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ПАРИЖДЕГИ КЫРГЫЗ
СЇРЄТЧЇЛЄРЇНЇН КЄРГЄЗМЄСЇ

№148 (3327)

ДЫЙКАНДАР ЖЕР
САЛЫГЫНЫН БАРДЫК
ТЇРЇНЄН БОШОТУЛДУ

Кечээ Франциянын борбору Парижде кыргызстандык
сїрєтчїлєр Айып Алакунов жана Кыял Аккїчїкованын
“Салттуулук менен заманбаптуулуктун аралыгында”
аттуу сїрєт кєргєзмєсї ачылды. Бул тууралуу
Франциядагы элчи Садык Шер Нияз билдирди. Кєргєзмєнї
уюштуруу иштерине “Айтыш”коомдук фонду жана
элчилик кємєктєшкєн. Сїрєт кєргєзмє Париждеги 55
bellechasse арт-галереясында 12-декабрга чейин єтєт.

3-БЕТТЕ
Кубан Адыл уулу:

“МЫЙЗАМСЫЗ
БАЙЫГАН
ФАКТЫЛАР АЧЫККА
ЧЫГУУДА”

– эгемендїї доордун гезити
2022-ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ 6 АЙЫНА
ЖАЗЫЛУУ ЖЇРЇП ЖАТАТ.

Баасы накталай тєлєм – 1119,78 сом,
которуу аркылуу – 1100,13 сом.
“Нормативдик актылар” журналына жазылуу баасы:
накталай – 1480,19 сом,
которуу аркылуу – 1454,22 сом.

ВИРУСОЛОГИЯЛЫК
ЛАБОРАТОРИЯЛАР ИШКЕ БЕРИЛЕТ
Санитардык-эпидемиологиялык
департаментинин сыноочу
лабораториялык борборунун
жетекчиси Айгїл Жумаканова
2022-жылдын 15-январында єлкєдє
10 вирусологиялык лаборатория
ишке бериле тургандыгын билдирди.
Учурда курулуштары жїрїп жаткан
лабораториялар Ысык-Ата,
Сокулук, Жайыл, Ноокат, Ноокен
райондорунда, Талас, Каракол,
Жалал-Абад, Баткен шаарларында
жайгашкан. Аларда коронавирустан
башка да жугуштуу ооруларды
аныктоого мїмкїнчїлїк болот.

5-БЕТТЕ
КАРДАРЛАРДЫН
ДАТТАНУУЛАРЫ
КЄЗ ЖАЗДЫМЫНДА
КАЛБАШЫ КЕРЕК

8-БЕТТЕ
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ЖЕМКОРЛУКТУ ООЗДУКТООГО
САЯСИЙ ЭРК ЖЕТИШТЇЇ

Президент Садыр Жапаров
9-декабрда Коррупцияга каршы
кїрєшїїнїн эл аралык кїнїнє
байланыштуу кайрылуу жолдоду.
Мамлекет башчысы кайрылуусунда азыркы ааламдашуу,

пандемия шарттарында жемкорлукка каршы кїрєшїї маселелери актуалдуу бойдон калып
жаткандыгын, бул мамлекеттик
мекемелер менен коомдук турмуштун туруктуулугуна коркунуч туудураарын белгилеген.

"Жыл сайын 9-декабрда белгиленїїчї Коррупцияга каршы кїрєшїїнїн эл аралык кїнїн утурлай, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун Коррупцияга каршы конвенциясынын
жоболорун ишке ашыруу боюнча аракеттерди улантып жатат.
Кыргызстан єзїнїн эл аралык
милдеттенмелерин аткарууда
БУУнун кеўсеси менен биргеликте жогоруда аталган документтин
алкагында талдоо-изилдєєлєрдї
ийгиликтїї жїргїздї. Мындан
тышкары, мамлекетибиз башка
эл аралык антикоррупциялык
уюмдардын да иш-чараларына
жандуу катышууда",- деген
Садыр Жапаров, келечекте єлкєбїздї Европа Кеўешинин Жемкорлукка каршы кїрєшкєн єлкєлєр тобуна киргизїї мїмкїнчїлїгї иликтенип жаткандыгын
кошумчалаган.

Президент белгилегендей,
учурда мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу тартибин єзгєртїї, андагы
маалыматтарды текшерїїнї
жакшыртуу, жемкорлук кєрїнїштєрїнє катыштыгы барларды расмий кызматтарга
жолотпоо, бул маселелерди чечїїгє коомчулуктун катыштыгын кеўейтїї маселелери каралууда.
Мамлекет башчысы Садыр
Жапаров кайрылуусунда мыйзамдардын коррупцияга каршы
кїрєшїї боюнча чаралары менен аракеттенїї тартиби толук
жєнгє салынбай, мамлекеттик
органдардын, кызмат адамдарынын жоопкерчилиги так белгиленбегендиктен, жемкорлорго
каршы жїргїзгєн кїрєш натыйжа бербей жаткандыгын белгилеген.

Ошондуктан, Башкы прокуратурага „Коррупцияга каршы аракеттенїї жєнїндє“ мыйзамдын
жаўы долбоорун иштеп чыгуу
тапшырмасы берилгендигин,
жаўы жылдын башталышы менен дагы кєптєгєн долбоорлорду жїзєгє ашыруу планы тургандыгын билдирген.
“Биз єлкєдєгї жемкорлукту
жоюу саясатына зор маани берип, сєзсїз ишибиздин єтєєсїнє чыгабыз. Єлкєнїн єнїгїїсїнє залакасын тийгизип жаткан
коррупциялык кєрїнїштєрдї ооздуктоого саясий эрк жетиштїї! Биздин бул жааттагы
иш-аракеттерибиз элибиздин
жашоо-турмушунун сапатын кєтєрїїгє, мамлекеттик аппараттын ишин жакшыртууга, бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу сарптоого багытталат!» – деген Садыр Жапаров.

картасы»); 2022-2024-жылдарга «Алматы – Бишкек» Экономикалык коридорунун референс лабораторияларын єнїктїрїї боюнча иш-чаралар планы; Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети жана Казакстан Республикасынын Єкмєтї ортосундагы Борбор Азия
регионунун коопсуздугун камсыздоого аскердик-техникалык
кємєк кєрсєтїї жєнїндє келишим; «Ак-Тилек» жана «Карасу»
автожол єткєрїї пункттары аймагында индустриалдык соодалогистикалык комплексин тїзїї
жана иштетїї боюнча биргелешкен иш-чаралардын планы тууралуу документтерге кол коюлду.

Казакстан Республикасынын
Президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргыз Республикасын парламенттик шайлоолордун ийгиликтїї єткєрїлїшї менен куттуктады жана бир тууган єлкєлєр ортосундагы єз ара мамилелерди єнїктїрїї келечегин белгиледи.
Жолугушууда бир катар актуалдуу маселелер талкууланып,
Кыргыз Республикасынын жарандарынын чек арадан єтїї маселеси да каралды. Анда Акылбек Жапаров Коронавирустук
инфекцияга каршы эмдєє паспортун эки єлкєнїн єз ара таануусун эске алып, Кыргыз Республикасынын эмдєєдєн єткєн
жарандары їчїн Казакстан Республикасынын чек араларын
ачууга кємєктєшїїнї єтїндї.

ЭКИ ЭЛ КУШТУН ЭКИ
КАНАТЫНДАЙ

Министрлер Кабинетинин
Тєрагасы Акылбек Жапаров
7-декабрда Казакстан
Республикасынын Нур-Султан
шаарына жумушчу сапары менен
барды.
Эртеси Акылбек Жапаров жумушчу сапарынын жїрїшїндє Казакстан Республикасынын Премьер-министри Аскар
Мамин менен жолугушту. Анда
экономикалык, логистикалык,
транспорттук, вегетациялык,
суу-энергетикалык жана башка чєйрєлєрдєгї долбоорлорду
илгерилетїї боюнча реалдуу кадамдарды жасоо тууралуу макулдашылды.
Єзгєчє айыл чарба тармагындагы биргелешкен долбоорлорду
ишке ашырууга басым жасалып,
казак тарап кант єндїрїї менен
алектенген кыргыз ишкерлери
менен тажрыйба алмашууга кызыкдарлыгын билдирип, биргелешкен ишканаларды ачуу мїмкїнчїлїгїн кароо сїйлєшїлдї.
Макулдашууларга ылайык казак тарап 1000 тонна кїздїк буудайды жеткирїїгє жардам берет.
Акылбек Жапаров республиканын 12 миў тонна буудайга болгон муктаждыгын айтып, сатып
алууга даяр экенин билдирди.
Ошону менен катар жакын
арада Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасы боюнча
2000 даана автобус ишке киргизилээрин белгиледи. Аскар Мамин Казакстан Республикасында

єндїрїлгєн электр автобустары
їнємдїї, коопсуз жана узак мєєнєткє пайдаланылаары тууралуу
айтып єттї.
Тараптар Кыргыз Республикасынын аймагында дїўбєлїштїрїї борборлорун тїзїї жана иштетїї боюнча биргелешкен иш-чаралар планын
(«Жол картасы»), ошондой эле
2022-жылдын февраль айында
ишке киргизїї пландалып жаткан «Ак-Тилек» жана «Карасу»
автожол єткєрїї пункттары аймагында индустриалдык соодалогистикалык комплексин тїзїї жана иштетїї маселесин талкуулашты.
Аталган долбоорлор эки єлкє
ортосундагы товар жїгїртїїнїн
кєлємїн 2 млрд АКШ долларына чейин жогорулатууга мїмкїнчїлїк ачат.

***
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров Казакстан Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ыкчам башкаруу борборунун иши
менен да таанышты.
Ыкчам башкаруу борборун тїзїїнїн негизги максаты кризистик кырдаал келип чыккан учурда жана аны чечїїдє зарыл болгон ыкчам маалыматты кабыл
алуу, иштеп чыгуу жана каттоого
алуу жана аны талдоону автоматташтыруу болуп саналат.
***
Акылбек Жапаров «Астана» Эл
аралык финансы борборуна жана Казакстан Республикасынын
Санариптик єкмєтїнїн кеўсесине да барды.
«Астана» Эл аралык финансы борборунун негизги максаты
ликвиддїї жана теў салмактуу
капитал рыногун єнїктїрїї болуп саналат.
Санариптик єкмєтїнїн кеўсеси 2021-жылдын сентябрь айында ачылган жана анын курамына кырдаалдык борбор, улуттук
аналитикалык борбор, санариптик трансформация борбору жана
улуттук долбоор кеўсеси кирет.
***
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаровдун жумушчу сапарынын жїрїшїндє
орун алган сїйлєшїїлєрдїн жыйынтыгы боюнча: Кыргыз Республикасынын аймагында дїўбєлїштїрїї борборлорун тїзїї
жана иштетїї боюнча биргелешкен иш-чаралар планы («Жол

ЧЕК АРАЛАРДЫ АЧУУГА
КЄМЄКТЄШЇЇСЇН
ЄТЇНДЇ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров Казакстан Республикасынын Президенти Касым-Жомарт Токаев
менен жолугушту.

ЭКИ ЭЛДИН БИР
ТУУГАНДЫК
МАМИЛЕСИ
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек Жапаров 9-декабрда Казакстан Республикасынын биринчи Президенти - Эл
башы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту.
Акылбек Жапаров жана Нурсултан Назарбаев эки тараптуу
кызматташтыктын бир катар
маселелерин талкуулашты. Єзгєчє соода-экономикалык кызматташтык, товар жїгїртїїнї
кеўейтїї жагдайларына басым
жасалды. Биринчи Президент Эл башы Нурсултан Назарбаев
белгилегендей, эки єлкєнїн ортосундагы мамиле бир туугандык жана коўшулук принциптерге таянат.
Даярдаган
Жылдыз ДЫЙКАНОВА
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Азык-тїлїк коопсуздугу

ДЫЙКАНДАР ЖЕР САЛЫГЫНЫН
БАРДЫК ТЇРЇНЄН БОШОТУЛДУ
Президент Садыр Жапаров жакында єткєн Коопсуздук Кеўешинин
жыйынында жеўилдетилген кредиттер дыйкандарга толук жетпей
жатканын айтып, ал боюнча болуп жаткан коррупцияны катуу
сындаган. Ошондо насыя мындан ары 6 пайыздык їстєк менен
бериле турганын билдирип, ал “жарым жолдо желип кетпей”
дыйкандардын єз колуна жеткирилиши керектигин тиешелїї
бийлик органдарына катуу табыштаган. Андан кєп єтпєй эле айыл
чарбасына байланыштуу єзїнїн Жарлыгын чыгарды.

М

амлекет башчысынын Жарлыгына ылайык дыйкандар менен
фермерлер жер салыгынан толук
бошотулат. Бул дыйканчылыкты
колдоо максатында болуп жатат.
Ошентип, 2022-жылдын 1-январынан баштап дыйкандар сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чєп чабынды жерлерге салык
тєлєбєйт. Президенттин мындай билдирїїсїн жалпы республикабыздын дыйкандары
кубануу менен тосуп алышты.
Алар жакшы иштешсе, дасторконубузда тамак-аш кенен болуп, элибиз азык-тїлїк жактан

коопсуз болоору белгилїї.
Садыр Жапаров келе жаткан
жылы дыйкан менен фермерлерге жылдык їстєгї 6 пайыз
менен гана жеўилдетилген насыялар бериле турганын айтты.
Албетте, бир жылда эле єлкєдєгї бардык дыйкан менен фермерлерге ушундай насыяны жеткирїї мїмкїн эмес.
“Буюрса, биздин эсеп боюнча алдыдагы 3-4 жылда баарыўыздарды толук камсыз кылууга жетишебиз. Биздин негизги максатыбыз сиздерге шарт тїзїп берип, мамлекетти тамак-аш
коопсуздугу менен камсыз кылуу. Буга чейин жерлерибиздин кєпчїлїк бєлїгї айдалбай, эч нерсе себилбей келген. Мындан ары бир гектар
сугат жер болсо да айдалбай
калбашы керек. Жергиликтїї бийликтегилер – айыл
єкмєт башчылары, акимдер,
Президенттин облустардагы
єкїлдєрї бул маселеге керт
башыўыздар менен жооп бересиздер. Ошондуктан, азыртадан катуу кєўїл буруўуздар. “Айыл банк” жана “РСК
банк” менен тыгыз иштей

баштаўыздар”, - деп тапшырма
берди Садыр Жапаров.
Ошентип, Мамлекет башчысы тарабынан дыйкан жана
фермерлердин шыктанып иштєєсїнє мыкты шарт тїзїлдї. Президент белгилегендей,
эгерде жерлер айдап себилбесе, кайдагы азык-тїлїк коопсуздугу? Кыргыз Республикасында азык-тїлїк продукциясы менен жалпы элди камсыз кылып эле тим болбостон,

тескерисинче, экспортко чыгарууга да толук мїмкїнчїлїк
бар. Дыйкан-фермерлер ушундай камкордукка жоопкерчилик
менен мамиле жасап, алган насыяны мурдагыдай той-аш єткєрїїгє жумшап жибербеши керек. Жеўилдетилген насыя биринчиден, дыйкандардын турмуш деўгээлин кєтєрїїгє єбєлгє болсо, экинчиден, мамлекеттин азык-тїлїк коопсуздугун
камсыз кылат.

Мамлекет жетекчиси мындан
ары айланган жылдык каражаты 8 миллион сомго жетпеген
ишкерлер салыктардын бардык
тїрїнєн бошотула турганын
(Соцфонд менен киреше салыгынан башкасынан) да билдирди. Бул чакан бизнес жана ишкерчилик менен аракеттенген эл
їчїн мамлекет тарабынан тїзїлгєн зор материалдык колдоо болуп саналат.
Азизбек ЧАМАШЕВ

Чїй облусунун
Сокулук районунун
Студенческое айылынын
тургуну, “Гїлпери”
дыйкан чарбасынын
жетекчиси Токтокан
АЛЫМСЕИТОВА:

Талас облусунун Талас
районунун Кєк-Ой айылынын
тургуну Алымкул БАЙКИШИЕВ:

Талас облусунун Талас
районунун Кєк-Ой айыл
аймагынын башчысы
Шамил Мурат:

“Кыргыз жайыты” жайыт
пайдалануучулардын
улуттук ассоциациясынын
башкы директору
Абдималик ЭГЕМБЕРДИЕВ:

“ДЫЙКАНДАРГА
УБАГЫНДА
КОЛДОО БОЛДУ”
- Баарыбызга белгилїї болгондой быйыл дыйкандарыбыз
їчїн єтє оор жыл болду. Анткени, жай айларындагы кїндїн
ысыгы, сугат сууларынын жетишсиздиги, кїзїндє жана жазында айдалган эгиндердин тїшїмдїїлїгїн кескин тємєндєтїп жиберди. Мына ушул себептен бир жагынан дыйкандардын
тапкан кирешеси азайса, экинчи
жагынан базарларда айыл чарба продукцияларынын баалары
да жогорулап кетти. Мындан кєрїнїп тургандай дыйкандар да,
кардарлар да жабыр тартышты.
Ошондуктан, Мамлекет башчысынын КРнын Министрлер Кабинетине жер салыгынан бошотууга байланыштуу жергиликтїї бюджеттин жоготууларын
компенсациялап, 2022-жылдан
баштап 2024-жылды кошуу менен айыл чарба жерлерин пайдалангандык їчїн жер салыгын тєлєєдєн бошотуу каралган КРнын
мыйзамын иштеп чыгууга берген тапшырмасын туура чечим
деп эсептейм. Анткени, дыйканфермерлер мына ушундай колдоого муктаж эле.

Жалал-Абад облусунун
Токтогул районунун Ак-Тектир
айылынын тургуну, дыйкан
Майрамбек КАДЫРОВ:

“ТУУРА ЧЕЧИМ
ЭЛГЕ ДЕМ БЕРЕТ”
- Президентибиздин бул Жарлыгын эў туура чыгарылган чечим деп эсептейм. Бул эў биринчи карапайым калкты, анын
ичинен бизге окшогон дыйканфермерлерди колдоо деп тїшїнєм. Себеби, жаан-чачын болбосо кургакчылык болуп, жержемиш жана башкаларга залакасы тиет. Мунун айынан єндїргєн продукциябыз кээде єзїбїздїн чыгашабызды жаппай калган
учурлар болуп калат. Айылдын
эли дыйканчылык, мал багуу менен иштеп, жашап келебиз. Андан сырткары, айыл чарбасында
иштегендерге 6 пайыздык насыя
берилет деп жатат. Бул биз їчїн
эў чоў дем болот. Кымбатчылык
болуп жатканда бул эў туура чечим болду.

“ПРЕЗИДЕНТТИН
ЖАРЛЫГЫ
ЧОЎ СЇЙЇНЇЧ
БОЛДУ”
- Мен дыйканчылык менен
1994-жылдан бери алектенип
келе жатам. Буга чейин мамлекет тарабынан мындай колдоо
болгон эмес. “Їрєндї кандай кылып айдап, кантип сээп жатасыўар? Кандай жардам керек?”, деп бирєє дагы сурачу эмес.
Бул Жарлыкты чыгаруу чечими жалпы дыйкандар їчїн чоў
сїйїнїч болду. Азыркы Президентибиз Садыр Жапаровдун
ушундай жеўилдиктерди берип
жаткандыгы їчїн ыраазычылык
билдиребиз.

“КАРАПАЙЫМ
КАЛККА
КЄЎЇЛ БУРУП
ЖАТКАНДЫГЫНА
КУБАНДЫМ”
- Мен Президенттин дыйкан
менен фермерлерди жер салыгынан бошотуу боюнча Жарлыгын угуп аябай кубандым.
Анткени, єзїм дыйкан чарбасын жетектейм. 3 гектар жерибиз бар. Азыр кїйїїчї май, жер
иштеткен унаалардын тетиктери, жалдаган жумушчулардын
акысы кїндєн-кїнгє кымбаттоодо. 3 гектар жерге жылына
эки жарым миў сомдой каражат тєлєйм. Президент Садыр
Жапаровго рахмат, эў башкысы
дыйкандардын маселесин чечип
берди. Муну карапайым калкка
кєўїл бура баштады деп тїшїнсєк болот.

“МОЙНУБУЗДАГЫ
ЖЇК АЛЫНДЫ”
- Айыл єкмєттєр їчїн жер салыгын чогултуу єтє оор кєйгєй
болчу. Бирєє жериме суу жетпей калды десе, дагы бири тїшїмдєн кур калдым дейт. Айтор, салык тєлєєгє келгенде элге кыйын эле болчу. Алардын
арыз-муўун угуп-кєрїп жатып
кыйнап ала албайсыў. Президент кол койгон Жарлыгынын
негизинде карапайым элге жеўилдик кылуу менен айыл єкмєттєрдїн мойнундагы жїктї
алып койду. Биздин айыл аймакка жер салыгынан 500 миў
сомдой каражат пландалган болчу. Мамлекет тарабынан айыл
єкмєттєрдїн казынасы їчїн дагы ылайыктуу багыттар иштелип
чыгат деген ишенимдемин.
Айтолкун БАДЫРОВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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ЭЎСЕГЕН ЭРКИНДИКТИН КЕЛИШИ
жетти. 21-августта кєпчїлїктїн
каршылыгына туруштук бере албай ГКЧП жеўилгенин мойнуна алып, Г.Янаев ГКЧПнын таратылышы жєнїндє жарлыгын
чыгарат. Аскердик кїчтєр артка
чакырылып, М. Горбачев 22-августта Форосто эс алып жїргєн
жеринен Москвага кайтып келет.
Г.Янаев, В.Крючков, Д.Язов жана
башка бир катар жогорку бийлик
єкїлдєрї камакка алынышат.
Бирок 1994-жылы 23-февралда
Россиянын Мамлекеттик думасынын биринчи чакырылышы
амнистия берип, аларга каршы
кылмыш иштери токтотулган.

1991-жылы 8-декабрда Белоруссиянын Беловежск
токоюндагы Вискули резиденциясында РСФСР,
Белоруссия жана Украина республикаларынын
башчылары Борис Ельцин, Станислав Шушкевич
жана Леонид Кравчук Кєз карандысыз
мамлекеттер шериктештигин тїзїї жєнїндєгї
макулдашууга кол коюшат. Анын кириш
бєлїгїндє “ушул кїндєн баштап СССР эл аралык
укук субъектиси жана геосаясий реалдуулук
катары єз жашоосун токтото турганы”
жазылган. Советтер Союзунда 80-жылдардын
экинчи жарымынан башталган демократиялык
кайра куруу саясаты “СССР” деген улуу
державанын кулашына алып келди. Чындыгында
Беловежск макулдашуусу кол коюлган учурда
баягы бирдиктїї ири мамлекет єзїн жоготуп,
урай баштаган эле.
Демократиянын шарданы менен 1990-жылы СССРдин курамындагы бардык союздук республикалар єз суверенитетин
жарыялоого жетишишти. Эгерде 1991-жылы 19-августта “август
путчу” болбосо балким республикалардын суверенитети мурдагыдай толук курамда болбосо да формалдуу тїрдє дагы кайсы бир мезгилге чейин сакталашы мїмкїн беле, ким билет. Бирок Михаил Горбачев жїргїзгєн
кайра куруу, ачыктык саясатынын аркасы менен канча жылдап
кынаптап курулган тоталитардык советтик системанын белижону бошоп, союздук республикалар мурдагыдай борборго баш
ийїїдєн баш тарта баштаган. Эске салсак, 1990-жылы 3-апрелде союздук республикалардын
союздун курамынан чыгып кетїїгє укук берген мыйзам да кабыл алынат. Совет мамлекетинде жїрїп жаткан демократиялык
процесстердин баары СССРдин
кулашына карай алып баратты.

СУВЕРЕНИТЕТТЕР
ПАРАДЫ
Советтик тоталитардык системада жарым кылымдай кїч менен кармалып араў турган Балтика республикалары їчїн горбачевдук саясат алардын эўсеген эркиндигине эшик ачып
бергендей эле болду. 1989-жылы 26-майда Литва республикасы єз суверенитети жєнїндєгї
декларацияны кабыл алган. Андан кийин Латвия, Эстония да єз
суверенитетин жарыялашат. Балтика республикалары єз суверенитетин жарыялоону 1940-жылы Советтер Союзу тарабынан
оккупацияланган єлкєлєр катары кєз карандысыздыгын калыбына келтирїї деп негиздешкен. Азербайжан Республикасы
да Балтика єлкєлєрїнїн артынан 1989-жылы 23-сентябрда

КПССТИН ЖОЮЛУШУ

суверенитетин жарыялайт. Ал
эми СССРдин єзєгїн тїзгєн
РСФСР Жогорку Советинин президиму 1990-жылы 12-июнда
Россиянын мамлекеттик суверенитети жєнїндєгї декларацияны
кабыл алып жиберерин эч ким
кїтпєсє керек. Айрым саясий
эксперттердин пикиринде мында Борис Ельцин менен Михаил
Горбачевдун жеке саясий каршылаштыгы да кандайдыр деўгээлде тїрткї болгон. Бул кїн азыр
Россиянын мамлекеттик кїнї катары белгиленип калды. 16-июлда Украина, 24-августта Тажикстан, 25-октябрда Казакстан жана
башка республикалар биринин
артынан бири суверенитетин жарыялашат. 1990-жылы 15-декабрда акыркы болуп Кыргызстан
Республикасынын Жогорку Совети “мамлекеттик суверенитети
декларациясы жєнїндє” мыйзам
кабыл алат.
Союз аймагындагы “Суверенитеттер парадынан” кийин
1991-жылы 17-мартта жалпы
элдик референдум болуп, совет элинин басымдуу кєпчїлїгї
СССРдин жаўыланган федерация катары сакталып калышын
колдоп, добуш беришет. Балтика
республикалары жана Армения,
Грузия, Молдовия референдум
єткєрїїдєн баш тартышкан. Референдумга калктын 80%ы катышып, 76,4%ы колдогон.

