.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Пекинде єткєн Кышкы 
Олимпиада-2022 оюнда-
ры 20-февралда жыйын-
тыкталды. Расмий эсеп 
боюнча олимпиада оюн-
дарына 2871 спортчу ка-
тышты. Алар cпорттун 15 
тїрї боюнча кїч сынаш-
ты. Жалпы 109 медалдын 
комплектиси ойнотулду. 
Алтын медалдардын са-
ны боюнча биринчи орун-
га Норвегия, экинчи орун-
га Германия чыкса, їчїн-
чї орунду Кытай ээледи. 
АКШ бул жолу тєртїнчї, 

Россия тогузунчу орун-
га илинди. Оюндар ко-
ронавирус пандемиясы-
нан улам катаал чектєє-
лєрдїн шартында єттї. 
Баардык спортчулар жа-
на аларды коштоп келген 
адамдар улам тест тапшы-
рып, олимп шаарчада эр-
кин жїрє алышкан жок. 
Албетте бул олимп оюн-
дары да допинг чырысыз 
єткєн жок. Дїйнє эли ай-
рыкча Россиянын кєркєм 
муз тебїї боюнча спорт-
чусу Камила Валиеванын 

допинг-тестинин кїмєн 
жаратканына кєўїл бурду. 
Кыргызстандын атынан бул 
жолку кышкы олимпиадага 

бир гана спортчу катышты. 
Эске салсак, кийинки Кыш-
кы Олимп оюндары Ита-
лияда єтєт. 



Коомду билим берїїсїз 
элестетїї мїмкїн эмес. 
Улам алга жылуу, єнї-

гїї, адамзат жашоосунун єсїї 
деўгээли болуп кєрбєгєндєй ыл-
дамдыкта бара жатат. Адам бала-
сынын аў-сезимдїїлїк аспекти-
синен алып караганда, бул мый-
зам ченемдїї кєрїнїш. Глобал-
дашкан коомдо билимдин аба 
менен суудай эў зарыл экендиги 
далилденїїдє. Ааламдагы адам 
акылына, ємїр ченемине сыйгыс 
не бир кереметтерди кєрїп, ал-
бетте, кубанбай койбойсуў. Ири-
де, мунун баары кїчтїї билимди, 
нагыз тажрыйбаны талап кылат. 
Бирок, єнїккєн коомдун шарын-
да келе жаткан баарыбыздын эле 
билим жаатында телегейибиз те-
гиз эмес. Тїйшєлтчї кєйгєйлєр 
бар. Мен бїгїн мугалим, ата-эне 
жана окуучу темасында ой кал-
чагым келди. 

Мугалим - асыл кесиптин ээси. 
Мугалим - ой казынасы, билим 
кенчи. Мугалим - ємїр єрнєгї. 
Анын баа жеткис тїмєн тїйшї-
гїнєн адам алга кадам таштап, 
турмуштук сабак алат. Билимге 
сугарылып, адамдык сапаттар-
га ээ болот. Мээнети, акыл эм-
гегинин ордун балдардын ише-
нимдїї кєз карашына алмаш-
тырган кеменгер асыл устаттар-
га алкоо гана жарашат. А бирок, 

салабаттуу акылгєйлїк орду-
на куу чирендик, салмактуу че-
чендик єнєрдїн ордуна тили-
нен чаў чыккан тапандык, та-
раза ташындай калыстык орду-
на желге ыргалган желпилдек 
жел єпкєлїк кєбєйїп, жакшы-
жаманды, ак-караны иргєє баа-
рынын эле акыл-туюмуна ыла-
йык боло бербеген мезгилге ту-
шуктук. Жараткан жалгаган бул 
жарык жашоодо билим албас-
тан эле жакшы жашоо курса бо-
лот деген азгырык торун жайды. 

Ырас, андай чен-єлчєм таптакыр 
эле билим албай койсо болот де-
ген сєз эмес. Жалпы болбосо да 
мындай кєйгєй кєп жерде орун 
алганы анык. Мугалим бар ын-
таасы менен билим берїїгє ын-
тызарланып, окуучунун дїйнє-
сїнє сїўгїп кирип, билип кал-
сын, їйрєнїп алсын деген ара-
кетине окуучу жалкоолугу, кай-
дыгерлиги менен жооп кылганы 
жан кейитпей койбойт. Ата-эне 
тарабынан жакшы шарт тїзїлїп, 
толук камсыздалбаганы албет-
те, эў жакшы делген сабакка ке-
дергисин тийгизери бышык. Ба-
ланын жакшы окуп мыкты баа 
алышына кєз караш башка да, 
“бул менен теўдїїлєрдєн кем-
синип калбасын” деп баасы ас-
ман чапчыган смартфон алып 
берїїдєгї кєз караш башка. 
Ата-энелердеги максат ар тїр-
дїї, кєз караш ар тїрдїї экен-
дигинен коомдогу ар кандай 
ажырым пикирлер пайда бо-
лууда. Мугалимдин коомдогу 
кадыр-баркынын кєз кєрїнєє 
тепселиши мени жаш адис ка-
тары єтє катуу кейитет. Баласы 
менен теў балдардын мыскылы-
на калып, кол кєтєрмєк мындай 
турсун, катуу сєз айтса коомдун 
таландысына калган мугалим-
дин таламын ким талашат? Муга-
лимге ушундай мамиледен улам 

келечек ээлери педагогикалык 
багытты тандабай жатышкан чы-
гаар? Андан кєрє мугалимди ал-
пештеп, калыстыгын даўазалап, 
балдарды кечиримдїї, кєтєрїм-
дїї болууга їндєп, ата-бабадан 
келаткан “улууну урматтап, ки-
чїїнї ызааттоо” деген улуу тар-
биялык нускамаларды эске са-
лууга болбойбу?

Эгемен єлкєбїз демократия-
лык аралча экендиги талашсыз 
сыймык. Бирок,  демократияны 
аша чаап пайдаланып, адамдык-
тан аласалдырган аракеттерди 
кєргєнїўдє бала эмес, баланы 
баккан урматтуу ата-энелерге да 
кайрылгым келет. “Баланын эў 
алгачкы жана сїйїктїї мугали-
ми -  анын энеси” деген жакшы 

учкул кепти ар дайым жадымдан 
чыгарбай келем. Баланын баш-
тапкы коому – бул їй-бїлє. Ал-
гач бала їлгїнї, тарбияны ата-
энеден алса, анда биз билимге 
туура багыт берїїбїз абзел. Му-
галим єз билим дараметин окуу-
чуларына арнаса, ата-эне асыл 
ємїрїн балдарына арнаса, де-
мек балдарыбыз келечекте улуу 
кїч болот. Тунук тарбия менен 
даанышмандык сапаттар шире-
лишкен коомдун єкїлдєрїн кє-
рїї - жалпыбыздын максатыбыз 
болушу керек. 

Курманжан СУЛТАНОВА, 
Сузак районундагы №51 

С.Жээнбеков атындагы орто 
мектептин тарых мугалими

Мугалим билим кенчи

ТАЛАНДЫДА КАЛГАН МУГАЛИМДИН 
ТАЛАМЫН КИМ ТАЛАШАТ?

Кыргызгидрометерология 
агенттигинин метеорология-
лык болжолдоо бєлїмїнїн баш-
кы адиси Асылбїбї Маткери-
мова Кыргыз Республикасын-
да 2019-жылдан бери октябрь, 
ноябрь айлары адаттагыдан суу-
гураак, ал эми декабрь, январь 
жылуу болуп жаткандыгын бил-
дирди. 

Адистин айтымында мындай 
кєрїнїш океандардын агымы-
нын єзгєрїшїнєн улам болууда. 
Табият кубулуштары Жер шары-
нын тїндїк, тїштїк бєлїгїндє 
жайгашкан мамлекеттерде аба-
ырайынын мурдагыга салыштыр-
малуу єзгєрїшїнє алып келїїдє. 

Бирок, Асылбїбї Маткеримо-
ва мындан ары дайыма ушундай 
аба ырайы кїтїлєт деп так кесе 
айта албайт. Кийинки жылы кар 
кєп жаап, кыш эрте тїшїп калы-
шы мїмкїн. 

 

АДИСТЕР ЭМНЕ ДЕЙТ?
Жалпысынан 2021-жылдын де-

кабрь жана 2022-жылдын январь 
айларында кар єлкє боюнча нор-
мадан аз жаады жана абанын та-
бы декабрь айында кєп жылдык 

нормадан +2 +4,5 градуска жылуу 
болгон. Республика боюнча бир 
гана Нарын облусунда суук болуп, 
абанын табы нормадан тємєн. 

Январь айында єлкєнїн кєп-
чїлїк аймактарында абанын та-
бы кєп жылдык нормадан +2 +5 
градус жылуу болуп, айрыкча 
15-16-январь кїндєрї +17 гра-
дуска чейин жылуу болгон. 

Кыргызгидромет агенттигинин 
февраль айына берген божомо-
лунда республиканын аймагын-
да кар аралаш жамгыр жаап, тоо-
луу аймактарда тїнкїсїн -16 гра-
дуска чейин суук болушу кїтїлєт 
деген. Ал эми Ош, Жалал-Абад, 
Баткен облустарында аба ыра-
йы кєп жылдык нормадан жы-
луу болду.

Март айында болсо, аба ыра-
йында кескин єзгєрїїлєр бай-
калып турат. Кээ бир кїндєрї 
жылуу болсо, айрым учурларда 
тїнкїсїн -3 градуска чейин їшїк 
жїрїшї ыктымал.

ЇЙЄР ЖЇРДЇ
(Їйєр – жердеги дарыя ну-

гунун тайыз жана кууш жерле-
рине муз топтолуп, кїн жылуу 

болгон учурда суунун музду жа-
рып, ташкындашы).

Їстїбїздєгї жылдын 11-янва-
рына караган тїнї болжол ме-
нен саат 02:00-03:00 чамасын-
да Нарын дарыясынын Чоў-
Нарын агымында, Нарын шаа-
рынан 55-60 чакырым алыстык-
тагы Кууганды участогунун ту-
шундагы муздун алдынан агып 
жаткан суунун басымы кєбє-
йїп, їстїўкї муздарды тээп чы-
гып, їйєр жїрє баштаган. Мын-
дай кєрїнїш жыл сайын болуп 
турат. Бир гана белгилеп ке-
тїїчї жагдай, єткєн жылдарга 
салыштырмалуу 1-1,5 айга эр-
те єттї.

Маалыматты Жаратылыш ре-
сурстары, экология жана техни-
калык кєзємєл министрлигинин 
Нарын аймактык башкармалы-
гынын жетекчиси Дамир Омо-
ров тастыктады.

ЖАЗ ЭРТЕ КЕЛЕТ
Жыл санак жана жылдыз са-

нак боюнча адис, коомдук ишмер 
Дастан Сарыгулов быйыл жаз эр-
те келерин билдирди. Анын ай-
тымында їркєр жылдызы ушул 
жылдын 1-апрелинде батат. 
Мындай учур 20 жылда бир жо-
лу кайталанат.

Биз ата-баба салты боюнча 
аба ырайынын кандай
 болорун жылдыздарга, 
жаратылыштын 
белгилерине карап 
божомолдогон “Санжыра” 
борборунун директору, 
картограф, профессор Асыкбек 
Оморовго да кайрылып, бир 
нече суроо узаттык.

- Асыкбек мырза, быйыл 
кыш жылуу болду. Кар эми 
жаз айларында жаап сал-
байбы деп эл кооптонуп ту-
рат. Сиздин пикириўиз кан-
дай?

- Єткєн уй жылында дїйнє 
жїзїндє суу ташкындап, сел 
кєп жїрдї. Элдик божомолдор 
боюнча жазында, жайында сел 
жїрсє, ошол жылы кыш же-
ўил болот деп айтылат. Быйыл 
кыш єтє эле жеўил болду. Азыр 
февраль айы, бирок аба-ырайы 
жаздагыдай, жерде тоў жок. 

- Быйыл Нарын дарыясын-
да їйєр 1,5 айга эрте жїрдї. 
Їйєрдїн эрте жїрїшї эмне-
ни билдирет?

- Кышыбыз кыштай болбоду. 
Терс жагы ушул. Жаз эрте кел-
гени менен дыйкандар абанын 
кескин єзгєрїшїнєн чочулап, 
эгинин эге да алышпайт. Би-
рок, азыр да эгин эге бере тур-
ган убакыт болуп турат. Эгер 
эгин эрте эгилсе, быйыл кїзгє 
чейин эки жолу тїшїм алуу-
га мїмкїнчїлїк тїзїлєт десем 
болот. 

- Кар жаап жиберсечи?
- Жаан-чачын жаашы ыкты-

мал. Бирок, жерде тоў болбойт. 
- Жєрєлгєлєр боюнча кай-

сы убакта эгин эгип, жер ай-
даш керек?

- Ай толгондо жер айдап 
эгин эгїї тїшїмдїїлїктї эки 
эсе жогорулатат. Себеби ай 
толгондо ным єйдє кєтїрї-
лєт. Ошол мезгилде эгилген 
эгин нымды єзїнє дароо ка-
был алат. 

- Кыштын оор, же жеўил 
болорун кантип билсе болот?

- Эгер кїзїндє бак-
дарактардын жалбырагы ба-
шынан тїшє баштаса, кыш оор 
болот. Анткени дарак кыштын 
оор болушун сезип, нымын ба-
шынан ылдый сїрїп олтуруп, 
тамырында да эч бир ным кал-
тырбай жерге силкип таштайт. 
Каўтар жаныбарлары, мисалы, 
суур, жылан, кашкулак, чыч-
кандар август айында ийини-
не кирип кетишсе, кыш оор бо-
лот. Сарымсак, пияз кєк тїстє 
болуп, катуу болсо да кыш оор 
болот. Кар кїзїндє эрте жаап 
салса кыргыздар “кыш бала 
салып койду”, - деп коёт. Мын-
дайда кыш жеўил єтєт. Биз ай-
га, жылдыздарга карап божо-
мол жасоого кєнїшїбїз керек. 
Кыргыздар мал чарбачылыгын, 
дыйканчылыгын айды, жыл-
дызды карап эле жїргїзїп ке-
лишкен. Ай арасын да мыкты 
єздєштїрїшкєн.

- Ай арасы жыл сайын бир 
убакта кайталанып турабы?

- Ай толуп, кайра жаўырарда 
ай арасы болуп жаан-чачын бо-
лот. Бул убакыттар жыл сайын 
эле бир мезгилде кайталанып 
турат. Биз ай арасынын болу-
шу жаан-чачын алып келе тур-
ганын жакшы єздєштїрїп алы-
шыбыз зарыл. Бул жаратылыш 
кубулуштары. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Табият сырлары
“Санжыра” борборунун директору, 
картограф, профессор Асыкбек ОМОРОВ: 

“ЖАЗ КЕЛИП КАЛДЫ”

болгон учурда суунун музду жа-
рып, ташкындашы).

КЫШТЫН ЖЫЛУУ 
БОЛУШУНУН ТЕРС 

ТААСИРЛЕРИ 
БАРБЫ?
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15 февраля, во время Фестиваля 
фонарей, на грузовом дворе 
Синьцзянской железнодорожной 
станции Тумушук погрузчики 
загружали и выгружали 
сельскохозяйственные материалы.

По имеющимся данным, Синьцзянс-
кий производственно-строительный 
корпус имеет запасы в 80 000 тонн хи-
мических удобрений, 1 550 тонн гото-
вых семян, 2 000 тонн полиэтиленовой 
пленки, 105 000 рулонов лент капель-
ного орошения и 105 тонн пестицидов. 
Согласно производственной ситуации 
по весенней вспашке и весеннему се-
ву, местная компания по производству 
сельскохозяйственных материалов ди-
намично следит за рыночным спросом 
и гарантирует производственные пот-
ребности для весенней вспашки.

