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“Ар бир жасаган 
ишибиздин 
экономикалык 
кайтарымы 
болушу керек”

“Манас айылын 
туристтер 
суктанчу жайга 
айлантсак дейбиз”

“Баба дыйкандын 
мээнети 
теўдешсиз”

Єлкєгє гуманитардык жардам 
иретинде Кытайдан  Sinopharm 
вакцинасынын 1,5 миллион 
доза єлчємїндє кезектеги 
партиясы алып келинет. Эске 
салсак, їстїбїздєгї жылдын 
сентябрь айында Президент 
Садыр Жапаров Кытай Эл 
Республикасынын Тышкы 
иштер министри Ван И менен 
жолугушкан. Анда Кытай тарап 
Кыргызстандын социалдык-
экономикалык єнїгїїсїн колдоо 
иретинде 100 миллион доллар 
єлчємїндє каражат бєлїїгє  
жана коронавируска каршы 
1 миллион доза вакцина берїїгє 
даяр экендигин билдирген.

КЫТАЙДАН 1,5 МИЛЛИОН ДОЗА 
SINOPHARM ВАКЦИНАСЫ КЕЛЕТ

КЄМЇРДЇН 
БААСЫ 
6 ПАЙЫЗГА 
ТЄМЄНДЄДЇ

Кємїрдїн чекене баа-
лары республика боюнча 
2021-жылдын 10-декабры-
на карата їстїбїздєгї  жыл-
дын ноябрына салыштыр-
малуу орточо эсеп менен ал-
ганда 5,9 пайызга тємєндєдї. 
Башкача айтканда, бир тон-
на  кємїрдїн орточо баасы                        
5 342,8 сомду тїздї. Монито-
ринг боюнча кємїргє эў жо-
горку баа Ноокатта бир тонна 
їчїн – 7 989,6 сом деп анык-
талса,  эў арзан кємїр Чаек 
айылында бир тонна їчїн -  
3 000 сом.

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.

– эгемендїї доордун гезити– эгемендїї доордун гезити

СУЗАК РАЙОНУНДАГЫ БАЛА БАКЧА 
МАМЛЕКЕТКЕ КАЙТАРЫЛДЫ

Жалал-Абад облусунун Сузак ра-
йондук прокуратурасы тарабынан 
Ленин айыл єкмєтїндє жайгашкан 
баасы 17 568 000 сомду тїзгєн бал-
дар бакчасынын имараты мамлекет-
ке кайтарылды.

Прокурордук текшерїїнїн жїрї-
шїндє аталган 2 кабаттуу бала бак-
ча 0,42 га жер участогу менен Жалал-
Абад облустук мамлекеттик мїлк 

фондунун 1993-жылдын 30-апрелинде-
ги токтомунун негизинде “Ж.Ш.” акцио-
нердик коому тарабынан мыйзамсыз 
менчиктештирилгендиги аныкталган.

Аталган социалдык объектини мам-
лекетке кайтаруу максатында район-
дук прокуратура тарабынан сот ор-
гандарына доо арыз келтирилип, жы-
йынтыгында доо арыз толугу менен 
канааттандырылган.

Дєєлєт СЫДЫКОВ:

Бакытбек НАРБЕКОВ:

Бахтияр 
МАМЫРКУЛОВ:

3-БЕТТЕ

6-БЕТТЕ

9-БЕТТЕ
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Кыргыз Республикасын 
2026-жылга чейин єнїктїрїїнїн 
Улуттук программасын ишке 
ашыруу боюнча Министрлер 
Кабинетинин Иш-чаралар 
планынын долбоорунун коомдук 
талкуусу єттї.

КРнын Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасынын орун басары 
Эдил Байсалов белгилегендей, 
аталган План элдин талабына, 
Мамлекет башчысынын саяса-
тына ылайык келип, конкреттїї 
иш-чараларды жана милдеттерди 

камтууга тийиш, аларды иш-
ке ашыруу жарандардын баку-
баттуулугун жана Улуттук про-
грамманын максаттуу индика-
торлоруна жетишїїнї камсыз-
доосу зарыл. Ошондой эле, Эдил 
Байсалов “Єлкє президенти та-
рабынан экономикалык єсїштї 
камсыз кылуу жана социалдык 
маселелерди чечїї аркылуу ар 
бир жарандын жашоо шартын 
жакшыртуу боюнча так мил-
деттер коюлду. Ар бириўиз-
дерди документти талкуулоого 
активдїї катышууга жана єз 

сунуштарыўызды киргизїїгє 
чакырам, ал їчїн биз ачыкпыз. 
Белгилей кетсек, документ азы-
рынча тиешелїї министрлик-
тер менен ведомстволордун су-
нуштарынын негизинде даяр-
далган документтин долбоору”, 
- деп билдирип, ар бир сунуш 
иликтенип, олуттуу тїрдє иш-
телип чыгаарына ишендирди. 
Иш-чарага министрлик жана 
ведомстволордун жетекчиле-
ри, жарандык коомдун жана эл 
аралык уюмдардын єкїлдєрї ка-
тышты.

САДЫР ЖАПАРОВ 
ДЖО БАЙДЕНГЕ 
КЄЎЇЛ АЙТТЫ  

Президент Садыр Жапаров 
АКШнын Президенти Джо Байденге 
Американын Кентукки жана 
коўшу штаттарындагы куюндан 
адамдардын курман болгондугуна 
байланыштуу кєўїл айтты. 

Мамлекет башчысынын телеграмма-
сында: “Кентукки жана коўшу штатта-
рындагы куюндан адамдардын курман 
болгонун жана кыйроолор тууралуу 
суук кабарды кайгыруу менен кабыл 
алдым. Жаратылыш кырсыгынан кур-
ман болгондордун туугандарына жана 
жакындарына кєўїл айтуу менен жа-
быркагандардын тез сакайып кетишин 
каалайм”, - деп айтылат.

Єлкє башчысы Садыр Жапаров кыр-
гыз футболунун 100 жылдыгына арнал-
ган салтанаттуу иш-чарага катышып, фут-
болдун 100 жылдык єнїгїї мезгилин ча-
гылдырган архивдик фотокєргєзмє менен 
таанышты. Єз сєзїндє ата мекендик фут-
болчулардын чеберчилигин жана жетиш-
кендиктерин айтып, бул спортту єнїктї-
рїї боюнча мамлекеттик программаны 
ишке ашыруу зарылдыгын баса белгиле-
ди. Иш-чарада Садыр Жапаровго фрун-
зелик “Алга” клубунун ардагерлеринин 
кол тамгалары коюлган эстелик топ жана 
кыргыз футболунун тарыхын архивдик 
сїрєттєр менен камтыган альбом тап-
шырылды. 

ФИФАнын Президенти Джанни Инфан-
тино да видео байланыш аркылуу куттук-
тоо сєзїн сїйлєп, салтанаттуу иш-чара 
концерттик программа менен уланды.

КЫРГЫЗ ФУТБОЛУНА 100 ЖЫЛ

ПЕНСИЯЛЫК ТУТУМДУ РЕФОРМАЛОО

БАЛДАР УКУГУ УНУТУЛБАЙТ

ТАЛКУУДАН ТАКТЫК ЖАРАЛАТ

“КЫРГЫЗСТАН - БИРИККЕН 
АРАБ ЭМИРАТЫ – 2021”

ГЕОЛОГИЯЛЫК ЇЛГЇЛЄРДЇ ДАЯРДОО 
ЛАБОРАТОРИЯСЫ АЧЫЛДЫ

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
єлкєдєгї пенсиялык тутумду 
реформалоо маселеси боюнча 
кєчмє жыйын єткєрдї. 

Анда “Салык жана бажы ту-
тумун реформалоо жыйынтык-
талуу алдында турат. Келерки 
жылдын январь айынан тарта 
биз пенсиялык тутумду реформа-
лап баштоону пландаштырууда-
быз. Анын негизги максаты – ту-
тумдун жалпы катышуучулары 
їчїн бирдиктїї укукту камсыз-
доо эсебинен адилеттїїлїктї, 

натыйжалуулукту жогорула-
туу жана пенсиялык камсыздоо 
принциптерин кїчтєндїрїї”, - 
деп билдирди. Андан соў Со-
циалдык фонддун “Келечек бу-
лагы” єнїктїрїї жана туруктуу 
экосистеманы куруу боюнча                    
стратегиясы сунушталды. Стра-
тегияны талкуулоонун жыйын-
тыгы боюнча Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасы КРнын Со-
циалдык фондунун жетекчили-
гине айтылган сунуштарды жана 
сын-пикирлерди эске алуу менен 
аны толуктап иштеп чыгуу тап-
шырмасын берди.

Дубайда (Бириккен Араб Эми-
раты) “EXPO 2020” КРнын Улут-
тук кїнїнїн алкагында КРнын 
Маданият, маалымат, спорт жа-
на жаштар саясаты министрлиги 
жана КРнын Соода-єнєр жай па-
латасы тарабынан уюштурулган 
туристтик роуд-шоу болуп єттї. 
Анда маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министри 
Азамат Жаманкулов “Биз жыл-
дын бардык мезгилинде дїйнє-
нїн бардык бурчунан келген ту-
ристтерди тосуп алууга даярбыз. 
Бизде туризмдин бардык тїрлєрї 
їчїн идеалдуу шарттар бар: раф-
тинг їчїн дарыялар, альпинист-
тер їчїн бийиктиги 7 миў метр-
ден бийик тоолор жана биздин 
берметибиз – Ысык-Кєлїбїз бар. 
Биздин республика жылдын 4 
мезгилин бир убакытта кєрїїгє 

мїмкїн болгон єлкєлєрдїн би-
ри”, - деди. 

Туристтик роуд-шоу эки єлкє-
нїн туристтик компаниялары-
нын ортосунда ишкердик мами-
лелерди тїзїї, бекемдєє, потен-
циалдуу жергиликтїї єнєктєш-
тєрдї издєє жана чет элдик єнєк-
тєштєр їчїн КРнын туристтик 
мїмкїнчїлїктєрї тууралуу тїшї-
нїк алуусу, анын жагымдуулугун 
баалоосу максатында єткєрїлдї. 

Туристтик роуд-шоуга эки 
мамлекеттин туристтик уюмда-
рынын 50дєн ашык єкїлдєрї ка-
тышты. Жыйынтыгында КРнын 
туристтик операторлору менен 
Бириккен Араб Эмиратынын бир 
катар туроператорлорунун ор-
тосунда кызматташуу жана ту-
ристтерди алмашуу боюнча ке-
лишимге кол коюлду.

КРнын Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасы Акыл-
бек Жапаров жана Финлян-
диянын Кыргыз Республика-
сындагы Атайын жана Ыйга-
рым укуктуу Элчиси Сойли 
Мякеляйнен-Буханист Чїй 
облусундагы “Стюарт Эссей 
энд Инвайронментал Лэборэ-
торис” ЖЧК геологиялык їл-
гїлєрдї жана элементтердин 
платина тобуна пробирдик 
анализ даярдоочу сынамык 
лабораториясынын ачылыш 
салтанатына катышты. Акыл-
бек Жапаров белгилегендей, 

лабораториянын иши геохи-
миялык анализдер жаатын-
да жогорку сапаттуу тейлєє 
кєрсєтїїгє мїмкїндїк бе-
рет жана жаўы иш орундар-
ды тїзїї менен єлкєдєгї єнєр 
жай борборунун бири – Кара-
Балта шаарынын экономика-
лык єнїгїїсїнє єз салымын 
кошот. Республика экономи-
касы єнїккєн жана алдыў-
кы билим берїї тутумуна ээ 
Финляндия Республикасы 
менен достук жана кызмат-
таштык мамилелерди єнїк-
тїрїїгє єзгєчє маани берет.

Чыўгыз Айтматовдун 
туулган кїнїнє карата 
Ч.Айтматов атындагы 
Мамлекеттик жаштар 
сыйлыгын тапшыруу аземи 
болуп єттї. 

Сыйлыктарды тапшы-
рууда Министрлер Кабине-
тинин Тєрагасынын орун 
басары Эдил Байсалов рес-
публикадагы жаштардын 
олуттуу ролун жана милде-
тин белгилеп, “Жаштар рес-
публиканы єнїктїрїїдє ал-
дыўкы катарда турат. Сиз-
дер – биздин замандын 

баатырларысыздар. Бул сый-
лык мекенибиздин жыргал-
чылыгы їчїн келечектеги 
ийгиликтерди багындырууга 
дем-кїч берсин”, - деди. 

Сыйлыктын максаты – 
республикадагы чыгарма-
чыл жаштарды патриоттук 
духта жана демократиялык 
кайра куруулар, салттуу ру-
ханий, адеп-ахлактык, ма-
даний баалуулуктарды сак-
тоо жана єнїктїрїї багы-
тында тарбиялоо макса-
тындагы чыгармаларды жа-
ратууга шыктандыруу болуп 
саналат. 

Балдар укугу боюнча ыйгарым 
укуктуу єкїл Жыпариса 
Рысбекова “Укук бузуулардын 
алдын алуунун негиздери 
жєнїндє” КРнын Мыйзамынын 
жашы жете электер арасында 
аткарылышы боюнча кеўешме 
єткєрдї. 

“Жер-жерлерде жакшы жолго 
коюлган єз ара аракеттенїїдєн 
кєп нерсе кєз каранды. Ар бир 

жооптуу орган єз бєлїгїндє бал-
дардын кєйгєйлєрїнє єз убагын-
да жооп берип, алдын алуу иш-
терин жїргїзїшї керек. Муктаж 
болгондорго ар тараптуу колдоо 
кєрсєтїп, їй-бїлєдєгї кєйгєй-
лєрдї аныктап, аларга ар тарап-
туу жардам берип, колдоо кєрсє-
тїї зарыл. Мындай иштер їзгїл-
тїксїз жїргїзїлїшї керек”, - де-
ди Жыпариса Рысбекова. Кеўеш-
меге бардык министрликтердин, 

Башкы прокуратуранын, Биш-
кек шаарынын мэриясынын, єл-
кє Президентинин Ысык-Кєл жа-
на Ош облустарындагы ыйгарым 
укуктуу єкїлдєрїнїн орун басар-
лары жана жашы жете электер-
дин укуктарын коргоо маселеле-
ри менен алектенген башка мам-
лекеттик органдардын єкїлдєрї 
катышты.

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Эдил БАЙСАЛОВ: 

“ЖАШТАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЄНЇКТЇРЇЇДЄ 
АЛДЫЎКЫ КАТАРДА ТУРАТ”
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2021-жыл жыйынтыкталып 
жатат. Бул жылда эмнеге 
жетишилди жана алдыда эмне 
пландар бар булар туурасында 
Бакытбек Нарбеков айтып 
берди. Анын айтымында 
облустун кирешеси мурдагы 
жылдарга салыштырмалуу 
кыйла єстї. Эгерде облустун 
кирешеси 2019-жылы 664 млн, 
2020-жылы 860 млн 
болсо, 2021-жылы 9 айдын 
жыйынтыгы менен 2 млрд 
120 млн сомду тїздї. Жылдын 
этегине чейин бул сумма дагы 
єсєт. Буга “Жер-Їй” жана 
башка ишканалардын иштеп 
жатышынан улам жетишилїїдє. 

КАНТ ЗАВОДУ 
ИШ БАШТАЙТ

- Азык-тїлїк коопсуздугун 
камсыз кылуу биздин маанилїї 
милдеттерибиздин бири. Учурда 
Бакай-Ата районундагы Ак-Дєбє 
айылында кант заводу ишке ки-
рїї алдында турат. Бїгїнкї кїн-
дє капиталдык ремонттон єтїп, 
Украинадан заводду ишке кирги-
зїїчї атайын адистер 3 жолу ке-
лип кетти. Жылдын этегине чейин 
ачабыз деп турабыз. Жергиликтїї 
ишкер Алымбек Чаткалбаев жеке 
инвестор болуп жатат. Ал заводду 
сатып алып, єз каражатынын эсе-
бинен толук модернизация кыл-
ды. Заводдун кубаттуулугу кїнї-
нє 5 миў тоннадан 10 миў тоннага 
чейин кумшекер чыгарууга жетет. 

Учурда Чїй облусунан 6 миў 
тонна кызылча сатылып алынып, 
жеткирилди. Биз облустук фонд-
дун каражатынан 120 тонна кє-
мїр тїшїрїп берип, жардам кыл-
дык. Мындан тышкары “Бакубат 
Талас” фондунан жеўилдетилген 
кредит берїї иши жїрїп жатат. 
Ишке кирсе кызылчанын калдык-
тарынан малга тоют болот. Мын-
да спирт чыгарабыз деген ой бар. 

Быйыл облуста 300 гектар жер-
ге кызылча айдалган. Бирок, алар 
"Кайыўды-Кант" заводу менен ке-
лишим тїзгєндїктєн алар алып 
кетишти. Кийинки жылы заводду 
сырьё менен камсыздоо їчїн 500 
гектарга кызылча айдоону план-
даштарып жатабыз. Биз тараптан 
заводду сырьёлук жактан колдоо 
їчїн дыйкандарыбыз менен кы-
зылча єндїрїї боюнча иш алып 
барабыз. 

5 КАНАЛ БАШТАН 
АЯК ОЎДОЛОТ

- Мындан тышкары жазгы талаа 
иштерине даярдык жїрїп жатат. 
Президентибиз да дыйкандарды 
жер салыгынан бошотуп, жеўил-
диктерди берїїдє. Биз дагы ушул 
саясатты колдоо максатында ир-
ригациялык иштерди колго алып 
жатабыз. Быйыл суу тартышты-
гын аябай сездик. Талас району-
нан 3, Бакай-Ата районунан 2 ка-
налдык системаны оўдоо їчїн 35 
млн сом каралды. Каналдарды 
иретке келтирип, башынан аягы-
на чейин ушул 5 каналды бїтї-
рєбїз. Биз дыйкандарга керектїї 
кєлємдє сугат суусун жеткирїїнї 
максат кылдык. 

КАЙРАКЫ 
ЖЕРЛЕРГЕ СУУ 

- Суу чыгаруу боюнча 20 млн 
сомго Россиядан тендер аркылуу 
бургулоочу жабдуу алып жатабыз. 
Бул 50 см диаметрде 350 метр те-
реўдикке чейин каза алат. Ага Та-
лас єнїктїрїї фондунан 20 млн 
сом каралууда. Бул жабдуу менен 
суу жетпеген кайракы жерлерден 
суу чыгарууга мїмкїн болот. Ай-
рыкча Кара-Буура районундагы 
кайракы жерлерде артезиандарды 
чыгаруу кєйгєйї бар. Буюрса эми 
мындай кєйгєйлєрдї єз кїчїбїз 
менен чече алабыз. Кант заводун 
иштеткени турган ишкерибиз там-
чылатып сугаруу боюнча израил-
дик ишкерлер менен да келишим 
тїзїп жатат. 5 млн долларга чейин 
инвестиция салам деген єнєктєш-
тєрї бар экен. Эгер алар да келип 
калса ошол бургулоочу жабдуу ме-
нен бургулап берсек, техникабыз 
бир жылда эле єзїн-єзї актап коёт. 