СССРДИН ОРДУНА ССР
Михаил Горбачев мурдагы
союздук республикаларды формалдуу болсо да баш коштуруп
кармап турган Союздук келишимди даярдайт. Бул келишимге Борбордук Азиянын 5 республикасы, Россия, Белоруссия,

ДЇЙНЄ
ДЇБЇРТЇ
ОМИКРОН РОССИЯНЫН
АЙМАГЫНДА ДА АНЫКТАЛДЫ
Тїштїк-Африка Республикасынан кайтып келген эки адамдан коронавирустун
омикрон-штаммы аныкталды. Бул Россиянын аймагындагы вирустун жаўы тїрї аныкталган алгачкы учур.
Москванын
физика-техникалык

Украина Азербайжан республикалары кол коюшу кїтїлїп жаткан. Литва, Латвия, Эстония, Армения, Молдавия толук кєз карандысыздыкка умтулуу жолуна тїшїп, бул келишимден баш
тартат.
Ошентип мурдагы СССРдин
ордуна 9+1 форматындагы Суверендїї Республикалар Союзу
(орусча ССР) тїзїлмєк. СССРден
ССРге айлануу маселеси НовоОгарев резиденциясында катышуучу єлкєлєр ортосунда талкууланат. Горбачевдун планы
боюнча ССР коргоо жана каржы саясаты бирдиктїї болгон
бирдей укуктагы жана кєз карандысыз мамлекеттер федерациясы катары тїзїлмєк. Бул їчїн
союздук келишим тїзїп, борбордук башкаруучу аппаратын жана
анын Президентин шайлоо зарыл болчу. Горбачев ССРдин єкмєт башчысына ал кезде союздук деўгээлдеги кадыр-барктуу
жетекчи Нурсултан Назарбаевди
ылайыктап, бул боюнча айрым
республика жетекчилери менен
сїйлєшїїлєр да болгон. Ушул турушундагы Суверендїї республикалар союзунун келечеги тумандуу болсо да бул Горбачевдун улуу державанын чачпагын
кармап, бийликти сактап калууга
жасаган акыркы аракети эле.
1991-жылы 20-августта Советтер Союзунун республикаларынын ортосунда жаўы союздук
келишимге кол коюлмак. Бирок 19-августта бул келишимге жеткирбей СССРдеги айрым
жогорку бийлик єкїлдєрї бийликти колго алууга аракет жасашып, бул окуя тарыхта “август путчу” деген ат менен калды. Аны уюштурган СССРдин
партиялык жетекчилигинин бир

институтунун башчысы Павел Волчковдун айтымында вирустун омикронштаммынын Россиянын аймагында катталышы кооптуу жагдайды тїздї.
"Омикрон тууралуу так аныктамалар
азырынча аз болгондуктан дельта тїрї менен салыштыруу эрте. Бирок, окумуштуулардын айтымында коронавирустун бул эки тїрїнїн айкалышы єтє
оор. Єзгєчє илдет менен оорубаган жана вакцина албагандарга кооптуу", - деди Волчков.

ЯПОНИЯДА ЧЕТ ЭЛДИК
ЖАРАНДАРГА ТЫЮУ САЛЫНДЫ
Японияда коронавирустун "омикрон"
тїрїн жугузуп алган 3 бейтап аныкталды. Белгилїї болгондой вирустун бул
тїрїн жугузуп алган жарандардын бири Италиядан кайтып келген. Илдет буга

тобу бул келишим Союздун биротоло кулашына алып келет деп
аны токтотуп калууга єз аракетин кєрїшєт. “Ар бир республика – келишимдин катышуучусу
суверендїї мамлекет” болуп саналаары Келишимдеги негизги
принциптердин бири болчу.

“АВГУСТ ПУТЧУ”
19-августта таў эртеден баштап Совет жетекчилигин билдирїїсї радио-теле аркылуу окулуп, анда СССРдин президентинин укуктары Геннадий Янаевге
єткєнїн, ГКЧП тїзїлгєнїн, анын
чечимдери бийлик органдары
тарабынан кыйшаюсуз аткарылышы тийиштиги жана єлкєнїн
айрым жерлеринде єзгєчє кырдаал киргизїї жєнїндє айтылган. М.Горбачевдун ден соолугуна байланыштуу милдетин аткара албайт деген тїшїндїрмє берип, ал баштаган реформа тупикке такалганын, Советтер Союзун жоюуга багыт алган экстремисттик кїчтєр пайда болгонун
билдирип, чыныгы патриотторду буга каршы турууга чакырган. Москва, Ленинграддын четжакаларына, Таллин, Тбилиси,
Ригага жарыяланган єзгєчє абал
режимин колдоп, аскер кїчтєрїн киргизет. Б.Ельцин ГКЧПга баш ийїїдєн баш тартып, элге
аларга каршы турууга чакырык
таштайт. РСФСР Жогорку Советинин алдына бир нече миўдеген адамдар топтолуп, демократиянын желаргысы менен жаўы
кєз жарган эркин басма сєз єкїлдєрї да ГКЧПга каршы турушат.
ГКЧПны жеўїїдє эркин журналисттердин салымы єзгєчє чоў
болгон. Ошентип ГКЧПнын ємїрї 19-августтан 21-августта гана

чейин єлкєдє Намибиядан жана Перудан келген дипломаттардын тапшырган
анализдеринен аныкталган. Коопсуздук
чараларын кїчєткєн Япония бийлиги
учурда айрым єлкєлєргє виза ачууну,
ошондой эле Африканын 10го чукул єлкєсї менен катташууну токтотуп, чет элдик жарандарга єлкєгє кирїїгє тыюу
салды. Расмий маалыматтар боюнча
учурда коронавирустун “омикрон” штаммы 42 єлкєдє аныкталды.

ОМИКРОНДУН БЕЛГИЛЕРИ
КАНДАЙ?
Коронавирустун омикрон-штаммын
жугузуп алган бейтаптардын денелерине “єзгєчє” исиркектер пайда болот. Бул тууралуу британиялык дарыгер Дэвид Ллойд билдирди. Дарыгердин

ГКЧПнын жеўилиши СССРдин биротоло кулашын тездетти. 23-августта Б.Ельциндин
жарлыгы менен ГКЧПны колдогон Компартиянын ишмердиги Россия аймагында токтотулат.
24-августта Михаил Горбачев
КПССтин Баш катчылыгынан
баш тартып, БКнын мїчєлєрїнє єзїн-єзї таратуу зарылдыгы
жєнїндє кайрылуу жасайт. Август окуяларынан кийин НовоОгорев сїйлєшїїлєрїнє катышкан союздук республикалар да
кєз карандысыз мамлекет катары эгемендигин жарыялай башташты. 1991-жылы 24-августта
Украина, 30-августта Азербейжан, 31-августта Кыргызстан
жана Єзбекстан Республикалары жарыялашкан. 16-декабрда
акыркы болуп Казакстан кєз
карандысыздыгын жарыялайт.
Казак мамлекетинин башчысы
Нурсултан Назарбаевдин мамлекеттик эгемендигин жарыялоого
шашылбоосу анын СССРдин Єкмєт башчысына даярдалып жатышы себеп болушу да мїмкїн.

АЛМАТЫДАГЫ
АКЫРКЫ СЄЗ
1991-жылы 21-декабарда Алматыда мурдагы 11 Союздук
республикалардын жетекчилери КМШнын максаты жана
принциптери жєнїндє декларация кабыл алат. Декларация
Беловежск макулдашуусун бекемдеп, КМШнын тїзїлїшї менен СССРмамлекет катары биротоло жоюлушуна чекит коюлган. Бул СССРдин дїйнєнїн саясий картасынан мамлекет катары жок болушу эле. 25-декабрда
Михаил Горбачев СССРдин Президенти деген кызматтан кеткенин жарыялоого аргасыз болот.
Бегим ТУРДАЛИЕВА

айтымында дене исиркектери кєбїнчє
жаш балдарда байкалат, ал эми улуу курактагылардын дене табы кєтєрїлїп, алсыроо жана баш ооруга чалдыгышат.

COVID-19: БУУНУН БАШКЫ
КАТЧЫСЫ ОБОЧОЛОНДУ
БУУнун Башкы катчысы Антониу Гутерреш коронавирус илдетине чалдыккан адам менен байланышта болгондугун билгенден кийин бир аптадан ашык
убакытка чейин обочолонуп, аралыктан иштєєгє єттї. Маалыматка ылайык, учурда Гутерреш коронавируска
тест тапшырып, жыйынтыгын кїтїїдє.
Бул тууралуу анын расмий єкїлї Фархан
Хак маалымат булактарына билдирди.
Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

2021-жылдын 10-декабры
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Коррупцияга каршы кїрєш кїчїндє
Башкы прокурордун орун басары Кубан АДЫЛ уулу:

“МЫЙЗАМСЫЗ БАЙЫГАН
ФАКТЫЛАР АЧЫККА ЧЫГУУДА”
- Айтсаўыз, эл аралык коррупцияга каршы аракеттенїї
кїнї качан негизделген, аны
белгилєєгє кандай даярдыктар кєрїлїп жатат?
- Кыргыз Республикасынын
Конституциясына ылайык, прокуратура мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын
так жана бирдей аткаруусун кєзємєлдєєчї борбордук орган болуп
саналат. Мамлекетибиздин экономикасында жана социалдык єнїгїїсїндє коррупцияга каршы аракеттенїї олуттуу мааниге ээ болуп,
мыйзамдуулуктун їстємдїгїн камсыз кылуу акыркы жылдары прокуратура органдарынын кєўїл борборунда болуп келїїдє. Эл аралык
коррупцияга каршы кїрєшїї кїнї Бириккен Улуттар Уюмунун
демилгеси менен жыл сайын 9-декабрда белгиленет. Анткени ушул
кїнї Мексика мамлекетинин Мерида шаарында єткєн саясий конференцияда БУУнун коррупцияга
каршы Конвенциясына кол коюлуп, ал 2005-жылы кїчїнє кирген.
Кыргыз Республикасы 2005-жылдын август айында аталган Конвенцияны ратификациялап, анда Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Конвенцияны жїзєгє
ашырууга жооптуу орган катары
дайындалган. Аталган эл аралык
келишимде коррупциянын алдын
алуу, кїнєєлїїлєрдї жазалоо жана коррупцияга каршы аракеттенїї багытында эл аралык кызматташуунун механизимдери каралган. Бїгїнкї кїндє коррупциялык
кылмыштар боюнча тергєє кїчєтїлїп, кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракеттери менен мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтурууга єзгєчє кєўїл бурулууда. Мамлекеттик жана муниципалдык органдарда коррупциялык схемаларды аныктап, аларды
толук жоюуга аракеттер жумшалып, мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байыган фактылар ачыкка чыгарылууда. Єлкє Президенти
Садыр Жапаров Кыргыз Республикасын коррупциядан тазалоо максатын айтып, ага каршы кїрєшїї
менен мамлекетибиздин гїлдєпєнїгїшїн камсыз кылууну баса
белгилеп келет.
- Прокуратура органдары тарабынан коррупцияга каршы
кандай иш-аракеттер жїргїзїлїп жатат?
- Мамлекеттик башкаруу системасындагы коррупцияга каршы
аракеттенїї, ишкерлердин укуктарынын сакталышын кєзємєлдєє прокуратура органдарынын
артыкчылыктуу багыты. Акыркы учурларда мамлекеттик жана
жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарында тїзїлгєн коррупциялык схемаларды аныктап
чыктык. Мисалы, Башкы прокуратура тарабынан Мамлекеттик
салык кызматынын кызмат адамдары спирт ичимдиктерин єндїргєн ири компаниялар менен биргеликте акциздик салыктарды
тєлєєдєн четтеп, туруктуу коррупциялык схема тїзїшкєндїгї
аныкталды. 2013-2020-жылдары
спирт ичимдигин єндїрїїдєн акциздик салыктардын кєлємї туруктуу тємєндєп, болжолдуу кєрсєткїчтєрдї аткарбоонун натыйжасында республикалык бюджетке 1 748,0 млрд сом тїшпєй, мамлекетке єзгєчє ири суммада зыян
келтирилип, кємїскєдєгї жїгїртїї
єсїп єнїккєн. Бул боюнча Башкы
прокуратура тарабынан коррупция
беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергєє башталды. Ошондой

эле, мамлекеттик сатып алуулар
чєйрєсїндє мыйзамдуулуктун
сакталышы кєйгєй болууда. Сатып
алууларды туура эмес пландаштырып, сатып алуучу уюм менен катышуучунун ортосундагы мыйзамсыз макулдашуулардан улам
бюджеттик каражаттар кылмыштуу кол салуулардын объектиси болуп келїїдє. Мисалы, 2020-жылы
КР Саламаттык сактоо министрлигинин кызмат адамдары жеке компаниядан 135 млн сомго техникалык кєрсєткїчтєргє жооп бербеген
сасык тумоого каршы 550 миў доза вакцинаны жана 44 млн сомго
20 миў доза пневмококко каршы
кереги жок вакцинаны сатып алган факты боюнча кылмыш иши
козголуп, учурда тергелїїдє. Жер
маселелери, шаар куруу, архитектура, лицензиялоо жана уруксат
берїї тутуму боюнча мыйзамдардын аткарылышына кєзємєлдї жїзєгє ашырууда прокуратура органдары тарабынан мамлекеттик жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдарынын
кызмат адамдары тарабынан жер
тилкелерин мыйзамсыз берїї жана ар кандай объекттердин, анын
ичинде кєп кабаттуу турак жайлардын курулушуна уруксат берїїдє бир катар мыйзам бузуулар
аныкталган. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери Бишкек
шаарынын мэриясынын жооптуу
кызматкерлери менен єз ара сїйлєшїп алышып, Бишкек шаарынын
ичинде мыйзамсыз жер тилкелерин
ээлеп алышкан фактылар орун алган. Алар сот єкїмїнїн негизинде тийиштїї жазаларын алышты.
Жалал-Абад курортундагы мыйзамсыз бєлїнїп берилген 117 млн
сомдук 16 гектар жер аянты мамлекеттик менчикке кайтарылып берилди. Жалпы прокуратура органдары тарабынан 2021-жылдын 11
айына карата коррупцияга каршы
аракеттенїї жана мыйзамдардын
аткарылышы боюнча мамлекетке келтирилген 1 184 370 220 сомдук зыян єндїрїлгєн. Анын ичинен 176 082 122 акчалай тїрїндє,
1 059 989 734 сом жерлер, имараттар жана башка мїлк тїрїндє кайтарылган.

- Коррупцияга каршы аракеттенїї мыйзамдарынын аткарылышы кандай жїрїїдє?
- Єлкє Президентинин “Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарына инвентаризация жїргїзїї жєнїндє” Жарлыгын ишке ашыруу
їчїн Башкы прокуратура тарабынан коррупцияга каршы аракеттенїї мыйзамдарын жакшыртууга
сунуштар иштелип чыгууда. “Коррупцияга каршы аракеттенїї жєнїндєгї” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ченемдери кєбїнчє декларативдик мїнєзгє ээ,
аны практикада колдонуу механизмдери жокко эсе жана башка
мыйзамдарга шайкеш келїїсї каралган эмес. Учурда Башкы прокуратура тарабынан аталган мыйзамдын жаўы редакциясынын долбоору иштелип чыгууда.
Жакында Башкы прокуратуранын алдында Ишкерлердин жана
инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча атайын консультативдик кеўеш тїзїлєт. Кеўештин максаты - ишкерлердин укуктарынын
бузулушуна алып келїїчї системалык кєйгєйлєрдї аныктоо жана аларды четтетїї боюнча ишчараларды жїргїзїї. Жаўы кабыл
алынган “Прокуратура жєнїндє”
конституциялык Мыйзамдын негизинде коррупциялык кєрїнїштєргє шарт тїзїїчї факторлорду
аныктоого багытталган ченемдик
укуктук актылардын антикоррупциялык экспертизасын жїргїзїї
функциясы бекитилген. Учурда
прокуратура органдарынын ишмердїїлїгїн санариптештирїї иштери жїрїїдє.
- Жакында эле Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза
кодекси, Кылмыш-жаза процессуалдык кодекси, Укук бузуулар жєнїндє кодекси кабыл
алынып, КР Президенти кол
койду. Бул мыйзамдар коррупцияга каршы кїрєшїїгє кандай
таасир тийгизе алат?
- 2021-жылдын башында кабыл
алынган КР Конституциясы менен
укук коргоо органдарынын тутумунда бир катар єзгєрїїлєр болду.
Тактап айтканда, коомчулукта терс
сын пикирлер кєп айтылгандыктан

КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Антикоррупциялык кызматы жана финансылык
полициясы жоюлуп, прокуратура
органдарына кылмыш куугунтуктоосун жїзєгє ашыруу ыйгарым
укуктары кайтарылып, тергєє башкармалыгына кошумча штат бирдиктери бєлїнїп берилди. Буга чейинки Кылмыш-жаза, Кылмышжаза процессуалдык жана Укук
бузуулар жєнїндє кодекстеринде
болгон кемчиликтер жана карама
каршылыктар укук коргоо органдарынын ишмердїїлїгїнє терс таасирин тийгизип келди. Анткени,
кээ бир гуманизмди кєтєрїї масатында деп кабыл алынган нормалар кылмыштуулуктун кєрсєткїчїн жогорулатууга єбєлгє тїздї.
Мында сотко чейинки єндїрїштїн
мєєнєтї так белгиленбегендиктен,
жабырлануучу тараптын укуктары
бузулуп, тергєє органдарына нааразычылыктар кєбєйгєн. Жаўы кабыл алынган кодекстерде мындай
кемчиликтер четтетилип, коррупциялык тобокелчиликтин кєрсєткїчїн тємєндєтїїгє жана калктын
укук коргоо органдарына болгон
ишенимин жогорулатууга шарттар
тїзїлдї деп ойлойм.
- Акыркы убакта жеке ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо маселеси єзгєчє кєзємєлгє алынгандыгы айтылып келїїдє. Бул багытта кандай иштер аткарылып жатат?
- Прокурордук кєзємєлдї кїчєтїї, менчикти коргоонун конституциялык кепилдиктерин камсыз кылуу, экономиканын туруктуу єсїшїнє дем берїї, мамлекеттин ишкердик субъекттеринин экономикалык ишине негизсиз кийлигишїїсїн болтурбоо, инвесторлордун ишенимин жогорулатуу, жагымдуу инвестициялык климатты
жана иштиктїї чєйрєнї тїзїї їчїн
єлкє Президентинин 2021-жылдын
29-январындагы “Менчикти коргоо
жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жєнїндє”, 2021-жылдын
4-мартындагы “Ишкердик субъекттерин коргоо боюнча кошумча
чаралар жєнїндє” Жарлыктарын
ишке ашыруу максатында Башкы прокуратурада “Инвесторлорду коргоо жана ишкерлердин укуктарынын сакталышын кєзємєлдєє”
бєлїмї башкармалыкка єзгєртїлїп тїзїлїп, бир топ иш-чаралар
жїрїїдє.
Башкы прокуратурада “ишеним
телефондор” ачылгандан баштап
бардыгы болуп 128 кайрылуу (чалуу) келип тїшкєн. Алардын ичинен 34 кайрылуу ишкерлердин
укуктары, 3 кайрылуу прокуратура органдары тарабынан ишкерлерди мыйзамсыз текшерїї жана
ишин негизсиз токтотуу фактылары боюнча аныкталып, топтолгон материалдар кызмат абалынан
кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен КЖБРге катталып,
сотко чейинки єндїрїш иши башталган. Ал эми, 94 кайрылуу башка маселелер (мисалы: турак жай,
їй-бїлє, кылмыш ж.б.) боюнча келип тїшкєндїктєн тийиштїї тїшїндїрмєлєр берилген. Жалпысынан ушул жылдын 9 айында прокуратурага ишкерлерден 317 кайрылуу келип тїшкєн, 86 кайрылуу
канааттандырылган, 130 кайрылуу
боюнча тїшїндїрмє берилип, калган кайрылуулар тємєн турган прокуратура органдарына жиберилген.
98 жаран прокурорлордун жеке кабыл алуусунда болгон.
2021-жылдын 9 айында инвесторлорду коргоо жана ишкерлердин укуктарынын сакталышын

кєзємєлдєє боюнча 170 текшерїї
жїргїзїлїп, жалпысынан 529 мыйзам бузуулар аныкталган. Аларды
четтетїї боюнча 179 прокурордук
акт келтирилип, анын негизинде
111 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерге карата мыйзамсыз текшерїї жїргїзїї фактылары аныкталууда. Мисалы, Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук ички
иштер бєлїмїнїн кызматкерлери
ишкерлердин ортосундагы келишимдерден келип чыккан жарандык талаш-тартыштары боюнча
негизсиз сотко чейинки єндїрїш
ишин каттап, тергєє аракеттерин
жїргїзїшкєндїгї аныкталган. Бул
факты боюнча Башкы прокуратура
тарабынан аталган сотко чейинки
єндїрїш иши кыскартылып, ички иштер органдарынын 2 кызматкери тартиптик жоопкерчиликке
тартылган. Фискалдык органдардын кызматкерлери да ишкерлерге карата негизсиз чараларды кєрїп жаткан фактыларды аныкташкан. Мисал келтирсек, жеке ишкер
тийиштїї бажы тєлємдєрїн бюджетке тєлєгєндїгїнє карабастан,
мамлекеттик бажы кызматкерлери
ишкердин їстїнєн кайрадан негизсиз туум эсептешкен. Бул факты боюнча бажы кызматкерлердин їстїнєн сотко чейинки єндїрїш иши башталды.
КР Башкы прокуратурасында кодекстерге
толуктоолорду жана єзгєртїїлєрдї киргизїї боюнча тїзїлгєн жумушчу топ тарабынан ишкерлердин жана инвесторлордун укуктарын коргоого багытталган єзгєртїїлєр киргизилди. Тактап айтканда, экономикалык кылмыштар
їчїн кылмыш жоопкерчилигине
тартуунун чектери кайра каралып,
айрым учурларда эркинен ажыратуу айып пул менен алмаштырылды. Прокурордун жана тергєєчїнїн ыйгарым укуктарынан “пландуу жана пландан тышкары салык
текшерїїлєрїн жана башка текшерїї иш-чараларын дайындоо” укуктары алынып салынды. Ал эми жарандарга жана ишкерлерге жеткиликтїї юридикалык жардам кєрсєтїї максатында КР Башкы прокуратурасы тарабынан “Прокурордун
кеўештери” мобилдик тиркемеси
иштелип чыкты.
Белгилеп кетїїчї жагдай, КР
Жазык-процесстик кодексинин жаўы редакциясында каржылык жана
экономикалык укук бузуулар жєнїндє маалыматтарда, салыктардын же бажы тєлємдєрїнїн жашыруусу, келтирилген олуттуу зыяндын же мыйзамсыз кирешелердин
суммасы эксперттин корутундусу,
ревизия, аудит, текшерїї актылары жана башка документтер менен
тастыкталбаса, жарандык укуктук
бїтїмдєрдї, келишимдерди аткарбоо же тийиштїї тїрдє аткарбоо
сот тарабынан жарандык тартипте
каралып жатса жазык иши козголбойт жана тергєє алдындагы текшерїїнї жїргїзбєстєн, кылмыш
ишин козгоодон баш тартуу жєнїндє чечим кабыл алынат. Ишкердик жана бизнес менен алектенген
адамдарга карата менчикке, экономикалык ишти жїзєгє ашыруунун
тартибине, салык салуу чєйрєсїндєгї, коммерциялык жана башка
уюмдардагы кызматтын кызыкчылыктарына каршы кылмыштар
боюнча камакка алуу колдонулбайт. Башкаруу тартибине каршы
укук Бузуулар кодексинин жаўы
редакциясында кызмат адамдары
тарабынан ишкердиктин субъекттерине мыйзамсыз текшерїїлєрдї
жїргїзгєндїгї же алардын мыйзамдуу ишине тоскоолдук кылгандыгы їчїн жоопкерчилик каралып,
кїнєлїї кызматкерлер кызмат ордунан бошотулушу мїмкїн.
Прокуратура органдары єлкєнїн
экономикалык жана азык-тїлїк
коопсуздугун сактоону камсыз кылууда кєзємєлдєєчї иш-чараларды
жїзєгє ашырууну уланта берет.
Сымбат МАКСУТОВА
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ЖАН ДЇЙНЄСЇ АБДАН ТАЗА АДАМ ЭЛЕ...