"Чтобы своевременно обеспечить 
поставки и надежное качество удобре-
ний для зимнего хранения, мы актив-
но контактируем с производителями 

удобрений по вопросам закупок, и в 
настоящее время имеем достаточные 
запасы различных видов удобрений, се-
мян и пестицидов", сказал Куан Лисян, 
глава отдела распределения сельскохо-
зяйственной продукции фермерам го-
рода Бейтунь СПСК.

Согласно последним данным, 
СПСК потребовалось 76 000 тонн 
семян, 777 300 тонн химических 
удобрений и таких сельскохозяйст-
венных материалов, как полиэти-
леновая пленка и ленты капель-
ного орошения для весеннего се-
ва. И поступление из резерва было 
быстрее, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Корреспондент узнал в управле-
нии сельского хозяйства и сельских 
территорий СПСК, что для обеспе-
чения достаточного количества и 
качества сельскохозяйственных ма-
териалов сельскохозяйственные и 
сельские управления СПСК на всех 
уровнях усилили диспетчеризацию 

сельскохозяйственных условий, актив-
но сотрудничали с соответствующими 
ведомствами, благодаря чему планомер-
но идет подготовка к весенней пахоте.

(CNS, Ши Юцзян, 
Чжан Гуйпин)

ФЕЙЕРВЕРК В УЕЗДЕ БАГРАШ 
В ЧЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ

НА ФАБРИКЕ ПРОИЗВОДЯТ 26 ВИДОВ МОРОЖЕНОГО!

4 февраля на стадионе «Птичье 
гнездо» в Пекине состоялось 
официальное открытие зимних 
Олимпийских игр. В тот же вечер в 
Баолани уезда Баграш было устроено 
масштабное фейерверк-шоу в честь 
открытия Олимпийских игр и Нового 
года. Гости со всего мира собрались 
в Баолани, чтобы встретить Новый 
год и пожелать Пекину успешного 
проведения зимних Олимпийских игр.

Когда красочный фейерверк осветил 
ночное небо над Баграш, посетители 
смотрели и хлопали в ладоши, пели по-
пулярную сейчас песню "Вместе в буду-
щее", громко желали успешных стартов 
спортсменам на зимних Олимпийских 
играх в Пекине. 

«Это так красиво, будто попадаешь в 
сказочный мир с яркими фейерверками. 
Пекин - единственный «двойной олим-
пийский город» в мире, он - наша гор-
дость. Я надеюсь, что наши спортсме-
ны смогут добиться хороших результа-
тов на Олимпиаде», - сказал Чжан Цзя, 
турист из Корлы.

Всевозможные фонари украшают жи-
вописное место на реке Кайду в уезде 
Баграш. Их также зажгли в честь зим-
них Олимпийских игр. Они просто по-
ражали воображение своей оригиналь-
ностью и красотой, привлекали турис-
тов и местных жителей, которые останав-
ливались, чтобы сфотографироваться.

Ван Сюэ, турист, сказал: «Это так 
красиво, это лучшее световое шоу, 

которое я когда-либо видел, а фонари 
в стиле зимних Олимпийских игр вы-
зывают восторг. Помимо фейерверков и 
фонариков, здесь можно отведать фир-
менные блюда, что делает эту поездку 
стоящей».

Возле киосков с едой было много на-
рода, аромат уникальных закусок соз-
давал необычную атмосферу. «Прихо-
дите и попробуйте запеченную рыбу из 
озера Баграшкель», зазывал гурманов Ли 
Донг, торговец из деревни Тавенджукен в 
уезде Баграш. Его запеченная рыба приш-
лась всем по вкусу, её брали нарасхват. За 
один только час торговли Ли Донг зара-
ботал 1600 юаней. Он сказал: «Сегодня 
в Баграш приезжает много туристов, 
поэтому мой бизнес здесь хорошо раз-
вивается, вся рыба была распродана за 
час с небольшим».

Семья Ву Чжицяна, приезжего из 
Корлы, также угощалась рыбой. Он 

сказал: «Днем мы ознакомились со все-
ми видами отдыха на льду и снегу в Да-
хэкоу, а вечером не только смотрели це-
ремонию открытия зимних Олимпийс-
ких игр в Пекине, но и световое шоу и 
фейерверк, а теперь вот едим такую 
вкусную рыбу на гриле. Это был очень 
насыщенный день, и дети отлично про-
вели время, у нас был незабываемый 
Праздник весны в Баграш».

В последние годы округ Баграш ак-
тивно развивал ночной туризм, опи-
раясь на природные ресурсы, используя 
ночь в качестве фона и сочетая совре-
менные технологии освещения для соз-
дания ночного пейзажа, который силь-
но отличается от дневного. «Холодные 
ресурсы» становятся «горячей эконо-
микой» и визитной карточкой ночного 
туризма в уезде Баграш.

(CNS, Хай Чао)

ПЕРВЫЙ ПОЕЗД ИЗ УЕЗДА 
КАРГАЛЫК В ТАДЖИКИСТАН

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ЗИМНИХ 
ПЕЙЗАЖЕЙ ГОР КУНЬЛУНЬ

Репортер недавно проехал из Кашгара до 
Ташкурганджикского автономного уезда, про-
делав весь путь через горы Куньлунь, наслаж-
даясь красотой гор и спокойствием воды. Этот 
участок является частью Национальной авто-
магистрали 314, которая также является внут-
ренним участком Китайско-Пакистанской ав-
томагистрали. Благодаря своему уникальному 
ландшафту дорога стала знаменитой.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ ВСПАШКЕ В СПСК 

Грузовой поезд с 
1980 тоннами ДВП 
стоимостью около 1,27 
миллиона долларов  
медленно отошел от 
станции Каргалык 
Южно-Синьцзянской 
железной дороги, он 
покинет страну через 
железнодорожный пост 
Хоргос. Примерно через 
15 дней он прибудет 
в пункт назначения - 
Таджикистан, 
Спитамен.

Уезд Каргалык является 
частью Кашгарского ра-
йона Синьцзяна и славит-
ся богатым производст-
вом грецких орехов и из-
вестен как родина китайс-
ких грецких орехов. Он 
находится на пересечении 
национальных автомагист-
ралей 315 и 219 и является 
важным распределитель-
ным центром и транспорт-
ным узлом для товарообо-
рота между Синьцзяном, 
Тибетом, Кашгаром, Хо-
таном и Нгари.

Лю Сихун, секретарь 
уездного парткома уезда 
Каргалык, сказал, что отп-
равление первого поезда из 
Каргалыка в Таджикистан 
открыло новый канал для 
выхода продукции предп-
риятий южного Синьцзя-
на и придало новый им-
пульс строительству «Од-
ного пояса -одного пути». 
«В последующем мы будем 
активно координировать 
свои действия для реше-
ния проблем, обеспечения 
регулярной работы после-
дующих поездов и превра-
щения поездов в «сквоз-
ные поезда» для товаров 
из южного региона Синьц-
зяна, направляющихся на 

международный рынок».
Сюй Яньлун, генераль-

ный менеджер компании 
«Синьмяо Кашгарская де-
ревообрабатывающая про-
мышленность», экспортера 
продукции в Каргалык ска-
зал: «Пропускная способ-
ность железнодорожного 
транспорта достаточна. 
На этот раз товары экс-
портируются поездом, что 
эффективнее и быстрее, 
чем доставка товаров ав-
томобильным путем. Вре-
мя и стоимость транспор-
тировки были значитель-
но сокращены. В этом го-
ду компания рассчиты-
вает увеличить произ-
водство на 50%, приложит 
все усилия для удовлетво-
рения спроса на зарубеж-
ных рынках».

Ван Хуэй, менеджер опе-
рационного пункта Кар-
галык Кашгарского гру-
зового центра Китайской 
железной дороги Урумчи, 
сказал, что для обеспече-
ния бесперебойной рабо-
ты первого экспортного 
поезда Каргалык они за-
ранее связались с клиен-
тами и собрали автомо-
били по всему Синьцзяну 
в соответствии с потреб-
ностями в погрузке. Сос-
тавили план погрузки для 
клиента и отправили 2 ма-
шины и 5 операторов. Вре-
мя транспортировки всей 
партии было сокращено 
на 9 часов. Мы будем про-
должать оптимизировать 
процесс перевозок и повы-
шать качество обслужива-
ния, чтобы обеспечить ре-
гулярную работу поезда и 
содействовать экономичес-
кому развитию региона.

(CNS, Ян Ле, У Ци, 
Ма Цзябинь)

Аромат шоколада витает 
вокруг фабрики в городке 
Чарбаг уезда Лоп. "Эта 
"сладкая" отрасль позволяет 
многим сельским жителям 
вести счастливую жизнь", 
заявил Маймайтицзян 
Майтинур, глава отдела 
исследований и разработок 
фабрики мороженого 
«Гулеван» в городке Чарбаг. 

В марте 2021 года уезд Лоп 
инвестировал 9 миллионов 
юаней в оборудование, а фаб-
рика мороженого "Гулеван" 
привлекла 11 миллионов юа-
ней собственных средств для 
строительства крупномасш-
табного производства, объе-
диняющего разработку, науч-
ные исследования и произ-
водство в городке Чарбаг. 
Фабрика мороженого "Гуле-
ван"  производит 26 видов 

мороженого и выпускает в 
среднем 150 000  мороже-
ных в день.

«Фабрика морожено-
го была построена в дерев-
не по соседству, и у меня 
есть стабильная работа ря-
дом с домом», говорит Аман-
гуль Имин, житель деревни 

Аймак города Чарбаг, прора-
ботавший на фабрике моро-
женого "Гулеван" более года, 
его ежемесячный доход сос-
тавляет более 2700 юаней. 
«Имея работу и сбережения, 
мы построили овчарню и ку-
пили новый ковер», поделил-
ся радостью Амангуль.

На фабрике мороженого 
"Гулеван" работают 28 та-
ких сотрудников, как Аман-
гуль. Все они имеют стабиль-
ный заработок.

По словам Маймайтицзяна, 
особенностью фабрики "Гу-
леван" является использова-
ние местных грецких орехов, 
вишни и клубники и других 
высококачественных  сельс-
кохозяйственных продуктов. 
Производимое мороженое 
имеет уникальный дизайн и 
потрясающий вкус, продук-
ция продается в Хотан, Каш-
гар, Турфан, Аксу, Урумчи и 
другие города.

«Мы работаем над новы-
ми сортами лакомства, что-
бы порадовать его любите-
лей», сказал Маймайтицзян.

(CNS, Абулмити 
Абдулла)
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КЫЛЫЧБЕКОВ 
Дїйшєнбек Кыргызбаевич,

КР Тоо-кенчилер жана 
геологдор бирикмесинин 

тєрагасы

БЄКЄНТАЕВ 
Кубанычбек Кеўешович,

КР Улуттук банкынын 
тєрагасы

КОЛЬБАЕВ 
Найзабек Асанбекович,

Аламїдїн айыл 
єкмєтїнїн 

башчысы

"ТЫЎЧЫ" КИТ

Норвегия Арктиканын жээгинде Ору-
сия чыгарган атайын жабдыктар тагыл-
ган китти кармаганын кабарлады. Нор-
вегиянын адистери “тыўчы китти” Ору-
сиянын деўиз кїчтєрї машыктырган деп 
болжоп жатышат. Анткени, Арктикада 

Орусиянын деўиз аскер базасы бар. Кит 
Мурманскдагы орус базасынан 415 ча-
кырым аралыкта, Норвегиянын Ингоя 
аралынын жээгинен кармалган. 

Киттер дельфиндей эле акылдуу бо-
лушаарын, аларды да иттер сыяктуу ма-
шыктырса болоорун окумуштуулар тас-
тыкташкан. 

ЖОНСОН ЭСКЕРТТИ
Эгерде Орусия Украинага кол сала тур-

ган болсо, мурда айтылган санкциялар-
дан да катаал чаралар кєрїлєєрїн Улуу 
Британиянын премьер-министри Б.Жон-
сон эскертти. Анда россиялык компания-
ларга доллар жана фунт менен соода кы-
лууга тыюу салынат. Анда эле єзгєчє “ал-
тын визалуу” орус олигархтарына кы-
йын болоорун ачык эле белгиледи. Изил-
дєєчїлєр 700дєн ашык оффшордук ком-
пания Британияда кыймылсыз мїлккє 
ээлик кылаарын, алардын беш пайызы 
Орусиянын жарандарына таандык экен-
дигин аныктап чыгышкан.

КАДЫРОВАЛАР...
Кадырова Хутмат 19 жашында Аймак-

тык башкармалыктын катчылыгынын 
жетекчисинин орун басары болуп дайын-
далды. Ал Чечен Республикасынын баш-
чысы Рамзан Кадыровдун їчїнчї кызы. 

Хутмат буга чейин Грозныйдагы Дельфи-
нарий оюн-зоок комплексинин генерал-
дык директору болчу.

Кадыровдун мындан улуу эки кызы да-
гы мамлекеттик жогорку кызматтарды 
ээлешет. Улуусу Айшат єткєн жылы Ма-
даният министри болуп дайындалса, Ха-
дижат Кадырова мектепке чейинки би-
лим берїї департаментинин жетекчиси 
кызматын аркалап келет.

АЙТКАНЫ 
КЕЛБЕСЕ ЭКЕН

Бїткїл дїйнєгє залакасын тийгизген 
коронавирустун кесепеттеринен куту-
луп бїтє  электе Билл Гейтс бул эпиде-
мия акыркысы эмес экенин жар салды. 
Анын айтуусунда Жер шары дагы бир та-
таал, андан да коркунучтуу пандемияны 
башынан єткєрїшї мїмкїн экен.

Разия ЖООШБАЕВА

ДЇЙНЄ ДЇБЇРТЇ
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ШАБДАНОВ
Радик,

КР Президентине караштуу 
Коррупцияга каршы ишкердик 
кеўештин мїчєсї, “Народный 

Надзор” Коомдук бирикмесинин 
тєрагасы

ДЄЄЛЄТБЕКОВ
Сїйїтбек Муратбекович,

Улуттук онкология жана 
гемотология борборунун 

клиникалык иштер боюнча 
директордун орун басары, медицина 
илимдеринин кандидаты, жогорку 

категориядагы дарыгер

КУБАТОВ
Эдуард,

Кыргыз Республикасынын 
Альпинизм жана аскага 
чыгуу федерациясынын 

президенти

МОЛДАЖИЕВ 
Акбар Илияскарович,

КР Адилет министрлигинин 
алдындагы Жаза аткаруу 

кызматынын улук тергєєчїсї, 
Аскер кызматынын ага 

лейтенанты

СЕИТОВ 
Бакытбек Абдылашимович,

Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер 

министрлигинин басма сєз 
кызматынын жетекчиси

Ýãåìåíä¿¿ë¿êò¿í êààðìàíäàðû
23-февраль Ата мекенди коргоочулар кїнїнє карата "Эркин-Тоо" гезитинин окурмандарынын 

сунушуна ылайык "Эгемендїїлїктїн каарманы" медалы менен тємєндєгї мырзалар сыйланат.



2022-жылдын  22-февралы10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Азыркы адабияттын аты эмне?