КЄПЇРЄ САЛУУ 
СООП ИШ

- Їрмарал суусуна кєпїрє япон 
грантынын эсебинен салынат. Тен-
дер менен кєпїрєнї куруучу иш-
кана аныкталды. Бул дагы жыл-
дын этегине чейин башталып ка-
лат. Анын наркы 17 млн доллар. 
Эл аралык стандарттагы кєпїрє 
Кызыл-Сай менен Ак-Дєбє айы-
лынын ортосуна салынып, айыл 
эли їчїн ыўгайлуулук тїзїлєт. 

Суусамыр–Талас–Тараз авто-
жолунун 4-фазасын куруп, аягы-
на чыгаруу боюнча макулдашуулар 
болуп жатат. Буюрса бул жолдун 
100 чакырымга жетпеген аралы-
гы калды. Бул жолду куруу иште-
ри да башталат. 

АКИМДЕРГЕ ЇЙ
- Акимдерибиз башка райондор-

дон ротацияланып келген. Меним 
оюмча бул практика уланат. Ан-
дыктан биз аларга шарт тїзїшїбїз 
керек. Азыр жаўы келген акимде-
рибиз турак їйдї ижарага алып 
жашап жатышат. Бул да ыўгайсыз-
дыкты жаратат. Ошон їчїн биз ар 
бир акимге 2 млн сомго чейинки 
каражатка кызматтык їй салып бе-
рїїнї колго алабыз. 

АКЧА КАРАЖАТЫ 
КАЙДАН ТЇШЄТ? 

- Облуста – облустук Талас 
єнїктїрїї фонду, Талас райондук 
єнїктїрїї фонду, “Бакубат Талас” 
фонду бар. Ушул їч фондунун кара-
жаттарынын эсебинен облуста кєп 
иштерди жасоого мїмкїн болууда. 

Фондго “Жер-Їйдїн” кирешеси-
нин 2%ы тїшєт. Бир жылдык тї-
шїїлєр орто эсеп менен 350 млн 
сомду тїзїїдє. Толук кандуу иште-
се 500 миллионго чейин кєтєрїлї-
шї мїмкїн. Бул каражаттын 50%ы 
облуска, 30%ы районго, 20%ы Бек-
молдо айыл єкмєтїнє тїшєт. 

“Бакубат Талас” фондуна болсо 
лизенция берилип жатканда ата-
йын шарттары макулдашылган. 
Биринчи жылдары 100 млн сом, 
кийинки жылдары 150 млн сом-
го чейин кєтєрїї стратегиясы ка-
ралган. Муну “Алтын Альянстан” 
социалдык пакет катары тїшїн-
сєк болот. 

“Жер-Їйдїн” ишке кириши Та-
лас облусу їчїн жакшы мїмкїн-
чїлїктєрдї ачып жатат. Учурда 
жалпы Талас облусун єнїктїрїї            
программасын иштеп чыгып, ки-
йинки жылдан баштап комплекс-
тїї иш алып барабыз. Ар бир ра-
йонго тиешелїї каражат каралып, 
жасалчу иштер аныкталат.

ТАШКЕНТКЕ ЖОЛ
- Аманбаев айылынан тїз Таш-

кентке автожол салуу маселесин 
колго алып жатабыз. Бул дол-
боор мамлекеттик деўгээлге чы-
гып, Министрлер Кабинети кара-
жатын чечебиз деп жатат. Жолдун 
курулушунда 7 км тоннель казы-
лат. Азыр технологиялар єсїп жа-
тат. Союз учурунда эле бул жолду 
ачса болот деген корутунду чык-
кан. Жолду ачсак бир эле Казакс-
тан менен эмес, эки мамлекет ме-
нен транспорттук коридор ачы-
лат. Бул жол ачылса Россияга, 
Кытайга, Казакстанга чыгып кет-
кенге мїмкїнчїлїк болот. Товар 
ташууга ыўгайлуу. Азыр айла-
нып барып келгенге 700 км жол 
жїрсєк, бул жактан барып келсек 
ашып кетсе 280 км болот. Аман-
баев айылынан Ташкент облусу-
нун чек арасына чейин 64 км. То-
вар алмашууга шарт тїзїлїп, ке-
ненчилик болот. Экономикалык 
эффективдїїлїгї кыска мєєнєт-
тє эле єзїн актап, транзиттик зона 
болуп калабыз. Азыр Россия, Тїр-
киядан жїк ташыган унаалар биз 
аркылуу тїштїк региондорубузга 
тынымсыз каттап жатат.

“КЄГЇЛТЇР ОТ” 
АЙЫЛДАРГА КЕЛЕТ 

- Газ маселесин дайыма кєтє-
рїп келебиз. 1988-жылы Аман-
баев айылына газ кирген. 630 або-
ненти бар. Биз їчїн “Газпромдун” 
Кыргызстандагы жетекчиси Болот 
Абилдаев кєп жакшы иштерди жа-
сады. Єз каражатынын эсебинен 18 
млн сомго Кызыл-Адырдагы бор-
бордук паркты кєрктєндїрїп, бал-
дар ойноочу аянтчаларды куруп 
берди. 1969-жылы интернат єрт-
тєнгєндє каза болушкан 39 балага 
эстелик тургузду. Мындан тышка-
ры дагы бир социалдык объект ку-
руп берем деп убада кылды. 

Учурда ылдыйкы зонаны газ ме-
нен камсыздоо маселесин єздєрї-
нїн долбооруна киргизмек бо-
лууда. Азыр фонддо каражат бар, 
биз да колдоо кылып, газ тїтїктє-
рїн сатып бергенге даярбыз. Жыл 
сайын 20-30 млн сомдон карасак, 
калкты газ менен камсыз кылуу 
маселесин чечїїгє болот. 

ЖЕР – БАККАНДЫКЫ
- Тєє буурчак Талас облусунун 

брендине айланды. Жылына биз-
де 80-100 миў тоннага чейин тєє 
буурчак єндїрїлїп чыгат. Бизде 
41 тазалоочу, кутучага салуучу за-
вод бар. Уругун алмаштыруу за-
рыл. Биздин азыркы тєє буурчак-
тарыбызды тїрктєр деле колдон-
бой калыптыр. Мен Тїркияга бар-
ганда алар кїрєў тїстєгї тєє буур-
чакты кєрсєттї. Ушуну єстїрсєўєр 
єзїбїз эле барып алып кетет элек 
дейт. Уругун берели, сээп бергиле 
дешти. Бирок бизде жердин кїчї 
кетти. Жалаў дары-дармек менен 
эч бир агротехникалык эрежелер-
сиз химиялык заттарды колдонуп, 
жердин сапаты бузулду. Жерибиз-
ди пайдалана да, кїтє да билиши-
биз керек. Мына ушул жагын эске 
алып, “Бакубат Талас” фондусунун 
каражатына топурак изилдєєчї ла-
боратория ачылып жатат. 

КЄМЇР КЄЙГЄЙЇ ЖОК 
- Кємїргє жылдык керектєєбїз 

облус боюнча жалпы 56 миў тон-
наны тїзєт. Анын 6 миў тоннасы 
мектеп, ооруканаларга тиешелїї. 
Социалдык объекттер толук кам-
сыз болгон. Бизде кємїр менен 
камсыздоо проблемасы жаралган 
жок. Керектелген 50 миў тоннанын 
36,7 миў тоннасы камсыз кылын-
ды. 14 миў тоннадай калды. Кїн 
сайын орто эсеп менен облуска 300 
тонна кємїр кирип жатат. Казакс-
тандан Шабыркїл, Кара-Жыра кє-
мїрлєрї келїїдє. Мамлекет бизге 
Кара-Кечеге да жол ачып берген. 
Барсак кезексиз кємїр жїктєлєт. 
Кара-Кеченин баасы 4200, Казакс-
тандын кємїрлєрї 6500-7200 сом-
го чейин болууда. 

Электр энергиясынын тартыш-
тыгын эске алып, облус боюнча 
лимиттен ашпай, тескерисинче 1 
млн 400 киловатт/саат їнєм кыл-
дык. Мында элдин кємїр менен 
камсыз болушу да єз ролун ойно-
бой койгон жок.

АЛДЫГА 
ИШ-МАКСАТТАР

• Араб фонддору менен 
сїйлєшїп, жакынкы кїндє Талас 
шаарына мектепке кошумча 350 

орундуу жаўы имарат курулмакчы. 
Ошондой эле аз камсыз болгондор-
го социалдык шаарча куруу боюн-
ча да сїйлєшїїлєр болуп жатат. 

• Киров суу сактагычы 
1975-жылы ишке берилген. Ал жер-
ге кичи ГЭС куруу боюнча тендер 
єтїп жатат. ГЭС мамлекеттик кара-
жаттын эсебинен курулат. Прези-
дентибиз єзї келип, капсула салып 
кетти. Биринчи турбиналарын май 
айында ишке беребиз деген ниет 
бар. Башка кичи ГЭСтерди куруу 
боюнча дагы караштырып жатабыз. 
Бул багытта алгылыктуу иштерди 
жїргїзєбїз. 

• Германиядан келген ин-
весторлор менен 6 млн еврого Та-
лас шаарында облустук оорука-
нанын бир корпусун жаўы салуу 
боюнча иш башталып жатат. Немец 
жабдуулары менен жабдып, жаўы 
технологиядагы оорукана болот. 
Ошондой эле Румыния, Тїркия, 
Израиль мамлекеттеринин єкїл-
дєрїнєн турган компания грант-
тык негизде 350 орундуу оорукана 
салып берїї боюнча келип, сїйлє-
шїп кетишти. 

• Тигїї фабрикасын ачуу 
боюнча инвесторлор менен сїйлє-
шїп жатабыз. Єзїбїздїн каражат-
тардын эсебинен 20-30 млн сомго 
чейин жеўилдетилген кредит бе-
рип, аларды тартуу аракетин кы-
лып жатабыз. Жаўы технология-
лык жабдуулары менен фабрика 
ачсак элге жумуш орундары тїзї-
лїп, єндїрїш болот. Негизи эмне 
иш жасабайлы колдон келишин-
че экономикалык кєз караш менен 
талдап, иш кылуу аракетиндебиз. 

• Талас шаарына кєп кєўїл 
бурушубуз керек. Шаарда кичине-
кей балдар ойной турган жай дээр-
лик жок. Бассейн курууну колго 
алып жатабыз. Ошондой эле бал-
дардын кєўїл ачуу борборлорун 
ачпасак балдарыбыз бара турган 
жери жок экен. Айрыкча кышкы-
сын кыйын болуп калууда. 

• Жер-жемиш кургатуучу 
чоў цехтерди куруу боюнча иш-
терди алып баруудабыз. Бакай-
Атада кара єрїк, Манас районун-
да болгар калемпири жакшы єсєт. 
Дыйкандар калемпирди жылына 
5 миў тоннанын тегерегинде єн-
дїрїшїїдє. Калемпирди убакты-
луу сактоочу жай куруп беришибиз 
керек. Ал їзїлгєндєн кийин кыска 
мєєнєттє єзїн жоготуп коёт. Ма-
нас районунда 2012-жылдан бери 
єнєр жай зонасы болот деп 50 га 
жер трансформация болуп турат. 
Бул єтє ыўгайлуу жерде. Биз азыр 
ошол жерге 1000-2000 тонналык 
муздаткыч жабдууларын коюп, ло-
гистикалык борбор курууну ойло-
нуп жатабыз. Келерки жылы ку-
руп бїтїшїбїз керек. Быйыл баасы 
10-25 сомдон болду. Биз 1 ай сак-
тап берсек калемпир 60 сомго чы-
гат. Ошон їчїн дыйкандарга шарт 
тїзїп беришибиз милдет. Долбоор 
да, каражаты да бар. Бирок, кандай 
долбоор болбосун экономикалык 
негиздемеси болушу керек. Аман-
баев айылында фонддун акчасына 
12 млн сомго сыйымдуулугу 500 
тонналык муздаткыч курулуп, бї-
гїнкї кїндє иштебей турат. Транс-
порт агымынан алыс, жогору жак-
ка курулуп калып, ага келип кетиш 
ыўгайсыз болгондуктан иштебей 
калды. Ушундай болбошу їчїн биз 
экономикалык негиздемесин карап 
иш кылганыбыз оў. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Элет єнїксє, мамлекет єнїгєт

Кыргыз Республикасынын Президентинин Талас облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлї Бакытбек НАРБЕКОВ:

“АР БИР ЖАСАГАН ИШИБИЗДИН 
ЭКОНОМИКАЛЫК КАЙТАРЫМЫ БОЛУШУ КЕРЕК”
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Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 71-áåðåíåñèíå ûëàéûê òîê-
òîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2016-æûëäûí 30-äåêà-áðûíäà-
ãû ¹308 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðûíà 
æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàðûíà êëàññòûê ÷åíäåðäè ûéãàðóó ìàñåëåëå-
ðè æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòûíûí æîãîðêó êëàññòûê ÷åíäåðèí ûé-
ãàðóó, òºìºíäºò¿¿ æàíà àæûðàòóó æºí¿íäº ñóíóøòàðäû êàðîî áîþí÷à êîìèñ-
ñèÿíûí êóðàìû óøóë Æàðëûêòûí òèðêåìåñèíå ûëàéûê ðåäàêöèÿäà áåðèëñèí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòûíûí æîãîðêó êëàññòûê ÷åíäåðèí 
ûéãàðóó, òºìºíäºò¿¿ æàíà àæûðàòóó æºí¿íäº ñóíóøòàðäû êàðîî áîþí÷à êî-
ìèññèÿ òóóðàëóó æîáîäî:

- 6-ïóíêò òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áåðèëñèí:
"6. Êîìèññèÿíûí èøèí Êîìèññèÿíûí êàò÷ûëûãû áîëóï ñàíàëãàí Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áàøêàðìàëûãûíûí àäàì 
ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó áºë¿ì¿í¿í êàäðäûê èøòåð ñåêòîðó êàìñûç êûëàò.";

- 9-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áåðèëñèí: 
"Êîìèññèÿíûí òºðàãàñû Êîìèññèÿíûí òºðàãàñûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí Êî-

ìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í áèðèíå òóðóêòóó íåãèçäå ºòêºð¿ï áåð¿¿ãº óêóêòóó.".
2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2018-æûëäûí 26-èþíóíäà-

ãû ¹141 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2016-æûëäûí 30-äåêàá-
ðûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê æàðàíäûê êûçìàò÷ûëàðû-
íà æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò÷ûëàðûíà êëàññòûê ÷åíäåðäè ûéãàðóó ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº" Æàðëûãûíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" Æàðëûãû ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òàáûëñûí.

3. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-äåêàáðû, ÏÆ ¹558

Òèðêåìå 
"2-òèðêåìå

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàìëåêåòòèê 
æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàòûíûí æîãîðêó êëàññòûê 

÷åíäåðèí ûéãàðóó, òºìºíäºò¿¿ æàíà àæûðàòóó æºí¿íäº 
ñóíóøòàðäû êàðîî áîþí÷à êîìèññèÿíûí

ÊÓÐÀÌÛ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû - Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñè, Êîìèñ-
ñèÿíûí òºðàãàñû; 

Êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿:

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áàø-
êàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí óêóêòóê æàêòàí êàìñûç êûëóó áàø-
êàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîí-òðîëäîî 
áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ñàÿñèé 
æàíà ýêîíîìèêàëûê èçèëäººëºð áàøêàðìàëûãûíûí íà÷àëüíèãè;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ïðîô-
ñîþçäóê êîìèòåòèíèí òºðàãàñû;

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí äàÿðäîî áîþí÷à áàø-
êàðìàëûãûíûí àäàì ðåñóðñòàðûí áàøêàðóó áºë¿ì¿í¿í êàäðäûê èøòåð ñåê-
òîðóíóí áàø÷ûñû, Êîìèññèÿíûí êàò÷ûñû.".

Áèëèì áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìàì-
ëåêåòòèê ñàÿñàòûíûí íåãèçãè àðòûê÷ûëûêòàðûíûí áè-
ðè áîëóï ýñåïòåëåò.

Àð áèð àäàìäûí áèëèì àëóóãà óêóãó Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíäà áåëãèëåíãåí.

Áèëèì àëóóãà êîíñòèòóöèÿëûê óêóê áèëèì àëóó÷óëàð-
äûí àð ò¿ðä¿¿ óêóêòàðû, ýðêèíäèêòåðè æàíà ìèëäåòòåðè 
áàð ýêåíèí áèëäèðåò. Îøîë ýëå ó÷óðäà áèëèì àëóó÷ó-
ëàðäûí óêóêòàðûí æàíà ìóêòàæäûêòàðûí êàìñûç êûëóó 
ìàìëåêåòòèí ìàñåëåñè æàíà ìèëäåòè áîëóï ýñåïòåëåò.

COVID-19 êîðîíàâèðóñòóê èíôåêöèÿñûíûí ïàíäåìèÿñû 
æàéûëà áàøòàãàí æàíà ðåñïóáëèêàíûí àéìàãûíäà ºçãº÷º 
êûðäààë (àáàë) ðåæèìè êèðãèçèëãåí ó÷óðäàí òàðòûï ñòó-
äåíòòåðäèí êîíòðàêòòàðäûí íàðêûí òºìºíäºò¿¿, îêóóñó 
¿÷¿í àêû òºëººí¿í ìººíºò¿í óçàðòûï áåð¿¿, àêû òºëºº 
ñèñòåìàñûí êàéðà êàðàï ÷ûãóó æºí¿íäº êàéðûëóóëàðû-
íûí ñàíû ºñò¿.