Ж

урналисттик кесипти аркалап жїрїп
єлкєбїздїн кєптєгєн кєрїнїктїї жана элге таанымал адамдары менен жїздєшїїгє жана таанышууга туура
келди. Алардын айрымдары менен ошол башталган байланыш
бат эле їзїлїп калган болсо, кээ
бирлери менен ага-инидей жылуу мамиледе калганыбыз андан ары улана берди. Ошондой
жакын адамдардын бири Шабданбек Кулуев эле. Аны менен
тээ єткєн кылымдын 80-жылдарында “Советтик Кыргызстан”
(азыркы “Кыргыз Туусу”) гезитинде пропаганда жана агитация бєлїмїнїн башчысы болуп
иштеп турганымда жолугушуп,
таанышып, ошондон бери чыгармачылык жаатта байланышта болуп келдик. Кийин “ЭркинТоо” гезитинин башкы редактору
болуп иштеп жатканымда шаарга каттаган сайын мага бир кирип кетмейинче кете алчу эмес.
Экєєбїз кєпкє чейин баарлашып, мага да акыл-насааттарын,
каалоо-тилектерин айтып, ойлорунан бєлїшїп, чер жазыша сїйлєшєєр элек. А кишинин мен деп
тєшїн какпаган єтє эле жєнєкєйлїгїн, карапайымдыгын, эч
кимге жамандыгы жок алпейим
мїнєзїн жактыраар элем. Материал жазып алып келсе да ошонусун чыгарып коюуга мїмкїнчїлїк болоор бекен, караштырып
кєрєєрсїў деп жай гана єтїнєєр
эле. Анда бирєєгє єкїм сїйлєє,
єз ойлорун таўуулоо, менменсинип так кесе катуу айтуу, жагынып кошомат кылуу деген
сыяктуу терс сапаттардын бири да жок болчу. Адамгерчилиги абдан бийик, адамдын кєўїлїн оорутуп албайын деп сылыксыпаа мамиле жасаган, їй-бїлє,
бала-бакырасын пир туткан, жан
дїйнєсї таза инсан эле. Кызы

Эльнура тууралуу кєп айтчу, аны
менен сыймыктанчу, келечекте
андан мыкты журналист чыгаарына, иштермандыгына, уюштуруучулук сапаттарына, кандай
гана ишти болбосун камчы салдырбай алып кетээрине ишенчї. Атанын ак батасы кабыл болуп, берген баасы ар дайым туура чыгаары ырас эмеспи. Азыркы кїндє атасынын айтканындай
болуп Эльнура Кулуева республиканын булуў-бурчуна чейин
кеўири таанымал журналист, гезиттин башкы редактору болуп,
республикалык жана эл аралык
маанидеги єлкєнї таанытуучу

ар кандай максат-багыттагы чоў
иш-чаралардын демилгечиси жана уюштуруучусу катары кєп жумуштарды жасап келе жаткандыгын жалпы журтубуз жакшы
билет.
2022-жылдын 1-январында
Кыргыз Республикасынын эл
мугалими Шабданбек Кулуев 80
жашка толмок. Агабыз арабызда
болгондо бул мааракени єзїнїн
катышуусунда салтанаттуу белгилеп, кєп каалоо-тилектерибизди
айтмакпыз. Бирок, тагдыр ушундай экен, ак кишинин кєзї
єтїп кетсе да артында калтырып кеткен эмгектеринен улам

эли-журтубуз аны эч качан унутпайт жана эсинен чыгарбайт. Ал
И.Арабаев атындагы Кыргыз
мамлекеттик университетинин
ардактуу профессору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Педагогикалык кадрларды максаттуу
даярдоо институтунун, “Мугалим” илимий-педагогикалык
журналынын гимндеринин автору болгон. Єзїнїн негизги
мугалим-агартуучулук вазийпасынан тышкары чыгармачылыкка да баш-оту менен киришип,
ыр жазып, китеп чыгарып, руханий дїйнєбїздї байытууга да
жигердїї салымын кошуп кетти.
Ал кєп кырдуу талант, єтє билимдїї, кєп окуган, кєптї билген, ошол уккан, кєргєн, билгендерин кагазга тїшїрїп, окурман
журтуна тартуулоону туура кєргєн, тыным алып эс алууну билбеген иштерман адам болгон.
Шабданбек Кулуевдин калеминен жаралган “Куланчы мергенчи”, “Алас-алас”, “Кийик Сай”,
“Кылымдар жаўырыгы”, "Эл, жер
баяны", “Сезим кайрыктары”,
“Ємїр издери”, “Мидин минткен экен”, “Ырларым менин сырларым”, “Суусамырлык чабан”,
“Жангарач бий”, ж.б. ыр жыйнактары жана китептери эбак эле єз
окурмандарын тапкан. Акын катары таанылышынын туу чокусу катары анын Кыргыз Республикасынын Гимнинин текстинин авторлорунун биринен болуп калышын айта кетсек болот. Мындай тагдыр бардык эле
акындардын маўдайына жазыла
бербейт. Жалил Садыков менен
авторлош болгон Гимндин тексти анын ысымын ташка тамга
баскандай тїбєлїккє тарых кылып калтырып кеткендиги Кудайдын ага ыроологон ырыскытартуусу деп билсек болот. Бїгїнкї кїндє Гимн кай жерде

жаўырса ошол жерде анын текстинин жана музыкасынын авторлорунун сый-урматы да кошо даўазаланып, єздєрїн кылымдарга
єлбєс кылып калтырып кетишкендей туюлат. Албетте, кимдеким Гимнибизди сыйласа, аны
ыйык тутса анын текстин жазган авторлорун да ошондой духта
урматтап-баалап алуулары парз
болуп саналат. Бул улуу устаттын
басып єткєн жолу, санжыргалуу
ємїрї – баарыбыз їчїн улуу сабак жана кєєнєрбєс їлгї болуп
калууга тийиш.
Андыктан, ушундай бийик
деўгээлге жеткен бул улуу
адамдын мааракесине эмитеден
кызуу даярдык кєрїп, мамлекеттик жогорку деўгээлде белгилєє кыргыз элинин, журт
башчыларынын ыйык милдети
болушу керек деп эсептейбиз.
Ушул жерде 25-ноябрда “АлаАрча” кєрїстєнїндє Кыргыз эл
мугалими, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиўирген ишмер Шабданбек Кулуевдин эстелиги ачылганын
да белгилей кетели. Ошол себептїї Шабданбек Кулуев агабыздын алдыдагы 80 жылдык
мааракесин кєз жаздымында
калтырбай, бїткїл элге жарыя
кылып, уюштуруу комитетин
тїзїп, республикалык маанидеги илимий-педагогикалык
конференцияларды даярдап,
анын ырлар жана чыгармалар
жыйнагынын томдорун чыгарып, жакшынакай иш-чаралар
менен єткєрїп алуу жагын ойлонуштурушубуз абзел. Албетте, Ала-Тоодой эт, Ысык-Кєлдєй
чык кылып той бергенден кєрє
жоогоруда айтылып єткєндєгїдєй иш-чараларга басым жасасак а кишинин арбагы ыраазы
болоору бышык.

ЧАКАН ИШКЕРДИК СУБЪЕКТТЕРИН КОЛДОО, ЖАГЫМДУУ САЛЫК ЖАНА БАЖЫ КЛИМАТЫН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèí êîëäîî, êàáûë àëûíóó÷ó ÷å÷èìäåðäèí ñàëûêòûê æàíà áàæûëûê óêóê
ìàìèëåëåðè áºë¿ã¿íäº îïåðàòèâä¿¿ë¿ã¿í æîãîðóëàòóó, àê íèåò ñàëûê òºëºº÷¿ëºð æàíà èøêåð
÷ºéðºñ¿ ¿÷¿í æàãûìäóó ñàëûêòûê æàíà áàæûëûê
êëèìàòòû ò¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå ñóíóøòàëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíà êèðåøå ñàëûãûí æàíà êàìñûçäàíäûðóó òºã¿ìäºð¿í êîøïîãîíäî (òàðèôòåðäèí êîëäîíóóäàãû ñòàâêàëàðûí ñàêòîî ìåíåí), ðåàëäóó
óáàêûò ðåæèìèíäå ìààëûìàòòàðäû áåð¿¿ ôóíêöèÿñû áàð êîíòðîëäîî-êàññàëûê ìàøèíàëàðäû
æàíà ýëåêòðîíäóê ýñåï-ôàêòóðàëàðäûí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûí ìèëäåòò¿¿ êîëäîíóó øàðòûíäà ñàëûê ñàëóóíóí ïàòåíòòèê ñèñòåìàñûí îïòèìàëäàøòûðóó àðêûëóó æûëäûê æ¿ã¿ðò¿¿ñ¿ 8,0
ìëí ñîìãî ÷åéèí òîâàðëàðäû æåòêèð¿¿í¿, êàëêêà æóìóøòàðäû æàíà êûçìàòòàðäû êºðñºò¿¿í¿
æ¿ðã¿çãºí ñóáúåêòòåðäè áàðäûê ñàëûêòàðäû òºëººäºí áîøîòóóíó êàðàãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí äîëáîîðëîðóí êèðãèç¿¿;
2) Ñàëûê òºëºº÷¿í¿í áèðäèêò¿¿ êàðòî÷êàñûí
æàíà êîøóì÷à íàðê ñàëûãûí æàíà àêöèç ñàëûãûí
òºëººí¿ êîíòðîëäîîíóí àíàëèòèêàëûê ñèñòåìàñûí
ò¿ç¿¿, ñàëûê òºëºº÷¿ëºðä¿ òåéëººí¿í ñåðâèñòèê ìîäåëèí èøêå êèðãèç¿¿í¿ êàìñûç êûëóó, íåãèçãè áèçíåñ-ïðîöåññòåðäè ñàíàðèïòåøòèð¿¿ àðêûëóó ñàëûêòûê áàøêàðóó æîë-æîáîñóí æºíºêºéëºøò¿ð¿¿ æàíà
ñàëûê îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðèíèí ñàëûê òºëºº÷¿ëºð ìåíåí áàéëàíûøûí ìèíèìàëäàøòûðóó;
3) ìàðêàëàíãàí àëêîãîëü æàíà òàìåêè ïðîäóêöèÿñûíà áàéêîî ìåõàíèçìèí êèðãèç¿¿;
4) ìàðêàëàíóóãà æàíà áàéêàëóóãà òèéèø áîëãîí òîâàðëàðäûí, àíûí è÷èíäå äàðû-äàðìåê êàðàæàòòàðûíûí òèçìåñèí òîëóêòîî;
5) 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí
ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûíà ûëàéûê Áàæû êûçìàòûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í êîíöåïöèÿñûí èøòåï
÷ûãóó æàíà 2021-æûëäûí àÿãûíà ÷åéèí áåêèò¿¿;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê
àðàñû àðêûëóó ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûíäà ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäóí ò¿ðëºð¿í æ¿ðã¿ç¿¿äº "áèðäèêò¿¿
òåðåçå" ïðèíöèáèí êîëäîíóó;
7) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû ÷åê
àðàñûíûí êûðãûç ó÷àñòîãóíäà àâòîìîáèëäèê ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûíäà òîâàðëàðäû æàíà òðàíñïîðò
êàðàæàòòàðûí òåêøåð¿¿í¿ æ¿ðã¿ç¿¿äº "áèðäèêò¿¿
òåðåçå" ïðèíöèáè áîþí÷à áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê
îðãàíäûí ûéãàðûì óêóêòàðûí æ¿çºãº àøûðóó÷ó
ìàìëåêåòòèê îðãàí äåï áàæû èøòåðè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäû àíûêòîî;
8) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû ÷åê
àðàñûíûí êûðãûç ó÷àñòîãóíäàãû àâòîìîáèëäèê
ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûíäà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê àðàñûíûí êûðãûç-êàçàê
ó÷àñòîãóíäàãû ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûíà æàêûí æåðëåðäå ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäîî÷ó îðãàíäàðäûí
áèçíåñ-ïðîöåññòåðèí ìààëûìàòòûê ºç àðà àðàêåòòåí¿¿í¿ êàìñûç êûëóó àðêûëóó îïòèìàëäàøòûðóó;
9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíà
òºìºíê¿ ûéãàðûì óêóêòàðäû áåð¿¿:
à) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñàëûê ìûéçàìäàðûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê
ñîöèàëäûê êàìñûçäàíäûðóó æºí¿íäº ìûéçàìäàðûíà ûëàéûê îò÷åòòîðäóí, ýñåïòåðäèí, äåêëàðàöèÿëàðäûí, äîêóìåíòòåðäèí, êàáàðëîîëîðäóí,
ìààëûìàòòàðäûí, ìààëûìàòòûê ýñåïòåðäèí, ïàòåíòòåðäèí, êîíòðàêòòàðäûí, áèëäèðìåëåðäèí, ÷å÷èìäåðäèí, êîðóòóíäóëàðäûí, àêòûëàðäûí ôîðìàëàðûí, àëàðäû êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ äîêóìåíò æå
ýëåêòðîíäóê äîêóìåíò ò¿ð¿íäº òîëòóðóó, ò¿ç¿¿
æàíà/æå áåð¿¿ òàðòèáèí áåêèò¿¿ áîþí÷à;
á) þðèäèêàëûê æàêòàðäû ìàìëåêåòòèê êàòòîî
áîþí÷à;
10) ìàìëåêåòòèê êîíòðîëäîîíó (ñàíèòàðäûê-ýïèäåìèîëîãèÿëûê, âåòåðèíàðäûê, ôèòîñàíèòàðäûê,
òðàíñïîðòòóê) æ¿ðã¿ç¿¿ áîþí÷à êîîðäèíàöèÿëîî÷ó
îðãàíäû àíûêòîî:
à) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìàìëåêåòòèê ÷åê
àðàñûíûí êûðãûç-êàçàê ó÷àñòîãóíäàãû ºòêºð¿¿
ïóíêòòàðûíà æàêûí æåðëåðäå æàéãàøêàí òîâàð-

ëàðäû ýñåïêå àëóó ïóíêòòàðûíäà - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó
Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûí;
á) Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí áàæû ÷åê
àðàñûíûí êûðãûç ó÷àñòîãóíäà æàéãàøêàí àâòîìîáèëäèê ºòêºð¿¿ ïóíêòòàðûíäà - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûí;
11) ìààëûìàòòàð áàçàñûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíà áåð¿¿ ìåíåí áàæû êûçìàòûíûí æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäû æàíà æàðàíäàðäû, àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàðäû, êûéìûëäóó æàíà êûéìûëñûç ì¿ëêò¿, èøêåðäèê îáúåêòòåðèí
êàòòîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí ñèñòåìàëàðûí ñàëûê êûçìàòûíûí ñèñòåìàñû ìåíåí êîìïëåêñò¿¿ èíòåãðàöèÿëîîíó æ¿ðã¿ç¿¿;
12) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí
æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí
êàäðäûê ïîòåíöèàëûí îïòèìàëäàøòûðóó æàíà
òåõíèêàëûê æàêòàí æàáäóóíó ê¿÷ºò¿¿;
13) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê áàíêû ìåíåí áèðãåëèêòå ñàíàðèïòèê òºëºì òåõíîëîãèÿëàðû ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ä¿éíºë¿ê àëäû¢êû òàæðûéáàíû,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîììåðöèÿëûê áàíêòàðûíûí ðåàëäóó óáàêûò ðåæèìèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó
Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíà ìààëûìàòòàðäû
áåð¿¿í¿ êàìñûç êûëãàí êîíòðîëäîî-êàññàëûê ìàøèíàëàðäûí ôóíêöèÿñû áàð POS-òåðìèíàëäàðäû ìèëäåòò¿¿ êîëäîíóóãà ºò¿¿ñ¿í ýñêå àëóó ìåíåí íàêòàëàé ýìåñ òºëºìä¿í ¿ë¿ø¿í êºáºéò¿¿í¿í
èøòèêò¿¿ ìåõàíèçìäåðèí êàáûë àëóó;
14) óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë ÷àðàëàðäû êºð¿¿.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 2-äåêàáðû, ÏÆ ¹542

Таалайбек ТЕМИРОВ

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
МИНИСТРЛЕР
КАБИНЕТИНИН

ТЕСКЕМЕСИ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàòêåí îáëàñòûíà ºçãº÷º ñòàòóñ áåðèëãåíèíå áàéëàíûøòóó àéðûì ìûéçàì àêòûëàðûíà
ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí
1, 6-áåðåíåëåðèí èøêå àøûðóó ìàêñàòûíäà,
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13,
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê:
1. ªçãº÷º æå¢èëäåòèëãåí ñàëûê ðåæèìèíå ýý
áîëãîí àéðûì ïðåôåðåíöèÿëûê ÷åê àðàãà ÷åêòåø êàëêòóó êîíóøòàðäûí
òèçìåñè óøóë òåñêåìåíèí
òèðêåìåñèíå ûëàéûê áåêèòèëñèí.
2. Áóë òåñêåìå ðàñìèé
æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí áåø ê¿í ºòêºíäºí
êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.
Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê øààðû,
2021-æûëäûí
3-äåêàáðû, ¹311-ò
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СОЦИАЛДЫК ЧЄЙРЄНЇН АЙРЫМ МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ
ТАМАКТАНУУГА ЧЫГЫМДАРДЫН АКЧАЛАЙ
ЧЕНЕМДЕРИН КЄТЄРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ñîöèàëäûê ÷ºéðºí¿í ìåêåìåëåðèíäå æàøàãàí àòà-ýíåñèíèí êºçºìºë÷¿ë¿ã¿ñ¿ç êàëãàí áàëäàðäûí, äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ÷åêòåë¿¿ áàëäàðäûí æàíà àäàìäàðäûí,
óëãàéãàí æàðàíäàðäûí òàìàêòàíóóñóíóí ñàïàòûí êºòºð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 19, 44, 66 æàíà 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
1) 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí áàøòàï òºìºíê¿ëºðä¿í òàìàêòàíóóãà àê÷àëàé ÷åíåìèí
100 ïàéûçãà êºáºéòñ¿í:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æàíà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãèíèí ìåêåìåëåðèíäåãè áàëäàðäûí, óëãàéãàí æàðàíäàðäûí, äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿
÷åêòåë¿¿ àäàìäàðäûí, àíûí è÷èíäå äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ÷åêòåë¿¿ áàëäàðäûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìèíèñòðëèãèíèí ìåêåìåëåðèíäåãè æåòèì áàëäàðäûí, àòà-ýíåñèíèí êºçºìºë÷¿ë¿ã¿ñ¿ç êàëãàí áàëäàðäûí, äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿ ÷åêòåë¿¿ áàëäàðäûí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíèí àäèñòåøòèðèëãåí
ðåàáèëèòàöèÿëîî áîðáîðëîðóíäàãû (áàëäàð ¿éëºð¿íäºã¿) áàëäàðäûí;
2) óøóë Æàðëûêòû èøêå àøûðóó ¿÷¿í êîøóì÷à ôèíàíñû êàðàæàòòàðûí òàïñûí æàíà áºë¿ï áåðñèí;
3) ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.
2. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîîíó ºç¿ìº êàëòûðàì.
3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-äåêàáðû, ÏÆ ¹545

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

АЗ КАМСЫЗ БОЛГОН ЖАРАНДАРДЫ (ЇЙ-БЇЛЄЛЄРДЇ)
ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ ЇЧЇН АКЫ ТЄЛЄЄНЇН ЄЛЧЄМЇН
ТЄМЄНДЄТЇЇ ТЇРЇНДЄ КОЛДОО ЧАРАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Ñîöèàëäûê ìààíèë¿¿ òîâàðëàðäûí áààëàðû ºñêºí øàðòòàðäà àç êàìñûç áîëãîí æàðàíäàðãà (¿é-á¿ëºëºðãº) êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- 16 æàøêà ÷åéèíêè áàëäàðû áàð, "¿é-á¿ëºãº êºìºê" ìàìëåêåòòèê æºëºêïóëóí àëãàí ìóêòàæ æàðàíäàð (¿é-á¿ëºëºð) ¿÷¿í ýëåêòð ýíåðãèÿñûíà òàðèô 2022-æûëäûí 1-ÿíâàðûíàí òàðòûï, àéûíà 700 êÂòñ ÷åéèí êåðåêòåãåíäå, 1 êÂòñ ¿÷¿í 50,0 òûéûí ºë÷ºì¿íäº àíûêòàëñûí;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó, àíûí è÷èíäå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê
óêóêòóê àêòûëàðûíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèç¿¿ êàðàëãàí ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
2. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí
àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-äåêàáðû, ÏÆ ¹546

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

АЙЫЛ ЧАРБА ИШИН ЖЇРГЇЗГЄН СУБЪЕКТТЕРДИ
КОЛДОО БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Àéûëäûê òîâàð ºíä¿ð¿¿÷¿ëºðãº êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æåð ñàëûãûíàí áîøîòóóãà áàéëàíûøòóó æåðãèëèêò¿¿ áþäæåòòèí æîãîòóóëàðûí êîìïåíñàöèÿëàï, 2022-æûëäàí áàøòàï 2024-æûëäû êîøóó ìåíåí àéûë ÷àðáà æåðëåðèí ïàéäàëàíãàíäûê ¿÷¿í æåð ñàëûãûí òºëººäºí áîøîòóó êàðàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíà êèðãèçñèí.
2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-äåêàáðû, ÏÆ ¹547

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

«2010-ЖЫЛДЫН АПРЕЛЬ-ИЮНУНДА БОЛУП ЄТКЄН ОКУЯЛАРДЫН
НАТЫЙЖАСЫНДА КУРМАН БОЛГОНДОРДУН ЇЙ-БЇЛЄ МЇЧЄЛЄРЇН ЖАНА
ЖАБЫР ТАРТКАН АДАМДАРДЫ СОЦИАЛДЫК КОРГОО ЖЄНЇНДЄ» КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖОЛ КЫЙМЫЛЫНЫН КООПСУЗДУГУН
КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА КЕЧИКТИРИЛГИС ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

ЖАРЛЫГЫ
Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãó Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìààíèë¿¿ ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê æàíà äåìîãðàôèÿëûê ìàñåëåëåðèíèí
áèðè áîëóï ñàíàëàò. Æîë êûéìûëûí íàòûéæàëóó óþøòóðóó, æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí
êàìñûç êûëóó - æàðàíäàðäûí áàêóáàòòûãûíûí,
àëàðäûí û¢ãàéëóó æàíà êîîïñóç æàøîîñóíóí
ìèëäåòò¿¿ øàðòû.
Àâòîìîáèëü òðàíñïîðòóíäà àâàðèÿãà ó÷óðîî
æàëïûñûíàí êîîìãî, îøîíäîé ýëå àéðûì æàðàíäàðãà îëóòòóó ìàòåðèàëäûê æàíà ìîðàëäûê çûÿí êåëòèðåò. Æîë-òðàíñïîðòòóê æàðàêàò
àëóó ýìãåêêå æàðàìäóó êóðàêòàãû àäàìäàðäûí
ºíä¿ð¿ø ÷ºéðºñ¿íºí ÷ûãûï êàëóóñóíà àëûï
êåëèï, áóë ñîöèàëäûê áþäæåòêå ê¿÷ êåëòèðåò.
Áàëäàð ºë¿ìãº ó÷óðàï, ìàéûï áîëóï êàëóóäà.
Àêûðêû æûëäàðû Êûðãûçñòàíäà îîð êåñåïåòòåðãå àëûï êåëãåí æîë-òðàíñïîðò êûðñûãûíûí
(ìûíäàí àðû - ÆÒÊ) ºñ¿¿ òåíäåíöèÿñû áàéêàëóóäà. Áóë òåíäåíöèÿãà áèð êàòàð ôàêòîðëîð,
àíûí è÷èíäå àâòîòðàíñïîðò êàðàæàòòàðûíûí
ñàíûíûí êºáºé¿ø¿, Æîë êûéìûëûíûí ýðåæåëåðèí ñàêòàáîî, îøîíäîé ýëå àéäîî÷óëàðäûí
àëàðäû òºìºí äå¢ãýýëäå áèë¿¿ñ¿ òààñèð ýòåò.
Òàëäîî êºðñºòêºíäºé, êºð¿ë¿ï æàòêàí ÷àðàëàðãà êàðàáàñòàí, æîëäîãó àâàðèÿãà ó÷óðîîëîðäó æàíà ºë¿ìä¿ òóðóêòóó òºìºíäºò¿¿ãº æåòèø¿¿ãº ì¿ìê¿í áîëáîé æàòàò. Àëñàê, 2010-æûëäàí òàðòûï ðåñïóáëèêàíûí àéìàãûíäà 73 851 ÆÒÊ êàòòàëãàí, àíäà 11 144
àäàì êàçà áîëãîí, àë ýìè 109 567 àäàì àð ò¿ðä¿¿ æàðàêàò àëãàí.
Îøîíó ìåíåí áèðãå áàëäàðäûí êàòûøóóñóíäàãû ìûíäàé êûðñûêòàðäûí ñàíû ºñ¿¿äº. ÆÒÊíûí æàëïû ñàíûíûí è÷èíåí áàëäàðäûí êàòûøóóñó ìåíåí áîëãîíó 16 312 ó÷óðäó æå 22,1%äû
ò¿çºò, àíäà 18 483 áàëà æàðàêàò àëãàí æàíà 1
306 áàëà êàçà áîëãîí.
Àéäîî÷óëàðäûí ê¿íººñ¿ áîþí÷à 61 694 ÆÒÊ
áîëãîí, àíäà 10 020 àäàì êàçà áîëãîí, àë ýìè
96 939 àäàì àð ò¿ðä¿¿ æàðàêàò àëãàí. Æàðàêàò àëãàíäàðäûí äà, îøîíäîé ýëå êàçà áîëãîíäîðäóí äà àðàñûíäà æîë êûéìûëûíûí ý¢
ýëå àÿëóó êàòûøóó÷óëàðû æºº àäàìäàð æàíà
æ¿ðã¿í÷¿ëºð áîëóï ñàíàëàò (áîëæîë ìåíåí
30%û àéäîî÷óëàð, 70%û æ¿ðã¿í÷¿ëºð æàíà
æºº àäàìäàð).
Æîë-òðàíñïîðò êûðñûêòàðûíûí êåñåïåòèíåí êàçà áîëãîíäîðäóí ñòàòèñòèêàñû êºí¿ì¿ø
êºð¿í¿øêº àéëàíäû æàíà àë êàëê òàðàáûíàí
êàäûðåñå íåðñåäåé êàáûëäàíûï êàëäû. Ýêñïåðòòåð ºëêºäºã¿ æîë-òðàíñïîðò êûðñûêòàðû
ìåíåí áîëãîí êûðäààëäû àáäàí îëóòòóó äåï áèð
äîáóøòàí ñûïàòòàøóóäà. Äåìåê ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç
êûëóó áîþí÷à ºçãº÷º ÷àðàëàðäû êºð¿ø¿ çàðûë.
Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó æààòûíäàãû
áàøêû ìèëäåòòåðè áîëóï æàðàíäàðäûí ºì¿ð¿í, äåí ñîîëóãóí æàíà ì¿ëê¿í ñàêòîî, àëàðäûí óêóêòàðûí æàíà ìûéçàìäóó êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîî, îøîíäîé ýëå æîë-òðàíñïîðò êûðñûêòàðûíûí àëäûí àëóó, àëàðäûí îîð êåñåïåòòåðèí àçàéòóó æîëó ìåíåí êîîìäóí æàíà
ìàìëåêåòòèí êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîîíó êàìñûç êûëóó ñàíàëàò.
Æîë êûéìûëûí íàòûéæàëóó óþøòóðóó, æîë
êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, îøîíäîé ýëå ÁÓÓíóí Áàøêû Àññàìáëåÿñûíûí 74/229 "2021-2030-æûëäàðãà æîë
êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó áîþí÷à àðàêåòòåðäèí îí æûëäûãû" ðåçîëþöèÿñûíäà æàðûÿëàíãàí Ãëîáàëäûê ïëàíäû êº¢¿ëãº
àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï,
òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãè æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí êàìñûç êûëóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ æîîïòóó ìàìëåêåòòèê
îðãàí áîëóï àíûêòàëñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð
Êàáèíåòè:
- òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí æàíà àëàðäûí
÷èðêåãè÷òåðèí, àòàéûí òåõíîëîãèÿëûê ìàøèíàëàðäû, àéäîî÷óëàð êóðàìûí êàòòîî, òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðóó óêóãóíà êâàëèôèêàöèÿëûê ýêçàìåíäåðäè ºòêºð¿¿ æàíà êàáûë
àëóó, àéäîî÷óëóê ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òðàêòîðèñò-ìàøèíèñòòèí ê¿áºë¿êòºð¿í áåð¿¿ áîþí÷à ôóíêöèÿëàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíå ºòêºð¿ï áåðñèí;
- æàðàíäàðäû òðàíñïîðò êàðàæàòòàðûí áàøêàðóóíóí òåîðèÿëûê æàíà ïðàêòèêàëûê êºíä¿ìäºð¿íº, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîë êûéìûëûíûí ýðåæåëåðèíå îêóòóó ïðîöåññèí æàêøûðòóó ìàêñàòûíäà àâòîìåêòåïòåðäèí èøèí
ëèöåíçèÿëîî ôóíêöèÿñûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí;
- æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóó áîþí÷à èøòè òàðòèïêå êåëòèð¿¿ ìàêñàòûíäà:
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíå ëèöåíçèÿëîî ôóíêöèÿñûí ºòêºð¿ï áåð¿¿ ìåíåí æå¢èë àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó ìåíåí æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóóíó ëèöåíçèÿëîîíó êèðãèçñèí;
æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ èøòè
ëèöåíçèÿëîî áîþí÷à ôóíêöèÿëàðäû Êûðãûç
Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí êàðàìàãûíà ºòêºð¿ï áåðñèí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí Æîë êûéìûëûíûí êîîïñóçäóãóí
êàìñûçäîî áîþí÷à áàøêû áàøêàðìàëûãûíûí
øòàòòûê ñàíûí êºáºéò¿¿ ìàñåëåñèí êîøóì÷à
ôèíàíñû êàðàæàòòàðûí áºë¿¿, àòàëãàí áàøêàðìàëûêòûí ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê áàçàñûí æàêøûðòóó ìåíåí ÷å÷ñèí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí êàðàìàãûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿ð¿¿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó "Óíàà" ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí òèåøåë¿¿ øòàòû, ôèíàíñûëûê æàíà ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðû ìåíåí ºòêºð¿ï áåðñèí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí È÷êè èøòåð ìèíèñòðëèãèíèí êàðàìàãûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òðàíñïîðò æàíà êîììóíèêàöèÿëàð
ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Àâòîìîáèëü, ñóó
òðàíñïîðòó æàíà ñàëìàê-ãàáàðèòòè êîíòðîëäîî äåïàðòàìåíòèíåí æ¿ðã¿í÷¿ëºðä¿ òàøóóíó
êºçºìºëäºº æàíà êîíòðîëäîî áîþí÷à èø æ¿ðã¿çãºí ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ìäºðä¿ òèåøåë¿¿ øòàòû,
ôèíàíñûëûê, ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê êàðàæàòòàðû ìåíåí ºòêºð¿ï áåðñèí;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ìûéçàì
äîëáîîðëîðóí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàðîîñóíà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèçñèí;
- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó çàðûë áîëãîí óþøòóðóó, ôèíàíñûëûê æàíà áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó
êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.
4. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí
òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø.,
2021-æûëäûí 7-äåêàáðû, ÏÆ ¹548