Массалык адабияттын, маданияттын 
кара сели каптаган азыркы заманда 
канткенде нукура искусствону, 
чыныгы  адабиятты сактап калабыз? 
Аны ооздуктаса болобу, же бул бїт 
дїйнєнї каптаган каргашабы? Белгилїї 
адабиятчы, сынчы Эсенбай Нурушев менен 
“Эркин Тоонун” маек-тєрїндє ааламдашуу 
доорундагы учур адабиятынын ал-абалы 
тууралуу баарлаштык.  

Є.Тиллебаев. Орустун улуу, классик 
акыны Маяковский учурунда “бизге 
мыкты жана ар тїрдїї акындар ке-
рек” деп айткан экен. Азыр эми кыргыз 
поэзиясында “начар жана ар тїрдїї 
акындар” кєбєйїп кетти. Интернет 
сайттарды, фейсбукту карасаўыз ар 
бир экинчи адам ыр жазып, єзїн акын 
атап алды. Мындай адабият сымал, 
ыр сымал халтураны кантип ооздук-
таса болот? Балким, союз кездегидей 
чыгармалардын ак-карасын, жакшы-
жаманын ылгаган сынчылар жетиш-
пей жаткандыр. Балким, буга интер-
нет єзї себеп болуп жатабы? Бул мас-
салык агымды кантип токтотобуз?

Э.Нурушев. Эми Ємїрбек, бул жалгыз 
эле кыргызга келген балакет эмес. Бул 
жалпы дїйнє жїзїндє ушундай процесс 
жїрїп жатат. Башы казандай болгон мада-
ният ишмерлери, философдор 2000-жыл-
дан бери ХХI кылымдын адабиятын  кан-
тип атайбыз деп кызыл чеке болуп тала-
шып келе жатат. Илгери постмодернизм 
деген агымдар болор эле. Ал эми азыркы 
биз жашап жаткан замандын маданияты-
на, адабиятына ат таба албай убара бо-
лушууда. Мындай кєрїнїш поэзияда эле 
эмес проза, дараматургия, кино, музыка–
єнєрдїн бардык салаасында орун алууда. 
Ошол чабуулдун бир эпкини кыргызга да 
тийди. Андан кыйгап єтїї мїмкїн эмес.

Є.Тиллебаев. Макул, аны айла-
нып єтїї мїмкїн болбосун. Бирок,  
Айтматов баштаган кыргыз акын-
жазуучулары дїйнєлїк маданиятка  
єз салымын кошкон профессионал ада-
биятты жаратпадыбы. Кино, музы-
ка да эл аралык деўгээлге чыгып, “кыр-
гыз чудосу” деген кереметке жетишкен.  
Жок дегенде ошол кєркєм руханий би-
йиктикти сактап калсак болбойт беле?

Э.Нурушев. Туура айтасыў. Єткєн кы-
лымдын 60-жылдары чыккан таланттар 
биздин адабятты дїйнєлїк деўгээлге кє-
тєрє алды. Адабияттын шарапаты менен 
кино, музыка, театр,  скульуптура, архи-
тектура да жаўы бир белеске чыкты.  Бїт-
кїл союзга таанылды.  Дїйнєгє Айтматов-
ду бердик дегендей. 

Є.Тиллебаев. Айтыўызчы, кара 
таандай каптап жаткан массалык 
маданиятты кантип ооздуктайбыз?

Э.Нурушев. Философ Ортоге Гассет, 
немец ойчулу Фридрих Ницше ошол 
учурларда эле “Сак болгула, массалык 

маданият деген балээ каптап келатат. Ада-
биятыўды да, маданиятыўды да майкан-
дап салат” деп эскертип айткан. Ал кезде 
массалык маданият деген эмне, массалык 
адабият деген эмне экенин эч ким жакшы 
аўдап билген эмес. Британиялык жазуучу  
Клайв Люьистин  бир аныктамасы бар. 
“Массалык маданияттын єкїлдєрї аябай 
эле кєп, бїткїл дїйнє биз їчїн жаралган, 
ошонун ичинде адабиятыў да, мадания-
тыў да биздики, андыктан биз тїзгєн, жа-
раткан нерселерди силер кабыл алышыўар 
керек” деп элге таўуулайт. Профессионал-
дык, элитардык адабият єзїнєн-єзї чет-
ке сїрїлє баштайт. Массалык маданият 
оўой, жеўил. Оюўа эмне келсе айта бере-
сиў, жаза бересиў. 

Є.Тиллебаев. Акыркы кезде адабият-
та “гонза” деген тїшїнїк пайда бол-
ду. Ушуну чечмелеп кененирээк айтып 
берсеўиз?

Э.Нурушев. Гонза деген мээси айны-
ган деген сєз. Ошондой адабият, маданият 
бизге да каптап келди. Эки саптын башын 
эптеп бириктирген адамдардын баары жа-
за баштады. Биринин артынан бири кил-
тейген романдарды китеп кылып чыгарып 
жатышат. Ушул ыпыр-сыпырдын баары 
профессионалдык адабияттын, маданият-
тын кунун кетирди. Бул эми дїйнєлїк ай-
дыўда жїрїп жаткан кєрїнїш. Андан биз 
четтеп кала албайбыз. Поэзия деген эмне? 
Кєркємдїк деген эмне? Ушул кїнгє чейин 
эч ким так, анык жооп бере элек. Гегель: 
"адабият, поэзия боюнча билерманмын деп 
эсептеген адамдан сурасаў да бир ынанар-
лык, оўдуу жооп бере албайт. Себеби, буга 
жооп табыш кыйын" дейт. Ошол мээси ай-
ныган адабият, маданият биздин кыргызга 
да келди. Бїт дїйнєдєгї адамзат эмнени 
баштан кечирип, жашап жатса кыргыз-
дар да ошол турмушта кїн кечирип жатат.

Є.Тиллебаев. Айтыўызчы, бу мас-
салык маданияттын апаатынан 
кантип арылса болот? Же, ушинтип 
эле саман-топону аралашып жїрє 

беребизби? Же ушул кыйсыпыр дїйнє-
нїн арасынан да эртедир-кечтир бир 
жакшы чыгарма жаралабы?

Э.Нурушев. Азыр эми адабият бар-
бы, же жокпу деген маселе кырынан ту-
рууда. Бирок, кыямат кайым болсо да ада-
бият адамзаттын турмушунда сєзсїз бо-
лот.  Адамдын табияты ушундай экен, бу 
дїйнє ала-салып баратса да ыр жаза бе-
рет, музыка жарала берет. Ошондуктан бу 
кыргыз адабияты деле бар, жок деген бол-
бойт. Бирок, анын баары майда адабият, 
эргежээл маданият, колго илине турган 
жакшы нерсе чыкпай жатат. Азыр дїйнєдє 
деградация болбогон эл да жок, маданият 
да жок. Себеби, заман єзгєрдї.

Є.Тиллебаев. Ооба, адамдардын  кєз 
карашы, баалуулугу, психологиясы, 
тїшїнїгї єзгєрдї.

Э.Нурушев. Философдор “жаўы ада-
бият кантип келет экен, аны бешенесин-
де жылдызы жанган кайсы адам жаратат 
экен” деп кїтїп отуруштун кереги жок деп 
айтышууда. Анткени, заман єзї ушундай 
болуп жатат. 

Є.Тиллебаев. Менимче, адабият ме-
нен маданиятты технологиялык прог-
ресс, IT технология талкалады ок-
шойт.  Анткени, чыгарма сымалдар-
дын баары дал ушул интернет аркы-
луу тарап жатат. 

Э.Нурушев. Туура айтасыў. Адабият 
менен маданиятты дал ушул IT техноло-
гия єлтїрдї. Азыр жасалма интеллект-
тер, роботтор дїйнєлїк классиктерден кем 
калбаган ырларды жазып жатат. Ал чы-
гармалардын авторун жазбай окуп кєр-
сєў, чын эле муну Данте, же Петрарка 
жараткан экен деп ойлоп каласыў. Ошо-
лордун стилине, духуна окшоштуруп жа-
зат. Жакынкы он-он беш жылдын ичин-
де мына бул силер сыяктуу журналист-
терди, репортерлорду да робот алмашты-
рып калат деп жазып жатышат. Себеби, 
адам аралашкан жерде сєзсїз анын жеке 
кєз карашы айтылып, бирєєсї экинчисин 

жамандайт. Кєўїлїнє эмне туура келсе 
ошого ыўгайлаштырып жазат. Азыр ал 
турсун  кичинекей маалыматты да ошен-
тип беришет. 

Є.Тиллебаев. Жок. Эсенбай Нуруше-
вич, мен сиздин бул пикириўизге кошу-
ла албайм. Баары бири-бирине коендой 
окшош,  кунары учкан андай адабият-
тын, маалыматтын кимге кереги бар? 
Адамдын жан-дїйнєсї, руханий бай-
лыгы кайда калат анда? 

Э.Нурушев. Ооба, азыркы IT техноло-
гиянын заманында мурдагыдай калыс, 
обьективдїї маалыматты бериш єтє кы-
йын болуп калды. Мына кечээки эле Ор-
то Азия боюнча электр жарыгы єчкєн кез-
де ар кайсы маалымат каражаттары, ин-
тернет сайттар ар кандай маалыматты та-
ратышты. Бири-бирин “сен фейксиў” деп 
чачын жулуп жатышпайбы. Ушунун баа-
рын азыркы заман алып келди. Бул ба-
лээден жети катмар темир коргон курсаў 
да коргоно албайсыў. Азыр бул техноло-
гия адамдын мээсин гана кєчїрїп ала ал-
бай жатат. Калганынын баарын алмашты-
рып, жасап кое алат. Адамдын жїрєгїн, 
бєйрєгїн, боорун алмаштырат. Бир гана 
адамдын мээсин алмаштыра албай жатат. 
А мээў жок болсо анда сенин жан-дїйнєў 
да жок болот. Адамдын жан-дїйнєсїн мээ 
башкарып, аныктайт. 

Є.Тиллебаев. Акыркы кезде кыргыз 
адабиятында кайып дїйнєнї жазган-
дар кєбєйїп жатат. Ал  турсун “Ма-
нас” дастанын да айрымдар “Кудай 
менин кулагыма асмандан  шыбырап 
айтып берди” деп жаўы вариантта-
рын жазып чыгышты. Эми ал єзїнчє 
сєз. Мына кайып дїйнє деген кайдан 
чыкты, ушулар тууралуу сїйлєшєлї.

Э.Нурушев. Кайып дїйнє десе эле ас-
манда арбактар келип карап турат деп тї-
шїнїшєт. Андай эмес да. Кайып дїйнє тээ 
илгертен бери эле келе жаткан нерсе. Му-
ну учурунда Платон айткан. “Вторичный 
мир” же “экинчи дїйнє”. Адам баласы кєп 
замандарга чейин єзїнїн ички дїйнєсїн 
таанып билбей келген. Адам качан ички 
дїйнєсїн таанып билген учурда гана ада-
бият, искусство, философия пайда болгон. 
Ага чейин сырттан уккандарынын баарын 
бу  Кудайдын їнї экен деп аткара берген. 
Гомерден,  "Одиссеядан" алып окумуш-
туулар жазып чыгышпадыбы. Ал  эки ка-
мералуу ойлом. Адамдын мээсинин бир 
жагы алган маалыматты иштеп чыгып, 
анан экинчи жагына берет. Экинчи жагы-
на берген маалыматты адам аткарат экен. 
Анан кулагыма бирдеме угулуп кетти, кє-
зїмє бир нерсе кєрїнїп кетти деп айтып 
жатышпайбы, ошонун баары адамдын  ич-
ки жан-дїйнєсїнїн реакциясы.  Адам би-
ринчи иретте єзїнїн ички туюмун аўдап 
билиш керек. Адабиятта муну биринчи 
жолу Данте, Петраркалар баштаган. Ага 
чейин кєзїнє эмне кєрїнсє ошону эле ыр 
кылып жаза берген. Кыргыздын акын-
дары азырга чейин эле ошентип жазып 
жїрїшєт. Єзїнїн ички дїйнєсїнє їўї-
лїп киргенди їйрєнгєн эмес. Сократтын 
“Акындардын оозу менен кудайлар сїй-
лєйт” деген сєзї бар. 

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

(Уландысы бар)

«МАНАС» ТЕАТРЫНА 
«УЛУТТУК» МАКАМЫ 
ЫЙГАРЫЛДЫ

Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка 
ылайык, Кыргыз мамлекеттик «Манас» 
театрына «улуттук» макамы ыйгарыл-
ды. Бул тууралуу президенттин маалы-
мат кызматы билдирди.

Жарлык кыргыз элинин материалдык 
эмес маданий баалуулуктарын алып жї-
рїїчїлєрдїн, манасчылардын, тєкмє 
акындардын иштєє системасын єркїн-
дєтїї максатында кабыл алынды

Мындан ары аталган мамлекеттик ме-
кеме «Кыргыз улуттук «Манас» театры» 
деп аталат.

Берлиндеги Шенхаузен 
сарайында даўазалуу 
жазуучу  Чыўгыз 
Айтматовдун немис тилинде 
жаўыдан жарык кєргєн 
“Жамийла” повестинин 
бет ачар аземи болуп 
єттї. Китеп германиялык 
таланттуу сїрєтчї Кат 
Меншиктин сїрєттєрї менен 
кооздолгон. 

Бет ачарга белгилїї не-
мис адабият таануучусу, 
журналист Ирмтрауд Гучке, 
Кыргызстандын Германия-
дагы элчилигинин єкїлї, 
ошондой эле Германиядагы 

Ч.Айтматовдун  окурманда-
ры жана кїйєрмандары ка-
тышты.

Кеченин жїрїшїндє «Жа-
мийла» повестинен їзїндї-
лєр окулуп, китеп тууралуу 
кызуу талкуу болду. Ч. Айт-
матовдун дїйнєгє тааны-
мал «Жамийла» чыгарма-
сы К.Меншиктин жаўы ил-
люстрацияларында ачык тїс-
кє боелуп, келген мейман-
дарга жагымдуу маанай тар-
туулады.  Иш-чарага герма-
ниялык массалык маалымат 
каражаттарынын єкїлдєрї да 
катышты.