Ìûíäàé êàéðûëóóëàðäûí ñàíûíûí ºñ¿ø¿ áèðèí÷è 
êåçåêòå ïàíäåìèÿíûí óáàãûíäà êºïòºãºí ¿é-á¿ëºëºð 
êèðåøå áóëàãûí æîãîòêîíäóãó æàíà îêóóíóí òîëóê íàð-
êûí òºëºº ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿íºí àæûðàãàíäûãû ìåíåí áàé-
ëàíûøêàí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà 73 æîãîðêó îêóó æàéû (ìûí-
äàí àðû - ÆÎÆ), àíûí è÷èíäå 33 ìàìëåêåòòèê æàíà 40 
ìàìëåêåòòèê ýìåñ ÆÎÆ áàð. 2020-2021-îêóó æûëû ÆÎÆ-
äîðäóí ñòóäåíòòåðèíèí êîíòèíãåíòè 219 030 àäàìäû ò¿ç-
ä¿, àíûí è÷èíäå 184 871 ñòóäåíò ìàìëåêåòòèê, 34 159 
ñòóäåíò ìàìëåêåòòèê ýìåñ ÆÎÆäîðäî áèëèì àëûøàò, 
26 446 ñòóäåíò ãðàíòòûê íåãèçäå, 192 584 ñòóäåíò êîíò-
ðàêòòûê íåãèçäå îêóéò.

Îêóòóóíóí îðòî÷î íàðêû ìàìëåêåòòèê ÆÎÆäîðäî æû-
ëûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû ¿÷¿í 32 391 
ñîìäó, ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð ¿÷¿í 48 876 ñîìäó ò¿çºò. 
Æåêå ìåí÷èê ÆÎÆäîðäî îêóòóóíóí îðòî÷î íàðêû æû-
ëûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû ¿÷¿í 55 100 
ñîìäó, ÷åò ºëêºë¿ê æàðàíäàð ¿÷¿í 96 396 ñîìäó ò¿çºò.

Îøîíäîé ýëå ðåñïóáëèêàäà 153 îðòî êåñèïòèê îêóó æàé 
(ìûíäàí àðû - îðòî îêóó æàéû), àíûí è÷èíäå 48 ìàìëå-
êåòòèê, ìàìëåêåòòèê ÆÎÆäîðäóí êóðàìûíäà 44 æàíà 61 
ìàìëåêåòòèê ýìåñ îðòî îêóó æàéû áàð. 2020-2021-îêóó 
æûëû îðòî îêóó æàéëàðûíûí ñòóäåíòòåðèíèí êîíòèíãåíòè 
95 991 ñòóäåíòòè ò¿çä¿, àíûí è÷èíäå 11 685 ñòóäåíò áþä-
æåòòèê íåãèçäå, 84 306 ñòóäåíò êîíòðàêòòûê íåãèçäå îêóéò.

Îêóòóóíóí îðòî÷î íàðêû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æà-
ðàíäàðû ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê îðòî îêóó æàéëàðûíäà æû-
ëûíà 19 400 ñîìäó ò¿çä¿, æåêå ìåí÷èê îðòî îêóó æàéëà-
ðûíäà îêóòóóíóí íàðêû 18 000 ñîìäîí áàøòàï 53 000 
ñîìãî ÷åéèí áîëîò.

Îøîë ýëå ìåçãèëäå êàëêòûí êîîìäóê-ìàìëåêåòòèê êàì 
êºð¿¿ãº ìóêòàæ êàòåãîðèÿëàðûíûí àðàñûíàí æåòèì áàë-
äàð æàíà àòà-ýíåñèíèí áàãóóñóíàí àæûðàãàí áàëäàð ºç-
ãº÷º îðóíäó ýýëåéò, àëàð êîëäîî êºðñºòººð ¿é-á¿ëºñ¿ æà-
íà òóóãàíäàðû æîê áîëãîíäóêòàí æàøîîñóíäà êºïòºãºí 
êûéûí÷ûëûêòàðãà äóóøàð áîëóøàò.

Æåòèì áàëäàðãà æàíà àòà-ýíåñèíèí áàãóóñóíàí àæû-
ðàãàí áàëäàðãà êàì êºð¿¿ ìàìëåêåòòèí ñîöèàëäûê ìèë-
äåòè áîëóï ýñåïòåëåò.

Àëñàê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 
27-áåðåíåñèíäå ìàìëåêåò æåòèì áàëäàðãà æàíà àòà-
ýíåñèíèí áàãóóñóíàí àæûðàãàí áàëäàðãà 18 æàøêà ÷å-
éèí êàìêîðäóê êºðºò, òàðáèÿëàéò æàíà îêóòàò äåï áåë-
ãèëåíãåí. Îøîë ýëå ó÷óðäà àëàðãà áàøòàëãû÷, îðòî æà-
íà æîãîðêó êåñèïòèê áèëèìäè àêûñûç àëóóãà øàðò ò¿çºò. 
Àëàðãà ñîöèàëäûê êàìñûçäîî êºðñºò¿ëºò.

Àêûñûç áèëèì àëóó øàðòòàðûíûí ò¿ç¿ë¿ø¿íº ìóê-
òàæ áîëãîí àäàìäàðäûí êàòåãîðèÿñûíà áàëà êåçèíåí 
ìàéûï àäàìäàð, ìàéûï áàëäàð, I æàíà II òîïòîãó ìàéûï 
æàðàíäàð äà êèðåò.

Áèëèì áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíäà æàðàíäàðäûí àòàëãàí êàòåãîðèÿëàðû ¿÷¿í 

æîãîðêó îêóó æàéëàðûíà êèð¿¿äº áåëãèë¿¿ áèð æå¢èë-
äèêòåð êàðàëãàí.

Áèðîê êºð¿ë¿ï æàòêàí ÷àðàëàð æàðàíäàðäûí àòàëãàí 
êàòåãîðèÿëàðûíà ðåàëäóó æàðäàì êºðñºò¿¿ ¿÷¿í æå-
òèøñèç.

Æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿í¿í áèëèì áå-
ð¿¿ óþìäàðûíûí ñòóäåíòòåðèíå, æåòèì áàëäàðãà, àòà-
ýíåñèíèí áàãóóñóíàí àæûðàãàí áàëäàðãà, áàëà êåçèíåí 
ìàéûï àäàìäàðãà, ìàéûï áàëäàðãà, I æàíà II òîïòîãó ìàéûï 
æàðàíäàðãà êîëäîî êºðñºò¿¿, àòàëãàí áèëèì áåð¿¿ óþìäà-
ðûíûí ôèíàíñûëûê èøèíèí à÷ûê-àéêûíäûãûí êàìñûç êûëóó 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 
66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
- 2021-2022-îêóó æûëûíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æî-

ãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í ìàìëåêåòòèê 
áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíäà àêû òºëºí¿¿÷¿ áèëèì áåð¿¿ 
êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿íº òàðèôòåð êèéèíêè ¿÷ îêóó æûëûí-
äà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðû áîëóï ýñåïòåë-
ãåí ñòóäåíòòåð ¿÷¿í êºáºé¿¿ æàãûíà ºçãºðáººãº òèéèø;

- æåòèì áàëäàðãà, àòà-ýíåñèíèí áàãóóñóíàí àæûðàãàí 
áàëäàðãà, áàëà êåçèíåí ìàéûï àäàìäàðãà, ìàéûï áàë-
äàðãà, I æàíà II òîïòîãó ìàéûï æàðàíäàðãà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí æîãîðêó êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í áèëèì 
áåð¿¿ óþìäàðû ¿÷¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ ãðàíòòà-
ðûíûí æàëïû ñàíûíûí 5 %û ñàíûíäàãû êâîòàëàð æûë 
ñàéûí áåðèëèï òóðóóãà òèéèø.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
ýêè àéëûê ìººíºòòº òºìºíê¿ëºð áîþí÷à çàðûë ÷àðà-
ëàðäû êºðñ¿í:

- ìåí÷èãèíèí ò¿ð¿íº êàðàáàñòàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í 
áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æà-
ðàíäàðû áîëóï ýñåïòåëãåí ñòóäåíòòåðèíå àêû òºëºí¿¿÷¿ 
áèëèì áåð¿¿ êûçìàò êºðñºò¿¿ëºð¿í¿í íàðêûí 10 àéäûí 
è÷èíäå (ñòóäåíòòèí êààëîîñó áîþí÷à) àé ñàéûí áèðäåé 
áºë¿ê ìåíåí òºëºº ì¿ìê¿íä¿ã¿í áåð¿¿;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó æàíà îðòî êåñèï-
òèê áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ óþì-
äàðûíûí ÷ûãàøàëàð æàíà êèðåøåëåð, àíûí è÷èíäå ñî-
öèàëäûê ýñåï áîþí÷à ÷ûãàøàëàð ñìåòàñûí àòêàðóóñóí 
êîíòðîëäîî;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê 
áèëèì áåð¿¿ñ¿í¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûí 
ìàìëåêåòòèê ¿ë¿ø êàòûøêàí áàíêòàðäà òåéëººãº ºòêºð¿¿.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýñåïòºº ïàëàòàñû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí æîãîðêó æàíà îðòî êåñèïòèê áèëèì áå-
ð¿¿ñ¿í¿í ìàìëåêåòòèê áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíûí áþäæåò-
òèê æàíà àòàéûí êàðàæàòòàðäû ìàêñàòòóó ïàéäàëàíóóñóíà 
àóäèòòèí íàòûéæàëóóëóãóí êºòºðñ¿í æàíà æûë ñàéûí 1-àï-
ðåëãå ÷åéèí àóäèò æºí¿íäº îò÷åòòîðäó Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðèï òóðñóí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû áè-
ëèì áåð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûé-
çàìäàðûíûí àòêàðûëûøûíà, àíûí è÷èíäå áèëèì áåð¿¿ 
êûçìàòòàðûí êºðñºò¿¿äºí êåëèï ò¿øêºí êàðàæàòòàðäûí 
ìàêñàòòóó ïàéäàëàíûëûøûíà ñèñòåìàëóó ò¿ðäº êºçºìºë 
æ¿ðã¿çñ¿í æàíà æûë ñàéûí 1-àïðåëãå ÷åéèí òèåøåë¿¿ 
ìààëûìàòòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áåðèï òóðñóí.

5. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí 
Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäå-
ðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

6. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï 
ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 10-äåêàáðû, ÏÆ ¹557

Áèëèì áåð¿¿ àð áèð êîîìäóí æàíà ìàìëåêåòòèí òàðûõûíäà 
ìààíèë¿¿ ðîëäó îéíîéò. Àð áèð ºëêºí¿í êåëå÷åãè áèëèì áåð¿¿í¿ 
ºí¿êò¿ð¿¿ãº áàéëàíûøòóó áîëîò. Àíûí äå¢ãýýëè èíñàíäûí æàíà 
óëóòòàðäûí çàìàíáàï ä¿éíºäºã¿ ñîöèàëäûê ñòàòóñóí àíûêòàéò. 
Áèëèì áåð¿¿ êîîìäó ìîäåðíèçàöèÿëîîíóí îáúåêòèñè ãàíà ýìåñ, 
àíûí ñóáúåêòè, êóáàòòóó ðû÷àãû æàíà è÷êè ðåñóðñó áîëóï ýñåïòå-
ëåò, ñåáåáè àë êîîìäóê ºí¿ã¿¿í¿í ïðîöåññèíäå óëóòòóí èíòåëëåê-
òóàëäûê æàíà ðóõàíèé äàðàìåòèí òîïòîîíóí æàíà ºí¿êò¿ð¿¿í¿í 
íåãèçãè ôàêòîðó áîëîò.

Áàëàëûêòûí û¢ãàéëóó ÷ºéðºñ¿ ìåíåí ÷åêòåëãåí áàëàíû ºí¿ê-
ò¿ð¿¿ ¿÷¿í áèðèí÷è êåçåêòåãè øàðò áîëóï áàðäûê ò¿ðäºã¿ æàíà 
ôîðìàäàãû áèëèì áåð¿¿, ºçãº÷º àð áèð áàëàíûí æàøîîñóíäàãû 
ý¢ óçàê æàíà æîîïòóó ýòàï ìåíåí òûãûç áàéëàíûøêàí ìåêòåïòå-
ãè áèëèì áåð¿¿ ýñåïòåëåò. Òåðå¢ ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºçãº-
ð¿¿ëºð æ¿ð¿ï æàòêàí ìåçãèëäå Êûðãûçñòàíäà áàëàëûê ¿÷¿í òîáî-
êåëäèêòèí ôàêòîðëîðó êóð÷óäó. Îøîë ýëå ó÷óðäà ìåêòåï èø æ¿-
ç¿íäº áàëàëûêòû êîðãîîíóí æàïàäàí-æàëãûç ñîöèàëäûê èíñòèòóòó 
áîëóï êàëäû. Áèðîê ìåêòåïòèí, îøîíäîé ýëå æàëïûñûíàí áèëèì 
áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí ìàìëåêåò æàíà êîîì òàðàáûíàí ºç óáàãûí-
äà òîëóêòàëáàãàí ðåñóðñòóê ì¿ìê¿í÷¿ë¿ã¿í¿í òºìºí áîëóøó áóë 
àáäàí ìààíèë¿¿ ñîöèàëäûê ìèññèÿíû òàëàïòàãûäàé äå¢ãýýëäå 
àòêàðóóãà ì¿ìê¿íä¿ê áåðáåé æàòàò.

Æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåïòåðèíå áàðáàãàí áàëäàðäûí ñàíû-
íûí ºñ¿ø¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áèëèì áåð¿¿ ñèñòåìàñûíûí 
àêòóàëäóó ïðîáëåìàëàðûíûí áèðè áîëóï ýñåïòåëåò. Àéûëäàðäà 
æàíà øààðëàðäûí ðàéîíäîðóíäà æàøàãàí ìåêòåïêå ÷åéèíêè æà-
íà îðòî ìåêòåï æàøûíäàãû êºïòºãºí áàëäàð ìåêòåïêå áàðáàéò æå 
äàéûìà áàðûï òóðáàéò. Ìåêòåïêå òàïòàêûð áàðáàãàí æå îêóóñóí 
¿çã¿ëò¿êêº ó÷óðàòêàí, ñàáàêòàðãà êàòûøïàãàí áàëäàð òóø áîëãîí 
ïðîáëåìàëàð àçûðêû ìåçãèëäå êûéëà òàòààë áîëóï ýñåïòåëåò æà-
íà áàëäàð àëàðäû ºçäºð¿ ÷å÷å àëáàéò.

Àëàðäûí àéðûìäàðû àòà-ýíåñèíå æàðäàì áåð¿¿ ¿÷¿í èøòºº-
ãº àðãàñûç áîëñî, àéðûìäàðûíûí äåí ñîîëóãóíóí ì¿ìê¿í÷¿ë¿-
ã¿ ÷åêòåë¿¿, àë ýìè êýý áèðè íà÷àð ¿é-á¿ëºäº æàøàéò. Òàëààäà, 
æàéëîîäî àòà-ýíåñèíå æàðäàì áåð¿¿ãº, òàìàê òàáóó ¿÷¿í èøòºº-
ãº, èíèëåðèí, êàðûíäàøòàðûí, ñè¢äèëåðèí êàðîîãî òèéèø áîë-
ãîí ¿é-á¿ëºëºðäº æàøàãàí áàëäàð áàð. Àòà-ýíåëåð ºçäºð¿ æàøû 
æåòêåí áàëäàðûí ìåêòåïêå æèáåð¿¿í¿ êààëàáàãàí æå àëàðãà áè-
ëèì áåð¿¿í¿ ìèëäåòò¿¿ äåï ýñåïòåáåãåí ó÷óðëàð êºáºé¿ï æàòàò.

Àëñàê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòè-
íèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà èëèì ìè-
íèñòðëèãèíèí ìààëûìàòû áîþí÷à ó÷óðäàãû îêóó æûëûíûí áà-
øûíäà 2,5 ìè¢äåí àøûê áàëà æàëïû áèëèì áåð¿¿ óþìäàðûíà 

îêóóãà êåëãåí ýìåñ. Ò¿ç¿ëãºí êûðäààëäûí ñåáåïòåðè áîëóï àòà-
ýíåëåðäèí ìàòåðèàëäûê êûéûí÷ûëûêòàðû (áàëäàðûí êàðîî æà-
íà ìåêòåïòå îêóòóó ¿÷¿í ôèíàíñûëûê êàðàæàòòàðûíûí æîêòóãó), 
àòà-ýíåñèíå æàðäàì áåð¿¿ æàíà èøòºº çàðûë÷ûëûãû, àòà-ýíåëåð-
äèí äèíèé ñåáåïòåð áîþí÷à áàëäàðûí ìåêòåïêå æèáåð¿¿äºí áàø 
òàðòóóñó, àòà-ýíåñèíäå áàëàãà äåãåí äîêóìåíòòåðäèí æîê áîëó-
øó, áèð òóóãàíäàðûíûí áàëàãà êº¢¿ë áóðáîîñó (àòà-ýíåñè ìèãðà-
öèÿãà êåòêåí ó÷óðäà) ýñåïòåëåò.

Áóë ïðîáëåìàãà ÷àðà êºð¿¿ áîþí÷à ìàêñàòòóó ìàìëåêåòòèê ñàÿ-
ñàò áàëäàðäûí àð êàíäàé êàòåãîðèÿëàðûíà, àíûí è÷èíäå ìàéûï 
áàëäàðãà, àÿëóó êàòåãîðèÿäàãû ¿é-á¿ëºëºðäºã¿ áàëäàðãà áèëèì 
àëóóíóí æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í, äåìåê, æàëïûñûíàí ñàïàòòóó áèëèì 
àëóóíóí æåòêèëèêò¿¿ë¿ã¿í êºáºéò¿¿ãº òèéèø.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí áèëèì àëóóãà áîëãîí 
êîíñòèòóöèÿëûê óêóãóí èøêå àøûðóó æàíà áàøòàëãû÷, æàëïû íå-
ãèçãè æàíà îðòî æàëïû áèëèì áåð¿¿í¿ êàìñûç êûëóó, æàëïû áèëèì 
áåð¿¿ ìåêåìåëåðèíäåãè áèðèí÷è êëàññêà êàáûë àëûíóóãà òèéèø 
áîëãîí îêóó÷óëàðäûí êîíòèíãåíòèí ñàðàìæàëäóó ïëàíäîî, îêóáà-
ãàí áàëäàðäû òàáóó æàíà àëàðäû îêóòóó ¿÷¿í ÷àðàëàðäû êºð¿¿ 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 27, 46, 
66, 71-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìè-
íèñòðàöèÿëàðû æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àò-
êàðóó îðãàíäàðû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áèëèì áåð¿¿ æàíà 
èëèì ìèíèñòðëèãèíèí àéìàêòûê áºë¿ìäºð¿ ìåíåí áèðäèêòå ýêè 
æóìàëûê ìººíºòòº:

- æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåïòåðèíå êèðãèçèëáåãåí, îêóóãà êåë-
áåãåí æå îêóóíó òîêòîòêîí ìåêòåï æàøûíäàãû áàëäàðäûí ýñå-
áèí àëñûí;

- æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåïòåðèíå êèðãèçèëáåãåí, îêóóãà êåë-
áåãåí æå îêóóíó òîêòîòêîí áàëäàðäû æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåï-
òåðèíå êèðãèç¿¿ áîþí÷à çàðûë ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýìãåê, ñîöèàëäûê êàìñûçäîî æà-
íà ìèãðàöèÿ ìèíèñòðëèãè æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí 
àòêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðäèêòå áèð àéëûê ìººíºòòº òóðìóø-
òóê îîð êûðäààëäà êàëãàí (áàëäàðûí êàðîî æàíà ìåêòåïòå îêó-
òóó ¿÷¿í ôèíàíñûëûê êàðàæàòòàðû æîê) àç êàìñûç áîëãîí ¿é-á¿-
ëºëºðä¿ æàíà áàëäàðäû òàïñûí æàíà çàðûë áîëãîí êèéèìäåðäè, 
ìåêòåï ôîðìàñûí æàíà ìåêòåïòèê îêóó-áóþìäàðûí ñàòûï àëóó-
äà àëàðãà æàðäàì êºðñºòñ¿í.