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ
ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОБЫТИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2010 ГОДА»

2021-æûëäûí 27-îêòÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
27 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà

1-áåðåíå
«2010-æûëäûí àïðåëü-èþíóíäà áîëóï ºòêºí îêóÿëàðäûí íàòûéæàñûíäà êóðìàí áîëãîíäîðäóí
¿é-á¿ëº ì¿÷ºëºð¿í æàíà æàáûð òàðòêàí àäàìäàðäû ñîöèàëäûê êîðãîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíà (Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí Æàð÷ûñû, 2012-æ., ¹9,
2865-ñò.) òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
1) Ìûéçàìäûí àòàëûøû «àïðåëü-èþíóíäà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà 2021-æûëäûí àïðåëèíäå» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
2) 1-áåðåíå «àïðåëü-èþíóíäà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà 2021-æûëäûí àïðåëèíäå» äåãåí
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
3) 2-áåðåíåíèí ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿ àáçàöòàðû «æàíà Æàëàë-Àáàä îáëóñòàðûíäàãû» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû» äåãåí ñºçäºð
ìåíåí òîëóêòàëñûí;
4) 5-áåðåíåíèí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû «àïðåëü-èþíü» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà 2021-æûëäûí àïðåëü» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
5) 6-áåðåíå «àïðåëü-èþíóíäà» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «æàíà 2021-æûëäûí àïðåëèíäå» äåãåí
ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
6) 8-áåðåíåäå:
- 1-áºë¿ã¿ «æàíà Æàëàë-Àáàä îáëóñòàðûíäàãû» äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí «, îøîíäîé ýëå 2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå Áàòêåí îáëóñóíäàãû» äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
- ìàìëåêåòòèê òèëäåãè 2-áºë¿ã¿í¿í ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû «æåòêåí÷å» äåãåí ñºç «æåòêåíäå» äåãåí ñºçãº àëìàøòûðûëñûí;
7) 10-áåðåíåíèí àëòûí÷û àáçàöûíäàãû «áåëãèëåíãåí òàðòèïòå» äåãåí ñºçäºð «áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æàíà øàðòòàðäà» äåãåí ñºçäºðãº àëìàøòûðûëñûí.
2-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 2021-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ¿÷ àéëûê ìººíºòòº ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Ìûéçàìãà ûëàéûê êåëòèðñèí.
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè
Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 8-äåêàáðû, ¹148

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â Çàêîí Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ ëèö â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé, ïðîèçîøåäøèõ â àïðåëå-èþíå 2010 ãîäà» (Âåäîìîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 2012 ã., ¹9, ñò. 2865) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) íàèìåíîâàíèå Çàêîíà ïîñëå ñëîâ «2010 ãîäà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è â àïðåëå 2021 ãîäà»;
2) ñòàòüþ 1 ïîñëå ñëîâ «2010 ãîäà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è â àïðåëå 2021 ãîäà»;
3) àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ñòàòüè 2 ïîñëå ñëîâ «è Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòÿõ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, à òàêæå â ñîáûòèÿõ 28-30 àïðåëÿ 2021 ãîäà â Áàòêåíñêîé îáëàñòè»;
4) àáçàö òðåòèé ñòàòüè 5 ïîñëå ñëîâ «2010 ãîäà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è àïðåëüñêèõ
ñîáûòèé 2021 ãîäà»;
5) ñòàòüþ 6 ïîñëå ñëîâ «2010 ãîäà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è â àïðåëå 2021 ãîäà»;
6) â ñòàòüå 8:
÷àñòü 1 ïîñëå ñëîâ «è Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòÿõ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, à òàêæå â
ñîáûòèÿõ 28-30 àïðåëÿ 2021 ãîäà â Áàòêåíñêîé îáëàñòè»;
â àáçàöå òðåòüåì ÷àñòè 2 íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå ñëîâî «æåòêåí÷å» çàìåíèòü ñëîâîì «æåòêåíäå»;
7) â àáçàöå øåñòîì ñòàòüè 10 ñëîâà «â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «â
ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ».
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùèé Çàêîí ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà.
Êàáèíåòó Ìèíèñòðîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â òðåõìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Çàêîíà ïðèâåñòè ñâîè ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.
Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ã.Áèøêåê, 8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ¹148

Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
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Адистер жооп берет

КАРДАРЛАРДЫН ДАТТАНУУЛАРЫ КЄЗ
ЖАЗДЫМЫНДА КАЛБАШЫ КЕРЕК
Финансы-кредит уюмдары (ФКУ) банк системасынын
субъекттери болуп эсептелет. ФКУлар да банктар
сыяктуу эле кардарлар менен кызматташуу иштерин
жїргїзїшєт. Албетте иш процессинде керектєєчїлєрдїн
ФКУларга нараазы болуп, кайда даттанаарын билбей
калган учуру болуп калышы мїмкїн. Ошондуктан
даттануу менен кайда кайрылууга болот деген
суроого Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Керектєєчїлєрдїн укугун коргоо бєлїмїнїн адистери
тємєндєгїдєй жоопторду беришти.
- Финансы-кредит уюму менен пикир келишпестик келип чыккан учурда эмне кылуу керек?
- Алгач белгилей кетїїчї нерсе, финансы-кредит уюмдары єз
ишин банк мыйзамдарына ылайык, ага каршы келбеген эрежелерди жана жол-жоболорду
иштеп чыгуу менен єз алдынча
уюштурат жана жїзєгє ашырат.
Пикир келишпестик жаралган
учурда, эў алгач банкка тїздєнтїз кайрылуу зарыл. “Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери
жєнїндє” Мыйзамдын (мындан ары – Мыйзам) 6-беренесинин 1-пунктуна ылайык, банктардын, банк эмес финансыкредит уюмдардын кардарлар
менен єз ара мамилелери ушул
Мыйзамга ылайык єнєктєштїк
принцибинин, Кыргыз Республикасынын жарандык жана башка мыйзамдарынын негизинде
тїзїлєт. Ошондой эле келишим
ыктыярдуулук, эркин жана жарандык укуктарды тоскоолдуктарсыз ишке ашыруу принцибинде тїзїлє тургандыгын белгилеп
кетїї зарыл. Эгерде келишимдин аткаруу процессинде кандайдыр бир талаш маселелер келип
чыкса жана аларды эки тараптын
макулдашуусу менен чечїї мїмкїн эмес болсо, анда алар аталган Мыйзамдын 12-беренесинин
3-пунктуна ылайык, анын ичинде талаш маселени сотко чейин
жєнгє салуу тартибинде чечилет.
Керектєєчїнїн кайрылуусу негиздїї жана укук ченемдїї болуп далилденген учурда ФКУ
орун алган мыйзам бузууларды
четтетїї, керектєєчїнїн укуктарын калыбына келтирїї жана мыйзамдуу таламдарды коргоо жагында тиешелїї чараларды кабыл алат.
- Жарандардын кайрылууларын кароонун белгилїї
бир жол-жобосу барбы?
- Албетте, "Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектєєчїлєрдїн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жєнїндє" (Кыргыз
Республикасынын Улуттук банк
Башкармасынын 2015-жылдын
24-июнундагы №35/10 токтом
менен бекитилген) жобого ылайык, ар бир финансы-кредит
уюмунда кайрылууларды кароо жол-жобосу болуусу зарыл.
Жол-жобо жана кайрылууларды сунуштоо жолдору (каналдары) тууралуу кеўири маалымат,
ошондой эле Даттанууларды жана сунуштарды каттоо китепчеси
ар бир офисте кєрїнїктїї жерде
же маалымат такталарында жайгаштырылууга тийиш. Кайрылууларды кароо жол-жобосунун

электрондук версиясы (керектєєчїгє тиешелїї бєлїгї) ФКУнун
расмий интернет-сайтында (болгон шартта) жайгаштырылышы
керек. Финансы-кредит уюмдардын башкы кеўсесинде жана филиалдарында керектєєчїлєрдїн кайрылуулары боюнча
иш алып барган жооптуу кызматкерлер бар, алар кайсы гана
учурда болбосун кардарларды
уюмда белгиленген эрежелер
менен тааныштырууга милдеттїї. Ошондой эле кызматкерлер керектєєчїгє телефон аркылуу оозеки кеп-кеўештерди
берип, зарыл учурда кат жїзїндє кайрылууну тїзїїгє жардам
беришет. Кайрылуу їчїн телефон номерлери финансы-кредит
уюмунун маалымат такталарында жана расмий сайтында (болгон шартта) жайгаштырылууга
тийиш.
Керектєєчїнїн кайрылуусу
ФКУда иштелип чыккан ички
жол-жобого ылайык кароого
алынат. ФКУ кайрылуулардын
адилеттїї, ар тараптуу жана єз
убагында кароого алынышын
камсыз кылууга жана белгиленген тартипте алар боюнча тїшїндїрмє берїїгє милдеттїї.
Керектєєчїлєрдїн кайрылуулары оозеки сыяктуу эле (телефон аркылуу же кабыл алууга
катталуу) кат жїзїндє сунушталышы, жеткирилип берилиши,
почта байланышы аркылуу жєнєтїлїшї, ФКУнун электрондук
почтасына жєнєтїлїшї же даттануулар жана сунуштар катталган китепчеде чагылдырылышы
мїмкїндїгїн белгилеп кетмекчибиз.
- Єтїнїч катты кандай формада сунуштоого зарыл?
- Мында кандайдыр бир бирдиктїї форма жок. Кайрылууну
эркин тїрдє билдирсе болот.
Бирок, жазуу тїрїндєгї єтїнїч
катка карата белгиленген жалпы талаптарга таянуу зарыл.
Жазуу тїрїндєгї кайрылууда
сєзсїз тїрдє кайрылуу кимден жана кимге даректелгендигин, башкача айтканда жеке
маалыматыўызды: жооп кайра жєнєтїлїїчї дарек, телефон
номери, кайрылуу даректелген
финансы-кредит уюмдун аталышы жана белгилїї бир кызмат
адамдын аты-жєнї кєрсєтїлїшї зарыл. Кайрылууда єтїнїч
каттын же даттануунун мазмунун, башкача айтканда маселенин айкын жагдайын, далилдерди келтирїї менен банк тарабынан сиздин кайсы укуктарыўыз бузууга жол берилгендигин
чагылдыруу зарыл. Зарыл учурда жазуу жїзїндєгї далилдерди,
кардардын билдирїїсїн тастыктаган документтерди тиркєєгє

болот. Бул кредиттик келишимдин кєчїрмєсї, тигил же бул
кызмат їчїн тєлєє квитанциясы, эсеп кєчїрмєсї жана башкалар болушу мїмкїн. Мындан
тышкары, кайрылуу же даттануу
боюнча кандай чечимдин кабыл
алынышы кїтїлїп жаткандыгын
билдирїї зарыл. Албетте, акырында кайрылуу сунушталган
кїн кєрсєтїлїп, кол коюлууга
тийиш. Маселени кыскача жана
тїшїнїктїї чагылдырууну сунуштайбыз. Мында фактыларды
кєбїрєєк келтирїї маанилїї болуп саналат.
- ФКУ жоопту канча убакыт
ичинде берїїгє тийиш?
- Керектєєчїнїн ФКУга жолдогон жазуу жїзїндєгї кайрылуусу отуз календардык кїндєн
кечиктирилбестен каралууга жана ага жазуу жїзїндє жооп жєнєтїлїїгє тийиш.
- ФКУнун жетекчилигине
тїздєн-тїз кайрылуу мїмкїнчїлїгї барбы?
- "Финансылык кызматтарды сунуштоо жана керектєєчїлєрдїн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жєнїндє" жобонун
34-беренесине ылайык ФКУнун
аткаруу органынын жетекчиси
же башка ыйгарым укуктуу мїчєлєрї, ошондой эле анын филиалдарынын жетекчилери керектєєчїлєрдї ФКУнун расмий
сайтында (болгон шартта) жана
маалымат такталарында жайгаштырылган, бекитилген графикке ылайык жеке кабыл алууга милдеттїї. ФКУнун жооптуу
кызматкери да керектєєчїлєрдї туруктуу негизде кабыл алып
турат.
- Улуттук банкка ким, кандай маселелер жана канчалык
кєп даттануулар менен кайрылышат?
- Кєбїнчє даттануулар менен бизге ФКУнун кардарлары – банктык жана микрофинансылык кызматтардан керектєєчїлєр кайрылышат. Кєпчїлїк учурда керектєєчїлєр

кредиттерин реструктуризациялоого кємєктєшїї, кандайдыр
бир талаш маселелер менен же
бузууга жол берилген укуктарын
калыбына келтирїї єтїнїчї менен кайрылышат.
- Кандай учурларда Улуттук
банкка кайрылууга болот жана кантип жардам бере аласыздар?
- Алгач “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жєнїндє” Мыйзамынын 52-беренесине ылайык Улуттук банк Кыргыз
Республикасынын банк тутумунун ишине кєзємєлдїктї жїргїзїї боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп санала тургандыгын белгилеп кетїї зарыл.
Ошондой эле аталган берененин
2-пунктуна ылайык, ушул мыйзамда каралган учурларды эске
албаганда, Улуттук банк банктардын алып барган кїндєлїк
ишине кийлигишпейт.
Башкача айтканда, коммерциялык банк же банк эмес
финансы-кредит уюму тарабынан мыйзам талабын кандайдыр бир бузууларга жол берилбесе, Улуттук банк жана башка
мамлекеттик бийлик органдары
алардын кардар менен иш алып
баруусуна кийлигишїїгє укугу жок. Тактап айтканда, келишимдин шарттарын єзгєртїї
маселеси тараптар ортосунда
єз ара кошумча келишим тїзїї аркылуу чечилет. Алсак,
карыз алуучу кредит тєлєєдє
кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, биринчи кезекте ал
сєзсїз тїрдє тїздєн-тїз ФКУга кайрылып, кредитор менен
тиешелїї сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп, кредит тєлєє шарттарын
кайра карап берїїнї єтїнїїгє
тийиш. Кайсы бир кредитти
реструктуризациялоо маселеси кредитор менен карыз алуучу ортосунда єз ара сїйлєшїї
аркылуу чечилїїгє тийиш. Бул
учурда кредиторго кредиттин тєлєнбєй калгандыгынын себеби,
карыздын ордун жабуу мєєнєтї

жєнїндє маалыматты, ошондой
эле карыз алуучунун финансылык жагдайын жана тєлєє жєндємдїїлїгїн тастыктаган документтерди берїїнї сунуштайбыз. Эгерде керектєєчїнїн укугу бузулууга жол берилсе же ал
финансы-кредит уюмунун ишаракети менен макул болбосо же
буга чейин ФКУга жазуу тїрїндє
кайрылып, бирок кабыл алынган чечим менен макул болбосо,
анда ал албетте Улуттук банкка
финансы-кредит уюмунун ишине карата кандайдыр бир чара
кєрїї єтїнїчї же даттануу менен кайрылууга укуктуу. Кайрылууну кылдат карап чыгуунун
жыйынтыгында Улуттук банктын талаптары бузууга жол берилгендиги аныкталса, ага карата таасир этїї чаралары колдонулушу мїмкїн.
- Улуттук банк тарабынан жарандардын каттарын,
арыздарын жана даттанууларын кароо тартиби жєнїндє
айта кетсеўиз?
- Жарандарды кабыл алуу, кайрылууларды жана даттанууларды
каттоо жана кароо їчїн Улуттук
банкта туруктуу негизде коомдук
кабылдама, ошондой эле Улуттук
банктын компетенциясына кирген маселелер боюнча коомчулукка маалымат жана консультация берген Керектєєчїлєрдїн
укугун коргоо бєлїмї иштейт.
Кайрылууларды кароодо биз
"Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жєнїндє"
Мыйзамга, ошондой эле ушул
ченемдик-укуктук актынын негизинде иштелип чыккан ички жоболорго таянуу менен иш
алып барабыз.
Кайрылууда кайрылган адамдын жеке маалыматтары, кайра
жооп жєнєтїлїїчї почта дареги, телефон номери, кайрылган
маселенин маўызы, ошондой эле
кол тамгасы жана кїнї кєрсєтїлїїгє тийиш. Жарандын арызы,
даттануусу негиздїї болуусу абзел. Зарыл учурда, єтїнїч каттын ээсинин даттанууларын далилдеген документтерди тиркєє
керек.
Белгилей кетїїчї нерсе, керектєєчїнїн жеке маалыматтары жана почта дареги кєрсєтїлбєгєн кат жїзїндєгї кайрылуу
жашыруун катары таанылат жана ал кароого алынбайт.
Улуттук банкка жазуу жїзїндє сунушталган кайрылуу
ал катталган кїндєн тартып
14 жумуш кїнї ичинде каралат. Бирок, жарандын кайрылуусу боюнча маселени чечїїдє
атайын текшерїї (экспертиза),
кошумча материалдарды талап
кылуу же башка чараларды кєрїї зарыл болгон учурда, даттанууну кароо мєєнєтї 30 календардык кїнгє чейин узартылышы мїмкїн.
Бул сунуштар финансылык
кызмат кєрсєтїїлєрдєн пайдаланган керектєєчїлєргє кредитор менен так иш алып барууга
жана алардын алгылыксыз жагдайларга туш болбоосуна жардам берет деп ишенебиз.
Даярдаган
Абдимухтар АБИЛОВ
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Аймактарда абал кандай?
Кыргыз Республикасынын Президентинин
Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу
єкїлїнїн орун басары Ырысбек ЫЗАБЕКОВ:

“КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК
ЖАКТАН КОРГОО – МААНИЛЇЇ
ИШТЕРИБИЗДИН БИРИ”
Жалал-Абад облусунун
аймагындагы элдин жашоо
турмушу, тиричилик
деўгээли, социалдык
маселелер жана учурда
аткарылып жаткан
иштери туурасында
Президенттин аталган
облустагы ыйгарым
укуктуу єкїлїнїн орун
басары Ырысбек ЫЗАБЕКОВ
менен маектештик.
- Ырысбек Темирбекович, облуста їстїбїздєгї жылдын он
айында сиз тейлеген тармакта кандай иштер жїргїзїлгєндїгї тууралуу, азын-оолак сєз
кылып берсеўиз?
- Жалал-Абад облусунун аймагындагы калктын жашоо деўгээлин жогорулатуу, социалдык
жактан аярлуу жарандардын абалын жакшыртуу боюнча жана бїткїл дїйнє жїзїндє жїрїп жаткан коронавирус пандемиясынан
калкты коргоо максатында мерчемделген иштер аткарылды десек болот.
2021-жылдын 1-октябрына карата республикалык бюджеттен
каржыланган аз камсыз болгон
їй-бїлєлєргє мамлекеттик жєлєкпулдар жана облусттун аймагында жашаган 130470 пенсионерлердин пенсиясы толугу
менен єз убагында тєлєнїп берилди. Ошондой эле облустагы
негизги маселе – калкты иш менен камсыз кылуу болуп саналат. Бул багытта облус боюнча
каттоодо турган жумушсуздардын саны 30721 адам болсо, 9 ай
ичинде 1954 жаран жумушка орноштурулду.
Облустун аймагындагы саламаттык сактоо мекемелери калкка медициналык жана санитардык жардам кєрсєтїїнїн сапатын жогорулатууда мамлекеттик
кепилдик программасынын негизинде медициналык шарттарды
жакшыртып, максаттуу иштерди жїргїзїп жатат десек болот.
Бїгїнкї кїндє облусубузда 1664
дарыгер жана 6151 кенже медициналык кызматкерлер эмгектенет. жалпысынан дагы 210 дарыгер жетишпейт.
- Коронавирус пандемиясы
саламаттыкты сактоо тармагына гана эмес, бардык тармактарга єз кесепетин тийгизбей койгон жок. Бул багытта кандай иштер жїрїп жатат?
- Облустун калкын медициналык жактан сапаттуу тейлєє
максатында шаар менен райондордо жаўы имараттар курулуп,
кээ бирлери капиталдык ремонттон єткєрїлїп, пайдаланууга берилип жатат. Алсак, Ала-Бука
районундагы Кєк-Таш айыл аймагынын жергиликтїї бюджетинин эсебинен 14,0 млн сомдук Ала-Бука аймактык оорукансынын 20 койкалуу бєлїмїнїн жаўы имаратынын курулуш
иштери жїрїїдє. Республикалык

бюджеттин эсебинен жалпы
100 орундуу 2 кабаттуу облустук клиникалык ооруканасынын имаратынын курулуш иштери бїтїп пайдаланууга берїї
алдында турат. Мындан башка облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу ооруулар
бєлїмїнїн, Сузак районундагы
Бек-Абад айылындагы оорукананын филиалынын имараттары капиталдык ремонттон єткєрїлїїдє. Ноокен районунда
COVID-19 илдетинен кийинки
єпкє оорусу менен жабыркагандар їчїн пульмонология бєлїмїн, Таш-Кємїр шаарында бєйрєктїн єнєкєт ооруларына чалдыккан бейтаптарды дарылоо
боюнча гемодиализ борборун
ачуу иштери жїрїп жатат.
Коронавирус инфекциясынын
жайылышына каршы кїрєшїї жана анын кесепеттерин жоюу боюнча иш-аракеттерди аткаруу максатында облустук ыкчам штабдын онлайн режиминде жыйындары єткєрїлїп, протоколдук тапшырмалары тиешелїї мекемеишканалар, мамлекеттик администрациялар, шаардык мэриялар
тарабынан аткарылды.
- Ырысбек Темирбекович, облустун аймагында коронавирусту алдын алуу боюнча эмдєє иштери кандай жїрїп жатат?
- Албетте, коронавирустук
инфекцияны алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу
максатында комплекстїї ишчаралар кєрїлїїдє. Ооруканаларга керектїї дары-дармектер,
медициналык шаймандар жана материалдык-техникалык
каржаттар менен єз учурунда камсыз кылынган. Облустун