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

ГЕРМАНИЯДА “ЖАМИЙЛА” ПОВЕСТИНИН БЕТ АЧАРЫ ЄТТЇ

“АКЫНДАРДЫН ООЗУ МЕНЕН 
КУДАЙЛАР СЇЙЛЄЙТ”
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð 
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Êûðãûç òåìèð æîëó" óëóòòóê êîìïà-
íèÿñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñûíûí ûê÷àì áàøêàðóóñóíäàãû ìàì-
ëåêåòòèê ì¿ëêò¿ èæàðàãà áåð¿¿ æîë-æîáîñóí îïòèìàëäàøòûðóó 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 24-ñåíòÿáðûíäàãû ¹183 "Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
èæàðàãà, ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿ãº, ûê÷àì áàøêàðóóãà, àêûñûç óáàê-
òûëóó ïàéäàëàíóóãà áåð¿¿ òàðòèáèí ðåãëàìåíòòºº÷¿ ìàñåëå-
ëåð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ìàìëåêåòòèê ì¿ëê-
ò¿ èæàðàãà áåð¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 6-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû "ìàêóëäàøóó áîþí÷à" äåãåí ñºç-
äºðäºí êèéèí "30 êàëåíäàðäûê ê¿íä¿í è÷èíäå" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

- 16-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 11-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"11) èæàðà îáúåêòèñè áîëóï ìàìëåêåòòèí ìåí÷èãèíäå òóðãàí, 
áàëàíñ êàðìîî÷óñó "Êûðãûç òåìèð æîëó" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" 
ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû áîëóï ñàíàëãàí, ìåí÷èêòèí àð êàíäàé 
ôîðìàñûíäàãû æåð ó÷àñòîãóíäà æàéãàøêàí, àÿíòû 70 êâ.ì àø-
ïàãàí èìàðàò, êóðóëìà æå æàé ñàíàëñà.";

- 45-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 4-ïóíêò÷à ìåíåí òîëóê-
òàëñûí:

"4) áàëàíñ êàðìîî÷óñó "Êûðãûç òåìèð æîëó" óëóòòóê êîìïà-
íèÿñû" ìàìëåêåòòèê èøêàíàñû áîëóï ñàíàëãàí, àÿíòû 100 êâ.ì 
àøûê ìàìëåêåòòèê êûéìûëñûç ì¿ëê îáúåêòèñèí èæàðàëîî òà-
ëàïòàðûíûí ºçãº÷ºë¿ã¿, ðåêîíñòðóêöèÿëîî, êàéðà ïðîôèëäºº æå 
êºëºìä¿ê-ïëàíäîî÷ó æàíà êîíñòðóêòèâä¿¿ ÷å÷èìäåðäè ºçãºðò¿¿ 
ìåíåí êàéòà ïëàíäàøòûðóó.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí÷à 
ôîíä æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììó-
íèêàöèÿëàð ìèíèñòðëèãè:

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë òîêòîìãî ûëàéûê êåëòèðñèí;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-

ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 17-ôåâðàëû, ¹78

МИНСК ШААРЫНДА 2021-ЖЫЛДЫН 
28-МАЙЫНДА КОЛ КОЮЛГАН, 

1992-ЖЫЛДЫН 9-ОКТЯБРЫНДАГЫ 
ШЕРИКТЕШТИККЕ МЇЧЄ 

МАМЛЕКЕТТЕРДИН ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ, КАДАСТР ЖАНА 
ЖЕРДИ АРАЛЫКТАН ЗОНДДОО 

ЖААТЫНДАГЫ ЄЗ АРА АРАКЕТТЕНЇЇСЇ 
ЖЄНЇНДЄ МАКУЛДАШУУГА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ 
ПРОТОКОЛДУ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîðäó àòêàðóó ìàêñà-

òûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê êåëè-
øèìäåðè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 18-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Ìèíñê øààðûíäà 2021-æûëäûí 28-ìàéûíäà êîë 
êîþëãàí, 1992-æûëäûí 9-îêòÿáðûíäàãû Øåðèêòåø-
òèêêå ì¿÷º ìàìëåêåòòåðäèí ãåîäåçèÿ, êàðòîãðàôèÿ, 
êàäàñòð æàíà Æåðäè àðàëûêòàí çîíääîî æààòûíäà-
ãû ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿ æºí¿íäº ìàêóëäàøóóãà ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó ðàñìèé òèëäå òèðêåë-
ãåí ïðîòîêîë (ìûíäàí àðû - Ïðîòîêîë) áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû êûçìàòû êºðñºò¿ëãºí 
Ïðîòîêîëäó èøêå àøûðóóãà æîîïòóó ûéãàðûì óêóêòóó 
îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòð-
ëèãè Êºç êàðàíäûñûç Ìàìëåêåòòåð Øåðèêòåøòèãèíèí 
Àòêàðóó êîìèòåòèíå êºðñºò¿ëãºí Ïðîòîêîëäóí ê¿÷¿íº 
êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê æîë-æîáîëîð 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíäûãû æº-
í¿íäº êàáàðëàñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 11-ôåâðàëû, ¹70

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЄКМЄТЇНЇН 2017-ЖЫЛДЫН 

28-ФЕВРАЛЫНДАГЫ №129 
«БАШКАРУУЧУ КОМПАНИЯЛАРДЫ 

ТАНДОО УКУГУН ПАЙДАЛАНБАГАН 
КАМСЫЗДАНДЫРЫЛГАН АДАМДАРДЫН 

ПАЙДАСЫНА ТЇЗЇЛГЄН ПЕНСИЯЛЫК 
ТОПТОО КАРАЖАТТАРЫН 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СОЦИАЛДЫК ФОНДУ ТАРАБЫНАН 

БАШКАРУУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИН 
БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ» ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûíûí ºñ¿ø¿í æàíà 

ñàêòàëûøûí êàìñûç êûëóó ¿÷¿í ôèíàíñûëûê èíñòðó-
ìåíòòåðäèí òèçìåãèí êå¢åéò¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 
28-ôåâðàëûíäàãû ¹129 «Áàøêàðóó÷ó êîìïàíèÿëàð-
äû òàíäîî óêóãóí ïàéäàëàíáàãàí êàìñûçäàíäûðûëãàí 
àäàìäàðäûí ïàéäàñûíà ò¿ç¿ëãºí ïåíñèÿëûê òîïòîî êà-
ðàæàòòàðûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîí-
äó òàðàáûíàí áàøêàðóóíóí ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ òóóðà-
ëóó» òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Áàø-
êàðóó÷ó êîìïàíèÿëàðäû òàíäîî óêóãóí ïàéäàëàíáà-
ãàí êàìñûçäàíäûðûëãàí àäàìäàðäûí ïàéäàñûíà ò¿-
ç¿ëãºí ïåíñèÿëûê òîïòîî êàðàæàòòàðûí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê ôîíäó òàðàáûíàí áàøêà-
ðóóíóí ýðåæåëåðèíäå:

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 31-ïóíêò÷à ìå-
íåí òîëóêòàëñûí:

«31) Ýêîíîìèêàëûê êûçìàòòàøòûê æàíà ºí¿ã¿¿ óþ-
ìóíóí (ÝÊªÓ) ºëêºëºð¿í¿í êðåäèòòèê ìåêåìåëåðèí-
äåãè ÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàäàãû ìººíºòò¿¿ äåïîçèòòå-
ðè ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí íàðêûíûí 5 ïàéûçûíàí 
àøïàãàí ºë÷ºìäº. Îøîë ýëå ó÷óðäà ïåíñèÿëûê òîï-
òîî êàðàæàòòàðû áèð êðåäèòòèê óþìäóí ÷åò ºëêºë¿ê 
âàëþòàäàãû äåïîçèòòåðèíå ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí 
15 ïàéûçûíàí àøïàãàí ºë÷ºì¿íäº æàíà óøóë ïóíêò-
÷àäà êàðàëãàí ïåíñèÿëûê òîïòîîëîðäóí íàðêûíûí 50 
ïàéûçûíàí àøïàãàí ºë÷ºì¿íäºã¿ áèð ÷åò ºëêºë¿ê âà-
ëþòàäà æàéãàøòûðûëûøû ì¿ìê¿í;».

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíå êàðàøòóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñîöèàëäûê 
ôîíäó ÷åò ºëêºë¿ê âàëþòàëàðäû ñàòûï àëóó æàíà ñàòóó 
áîþí÷à îïåðàöèÿëàðäû æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í ÷åò ºëêºë¿ê âà-
ëþòàëàðäà àëûø-áåðèø ýñåïòåðèí à÷óóíó óþøòóðñóí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìà-
ëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 11-ôåâðàëû, ¹73
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ИЖАРАГА, ЧАРБА ЖЇРГЇЗЇЇГЄ, ЫКЧАМ БАШКАРУУГА, АКЫСЫЗ УБАКТЫЛУУ 
ПАЙДАЛАНУУГА БЕРЇЇ ТАРТИБИН РЕГЛАМЕНТТЄЄЧЇ МАСЕЛЕЛЕР 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø-æàçà êîäåêñèí, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø-æàçà ïðîöåññóàëäûê êîäåêñèí, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñèí êîëäî-
íóóãà êèðãèç¿¿ æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéðûì ìûéçàì 
àêòûëàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà ûëàéûê êåëòèð¿¿ æàíà áà¢ãèçàò êàðà-
æàòòàðûí, ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäû æàíà ïðåêóðñîðëîðäó ìûé-
çàìñûç æ¿ã¿ðò¿¿ãº êàðøû ê¿ðºø¿¿í¿ îïòèìàëäàøòûðóó ìàêñà-
òûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿í-
äº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2018-æûëäûí 18-äå-
êàáðûíäàãû ¹587 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìè-
íèñòðëèãèíèí Áà¢ãèçàòòàðäû ìûéçàìñûç æ¿ã¿ðò¿¿ãº êàðøû ê¿-
ðºø¿¿ êûçìàòûí ò¿ç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Áà¢ãèçàòòàðäû ìûé-
çàìñûç æ¿ã¿ðò¿¿ãº êàðøû ê¿ðºø¿¿ êûçìàòû æºí¿íäº æîáîäî:

- 8-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöû "áºãºò êîþó" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", èëèêòºº" 

äåãåí ñºç ìåíåí òîëóêòàëñûí;
¿÷¿í÷¿ æàíà òºðò¿í÷¿ àáçàöòàðû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
áåøèí÷è æàíà àëòûí÷û àáçàöòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìºëºð-

äºã¿ "áóçóóëàð" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºäºã¿ "óêóê áóçóóëàð" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 9-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"- áà¢ãè êàðàæàòòàðûí, ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäû, àëàðäûí àíî-

ëîãäîðóí æå ïðåêóðñîðëîðäó æ¿ã¿ðò¿¿ æàíà áà¢ãèëèêòèí àëäûí 
àëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóê-
òóê àêòûëàðûíûí äîëáîîðëîðóí èøòåï ÷ûãàò æàíà èøòåï ÷û-
ãóóãà êàòûøàò;";

æåòèí÷è æàíà ñåãèçèí÷è àáçàöòàðûíäàãû ò¿ðä¿¿ æºíäºìº-
ëºðäºã¿ "áóçóóëàð" äåãåí ñºç òèåøåë¿¿ æºíäºìºäºã¿ "óêóê áó-
çóóëàð" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

òîãóçóí÷ó àáçàöû ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû îí æåòèí÷è æàíà îí ñåãèçèí÷è àáçàö-

òàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"- êûçûêäàð áîëãîí òàðàïòàð ìåíåí áèðãåëèêòå áà¢ãè êàðà-

æàòòàðûíûí, ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäûí, àëàðäûí àíàëîãäîðóíóí 
æàíà ïðåêóðñîðëîðäóí, áà¢ãè êàìòûãàí æàïàéû ºñêºí ºñ¿ìä¿ê-
òºðä¿í æàíà ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäû æàíà ïðåêóðñîðëîðäó êàì-
òûãàí, èøòåò¿¿ãº òûþó ñàëûíãàí ºñ¿ìä¿êòºðä¿í óëóòòóê òèçìå-
ëåðèí (òèçìåãèí), îøîíäîé ýëå àëàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Êûëìûø-æàçà êîäåêñè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Óêóê áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñè áîþí÷à æîñóíäàðäû êâàëèôè-
êàöèÿëîî ¿÷¿í ìààíèãå ýý áîëãîí ºë÷ºìäºð¿í èøòåï ÷ûãàò æà-
íà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð 
ìèíèñòðëèãè àðêûëóó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí áåêèò¿¿ñ¿íº æèáåðåò;

- è÷êè èøòåð îðãàíäàðûíûí êîìïåòåíöèÿñûíà êèðãåí áà¢ãè-
çàòòàðäû ìûéçàìñûç æ¿ã¿ðò¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ êûëìûø èøòåðè 

áîþí÷à êðèìèíàëèñòòèê êîøòîîíó, òåðãººãº ÷åéèíêè òåêøåð¿¿í¿ 
æàíà òåðãºº ºíä¿ð¿ø¿í æ¿çºãº àøûðàò.";

- 10-ïóíêòóíäà:
àëòûí÷û àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
“- ýãåðäå æ¿êòºëãºí ìèëäåòòåðäè àòêàðóóíó ê¿÷ êîëäîíáîãîí 

ûêìàëàð êàìñûç êûëáàñà, êûëìûøòàðäûí, óêóê áóçóóëàðäûí 
àëäûí àëóó æàíà áîëòóðáîî, àëàðäû æàñàãàí àäàìäàðäû êàð-
ìîî, îøîíäîé ýëå ºç¿í-ºç¿ êîðãîî ¿÷¿í êàðà ê¿÷ò¿, àíûí è÷èí-
äå ê¿ðºøò¿í ûêìàëàðûí æå ìóøòàøòû, àòàéûí êàðàæàòòàðäû 
æå êóðàëäû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûí-
äà êûçìàò ºòºº æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íà ûëàéûê êîëäîíóóãà;";

ñåãèçèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 13-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöûíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äå-
ãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 14-ïóíêòóíóí áåøèí÷è àáçàöûíäàãû "è÷êè èøòåð îðãàíäà-
ðûíûí" äåãåí ñºçäºð "óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíûí" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 161-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
“161. Êûçìàòòûí êûçìàòêåðëåðèíèí êûçìàò ºòºº òàðòèáè "Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óêóê êîðãîî îðãàíäàðûíäà êûçìàò ºòºº æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû ìåíåí ðåãëàìåíòòåëåò.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2020-æûëäûí 30-àï-
ðåëèíäåãè ¹227 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî 
ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Äàðû êàðàæàòòàðû æàíà ìåäèöèíà-
ëûê áóþìäàð äåïàðòàìåíòè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àëäûíäàãû Äà-
ðû êàðàæàòòàðû æàíà ìåäèöèíàëûê áóþìäàð äåïàðòàìåíòè æº-
í¿íäº æîáîäî:

- 9-ïóíêòóíäà:
8-ïóíêò÷àñûíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-

òè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
21-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"21) êûçûêäàð áîëãîí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð ìåíåí áèðãåëèê-

òå áà¢ãè êàðàæàòòàðûíûí, ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäûí, àëàðäûí àíà-
ëîãäîðóíóí æàíà ïðåêóðñîðëîðäóí, áà¢ãè êàìòûãàí æàïàéû ºñêºí 
ºñ¿ìä¿êòºðä¿í æàíà ïñèõîòðîïòóê çàòòàðäû æàíà ïðåêóðñîðëîð-
äó êàìòûãàí, èøòåò¿¿ãº òûþó ñàëûíãàí ºñ¿ìä¿êòºðä¿í óëóòòóê òèç-
ìåëåðèí (òèçìåãèí), îøîíäîé ýëå àëàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êûëìûø-æàçà êîäåêñè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óêóê 
áóçóóëàð æºí¿íäº êîäåêñè áîþí÷à æîñóíäàðäû êâàëèôèêàöèÿ-
ëîî ¿÷¿í ìààíèãå ýý áîëãîí ºë÷ºìäºð¿í èøòåï ÷ûãóóãà êàòûøàò;";

- 10-ïóíêòóíäàãû "Ïðåìüåð-ìèíèñòðè" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 11-ôåâðàëû, ¹72

Ìàìëåêåòòèê æàíà êîîìäóê ìóêòàæäûêòàðäû êàíààòòàíäûðóó, 
îøîíäîé ýëå Áèøêåê øààðûí ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ¿÷¿í øàðòòàðäû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìè-
íèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàøêàðóó áîþí-
÷à ôîíä Áèøêåê øààðû, ×. Àéòìàòîâ ïðîñïåêòè, ¹86/2 äàðåãè 
áîþí÷à æàéãàøêàí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàäàíèÿò, ìààëû-
ìàò, ñïîðò æàíà æàøòàð ñàÿñàòû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Äå-
íå òàðáèÿ æàíà ñïîðò äåïàðòàìåíòèíèí àëäûíäàãû «Ñïîðòòóê 
êóðóëìàëàð æàíà ñïîðòòóê êàìñûçäîî áàøêàðìàëûãû» ìàìëå-
êåòòèê ìåêåìåñèíèí îïåðàòèâä¿¿ áàøêàðóóñóíäàãû æàëïû àÿí-
òû 12 ãà æåð ó÷àñòîãóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Èø áàøêàðìàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ìººíºòñ¿ç ïàéäàëàíóóãà ºòêºð¿ï áåðñèí.