3. Óøóë Æàðëûêòûí 1, 5-ïóíêòòàðûíûí àòêàðûëûøû ¿÷¿í æåêå 
æîîïêåð÷èëèê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñ-
òàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿íº æ¿êòºëñ¿í.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè áåëãèëåí-
ãåí òàðòèïòå:

- ýêè àéëûê ìººíºòòº áàëàíûí áàøòàëãû÷, æàëïû íåãèçãè æàíà 
îðòî æàëïû áèëèì àëóóñó ¿÷¿í çàðûë ÷àðàëàðäû êºðáºãºí æå ÷åê-
òåãåí àòà-ýíåëåðäèí, áàëäàðäûí ìûéçàìäóó ºê¿ëäºð¿í¿í æîîïêåð-
÷èëèãèí êàðàãàí ìûéçàìäûí äîëáîîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà àíû 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå êàðîîãî êèðãèçñèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 19-èþíóí-
äàãû ¹388 "Ìåêòåï êóðàãûíäàãû æàíà ìåêòåïêå áàðóó÷ó êóðàêòà-
ãû áàëäàðäû êàòòîîãî àëóóíóí òàðòèáè æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêè-
ò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíóí àòêàðûëûøû æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ë-
äºð¿í¿í, Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðëåðèíèí îò÷åòòîðóí 
æûë ñàéûí 1-èþëãà ÷åéèí êàðàï òóðñóí;

- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ôèíàíñûëûê, óþøòóðóó÷óëóê 
æàíà áàøêà ìàñåëåëåðäè ÷å÷ñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìè-
íèñòðàöèÿëàðûíûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí àòêà-
ðóó îðãàíäàðûíûí áàø÷ûëàðû æàíà æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåï-
òåðèíèí äèðåêòîðëîðó æàëïû áèëèì áåð¿¿ ìåêòåïòåðèíå áàë-
äàðäûí áàðóóñóí ñèñòåìàëóó ò¿ðäº òàëàïòàãûäàé êîíòðîëäîîíó 
êàìñûç êûëñûí.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû áàøòàëãû÷, 
æàëïû íåãèçãè æàíà îðòî æàëïû áèëèì àëóóãà áàëäàðäûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê óêóêòàðûíûí êàìñûç êûëûíûøûíà æàíà áèëèì áå-
ð¿¿ ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí òà-
ëàïòàðûíûí ñàêòàëûøûíà òóðóêòóó íåãèçäå êºçºìºë æ¿ðã¿çñ¿í.

Æûë ñàéûí 1-èþëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà áàøòàëãû÷, æàëïû íåãèçãè æàíà 
îðòî æàëïû áèëèì àëóóãà áàëäàðäûí êîíñòèòóöèÿëûê óêóêòàðûí 
êàìñûç êûëóó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíûí 
òàëàïòàðûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îðãàíäàðû æàíà æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí ñàêòàëûøû æºí¿íäº 
ìààëûìàòòû áåðèï òóðñóí.

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

8. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí áàøòàï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-äåêàáðû, ÏÆ ¹561
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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2022-2026-ЖЫЛДАРГА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЯЛДАР ИШКЕРДИГИН 

КОЛДОО ЖАНА ЄНЇКТЇРЇЇ БОЮНЧА 
ПРОГРАММАНЫ БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 91-áåðåíåñèíå, 

"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðå-
íåëåðèíå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåìüåð-ìèíèñòðèíèí 
2020-æûëäûí 10-ìàðòûíäàãû ¹149 áóéðóãóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
- 2022-2026-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà àÿëäàð èøêåð-

äèãèí êîëäîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à ïðîãðàììà (ìûíäàí àðû - 
Ïðîãðàììà) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàíû (ìûí-
äàí àðû - Èø-÷àðàëàð ïëàíû) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóãà ìîíèòîðèíã æàíà áààëîî æ¿ðã¿-
ç¿¿í¿í èíäèêàòîðëîðóíóí ìàòðèöàñû 3-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Èø-÷àðàëàð ïëàíûí èøêå àøûðóóãà òàðòûëãàí ìàìëåêåòòèê 
îðãàíäàð æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû (ìà-
êóëäàøóó áîþí÷à) êâàðòàë ñàéûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêî-
íîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå àíûí àòêàðûëûøûíûí æ¿-
ð¿ø¿ æºí¿íäº ìààëûìàò áåðèï òóðóøñóí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåðöèÿ ìèíèñòð-
ëèãè àð áèð æàðûì æûëäûêòûí æûéûíòûãû áîþí÷à 1-ñåíòÿáðäàí 
æàíà 1-ÿíâàðäàí êå÷èêòèðáåé, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíà Èø-÷àðàëàð ïëàíûíûí àòêàðûëûøûíûí 
æ¿ð¿ø¿ æºí¿íäº æàëïûëàíãàí îò÷¸ò áåðèï òóðñóí.

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-íîÿáðû, ¹270

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АЙМАГЫНДА БААЛУУ МЕТАЛЛДАР 
ЖАНА АСЫЛ ТАШТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ИШКЕ АШЫРГАН 
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРДИ АТАЙЫН 
ЭСЕПКЕ АЛУУ ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН ЖЕР УЧАСТОГУНА 
УКУКТАРДЫ КЇБЄЛЄНДЇРЇЇЧЇ ДОКУМЕНТТЕРДИ ТАРИЗДЄЄ ЖАНА 

КЫЙМЫЛСЫЗ МЇЛК БИРДИКТЕРИНЕ ТЕХНИКАЛЫК ИЗИЛДЄЄ ЖЇРГЇЗЇЇ 
ЧЄЙРЄСЇНДЄ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА 

АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

"БИШКЕК-СИТИ" ЭЛ АРАЛЫК ИШКЕРДИК 
БОРБОРУН КУРУУ" ДОЛБООРУН ИШКЕ 

АШЫРУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ДИРЕКЦИЯ 
ЖЄНЇНДЄ ЖОБОНУ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 1-íîÿ-

áðûíäàãû ¹515 "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êó-
ðóó" äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíû ò¿-
ç¿¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûí àòêàðóó ¿÷¿í, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí 
èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ æºí¿íäº æîáî (ìûí-
äàí àðû - Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ) 1-òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí 
èøêå àøûðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí èøèí êîîðäèíà-
öèÿëîî áîþí÷à óþøòóðóó êîìèòåòè (ìûíäàí àðû - óþøòóðóó êîìè-
òåòè) 2-òèðêåìåãå ûëàéûê êóðàìäà ò¿ç¿ëñ¿í.

3. Òºìºíê¿ëºð áåëãèëåíñèí:
- "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóíóí àéìàãûíäà îáúåê-

òèëåðäèí êóðóëóøó èíâåñòîðëîðäóí êàðàæàòòàðûíûí ýñåáèíåí, àíûí 
è÷èíäå ÷åò ýëäèê, ýë àðàëûê ãðàíòòàðäûí, òåõíèêàëûê êºìºê êºðñºò¿¿ 
êàðàæàòòàðûíûí, êàéðûìäóóëóê æàðäàìäàðäûí, êðåäèòòåðäèí æàíà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûíäà òûþó ñàëûíáàãàí áàøêà 
áóëàêòàðäûí ýñåáèíåí áåëãèëåíãåí òàðòèïòå æ¿çºãº àøûðûëûøû;

- ÷å÷èìäåð óþøòóðóó êîìèòåòèíèí ì¿÷ºëºð¿í¿í æºíºêºé êºï-
÷¿ë¿ê äîáóøó ìåíåí êàáûë àëûíàò. Äîáóøòàð òå¢ áîëóï êàëãàí 
ó÷óðäà, óþøòóðóó êîìèòåòèíèí òºðàãàñûíûí äîáóøóíóí ÷å÷¿¿÷¿ 
áîëóï ýñåïòåëèøè;

- óþøòóðóó êîìèòåòèíèí ÷å÷èìäåðèíèí ïðîòîêîëäîð ìåíåí òà-
ðèçäåëèøè;

- óþøòóðóó êîìèòåòèíèí:
Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí èøèí êîîðäèíàöèÿëîîíó æàíà êîíò-

ðîëäîîíó æ¿çºãº àøûðûøû;
ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-

êàðóó îðãàíäàðûíûí, îøîíäîé ýëå "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èø-
êåðäèê áîðáîðóíóí àéìàãûí êóðóëóø èøòåðèí æ¿ðã¿ç¿¿ ¿÷¿í äàÿð-
äîîãî æîîïòóó ÷àðáàëûê ñóáúåêòòåðäèí èøèí êîîðäèíàöèÿëàøû.

4. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ æàíà "Áèøêåê øòàìïòîî÷ó çàâîäó" ìàì-
ëåêåòòèê èøêàíàñû ïðîäóêöèÿíûí ¿çã¿ëò¿êñ¿ç ÷ûãàðûëûøûí êàì-
ñûç êûëñûí.

5. Óþøòóðóó êîìèòåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òºìºíê¿ëºðãº 
óêóê áåðèëñèí:

- òèéèøò¿¿ ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí æàíà áàøêà ìåêåìåëåðäèí 
àäèñòåðèí çàðûë áîëãîí ó÷óðäà èøêå òàðòóóãà, êîþëãàí ìèëäåòòåð-
äè ÷å÷¿¿ ¿÷¿í ýêñïåðòòèê (æóìóø÷ó) òîïòîðäó ò¿ç¿¿ãº;

- "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí 
èøêå àøûðóóãà áàéëàíûøòóó ñóíóøòàðäû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí êàðîîñóíà êèðãèç¿¿ãº;

- Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿíûí "Áèøêåê-Ñèòè" ýë àðàëûê èøêåðäèê 
áîðáîðóí êóðóó" äîëáîîðóí èøêå àøûðóó áîþí÷à èø-÷àðàëàð ïëàí-
äàðûí ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðè ìåíåí áåêèò¿¿ãº.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªçãº÷º êûðäààëäàð ìèíèñòðëèãèíå 
óþøòóðóó êîìèòåòèíèí èøèí óþøòóðóó-òåõíèêàëûê æàêòàí êàìñûç 
êûëóó æ¿êòºëñ¿í.

7. Ìàìëåêåòòèê äèðåêöèÿ áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:
- þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàòòîîíó æ¿ðã¿çñ¿í;
- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó óþøòóðóó-òåõíèêàëûê æàíà áàø-

êà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
8. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàø-
êàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 2-äåêàáðû, ¹287

Æåð ó÷àñòîãóíà óêóêòàðäû ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíò-
òåðäè òàðèçäºº æàíà êûéìûëñûç ì¿ëê áèðäèêòåðèíå 
òåõíèêàëûê èçèëäºº æ¿ðã¿ç¿¿ ÷ºéðºñ¿íäº ìàìëåêåò-
òèê êûçìàò êºðñºò¿¿ æîë-æîáîëîðóí æºíºêºéëºøò¿ð¿¿ 
ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2003-æûëäûí 
25-àïðåëèíäåãè ¹246 "Ûñûê-Êºë êóðîðòòóê-òóðèñòòèê ðà-
éîíóíäà æåð ïàéäàëàíóóíó, êóðóëóø êóðóóíó, êºðêòºíä¿-
ð¿¿í¿ òàðòèïêå ñàëóó æàíà òàáèãûé ÷ºéðºí¿í êîðãîëóøóí 
êàìñûçäîî áîþí÷à ÷àðàëàð æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 6-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí;
2) 7-ïóíêòóíäàãû "æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-

ìºò¿íº êàðàøòóó Êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê àãåíòñòâîíóí" äåãåí ñºçäºð àëûï 
ñàëûíñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2009-æûë-
äûí 19-èþíóíäàãû ¹388 "Êûéìûëñûç ì¿ëê áèðäèêòå-
ðèíå òåõíèêàëûê èçèëäºº æ¿ðã¿ç¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿í-
äº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûéìûë-
ñûç ì¿ëê áèðäèêòåðèíå òåõíèêàëûê èçèëäºº æ¿ðã¿ç¿¿í¿í 
òàðòèáè æºí¿íäº æîáî:

1) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 42-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"42. Êûéìûëñûç ì¿ëê áèðäèãèíèí äàðåãè ºçãºðãºíäº, 

àäèñ òåõíèêàëûê ïàñïîðòòóí òºìºíê¿ î¢ áóð÷óíà ºçãº-
ð¿¿ äàòàñûí êºðñºò¿¿ ìåíåí äàðåêòèí ºçãºðãºíä¿ã¿ æº-
í¿íäº æàçóó æ¿ðã¿çºò.";

2) 19-ïóíêòóíäà:
- òºðò¿í÷¿ àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"Òóðàê æàé àÿíòû - òóðàê áºëìºëºðä¿í àÿíòòàðûíûí 

ñóììàñû.";
- òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû áåøèí÷è æàíà àëòûí÷û àá-

çàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Òóðàê æàéäûí æàëïû àÿíòû - áàëêîíäîðäó, ëîäæèÿëàð-

äû, âåðàíäàëàðäû æàíà òåððàñàëàðäû êîøïîãîíäî, òóðàê 
æàéäûí òóðàê æàíà òóðàê ýìåñ àÿíòòàðûíûí ñóììàñû.

Êóðóëóøòàðäûí àÿíòòàðûí ýñåïòºº êóðóëóøòóí àáðè-
ñè áîþí÷à æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ýñåïòººäº ò¿çäºí-ò¿ç ÷åíºº ó÷ó-
ðóíäà àëûíãàí ÷î¢äóêòàðäû ïàéäàëàíóó êåðåê, ýñåïòºº-
ëºð áèð îíäóê áåëãèãå ÷åéèíêè òàêòûêòà æ¿ðã¿ç¿ëºò.";

3) 48, 49-ïóíêòòàð òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-
ñûí:

"48. Èçèëäººäº êóðóëóø ìàêñàòòàðû ¿÷¿í æåð ó÷àñ-
òîãóíà óêóêòàðäû áåëãèëºº÷¿ æàíà óêóêòàðäû ê¿áºëºí-
ä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðè æîê àäàìäàðäûí ºç àëäûí÷à êó-
ðóëóøòàðû àíûêòàëñà, àëàð òåõíèêàëûê èçèëäººäºí 
ºò¿¿ãº òèéèø, áóë òóóðàñûíäà êûéìûëñûç ì¿ëê áèð-
äèãèíèí òåõíèêàëûê ïàñïîðòóíäà æàíà àðõèâäèê èø 
ìàòåðèàëäàðûíäà æàçóó æàçûëàò. Ìûíäà æåðãèëèê-
ò¿¿ êàòòîî îðãàíû òàðàáûíàí òèåøåë¿¿ àêò ò¿ç¿ëºò, àë 
áèð æóìàëûê ìººíºòòº æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàø-
êàðóóíóí àòêàðóó÷ó îðãàíûíà æå àðõèòåêòóðàëûê-êóðó-
ëóø êºçºìºëäºº æàíà êîíòðîëäîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ûéãà-
ðûì óêóêòóó îðãàíãà æèáåðèëåò.

49. ªç àëäûí÷à êóðóëóøòóí áîëóøó òåõíèêàëûê ïàñ-
ïîðòòó áåð¿¿ ¿÷¿í òîñêîîëäóê áîëóï ýñåïòåëáåéò. Áóë 
ó÷óðäà "Ïàéäàëàíóó÷ó" ãðàôàñûíà òåõíèêàëûê ïàñïîðò 
àðûç áîþí÷à äàÿðäàëãàíû áåëãèëåíåò æàíà æåêå àäàì-
äûí àòû-æºí¿ æå þðèäèêàëûê æàêòûí òîëóê àòàëûøû 
êºðñºò¿ëºò.";

4) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 50-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàë-
ñûí:

"50. Ýãåðäå êóðóëìà êóðóëóø ìàêñàòûíäà áºë¿íãºí æåð 
ó÷àñòîãóíäà òóðãóçóëñà æàíà óêóê ýýñèíèí æåð ó÷àñòîãóíà 
óêóê áåëãèëºº÷¿ æàíà óêóê ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðè 
áàð áîëñî, áèðîê êóðóëóøêà óðóêñàò áåð¿¿÷¿ äîêóìåíò-
òåðè æîê áîëñî, òåõíèêàëûê ïàñïîðò áåð¿¿ ìåíåí òåõíè-
êàëûê èçèëäºº æ¿ðã¿ç¿ëºò. Ìûíäàé ó÷óðäà òåõíèêàëûê 
ïàñïîðòòî êóðóëìàíûí ýêñïëóàòàöèÿëîîãî êàáûë àëûíà 
ýëåêòèãè æºí¿íäº áåëãèëåí¿¿ãº òèéèø.".