аймагында саламаттык сактоо
мекемелеринде коронавирус инфекциясы жана пневмония менен
ооруган бейтаптарды дарылоо
їчїн дары-дармектердин 2-2,5
айга чейинки запастары турат.
Облуска жалпы 418400 вакцина келген. Мунун ичинен Кытай Эл республикасынан келген 352400 “Синофарм” вакцинасы менен 135851, ал эми 8000
Россиянын “Sputnik-V” вакцинасы менен 3905 жаран эмделген.
“AstraZeneca” вакцинасы менен
6325 жаран эмделип, жалпысынан калктын 35%ы эмдєєдєн єттї.
Бул боюнча маалымат COVID-19
илдетине каршы эмделген адамдардын реестри маалымат системасына киргизилип жатат.
- Билим берїї тармагында
кандай иштер жїрдї?
- Облустун аймагындагы 479
жалпы билим берїїчї мектепте
245322 окуучу билим алып жатат. Жалпысынан 16261 мугалим
эмгектенет. 465 мамлекеттик 14
жеке менчик мектептер бар. 457
мектеп интернет менен туташтырылды. 344 мектепке видеобайкоочу камералар орнотулду. Быйылкы окуу жылында облус боюнча 59 бїтїрїїчї “Алтын тамга” аттестатына ээ болушту. Мындан сырткары 333
мектепке чейинки билим берїї
мекемелери єз ишмердїїлїгїн
жїргїзїп келишет. Ошондой эле
2021-жылдын 1-июнуна карата
облус аймагындагы 48 мектепке чейинки билим берїї мекемелеринин имараттары мамлекетке кайтарылып берилген. Дагы 19 имаратты кайтаруу боюнча
иш-чаралар жїрїп жатат.
Орункул САТЫКУЛОВ

ДАРЫГЕР АДИСТЕРДИ
ТАЛАСКА КЕЛИН
БОЛУУГА ЧАКЫРАТ

Т

алас облусу боюнча
140 дарыгер жетишсиз. Алар кардиолог,
онколог, їй-бїлєлїк дарыгерлер, реаниматологдор. Талас
облустук їй-бїлєлїк дарыгерлер борборунун жетекчисинин орун басары Кыял
Карагулова: «Мисалы, быйыл
Медакадемияда їй-бїлєлїк
дарыгерлерди даярдаган факультет биринчи бїтїрїїчїлєрїн чыгарды. Биз ошолордон аз да болсо Таласка келишет деп ойлогонбуз. Бирок,
Таласка бир дагы адис келген жок. Їй-бїлєлїк дарыгерлерден облус боюнча 38
адистин орду бош турат. Онколог жок. Алардын иши хирургдарга жїктєлгєн. Жылына облуска клиникалык ординаторлордон 7-8ден келе башташкан. Быйыл їчєє эле келди. Биз адистердин жетишсиздигин ушул клиникалык
ординаторлордун кїчї менен
жаап жатабыз» - дейт. Таласка клиникалык ординатурасын 3-жылы єтєп жаткан
Самат Жанабердиев: «Мен
єзїмдїн адистигим кєз догдур. Ординатурамдын 3-жылын Таласта єткєрїп жатам.
Адистер жетишсиз болгондуктан мен ординатор экениме карабай Талас шаарындагы ооруканага 1 ставка менен ишке алышып, айлыгымды тєлєшєт. Андан тышкары,
шаардык эмканага 2 ставка
менен айлык тєлєп берели
деп чакырып жатышат. Облустук биргелешкен оорукананын Кєк-Ой айылындагы
жугуштуу оорулар бєлїмїндєгї “кызыл зонага” дарыгер
жетишсиз болгондуктан бул
жакка да чакырышкан. Мен
азыр ушул “кызыл зонада”
иштеп жатам. Кабыл алуу жагында иштеп, келген бейтаптарды бєлїштїрєм. Бир чети Таласта жакшы экен. Себеби, шаарда ординаторлор
кєп. Бир дарыгерди 10-15 ординатор ээрчип, жакшы деле тажрыйба ала албайсыў.
Ал эми бул жакта тапыраган
ординаторлор жок. Эки дарыгер бир эле ординаторду

ээрчитип жїрїп їйрєтїшєт.
Операцияларга ээн-эркин катыша алабыз. Тажрыйба топтойм десеў ординатор аз аймактарга келиш керек экен»
- деп ой бєлїштї.
Таластагы дарыгерлердин
жетишсиздик кєйгєйїн облустун жетекчилиги да чечїї
жолдорун караштырып жатышат. Президенттин Таластагы ыйгарым укуктуу єкїлї
Бакытбек Нарбеков мындай
деди: «Таласта облусту Єнїктїрїї фонду бар. Ошого тїшкєн каражаттын 20 пайызын
саламаттыкты сактоо жагына
жумшоого мїмкїнчїлїк тїзїлгєн. Вирус эч кайда кеткен
жок. Дагы тїрлєнїп жатат.
Ошондой булактарга таянып, Талас облусу 100 дарыгерге кошумча айлык тєлєп
бергенге каражаты жетет. Мисалы, дарыгер 5 миў сом алса,
ага биз дагы 8 миў сомдой тєлєп берсек болот. Ошондой
эле, Таласка дарыгер келин
алып келген їй-бїлєгє облус
жетекчилиги жакшы єлчємдє сїйїнчї уюштурсак болот.
Мындай демилгелерге каражат бар, бирок, аларды ишке
ашыруунун мыйзамдуу жолдорун, механизмдерин карап
чыгышыбыз керек. Жакында
тегерек стол єткєрсєк, ошондо талкуулайлы деп турам».
Дарыгерлердин айтымында,
дарыгерлердин жетишсиздиги бардык аймактарда бар.
Жаш адистер кєбїнчє Россия,
Казакстанга кетїїгє аракет
кылышат. Мекенчил адистер
ушундай кыйын кырдаалда
Таласка келип, єз милдеттерин аткарууга бел байлашса, жергиликтїї бийлик дагы, жергиликтїї дарыгерлер
дагы аларды жатакана менен
камсыз кылуу, ставкаларды
кєбєйтїї менен шарттарын
тїзєт. Алдыдагы жылдары
єлкєдє абал жакшырса, балким їй менен камсыз кылуу, дагы да шарттарды жакшыртуу ишин биринчи кезекте дарыгерлерге багыттоону
убада кылып жатышат.
Салика АБДИЕВА
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Єткєн ишке салават

АДАБИЯТ
БОЮНЧА
УЛУТТУК
СЫНАК

ААЛЫКЕ – АДАБИЯТ
АР-НАМЫСЫ
Эл акыны, таланттуу жазуучу, публицист,
драматург, котормочу, коомдук-ишмер, академик Аалы Токомбаевдин тагдыры жєнєкєй болбогонун кыргыз эли жакшы билет.
Эрте жетим калып, турмуштун татаал жолун басып єткєн. 20 жашында ыры гезит
бетине жарыяланып, 30 жашында чыгармачылыгынын 10 жылдык мааракеси белгиленип, кєрїнїктїї акын катары таанылат.
Акындын ысымын кєп улуттуу єлкєбїздє
гана эмес, чет жакада да белгилїї кылган
анын поэзиясынын, чыгармаларынын бийиктиги. Советтик доордогу кыргыз адабиятынын тарыхы Аалы Токомбаевден
башталгандыгын эч ким тана албайт.
Алыстаган сайын тоо бийик дегендей,
акындын эмгектери, чыгармалары мезгил
сыноосунан єтїп, элдик кадыр-барк тапты.
1990-жылдагы єкмєттїн чечими менен
Аалы Токомбаев жашаган їйдє акындын
мемориалдык їй-музейи ачылган. Ачылышы 1996-жылдын 31-майында болуп, иштегенине чейрек кылым болуп калыптыр.
Бул жылдары музейге республикабыздын
тєрт бурчунан, чет єлкєлєрдєн келген делегациялардын, коомдук ишмерлердин, карапайым адамдардын кызыгуусу артып, айткан каалоо-тилектери бизди кубандырбай
койбойт. Азыркы кезде бул музейден башка
дагы эки музейи ачылды. Анын бири – єзї
туулуп-єскєн Кемин районунун Кайыўды
айылында, экинчиси борбор шаарыбыздын
Аалы Токомбаевдин ысымын алып жїргєн
№24 мектеп-гимназиясында. Бул да болсо мезгилдин талабы экен. Аалы атабыздын ємїр жолу, чыгармалары элге, єзгєчє
єсїп келе жаткан жаш муунга зарыл болгону їчїн музейлери ачылып жаткандыр.
Бирок, интернет айдыўындагы маалмаалы менен чыгып жаткан Аалы Токомбаев жєнїндєгї такталбаган маалыматтар
бизди єкїндїрбєй койбойт. Ошол материалдардагы ачуу суроолорго, кур айыптоолорго жооп берип коюуну туура кєрдїм.
Убакыт учкан куштай єтїп улуу муундун
арабыздан кетиши менен аларды толкундаткан окуялар элдин эсинен кете берет экен.
Кээ бир окуялар легендага, имишке айланып, кандайдыр бир жаўы мааниге ээ болгонсуп калгандай.
Жакында эле кыргыз элинин чыгаан уулдарынын бири Касым Тыныстановдун 120
жылдык мааракесине карата интернет булактарына журналисттердин макалалары
жарыяланды. Анда баягы эле Касым Тыныстанов менен Аалы Токомбаевдин ортосундагы тиреши айтылган. 24kgнин журналисти Гульмира Маканбай кызынын версиясы боюнча А.Токомбаев кїнї-тїнї, тынбай «донос» жазган киши экен.
Ал журналист ушундай макала жазып
сенсация кылбасам, эч ким окубайт деген
акылсыз ойдо окшойт.
Касым менен Аалынын 20-30-жылдардагы саясий процесстердин тегерегинде болгон дискуссиялары жєнїндє Токомбаева
Тамара Алиевна «Улуулуктун татаал жолу» (А.Токомбаев адабият макалаларда, эскерїїлєрдє, документтерде, «Бийиктик»,
2004) деген китебинде А.Токомбаевдин чыгармачылык дїйнєсїн ар тараптуу чагылдырган. Жазуучунун поэзия, проза, драматургия, адабий сын жанрларындагы изденїїлєрї тууралуу жазылган макалалар
жана ал тууралуу замандаштарынын эскерїїлєрї, айрым документтер да камтылган.
Анда Аалы Токомбаевдин кызы Тамара
да дал ушул маселеге токтолуп: «Мен эмес,
К.Тыныстановдун єзї, єз колу менен жазган каты жооп берсин деп Тыныстановдун
Белоцкийге жазган катын келтирген.
“Тов. Белоцкий.
В добавление к моим устным Вам сообщениям по вопросу о сборнике стихов «О

Ленине» сообщаю следующее:
Рукопись этого сборника попала на рецензию ко мне и получила с моей стороны отрицательный отзыв как неверно
трактующий образ Ленина как
вождя ленинизма, а также изображающая «вождем» Троцкого.
В результате моего заключения сборник в Киргизии не был
опубликован. Издан он Изд.
ПАРТ-ТОМ, СРЕД. АЗ. Бюро ЦК ВКП (б) в 1927 г. в городе Ташкенте. После этого часть
издания была уже распространена на киргизском языке при
Кирг. Обком ВКП (б), которая
была мною составлена и передана комиссии, которая с ней
согласилась и постановила изъять сборник.
Постановление должно было
быть санкционировано Бюро
ОК, а было ли это сделано мне
не известно. Однако я думаю,
что санкций этой не было, так
как в 1933 г. я не мог найти соответствующего постановления.
В защиту этого сборника в той же газете
выступил Рахматулин. Против последнего
мною была помещена статья в той же газете. В 1933 году в связи с юбилеем поэта
появилась статья Рахматулина (тогда члена бюро ОК и
редактора газеты), где опять восхваляет
сборник и попытку мою изъять его квалифицирует как контрреволюционную см.
газету «Кызыл-Кыргызстан» от 6-го июля
1933 г. Экземпляра этой газеты у меня к сожалению не сохранилось, так как я передал
его тов. Таукину вместе с моим заявлением
от 10.VII и 2. VIII. 1934 года.
В связи с вышеуказанной статьей тов.
Рахматулина мною было подано заявление на имя бюро ОК (при руководстве Шахрая), которое осталось без результата. Такова история вопроса.
Ввиду того, что автор сборника не отказался от него, как от неправильного трактующего образа Ленина и ленинизма, ввиду того, что имеется статья Рахматулина,
восхваляющий сборник, а также ввиду того, что не было решения ОК об указанных
документах и сборник «О Ленине» еще коегде читается как советский документ, следовало бы автору сборника тов. Токомбаеву, а также тов. Рахматулину в печати осудить свои неправильные взгляды, придерживаясь народной пословицы «Лучше поздно, чем никогда»
К настоящему объяснению прилагаю: 1.
Отрывки из сборника на русском языке. 2.
Черновик моего заявления в 1933 году на
имя Бюро Ока.
8/11-1937.
(Тыныстанов, Архив Кирг.фил. ИМЛ.
основание: 391.оп.5).
Бул катка комментарийдин кереги жок
го дейм.
Тамара Токомбаева:
“Кєп узабай 1937-жылы 16-октябрда атам
камалып, 1939-жылдын июлунда бошоду.
Ал эми 1937-1939-жылдардын оор кырдаалында кээ бир акын-жазуучулардын айткандарын, берген кєрсєтмєлєрїн (НКВДга)
атам да билчї. Бирок эч качан эч кимисине
«сен ушинттиў эле» деп алардын сары изине чєп салган эмес. Тескерисинче «Мени жамандабаса, мени душман деп жазбаса менин артымдан алар да камалмак. Мен чыдаганга чыдай албай єлїп калмак» деп аларды аячу. Жазуучулар Союзунун тєрагасы
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(Кыргызпатент) Кыргыз
Республикасынын авторлорунун арасында Улуттук сынак жарыялайт.
Сынак тємєнкї
номинацияда єткєрїлєт:
1) проза
2) драма
3) илюстрацияланган балдар кєркєм адабияты;
4) илимий-популярдуу чыгарма.

болуп туруп, камалса бири калбай камалмак, бирок:
Мен ушакчы боло албайм,
Токсон кыйна кїнїгє.
Адам тартып, кан кечип,
Баргым келбейт їйїмє…
деген сєзїнє бекем турганы тємєнкї документтерден кєрїнїп турат:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ (стр. 171, дело №61-60). 4 июля 1939
г. ОБВИНЯЕМЫЙ ТОКОМБАЕВ ААЛЫ В
ПРЕДЪЯВЛЕННОМ ОБВИНЕНИИ СЕБЯ НЕ
ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ, В СВОИХ ПОКАЗАНИЯХ НИКОГО НЕ ОКЛЕВЕТАЛ.
Ушул эле китепте Асанбек Стамов «Доордун уулдары-доордун кулдары…» деген макаласында мындай деп жазган: «Тыныстанов улуу окумуштуу, улуу инсан, чоў акын
экенинде талаш жок. Эли-журтуна маркумдун арбагы ыраазы болсун, анын гїлдєй
ємїрїн кыйган кара доорго наалат.
Азыр Касымдын мурасына кеўири жол
ачылган кез. Бирок, ошого карабастан маркумдун ємїр жолун, мурасын окуп їйрєнїїдє бир беткейликке жол берип жаткандайбыз. Андай бир беткейликтин башаты дагы эле болсо, башка бир уулу акын
А.Токомбаевди жаман аттуу кылууда болуп отурат.
Ошентип, эми башкабыз жетишип калгансып, алп акын Аалыкенин арбагы менен
кїрєшє баштадык. Ал турсун Тыныстановду каматып, анын ємїрїн кыйган да А.Токомбаев имиш. Бирок мунун баары чындыкка жуушпаган,
жалаа, ушак экенин К.Тыныстановдун архивде сакталып калган Белоцкийге жазган
каты далилдеп жатсачы.» (Улуулуктун татаал жолу», 236-бет, «Эркин Тоо» гезитинин 1992-ж. 30-майдагы санынан алынган).
Бул саптар мындан 30 жыл мурда жазылган. Бирок, Гульмира Маканбай кызы сыяктуу журналисттерди мындай так маалыматтар кызыктырбаганы єкїнїчтїї. Сенсациянын артынан кууп, улуу адамдардын
ар-намысына шек келтирїї адепсиздиктин
иши. Бул бир гана журналисттик баяндамага гана жооп болду.
Макаламды Акбар Рыскуловдун ыр саптары менен аяктагым келип турат.
Ар кимге жакпаса да, жакса дагы,
Ашыра айтуу эмес максат аны:
Аалыке-адабият ар-намысы,
Аалыке-акындардын аксакалы!
Аалы Токомбаевдин Їй-музейинин
директору, элге билим берїїнїн
отличниги Рахат АБДЫКЕЕВА

Иштер
2021-жылдын
25-ноябрынан 2022-жылдын 30-апрелине чейин кабыл алынат. Сынакка курагы 30 жаштан жогорку авторлор катыша алат. Жиберилген чыгармалар мурда эч
жерде жарыяланбаган болушу керек!
Сынактын жеўїїчїлєрїнє
чыгармачылык иштеринин
жарык кєрїїсїнє финансылык жардам кєрсєтїлєт.
Чыгарманын
кєлємї
А4 форматтагы Microsoft
Word документи тибинде,
Times Nev Roman арибинде,
14-єлчємдє терилип (саптардын аралыгы-1, 1,5), 600 бетке чейин болууга тийиш.
Сынактын жобосу менен
www. Patent.kg
сайтынан таанышып
чыгууга болот.
Сынакка Жобонун №1 тиркемесине ылайык єтїнмєнї толтуруп, 2022-жылдын
30-апрелине чейин Катчылыктын dinara.akun@patent.
kg электрондук почтасына,
же болбосо Кыргызпатенттин дарегине: 720021, Бишкек шаары, Москва кєчєсї
62ге жєнєтїї керек.
Байланыш телефондор:
(0312) 68-04-71,
(0700) 84-83-29,
(0552) 84-83-29
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2021-жылдын 10-декабры
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ АСЫЛБЕК ШАРИПОВИЧ
ЖЭЭНБЕКОВДУ КЫЛМЫШ-ЖАЗА ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕ
ТАРТУУГА МАКУЛДУК БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРОРУНУН 2021-ЖЫЛДЫН
24-НОЯБРЫНДАГЫ №08-02 СУНУШТАМАСЫ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû À.Ø. Æýýíáåêîâäó êûëìûø-æàçà
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí 2021-æûëäûí 24-íîÿáðûíäàãû ¹08-02 ñóíóøòàìàñûí, àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí ìààëûìäàìàñûí (òèðêåëåò) êàðàï æàíà òàëêóóëàï, àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí
òºðàãàñûíûí ìààëûìàòûí óãóï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû À.Ø.Æýýíáåêîâäó êûëìûø-æàçà
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí
ñóíóøòàìàñûí êàðîî áîþí÷à àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí (ìûíäàí àðû – Êîìèññèÿ) òºðàãàñû,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ê.Ê.Èñàåâäèí ìààëûìàòû ýñêå àëûíñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Àñûëáåê Øàðèïîâè÷ Æýýíáåêîâäó êûëìûø-æàçà æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà
ìàêóëäóê áåð¿¿äºí áàø òàðòûëñûí.
3. Êîìèññèÿíûí ìààëûìäàìàñû æàíà óøóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí ðàñìèé ñàéòûíà æàéãàøòûðûëñûí æàíà “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòàñûíà æàðûÿëàíñûí.
Òºðàãàíûí îðóí áàñàðû
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 8-äåêàáðû, ¹5019-VI

À.Ê.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №08-02 О ДАЧЕ
СОГЛАСИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕПУТАТА ЖОГОРКУ КЕНЕША
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЖЭЭНБЕКОВА АСЫЛБЕКА
ШАРИПОВИЧА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ðàññìîòðåâ è îáñóäèâ ïðåäñòàâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò
24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹08-02 î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æýýíáåêîâà À.Ø., ñïðàâêó ñïåöèàëüíîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè (ïðèëàãàåòñÿ), çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
ñòàòüåé 28 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè», Æîãîðêó Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîñòàíîâëÿåò:
1. Èíôîðìàöèþ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Èñàåâà Ê.Ê. – ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æýýíáåêîâà À.Ø. (äàëåå – Êîìèññèÿ) ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æýýíáåêîâà Àñûëáåêà Øàðèïîâè÷à.
3. Ðàçìåñòèòü ñïðàâêó Êîìèññèè è íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî».
Çàìåñòèòåëü Òîðàãà

À.Ê.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

ã.Áèøêåê, 8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ¹5019-VI

СПРАВКА
специальной депутатской комиссии по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Кыргызской Республики
Зулушева К.Т. о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Жээнбекова А.Ш. с лишением его депутатской неприкосновенности
Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëóøåâûì Ê.Ò. 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà âíåñåíî â Æîãîðêó Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðåäñòàâëåíèå î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æýýíáåêîâà Àñûëáåêà Øàðèïîâè÷à.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹5006-VI îò 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà áûëà
ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ (äàëåå – Êîìèññèÿ)
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Çóëóøåâ Ê.Ò. î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
Æýýíáåêîâà À.Ø. ñ ëèøåíèåì åãî äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè (äàëåå – ïðåäñòàâëåíèå), â ñîñòàâå äåïóòàòîâ Æîãîðêó
Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: Ê.Ê. Èñàåâ («Êûðãûçñòàí»),
À.À. Àáäóãàïàðîâ («Ðåñïóáëèêà – Àòà-Æóðò»), Ì.Ñ. Áàêèðîâ
(“Áèð Áîë”), Ò.È. Èêðàìîâ («ªí¿ã¿¿ – Ïðîãðåññ»), Å.Ã. Ñòðîêîâà
(ÑÄÏÊ), À.Ñ. Òîêòîðîâ («Êûðãûçñòàí»), Ý.Ò. Òîêòîøåâ (“Àòà-Ìåêåí”). Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè áûë èçáðàí äåïóòàò Èñàåâ Ê.Ê.
Äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ èçó÷èâ ïðåäñòàâëåííûå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé äîêóìåíòû, çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñòàâèòåëåé ÃÊÍÁ è Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è ïðîâåäÿ áåñåäó ñ àäâîêàòîì äåïóòàòà
Æýýíáåêîâà À.Ø., óñòàíîâèëà:
31 ìàÿ 2021 ãîäà äåïóòàòó Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø. Æýýíáåêîâó Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè áûëî âðó÷åíî óâåäîìëåíèå î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2 ñò. 319 ÓÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò, ÷òî óâåäîìëåíèå
î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ À.Æýýíáåêîâó âðó÷åíî áåç äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé, ïðè îòñóòñòâèè äîêàçàòåëüíîé áàçû.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ
êðîìå äîìûñëîâ è ïðåäïîëîæåíèé, ïðÿìûõ äîêàçàòåëüñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ âèíó äåïóòàòà À.Ø. Æýýíáåêîâà íå èìåþòñÿ.
Êðîìå òîãî, â ïðåäñòàâëåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îáîñíîâàííîñòü íåîáõîäèìîñòè ïðåäúÿâëåíèÿ îáâèíåíèÿ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2 ñò. 319 ÓÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îñíîâûâàåòñÿ ëèøü íà ïîêàçàíèÿõ äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Óçàêáàåâà, À.Áàòûðáåêîâà è È.Ïèðìàòîâà,
êîòîðûå äàâàëè ýòè ïîêàçàíèÿ íàõîäÿñü ïîä ñòðàæåé â
ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå ñî ñëåäñòâèåì, ÷òî äàåò îñíîâàíèå îòíîñèòüñÿ êðèòè÷åñêè ê ïðàâäèâîñòè èõ ïîêàçàíèé.
Ïðåäñòàâèòåëè ÃÊÍÁ è Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðèãëàøåííûå íà çàñåäàíèå ñïåöèàëüíîé êîìèññèè. Íà ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòàëüíûå äîêàçàòåëüñòâà âèíû äåïóòàòà À.Æýýíáåêîâà ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ äà÷è ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå åãî ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè, íå ñìîãëè ïðåäñòàâèòü èõ, ññûëàÿñü íà òàéíó ñëåäñòâèÿ.
Êðîìå òîãî, ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè íå ó÷òåíû äîâîäû ðÿäà
äåïóòàòîâ íà îòäåëüíûå ïóíêòû ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ, îçâó÷åííûå â õîäå çàñåäàíèÿ Æîãîðêó Êåíåøà îò 20 èþíÿ 2012 ãîäà, 22 èþíÿ 2012 ãîäà è 27 èþíÿ 2012 ãîäà, çàôèêñèðîâàííûå
ñòåíîãðàììîé äàííûõ çàñåäàíèé.
Èçó÷åíèåì ñòåíîãðàìì çàñåäàíèé Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 20 èþíÿ 2012 ãîäà, 22 èþíÿ 2012 ãîäà 27 èþíÿ 2012 ãîäà, íå ïîäòâåðæäàþòñÿ ôàêòû óìûøëåííîãî çàòÿãèâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Òîðàãà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâûì ïî ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäëîæåííîãî Âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé Æîãîðêó Êåíåøà
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äåïóòàòû
íà çàñåäàíèÿõ ïàðëàìåíòà èìåþò ïðàâî çàäàâàòü âîïðîñû ïî
ïðåäëîæåííûì ïðîåêòàì äîêóìåíòîâ, äåëàòü çàìå÷àíèÿ, âíîñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, Òîðàãà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé
íå èìååò ïðàâî ïðåêðàùàòü îáñóæäåíèå è ñòàâèòü íà ãîëîñîâàíèå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Òîðàãà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø. Æýýíáåêîâ âåë çàñåäàíèÿ ïàðëàìåíòà ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè».
Â ÷àñòè äîâîäîâ ñëåäñòâèÿ î òîì, ÷òî ïîäãîòîâëåííûé äåïóòàòîì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Óçàêáàåâûì
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð íåñîñòîÿòåëüíû, òàê êàê îáà ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ, âûíåñåííûå íà ãîëîñîâàíèå íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé

õàðàêòåð, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîñòûì èçó÷åíèåì ïðîåêòîâ
ïîñòàíîâëåíèé.
Ñëåäñòâèåì íå óñòàíîâëåíî, ñêîëüêî âñåãî ïðîåêòîâ âíåñåíî äðóãèìè ôðàêöèÿìè. Èç ñòåíîãðàììû çàñåäàíèé Æîãîðêó Êåíåøà ñëåäóåò, ÷òî íà ðàññìîòðåíèå äåïóòàòîâ íàðÿäó ñ
ïðîåêòîì ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäëîæåííîãî âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé, òàêæå áûëè ïðåäëîæåíû íåñêîëüêî äðóãèõ âàðèàíòîâ ïîñòàíîâëåíèé.
Êîìèññèÿ ñ÷èòàåò, ÷òî ñëåäñòâèåì íå óñòàíîâëåíî ïî êàêîé
ïðè÷èíå ëèäåð ôðàêöèè Àòà-Ìåêåí Î.×.Òåêåáàåâ 22 èþíÿ 2012
ãîäà ïðåäëîæèë ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îò ñâîåé ôðàêöèè è ïî
êàêîé ïðè÷èíå ïîðó÷åíî òðåì ïðîôèëüíûì êîìèòåòàì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîäãîòîâèòü ñîãëàñîâàííûé
âàðèàíò ïîñòàíîâëåíèÿ.
Ïîñòàíîâëåíèåì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò
27 èþíÿ 2012 ãîäà ¹2117-V «Îá îò÷åòå âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ïðîâåðêå è èçó÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ÇÀÎ «Êóìòîð îïåðåéòèíã êîìïàíè» íîðì è òðåáîâàíèé ïî ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû, áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ â ðàéîíå âîçäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè çîëîòîäîáûâàþùåãî ðóäíèêà, à òàêæå ñîñòîÿíèÿ îñóùåñòâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, îáðàçîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹1642-V îò 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà» áûëè ïðèíÿòû èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî ðåàëèçàöèè îò÷åòà äåïóòàòñêîé êîìèññèè.
Ñîãëàñíî Çàêîíó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î Ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» Æîãîðêó Êåíåø - ïàðëàìåíò Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè - ÿâëÿåòñÿ âûñøèì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü
è êîíòðîëüíûå ôóíêöèè â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñ ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, è
îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäíîãî âûðàæåíèÿ ìíåíèé è
êîëëåãèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ðåøåíèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèíèìàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ðåäàêöèè 2010 ãîäà íà çàñåäàíèÿõ ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ
äåïóòàòîâ è îôîðìëåíèåì ïîñòàíîâëåíèé.
Óòâåðæäàòü î òîì, ÷òî âåëèñü ñåïàðàòíûå ïåðåãîâîðû è íà
äåïóòàòîâ áûëî îêàçàíî êàêîå-ëèáî äàâëåíèå, è îíè ïî óêàçàíèþ, ïðèíóæäåíèþ ãîëîñîâàëè çà ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îò
27 èþíÿ 2012 ãîäà – íåñîñòîÿòåëüíû, òàê êàê ýòî íå ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðåäñòàâëåííûìè ìàòåðèàëàìè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè “Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè” òîðàãà íå èìååò âëàñòíûõ ïîëíîìî÷èé äàâàòü ïðåäñåäàòåëÿì êîìèòåòîâ è äåïóòàòàì îáÿçàòåëüíûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óêàçàíèÿ.
Îòñóòñòâóþò ïîêàçàíèÿ äåïóòàòîâ î òîì, ÷òî îíè ïî óêàçàíèþ
ñïèêåðà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâà ãîëîñîâàëè ïðîòèâ ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäëîæåííîãî âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äåïóòàòû ñâîáîäíû
ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé.
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ ñò. 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
ò.ê. ñîãëàñíî ñòàòüå 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
îò 5 ìàÿ 2021 ãîäà ñëåäóåò, ÷òî ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà îò îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ñîãëàñíî óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîìó êîäåêñó Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè â ðåäàêöèè 2017 ãîäà, ñëåäóåò, ÷òî âðó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè,
òàê êàê íà îñíîâàíèè âðó÷åííîãî óâåäîìëåíèÿ î ñîâåðøåíèè
ïðåñòóïëåíèÿ äåïóòàòó Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâó ñóäîì áûëà ïðèìåíåíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò, ÷òî Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèê äîëæíà áûëà îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì
î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâó äî âðó÷åíèÿ ïîñëåäíåìó óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 29 èþíÿ 2021 ãîäà Êîìèòåò ïî ïðàâîïîðÿäêó, áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðàññìîòðåâ âîïðîñ î çàêîííîñòè ïðèâëå÷åíèÿ äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðèìåíåíèÿ â îòíîøåíèè íèõ ìåðû

ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó, îòìåòèë, ÷òî áûëè
íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ ÷. 1 ñò. 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ íà ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à
óòâåðæäåíèå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû î òîì, ÷òî âðó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ è ïðèìåíåíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â îòíîøåíèè äåïóòàòà íå ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè - íåñîñòîÿòåëüíûìè.
Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ëèøü ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâà â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ñò. 78 Êîíñòèòóöèè
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, îáðàòèëàñü ñ ïðåäñòàâëåíèåì î äà÷å
ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Âñòóïèâøàÿ â ñèëó ñ 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ÓÏÊ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óñòðàíèëà ïðîòèâîðå÷åíèÿ ìåæäó ïîëîæåíèÿìè Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è ñòàðîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ÷åòêî îïðåäåëèâ ïîðÿäîê
ïðèâëå÷åíèÿ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè è íåäîïóñòèìîñòü åãî çàäåðæàíèÿ
è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñâåííîñòè áåç ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Òàêèì îáðàçîì, ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàêöèè
ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâ äîëæåí áûë íåçàìåäëèòåëüíî îñâîáîæäåí èç ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äî ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà åãî ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè.
Èçó÷èâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðåäñòàâëåííûå íà ðàññìîòðåíèå
êîìèññèè äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, âûñëóøàâ ïðåäñòàâèòåëåé
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è àäâîêàòà äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâà,
ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèõîäèò ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:
1. Ïðèçíàòü, ÷òî äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâ áûë ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè è çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ñò.78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, áåç ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
2. Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâ ïîäëåæàë íåìåäëåííîìó îñâîáîæäåíèþ èç ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
3. Îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 24 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè “Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè” äåïóòàò, êàê íàðîäíûé èçáðàííèê íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé
íàðîäà è ãîñóäàðñòâà, è â òå÷åíèè âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ ìàíäàòà, òàê è ïîñëå íåãî íå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì
çà âûñêàçûâàåìûå ñóæäåíèÿ èëè çà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
4. Ïðèçíàòü îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æýýíáåêîâà À.Ø. ïî ÷.2 ñò. 319 ÓÊ (ðåäàêöèÿ 2017 ã.),
ïîñêîëüêó îí ïðè ðàññìîòðåíèè îò÷åòà âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè çîëîòîäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ “Êóìòîð”, îáñóæäåíèè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ, äåéñòâîâàë â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè “Î Ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè”.
5. Ïðåäëîæèòü Æîãîðêó Êåíåøó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ñ
ëèøåíèåì äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè â îòíîøåíèè äåïóòàòà Æýýíáåêîâà Àñûëáåêà Øàðèïîâè÷à, î ÷åì ïîäãîòîâèòü
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ è âíåñòè íà çàñåäàíèå Æîãîðêó Êåíåøà
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ïðåäñåäàòåëü ñïåöèàëüíîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè
×ëåíû ñïåöèàëüíîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè

Ê.Èñàåâ
À.Àáäóãàïàðîâ
Ì.Áàêèðîâ
Ò.Èêðàìîâ
Å.Ñòðîêîâà
À.Òîêòîðîâ
Ý.Òîêòîøåâ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ ТЄРЄБАЙ ЗАКИРОВИЧ
ЗУЛПУКАРОВДУ КЫЛМЫШ-ЖАЗА ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕ
ТАРТУУГА МАКУЛДУК БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ ПРОКУРОРУНУН 2021-ЖЫЛДЫН
24-НОЯБРЫНДАГЫ №08-02 СУНУШТАМАСЫ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ò.Ç.Çóëïóêàðîâäó êûëìûø-æàçà
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí 2021-æûëäûí 24-íîÿáðûíäàãû ¹08-02 ñóíóøòàìàñûí, àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí ìààëûìäàìàñûí (òèðêåëåò) êàðàï æàíà òàëêóóëàï, àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí
òºðàãàñûíûí ìààëûìàòûí óãóï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í, “Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 28-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè òîêòîì êûëàò:
1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ò.Ç. Çóëïóêàðîâäó êûëìûø-æàçà
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí
ñóíóøòàìàñûí êàðîî áîþí÷à àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí (ìûíäàí àðû – Êîìèññèÿ) òºðàãàñû,
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Ê.Ê.Èñàåâäèí ìààëûìàòû ýñêå àëûíñûí.
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Òºðºáàé Çàêèðîâè÷ Çóëïóêàðîâäó êûëìûø-æàçà æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà
ìàêóëäóê áåð¿¿äºí áàø òàðòûëñûí.
3. Êîìèññèÿíûí ìààëûìäàìàñû æàíà óøóë òîêòîì Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí ðàñìèé ñàéòûíà æàéãàøòûðûëñûí æàíà “Ýðêèí-Òîî” ãàçåòàñûíà æàðûÿëàíñûí.
Òºðàãàíûí îðóí áàñàðû
Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 8-äåêàáðû, ¹5020-VI

À.Ê.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ОТ 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №08-02
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕПУТАТА ЖОГОРКУ
КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗУЛПУКАРОВА ТОРОБАЯ
ЗАКИРОВИЧА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ðàññìîòðåâ è îáñóäèâ ïðåäñòàâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò
24 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹08-02 î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè
äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëïóêàðîâà Ò.Ç., ñïðàâêó ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè (ïðèëàãàåòñÿ), çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
ñòàòüåé 28 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè», Æîãîðêó Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîñòàíîâëÿåò:
1. Èíôîðìàöèþ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Èñàåâà Ê.Ê. – ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî
ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëïóêàðîâà Ò.Ç. (äàëåå – Êîìèññèÿ) ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.
2. Îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëïóêàðîâà Òîðîáàÿ Çàêèðîâè÷à.
3. Ðàçìåñòèòü ñïðàâêó Êîìèññèè è íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ýðêèí-Òîî».
Çàìåñòèòåëü Òîðàãà

À.Ê.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

ã.Áèøêåê, 8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ¹5020-VI

СПРАВКА
специальной депутатской комиссии по результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Кыргызской Республики
Зулушева К.Т. о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
Зулпукарова Т.З. с лишением его депутатской неприкосновенности
Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëóøåâûì Ê.Ò. 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà âíåñåíî â Æîãîðêó Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðåäñòàâëåíèå î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëïóêàðîâà Òîðîáàÿ Çàêèðîâè÷à.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹5006-VI îò 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ (äàëåå Êîìèññèÿ)
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà
Çóëóøåâà Ê.Ò. î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëïóêàðîâà Ò.Ç. ñ ëèøåíèåì åãî äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè (äàëåå - ïðåäñòàâëåíèå), â ñîñòàâå äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: Ê.Ê.Èñàåâ («Êûðãûçñòàí»),
À.À.Àáäóãàïàðîâ («Ðåñïóáëèêà-Àòà-Æóðò»), Ì.Ñ.Áàêèðîâ («ÁèðÁîë»), Ò.È.Èêðàìîâ («Îíóãóó-Ïðîãðåññ»), Å.Ã.Ñòðîêîâà (ÑÄÏÊ),
À.Ñ.Òîêòîðîâ («Êûðãûçñòàí»), Ý.Ò.Òîêòîøåâ («Àòà-Ìåêåí»). Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè áûë èçáðàí äåïóòàò Èñàåâ Ê.Ê.
Äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ èçó÷èëà âñå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè,
âûñëóøàâ èíôîðìàöèþ è äîâîäû ïðåäñòàâèòåëåé ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ è ïðîêóðàòóðû, àäâîêàòîâ äåïóòàòà Çóëïóêàðîâà
Ò.Ç. è óñòàíîâèëà:
31 ìàÿ 2021 ãîäà äåïóòàòó Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç.Çóëïóêàðîâó Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè áûëî âðó÷åíî óâåäîìëåíèå î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2 ñò.319 ÓÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Èç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñëåäóåò, ÷òî óâåäîìëåíèå
î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ Ò.Ç.Çóëïóêàðîâó
âðó÷åíî áåç äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé, ïðè îòñóòñòâèè äîêàçàòåëüíîé áàçû.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ
êðîìå äîìûñëîâ ñëåäñòâèÿ, ïðÿìûõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âèíó äåïóòàòà Ò.Ç.Çóëïóêàðîâà â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ íå èìåþòñÿ.
Êðîìå òîãî, â ïðåäñòàâëåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îáîñíîâàííîñòü íåîáõîäèìîñòè ïðåäúÿâëåíèÿ îáâèíåíèÿ â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.2 ñò.319 ÓÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îñíîâûâàåòñÿ ëèøü
íà êîñâåííûõ ïîêàçàíèÿõ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Óçàêáàåâà, êîòîðûé äàâàë ýòè ïîêàçàíèÿ, íàõîäÿñü ïîä ñòðàæåé â ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è
çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå ñî ñëåäñòâèåì, ÷òî äàåò îñíîâàíèå îòíîñèòüñÿ êðèòè÷åñêè ê ïðàâäèâîñòè åãî ïîêàçàíèé.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñëåäñòâåííûå îðãàíû òðàêòóþò
èíèöèèðîâàíèå àëüòåðíàòèâíîãî ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè êàê ïðîÿâëåíèå ïðåñòóïíîãî ñãîâîðà îòäåëüíûõ äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêà, ïðè ýòîì èãíîðèðóÿ òîò ôàêò, ÷òî â ïðîöåññå
äåÿòåëüíîñòè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñîãëàñíî Çàêîíó ÊÐ «Î ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äåïóòàòû âïðàâå îáñóæäàòü ïðåäëàãàåìûå ïðîåêòû
ðåøåíèé Æîãîðêó Êåíåøà, âûñêàçûâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, â
òîì ÷èñëå êðèòè÷åñêóþ, à òàêæå âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé, äîïîëíåíèé â íèõ, èíèöèèðîâàòü àëüòåðíàòèâíûå ïðîåêòû ðåøåíèé.
Ïðè îáñóæäåíèè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Æîãîðêó Êåíåøà,
ïîäãîòîâëåííîãî âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé ïî ïðîâåðêå äåÿòåëüíîñòè çîëîòðóäíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ “Êóìòîð”
ðÿä äåïóòàòîâ âûñêàçûâàëè ñâîè çàìå÷àíèÿ êàñàòåëüíî íåêîòîðûõ åãî ïóíêòîâ.
Òàê, ëèäåð ôðàêöèè «Àòà-Ìåêåí» Î.×.Òåêåáàåâ 22 èþíÿ 2012
ãîäà ïðåäëîæèë ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ îò ñâîåé ôðàêöèè, âñëåäñòâèå ÷åãî ïî èíèöèàòèâå ðÿäà äåïóòàòîâ òðåì ïðîôèëüíûì êîìèòåòàì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè áûëî
ïîðó÷åíî ïîäãîòîâèòü ñîãëàñîâàííûé âàðèàíò ïîñòàíîâëåíèÿ.
Ñîãëàñíî Çàêîíó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» Æîãîðêó Êåíåø – ïàðëàìåíò Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè – ÿâëÿåòñÿ âûñøèì ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì çàêîíîäàòåëüíóþ âëàñòü
è êîíòðîëüíûå ôóíêöèè â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ñ ñîáëþäåíèåì ïðèíöèïà ðàçäåëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, è
îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïàõ ñâîáîäíîãî âûðàæåíèÿ ìíåíèé è
êîëëåãèàëüíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 10 Çàêîíà ÊÐ «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó
Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äåïóòàòû èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïîâåñòêå äíÿ, ïîðÿäêó âåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, ïðîöåäóðíûì è äðóãèì âîïðîñàì â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì Ðåãëàìåíòîì Æîãîðêó Êåíåøà, ó÷àñòâîâàòü

â ïðåíèÿõ, âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è ïîïðàâêè ïî ñóùåñòâó îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ.
Ñîãëàñíî ÷àñòè 1 ñòàòüè 24 òîãî æå çàêîíà äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà íå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì çà âûñêàçûâàåìûå â ñâÿçè ñ äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ, ñóæäåíèÿ
èëè çà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ â Æîãîðêó Êåíåøå Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè êàê â òå÷åíèå ñðîêà åãî ïîëíîìî÷èé, òàê è ïîñëå
åãî èñòå÷åíèÿ.
Èçó÷åíèåì ñòåíîãðàìì çàñåäàíèé Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 20 èþíÿ 2012 ãîäà, 22 èþíÿ 2012 ãîäà, 27
èþíÿ 2012 ãîäà, íå óñòàíîâëåíû ôàêòû óìûøëåííîãî çàòÿãèâàíèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Òîðàãà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè À.Ø.Æýýíáåêîâûì, äåïóòàòîì Ò.Ç.Çóëïóêàðîâûì
ïî ïðîåêòó ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäëîæåííîãî âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Â ÷àñòè äîâîäîâ ñëåäñòâèÿ î òîì, ÷òî ïîäãîòîâëåííûé äåïóòàòîì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Óçàêáàåâûì
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð íåñîñòîÿòåëüíû, òàê êàê îáà ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ, âûíåñåííûå íà ãîëîñîâàíèå íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé
õàðàêòåð, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ èõ ñîäåðæàíèåì.
Ïîñòàíîâëåíèåì Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò
27 èþíÿ 2012 ãîäà ¹2117-V «Îá îò÷åòå âðåìåííîé äåïóòàòñêîé
êîìèññèè ïî ïðîâåðêå è èçó÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ ÇÀÎ «Êóìòîð
îïåðåéòèíã êîìïàíèè» íîðì è òðåáîâàíèé ïî ðàöèîíàëüíîìó
èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû, áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è ñîöèàëüíîé
çàùèòå íàñåëåíèÿ â ðàéîíå âîçäåéñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè çîëîòîäîáûâàþùåãî ðóäíèêà, à òàêæå ñîñòîÿíèÿ îñóùåñòâëÿåìîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, îáðàçîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹1642-V îò 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà» áûëè ïðèíÿòû èñ÷åðïûâàþùèå ìåðû ïî ðåàëèçàöèè îò÷åòà äåïóòàòñêîé êîìèññèè, è äàíû ïîðó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì.
Ðåøåíèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèíèìàëèñü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 77 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ðåäàêöèè 2010 ãîäà íà çàñåäàíèÿõ ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ
äåïóòàòîâ è îôîðìëåíèåì ïîñòàíîâëåíèé.
Ïðåäñòàâèòåëè ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, ïðèãëàøåííûå íà çàñåäàíèå ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè íà ïðåäëîæåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà îáîñíîâàííîñòè âûäâèíóòûõ â îòíîøåíèè äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îáâèíåíèé, óêàçàííûõ â Ïðåäñòàâëåíèè Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè, íå ñìîãëè ýòîãî ñäåëàòü.
Îòñóòñòâóþò êàêèå-ëèáî äîêàçàòåëüñòâà óòâåðæäåíèÿ òîãî,
÷òî ÿêîáû Ò.Ç. Çóëïóêàðîâ ñêëîíèë äðóãèõ äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ãîëîñîâàòü ïðîòèâ ïðîåêòà
ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäëîæåííîãî âðåìåííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèåé Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ñòàòóñå äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè» äåïóòàòû ñâîáîäíû ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñâîèõ äåïóòàòñêèõ ïîëíîìî÷èé. Äåïóòàò Ò.Ç.Çóëïóêàðîâ íå
îáëàäàë êàêèìè-ëèáî âëàñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè â îòíîøåíèè
äðóãèõ äåïóòàòîâ.
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà îò îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ñîãëàñíî ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ðåäàêöèè 2017 ãîäà, âðó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, òàê êàê íà îñíîâàíèè âðó÷åííîãî óâåäîìëåíèÿ
î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ äåïóòàòó Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Çóëïóêàðîâó ñóäîì áûëà ïðèìåíåíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ñîäåðæàíèå ïîä ñòðàæåé.
Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò, ÷òî Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äîëæíà áûëà îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì
î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Çóëïóêàðîâà äî âðó÷åíèÿ ïîñëåäíåìó óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 29 èþíÿ 2021 ãîäà Êîìèòåò ïî ïðàâîïîðÿäêó, áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ðàññìîòðåâ âîïðîñ î çàêîííîñòè ïðèâëå÷åíèÿ äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è ïðèìåíåíèÿ â îòíîøåíèè íèõ ìåðû
ïðåñå÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó, îòìåòèë, ÷òî áû-

ëè íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ ÷. 1 ñò. 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè, êîòîðàÿ òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ íà ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, à óòâåðæäåíèå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû î òîì, ÷òî
âðó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ è ïðèìåíåíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â îòíîøåíèè äåïóòàòà
íå ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè - íåñîñòîÿòåëüíûìè.
Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ëèøü ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äåïóòàòà Æîãîðêó
Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Çóëïóêàðîâà â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ñò.78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, îáðàòèëàñü ñ ïðåäñòàâëåíèåì î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Âñòóïèâøàÿ â ñèëó ñ 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà íîâàÿ ðåäàêöèÿ ÓÏÊ
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óñòðàíèëà ïðîòèâîðå÷åíèÿ ìåæäó ïîëîæåíèÿìè Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è ñòàðîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ÷åòêî îïðåäåëèâ ïîðÿäîê
ïðèâëå÷åíèÿ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè è íåäîïóñòèìîñòü åãî çàäåðæàíèÿ
è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñâåííîñòè áåç ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Òàêèì îáðàçîì, ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàêöèè
ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç.Çóëïóêàðîâ äîëæåí áûë íåçàìåäëèòåëüíî îñâîáîæäåí èç ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äî ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà åãî ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè.
Èçó÷èâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðåäñòàâëåííûå íà ðàññìîòðåíèå
êîìèññèè äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, âûñëóøàâ ïðåäñòàâèòåëåé
Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è àäâîêàòîâ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç. Çóëïóêàðîâà,
ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèõîäèò ê ñëåäóþùèì âûâîäàì:
1. Ïðèçíàòü, ÷òî äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç.Çóëïóêàðîâ áûë ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé îòâåñòâåííîñòè
è çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ñò.78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, áåç ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
2. Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç.Çóëïóêàðîâ ïîäëåæàë íåìåäëåííîìó îñâîáîæäåíèþ èç ÑÈÇÎ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
3. Îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 24 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè “Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè” äåïóòàò, êàê íàðîäíûé èçáðàííèê íàõîäèòñÿ ïîä çàùèòîé
íàðîäà è ãîñóäàðñòâà, è â òå÷åíèè âñåãî ñðîêà äåéñòâèÿ ìàíäàòà, òàê è ïîñëå íåãî íå ìîæåò ïîäâåðãàòüñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì
çà âûñêàçûâàåìûå ñóæäåíèÿ èëè çà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
4. Ïðèçíàòü îòñóòñòâèå äîñòàòî÷íûõ îñíîâàíèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Ò.Ç.Çóëïóêàðîâà ïî ÷.2 ñò. 319 ÓÊ (ðåäàêöèÿ 2017 ã.), ïîñêîëüêó îí ïðè ðàññìîòðåíèè îò÷åòà âðåìåííîé äåïóòàòñêîé
êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè äåÿòåëüíîñòè çîëîòîäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ “Êóìòîð”, îáñóæäåíèè ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ, äåéñòâîâàë â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè “Î Ðåãëàìåíòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè”.
5. Ïðåäëîæèòü Æîãîðêó Êåíåøó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ñ
ëèøåíèåì äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè â îòíîøåíèè äåïóòàòà Çóëïóêàðîâà Òîðîáàÿ Çàêèðîâè÷à, î ÷åì ïîäãîòîâèòü
ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ è âíåñòè íà çàñåäàíèå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.
Ïðåäñåäàòåëü ñïåöèàëüíîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè
×ëåíû ñïåöèàëüíîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè

Ê.Èñàåâ
À.Àáäóãàïàðîâ
Ì.Áàêèðîâ
Ò.Èêðàìîâ
Å.Ñòðîêîâà
À.Òîêòîðîâ
Ý.Òîêòîøåâ
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ОТЧЁТ

СПЕЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАКУПКАХ
-

ОАО «МФК «АБН»

Наименование тендера: Поставка ЭиТО оборудования
для целевых СООППВ/МПВ на конкурсной основе
Джалал-Абадской области;
Номер контракта: №ARIS-IsDB-RWSSIP-G-SH-21-4;
Наименование финансирования: Кредит №/Грант №:
KGZ 1013;
Наименование проекта: Проект улучшения сельского
водоснабжения и санитарии.