2. Áèøêåê øààðûíûí ìýðèÿñûíà óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà 

êºðñºò¿ëãºí îáúåêòêå ÷åêòåø æàíà æàêûí æàéãàøêàí 12,49 ãà ºë-
÷ºì¿íäºã¿ æåð ó÷àñòîãóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Èø áàøêàðìàñûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäà-
ðûíäà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå áåð¿¿ ñóíóøòàëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 6-ñåí-
òÿáðûíäàãû ¹454 «Ñïîðòòóê øààð÷àíûí» îáúåêòèëåðèí êó-
ðóóãà æåð ó÷àñòîêòîðóí ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí 
æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîë-
äîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ 
Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 16-ôåâðàëû, ¹77



2022-жылдын  22-февралы12
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Ош облусунун Ноокат райондук сот аткаруучулар 
кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Дуйшеев Шарабидин Акуновичке таандык болгон Ош облусу,
 Ноокат району, Кыргыз-Ата айыл аймагы, Котормо айылында жайгашкан 

идентификациялык коду №5-05-08-1001-0652 сандуу жер тилкеси баштапкы баасы 
438 000  (тєрт жїз отуз сегиз миў) сом наркта биринчи ирет 2022-жылдын 29-март 

кїнї саат 14.30да аукцион (эл алдында ачык соода-сатык) жарыяланат.

Àóêöèîí (ñîîäà-ñàòûê) ì¿ëê æàéãàøêàí  äàðåêòå  ºòêºð¿ëºò.
Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1) êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò 

áåð¿¿ãº;
Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèò-

òèê ýñåáèíå øåðò ïóë òºëººãº;
Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í 

ìóðäà á¿òºò.
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäóí áàøòàëû-

øûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðò ïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí íàðêûí òî-
ëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.

Àê÷à êàðàæàòû òºëºí¿¿÷¿ Íîîêàò ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: Íîî-
êàò ÐÎÊ 440701 - ÁÈÊ ý/ñ 44077092100000157.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ¹9 êàáèíåòèíå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.

Áàéëàíûø òåë.: (0222) 23-04-04.

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

на движимое имущество

 - автомашина марки «Mercedes Benz E280» 2000 года выпуска, 
государственный номер В 9887 AQ, принадлежащее на праве 

собственности Оспановой Карлыгаш Орунбасаровне с начальной 
стартовой ценой 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ            
1 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî óë.Àáäðàõìàíîâà, 132.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Ñàäûêîâó À.È., 

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001; 
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê, êîä ïëàòåæà: 14511900 â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ è íîìåð äåëà.

Í-298

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹0026050 íà èìÿ 

Òóðàòîâà Óìàðàëè 
Ýííàçàðîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà ê/õ «Ñàíæàðáåê» 
ÎÊÏÎ 24666264 îò 2009 ã. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-294

Í-301

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè 
íà çåì. ó÷. ñåðèÿ 

×À ¹0112260 íà èìÿ 
Îìóðàêóíîâà Ýäèê 

Àçðåòáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-300

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ ТЄМЄНКЇ 
БАГЫТ БОЮНЧА АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

- Ички аудит кызматынын аудитору бош кызмат ордуна та-
лапкерлерди тандоо їчїн - 1 бирдик.

Документтер 2022-жылдын 7-мартында саат 17.00гє 
чейин кабыл алынат.

Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 
алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/«Бош турган кызмат 
орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча 
кайрылууга болот:

- Бишкек шаары, Чїй проспекти, 168 дареги боюн-
ча жайгашкан Улуттук банктын Персонал менен иш алып 
баруу бєлїмїнїн №117/1 бєлмєсїнє же (0312) 61-10-21, 
(0312) 66-90-18 телефондору аркылуу.

Подразделение службы судебных 
исполнителей Кара-Сууйского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ОСНОВАНИЕ СУДЕБНОГО АКТА 
ЗАЛОЖЕННОМУ ИМУЩЕСТВУ:

1. Жилой дом общей площадью - 75,87 кв.м., жилой площадью - 
60,87 кв.м. расположенный на земельном участке, площадью 
- 584,00 кв.м., находящийся по адресу: Ошская область, Кара-
Суйский район, с/управы Шарк, ул.Ходжиматова, д. 51 (ранее 
по адресу: Ошская область, Кара-Суйский район, с/управы 
Шарк, с.Шарк, ул.Парпиева, д. 322А) ИК №5-0417-1001-0046, 

 принадлежавший Алтымышову Элдияр Толонбаевичу 
стартовая цена 1 100 900 (один миллион сто тысяч девятьсот) 
сом.

2. Автотранспорт КамАЗ 55102, государственный номер О 049 AG, 
 цвет голубой, год выпуска 19 НУ, номер двигателя 883982, 

тип транспортного средства грузовой 3-х местный, 
зарегистрированный по адресу: г.Ош, ул.Курманжан Датка, 
д. 355, принадлежащий Саидову Ибрахим Камалдиновичу 
стартовая цена 185 530 (сто восемьдесят пять тысяч пятьсот 
тридцать) сом.

3. Товар в обороте в виду угля марки «БК»-93 и БСШ, 
принадлежащий Миралимову Насир Мирхасиловичу стартовая 
цена 410 000 (четыреста десять тысяч) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 9.00 ÷. 24 ìàðòà 2022 ãîäà ïî ìåñòó íàõîæäå-
íèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìà âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ 5% 
îò ñòàðòîâîé öåíû â Êàðà-Ñóóéñêèé ôèë. «ÐÑÊ Áàíêà» íà ð/ñ ÏÑÑÈ 
1290462382610093, ë/ñ 704805557.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè äíåé âíåñòè 
ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Äëÿ èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Êàðà-Ñóóéñêîãî 
ðàéîíà êàáèíåò ¹1. Òåë. âàòñàï: (0774) 01-97-96.

ЖУМГАЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА 
ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿ Í.Ì.Îñìîíàëèåâàíûí, À.Ò.Êåðèìêóëîâàíûí 

êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áå-
ðåíåñèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, 
òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëà-
éûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Íàðûí îáëóñóíóí Æóìãàë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð 
êèðãèçèëñèí: 

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Îñìîíàëèåâà Íóðèëà 
Ìàìûòáåêîâíà æàíà Êåðèìêóëîâà Àéòîëêóí Òààëàéáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí$

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Ñàãûíáåê óóëó Êóë-
ìàò æàíà Æîëî÷èåâ Àäèëåò Æîëî÷èåâè÷ ðåçåðâäåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

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

 
ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 16-ôåâðàëû, ¹17

2022-ЖЫЛДЫН 10-АПРЕЛИНЕ ДАЙЫНДАЛГАН АЙРЫМ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУ ЄТКЄРЇЇ ЇЧЇН ШАЙЛОО 

ОКРУГДАРЫНЫН СХЕМАЛАРЫН ЖАНА ЧЕК АРАЛАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Øàéëîî îêðóãäàðûíûí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áåêèò¿¿ áîþí÷à Òàø-Êºì¿ð, Òîêòîãóë, 

Àêñû, Ñóçàê, Òî¢, Àê-Òàëà, Àò-Áàøû, Àðàâàí, Êàðà-Ñóó, Æàéûë, Ìîñêâà, Ñîêóëóê, Êåìèí àéìàêòûê 
øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ÷å÷èìäåðè àðêûëóó áåðèëãåí ñóíóøòàðûíûí íåãèçèíäå «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í  2, 4, 5-ïóíêòòàðûíà, 
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-
íûí 10-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàëàë-Àáàä, Ûñûê-Êºë, Íàðûí, Îø æàíà ×¿é îá-
ëóñòàðûíûí àéðûì æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûëäûí 8-ôåâðàëûíäàãû ÏÆ ¹31 Æàðëûãûíà ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. 2022-æûëäûí 10-àïðåëèíå äàéûíäàëãàí Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Òàø-Êºì¿ð øààðäûê êå¢å-

øèíèí, Òîêòîãóë ðàéîíóíóí Òîêòîãóë øààðäûê êå¢åøèíèí, Àêñû ðàéîíóíóí  Êàðà-Æûãà÷ àéûëäûê 
êå¢åøèíèí, Ñóçàê ðàéîíóíóí Êºê-Àðò àéûëäûê êå¢åøèíèí, Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Òî¢ ðàéîíóíóí 
Êàæû-Ñàé àéûëäûê êå¢åøèíèí,  Íàðûí îáëóñóíóí Àê-Òàëàà ðàéîíóíóí Òîãîëîê Ìîëäî àéûëäûê 
êå¢åøèíèí, Àò-Áàøû ðàéîíóíóí Êàçûáåê àéûëäûê êå¢åøèíèí, Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí                                    
Ñ.Þñóïîâ àéûëäûê êå¢åøòåðèíèí, Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí Àê-Òàø, Òºëºéêºí àéûëäûê êå¢åøòåðèíèí, 
×¿é îáëóñóíóí Æàéûë ðàéîíóíóí  Êàðà-Áàëòà øààðäûê,  Êåìèí ðàéîíóíóí Æà¢û-Àëûø, Êàðà-Áó-
ëàê, Êºê-Îéðîê àéûëäûê êå¢åøòåðèíèí, Ìîñêâà ðàéîíóíóí Àëåêñàíäðîâêà àéûëäûê êå¢åøèíèí, 
Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Ñîêóëóê àéûëäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í øàéëîî îê-
ðóãäàðûíûí ñõåìàëàðû æàíà ÷åê àðàëàðû òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

3. Áóë òîêòîìäóí òèðêåìåñè òèéèøò¿¿ æåðãèëèêò¿¿ ìàññàëûê ìààëûìàò êàðàæàòòàðûíäà æàðûÿ-
ëàíñûí.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 18-ôåâðàëû, ¹18



2022-жылдын  22-февралы 13
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кыргыз Республикасы-
нын Улуттук илимдер ака-
демиясынын академик                       
А.Алтымышбаев атында-
гы философия, укук жана 
социалдык-саясий изилдєє-
лєр институтунун жамааты 
Социалдык философия, 
этика жана эстетика бєлї-
мїнїн башкы илимий  кыз-
маткери Кайыпов Сулайман               
Турдуевичке иниси 

АБДИЛАЗдын 
дїйнєдєн мезгилсиз кайт-
кандыгына байланыштуу 
тереў кайгыруу менен кє-
ўїл айтат жана оор кайгы-
сын теў бєлїшєт. Иниўиз-
дин жаткан жери жайлуу, то-
пурагы торко болсун.

Îðîçîáåêîâ Áàïàáåê 
Àñàíãîæîåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 

× ¹206157 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-295

ÆÈ Ìàìûðîâ Æîîìàðò 
Áàðûëáåêîâè÷òèí 

ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
ê¿áºë¿ã¿ ÎÊÏÎ 24315524, 

ÈÍÍ 20106197500966 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-296

“КЫРГЫЗБАКАЛЕЯ” ААК
2022-жылдын 23-мартында саат 11.00дє 

Бишкек ш., Тоголок Молдо кєч., 56 дарегинде 
акционерлердин жылдык жалпы чогулушу 

єткєрїлє тургандыгы жєнїндє маалымдайт.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-æûë ¿÷¿í Êîîìäóí ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê 

èøè æºí¿íäºã¿ Áàøêàðìàëûêòûí Òºðàãàñûíûí 
æûëäûê îò÷åòóí, æûëäûê áàëàíñòû, ïàéäàëàð 
æàíà çûÿíäàð æºí¿íäºã¿ îò÷åòòîðäó áåêèò¿¿.

3. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í¿í îò÷åòóí áåêèò¿¿.
4. 2021-æûëäûí æûéûíòûêòàðû áîþí÷à àóäèòîð-

äóê òåêøåð¿¿í¿í îò÷åòóí áåêèò¿¿.
5. 2021-æûë ¿÷¿í òàçà ïàéäàíû áºë¿øò¿ð¿¿í¿, 

äèâèäåíääåðäèí ºë÷ºì¿í æàíà òºëºº òàðòè-
áèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº.

6. 2022-æûëãà Êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèí áåêè-
ò¿¿.

7. 2022-æûëãà Êîîìãî àóäèòîðäóê óþìäó æàíà àó-
äèòîðäóê êûçìàòòûí àêûñûíûí ºë÷ºì¿í áåêè-
ò¿¿.

8. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.

×îãóëóøêà êàòûøóóãà àêöèîíåðëåðäè êàòòîî 
2022-æûëäûí 23-ìàðòûíäà ñààò 10.00äºí ñààò 
11.00ãº ÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò.

Àêöèîíåðëåð ÷îãóëóøêà êàðàòà ìàòåðèàëäàð ìå-
íåí “Êûðãûçáàêàëåÿ” ÀÀÊäàí, Áèøêåê ø., Òîãî-
ëîê Ìîëäî êº÷., 56 äàðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíó: 32-45-50.

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà 
óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 
2022-æûëäûí 22- ìàðòû.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí 
ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê ò¿ç¿ëãºí èøåíèì êàò áî-
ëóóãà òèéèø.

ОАО «КЫРГЫЗБАКАЛЕЯ»
сообщает о проведении годового общего 

собрания акционеров, которое состоится 
23 марта 2022 года в 11.00 часов по адресу: 

г.Бишкек, ул. Тоголок Молдо, 56. 

ÑÎ ÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÏÎÂÅÑÒÊÎÉ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Ïðåäñåäàòåëÿ 

Ïðàâëåíèÿ, îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà, ãîäîâîãî áàëàí-
ñà, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2021 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
4. Î çàêëþ÷åíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà ïî èòî-

ãàì 2021 ãîäà.
5. Îá óòâåðæäåíèè ðàñïðåäåëåíèÿ ÷èñòîé ïðèáû-

ëè, ðàçìåðà è ïîðÿäêà âûïëàòû äèâèäåíäîâ çà 
2021 ãîä. 

6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà Îáùåñòâà íà 
2022 ãîä.

7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè Îá-
ùåñòâà è ðàçìåð îïëàòû óñëóã àóäèòîðà íà 
2022 ãîä. 

8. Âûáîðû Ðåâèçîðà Îáùåñòâà. 

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ íà ó÷àñòèå â 
ñîáðàíèè 23 ìàðòà 2022 ãîäà ñ 10.00 ÷àñîâ äî 
11.00 ÷àñîâ. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êûðãûçáàêàëåÿ» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Òîãîëîê Ìîëäî, 56. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 32-45-50.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 
22 ìàðòà 2022 ãîäà.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è 
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

Í-297

«№1 КАНТ ПМК» ААК 
2022-жылдын 15-мартында саат 10.00дє 

Бишкек ш., Абай кєч., 87 дарегинде 
акционерлердин кезектеги жалпы чогулушу 

єткєрїлє тургандыгы жєнїндє маалымдайт. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿. 
2. «¹1 Êàíò ÏÌÊñû» ÀÀÊíûí ôèíàíñûëûê-÷àð-

áàëûê èøè æºí¿íäºã¿ îò÷åòóí áåêèò¿¿. 2021-
æûë ¿÷¿í «¹1 Êàíò ÏÌÊñû» ÀÀÊíûí æûëäûê 
áàëàíñûí, ïàéäàëàð æàíà çûÿíäàð æºí¿íäºã¿ 
îò÷åòóí áåêèò¿¿. 

3. 2021-æûë ¿÷¿í Òåêøåð¿¿÷¿í¿í îò÷åòóí áåêè-
ò¿¿. 