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2010-æûëäûí 
8-äåêàáðûíäàãû ¹311 "Æåð ó÷àñòîãóíà óêóêòàðäû ê¿áº-
ëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè òàðèçäººí¿í æàíà áåð¿¿í¿í 
òàðòèáè æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà 
òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Æåð ó÷àñ-
òîãóíà óêóêòàðäû ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè òàðèç-
äººí¿í æàíà áåð¿¿í¿í òàðòèáè æºí¿íäº æîáî:

1) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 141-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàë-
ñûí:

"141. Æåð ó÷àñòîãóíóí èø æ¿ç¿íäºã¿ àÿíòû óêóê áåë-

ãèëºº÷¿ äîêóìåíòòå êºðñºò¿ëãºí àÿíò ìåíåí äàë êåëáå-
ãåíäèãè àíûêòàëãàíäà, ýãåðäå àðûç ýýñè óêóê áåëãèëºº-
÷¿ äîêóìåíòòåãè àÿíòòàí àç æåð ó÷àñòîãóíóí èø æ¿ç¿í-
äºã¿ àÿíòû ìåíåí ìàêóë áîëñî, àíäà àðûç ýýñèíèí æàçóó 
æ¿ç¿íäºã¿ ìàêóëäóãó ìåíåí æåð ó÷àñòîãóíóí èø æ¿ç¿í-
äºã¿ àÿíòûí êºðñºò¿¿ ìåíåí óêóê ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêó-
ìåíò òàðèçäåëåò.";

2) 16-ïóíêòóíäà:
- îí ýêèí÷è àáçàö òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàë-

ñûí: 
"¿÷¿í÷¿ ãðàôàãà æåð ó÷àñòîãóíóí æàéãàøêàí æåðè 

- êàëêòóó êîíóøòàðäà òàê ïî÷òà äàðåãè æàçûëàò. Êûé-
ìûëñûç ì¿ëê áèðäèãèíèí ïî÷òà äàðåãè ºçãºðãºíäº, 
óêóê ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíò àëìàøòûðûëáàéò, ìûí-
äà ýñêè ïî÷òà äàðåãè ÷èéèï ñàëûíàò æàíà æà¢û ïî÷òà 
äàðåãèí ûéãàðóó ìåíåí æàçóó æàçûëàò, àë ìººð ìåíåí 
ê¿áºëºíä¿ð¿ëºò.";

- îí ¿÷¿í÷¿ àáçàöû "àòêàðóó÷óñó òàðàáûíàí êîë êîþ-
ëàò" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "(àíûí è÷èíäå óêóêòàðäû ê¿-
áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòèí àðõèâäèê íóñêàñûíà æåðãè-
ëèêò¿¿ êàòòîî îðãàíûíûí òèéèøò¿¿ ò¿ç¿ìä¿ê áºë¿ì¿í¿í 
áàø÷ûñû ìåíåí êàðòîãðàôû êîë êî¸ò)" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí òîëóêòàëñûí;

3) òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû 194-ïóíêò ìåíåí òîëóêòàë-
ñûí:

"194. Êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû æàíà àëàð ìåíåí 
á¿ò¿ìäºðä¿ ìàìëåêåòòèê êàòòîî æºí¿íäº ìûéçàìäàð-
ãà ûëàéûê êîøóì÷à äîêóìåíòòåðäè áåð¿¿ çàðûë÷ûëûãû 
êåëèï ÷ûêêàí ó÷óðäà æåð êàäàñòðû áîþí÷à èøòè æ¿çºãº 
àøûðãàí æåðãèëèêò¿¿ êàòòîî îðãàíûíûí òèéèøò¿¿ ò¿ç¿ì-
ä¿ê áºë¿ì¿í¿í àòêàðóó÷óñó æåðãå æàéãàøòûðóó èøòåðèí 
æàíà æåð ó÷àñòîãóíà óêóêòó ê¿áºëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíò-
òåðäè òàðèçäººí¿ 30 ê¿íãº ÷åéèíêè ìººíºòêº òîêòîòîò 
æàíà æåòèøïåãåí äîêóìåíòòåðäè æå áîëáîñî êàðàìà-
êàðøûëûêòàðäûí æîþëãàíäûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíò-
òåðäè àðûç ýýñèíå áèëäèðèëãåí ê¿íäºí òàðòûï 30 ê¿í-
ä¿í è÷èíäå áåð¿¿ çàðûëäûãû òóóðàëóó æåðãèëèêò¿¿ êàò-
òîî îðãàíûíûí æåòåê÷èñèíèí êîëó êîþëãàí áåëãèëåíãåí 
ôîðìàäàãû áëàíêòà àðûç ýýñèíå áèëäèðåò.

Ýãåðäå àðûç ýýñè áèëäèðèëãåí ê¿íäºí òàðòûï 30 ê¿í-
ä¿í è÷èíäå çàðûë äîêóìåíòòåðäè áåðáåñå, àíäà æåðãå 
æàéãàøòûðóó èøòåðèí æàíà æåð ó÷àñòîãóíà óêóêòó ê¿áº-
ëºíä¿ð¿¿÷¿ äîêóìåíòòåðäè òàðèçäººäºí áàø òàðòûëàò.".

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 
15-ôåâðàëûíäàãû ¹49 "Êûéìûëñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû, 
óêóêòàðãà ÷åêòººëºðä¿ æàíà àíû ìåíåí áîëãîí á¿ò¿ìäºð-
ä¿ ìàìëåêåòòèê êàòòîî ýðåæåëåðèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîê-
òîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûéìûë-
ñûç ì¿ëêêº óêóêòàðäû, óêóêòàðãà ÷åêòººëºðä¿ æàíà àíû 
ìåíåí áîëãîí á¿ò¿ìäºðä¿ ìàìëåêåòòèê êàòòîî ýðåæå-
ëåðèíäå:

1) Ýðåæåëåðäèí 29-òèðêåìåñèíäå "óêóêòàðäû ìàìëå-
êåòòèê êàòòîîíó æ¿ðã¿ç¿¿" äåãåí ñºçäºð "êàòòîî, æåðãå 
æàéãàøòûðóó èøòåðèí æàíà êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í áàøêà 
ò¿ðëºð¿í (êºðñºò¿¿ êåðåê) àòêàðóó" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

2) Ýðåæåëåðäèí 32, 33-òèðêåìåëåðèíèí àòàëûøòàðûí-
äàãû "Óêóêòó êàòòîîíó" æàíà "Óêóêòàðäû êàòòîîäîí" äå-
ãåí ñºçäºð "Êàòòîîíó, æåðãå æàéãàøòûðóó èøòåðèí æàíà 
êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í áàøêà ò¿ðëºð¿í (êºðñºò¿¿ êåðåê) àò-
êàðóóíóí", "Êàòòîîíó, æåðãå æàéãàøòûðóó èøòåðèí æàíà 
êûçìàò êºðñºò¿¿í¿í áàøêà ò¿ðëºð¿í (êºðñºò¿¿ êåðåê) àò-
êàðóóäàí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2014-æûëäûí 
22-îêòÿáðûíäàãû ¹610 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðåê-
òåðäè ûéãàðóó æàíà Äàðåêò¿¿ êàòòîîíó æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè 
æºí¿íäº æîáîíó áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíà òºìºíê¿-
äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) 3-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê 
êàòòîî êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð "Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð 
ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäà äàðåêòåðäè ûéãàðóó æàíà Äàðåêò¿¿ 
êàòòîîíó æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 6-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê êàò-
òîî êûçìàòûíûí àëäûíäàãû Êàäàñòð æàíà êûéìûëñûç 
ì¿ëêêº óêóêòàðäû êàòòîî äåïàðòàìåíòè" äåãåí ñºçäºð 
"Àéûë ÷àðáà ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Æåð ðåñóðñòàðû 
êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

- 21-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òàáûëñûí.
6. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿-

÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 6-äåêàáðû, ¹294

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà áààëóó ìå-
òàëëäàð æàíà áààëóó òàøòàð ìåíåí áîëãîí îïåðàöèÿ-
ëàðäû æºíãº ñàëóó ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí 2021-æûëäûí 27-ÿíâàðûíäàãû ¹18 Ìûéçàìû ìå-
íåí ðàòèôèêàöèÿëàíãàí 2019-æûëäûí 22-íîÿáðûíäàãû 
Åâðàçèÿ ýêîíîìèêàëûê áèðëèãèíèí àëêàãûíäà áààëóó 
ìåòàëëäàð æàíà àñûë òàøòàð ìåíåí îïåðàöèÿëàðäû 
æ¿ðã¿ç¿¿äºã¿ ºçãº÷ºë¿êòºð òóóðàëóó ìàêóëäàøóóíóí 
4-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîê-
òîì êûëàò:

1. Áààëóó ìåòàëëäàð æàíà àñûë òàøòàð ìåíåí îïå-
ðàöèÿëàðäû èøêå àøûðãàí þðèäèêàëûê æàêòàðäû æàíà 
æåêå èøêåðëåðäè àòàéûí ýñåïêå àëóó òàðòèáè æºí¿íäº 
æîáî òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 3-äåêàáðû, ¹292
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Урааным Манас

“БИРИНЧИ 
УСТАТЫМ АТАМ” 

- Бала чагым касиеттїї, жердин 
кєзї Ысык-Кєл єрєєнїндє єттї. 
12 бир туугандын тогузунчусу-
мун. Атам 2006-жылы каза болуп 
калган. Санжыраны катыра бил-
ген адам болгондуктан тааныба-
ган адамдар менен деле бат тил та-
бышып, ата-тегин сурап, эски таа-
ныштардай сїйлєшїп кетчї. Ки-
тепти кєп окуп, Манас айтып, жа-
макчы да болгон. Той-аштарда эл 
алдына чыгып ырдап, Манас ай-
тып, кєпчїлїк менен жїргєндї 
жактырар эле. Атам – биринчи 
устатым болгон. Кичинемде же-
телеп жїрїп баарын їйрєттї. Їйгє 
конок келсе эт салып, эт бышкан-
ча мени мактап: “Азыр Манас ай-
тып берет”, - деп уялганыма кара-
бай дем-кїч берип айттырчу. Мен 
абдан уяў, тартынчаак болгондук-
тан: “Эмнеге атам конокторго мени 
Манас айттыра берет?” - дечїмїн. 
Кєрсє, ошол кезден эле элге чыгып 
тартынчаактыгы жоголсун, адам-
дардын батасын алып улуу манас-
чылыкка аттансын деген окшойт. 

“ТАЕНЕМ ЧОЎ 
АЙТЫМЧЫ БОЛГОН”

- Ал эми апамдын да касиети 
бар. Кєп нерсени алдын ала се-
зип, туят. Бала кезибизде бизге: 
“Азыр конок келет, тамак жаса-
гыла. Їй жыйнап, даяр тургула”, - 
деп ким, кайсы конок келерин бо-
жомолдоп айтып койчу. Айткан-
дай эле ошол коноктор келчї. Не-
гизи єзї кєп сїйлєбєйт. Бирок, 
мага пайдалуу нерселерди айтып 
берет. Апама аян тїштєр кире бе-
рет. Кээде: “Баланча тїшїмє кир-
ди. Ооруп жаткан, деги аман бол-
со экен”, - деп кейип алат. Айткан-
дай эле кєп єтпєй анын кєз жумга-
нын угуп, таў калып калабыз. Тї-
шїнє тааныган адамы кирип “ма-
га кошок кош” дейт экен. Апам 

айткысы келбей кыйналып, кєзї-
нєн жаш агып ойгонгон учурлары 
болот. Кєп єтпєй баягы адам да ка-
за болуп калат. Бул касиет апама 
таенемден єткєн. Анткени апам-
дын апасы, таенебиз чоў айтым-
чы болуптур.  

“АПАМ КАЙЫН 
АТАСЫН ТЇШЇНДЄ 
КЄРГЄН”

- Атам Казакстанда армияда 
жїрїп военкоматта иштеген ка-
зак кызы апама ашык болуп, ки-
йин єзї менен Кыргызстанга ала 
келет. Апам атам бири-бирин жак-
тырып жїргєндє эле кайын атасын 
тїшїндє кєрїптїр. Тїшїндє чоў 
атам апамды арабага салып келип, 
чоў столдун їстїнєн нан ооз тий-
гизип, салынып турган тєшєккє 
барып ары карап жатып алат. Тє-
шєк менен катар 7 жаздык, 5 жу-
муртка кєрїптїр. Апам эртеси               
“7 кыз, 5 уулдуу болот экем, кайын 
атам єтїп кеткен адам экен. Бизге 
батасын берди” деп тїшїн жоруйт 
да, ата-энесинин каршылыгына ка-
рабай атамды ээрчип келип алат. 
Їйгє кирсе баягы тїшїндє кєр-
гєн нан коюлган стол, тєшєк ту-
руптур. Чынында атам жетим єс-
кєн, кыйынчылыкта жашаган бала 
болгон. Ал эми апам барчылыкта, 
шаарда єскєн кыз болгондуктан 
таенем тоо-ташты аралап айыл-
га келип, їйдїн кебетесин, жашоо 
шартты кєрїп: “Кызым, бас, кете-
биз!” - десе болбой апам калыптыр.

“САЯКБАЙ АТА МАНАС 
АЙТЫП БЕРИП, 
“БАЛАМ, МАНАС 
АЙТЫП ЖЇР!” - ДЕДИ

- Чоў атам чоў манасчы, уктап 
жатса дагы Манас айтып, комузу 
жок тєкмє акын, дастанчы бол-
гон экен. Анын энеси эл башкарган 
оозунда кеби бар, жамактап сїйлє-
гєн эне болуптур. Эки бир тууга-
ны кыдыр даарып бири ырдаган-
да уккан киши талып жыгылчу де-
шет. Ал эми экинчиси тоо-ташты 
аралап Кожожаштай мергенчилик 
кылыптыр. Аларга элдин кєзї, сєзї 
тийип, жаштайынан каза болушуп-
тур. Чоў атам эл башкарган, сєзї 
єтїмдїї Дєўїзбай манасчынын 
окуучусу болгон. Ал эми Дєўїзбай 
- Тыныбек манасчынын шакирти, 
Мамбет Чокморовдун таякеси. 
Ушундан уламбы аян деген ємїр 
бою коштолуп жїрєт тура. Аян-
дан баш тартып, ємїр менен жооп 
бергендер болгон. Мага 7-классым-
да аян берди. Бир майрам болчу. 
"Манас айтасыў" деп эл алдына 
чыгарып коюшту. Мен “айтпайм” 
деп ыйлап айтпай койдум. Ошон-
дон кєп єтпєй тїшїмдє Саякбай 
атабыз келип Манас айтып бе-
рип: “Балам, Манас айтып жїр!” 
- деди. Кийин тїштєрїмдє Манас 
атабызды, 40 чоросун, Кошой, Ба-
кай аталарыбыз, Каныкей энебиз, 
Семетей, Кїлчоро, Алманбет, Чу-
бак, Сыргак аталарыбызды, ма-
насчыларды кєрїп жїрдїм. Алар-

дын колдоосу ме-
нен 7-классымдан 
тартып ушуга че-
йин Манас айтып 
келе жатам. Мам-
бет Чокморов ата-
быздын: “Манас-
тын, 40 чоросунун 
колдоосу болбо-
со, белги же сы-
ры болбосо, ки-
тептен жаттап чоў 
манасчы боло ал-
байсыў” - деген 
сєзї бар. Аян алуу 
"Манас" дїйнєсї-
нє уруксат алып 
кирїї дегенди 
билдирет. Ошон-
дой эле “Манас-
ты” жаттап айтуу 
деле жєн жерден 
эмес. Сєзсїз Ма-
нас атабыздын 

колдоосу менен айтып жаткан-
дар. Негизи єзєктїї окуя бирєє 
эле. Бирок ошол окуяны ар бир 
манасчы ар кандай сїрєттєп айтат. 
Мисалы, Манас атабызды бири 1-2 
саат сїрєттєп айтса, бири 2 сєз ме-
нен жеткире сїрєттєшї да мїмкїн. 

“ЖАКШЫГА ЖАКШЫ 
ЖАНАШАТ”

- Жубайым Ырыс экєєбїздїн 
бирге тїтїн булатып калганы-
быз дагы жєн жеринен эмес бол-
со керек. Биринчиден, Кудайдын 
буйругу, экинчиден, нике кайып. 
Ырыстын сырты кандай болсо, ич-
ки жан дїйнєсї дагы дал ошондой. 
Эч кандай жасалмалуулук деген 
жок. Элдин кызы. Элдин эл бо-
луп сакталып калышына жаны 
кїйєт. Экєєбїз їйлєнгєнгє чейин 
эле кыргыздын улуттук мадания-
тынын сакталышына аз да болсо 
салымын кошуп, салттуу кийим-
дерди даўктап жїргєн кыз эле. 
“Манастын” сакталышына да жан 
їрєп, чуркап жїргєн – менин жу-
байым. Жакшыга жакшы жанашат. 
Узакка Манас айтуу иш-чарасын 
уюштурганда уктаган жок. Эмге-
ги чоў. “Сен эч ойлонбо. Айткан-
ды гана бил”, - деп ысыкка, суук-
ка чыдап жан дили менен колдо-
гонуна ыраазымын. Кудайым ма-
га мыкты жар берген. Менин жан 
дїйнємдє эмне толкуп-ташып тур-
ганын сезип, билип турат. Бул нер-
се бардык эле їй-бїлєдє боло бер-
бесе керек. Балдарыбыздын баа-
ры эле тили чыкканда "Манас" деп 
чыкты. Тили келбесе дагы обон-
го салып айтып калышат. Буюрса 
Манас атабыз, кырк чоро аталары-
быз жол берсе, тукумубуздан мын-
дан ары да манасчылар чыгат де-
ген ниеттемин. 

“ЖАКЫНДА 
ЖАЎЫ КИТЕПТИН 
АЧЫЛЫШЫ БОЛОТ”  

- Дїйнєлїк “Гиннес” рекорд-
дор китебине узакка тынбай Ма-
нас айтуу идеясын кєптєн бери ба-
гып жїргєм. Бир жолу Азат Иса-
кунов байкеге айтсам дароо макул 
болуп: “Чыгымын жазып кел”, - де-
ди. Былтыркы шайлоодон кийин 
уюштурсак дегенбиз. Бирок, ан-
дан кийин эл толкуду. Ана ток-
тойт, мына токтойт десек, токто-
чудай эмес. Кїн да сууктап кетет 
деп, 5-октябрь окуясынан кийин-
ки кырдаалды, ызы-чууларды кє-
рїп элге жакшы жышаан ыроо-
лонсунчу, эл биригип ынтымакка 
келсинчи деген жакшы ниет ме-
нен иш баштаганбыз. Алгач Та-
ластагы Манас атабыздын кїм-
бєзїндє айтсам дегем. Кийин 
Бишкекте, борбордук Ала-Тоо 
аянтында Манас атабыздын ай-
келинин алдында 5 метрлик би-
йиктикте, айнек боз їйдє узак-
ка Манас айтылды. Бул боюнча 
жакшы жаўылык, аянтта 14 жа-
рым саат айтылган “Манастын” 
жарымы, Манас атабыздын ата-
бабаларынан баштап, Алтайда 
тєрєлїп-єсїп, Кыркжилтеўге жо-
лукканга чейинкиси китеп болуп 
чыкты. Жакында ачылышы болот. 