о выплате дохода по облигациям второго выпуска (рег.№KG 0202211510 от 14.08.2020 г.) за пятый
процентный период, дата выплаты с 3 декабря 2021 г.
Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé (ôèç. è þð. ëèöà)
Îáùàÿ ñóììà íà÷èñëåííûõ äîõîäîâ (ñîì)
Îáùåå êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû (ôèç. è þð. ëèöà)
Ñóììà âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ
Ñóììà íå âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, â ñîìàõ
Êîëè÷åñòâî âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ôèç. ëèöà)
Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé, ïî êîòîðûì íå âûïëà÷åíû äîõîäû (ýêç.)
Ïðè÷èíà íå âûïëàòû

Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ôèíàíñèðîâàíèå
îò Èñëàìñêîãî áàíêà ðàçâèòèÿ (ÈÁÐ) íà ïîêðûòèå ðàñõîäîâ ïðîåêòà «Óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè», è íàìåðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæåé
â ðàìêàõ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ÝèÒÎ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ öåëåâûõ
ÑÎÎÏÏÂ/ÌÏÂ íà êîíêóðñíîé îñíîâå Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè.
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ) íàñòîÿùèì ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ òåíäåðà ïîäàâàòü çàïå÷àòàííûå â êîíâåðòû êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ íà ¹ARIS-IsDB-RWSSIP-G-SH-21-4 «ÝèÒÎ îáîðóäîâàíèÿ äëÿ öåëåâûõ ÑÎÎÏÏÂ/ÌÏÂ íà êîíêóðñíîé îñíîâå ÄæàëàëÀáàäñêîé îáëàñòè».
Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàåòñÿ îçíàêîìèòñÿ ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ñïåêòðà êðèòåðèåâ äî ïîäà÷è êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Åñëè èìåþòñÿ êàêèå-ëèáî ðàñõîæäåíèÿ ìåæäó
íàñòîÿùèì ñïåöèàëüíûì óâåäîìëåíèåì î çàêóïêàõ è êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèåé, êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâåííóþ ñèëó.
Êîíêóðñíûå òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ïóòåì çàïðîñà öåíîâûõ ïðåäëîæåíèé (øîïïèíã), êàê óêàçàíî â Ðóêîâîäñòâå ÈÁÐ ïî çàêóïêå òîâàðîâ è ðàáîò ïðè ôèíàíñèðîâàíèè Èñëàìñêèì Áàíêîì Ðàçâèòèÿ (àïðåëü 2019 ãîäà), è îòêðûòû äëÿ âñåõ ïðàâîìî÷íûõ ó÷àñòíèêîâ, êàê
ýòî îïðåäåëåíî â Ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì. Êðîìå òîãî, îçíàêîìüòåñü ñ ïóíêòàìè 1.18-21, â êîòîðûõ èçëîæåíà ïîëèòèêà ÈÁÐ îòíîñèòåëüíî êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Çàèíòåðåñîâàííûå ïðàâîìî÷íûå ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîëó÷èòü ïîëíûé êîìïëåêò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ îáÿçàòåëüíîé ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ÀÐÈÑ (www.aris.kg).
Âñå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó äî 11.00 óòðà (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) 27 äåêàáðÿ 2021 ãîäà. Îíè áóäóò âñêðûòû ñðàçó ïîñëå ýòîãî â ïðèñóòñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, êîòîðûå ïîæåëàþò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå ïî àäðåñó íèæå. Îïîçäàâøèå êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ áóäóò îòêëîíåíû è âîçâðàùåíû íåðàñïå÷àòàííûìè.
Àäðåñ, óïîìÿíóòûé âûøå:
Ïðîåêò óëó÷øåíèÿ ñåëüñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ è ñàíèòàðèè.
Êàáèíåò ¹9, îòäåë çàêóïîê;
Êîìó: Ò. Ìàðàëáàåâó, êîîðäèíàòîð ïðîåêòà;
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102;
ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà;
Òåë.: +996 (312) 30-18-05 (126);
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: zakupki@aris.kg;
Âåá-ñàéò: www.aris.kg.

Ñ/Î-347

Общество с ограниченной ответственностью

«ПЕРВАЯ МЕТАЛЛОБАЗА»

•
•
•
•
•
•
•

* Ïðè÷èíà íåâûïëàòû è ïðåäïîëîãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: Íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà ïðîöåíòû
íå âîñòðåáîâàíû èíâåñòîðàìè. Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî ìåðå èõ ÿâêè â ÎÀÎ
“ÌÔÊ “ÀÁÍ”, ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà âûïëàòû: ñ äàòû âîñòðåáîâàíèÿ.

Í-981

ОАО «КЫРГЫЗЛИФТ»
юр.адрес: Чуйская обл., Иссык-Атинский р-н, с.Новопокровка,
ул.Фрунзе, 429, ОКПО 03402710,
вид ценных бумаг, простые именные акции KG 0105081721
и привилегированные акции КG 0301081723, настоящим
уведомляет о существенном факте:
6 äåêàáðÿ 2021 ã. àêöèîíåð, àôèëëèðîâàííîå ëèöî ÎÀÎ, ÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ñàòàðêóëîâ Ò.Á. ïîëó÷èë â äàð îò Êàçà÷åíêî Î.Ã.
1618 ïðîñòûõ è 98 ïðèâèë.àêöèé, îáùàÿ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
10713 ñîì, äîëÿ â ÓÊ 0,35%.

ОАО «НЭСК» ПАНСИОНАТ «ЭЛ-НУРУ»

Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé - 100 000 ýêçåìïëÿðîâ;
Öåíà ðàçìåùåíèÿ îäíîé îáëèãàöèè - 1000 ñîì;
Äîõîäíîñòü - 16% ãîäîâûõ;
Ñðîê îáðàùåíèÿ: 36 (òðèäöàòü øåñòü) ìåñÿöåâ ñî äíÿ íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ;
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ: êàæäûå 3 (òðè) ìåñÿöà;
Äàòà íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé - 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà;
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ îáëèãàöèé - 2 äåêàáðÿ 2022 ãîäà.

Îçíàêîìèòñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñïåêòîì ýìèññèè, à òàêæå ïðèîáðåñòè îáëèãàöèè ìîæíî ÷åðåç àíäåððàéòåðà âûïóñêà - ÎñÎÎ ÔÊ «ÑÅÍÒÈ», Ëèöåíçèè Ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÊÐ ¹172, ¹173 îò 18.05.2018 ã., ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê,
ïð. ×óé, 219, 9-é ýòàæ.
Òåëåôîíû: (0312) 61-45-89, (0559) 61-00-25.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå: www.senti.kg
Èìåííûå ïðîöåíòíûå îáëèãàöèè âíåñåíû â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð öåííûõ áóìàã Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 3 äåêàáðÿ
2021 ãîäà (Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð KG 0206209619).
Ýìèòåíò: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïåðâàÿ
Ìåòàëëîáàçà», þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
ã.Áèøêåê, óë.Ê.Àêèåâà, 57-10.

Í-980

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ КОНКУРСА НА ОТХОДЫ
ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА (САМОВЫВОЗ)
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÅ ÄËß Ó×ÀÑÒÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
1. Êîïèÿ ïàñïîðòà.
2. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèÿ íà âèäû ìåòàëëîâ: ÷åðíûé ìåòàëë,
ìåäü, àëþìèíèé, ëàòóíü á/ó.
3. Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî îá îïëàòå â ñëó÷àå âûèãðûøà òîðãà.
4. Ãàðàíòèéíîå îáÿçàòåëüñòâî êîíêóðñíîé çàÿâêè (çàëîã) â ðàçìåðå 3000 (òðè òûñÿ÷è) ñîì, (ïðåäúÿâèòü êâèòàíöèþ èëè ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàëîãà). Ðåêâèçèòû îðãàíèçàöèè:
ÎÀÎ «ÍÝÑÊ» ïàíñèîíàò «Ýë-Íóðó» ã.×îëïîí-Àòà, óë.Àêìàòáàé-Àòà, 1 ÈÍÍ: 02512200110100, ð/ñ 1091320100040125, ÔÎÀÎ
«Îïòèìà Áàíê» ã.×îëïîí-Àòà ÁÈÊ 109013.
Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà:
1. Íàèâûñøàÿ ïðåäëîæåííàÿ öåíà çà îäèí êèëîãðàìì.
2. Ïîëíîòà âñåõ äîêóìåíòîâ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ, ñî âëîæåííûìè
äîêóìåíòàìè äî 10.00 ÷. 18.12.2021 ã. âñêðûòèÿ çàÿâîê 18.12.2021 ã.
11.00 ÷. ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Àòà, óë.Àêìàòáàé-Àòà, 1.
Òåë.: (0709) 55-52-86.
Ð.Æ.
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Айгул», которое состоится в 11.00 часов 30 декабря 2021 года
по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 147, в здании ОАО «Айгул».
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Î êðóïíûõ ñäåëêàõ.
3. Îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ïðàâà òðåáîâàíèÿ âûêóïà ó àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, â ñâÿçè ñ êðóïíûìè ñäåëêàìè.
4. Îá óïîëíîìî÷åííîì ïðåäñòàâèòåëå ÎÀÎ «Àéãóë» â äî÷åðíèõ Îáùåñòâàõ.
• Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - 9.50 ÷àñîâ.
• Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - 10.50 ÷àñîâ.
• Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ (äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà) - 10 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
• Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Àéãóë» ïî
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 147. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (0550) 63-13-63.
Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè Âàøåãî ó÷àñòèÿ â ðàáîòå ñîáðàíèÿ Âû ìîæåòå
ïåðåäàòü ïðàâî ãîëîñà ñâîåìó óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïî äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÊÐ.
Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ ïàñïîðò è äîâåðåííîñòü.
Ãîëîñîâàíèå ïî âîïðîñó ¹2 ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíîâåíèå ïðàâà ó àêöèîíåðîâ, ïðîãîëîñîâàâøèõ «ïðîòèâ», òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык-Кєл облусунун филиалы турак жайларды милдеттїї тїрдє
камсыздандыруу полистеринин 223 даанасы жоголуп кеткендигине байланыштуу жараксыз деп табылсын.
Êàìñûçäàíäûðóó ïîëèñòåðäèí íîìåðëåðè êºðñºò¿ëãºí
AC 163735-163735
164405-164408
239910-239911
130611-130611
163654-163655
194663-194672
239111-239111
130318-130318
65141-65150
197168-197172
240435-240439
AÃ 36281-36282
163744-163749
32612-32625

239845-239845
130613-130613
163688-163688
194700-194700
239142-239142
197251-197251
50888-50888
197173-197181
197109-197109
8027-8027
194260-194264
195755-195755
239856-239856
130620-130620

130310-130310
194680-194680
239144-239144
30850-30850
197128-197142
197184-197184
240469-240473
47946-47949
163740-163740
195769-195769
239381-239381
130625-130625
129800-129800
239558-239567
239146-239147

64963-64963
197144-197156
197186-197190
240441-240468
240174-240174
239420-239420
239913-239913
196931-196931
163809-163809
194674-194678
49450-49460
65138-65139
197158-197166
197192-197200
30025-30025

Îñìîíàëèåâà Áàòûéãà
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº
æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº
ê¿áºë¿ê ñåðèÿ ×Æ-VIII
¹0406 75 ãà æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-979
Â ñâÿçè ñ óòåðåé Äîã. Ìåíû
¹11835 (îò 30.06.2015 ã.) è
ãîñ. àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè ¹405113
(îò 26.09.2012 ã.) íà èìÿ
Ôåäîòîâà Àëåêñàíäðà
Âèêòîðîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Í-986

Совет директоров ОАО «Айгул»

осуществило шестой выпуск именных процентных
облигаций.

96
1 462 500
84
1 401 862,50
60 637,50
12
1 617
íå âîñòðåáîâàíû
èíâåñòîðîì*

Èáðàãèìîâ Îðóíáàé
Èñëàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ ìàì.
àêò ¹828087 (27.01.2019-æ.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-989

Óòåðÿí ñâèäåòåëüñòâî
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîé äîëåé
ñåðèÿ ×À¹57 íà èìÿ
Êûäûðáàåâà Óðàí
Áàçàðáåêîâè÷à
(îò 25.01.1999 ã.) çà ¹57
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Ûðäûê
àéûëûíûí æàøîî÷óñó
Êàëåíäèðîâ Êóðìàíäûí
íààìûíäàãû 01.04.1995-æûëû
áåðèëãåí æåð òèëêåñèíèí
æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº)
áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó
æºí¿íäº ñåðèÿñû ÛÐ-259,
¹042054 ê¿áºë¿ã¿
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí. Ï/Ï-666
Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(äîëè) ñåðèè ¹0022720
(îò 02.06.2010 ãîäà)
âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì
ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïî çåìëåóñòðîéñòâó
è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
íà èìÿ Êîæîìñåèòîâà
Ðûñêóë ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-057

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé
äîëåé ñåðèè ÒÊØ ¹189
(îò 27.02.2001 ãîäà)
âûäàííûé Êàðà-Áóóðèíñêèì
ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ
ïî çåìëåóñòðîéñòâó è
çåìåëüíûì ðåñóðñîì íà èìÿ
Îçóáåêîâà Áàêûòà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-242

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
òðóäîâîé êíèæêè íà èìÿ
Æàïàðîâà Òºëºíáåêà
Ìóõàìåäæàíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-984

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè êîä ÎÊÏÎ
26608584, ÈÍÍ 20712198200733
íà èìÿ ×Ï Æîðîåâà Êàíàòáåêà
Æàìàëèäèíîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-987

Øàðøåíàëèåâ Ðóñëàí
Àáäûëèñàåâè÷êå òèåøåë¿¿
2001-æûëäûí 3-ìàðòûíäà
áåðèëãåí æåð ¿ë¿ø¿íº æåêå
ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ê
¹8317 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.
Í-988

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà
ñåðèè ×¹255128 íà èìÿ
Êîé÷óìàíîâîé Íèíàãóëü
Äæóìàáåêîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
Í-985

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Подразделение службы судебных исполнителей
Ак-Суйского района Иссык-Кульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
по продаже заложенного имущества, в виде жилого дома
находящейся по адресу: с.Теплоключенка, ул.Октябрьская
№21, с начальным (стартовым) продажным ценам при
реализации жилого дома с земельным участком, в сумме
792 282 (семьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят
два) сомов.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 10.01.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÈññûêÊóëüñêàÿ îáëàñòü, Àê-Ñóéñêèé ðàéîí, ñ.Òåïëîêëþ÷åíêà, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ¹21, ñî ñòàðòîâîé ñòîèìîñòüþ â ñóììå 792 282 (ñåìüñîò äåâÿíîñòî äâå òûñÿ÷è äâåñòè âîñåìüäåñÿò äâà) ñîìîâ.
Ëèöàì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ò.å. â ñóììå 39 614 (òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷à øåñòüñîò ÷åòûðíàäöàòü) ñîìîâ çà äåíü äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 10.01.2022 ãîäà.
Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí íå ïîçäíåå ñåìè
äíåé îïëàòèòü ïîëíóþ ïîêóïíóþ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, ñ çà÷åòîì
ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî èì äî íà÷àëîì àóêöèîíà.
Ïðè óêëîíåíèè îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà èëè íå îïëàòû ïîêóïàòåëåì âñåé ïðè÷èòàþùåéñÿ ñ íåãî ñóììû â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ñóììà
çàäàòêà åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Àê-Ñóéñêîãî ðàéîíà Àñàíáåêîâ Á.Î.
Ñ-636
Çà äîïîëíèòåëüíîé ñïðàâêîé îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Àê-Ñóéñêîãî
ðàéîíà Èññûê-Êóëüñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ñ.Òåïëîêëþ÷åíêà,
óë.Øàïàê Áààòûðà, 111, òåë.: (03948) 9-24-13, ñ. òåë.: (0702) 57-58-88.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

¹
ï/ï

1.

Î ñîñòàâå Ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2.

Ïî ñîçäàíèþ Íàöèîíàëüíûì ýíåðãîõîëäèíãîì äî÷åðíåãî îáùåñòâà, â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìå ÎñÎÎ, ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì 10 000
ñîì, äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðîãî áóäåò âíåäðåíèå çåëåííîé ýíåðãåòèêè (ÑÝÑ,
ÂÝÑ), à òàêæå óñòàíîâêà
è äàëüíåéøåå îáñëóæèâàíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
çàðÿäêè ýëåêòðîìîáèëåé
ïî âñåé òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
âíåî÷åðåäíûì
îáùèì ñîáðàíèåì
àêöèîíåðîâ

Èòîãè
ãîëîñîâàíèÿ:
«Çà» - %

100%

100%

Проект «Региональное экономическое развитие»
Запрос на выражение заинтересованности
(Консультационные услуги – Отбор компании)
Отбор консультационной компании на проведение
информационной кампании, социальной мобилизации и
диагностики в целях построения цепочек добавленной
стоимости и создания продуктивных партнерств в Ошской
области и г. Ош и их дальнейшего развития.
Ïîäðîáíîå òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü ïîñëå ðåãèñòðàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ: www.aris.kg
Âûðàæåíèå çàèíòåðåñîâàííîñòè äîëæíî áûòü äîñòàâëåíî â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó (ëè÷íî, ïî ïî÷òå, ïî
ôàêñó èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå) äî 18.00 ÷àñîâ (ìåñòíîå âðåìÿ)
28 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
Ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êîìïàíèÿì, ìîæåòå
óçíàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÐÈÑ.
Àãåíòñòâî Ðàçâèòèÿ è Èíâåñòèðîâàíèÿ
Ñîîáùåñòâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (ÀÐÈÑ)
êàáèíåò 11, Îòäåë çàêóïîê
720040, óë. Áîêîíáàåâà, 102
ã. Áèøêåê, Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà.
Teë.: +996(312) 62-07-52, + 996 (312) 30-18-05 (äîá. 118)
Tel: +996 (312) 62-07-52
Fax: +996 (312) 62-47-48
Web site: www.aris.kg

Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ëèöå ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «ÑÊÊÐ
Ðååñòð» Ìåãåð Â.À.
Íàöèîíàëüíîìó ýíåðãîõîëäèíãó ñîçäàòü äî÷åðíåå îáùåñòâî â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå
ÎñÎÎ, ñ óñòàâíûì êàïèòàëîì 10 000 ñîì, äåÿòåëüíîñòüþ êîòîðîãî áóäåò âíåäðåíèå çåëåííîé
ýíåðãåòèêè (ÑÝÑ, ÂÝÑ), à
òàêæå óñòàíîâêà è äàëüíåéøåå îáñëóæèâàíèå
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàðÿäêè
ýëåêòðîìîáèëåé ïî âñåé
òåððèòîðèè Êûðãûçñêîé
Ðåñïóáëèêè.
Ñ-380

ОАО «КЭРЦ»
НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
8 декабря 2021 года в 16.00 часов по адресу: г.Бишкек,
ул.Ахунбаева, 119 состоялось внеочередное общее собрание
акционеров, форма проведения - очная, кворум собрания - 100%.
ÍÀ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÏÐÈÍßÒÛ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÐÅØÅÍÈß:
1.1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè íà Òóðäóêååâó Ã.Í. ïðåäñòàâèòåëÿ íåçàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð».
2.1. Óòâåðäèòü áþäæåò ÎÀÎ «ÊÝÐÖ» íà 2021 ãîä ñ ó÷åòîì âíåñ¸ííûõ èçìåíåíèé.

Ñîîäà-ñàòûê 20-ÿíâàðü 2022-æûëû ñààò 11.00äº ì¿ëê æàéãàøêàí
äàðåãèíäå ºòêºð¿ëºò. Êàòûøóó÷óëàð àëäûí àëà 3 ê¿íä¿ê ìººíºòòº ñîîäà-ñàòûê áîëãîíãî ÷åéèí òóðàê æàéäûí áàøòàïêû áààñûíûí 5% ºë÷ºì¿íäº ñóììàíû àâàíñ êàòàðû Êàðà-Áóóðà ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê
ñ÷åòó ¹4406012100000139, ÎÊÏÎ 21501686, ÈÍÍ 01912199710086,
ÑÔÊÐ 03021, ÁÈÊ 440001, ÀÀÊ ÐÑÊ áàíêûíà òºã¿¿ãº ìèëäåòò¿¿.
Ñîîäà-ñàòûêòà óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí ñóììàñû ñàòûï àëóó
áààñûíà êîøóëàò.
Êàðà-Áóóðà ðàéîíäóê ñîòòóê àòêàðóó÷óëàð
êûçìàò áºë¿ì¿, òåë.: (0708) 68-99-60.

Ñ-291

Ðåøåíèÿìè Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ
îò 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà:
- óäîâëåòâîðåíî çàÿâëåíèå
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ìàìûòîâîé Êàñòîðó Êàñûìáåêîâíû î äîáðîâîëüíîì ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé Ïðåäñåäàòåëÿ
è ÷ëåíà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ñ
7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
- Äàâëåñîâ Àéáåê Íàñûðîâè÷ èçáðàí íà äîëæíîñòü
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ñ 8 äåêàáðÿ
2021 ãîäà;
- Ìàìûòîâà Êàñòîðó Êàñûìáåêîâíà íàçíà÷åíà
Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êåðåìåò Áàíê» ñ
8 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
Ñ-032

УТЕРЯ

Â ðîçûãðûøå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå êîäû, çàðåãèñòðèðîâàííûå
â ïåðèîä 26.11.2021 ã.- 30.11.2021 ã. (âîñüìàÿ íåäåëÿ).
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 03.12.2021 ã., 14.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: ãîðîä Áèøêåê, ïðîñïåêò ×óé,
12à. Îíëàéí-òðàíñëÿöèÿ ðîçûãðûøà îñóùåñòâëåíà íà ñòðàíèöå
ÎÀÎ “Áèøêåêñóò” â Instagram ïî àäðåñó: https://www.instagram.
com/bishkeksut/
Èíôîðìàöèÿ î âûèãðûøíûõ êîäàõ:
Íàáîð ïðîäóêöèè (20 øòóê): 195468308, 337266725, 818761012,
732191119, 988880116, 755990288, 450349504, 874880071, 873098978,
518378459, 983570330, 467421042, 608928787, 742485867, 668100878,
359067048, 605244611, 585533424, 974336576, 798007358
Haáop ïîñóäû Daily Cook Tefal (1 øò): 350287962
Ìèêñåð Moulinex (1 øò): 488962570
Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (1 øò): 803507694
Ìóëüòèïåêàðü Redmond (1 øò): 903633247
Ìóëüòèâàðêà Tefal (1 øò): 208509095
Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 50 000 ñîì (1 øò): 967075013

Подразделение службы судебных исполнителей
ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
- НА ИМУЩЕСТВО:

Стартовая продажная цена 1 186 000
(один миллион сто восемьдесят шесть тысяч) сом.

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó
Ìàõìóäîâ Èíîìæîí
Øàâêàòáåêîâè÷êå
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò
× ¹1041696 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-978

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ.
àêòà ×¹199143 íà èìÿ
Ìàìàòàëèåâîé Ðèòû
Êàðèìîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-973

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ðåãèñòðàöèîííûé äîêóìåíò
ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü ñåðèè ÊÍÑ
¹010442 îò 25 äåêàáðÿ
2014 ãîäà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-976

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ èìóùåñòâà. Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ çà 1 äåíü
äî òîðãîâ íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ - 5% îò íà÷àëüíîé
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê, «ÐÑÊ Áàíê»
Òîêìîêñêèé ôèëèàë ÁÈÊ 129012, äåïîçèòíûé ñ÷åò 4403092100000155.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÏÑÑÈ ãîðîäà Òîêìîê, óë.Ëåíèíà, 389,
òåë.: (03131) 6-29-73, 6-29-87, (0507) 77-76-26.

Óòåðÿííîå ñâèäåòåëüñòâà
î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âûäàííûé íà
èìÿ Äàñòàåâà Ðûñïàÿ
Òóðäóáåêîâè÷à ¹0059521
îò 03.03.2015 ã. ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-983

Í-978

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ
на имущество 63/100 доли жилого дома по ул.Садыгалиева
г.Бишкек, путем продажи с публичных торгов, установив
его начальную (стартовую) продажную цену в размере
16 000 долларов США.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàðòîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158,
êîä ïëàòåæà 14238900.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 11 ÿíâàðÿ 2022 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
ïî òåë.: (0312) 30-31-26 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 20.

Ï/Ï-013

Í-971

нежилое помещение (по документам лечебное учреждение,
фактически - салон красоты) площадью - 60,92 кв.м.,
находящееся по адресу: г.Токмок, 1 мкр., д. 2, кв. 37
принадлежащее Нураковой Салтанат Насаркуловне.

Ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ ã.Òîêìîê Àêûëáåêîâ Ê.À.

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó
Äæàïàðêóëîâà Ìóõàááàòõîí
Ñîáèðæàíîâíàãà
òààíäûê ìàìëåêåòòèê àêò
× ¹1041695 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Ìàìáåòøàåâ Ìàéðàìáåêêå
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò
× ¹337598 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

ПССИ Первомайского района г.Бишкек

насыялык карызды Назарматов Уланбек Узбековичтин
2014-жылдын 11-декабрындагы сатып алуу, сатуу
келишиминин негизинде менчик укугу катталган Кара-Буура
районунун Аманбаев айыл аймагынын идентификациялык
коду 6-01-01-0007-0585, №1946 контурунда жайгашкан
аянты 1,40 га жер їлїшїнїн баштапкы баасы 50 170 (элїї миў
бир жїз жетимиш) сом деп аныкталып, мїлктї сатуу боюнча
биринчи ачык соода-сатык (аукцион) жарыялайт.

(адрес: г. Бишкек, ул.Т.Молдо,
40/4)
сообщает об изменениях
в списке лиц, входящих в
органы управления.

ЖОГОЛДУ

ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО
ФОНДА ДЕВЯТОЙ НЕДЕЛИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ
«ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК».