4. 2021-æûë ¿÷¿í ïàéäàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿, äèâè-
äåíääåðäè ýñåïòºº òàðòèáèí áåêèò¿¿. 

5. Àóäèòîðäóê êîìïàíèÿíû áåêèò¿¿. 
6. 2022-æûëãà áþäæåòòè áåêèò¿¿. 
7. «¹1 Êàíò ÏÌÊñû» ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå¢å-

øèí øàéëîî. 
8. Òåêøåð¿¿÷¿í¿ øàéëîî.
9. “ECOSTROY” OOO áèðãåëåøêåí èøêàíàñûíûí 

óþøòóðóó÷óëàðûíûí êóðàìûíà êèð¿¿ æºí¿íäº. 

×îãóëóøêà êàòûøóóãà àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 
9.00äº áàøòàëàò. 

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàðàòà ìà-
òåðèàëäàð ìåíåí «¹1 Êàíò ÏÌÊñû» ÀÀÊäàí òº-
ìºíäºã¿äºé äàðåêòåí òààíûøóóãà áîëîò: Áèøêåê 
ø., Àáàé êº÷., 87. 

Àêöèîíåðëåðäèí æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòûøóóãà 
óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 
2022-æûëäûí 16-ìàðòû. 

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäå ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº ïàñïîðòó æàíà ÊÐíûí 
êîëäîíóóäàãû ìûéçàìäàðûíûí òàëàïòàðûíà ûëà-
éûê ò¿ç¿ëãºí èøåíèì êàò áîëóóãà òèéèø.

ОАО «КАНТСКАЯ ПМК №1» 
проводит годовое общее 

собрание акционеров 15 марта 
2022 года в 10.00 часов по адресу: г.Бишкек, 

ул.Абая, 87.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè; 

2. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Êàíòñêàÿ ÏÌÊ ¹1». 
Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà, îò÷åò î ïðè-
áûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «Êàíòñêàÿ ÏÌÊ ¹1» çà 
2021 ã.;

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçîðà çà 2021 ã.;

4. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáû-
ëè è íà÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ çà 2021ã.

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé êîìïàíèè;

6. Óòâåðæäåíèå áþäæåòà íà 2022ã.

7. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàíòñêàÿ 
ÏÌÊ ¹1»

8. Èçáðàíèå ðåâèçîðà 

9. Î âñòóïëåíèè â ñîñòàâ ó÷ðåäèòåëåé ÑÏ ÎÎÎ 
«ECOSTROY»

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ 9.00 ÷àñîâ.
Ñ ìàòåðèàëàìè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ 

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Êàíòñêàÿ ÏÌÊ ¹1» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáàÿ, 87.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ -  
15 ìàðòà 2022 ãîäà.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è 
äîâåðåííîñòü - îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÊÐ.

Судебно-экспертная служба 
при Министерстве юстиции 

Кыргызской Республики, 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНО-
ЭКСПЕРТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

1) Управление судебно-автотехнических и пожарно-технических экс-
пертиз эксперт - 1 единица;

2) Управление строительно-технических экспертиз – эксперт 5 еди-
ниц;

3) Управление экономических экспертиз – заместитель начальника - 
1 единица, эксперт 3 единицы;

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

5) Южное управление (г. Ош, Ошская, Джалал-Абадская и Баткенс-
кая обл., г. Ош, ул. Ленина, 312) – эксперт по пожарно-техническим 
экспертизам–1 единица, эксперт по экономическим экспертизам 
3 единицы, эксперт по автотехническим экспертизам – 1 едини-
ца, эксперт по баллистическим, трасологическим экспертизам – 1 
единица;

6) Северное управление (Иссык-Кульская, Нарынская обл., г.Балыкчи, 
ул.Аманбаева, 168/2) эксперт по строительно-техническим иссле-
дованиям – 1 единица;

7) Эксперт по экономическим экспертизам – 1 единица. 

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà âåäîìñòâåííîì ñàéòå Ñëóæ-
áû: http://sudexpert.gov.kg. Ñåêòîð îðãàíèçàöèîííîé è êàäðîâîé ðà-
áîòû: (0312) 30-08-46. Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ ñ 22 ôåâðàëÿ 2022 
ãîäà ïî 7 ìàðòà 2022 ãîäà.

В связи с ликвидацией складской остатка Кабельно-проводникой 
продукции ОсОО "Андижанкабель-Бишкек"

îáúÿâëÿåò îïòîâî-ðîçíè÷íûì 
ïîêóïàòåëÿì ðàñïðîäàæó è ñêèäêó. 

Òåëåôîí: (0554) 34-05-46, (0500) 34-05-46 è (0312) 88-38-43.
Í-299

Ñ-295

"АКЖОЛТОЙ" 
ачык акционердик коому

2022-жылдын 15-мартында саат 10.00дє Бишкек шаары, 
7-апрель кєчєсї 155 а дарегинде  акционерлердин кезексиз жалпы 

чогулушу боло тургандыгын маалымдайт. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. 2021-æûëäûí 24-äåêàáðûíäàãû àêöèîíåðëåðäèí êåçåêñèç æàë-

ïû ÷îãóëóøóíóí ïðîòîêîëóíóí ê¿í òàðòèáèíäåãè  æåð ó÷àñòîãó-
íóí àÿíòûí êºðñºò¿¿ áîþí÷à 2 æàíà 3 ìàñåëåëåðèíå  s=1020,68 
êâ.ì äè  10400 êâ.ì( 1,04 ãà) ãà àÿíòûíà êîøóì÷àëàðäû æàíà ºç-
ãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

3. Áèøêåê øààðûíäàãû 7-àïðåëü êº÷ºñ¿ 155 à äàðåãèíäå æàéãàø-
êàí ÑÌÒ îáúåêòèëåðè  ìåíåí êºï êàáàòòóó  òóðàê-æàéëàðäû êó-
ðóó  ¿÷¿í æåð òèëêåñèíèí ìàêñàòòóó áàãûòûí  ºçãºðò¿¿ãº Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê  1-04-19-0013-
1367 èäåí êîäóíà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: ñààò 10.00äºí ñààò 11.00ãº ÷åéèí.
×îãóëóøêà êàòûøóóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ 

ê¿í¿- 2022-æûëäûí 4-ìàðòû. 

Ñóðàï-áèë¿¿ òåëåôîíäîðó: (0312) 53-26-73, 
53-01-78, 53-26-62

×îãóëóøòó äàÿðäàï ºòêºð¿¿ áîþí÷à àêöèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí 
ìàòåðèàëäàð ìåíåí àêöèîíåðäèê êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò. Ýñ-
êåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿íäº ïàñïîðòó, àë ýìè àêöèîíåðëåð-
äèí ºê¿ëäºð¿íäº æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäà- òàñòûêòàëãàí èøå-
íèì êàò æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø. 

Открытое акционерное общество
«АКЖОЛТОЙ»

 извещает, что 15 марта 2022 года в 11.00 часов по адресу: 
г. Бишкек, ул. 7 апреля, 155а состоится внеочередное общее 

собрание акционеров.   

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß: 

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïðîòîêîë âíåî÷åðåäíî-

ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ïî 2 è 
3 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ â ÷àñòè óêàçàíèÿ ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ S=1020,68 êâ.ì íà 10400 êâ.ì (1,04ãà). 

3. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà èçìåíåíèå öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð 1-04-19-0013-1367, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óëèöà 7 àïðåëÿ, 155â, ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ñ îáúåêòàìè ÑÊÁ â 
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: c 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ. Äàòà ñîñòàâ-
ëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 
4 ìàðòà 2022 ãîäà. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0312) 53-26-73, 
53-01-78, 53-26-62

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè 
ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îáùåñò-
âå.  Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, 
à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ 
äîâåðåííîñòü è ïàñïîðò. 

ОАО «АКЖОЛТОЙ»
КР, г.Бишкек, ул. 7 апреля, 155а, 

вид ценных бумаг - простые именные акции KG 0101081618  
номинальная стоимость одной акции  6,67 сом, 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

18.02.2022 ã. àôèëèðîâàííîå ëèöî Óìåòàëèåâ Ò.Ä. ïåðåäàë â íî-
ìèíàëüíîå äåðæàíèå ÇÀÎ «Öåíòðàëüíûé Äåïîçèòàðèé»  66499 ïðîñ-
òûõ àêöèé ÎÀÎ îáùåé íîìèíàëüíîé ñòîèì. 443327 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 
6,7%. 21.02.2022 ã. ñïèñàíî èç íîìèíàëüíîãî äåðæàíèÿ ÇÀÎ «Öåíò-
ðàëüíûé Äåïîçèòàðèé» 66499 ïðîñòûõ àêöèé ÎÀÎ îáùåé íîìèíàëü-
íîé ñòîèì. 443327 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 6,7% Æóñóïîâó Ê.Æ.
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

×îëïîí-Àòà àéûë ºêìºò¿í¿í 
òóðãóíó Òóðóñìàìáåòîâ 

Óðìàòáåê Æóìàáàåâè÷òèí 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêòûñû 

Ñ ×-637305 (04.01.2016-æûëû) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-151

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Íîîêåí ðàéîíóíäàãû 

Á¿ðãºíä¿ àéûë ºêìºò¿í¿í 
òóðãóíó Áåøáàêîâ Óñóïæàí 

Àêèìæàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 
¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ Æ-ÍÎ-ÕII 

¹13148 (04.02.1998-æ.á.) 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-239

Ñàòûáàëäèåâà Áàêòûõàí 
Çàëèìáåêîâíàãà òààíäûê 

Ñóçàê ðàéîíóíóí 
Ñóçàê àéûë ºêìºò¿íº 

êàðàøòóó Êàðêûðà-Ìèñòå 
ó÷àñòêàñûíäàãû æåð 

òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 
àêò (ñåðèÿñû × ¹961898) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-08

Äæîðîåâ Çàéíèäèí 
Õàéäàðàëèåâè÷êå òààíäûê 

Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 
Àðñòàíáàï àéûëûíäàãû æåð 
òèëêåñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 

áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó 
æºí¿íäº ìàìëåêåòòèê 

àêò (ñåðèÿñû × ¹645393, 
èäåíòèôèêàöèîíäóê êîäó 3-02-
08-1001-0253)  æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ä-08

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè î ÷àñòíîì 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâå. 

Ðåãèñòðàöèîííóþ 
êàðòî÷êó ÈÏ Áåëèìîâà 

Èðèíà Àíàòîëüåâíà 
ÈÍÍ 11002196510100, 

ÎÊÏÎ 20410303 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíîé.

Ï/Ï-023

Êàðàáàåâ Êóáàòáåê 
Àëûøîâè÷êå òèåøåë¿¿ 

æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) 
æåêå ìåí÷èê óêóãó 

æºí¿íäºã¿ ê¿áºë¿ã¿ 
¹2250 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-292

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî 

àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 
ñîáñòâåííîñòè 

íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
Ñåðèÿ × ¹0044908 äàòà 
âûäà÷è îò 27.05.2005 ã. 

âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ôèëèàëîì ÃÓ «Êàäàñòð» 

íà èìÿ Êûëû÷áåêîâà 
Øåðèêà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-291

Èìàíàëèåâà Ýðêåá¿ãº 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íºí 

ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿ Ò-Ò

 ¹000942 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-293

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

Íè÷êå-Ñàé àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó 

Ûíòûìàêîâ 
Ñàòûáàëäû 

Ìàëàêàíîâè÷òèí æåð 
¿ë¿ø¿íº òààíäûê 

¿ë¿ø ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû 
3-8-3-01 ¹183 (27.07.1999-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-346

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» 
уведомляет, что 15 февраля 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Жалалабатэлектро»:
1. Îñâîáîäèòü Ç.Ò.Õîäæîìàìáåòîâà îò îáÿçàííîñòåé Ïðåäñåäà-

òåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è âûâåñòè èç ñîñòàâà ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî».

- Õîäæîìàìáåòîâà Çàìèðáåêà Òåìèðãàçûåâè÷à ñ 15 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

2. Èçáðàòü Áåêîâà Êóáàíû÷à Íèÿç-Ìàìàòîâè÷à – Ïðåäñåäàòå-
ëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Æàëàëàáàòýëåêòðî.

СУЩЕСТВЕННЫЙ ФАКТ:

ОАО «ВОСТОКЭЛЕКТРО» 
уведомляет, что 15 февраля 2022 года решением Совета 

директоров ОАО «Востокэлектро»:
1. Îñâîáîäèòü Ç.Ò.Õîäæîìàìáåòîâà îò îáÿçàííîñòåé Ïðåäñåäà-

òåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è âûâåñòè èç ñîñòàâà ÷ëåíîâ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî»:

- Õîäæîìàìáåòîâà Çàìèðáåêà Òåìèðãàçûåâè÷à ñ 15 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ.

2. Èçáðàòü Êîøáàé óóëó Êàäûðáåêà – Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñòîêýëåêòðî».

Начисленные и (или) выплачиваемые (выплаченные) 
доходы по ценным бумагам эмитента.

ОАО «МФК «АБН» 
объявляет о выплате доходов за шестой процентный 

период по именным процентным облигациям второго выпуска. 
Выплата доходов будет осуществляться с 3 марта 2022 года 

(KG 0202211510). 

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè -  1000 ñîì.
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (2 âûïóñê) - 15%.
• Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå 

ïðîöåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 28 ôåâðàëÿ 2022 ã. 
• Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, ñîã-
ëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 4 ìêðí., ¹35/1. Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî 
òåë.: 51-11-51, www.abn.kg.

Âòîðîé âûïóñê îáëèãàöèé ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» çàðåãèñòðèðîâàí 
Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñî-
âûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 14 àâãóñ-
òà 2020 ã. (KG 0202211510).

Í-286

Подразделение службы судебных исполнителей 
Панфиловского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на следующее заложенное недвижимое имущество:

- Жилой дом с земельным участком, расположенный по 
адресу: Чуйская область, Панфиловский район, г.Каинда, 
ул.Комсомольская, дом №10, кв. 2, принадлежащий 
Могилевской Елене Александровне, начальная (стартовая) 
цена 1 372 889 (один миллион триста семьдесят две тысячи 
восемьсот восемьдесят девять) сом.
-Нежилое помещения- магазин (часть строение) 
расположенное по адресу: Чуйская область, Панфиловский 
район, г.Каинда, ул.Юбилейная, дом №7 кв.1, 
принадлежащий Кропочевой Нине Васильевне, начальная 
(стартовая) цена 620 868 (шестьсот двадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят восемь) сом.

Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 01.04.2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàèí-
äû, óë. Ìèðà, 13/à.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403082100000171 Ïàíôèëîâñêèé 
ÐÎÊ, ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14511900 ÁÈÊ 440001. Ñóì-
ìà, âíåñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé 
öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè âîçâðà-
ùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. Ïðèåì 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çàêàí÷èâàåòñÿ 
çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â ÏÑÑÈ Ïàíôèëîâñêîãî 
ðàéîíà ã. Êàèíäû, óë. Ìèðà, 13/à òåë. ôàêñ: (03137) 

5-24-02, (03137) 5-15-82, (0708) 81-88-73. Í-290

Подразделение службы судебных исполнителей 
Панфиловского района Чуйской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на следующее заложенное недвижимое имущество:

- Жилой дом (площадь застройки 324,0 кв.метров, 
навес 810,0 кв. метров расположенный на земельном 
участке 1338,0 кв. метров), Расположенный по адресу: 
Чуйская область, Панфиловский район, село Тельман, б/н 
контур д. 22/1 идентификационный код №7-07-05-1001-
0011, принадлежащий на праве частной собственности 
Акыбаевой Эльвире Турузбековне, начальная (стартовая) 
цена предмета в размере 2 967 251 (два миллиона 
девятьсот шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят один) 
сом.