“КЫРГЫЗДЫН 
КАНЫНДА ДУХ БАР” 

- Алгач ирет былтыр 12-ноябрда 
Бишкекте узакка Манас айтууда 
суусап, кардым да ачкан жок. Эгер 

токтотпой турганда дагы да айт-
канга мїмкїнчїлїгїм бар болчу. 
“Ушундай эл кубаттап турганда 
токтотпой эле койсоўуздар бол-
мок”, - десем, “сени аядык” деш-
ти. Мага сезилген жок, болгону 
эриндер кургаганда кєгєрїп кет-
кендей кєрїнїп коркуп кетишкен 
экен. Манас айтып бїткєндєн ки-
йин аябагандай толкундануулар 
болду. Биз Манас атабыздын ур-
пагы болгон соў єз атабызды туу 
кылып кєтєрбєсєк, ким кєтєрєт? 
Єзїбїздї-єзїбїз кєтєрбєсєк, бизди 
эч ким кєтєрбєйт. Кыргыздын ка-
нында дух бар. Андыктан, "Манас" 
деп сыймыктанбаган кыргыз жок 
болсо керек. Ошол тїнї їйгє бар-
ганда да уйкум келген жок. Бирок, 
денем чарчады окшойт, ал тїнї аб-
дан тынч уктадым. Эртеси єзїм-
дї аябагандай жеўил сезип, сер-
гек ойгондум. Бул да болсо Манас 
атабыздын колдоосу болсо керек. 
Бул боюнча “Гиннес” китебине кат-
талуу їчїн керектїї документтер-
дин баарын чогултуп жєнєткєнбїз. 
Буюрса, Кудайым колдоп, Манас 
атабыз колдосо, “Гиннес” китеби-
не катталып келет деген їмїтїбїз 
чоў. Былтыр "Ала-Тоо" аянтына эл 
чогулуп ызы-чуу болуп жатканда 
да элге чыгып Манас айтып токто-
тууга аракет кылдык. Эл деген эл 
да. Манасты угуп тынчып калыш-
кандарына да кїбє болдук. Ант-
кени, эпостун биримдикке, ынты-
макка чакырган касиети кїчтїї. 

“КЇТЇЛБЄГЄН 
СУНУШКА КЄПКЄ 
ОЙЛОНДУМ”

- Былтыр “Бишкек” эркин эко-
номикалык аймагынын башчысы 
Кудрет Тайчабаров мени кабинети-
не чакырып, Манас айылына же-
текчи болбойсузбу деген сунуш ме-
нен кайрылган. Бул сунуш кїтїл-
бєгєн єтє чоў жоопкерчиликти та-
лап кылган жаўылык болгондук-
тан, кєпкє ойлонуп макул болгом. 
Кудрет Мариповичтин “Бєдєнєнї 
сойсо да касапчы сойсун. Коомчу-
лук колдоп ийсе, "Манас" дегенде 3 
кїн, 3 тїн уктабай койчу мекенчил 
агабыз Дєєлєт Сыдыков “Манас 
айылы” маданий-этнографиялык 
комплексин туристтер суктанчу 
жерге айланат деп ойлойбуз” деген 
ишеничин жана кыргыз элимдин 
їмїтїн актасам деген ниеттемин. 
“Манас айылын” жаўыртуу їчїн 
жалпы республика боюнча эскиз 
долбооруна эки ай конкурс єтїп, 
мамлекеттик телеканалдарга жа-
рыяланып, мыкты деген долбоор-
ду тандап алганбыз. Ал тандалган 
вариант боюнча учурда эскиздин 
электрондук варианты даярда-
лып жатат. Алгач Президентибиз                                        
Садыр Жапаровго кєрсєтїп, буюр-
са ал ажобуздун кєўїлїнє жакса, 
каржы маселеси чечилсе, курулуш 
иши башталат. Манас атабыздын 
атын алып жїргєн, 1995-жылы ку-
рулган “Манас айылы” маданий-
этнографиялык комплексинин буга 
чейинки абалын сиздер деле бил-
сеўиздер керек. Талкаланып, эски-
лиги жетип, начар абалга келген. 
Мындан улам “Аракетке берекет” 
демекчи, аталган айылды келечек-
те туристтер суктанып келип кє-
рїп кетчї, элибиз сыймыктанган 
жайга айлантсак деген ниетте бол-
гон аракетибизди кєрїп жатабыз. 
Кудай буюрса, жакшы иштерибиз 
башталганда ЖМК єкїлдєрїнє да 
сєзсїз маалымат беребиз.  

Жазгїл КАРБОСОВА

“Манас айылы” маданий-этнографиялык комплексинин 
директору, белгилїї манасчы Дєєлєт СЫДЫКОВ:

Белгилїї манасчы Дєєлєт Сыдыков 
былтыр 12-ноябрда “Ала-Тоо” 
аянтында тынымы жок 14 саат 
27 мїнєт, Ошто їч кїн эртеден 
кечке, Москвада 6 тїн - 5 кїн (111 
саат) Манас айтып, дїйнєлїк 
“Гиннес” рекорддор китебине узакка 
Манас айтууну киргизїї аракетин 
кєргєнї баарыбызга маалым. 
Элге патриоттук дем-кїч берген 
манасчы, “Манас айылы” маданий-
этнографиялык комплексинин 
директору Дєєлєт мырзаны кепке 
тартып, кызыктуу маек курдук.



7 ЖЫЛДА 45 МИЎДЕН АШУУН 
МИГРАНТ КАЗА БОЛГОН 

Учурда Борбордук жана Тїштїк Аме-
рикадан жїздєгєн мигранттар Мексика-
нын негизги магистралы менен Мехи-
кого бет алышты. Кербен Тапачуле жа-
на Чьяпас штатынан башталып, адам-
дар жаш балдары менен жєє бара жат-
каны айтылды. 

“Жол азабы – кєр азабы” - демекчи, 
адамдар жолдо ар кандай кырсыктарга 

кабылган учурлар кєп катталат. Масе-
лен, єткєн жумада эле Борбордук Аме-
рикадан бара жатышкан 54 мигрант 
каза болуп, 100дєн ашууну ар тїрдїї 
жаракат алышкан. Адистердин айты-
мында, Мексикада 2014-жылдан бер-
ки адам курмандыгы кєп катталган ал-
гачкы учур. 

"Миграция боюнча Эл аралык уюм-
дун маалыматына ылайык, 2021-жы-
лы дїйнє жїзїндє миграциялык мар-
шруттарда жїргєндєрдїн арасында 
адам єлїмї жана дайынсыз жоголгон-
дор кєп катталган. Жыл башынан бери 
бир гана Мексикада 4470 мигрант каза 
болгон", - деп билдирди БУУнун Баш-
кы катчысынын расмий єкїлї Стефан 
Дюжаррик.

Буга байланыштуу Бириккен Улуттар 
Уюму мїчє єлкєлєрдї миграцияны ка-
туу кєзємєлгє алууга чакырып, бул ба-
гытта бирдиктїї иш алып баруу керек-
тигин билдирди.

Миграция боюнча Эл аралык уюмдун 

маалыматына ылайык, 2014-жылдан бе-
ри жалпы 45 миўден ашуун мигрант ка-
за болгон.

САХАЛИНДЕ КАТТАМДАР 
ТОКТОТУЛДУ

Сахалинде учактардын учуула-
ры катуу бороондон улам кечигип, 
Александровск-Сахалинск, Шахтёрск, 
Южно-Курильск шаарларында кат-
тамдар токтотулду. Жээкте, анын ичи-
нен Южно-Сахалинскиде ылдамдыгы 
секундасына 24 метрге жеткен катуу ша-
мал болгон. Сокку Сахалиндин борбору-
на жана тїштїгїнє тийди. 

Аталган облустун башчысы Валерий 
Лимаренко билдиргендей, жол кызмат-
керлери кїчєтїлгєн тартипте иштеп жа-
тышат. 

Белгилей кетсек, буга чейин  Саха-
лин облусунун 13 районуна чукул эс-
кертїї жарыяланган. Єзгєчє кырдаал-
дар министрлиги билдиргендей, бул 

аймактарда кар калыў жаап, шамалдын 
ылдамдыгы секундасына 11-16 метрге, 
жээктерде 19-24 метрге чейин жетет. 

КЕНТУККИ ШТАТЫНДА 
ЖАБЫРКАГАНДАРГА ЖАРДАМ БЕРИЛЕТ 

АКШнын президенти Джо Байден 
Кентукки штатында табигый кырсык-
тан жабыр тарткандарга  мамлекет тара-
бынан жардам кєрсєтїїгє буйрук берге-
нин айтты. Бул жардам убактылуу турак 
жай гранттары тїрїндє берилет. Мын-
дан тышкары, мїлктїк жоготуулардын 
ордун толтуруу їчїн тємєн пайыздагы 
насыялар берилери айтылды. 

10-декабрда Кентуккиде болгон кыр-
сыктын кесепетинен 100дєй адам каза 
болгон.  Штаттын губернатору Энди Бе-
ширдин айтымында жабыркагандардын 
саны арбын жана кїндєн-кїнгє єсїїдє.

Айтолкун БАДЫРОВА

ДЇЙНЄ 
ДЇБЇРТЇ

“Кыял” ишканасынын ичинде жана сыр-
тында соода їчїн 1 метр жер 57 сомдон 
берилет. Бул кїлкї келээрлик сумма. Су-
барендаторлор “Кыял” ишканасына ушул 
кичине акчаны “тєлєп” коюшуп, аренда-
торлорго миўдеген, миллиондогон акча-
ларга берип келишкен. Эмнеге? Антке-
ни, соода кылчу жерлерге арендатор бо-
луп алгандар ал жерлерди чыныгы соода 
кылчу адамдарга субарендага берип, эл 
акысын шыпырып алып турушкан. Мын-
дайча айтканда, кєп акчаларды жеў ичи-
нен жеп келишкен. Директор Элдар Ат-
токуров аларды буржуйлар деп атайт. Ал 
тургай “Кыялга” тиешелїї архитектура-
лык кооз имаратка кызыл китеп жасатып, 
кафе салып алгандар да бар экен. 

Ишкананын тарыхы кандай болгон? 
1982-жылы “Кыял” мамлекеттик ишка-
насы їчїн 2 гектардан ашык жер бєлїнїп 
берилген. Азыркы “Кыял” соода борбору 
турган жерде кадимки эле їйлєр турган. 
Мамлекет “Кыял” ишканасын куруу їчїн 
їй ээлерин башка жакка кєчїрїп, їйлєр-
дї алып, анын ордуна улуттук буюмдар-
ды – ээр-токум, комуз, шырдактан баш-
тап улуттук бренд болгон кыргыздын кєє-
нєргїс буюмдарын жасоочу цехтерди кур-
ган. Эгемендик келгенде акырындык ме-
нен єндїрїш токтоп, ал жер жєн эле ба-
зарга айланып кеткен. Азыркы директор 
Элдар Аттокуров ушул жерлердин баары-
на мониторинг жїргїзїп, жерлерди кесип-
кесип арендага берїї менен жєн эле акча 
жасап отурушкан буржуйларды таап чы-
гып, мыйзамсыз иштеп келген коррупция-
лык системаны тїбїнєн кыркуу оўойго 
турбай жатканын айтты. 

Ал тургай карапайым элдин айрымда-
ры квартирасын берип, соода кылчу жер-
лерди “бизнести сатып алып жатам” де-
ген ишенич менен ала беришкен. Сатып 
жатканы да, сатып алып жатканы да мый-
замсыз болгон. Ушул кїнгє чейин соода 
кылган эл жерлерди бири-бирине сатып 

же арендага берип келишкен. Ошол кез-
деги соттор “Кыял” мамлекеттик ишка-
насынын кызыкчылыгы їчїн эмес, жеке 
соодагерлердин пайдасына чечимдерди 
чыгарышкан. Азыркы жетекчилик анын 
баарын токтотуп, ортодо акча жасаган 
соодаргерлер менен тїз иштешїї, єздє-
рї ченеп берген арендадан тїшкєн ак-
чаны мамлекеттик бюджетке тєктїрїї, 
мыйзамсыз иш-аракеттерди токтотуу, Ле-
нин райондук салык кызматы менен ты-
гыз иштешїї, элге туура маалыматты жет-
кирїї, мамлекеттин жерин мамлекеттик 
ишкана їчїн иштетїї аракети менен чур-
кап жїргєнїн айтты. 

“Кыял” ишканасынын тегерегин кур-
чаган "Ош" базарынын соодагерлеринен 
баштап Президенттин Иш башкармалы-
гындагы атка минерлерине чейин корку-
тууларга туруштук берип, айтканынан 
кайтпай, “Кыял” мамлекеттик ишкана-
сын мамлекет їчїн иштетип, андан тїш-
кєн акчаны бюджетке тєктїрїї, корруп-
цияны жоюу максаты менен иштеп жатат. 
Азыркы тапта “Кыялда” 70тей кызматкер 
иштейт. Жетекчиликтин туура саясатынан 
улам кызматкерлердин айлыгы келаткан 
жылы эки эсеге кєтєрїлєт. Эмки жылдан 
баштап аларда иштеген карапайым тикме-
чи, бычмачы, кол єнєрчїлєр їчїн тїшкї 
тамакты бекер берїї маселеси чечилгени 
турат. Элдар Аттокуров жетекчи болуп 

келгенге чейин “Кыял” ишка-
насынын карызы кєп болгон. 
Карыздарды ал їч айда жаап 
бїткєн. Мыйзамсыз жерлер-
дин баарын каттоодон єткєрїп, 
инвентаризация жасаган. Соо-
да кылуудан жана иш ыргагы-
нан тїшкєн акчалар бухгалте-
рияга тїз чегерилїїдє. Азыр-
кы учурда жетекчилик аренда-
га жер алып иштеткен соодагер-
лерге ортомчусуз эле тїз кели-
шимдерди тїзїп иштешїї ке-
ректигин тїшїндїрїїдє. Антпе-
се, “Кыял” ишканасына аренда-
торлор 1,5 миў сом гана тєлєп, 
буржуйларга 15-20 миў сом тє-
лєшєт. Эми “Кыял” мамлекет-
тик ишканасына келишим тї-
зїї менен кандай гана соодагер 
арендатор болбосун 5 миў сом 
тєлєп коюп, иштей берсе болот. 
Ошондо ишканага, соодагерлер-
ге да сонун болот. Ишкананын 
бюджети 4-5 эсе кєтєрїлїп, ан-
да иштеген кол єнєрчїлєргє жа-
ўы станоктор алынып, ишкана-
га жарык жол ачылат. 

Директор Элдар Аттокуров “Кыял” мам-
лекеттик ишканасын базар катары эмес, 
єндїрїш ишканасы катары иштетип, рес-
публика боюнча кол єнєрчїлєрдї топтоп, 
бардык улуттук буюм-тайымдарды бир 
жерден чыгаруу ниети бар экенин айтты. 
Ал тургай єзїбїздїн алтын, кїмїштєн 
зер буюмдарды, медаль-ордендерди, ты-
йындарды чыгарса болот. Ал їчїн эмдиги 
жылы улуттук буюмдарды жасатуу їчїн 
темир, жыгач, тери иштеткен заманбап 

станокторду сатып алаарын, жаўы комп-
лекс кураарын айтты. Єзгєчє айылдар-
дан койдун жїнїн алдырып, кийиздерди 
жасатуу, кылчыктуу жїндєн аркан эши-
тїї керек. Мындай ишканага электр энер-
гиясы кєп керектелээри бышык. Андык-
тан “Кыял” ишканасынын имаратынын 
їстїнє кїн энергиясын алуу їчїн кїн па-
нелдерин орнотуу керектигин айтууда. 

Бирок, кыялдагы иштер аткарылабы? 
Элдар Аттокуров “Кыял” мамлекеттик 
ишканасындагы коррупцияны жоюу їчїн 
Президенттин тїз тапшырмасын алганын 
айтты. Ушул тапта “Кол єнєрчїлєр жєнїн-
дє” мыйзам жазылды. Ал депутаттардын 
їч окуусунан єтїп, даяр турат. Эгер ага 
Президент кол койсо, бардык кол єнєр-
чїлєр їчїн ченемдик-укуктук акты жол-
го коюлуп, иш алдыга жылат. Башка єл-
кєлєрдє улуттук кол єнєрчїлєргє салык 
салынбайт, эгер мыйзам ишке кирсе, кол 
єнєрчїлєрдїн салыгы 1% гана болмокчу. 

Азыр 7 облуста 7 кол єнєрчїлєр коо-
му иштейт. Элдар Аттокуров буларды 
Бишкекке тартып, “Кыял” ишканасынын 
ичинен аянт бєлїп берип, алар єндїргєн 
продукцияны “Кыялдан” чыгаруу макса-
тын кєздєєдє. Ал тургай жатаканасын да 
уюштуруп берет. Мисалы, Баткенден Лей-
лек килемин чыгаруучулар келсе, чийки 
затын алып берип, бул жерден токутат. 
“Кыял” ишканасынан чыккан буюмдар 
Кыргызстандын бренди катары сатыкка 
чыгат. “Кыялдан” иштелип чыккан улут-
тук буюм-тайымдарды аэропорттордо, 
коўшу жана алыскы чет єлкєлєрдє сатуу 
їчїн жерлерди алуу кыялы да бар. 

Сымбат МАКСУТОВА

Кыялдар ишке ашса…

КОРРУПЦИЯЛЫК СХЕМА ЖОЮЛСА, 
“КЫЯЛ” ИШКАНАСЫ ГЇЛДЄП ЄНЇГЄТ

Ош базарында жайгашкан “Кыял” 
Улуттук элдик кєркєм кол єнєрчїлїк 
мамлекеттик ишканасы 2017-жылдан 
бери КР Президентинин Иш 
башкармалыгына карайт. “Кыял” 
ишканасында эгемендик алган 30 
жылдан бери баш аламандык орун 
алып, коррупция тереў тамырлашып 
кеткен. Биз жети ай мурда “Кыял” 
ишканасына директор болуп барган 
Элдар Аттокуров менен ишканадагы 
кїўгєй-тескей маселелерди 
сїйлєштїк.
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Данный пленум проведён в ре-
шающий момент истории, когда 
КПК отмечает 100-летие со дня 
основания. КПК и народ Китая 
успешно достигли цели полного 
построения среднезажиточного 
общества, намеченную к столе-
тию КПК, и продвигаются впе-
ред к цели полного построения 
модернизированной социалис-
тической державы, намеченной 
к столетию КНР. Пленум носит 
великую миссию продолжения 
прошлого и открытия будущего.

Третье Решение по вопросам 
истории - манифест новой эпо-
хи. Важнейшим итогом плену-
ма стало принятие "Решение ЦК 
КПК по основным достижениям 
и историческому опыту столет-
ней борьбы партии". Это третье 
Решение по вопросам истории 
КПК. "Решение по некоторым 
вопросам истории партии" 1945 
года и "Решение по некоторым 
вопросам истории КПК со време-
ни образования КНР" 1981 года 
сыграли важную роль в продви-
жении дела партии и народа Ки-
тая. За несколько десятков лет 
после принятия двух Решений по 
вопросам истории дело партии и 
государства Китая, а также тео-
рия и практика КПК получили 
значительное развитие.