Ñ-364

Кара-Буура райондук соттук аткаруучулар
кызмат бєлїмїнїн соттук аткаруучусу

ОАО
«КЕРЕМЕТ БАНК»

Ñ/Î-346

ОАО «БИШКЕКСУТ»

уведомляет, что 7 декабря 2021 года в 16.00 ч.
состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Общества по адресу: г. Бишкек, ул.Ахунбаева,119.
Кворум собрания составил - 100%.
Ïîðÿäîê
ðàññìîòðåííûõ
âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ âíåî÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)

Í-977

ªçãºí ðàéîíóíóí Æûëàëäû
àéûë ºêìºò¿í¿í Ïðîãðåññ
àéûëûíûí òóðãóíó Àòàêàíîâà
Ñåéðèíãóë Ñàðûáàåâíàãà
òààíäûê òàðòóóëîî
êåëèøèìè (12.09.2019-æ.á.)
æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñíû.

Ï/Ï-374

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè)
¹002841 íà èìÿ Þáóçà
Àáäóëëà Áåáåçîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-982

Â ñâÿçè ñ óòåðåé äèïëîìà
¹CD 110234199 íà èìÿ
Æàìàêååâà ×ûíãûçà
Êóáàíû÷áåêîâè÷à ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-975

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2021-жылдын 10-декабры

Чуйское предприятие высоковольтных
электрических сетей ф/л ОАО «НЭСК»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
в форме конкурса на трансформаторное масло б/у (слитые с
выключателей 110-220 кВ) и на топочный мазут б/у (слитые с
выключателей 6-10,35 кВ) на условиях самовывоза.
1) Лот №1 - трансформаторное масло б/у в количестве 148 000
кг, стартовая цена 30,2 сом за 1 кг.
2) Лот №2 -топочный мазут б/у в количестве 48 000 кг, стартовая цена 13,3 сом за 1 кг. (указанное стартовая цена без учёта НДС)
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ:
Ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Ïðåäîñòàâèòü íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ëèöåíçèè íà ïðàâî äåÿòåëüíîñòè íà óòèëèçàöèþ, õðàíåíèå, çàõîðîíåíèå, óíè÷òîæåíèå îòõîäîâ òîêñè÷íûõ ìàòåðèàëîâ è âåùåñòâ, â òîì ÷èñëå ðàäèîàêòèâíûõ èëè ïðåäîñòàâèòü óñòàâ ñ óêàçàíèåì òàêîãî
ïðàâà.
Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå íà òðàíñôîðìàòîðíîå ìàñëî á/ó
è íà òîïî÷íûé ìàçóò á/ó.
Ãàðàíòèéíîå ïèñüìî îá îïëàòå â ñëó÷àå âûèãðûøà òîðãà.
Ãàðàíòèéíîå îáÿçàòåëüñòâî êîíêóðñíîé çàÿâêè (çàëîã) â ðàçìåðå 400 000 (÷åòûðåñòà òûñÿ÷) ñîì (ïðåäúÿâèòü êâèòàíöèþ îá
îïëàòå çàëîãà).
Ïðåäîñòàâèòü ýêîëîãè÷åñêèé ïàñïîðò.

Êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñà:
1. Íàèâûñøàÿ ïðåäëîæåííàÿ öåíà.
2. Ïîëíîòà âñåõ äîêóìåíòîâ.
3. Îáÿçàòåëüíîå ó÷àñòèå â êàæäîì ïðåäëîæåííîì ëîòå.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ, ñî âëîæåííûìè äîêóìåíòàìè äî 10.00 ÷. 10 ÿíâàðÿ 2022 ã. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèéèçáàåâà, 204, 2 ýòàæ, ïðèåìíàÿ ×óÏÂÝÑ. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ ïî óêàçàííîìó àäðåñó 10 ÿíâàðÿ 2022 ã. â 13.30 ÷. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ñ-461
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
(0312) 53-15-21 ëèáî ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Êèéèçáàåâà, 204.

ЗАО «Кыргызский
Инвестиционно-Кредитный Банк»
сообщает о начале размещения именных процентных
облигаций шестого выпуска
•
•
•
•
•
•

ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ØÅÑÒÎÃÎ ÂÛÏÓÑÊÀ ÎÁËÈÃÀÖÈÉ:
Êîëè÷åñòâî îáëèãàöèé: 200 000 ýêç.;
Öåíà ðàçìåùàåìûõ îáëèãàöèé – íå ìåíåå 1 000 ñîì;
Äîõîäíîñòü- 12% ãîäîâûõ;
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ – 16 ìàðòà, 16 èþíÿ, 16 ñåíòÿáðÿ è 16 äåêàáðÿ êàæäîãî ãîäà;
Ñðîê îáðàùåíèÿ – 36 ìåñÿöåâ;
Äàòà ïîãàøåíèÿ îáëèãàöèé – 17 äåêàáðÿ 2024 ãîäà.

Îáëèãàöèè áóäóò ðàçìåùàòüñÿ ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ñ 17 äåêàáðÿ 2021 ã. ïî 17 îêòÿáðÿ 2022 ã. Ïðèîáðåñòè îáëèãàöèè
ìîæíî ÷åðåç àíäåððàéòåðà âûïóñêà – ÔÊ «Ñåíòè», à òàêæå â ëþáîì ôèëèàëå Áàíêà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðîñïåêòîì, à òàêæå ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î âûïóñêå îáëèãàöèé Âû ìîæåòå ïî àäðåñàì:
1. Ãîëîâíîé îôèñ KICB: ã. Áèøêåê, áóë. Ýðêèíäèê, 21 (ïåð.
óë.Ìîñêîâñêàÿ), à òàêæå âî âñåõ îòäåëåíèÿõ Áàíêà è íà ñàéòå:
www.kicb.net: òåë.: 62-01-01
2. ÔÊ «Ñåíòè»: ã. Áèøêåê, ïð. ×óé, 219, 9-é ýòàæ, òåë.: 61-46-47,
61-45-89, www.senti.kg
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ ïî îáëèãàöèÿì øåñòîãî âûïóñêà çà ïåðâûé
ïðîöåíòíûé ïåðèîä áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ 16 ìàðòà 2022 ãîäà.
Âûïóñê öåííûõ áóìàã çàðåãèñòðèðîâàí 3 äåêàáðÿ 2021 ãîäà
Ñëóæáîé ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà çà ôèíàíñîâûì ðûíêîì ïðè
Ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìèêè è êîììåðöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (KG
0206166918).
Ëèöåíçèÿ ÍÁÊÐ 046

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè
0059327 (îò 21.04.2015 ã.)
ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-970

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà
î ïðàâå ÷àñòíîé
ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äîëè
×À ¹485 (îò 03.09.1998 ã.)
íà èìÿ Ýãåìáåðäèåâà
Ìûðçàáåêà ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-920

Урматтуу акционер

“ТОО-ТЕК” ААК

ОАО «ТОО-ТЕК»

кезексиз жалпы чогулушка акционерлерди
чакырат. Добуш берїї ачык тїрдє Бишкек ш.,
Тоголок Молдо кєч., 60а, 119 каб. жїргїзїлєт.

ОАО «Тоо-Тек» созывает внеочередное
общее собрание акционеров
ОАО «Тоо-Тек», путём очного голосования,
по адресу: г.Бишкек, ул.Тоголок Молдо, 60а,
каб. 119.

×îãóëóøòó ºòêºð¿¿ ê¿í¿ æàíà óáàêòûñû:
2021-æûëäûí 30-äåêàáðû, 11.00.
Êàòòîî îøîë ýëå ê¿í¿ ñààò 09.55òå æ¿ðã¿ç¿ëºò.
×îãóëóøêà êàòûøóóãà óêóêòóó àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿í¿ 2021-æûëäûí 25-äåêàáðûíäà
òºìºíê¿ ê¿í òàðòèáèíäå:

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 30.12.2021 ã., â
11.00. Ðåãèñòðàöèÿ â òîò æå äåíü, â 09.55. Äàòà ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè: 25.12.2021 ã., ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûí òàíäîî;
2. Ëèêâèäàöèÿëûê áàëàíñòû áåêèò¿¿ òóóðàëóó.

1. Èçáðàíèå ñ÷¸òíîé êîìèññèè;
2. Îá óòâåðæäåíèè ëèêâèäàöèîííîãî áàëàíñà.

Ìàòåðèàëäàð ìåíåí “Òîî-Òåê”
ÀÀÊäàí òààíûøóóãà áîëîò.
Òåë.: (0557) 57-77-78, tootek@inboõ. ru

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 жана экономика
бєлїмї – 66-22-27
Маданият бєлїмї – 62-38-71
Укук бєлїмї – 62-18-64

Ñ-568

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Òîî-Òåê»,
òåë.: (0557) 57-77-78, tootek@inbox.ru.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫ
«Їмєталиев к., 101 дареги боюнча жайгашкан
Улуттук банктын административдик имаратын
капиталдык оўдоо» (жылуулук менен камсыздоо
системасын, тосмону, кєрктєндїрїїнї, суу тїтїктєрїн
жана сырткы агындылоо тїйїндєрїн капиталдык
оўдоо) объекти боюнча курулуш-монтаждоо
жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча
РЕСПУБЛИКАЛЫК АЧЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ:
Сынак боюнча документтер 2022-жылдын 18-январында саат 17.30га чейин сынак документтерин кабыл
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде tender@nbkr.
kg электрондук почтасы аркылуу берилет.
Сынакка чейинки конференция 2021-жылдын 29-декабрында саат 15.00дє видеоконференция тїрїндє єтєт.
Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл.
Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 21-январында
саат 10.00гє 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-жылдын 21-январында саат 10.00дє ачылат.
Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаўыздар болот.

Подразделение службы судебных исполнителей
Ак-Cуйскoro района Иссык-Кульской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ (АУКЦИОН) ПУТЕМ ОБРАЩЕНИЯ
ВЗЫСКАНИЯ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
жилого дома с земельным участком расположенного по
адресу: с.Теплоключенка, ул.Октябрьская №21, начальная
(стартовая) продажная цена при реализации жилого
дома с земельным участком, расположенного по адресу:
с.Теплоключенка, ул.Октябрьская, дом №21 в сумме 792
282 (семьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят
два) сом.
Òîðã ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÀêÑóéñêèé ðàéîí, ñ.Òåïëîêëþ÷åíêà, óë.Îêòÿáðüñêàÿ ¹21.
Âçûñêàòåëü è äîëæíèê âïðàâå çà ñâîé ñ÷åò îïóáëèêîâàòü äîïîëíèòåëüíûå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â äðóãèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è â èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè èíòåðíåò.
Âçûñêàòåëþ è äîëæíèêó íåîáõîäèìî ïðèíÿòü ó÷àñòèå ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ.

Ñ-636

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ ¹2795 îò 25.11.1998 ã.
íà èìÿ Òóëåêååâà Àáûëêàíà
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-967

Гезит ээси: КР Министрлер Кабинети
Башкы редактор

Уважаемый акционер

Веб-сайт – 62-18-64
Коммерциялык бєлїм – 62-18-66
"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71
Башкы эсепчи – 62-38-73

Â ñâÿçè ñ óòåðåé
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé äîëåé
¹634 íà èìÿ ×ûëûìîâà
Ìóêàé ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-968

Бишкек шаары Октябрь
райондук соту тарабынан
берилген 26.10.2020-жылдагы
№СГ-581/20.Б2 сандуу
карызкор Алыбаев Абдрашит
Шыгаевичтен єндїрїп алуучу
ОсОО МКК "Капитал Плюстун"
пайдасына 558 504 (беш жїз
элїї сегиз миў беш жїз тєрт)
сом жана мамлекеттик алым
їчїн тєлєнгєн 55 850 (элїї
беш миў сегиз жїз элїї) сом
єндїрїїнї Алыбаев Абдрашит
Шыгаевичтин Ноокен району
Достук айыл єкмєтї Достук
айылындагы жер їлїшїнє
буруу жолу менен єндїрїї
жєнїндєгї аткаруу барагы
боюнча карызкорго таандык
Ноокен району Достук айыл
єкмєтї Достук айылында
конт. 231 жайгашкан
идентификациялык коду №304-03-0006-0734 жалпы аянты
жер 0,83 чарчы метр болгон
жер їлїшї биринчи жолу ачык
соода-сатыкка коюлат.
Òóðàê æàéäûí áàøòàïêû
áààñû 349 555 (¿÷ æ¿ç
êûðê òîãóç ìè¢ áåø
æ¿ç ýë¿¿ áåø) ñîì.
À÷ûê ñîîäà-ñàòûê 11-ÿíâàðü
2022-æûëû ñààò 10.00äº ì¿ëê
æàéãàøêàí äàðåêòå æ¿ðã¿ç¿ëºò.
Ñàòûêêà êàòûøóóíó êààëàãàíäàð ñàòûê áîëî òóðãàí ê¿íäºí
áèð ê¿í àëäûí àëà ì¿ëêò¿í áàøòàïêû áààñûíûí 5%ûí ñîîäàñàòûê ºòêºð¿ëãºíãº ÷åéèí Íîîêåí ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëºì êàòàðû òºëºð áåð¿¿ ìåíåí ñàòûêêà
êàòûøà àëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà
óòóï àëãàí àäàìäûí òºêêºí êåïèëäèê ñóììàñû ñàòûï àëóó áààñûíà êîøóëàò. Ñîîäà-ñàòûêòà
æå¢èëãåí êàòûøóó÷óëàðûíà àëäûí àëà òºëºíãºí øåðòïóë ñóììàëàðû ñîîäà-ñàòûê àÿêòàãàíäàí êèéèí êàéòàðûëûï áåðèëåðèí ò¿ø¿íä¿ðºò. Ñîîäà-ñàòûêòà
óòêàí àäàì æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå
ñîîäà-ñàòûêòûí àëäûíäà òºêêºí
ñóììàíû êîøî ýñåïòºº ìåíåí
ì¿ëêò¿í ñàòûï àëûíãàí ñóììàñûí òîëóãó ìåíåí òºëºï áåð¿¿ãº
ìèëäåòò¿¿.
Áàéëàíûø òåëåôîíó:
(03734) 5-00-36,
(0704) 90-52-92.
Í-972
Ìàìáåòøàåâà Êóíäóçãà
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò
×¹337599 æîãîëãîíäóãóíà
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç
äåï òàáûëñûí.

Í-971

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

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

Компьютердик
борбор – 62-38-74

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

Жарнамалар кыргыз, орус, англис
тилдеринде берилет.

erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

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

Èíäåêñè: 68451
"Учкун" ААКнын
басмаканасында басылды.
Áóéðóòìà ¹1210. Íóñêàñû 4253
Áàñóóãà 09.12.2021-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Маданият жїзї

ТЕАТРЛАРДЫ ОЎДОП-ТЇЗЄЄ
ИШТЕРИ КАЧАН БЇТЄТ?
Азыркы учурда Бишкектеги
Токтоболот Абдумомунов
атындагы Кыргыз улуттук
академиялык драма театры
менен Ош шаарындагы Бабур
атындагы Ош мамлекеттик
академиялык єзбек музыкалык
драма театры оўдоодон єтїп
жатат. Бул тууралуу Маданият,
маалымат, спорт жана жаштар
саясаты министрлиги билдирди.
Министрлик жакында улуттук
драма театрдын имаратын оўдоо
иштерин бїтїрїї їчїн бюджеттен
кошумча 44 722 900 сом бєлїнгєн.
Эске салсак, бул маданий жайды
оўдоо иштери 2019-жылы эле башталган. Тактап айтсак, бюджеттен

Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын имаратын
капиталдык оўдоого — 84 млн 605
миў 100 сом, Чыўгыз Айтматов
атындагы Мамлекеттик улуттук
орус драма театрынын имаратын

капиталдык оўдоого — 97 млн 658
миў 300 сом каралган болчу.
Бирок, бул эки театрда ушул кезге чейин ремонт иштери аягына
чыга элек. Ал эми орус драма театрындагы оўдоо иштеринде ушул
кезге чейин жылыш жок.
Биз борбор шаарыбыздагы
аталган эки академиялык театрдын ремонт иштери эмне їчїн
создуктурулуп жаткандыгына
кызыгып, жетекчиликтерине кайрылдык.

Токтоболот Абдумомунов
атындагы Кыргыз улуттук
академиялык драма
театрынын жетекчиси
Асылбек ЄЗЇБЕКОВ:
- Биздин театрды капиталдык
оўдоп-тїзєєдєн єткєрїї чечими

2019-жылы кїзїндє кабыл алынган. Анда 84 млн 605 миў 100 сом
каражат бюджеттен бєлїнїп, биз
ишти баштаганбыз. 2019-жылдын аягына чейин долбоорлорду
даярдап, тендерлерди жарыялап, дагы башка иштерди аткарганга 19 миллион сомдун тегерегинде акчаны сарптаганга жетишип калдык. Ошентип 2020-жыл
келди. Бюджет дароо бекибегендиктен жазга чейин ремонт иштерин токтотууга аргасыз болгонбуз. А л эми жазда пандеми я
башта лып, карантин чара лары
киргизи лди. Андай шартта иштєє такыр мїмкїн эмес эле. Ишти кїздє баштайбыз деп турган
чакта окт ябрь окуя лары болуп,
бий лик а л машуулар орун а лды.
Ушундай кыйча лыш шартта да
биз иштин а ягына чыгарышыбыз
керек болчу. Анткени, 2019-жылы башта лган ремонт иштери
биздин баш-а ягыбызды жыйганга
эч мїмкїнчїлїк бербеди. Андыктан жаўы келген бийликке маселебизди айтып кайры лдык. А лар
аба лыбызды тїшїнїп, 20 ми ллион сом бюджеттен бєлїп берген. Биз республика лык бюджеттен берилген каражатка айнектерди, жы лу улук берї ї система ларды, кєшєгєлєрдї, отургучтарды а л маштыру уга жетишкенбиз жана LED-экран а лдык.
Жылытуу системабыз такыр эле
керектен чыккан эле. Аны аба
менен жы лыту у системасына
а л маштырдык. Отургучтарды
Оруси ядан, кєшєгєлєрдї Тїркиядан алып келдик. Андан сырткары имараттын сыртына эки чоў
LED-экран орноттук. Кєлємї 4*7
метр болгон чоў экрандан биз
анонсторду жана залкар актёр,

актрисалардын ємїр баяндарын
берип турууну максат кылып жатабыз. Баннер – бул эски кєрїнїш.
Азыр замандын талабында бардык спектаклдер, аларга болгон
даярдыктар лед экрандардан кєрїнїп турушу керек. Мындай кадам менен єзїбїзгє кєрїїчї тартууну максат кылдык. Ошентип,
2021-жылдын 4-октябрында калган 44 млн 722 900 (кырк тєрт
миллион жети жїз жыйырма
эки миў тогуз жїз) сом каражат
эсепке тїшкєн. Азыр ремонт иштери кызуу жїрїп жатат. Иштин
70 пайызы бїтїп калды. Фоелерди оўдоо иштери жїрїїдє. Театр
1926-жылы негизделип, азыркы
имарат 1972-жылы пайдаланууга
берилген. 2022-жылы 96 жылдык
мааракени белгилєє салтанатына чейин кєрїїчїлєр їчїн эшигин
ачат деген максат менен ишти
илгерилетїїгє аракет кылып жатабыз.
Ал эми Ош шаарындагы єзбек музыкалуу драма театрында ремонт иштери жаўыдан
башталды. Президент Садыр
Жапаровдун ушул жылдын март
айында Єзбекстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында
маданият тармагы да талкууланып, анда мамлекет башчылары
аталган театрдын имаратын толугу менен оўдоп-тїзєє боюнча макулдашышкан. Бул боюнча
эки єлкєнїн маданият министрлери бир катар сїйлєшїїлєр жана
жолугушууларды єткєрїп, долбоорду ишке ашыруу башталган.
Ремонт иштерин Єзбекстан каржылоодо. Ош шаарынын мэриясы
2022-жылдын башында театр толук оўдолуп бїтїп, эшигин ачат
деп билдирди.
Борбордогу Чыўгыз Айтматовдун ысымын алып жїргєн
орус драма театрындагы оўдоптїзєє иштери болсо ордунан жыла элек. Биз театрдын жетекчилигине кайрылып кєрдїк. Бирок,
жооп ала алган жокпуз. Театрдын
кызматкерлеринин бири ремонт
иштери башталгандан кийин жылытуу системалары оўдолгонун
билдирди.
2019-жылы Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет
театрын да оўдоп-тїзєєдєн єткєрїї їчїн бюджеттен каражат
бєлїнгєн. Жалпысынан 47 млн
сом бєлїнїп берилип, оўдоптїзєє иштери ошол эле жылы
аяктаган.

Коомдогу кєйгєй

ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКТУ
АЛДЫН АЛУУ МААНИЛЇЇ

У

кук коргоо органдары
акыркы жылдары Кыргыз
Республикасында зордукзомбулук фактылары кєбєйїп баратканын баса белгилешїїдє. “Инновациялык чечимдер” коомдук
бирикмеси акыркы 15 ай бою “Гендердик зомбулуктун курмандыктары їчїн мыйзамдын їстємдїгїнє
жана сот адилеттигине жетїїгє кємєктєшїї: алынган сабактар жана
сунуштар” аталышындагы долбоор
аркылуу атайын изилдєє жїргїзїшкєн. Анын натыйжасында мамлекеттик жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу органдары гендердик зомбулуктун алдын алуу
боюнча профилактикалык ишчараларды кєрїшпєй тургандыгы
аныкталган. Бул тууралуу “Инновациялык чечимдер” коомдук бирикмесинин юристи Курманбек
Турдалиев билдирди.
Гендердик зомбулукка физикалык гана эмес, адам сатуу, алимент тєлєєдєн качуу, никеге байланышкан їй-бїлєдєгї зомбулук
жана башкалар кирет. Чїй жана
Жалал-Абад облустарында мына ушундай зомбулуктун тїрлєрї

кєп катталууда. "Акыркы жылдарда гендердик зомбулук фактысы боюнча кризистик борборлорго кайрылгандардын саны єсїп,
2020-жылы 7729 адамды тїзгєн.
Аксакалдар сотуна кайрылгандардын саны тескерисинче азайып,
2020-жылы 540 кайрылуу катталган. Гендердик зомбулук боюнча
соттолгондордун саны 2020-жылы 251 адамды тїзїп, бул кайрылуулардын жалпы санынын 1,3%
тїзгєн", - дейт «Инновациялык чечимдер» коомдук бирикмесинин
жетекчиси Анара Ниязова. Адистин айтымында акыркы учурларда катталып жаткан зомбулук фактыларына негедир укук коргоо органдары тарабынан жеткиликтїї
кєўїл бурулбай келет.
Ал эми Ички иштер министрлиги гендердик, башкача айтканда
їй-бїлєлїк зордук-зомбулук менен
кїрєшїїдє кыйынчылыктар бар
экендигин моюнга алат. Анткени,
бардык эле жабырлануучулар атайын органдарга расмий арыз менен кайрыла бербейт. Бул калктын
менталитетине жана тїшїнїгїнє
жараша болууда.

Їй-бїлєлїк зордук-зомбулук
кєрсєтїї фактыларынын айрымдары кайгылуу аяктайт. Учурда Чїй
облусунун Степное айылындагы
аялдар абагында эркинен ажыратылып жаткан аялдардын 25 пайызы зомбулукка чыдабай, кордук
кєрсєткєн адамын єлтїрїп алгандар болуп эсептелет.
Кыргыз коомчулугунда зомбулуктан жабыркаган эркектер
да бар экендигин белгилеп кетишибиз абзел. Эркектер кєпчїлїк
учурда эмоционалдык жана психологиялык зомбулукка дуушар
болушат. Алар аялдары тарабынан кемсинтилип, кордук кєрїп
келишээрин психологдор белгилешїїдє.
Ал эми балдарга, єгєй балдарга карата жасалган зордукзомбулуктун кєбєйїшї єзїнчє
чоў сєз.
Єспїрїмдєрдїн, ал тургай наристелердин зомбулукка кабылып
жаткан фактылары жыл єткєн сайын кєбєйїп бара жаткандыгын
«Инновациялык чечимдер» коомдук бирикмесинин жетекчиси Анара Ниязова билдирди.

Мындай зордук-зомбулуктардын кєбєйїп жатышынын себеби эмнеде?

Коомдо їй-бїлєлїк зомбулук
жетишпеген їй-бїлєлєрдє гана болот деген ой пикирлер бар.
Бирок, мындай тїшїнїктїн туура эместигин Россия Федерациясынын Москва мамлекеттик университетинин аялдар кеўеши тарабынан єткєрїлгєн иликтєєлєр
далилдеп чыккан. Иликтєєдє їйбїлєлїк зомбулук 61,6 пайыз жетишпеген їй-бїлєлєрдє болсо,
38,4 пайыз жакшы жашаган їйбїлєлєрдє болору аныкталган.
Финансы жагынан жетишпеген
жана билим деўгээли тємєн їйбїлєлєрдїн кєйгєйї алкоголдук
ичимдик жана физикалык зомбулук менен байланыштуу. Ал эми
билим деўгээли жогору, бирок финансы жагынан жетишпеген їйбїлєлєрдє кєбїнчє экономикалык

жана психологиялык зомбулук кїчєгєн. Финансы жактан кирешеси жогору їй-бїлєлєрдє зомбулук
психологиялык, физикалык жана
сексуалдык мааниге ээ. Кыскасы,
азыркы коомдо зомбулуктун тїрїн
табууга болот. Бирок, биз зомбулук
фактылары катталып, анын кылмыш катары каралышына жана кїнєєлїїлєрдїн жаза тартышына кєўїл буруудан мурун жаман адаттардын булагын таап, андан арылуу менен алектенишибиз маанилїї. Адвокаттардын айтымында азыркы
коом психологдордун кызматына
муктаж. Андан сырткары балдарга тарбия берїї, билим берїї тармагына, коомдогу мамилелердин
жакшы нукка бурулушун їйрєткєн сабактардын болушу зарылчылык болуп турат.
Бетти даярдаган
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