Àóêöèîí ñîñòîÿòñÿ â 14.00 ÷. 01.04.2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàèí-
äû, óë.Ìèðà, 13/à. 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðåí 5% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà äî íà÷àëà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ¹4403082100000171 Ïàíôèëîâñ-
êèé ÐÎÊ, ÈÍÍ 00405199510158, êîä ïëàòåæà 14511900 ÁÈÊ 440001. 
Ñóììà, âíåñåííàÿ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïî-
êóïíîé öåíû Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì òîðãîâ âíåñåííûå èìè çàäàòêè 
âîçâðàùàþòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðãîâ. 
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ çàêàí-
÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü äî íà÷àëà àóêöèîíà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü â ÏÑÑÈ Ïàíôèëîâñêîãî 
ðàéîíà ã. Êàèíäû, óë.Ìèðà, 13/à, òåë. ôàêñ: (03137) 

5-24-02, (03137) 5-15-82, (0708) 81-88-73. Í-289

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 “Nissan Primera” 
їлгїсїндєгї, мамлекеттик белгиси “06kg233AAC” сандуу 

автоунаа, 1996-жылы єндїрїштєн чыгарылган, кїмїш 
(серебристый) тїстєгї. 

Автоунаанын баштапкы баасы 73 000 (жетимиш їч миў) сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 23-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00äº ì¿ëê 
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð 
ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íä¿í 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 øåðòïóë 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 øåðòïóëäó 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 “Ауди С 4” 
їлгїсїндєгї, мамлекеттик белгиси “05KG523ABC” сандуу 

автоунаа, 1991-жылы єндїрїштєн чыгарылган, кїмїш 
(серебристый) тїстєгї. 

Автоунаанын баштапкы баасы 84 750 
(сексен тєрт миў жети жїз элїї) сом. 

À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 2022-æûëäûí 23-ìàðò ê¿í¿ ñààò 9.00äº 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 øåðòïóë 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 øåðòïóëäó 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

УВЕДОМЛЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

18 февраля 2022 года директор ОАО «Центральные 
Ремонтные Мастерские» - Демешко В.П. увеличил долю в 

уставном капитале общества на 6,47%, доля «до» – 49,0%, 
доля после 55,47%.

ОАО «КАМИ МОТОРС»
Ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè äîëè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 

ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ» Àáèëüïåèñîâîé Àìàíäû Äþëà
Å¸ äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 0 îò óñòàâíîãî êàïèòàëà

Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 0,0589% îò 
óñòàâíîãî êàïèòàëà (60 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äàòà ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 18 ôåâðàëÿ 2022 ã., Íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.

ОАО «ГРУППА К51»
Ñîîáùàåò îá èçìåíåíèè äîëè ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ 

«Ãðóïïà Ê51» Àáèëüïåèñîâîé Àìàíäû Äþëà, â óñòàâíîì 
êàïèòàëå äî÷åðíåé êîìïàíèè ÎÀÎ «Êàìè Ìîòîðñ» .

Å¸ äîëÿ äî èçìåíåíèÿ ñîñòàâëÿëà 0 îò óñòàâíîãî êàïèòàëà
Äîëÿ ïîñëå èçìåíåíèé ñîñòàâëÿåò 0,0589% îò 

óñòàâíîãî êàïèòàëà (60 ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé).

Äàòà, ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – 18 ôåâðàëÿ 2022 ã., Íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü 1 àêöèè - 1 ñîì.



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 ¹149. Íóñêàñû 12480

Áàñóóãà 21.02.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  22-февралы 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Æûëàëäû àéûë ºêìºò¿í¿í 
Êðàñíûé-Ìàÿê àéûëûíûí 
Òåìèðáàåâ À. ¹27 ¿é¿í¿í 

òóðãóíó Æóíóñîâà 
Êûçäàðêàí Ñàòèêóëîâíàãà 

òààíäûê æåð ó÷àñòîãóí 
ñàòóó æàíà ñàòûï àëóó 

æºí¿íäº êåëèøèìè 
(30.05.2009-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-632

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé 
×Ï ¹6934 ÏÏ (ÊÊ, ÏÍ, ÇÖ...) 

ðåã. ¹935 îò 22.12.1998 ãîäà 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 

ðàéîííûì óïðàâëåíèåì ïî 
çåìëåóñòðîéñòâó íà èìÿ 

Êàáàåâîé Äæàíûëáó ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-282

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåðèÿ × ¹167450 íà èìÿ 
Ìóðàòàëèåâà Ðóñòàìà 
Àíäàøîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-285

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Þñóïîâ 
Àëèøåð Àëèêîâè÷ êîä 

ÎÊÏÎ 30675600 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-288

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåðèÿ × ¹073856 íà èìÿ 

Äîñìàõîíáåòîâîé Êóëáàéðû 
Àêûëáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-287

Îø øààðûíäàãû Ìàìûðîâ 1/1 
êº÷ºñ¿í¿í òóðãóíó Æîðîáàåâà 

Æàíàðà Àêèìáàåâíàãà 
òààíäûê êîä ÎÊÏÎ 27718292 

æåêå èøêåðäèê ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-612

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåì. ó÷. 
× ¹469865 (îò 31.07.2013 ã.) 

íà èìÿ Áºð¿áàåâà Àáäèæàïàðà 
Áàêàëáàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-283

Øàïûåâ Àáäèìàëèê 
Àéîðîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå 

ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ¹89 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-284

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект Регионального Экономического Развития 

объявляет конкурс на вакантную позицию:
CПЕЦИАЛИСТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ, ñîöèîëîãèè, ýêî-
íîìèêè èëè â ñìåæíîé îáëàñòè;

• Îïûò ðàáîòû â ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòàõ â êà÷åñòâå ñïåöèà-
ëèñòà ïî ìîíèòîðèíãó è îöåíêå, íå ìåíåå 5 ëåò;

• Îïûò ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, ðàçðàáîòêè ìåòîäîëîãèè                 
èññëåäîâàíèé, èíñòðóìåíòàðèÿ èññëåäîâàíèé;

• Íå ìåíåå 3-õ ëåò îïûòà ðàáîòû è çíàíèÿ â îáëàñòè ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ è ìîáèëèçàöèè ñîîáùåñòâ;

• Îïûò ïîäãîòîâêè àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ, ñâîäíîé èíôîðìàöèè;
• Îïûò â ïîäãîòîâêå èíôîðìàöèîííûõ êàìïàíèé è àíàëèòè÷åñ-

êèõ èññëåäîâàíèé;
• Îïûò ðàáîòû è òåõíè÷åñêèå íàâûêè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè ñîîò-

âåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè è ïðîöåäóðàìè ÂÁ è/èëè äðóãèõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ äîíîðîâ;

• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè, âëàäåíèå 
àíãëèéñêèì ÿçûêîì-ïðåèìóùåñòâî;

• Íàâûêè ðàáîòû ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft Office.

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 10 ìàðòà 2022 ã. 

Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ 
ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò ¹11
òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05, 30-17-78

ôàêñ: + 996 (312) 62-47-48,
e-mail: zakupki@aris.kg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Т.Їмєталиев к., 101 
дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын 

административдик имаратын капиталдык оўдоо» 
объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин 

(жылуулук менен камсыздоо системасын, тосмолорду, 
сырткы ыўгайлуулуктарды, агынды жана суу 

тїтїктєрїн капиталдык оўдоо) сатып алуу боюнча 
РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 16-мартын-
да саат 17.00гє чейин сынак документтерин кабыл алуу-
єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Сынакка чейинки конференция 2022-жылдын 9-мар-
тында саат 15.00дє видеоконференция тїрїндє єтєт. Кон-
ференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык коорди-
наторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 22-мартында 
саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй пр., 168 дареги 
боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
кабыл алынбайт жана каралбайт.

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2022-жыл-
дын 22-мартында саат 14.00дє ачылат.

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 те-
лефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы ар-
кылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

«Ак-Босого-Турак жай сактык 
кредиттик компаниясы» (мындан ары 

«коом») ачык акционердик коому 
2022-жылдын 15-мартында саат 10.00дє 

Бишкек шаары, Исанов  кєчєсї, 87 дарегиндеги 
2-кабатта акционерлеринин тємєндєгїдєй 

кїн тартиби менен акционерлердин кезексиз 
чакырылган жалпы чогулушу боло тургандыгын 

маалымдайт:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñû æºí¿íäº.
2. 2021-æûëäàãû êîîìäóí áàøêàðìàëûãûíûí æûë-

äûê îò÷¸òóí áåêèò¿¿.
3. Êîîìäóí 2021-æûëäàãû ôèíàíñûëûê îò÷¸òóí 

æàíà èøìåðäèêòèí æûéûíòûãû áîþí÷à àóäè-
òîðäóí êîðóòóíäóñóí áåêèò¿¿.

4. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòèí 
áåêèò¿¿.

5. Êèðåøåëåðäè æàíà ÷ûãàøàëàðäû áºë¿øò¿ð¿¿ 
æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë àëóó.

6. Ò¿ðä¿¿ ìàñåëåëåð.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî ñààò 9.00äº áàøòàëûï, 
ñààò 10.00äº àÿêòàéò. 

Êîîìäóí àëäûí àëà áîëî òóðãàí æàëïû ÷îãóëó-
øóíóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí òºìºíê¿ äàðåêòåí òàà-
íûøñà áîëîò: Áèøêåê øààðû, Èñàíîâ êº÷ºñ¿, 87, 
2-êàáàò. 

Настоящим ОАО 
«Жилищно-сберегательная 

кредитная компания Ак-Босого» 
(далее «Общество»)
 информирует о том, что 

15 марта 2022 года в 10.00 ч. по адресу: 
г.Бишкек, ул.Исанова, 87, 2 этаж, состоится 

годовое общее собрание акционеров Общества с 
нижеследующей повесткой:

1. Î ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Ïðàâëåíèÿ Îá-

ùåñòâà çà 2021 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè 

è àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî èòîãàì äåÿòåëü-
íîñòè Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.

4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà Îáùåñòâà íà 
2022 ãîä.

5. Ïðèíÿòèå ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè 
è óáûòêîâ.

6. Ïðî÷èå âîïðîñû.

Âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè àêöèî-
íåðîâ ñ 9.00 äî 10.00 ÷àñîâ.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðåäñòîÿùåãî îáùåãî ñîáðàíèÿ 
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Èñàíîâà, 87, 2 ýòàæ.

"НУР ТЕЛЕКОМ" ЖЧК 
2022-жылдын 4-мартынан тартып Кувейт Stc 

жана Грузия Geocell тїйїндєрїндє 
“НУР Телеком” тармагынын роумингдериндеги 

бардык абоненттери їчїн роуминг 
кызматтарына абоненттик тарифтердин 

тємєндєтїлє тургандыгы жєнїндє билдирет. 

Ðîóìèíã êûçìàòûí êºðñºò¿¿ æàíà ïàéäàëàíóó 
øàðòòàðû òóóðàëóó êåíåíèðýýê ìààëûìàòòû êîì-
ïàíèÿíûí ðàñìèé www.o.kg æå Î! Ñàòóó æàíà òåé-
ëºº êå¢ñåëåðèíåí áèëå àëàñûç. 

ÊÐÌÒæÁÌÊ êàðàøòóó 
ÌÁÀíûí “Íóð Òåëåêîì” Æ×Êñû: 

¹16-0062 ÊÐ, ¹16-0063 ÊÐ ëèöåíçèÿëàðû 

ООО «НУР ТЕЛЕКОМ» 
уведомляет о снижении абонентских 

тарифов на услуги роуминга для 
всех абонентов сети «НУР Телеком» 

в роуминге в сетях Кувейт Stc и Грузии Geocell 
с 4 марта 2022 года.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ óñëóãîé ðîóìèíãà 
Âû ìîæåòå óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîì-
ïàíèè www.o.kg èëè â îôèñàõ ïðîäàæ è îáñëó-
æèâàíèÿ Î!

Ëèöåíçèè ÃÀÑ ïðè ÃÊÈÒèÑ ÊÐ: 
ÎÎÎ «ÍÓÐ Òåëåêîì»: 

¹16-0062-ÊÐ, ¹16-0063-ÊÐ.
Ñ-440



Жакшы кыз – жакадагы кундуз

– Чынара айым, Єзбекстанга 
барган иш сапарыўыздын жы-
йынтыгы кандай болду?

– Єзбекстанга болгон иш сапа-
рым жемиштїї аяктады. Эў би-
ринчи туризм тармагында кызмат-
ташууну єнїктїрїї боюнча сїйлє-
шїїлєрдї жїргїздїк. Баарыбызга 
белгилїї, Баткен облусунун Ка-
дамжай районунун аймагында Єз-
бекстандын Шахимардан анклавы 
жайгашкан. Ал жерде Мухаммед 
(САВ) пайгамбардын кїйєє ба-
ласы, тєртїнчї халиф Хазрат-
Алинин (Аллах андан ыраазы 
болсун) мїрзєсї бар деп айтышат. 
Ыйык деп эсептелген мїрзєгє Єз-
бекстан аркылуу мусулман єлкєлє-
рїнєн зыярат кылууга келе турган-
дардын саны арбын экен. Мындан 
улам Кыргызстан аркылуу турист-
тик каттамдарды уюштуруп, Базар-
Коргон районундагы Арстанбапка 
да саякат кылуу мїмкїнчїлїгїн 
тїзсєк дейбиз. Туристтерге дїй-
нєлїк стандартка ылайык кызмат 
кєрсєтїп, коопсуздукту камсыз-
доого мамлекет дыкат кєўїл буруп, 
бардык жактан алгоритмдерди иш-
теп чыгып, аны иш жїзїнє ашы-
ра турган болсок, жеўиши да, же-
миши да биз тарапта болмок. Тей-
лєєнїн бардык тїрїн – “эконом”, 
“комфорт”, “люкс” системаларын 
сунуштасак, туристтер єзїнє ыў-
гайлуусун тандап, зыяратка келип 
кете берет. Адегенде чек арага чу-
кул Наманган, Фергана, Андижан 
райондорунун элин турист ката-
ры кабыл ала турган болсок, мам-
лекеттин капчыгына салымы зор 
болот деп ойлойм.

Мындан сырткары, Тїркия ме-
нен биргеликте эў кєп пахта єн-
дїргєн Жалал-Абадда боёк єн-
дїрїїчї филиал ачууну пландап 
жатабыз. Аны ишке ашыруу їчїн 
Базар-Коргондогу пахтаны кайра 
иштетїїчї заводдорду кыдырып 
кєрїп, аларды заманбап техника 
менен камсыздап, єндїрїї кубат-
туулугун жогорулатып, сырьёну 
башка жакка арзан кетирбей, єзї-
бїздє текстиль заводун ачууга то-
лук мїмкїнчїлїк бар экенине кє-
зїм жетти. Белгилей кетчї нерсе, 
биздин пахтанын сапаты єзбектер-
дикине караганда жогору экени та-
лашсыз. Учурда Тїркия, ошондой 
эле Италия єўдїї Европа єлкєлєрї 
сатып алууга кызыкдар болуп, ке-
лишимдин негизинде иштеп жат-
кандар кєп. Аймактагы бир нече 
заводдордун ар бири кїнїнє 20-
30 тоннага чейин пахтаны кайра 
иштетет. Эгер анын сапатын дагы 
да жакшыртып, экспортко чыгар-
сак болот. Базар-Коргон шаарынын 
мэри инвестор тартып келїї ара-
кетимди колдоп, бардык жактан 
кызыкдар экенин билдирип: “Ко-
луўарга кол, бутуўарга бут болуп 
иштеп берели. Элди жумуш менен 
камсыздап, шаарды єнїктїрєлї”,  
деп колдой турган жакшы ниетин 
билдирди. Элине чындап кїйгєн, 
жигердїї иш алып барууга далалат 
кылган шаар башчысына ыраазы-
чылык билдирем.