Третье Решение по вопросам 
истории подвело итоги борьбы 
и созидания КПК за последнее 
столетие в выполнении своей из-
начальной цели и миссии - борь-
бы за счастье китайского народа 
и возрождение китайской нации. 
Оно подчеркивает исторические 
достижения, перемены и опыт в 
деле партии и государства Ки-
тая после 18-го съезда КПК.  И 
суммирует их в десяти аспектах, 
а именно: отстаивать партийное 
руководство, придерживаться 
принципа "народ превыше все-
го", совершать теоретические ин-
новации, неизменно сохранять 
независимость и самостоятель-
ность, твердо следовать китайс-
кому пути, всегда помнить об ин-
тересах всего мира, непреклонно 
осуществлять первопроходство и 
новаторство, неизменно прояв-
лять решимость бороться, при-
держиваться курса на единый 
фронт и неизменно продолжать 
революционные самопреобра-
зования, что глубоко раскры-
ло, "почему мы добились успе-
ха в прошлом и как мы можем 
продолжать добиваться успеха 
в будущем". Находясь на новом 
историческом старте, Решение 

четко определило роль товарища 
Си Цзиньпина как руководяще-
го ядра ЦК КПК и всей партии, 
утвердило руководящую роль 
идей Си Цзиньпина о социализ-
ме с китайской спецификой но-
вой эпохи, что предоставит Ки-
таю руководство к действию для 
достижения великого возрожде-
ния китайской нации.

Чудо развития Китая неот-
делимо от четырех секретов. 
На пленуме было отмечено чу-
до динамичного развития, соз-
данном китайским народом под 
руководством КПК за послед-
нее столетие, и совершения ве-
ликого скачка – встать на ноги, 
жить лучшей жизнью и превра-
титься в могучую нацию. В этом 
процессе есть много опыта, кото-
рый стоит обобщить. Я останов-
люсь на четырех моментах. Во-
первых, отстаивать руководство 
Коммунистической партии Ки-
тая. Это фундаментальное поли-
тическое обеспечение китайского 
чуда развития, и это самый важ-
ный момент. Под сильным руко-
водством КПК Китай, придержи-
ваясь принципа искать истину в 
фактах и исходить из реальнос-
ти, постоянно совершенствует 
политику в различных облас-
тях, координирует и мобилизи-
рует все социальные силы, раз-
вивает социалистическую ры-
ночную экономику с китайской 
спецификой, полностью активи-
зирует энтузиазм, инициативу и 
творчество народа.

Социально-экономическое раз-
витие и дела в различных облас-
тях в Китае непрерывно идут 
вперед.

Во-вторых, придерживаться 
принципа "народ превыше все-
го". КПК представляет корен-
ные интересы самых широких 
масс народа Китая, неизменно 
придерживается беззаветного 
служения народу как коренного 
предназначения и всегда помнит, 
что страна - это ее народ, народ 
- это страна. Партия неуклонно 
добивается развития для наро-
да и с опорой на него стремится 
к тому, чтобы плодами развития 

пользовался весь народ, твердо 
идет по пути к общей зажиточ-
ности всего народа. Начиная с 
18-го съезда, КПК углубила свое 
понимание закономерности де-
мократического политического 
развития и выдвинула важную 
концепцию народной демократии 
во всем процессе, обеспечивая не 
только наличие всех необходи-
мых институтов и процедур, но 
и полную вовлеченность и при-
менение принципов демокра-
тии, чтобы народ получил пра-
во широко участвовать в управ-
лении страной, чтобы у народа 
было чувство удовлетворения и 
счастья.

В-третьих, твердо держаться 
мысли, что развитие есть непре-
ложный закон вещей и явлений. 
При осуществлении модерниза-
ции в большой развивающей-
ся стране с населением 1,4 мил-
лиарда человек развитие являет-
ся ключом к решению всех проб-
лем. КПК всегда ставит разви-
тие на первое место в своем уп-
равлении государством, зало-
жила прочный материальный 

фундамент для великого возрож-
дения китайской нации. Вступая 
в новую эпоху, КПК своевремен-
но скорректировала концепцию и 
мышление развития, претворяет 
в жизнь новую концепцию раз-
вития, сформировала новую ар-
хитектонику развития, продол-
жительно продвигает экономи-
ческое и социальное развития к 
новому скачку.

В-четвертых, неуклонно про-
водить политику реформ и от-
крытости. Реформы и откры-
тость – это ключевой шаг для 
китайской нации, чтобы идти 
в ногу со временем и достичь 
быстрого развития. За прошед-
шие 40 с лишним лет Китай пу-
тём реформы упорно преодоле-
вал трудности и вызовы, возни-
кающие на пути развития, стре-
мился к общему развитию пос-
редством открытости для внеш-
него мира. Страна вышла на вто-
рое место в мире по общему объ-
ему экономики, покончив с отно-
сительной отсталостью произво-
дительных сил, осуществила ис-
торический скачок от дефицита 

Актуальное мнение

Выступить в новый поход с 
учётом прошлого опыта
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР Ду 
Дэвэнь о 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва

В Пекине с 8 по 11 
ноября 2021 года 
состоялся 6-ой 
пленум ЦК КПК 19-го 
созыва, на котором 
рассмотрены и приняты 
важные документы – 
"Решение ЦК КПК по 
основным достижениям 
и историческому 
опыту столетней 
борьбы партии" и 
"Решение о созыве XX 
Всекитайского съезда 
КПК".

одежды и продовольствия в на-
родной жизни к общей средней 
зажиточности и полному пост-
роению среднезажиточного об-
щества. Китай неизменно следует 
принципам совместных консуль-
таций, совместного строительст-
ва и совместного пользования, 
продвигает высококачественное 
строительство совместной реа-
лизации инициативы "Один пояс 
и один путь", осуществляет боль-
шое количество проектов сотруд-
ничества, направленных на раз-
витие экономики и повышение 
благосостояния народов стран 
вдоль "Пояса и пути".

Совместное строительство 
инициативы "Один пояс и один 
путь" получило отклики от 141 
страны и 32 международных ор-
ганизаций, помогает почти 40 
миллионам граждан в странах 
вдоль "Пояса и пути" избавить-
ся от бедности. В ответ на вызо-
вы глобального развития предсе-
датель КНР Си Цзиньпин выдви-
нул инициативу глобального раз-
вития, призвал международное 
сообщество ускорить реализа-
цию Повестки дня в области ус-
тойчивого развития на период до 
2030 года и содействовать более 
уверенному, экологичному и здо-
ровому глобальному развитию. 
Данная инициатива открыта для 
всего мира, является живым воп-
лощением концепции построе-
ния сообщества единой судьбы 
человечества в области развития.

Новое развитие Китая от-
кроет Кыргызстану новые воз-
можности. Китай и Кыргызстан 
являются дружественными со-
седями, искренними друзьями, 
надежными партнерами и хоро-
шими братьями. За 30 лет уста-
новления дипломатических от-
ношений китайско-кыргызские 
отношения выдержали испы-
тание международными изме-
нениями и сохраняют тенден-
цию динамичного и стабиль-
ного развития, совершив ис-
торический скачок от добро-
соседства к стратегическому 
партнерству, а затем к всесто-
роннему стратегическому парт-
нерству. В совместной борьбе 
с COVID-19 Китай и Кыргыз-
стан своими действиями дока-
зали, что “близкий сосед лучше 
дальних родственников”. Кыр-
гызстан является одной из пер-
вых стран, которые поддержи-
вают и участвуют в совместном 
строительстве сотрудничества 
"Один пояс и один путь". Взаи-
модействие двух сторон в рам-
ках сотрудничества "Один пояс 
и один путь" уже достигло по-
ложительных результатов, что 
не только способствует углуб-
лению и расширению дружбы 
и сотрудничества между двумя 
странами, но и внесло вклад в 
социально-экономическое раз-
витие Кыргызстана и повыше-
ние благосостояния его народа.

Китай, выступая в великий по-
ход к достижению цели второго 
столетия страны, твердо продви-
гает высококачественное разви-
тие и достижение всеобщей за-
житочности, безусловно, создает 
новые возможности для развития 
всех стран мира, включая Кыр-
гызстан. Китай, вступающий в 
новую стадию развития, словно 
"экспресс-поезд" с дополнитель-
ной мощью и энергией, мчится к 
новым целям. Китайская сторона 
искренне приглашает кыргызс-
кую сторону сесть на "экспресс-
поезд" экономического разви-
тия Китая и готова совместно с 
кыргызской стороной расширять 
практическое сотрудничество в 
различных областях с целью соз-
дания сообщества единой судьбы 
Китая и Кыргызстана.
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Кут даарыган Сары-Єзєн!

ТОКЧУЛУК – 
ЖОКЧУЛУКТУН 
АЛДЫН АЛАТ

- Бахтияр Мересбекович, 
жакында Президентибиз             
Садыр Жапаров жер иштетип  
жан (элди) баккан, токчулук 
їчїн тоодой эмгек кылышкан 
баба дыйкандарды жер салы-
гынан бошотуу боюнча Жар-
лыгын чыгарды. Жарлык жа-
ўы жылдан баштап єкїм сї-
рє баштайт. Жер ээлери бул 
жаўылыкты кандай маанай-
да кабыл алышууда?

- Чынында жер иштетип, тири-
лик кылган баба дыйкандардын 
эмгеги жеўил эмес. Алыс барбай 
эле єткєн жылдарды алалы. Эл-
журттун эле ден соолугу начар-
лабастан, аба ырайы да начарла-
ды. Жер-суу жабыркады. Кургак-
чылык, суунун тартыштыгы  жа-
на башка ыўгайсыздыктар оор-
чулукту туудурду.  Баарынан да 
жеўилдетилген кредиттер бая-
гы эле алдым-жуттумдарга ке-
тип, карапайым калкка толук 
жетпеди. Жерди да баксаў, ка-
расаў пайдасын берет. Айдоо, се-
бїї, жыйноо жана башка мээнет-
терине жумшалуучу каражаттар-
га муктаждык кїч. Кыскасы, ба-
ба дыйкандарды колдоо жагы-
нан аксап келдик. Каалагандай 
тїшїм алалбадык, жер иштетип 
мээнеттенгендердин аракеттери 
текке кетти. Ушундай оорчулук-
тарды эске алганда Президенти-
биздин жер салыктары тууралуу 
жарлыгы баба дыйкандарга ал-
гылыктуу колдоо болду. Мисалы, 
биздин айыл аймакта жер иште-
тип эмгектенген элден жылына 2 
млн сомдун терегинде жер салы-
гы чогулчу. 

Айыл єкмєтїнє тийиштїї 
(ФПС) жер кєлємїн айтсак, жал-
пы 1111 гектар аянтыбыз бар. 
Мындан 924 гектар аянты су-
гат, 168 гектар аянты кайракы. 
19 гектар аянты кєп жылдык чєп 
болуп саналат. Ал эми элибизге 
тийиштїї жер аянтына токтол-
сок, бардыгы 6272 гектар аянт 
бар. Мындан 737 гектар аянты 
сугат, 208 гектар аянты кайра-
кы, 1274 гектар аянты жайыт, ал 
эми 54 гектар аянты кєп жылдык 
чєп.

Жер иштетип жан (элди) бак-
кандар жер салыгына тєлєнїїчї 
каржыны мындан ары  жер иш-
тетїїнїн кам-чомуна жумшаша 
баштайт. Каржыга болгон тар-
тыштык алда канча жумшарат. 

Жакшы жардам болду. Баба дый-
кандардын алган тїшїмдєрї мол, 
жыйымдары зор болсо элге эле 
жакшы. Азык-тїлїктєр арбып, 
токчулук жокчулуктун алдын 
алат. Демек, баба дыйкандарга 
болгон журт башчыбыздын ата-
лык камкордугу натыйжасын 
берет. Берекебиз ашып-ташып, 
кырманыбыз данга толот.

ТУРУКТУУ ТУРАК  
ЖАЙГА ЗАРЛАРДЫН 
ЇМЇТТЄРЇ ЖАНУУДА

- Учурда талаш-тартышты 
туудурган жер аянттары бї-
йїрдї кызыткан чоў меселеге 
айланды. Айрыкча сиздердей 
борборго жакын айыл аймак-
тарында мындай кєйгєйлєр  
кєп. Мурдагы бийликтегилер-
дин кетирген кемчиликтерин 
бїгїн тїздєє кїн тартибинен 
тїшчїдєй эмес. Сиздерде абал 
кандай? 

- Албетте, эгемендїїлїк-
кє жеткен кїндєн  эл башына 
тїшкєн тїмєн тїйшїктєр сїр-
сїп апогейине жетти. Мына 
ошол нечен жылдан бери сїр-
сїгєн кєйгєйлєрдї чечїї мур-
дагы журт башчылардын колу-
нан келбеди. Ишсиз,  жумушсуз, 
їй-жайсыз  жарды-жалчылардын 
катары єстї. Кыйналган калктын 

муў-зарына кабыргасы кайыш-
кан Президентибиз Садыр                  
Нургожоевичтин чечкиндїїлї-
гї зор роль ойноодо. Талаш тар-
тыштуу жерлерди мыйзам че-
гинде чечїї, трансформациялоо 
иштери  жанданды. Нечен жыл-
дан бери сїрсїгєн кєйгєйлєрдї 
эл аралап, єз кєзї менен кєрїп, 
кєўїлїн буруп жатат. Эл башы-
на элибиздин ыраазы болгонду-
гун сїрєттєп болбойт. 

Айталык, биздин Ново-
Покровка айылынан 20 гектар 
аянт, Сары-Жон айылынан 10 
гектар аянт, Партизан айылы-
нан 23 гектар аянт, жалпы ал-
ганда 53 гектар аянт ээн жер 
трансформацияланууга тийиш. 
Ал эми басып алган жерлердин 
чырын чечїї оўой эмес. Чечим-
дери жок туруп, ишеним каттар 
аркылуу эле сатып алышып, там 
салууга ашыккандар чекеден чы-
гат. Мисалы, 280 гектар аянтка 
там салуу аракеттери жїргєн. 
Мындан 310 їй салынып, алар-
да 200 їй-бїлє жашап жатат. 140 
їйдїн фундаменттери гана куюл-
ган. Мыйзам чегинде 2009-жыл-
га чейинки салынган їй, турак 
жайларды трансформациялоого 
жол ачылды. Ак, карасын териш-
тирип, калыстык менен калктын 
кызыкчылыгын коргошубуз ка-
жет.  Бир караганда бул кара-
пайым элден да кєргїдєй эмес. 

Жумушсуздуктун айынан ички 
жана сырткы миграциялар ку-
лач жайды. Їстїндє їйї, иште-
ген туруктуу иштери жок жаш-
тарга боор толгогон, суроо-
талаптарын чечїїгє камкордук 
кылган жетекчилер кєздєн учуп 
турган. Мына эми бїгїн єчкєн 
їмїттєр кайрадан жана башта-
ды.  Мисалы, катталганы боюнча 
биздин айыл аймакта 16000ден 
ашык калк жашайт. Ал эми кат-
талбай жан сактап жїргєндєрї 
канча? Бери эле дегенде 7-8 миў-
ден ашат.

Олуттуу кєйгєйлєрдїн ката-
рында таза суу турат. Айрык-
ча жаўы конуштарда бул масе-
ле маанилїї. Бир жакшы же-
ри Ысык-Ата жаўы конушун-
да таза суу маселесин чечип ал-
дык. Ал эми калк тынч жайгаш-
кан борбордук айылыбыз Ново-
Покровкада таза суу кєйгєйї 
бар. Себеби, тээ союз учурунда 
курулган суу тїтїктєрїнїн эс-
килиги жетти. Тїп тамырынан 
кайра курууга каражат жетиш-
сиз. АРИС жана арабдарга кай-
рылсак, алардын шарты туу-
ра келбейт экен. Бул маселенин 
башка жолдорун тапсак дегенде 
эки кєзїбїз тєрт.

Албан максаттардан айтсак: 
биринчи кезекте єнєр жай иш-
каналарын ачууну кєздєп жата-
быз. Албетте, ишканалар ачыл-
ган жерде жумушсуздук азаят. 
Жумушсуздуктун алдын алуу 
їчїн аракеттерди жасап жата-
быз. Айталык, цемент заводун 
ачуу сунушубуз кароодо турат. 
Ошондой эле жаўы мектептер-
ди куруу зарылдыгы бар. Тилек-
ке каршы, каржысын табуу кы-
йынга турууда. Ошондуктан ко-
шумча класстарды курууга ниет-
тенип жатабыз. 

КАРАПАЙЫМ 
КАРЖАЛГАН ЭЛДИН 
МУКТАЖДЫКТАРЫ 
ЧЕЧИЛЇЇДЄ

- Электр энергиясына, отун-
сууга болгон каатчылык 

карапайым калктын чєнтєгї-
нє кїч келтирип келди. Буй-
руса, бул жагынан да прези-
дентибиз колдоосун кєрсєт-
тї. Деги эле электр энергия-
сына, отун-сууга болгон мук-
таждыкты чечїї оў натыйжа-
ларын берер бекен?

- Калктын аярлуу катмарлары-
на болгон журт башчыбыздын 
аталык камкордугуна чынын-
да ичибиз чыгып жатат. Миса-
лы, биздин айыл аймагында со-
циалдык пакет алгандар 4 миў-
ден ашыгыраак 18 жашка че-
йинки майыптардын саны 123. 
Президенттин Жарлыгына ыла-
йык моралдык жана материал-
дык жардамдарды кєрсєтїп ке-
лїїдєбїз. Мисалы,  40 їй-бїлєгє 
отун-сууўарды сатып алгыла деп 
ар бирине 5 миў сомдон тарат-
тык. Калктын аярлуу катмар-
лары їчїн электр энергиясы-
нын баасынын тємєндєшї туу-
ра болду. Бирок, муну менен эле 
биз электр энергиясына болгон 
муктаждыктарды толук чечтик 
дегенден алысмын. Электр энер-
гиясына болгон муктаждык бар-
дык єлкєлєрдє кїч алган. Ошон-
дуктан бир катар єнїккєн єлкє-
лєр кїн жана шамал энергияла-
рын алууга кєўїл бурушууда. 
Экологияны сактоо, климаттык 
курч кєйгєйлєрдї чечїї їчїн 
ушундай кадамдарга барышууда. 
Мисалы, биз кїн табынан алы-
нуучу кїн энергиясын пайдала-
нуу боюнча пилоттук жарык бе-
рїїнї иш жїзїнє ашырууга бел 
байлап жатабыз. Алгач кєчєлєрї-
бїздї кїн энергиясы менен камсыз 
кылмакчыбыз. Эгер колунда бар, 
бардар жашаган адамдар колдоп 
кетишсе электр энергиясына бол-
гон зарылдык кадимкидей жеўил-
дейт эле. Бул маселени элге жет-
кирїї менен алектенип жатабыз. 
Кїндїн табын пайдалануу боюнча 
куруу иштери албетте, кымбаты-
раак. Бирок, пайдасы узак. Бол-
босо, электр энергиясына болгон 
каатчылык кыскарбайт. Їнєм-
дєє, сарамжал пайдалануу боюн-
ча їгїт иштери  илгерилєєдє.