– Кыргыз Республикасына 
инвестиция сала турган по-
тенциалдуу мамлекеттер кай-
сылар?

– Инвестор эў эле биринчи 
єзїнїн пайдасын ойлойт. Бул, 

албетте, табигый кєрїнїш. Ал 
їчїн пайданын кєлємї жана ке-
пилдик абдан маанилїї. Биз ин-
весторлорго жакшы шарт тїзїп, 
аларга системалуу атайын сунуш-
тарды бере турган болсок, мен ой-
лойм, эў эле биринчи Тїркия кел-
мек. Тїрктєр иштерман калк келет, 
алар талыкпаган эмгектин айынан 
кїчтїї мамлекет боло алды. Ми-
салы, кошуна Казакстан жана Єз-
бекстанга келген инвестициянын 
60 пайызы Тїркиядан тартылган. 
Кошуналар тїрктєрдї инвестор ка-
тары тартып, экономикасын єстї-
рїї менен биргеликте ишкана, за-
вод, фабрика куруунун сырларын 
їйрєнїп, акылын пайдаланып жа-
тышат. Келген инвесторду кармап 
калуу жана кызматташууну єнїк-
тїрїїгє бардык тараптан аракет-
тери кїч. 

– Жеўил єнєр жайын эконо-
миканын артыкчылыктуу тар-
магы катары сыпаттап келебиз. 
Биз бул тармакты дагы  кантип 
кеўейтсек болот?

– Бул суроонун жообу да кошу-
на єлкєлєр менен болгон жылуу 
мамиленин негизинде турат. Тар-
мактын ишинин солгундашында 
чек ара кєйгєйї бар. Учурда Єз-
бекстан жеўил єнєр жайы боюн-
ча натыйжалуу иштерди алып ба-
рууда. Алар Европа мамлекеттери 
жана Орусия менен экономикалык 
карым-катнашын жакшыртып, єн-
дїргєн товарларын да кыйла тємєн 
баада сунуштап иштеп жатышат. 
Анткени, кошуна єлкєдє жумуш-
чу кїчї арзан. Акыркы эки жылда 
биздин єндїрїштїн дээрлик 30 па-
йызын тартып кетишти. Ал тургай, 
учурда биздин кєп ишкерлер ошол 
жакка кирип иштеп жатышат.

– Ишкерликтеги сырларыўыз 
тууралуу айта кетсеўиз?

– Бардык иште кыйынчылыктар, 
тоскоолдуктар, сыноолор, тобокел-
диктер болот. Эгер адам чынчыл, 
чыдамкай, кєрєгєч, иштерман, 

сабырдуу, тырышчаак жана тобо-
келчи болбосо, ишкерлик менен 
алектенбей эле койсо болот. Мы-
на ушул сапаттарыў менен бардык 
кыйынчылыктарды жеўип єтєсїў. 
Менин дагы ишкерликтеги сапа-
рымда кыйынчылыктар да, же-
ўиштер да болду. Анын баарын 
тажрыйба жана жєндємїм менен 
жеўип келе жатам.

– Учурда кандай ишканалар-
ды иштетип, жетектеп жатасыз?

– Биздин “Brand Chiki” деген же-
ке компаниябыз бар. Учурда Єз-
бекстан, Казакстан жана Тажикс-
тан менен кызматташып жатабыз. 
Чек ара маселеси тоскоолдуктар-
ды жаратып жаткандыктан, учурда 
атайын онлайн системанын неги-
зинде иштеп баштадык. Бул плат-
формада жеке биздин компания-
нын товарлары гана эмес, бизде 
єндїрїлгєн башка ишканалардын 
товарларын да онлайн сатуу боюн-
ча сунуштарды берїїдєбїз. Ишка-
набыз кеўейип, Єзбекстанда жа-
на бир катар башка мамлекеттер-
де иштеп баштады. Жакынкы кїн-
дєрї Грузия менен сїйлєшїї пла-
ныбыз бар. Буюрса, жыйынтыктар 
биз кїткєндєй болушуна ишенем.

Бул кадимки Кытайдагы “Алиба-
ба” сыяктуу онлайн базарды ишке 
киргиздик. Бул платформада Кыр-
гызстанда єндїрїлгєн товарларды 
сатууга басым жасалат. Жадагалса, 
кыймылсыз мїлк менен соода кыл-
са болот. IT тармагын мыкты єз-
дєштїргєн кыргыз жаштары менен 
биргеликте єтє чоў команда топто-
дук. Кїндєн-кїнгє жумушчулар да, 
кардарлар да кєбєйїп жатат. 

– Ишкерликтин кєп тарма-
гы боюнча иш алып баруу ай-
рыкча аял кишилер їчїн кы-
йын эмеспи? 

– Єтє кыйын. Анын баарын 
алып кетїї їчїн адамда каалоо, 
эрк болуп, талыкпаган эмгек кы-
луу керек. Убакытты туура пайда-
лануу менен баарына жетишїїгє 

Чынара МАМАЖАКЫПОВА:

“ЭЛИМЕ МУРАС 
КАЛТЫРГЫМ КЕЛЕТ”

болот. Мен бала кезден дизайнер 
болуу кыялы менен єстїм. Ал эми 
дизайнерлер жаратман адамдар. 
Ойго кандай идея келсе, ошону 
ишке ашырууга болгон аракетим-
ди жумшайм. Адамдын аракетин-
де иреттїїлїк да сєзсїз болушу ке-
рек. Мисалы, мен бир долбоорду 
аягына чыкпай туруп, башка ишке 
кол сунбайм. Бир ишти системага 
салып коюп, анан башка долбоор-
го аракет кылам.

– Демек, дизайнерлик сизге 
табияттан берилген экен да?

– Энем колунан кєєрї тєгїлгєн 
чебер болгон. Дизайнерлик єнєр 
мага энемден єткєн. Ал жасаган 
шырдак, ала кийиздерди турист-
тер кымбат баада сатып алып ке-
тишчї. Энеме кїнї-тїнї жардам 
берип жїрїп, чеберчиликтин сыр-
ларын жаштайыман єздєштїргєм. 
Ийгиликке жетишимде энемдин 
салымы эбегейсиз. Дизайнерлик 
єнєр да акындар ыр жазгандай эле. 
Эргїї качан келерин билбейсиў. 
Жаўы идеялар, жаўы дизайндар 
кїн болобу, тїн болобу ойго кел-
генде дароо кагазга тїшїрє калчу-
мун. Анан калса, тигилген кийим-
дин сапатына абдан кєўїл бурам. 
Мурда єзбек, казак жана тажик-
тер менен кызматташып жїргєндє 
алар да, биздин кийим-кеченин са-
патына абдан суктанышчу. Кошу-
на єлкєлєрдє биздин товарларга 
суроо-талап жогору болчу.

– “Аярзат” коомдук бирик-
месин негиздеп, кєп кайрым-
дуулук иштерди жасап келе жа-
тасыз. Бирикме жєнїндє айтып 
берсеўиз? 

– Кєптєн бери кайрымдуулук 
кылып келем. Динди єз ордунда 
карманганым їчїн, адам тапкан 
пайдасынын 30 пайызын муктаж-
дарга берсин дегенди абдан туу-
ра кабыл алам. Жашоодогу эў жа-
кын адамым – энекем дїйнєдєн 
єткєндєн кийин атайын бирик-
мени негиздеп, 2020-жылдын ба-
шында расмий каттоодон єтїп, 
иштеп баштаганбыз. “Аярзаттын” 
ишинин башталышы пандемияга 
туш келип калды. Вирус кїчєгєн-
дє єлкєдє кандай кырдаал тїзїл-
гєнї баарыбызга белгилїї. Элдин 
дары-дармекке, вирустан коргоочу 
костюмдарга болгон муктаждыгы 
болуп кєрбєгєндєй кїчєдї. Биздин 
ишкана буюртманын негизинде 
керектїї буюмдарды башка мам-
лекеттерге сатып, єз мекенибиз-
де болсо акысыз таратып жаттык. 
Єз ємїрїбїздї тобокелге салып, 
кєп кыйынчылыктарды баштан єт-
кєрїп иштедик. Бир эле максат – 
бирикмени жакшы ниет менен ач-
кандыктан, эл кыйналып турган-
да жардамым тийсин дедим. “Аяр-
затты” негиздеп жатканда жїрє-
гїмдє элдин кызыкчылыгынан єз 
кызыкчылыгымды эч качан бийик 
койбойм деген тилек болду. Бар-
дык нерсе ниетке жараша болот 
экен. Сооп иштерди жасоону Ку-
дай буйруду, шїгїр. Кээде садага-
ны ачык берген да пайдалуу болот 
экен. Анткени, биздин артыбыздан 
дагы кєптєгєн фонддор тїзїлдї, 
жакшы иштердин учугу уланды. 
Мындан сырткары биздин бирик-
меде материалдык гана эмес, мо-
ралдык, укуктук, психологиялык 
жардамдар да берилет. “Аярзатка” 
кєбїнчє аялдар кайрылат. Аталы-
шынан улам аялдарга гана жардам 
берилет болуш керек деген ой туу-
ра эмес. Биз “аярлуулардын” баа-
рына жардам колун сунабыз. “Аяр-
зат” Кыргыз Республикасынын 7 
облусунда жигердїї иштерди алып 
барат. Учурда бирикме кеўейип, 
дїйнєнїн 48 шаарында єкїлчї-
лїктєр ачылды. Негизги максат 
– мигранттарга колдоо кєрсєтїї. 
Материалдык жана моралдык жак-
тан колдоого муктаж мигранттар 
кайрылса болот. Кайсыл шаарда 
кыргыздар кєп болсо, ошол жак-
тарга єкїлчїлїк дайындоого ара-
кет кылдык. Мисалы, Тїркиянын 
эки шаары – Стамбул жана Анка-
ра, Орусиянын їч шаарын камты-
дык. Мекенден алыста жїргєн ме-
кендештерге бардык тараптан кол-
доо кєрсєтїп, укуктук жактан да 
камкордукка алабыз.

– Айылдаштарыўызга кандай 
колдоо кєрсєтїп келесиз?

– Айрыкча, жаштарды кол-
доо мен їчїн приоритет. Талант-
туу, шыктуу, жєндємдїї жаштар 
айылдан кєп чыгат эмеспи. Жак-
шы долбоорлорду колдоого дайы-
ма даярмын. Мектеп окуучулары, 
мугалимдер, милиция кызматкер-
лери, дарыгерлерден жардамым-
ды аябайм. Єзїм окуп бїтїргєн 
мектептин алдыўкы окуучулары-
на стипендия берип келем. Жа-
кында эле атайын сынак жарыя-
лап, жеўїїчїлєргє бир миллион 
сом ыйгардым. Бул каражат тан-
далып алынган мыктыларга 100 
миў сомдон бєлїнїп берилет. Не-
гизги максат – айылдагы идирек-
тїї жаштарга стимул берїї.

– Ата-энеўиз, їй-бїлєўїз туу-
ралуу айтып берсеўиз?

– Атам кыйын киши болгон. Кєп 
жылдар бою Єзбекстан, Казакс-
тан, Тажикстан жана Орусия ме-
нен кызматташып, сїйлєшїїлєр-
дї жїргїзїп, Алай районундагы 
дїкєндєрдї керектїї товарлар ме-
нен камсыздап турган. Менин да-
гы соодага ыктап, башка мамле-
кеттер менен мамиле тїзє билїї 
жєндємїмдї атам калыптандырган 
десем болот. Анткени, атам мени 
башка єлкєлєргє кєп алып чыкчу. 
Ошол мезгилде сооданын кїўгєй-
тескейин кєрїп, кєзїм бышкан 
экен. Кайсы эл менен кантип сїй-
лєшїш керектигин да їйрєнгєн 
экенмин. Дїкєндєрдї єзїм реви-
зия кылып, товарлардын єтїм-
дїїлїгї, сапатына да баам салып 
жїрїп єстїм. Сатуучуларга туура, 
так маалымат берчїмїн. Ал кезде 
калькулятор да жок, совет доорун-
дагы эсептегичтер менен иштегем.

Энем болсо мыкты чебер бол-
гондуктан, дизайнерлик єнєр-
дї алып калдым. Башкача аял 
эле. Бизди чыныгы энелик мээ-
рим менен єстїрдї. Адамдык са-
паттары абдан мыкты эле. Эч ка-
чан бирєєнї жамандап же арты-
нан сїйлєгєнїн кєргєн эмеспиз. 
Кесиби боюнча медицина кыз-
маткери.  Бирок, атам иштешине 
уруксат бербей, їйдє болду. Кийин 
кєп жыл рак оорусу менен алыш-
ты. Бул мезгил биз їчїн абдан оор 
болду. Энебиздин айыгып кетиши 
їчїн болгон аракетибизди жумша-
дык. Тилекке каршы, балдарынын 
сыйын кєрє турган мезгилде дїй-
нєдєн єттї. Бейишин тилеп, дуба 
кылгандан башка аргабыз жок. Їй-
бїлєсїн тыкан, їйїн жылуу кар-
мап, бардык жагынан тєп келиш-
кен аял болчу. Бир туугандардан 
тєртєєбїз. Эки уул, эки кызбыз, 
мен їчїнчїсїмїн. Бир тууганда-
рымдын баары билимдїї адам-
дар: эжем 7 тилде эркин сїйлє-
гєн, окумуштуу даражасындагы 
инсан. Учурда Тїркияда доктор-
лук илимин жактап жатат. Агам 
менен иним дагы жогорку билим-
дїї. Негизи эле, биз билимге ба-
сым жасаган їй-бїлєбїз. “Эжени 
кєрїп, сиўди єсєт” дегендей, ме-
нин билим алышыма эжемдин са-
лымы зор. Эжеме карап тїздєнєм.

– Алгач кайсыл жерде иште-
генсиз?

– Мен барды да, жокту да кєрїп 
єстїм. Бала кезимден акча ме-
нен иштеп, анын энергиясын сез-
дим. Барчылыкта жашадык. Би-
рок, Союз таркаган мезгилде атам 
ооруп, жумуштан чыгып калды. 
Кєп кїтїлбєгєн окуялар болуп 
кетти. Кыйын кырдаал тїзїлїп, 
ата-энеме жардам берїї керек бол-
ду. Мектепти аяктап, университет-
ке тапшырдым. Эртеў менен окуп, 
тїштєн кийин сатуучу болуп иш-
тедим. Жумушумду кылдат атка-
рып, абдан жакшы натыйжага жет-
тим. Муну кєргєн башка ишкерлер 
да мени менен кызматташууга кы-
зыкдар боло башташкан.

– Канча баланын энесисиз?
– Тєрт балам – їч уулум жана 

кызым бар. Жакшы ийгиликтерге 
жетишип, мени кубантып турушат. 
Єз кезегинде мен дагы балдарыма 
колумдан келген колдоону берген-
ге аракет кылам.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

Єлкє їчїн керектїї долбоорлорду иш жїзїнє ашырууда 
єз алдынча аракет кылып, бир топ кайрымдуулук 
менен колдоо иштерин жїргїзгєн, “Brand Chiki” жана 
“Аярзат” коомдук бирикмелеринин негиздєєчїсї Чынара 
Мамажакыпова менен єзї жана ишмердїїлїгї тууралуу 
маек курдук.
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