- Бахтияр Мересбекович, 
кєп улуттуу чоў айыл айма-
гын жетектеп жатасыз. Азыр 
жашсыз. Жетекчи болуунун 
да жетишерлик тїйшїктєрї 
болот эмеспи. Элдин элеги-
нен єтїї кандай таасир кал-
тырууда?

- Жетекчилик жоопкерчилик-
ти алган соў аягына чейин ак 
иштєє керек. Элимдин ишени-
мин актоого аттанган кезим. Кєп 
улуттуу элим менен биргеликте 
жасай турган иштер арбын. Жа-
ўы жылды жаўы максаттар ме-
нен баштайбыз. Кеп улутта эмес, 
кеп ынтымакта. Алдыўкы айыл 
аймактын кадыр-баркын кєтє-
рїї їчїн болгон кїчїбїздї жум-
шайбыз.

Айчїрєк МАКЕШОВА

Ысык-Ата районундагы Ново-Покровка айыл 
аймагынын башчысы Бахтияр МАМЫРКУЛОВ:

“БАБА ДЫЙКАНДЫН 
МЭЭНЕТИ ТЕЎДЕШСИЗ”

Бахтияр Мересбекович Мамыркулов Ново-Покровка айыл 
аймагына караштуу Сары-Жон айылында 1988-жылы жарык 
дїйнєгє келген. Орто мектепти аяктап, алгачкы кесипке ээ 
болууну кєздєйт. Коомдук тамактануу боюнча технолог. 
13 жыл алгачкы кесиби боюнча иштеди.  “Жигитке 70 єнєр 
(кесип) аздык кылат” деген сєздїн тєгїнї жок. Бир гана 
кесип менен чектелип калбады. Жусуп Баласагын атындагы 
улуттук университетинин юридикалык факультетин кийин 
бїтїп, юристтик адистикке жетти.
Канчалык билимдїї болсоў ошончолук оомат келери 
белгилїї. 
2017-жылы Ново-Покровка айыл єкмєтїнє аралашты, 
жайыт комитетин жетектеди. 2021-жылга чейин жайыт 
маселесинин ысыгы менен суугуна чыдады. Тээ жеринен жер 
иштетип, жайытка малын жайып, тєрт тїлїгїн тїгєлдєп  
тирилик кылган эл менен жуурулушту. 
2021-жылы Айылдык кеўештин талапкерлигине ат 
салышты. Шайлоочулардын колдоосу тєп болду. 
Депутаттык  жоопкерчилик да оўой болбой калсын. Эли-
журту, бирге шайланган депутаттары айыл аймагынын 
башчылыгына талапкер Бахтияр Мересбековичти колдошту. 
Їй-бїлєлїї, ємїрлїк  жары Бермет Айыл чарба 
министрлигинде иштейт. Эки уулу чоўоюп жатат.
Кечээ эле айыл аймагынын башчылыгына шайлангандай 
болду эле. Убакыт деген учкан куш экени ырас экен, мына 
жетекчиликтин эки тизгин, бир чылбырын кармагандан бери 
жарым жылга чукулдап барат.

Биримдик ийгиликтин ачкычы
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Биринчи байлык ден соолук

- Єзїўдї тааныштырып єтсєў, 
иним...

- Мен,  Баткен облусунун Ка-
дамжай районуна караштуу Кара-
Кыштак айылында тєрєлгєм. 
Айылдагы №22 Дыйкан орто мек-
тебин 1997-жылы бїтїрїп келип, 
ордо шаарыбыздагы Медициналык 
институттун санитардык факульте-
тине тапшырдым. Тилекке каршы, 
окууга єтпєй калдым. Институтка 
єтїї їчїн босого –  90 балл болуп, 
ага беш балл жетпей калдым... 

Анан, Бишкектеги медицина-
лык окуу жайына (училище) тап-
шырдым. Єз кїчїм менен бюджет-
ке єтїп кеттим. Кантсе да, кєкїрєк-
тє врач болом деген эўсєє кїч эле 
да... Андыктан, бул окуу жайын ий-
гиликтїї бїтїргєн соў, мединсти-
тутка кайра тапшырдым. Бирок, да-
гы єтпєй калбадымбы!..

Дал ушул учур –  мен їчїн таг-
дырымдагы чечїїчї учур экенди-
гин билдим. Айылга кайра кетсем, 
кайра борборго окууга келїїм ар-
сар эле. Атам менен апам мени кай-
ра бул жакка –  шаарга жиберип 
коёруна кєзїм жетпеди. Катуу ой-
лондум, акыры бир ойго бекидим. 
Документтеримди мединститут-
тун даярдоо курсуна тапшырдым. 
Ошентип бир жыл окуп, жакшылап 
даярданып, 1999-жылы Медакаде-
миянын студенти болуп бюджет-
ке, Педиатрия факультетине кабыл 
алындым. Ошондогу сїйїнгєнїмдї 
айтпа! “Баш кєтєрбєй окуйм, илим 
жактайм!” деп алдыма албан мак-
саттарды коюп алдым... 2005-жылы 
окууну аяктап, 2006-2007-жылда-
ры Эне жана Баланы коргоо Улут-
тук борборунда эки жылдык орди-
натурадан єттїм. 

- Ошентип, эмгек жолумду 
баштадым де...

- Ооба. КРнын Саламаттык сак-
тоо министрлигинин буйругу боюн-
ча, бюджеттен окугандар республи-
канын аймактарына барып   иштеп 
келїїбїз керек болчу. Ага ылайык, 
2007-жылы кїзїндє Кадамжай шаа-
рынын бейтапканасына  бєлїнїп, 
жалпы бєлїмдє хирург болуп иштей 
баштадым. Бул жерде жарым жылдан 
ашык иштедим. Ал убакта жашоо-
турмуш да кыйын кезеў эле, анан 
калса, айлык акы аз. Бир топ кый-
налып кеткенимди жашыра албайм. 
А кєкїрєгїмдє илим жактоону кєк-
сєп, талпынып туруп алдым. Чогуу  
иштешкендерге илим жактайын де-
ген максатымды ачык айтып, кайра 
борборго сапар алдым.

- Кайсы жылы?
- 2008-жыл болчу. Бул жакка, ас-

пирантурага тапшырдым. Темамды 
бекиттирдим.  Темам дал ушул  ос-
теомелит – балдардын сєєк кул-
гунасы боюнча  болду. Ошентип, 
2010-жылы аспирантураны аяктап, 
бир жылдан ашык илимий кызмат-
кер болуп жїрдїм. Анан єзїмдїн 
темама байланыштуу ириў-илдет 
бєлїмїндє врач болуп иштедим. 
2017-жылы кандидаттык ишимди 
ийгиликтїї жактап алдым. Турмуш-
шартка байланыштуу деп коёбузбу, 
кандидаттыгымды бир аз кечигип 
жактап калдымбы... дейм да.

2018-жылдан бери ушул жерде 
бєлїм башчы болуп иштеп келем. 

- Бул бєлїмдє канча орун бар?
- Азыркы учурда 23 койка-орун 

бар. 
- Бєлїмдє канча ак халатчан-

дар эмгектенесиздер?
- Менден сырткары эки врач, бир 

илимий кызматкер болуп эмгекте-
небиз. Анан да, тогуз медайым кез-
мектешип кїнї-тїнї иштешет. 

- Ошондо, сиздер республика-
нын булуў-бурчтарынан келген 
оорулуулардын бардыгын тегиз 
кабыл ала бересиздерби?

- Ооба. 3-даражадагы дартты да-
рылоо борбору (ириў илдети боюн-
ча) деп коёт биздин бєлїмдї. Кыр-
гызстандын жети облусунан, шаар-
ларынан, айыл-кыштактарынан 
келгендерди бїт кабыл алып, ко-
лубуздан келишинче дарылап, са-
кайтууга болгон кїчїбїздї жум-
шайбыз. Биздин колдон келбей кал-
гандарды чет єлкєлєргє – жакынкы 
жана алыскы кошуна мамлекеттер-
ге жиберебиз: Казакстан, Орусия, 
Тїркия... Бирок, тилекке жараша, 
сейрек гана убактарда ошондой бо-
лот. Канчалаган дарты єтїшїп, ка-
былдап кеткендер биздин колубуз-
дан сакайып кетип жатышат. 

- Бул жерге райондук оорука-
нада жатып дарыланып, анан 
облустук ооруканага котору-
луп, а бирок, андан да жакшы 
боло албай, керек болсо оорусу 
єтїшїп кетип келгендер да бар 
экен... Эмне, ал жакта медици-
налык жабдыктар жокпу?

- Ушул жерден белгилеп айтып 
кете турган нерсе, региондордо –  
балдар хирургдардын аздыгы кєп 
кєйгєйдї жаратат. Ал эми чоўдор-
дун хирургдарынын дарылоо ыкма-
сы, албетте, кичине башкачараак бо-
лот. Балдар хирургдарынын да же-
тишпегенинин себеби бар,  бир кез-
дерде Мединститутта педиатрия фа-
культетин жоюп салышкан. Анын ор-
дуна Дарылоо факультетин ачышкан. 
Їч-тєрт жыл ошондой болуп туруп, 
кайра  1998-жылы  педиатрлардын  
алгачкы муунун даярдай башташ-
ты. Биз экинчи муун болдук. Азыр, 
Кудайга шїгїр, жакшы. 

- Республикабыздын эгемен 
болгондон кийинки жылдардагы 

абалды айтып жатат окшойсуў...
- Ооба. Советтер Союзу мезги-

линде эў кєп врачтар – педиатр-
лар болгондугун да айтпай кетїїгє 
болбос. Учурда балдар врачтары ре-
гиондордо жокко эсе деп айтса бо-
лот. Ошон їчїн балдарды дары-
лоодо кєптєгєн кєйгєйлєр жара-
лып жатат. Бирок, бул абалдан чы-
гуу їчїн жер-жерлердеги врачтары-
быз бизге келип, биздеги дарылоо 
иштерин кєрїп, операцияларга ка-
тышып, стажировкадан єтїп, єздє-
рїнїн билимин кеўейтип кетип жа-
тышканын айтпай кетїїгє болбойт. 
Анткени менен жетишпегени анык. 

Бул – алган билимге, окуп-
їйрєнгєнїбїзгє жараша болуп жат-
пайбы. Ар бир дарттын єзїнїн док-
туру бар дегендей... Канчалык мык-
ты врач болуп турса да, єз адисти-
гинен тышкаркы дартты дарылоодо 
кемчилик кетирип коюусу мїмкїн. 
Себеби, аны окуп-їйрєнгєн эмес да. 

- Бул дартты кантип дарылай-
сыўар?

- Сєєк кулгунасы менен келген-
дердин єзїнїн клиникасы болот: 
бутун же колун кокустатып алышат 
(травмадан кийин), тиштин карие-
си, ириў жарааттары, ар кандай ви-
рустук оорулар  менен ооруп туруп,  
кан аркылуу денедеги чоў муундар-
га барып, ошол жерлерде оору кур-
чуйт,  муундар шишийт, температу-
расы жогорулайт. Остеомелиттин – 
єтє курч эмес, курч, єнєкєткє айлан-
ган тїрлєрї бар. Сєєк кулгунасында 
температурасы жогорулап, шишип, 
балдар карматпай ыйлап, кыймыл-
аракети да чектелип калат. 

- Аларды дарылоо оор болсо 
керек... 

- Ар бир оорулууга жекече мами-
ле жасоо керек. Беш жашка чейин-
ки балдардыкын ошол кулгуна бол-
гон жерин тилип (кесип), ириўди 
чыгарабыз. Анткени, жаш куракка 
жараша сєєктєрїнїн єзгєчєлїктє-
рї бар. А алты жаштан кийин сєєк-
тєн ары чучукка тїтїк коюлуп, чу-
чукту жууп туруу керек. Себеби, 
бул процесс (сєєк кулгунасы) не-
гизинен сєєктїн чучугунда єєр-
чїйт. Кан менен кирип туруп ошол 
жерде єєрчїп, анан, сєєк ичиндеги 

басым чыўалганда, балдар чыда-
бай ыйлайт, кол тийгис болуп сыз-
дайт. Сєєк ичинде атмосфералык 
басым 50-60 болсо, ооруп калган-
да –  350гє чейин кєтєрїлїп кетет. 
Мындайда бала кол тийгизбей ча-
балактап калат, температурасы кє-
тєрїлїп. Алты жаштагы бала ушин-
тип ооруп келип калса, сєєгїн те-
шип туруп, ийне коюп, ириўдерин 
агызыш керек. Кїнїгє сєєк канал-
часын антисептикалык суюктуктар, 
антибиотиктер менен жууп, сєєктї 
сактап калса болот. Кечигип кал-
ган болсо, ал ириў сєєктїн чел ка-
быгын тээп салат да, сєєк єзїнїн 
азыктануусунан кол жууйт. Сєєк – 
чел кабык аркылуу азыктанып ту-
ра турганын баары эле биле бериш-
пейт эмеспи... мындайынча айткан-
да, челдеги кан тамырлар аркылуу 
азыктанат. Азык барбаса, ал жер 
чирип, ириўдей баштайт, сєєк ун-
дай болуп майдаланып, эзилип ке-
тет. Мындай фактылар абдан кєп. 
Бул – сєєктїн єспєй калышы ме-
нен коштолот.  

- Бул ошол замат эле билине-
би?

- Жок, рентгенологиядан 21-кїнї 
гана кєрїнєт. Ага чейин симптом-
дору менен гана байкайбыз. 

2012-жылдар бекен... мен де-
журстводо турганда бир кызды 
алып келишкен, бутуна шакшак 
коюп коюшуптур. Кыз баса албай, 
буту кїпчєктєй болуп шишип кет-
кен. Кєрсє, окуя мындай болуптур: 
їйїндє ойноп жаткан кыз бир нер-
седен секирип тїшїп, бутун кай-
рып алат, анан буту шишип кетет. 
Бир кїн єтєт, эки кїн єтєт... анан 
кызды сыныкчыга алып барышат. 
Сыныкчы кыздын бутун ушалап, 
чоюп, анан “сынып калыптыр” деп 
шакшак салып коёт. Дагы эки-їч кїн 
єткєн соў, шишиги тээп, температу-
расы жогорулап, кыз чыдабай калат. 
Кайра баягы сыныкчыга алып ба-
рышса, ал  “менин колумдан келбейт, 
шаарга, доктурларга алып баргыла” 
дейт. Ошентип, бизге алып келет. 
Мен ал кыздын бутун тилип, ириў-
ди толук чыгарып дарылай башта-
дым. “Менин айткандарымды кыл-
саўар, толук айыгып кетет” дедим. 
Ата-энеси, кичинекей кыз да менин 
кєрсєтмєлєрїмдї толугу менен ат-
карышты. Азыр ал кыз – студент, 
чуркап жїрєт.

Дагы бир жолу Дархандан бир 
баланы алып келишти. Ат минип 
жїрїп бутун кайрып алыптыр. 
Ата-энеси сыныкчыга алып барат, 
ал шакшак салып Ак-Суу курорту-
на жиберет. Ал жерден бала бутун 
ысык сууга салып, биротоло болбой 
калат. Баланы Кара-Кол шаарына 
алып келсе, ал жерде балдар хи-
рургу жок экен, чоўдорду дарыла-
ган хирургдар бутун тилип, ириў-
ди агызышат. Анда да баланын аба-
лы жакшырбай, сєєктєрї кєрїнїп 
калгандыктан бизге замбилге са-
лып алып келишпедиби... азыр ал 
бала да студент. 

- Демек, єз убагында кайры-
лыш керек экен да...

- Убагында кайрылышса, сєєктїн 
єзїнє ийне сайып, процессти ток-
тотуп калууга аракеттенебиз... ан-
дан ары дарыланууну улантабыз. 
Албетте, убагында кайрылгандарга 
оўой, кичине кечигип калган бал-
дардыкы кабылдап кетет. Орга-
низмдин 95 пайызы суудан турат 
да, анан ал суу жол, кєўдєй жер та-
былса эле, ошол жерге толо берет. 
Ириўдеген суюктуктун сєєктєн 
чыккан тешикчесин медициналык 
тил менен айтканда - “хроническая 
форма со свищем” деп коёт, ал єнє-
кєт формага айланып кетет... ал эми 
сєєктїн бєлїнїп калган жансыз бє-
лїкчєсї “секвестр”(мед.),  аларды 
алып салмайынча, дарттын єєрчїї 
процесси токтобойт. Бул процесс 

токтогондон кийин жарым жыл, 
бир жылдан кийин гана “реконст-
рукциялык” (мед.) –  анатомиялык 
калыбына келтирїї операцияла-
ры жасалат. 

- Операцияларды кимдер жа-
сайт?

- Эми, кичине жана оўой опера-
циялар болсо, мен єзїм жасайм. 
Айрым учурларда, чоў жана та-
таал операцияларды врачтар менен 
чогуу жасайбыз. Реконструкция-
лоочу Анатомиялык калыбына кел-
тирїї операцияларга травмотолог-
ортопед Садыков Улан Асанбекович 
келип жардам берет.

- Оорулууларга мамлекет та-
рабынан берилчї дары-дармек 
маселелери кандай?

- Дары-дармек жетиштїї. Физ-
дарылоо алат, айрым бир убактар-
да гана жетпей калган болбосо, ми-
салга, мамлекет витамин, жарым 
витамин, кальций менен байытыл-
ган дарылар менен камсыз кыла ал-
байт. Калган керектїї нерселердин 
баары бар. 

- Тамактандыруу маселеси 
кандай чечилет?

- Тамак маселеси жакшы чечил-
ген. Їч маал тамак берилет: эртеў 
менен, тїштє, кечинде. 

- Дагы кандай маселелер бар, 
мисалы жабдуулар...

- Сєєктїн кулгунасы негизинен 
рентгенге  тартуу, скопия менен 
кєрїї менен далилденет. Азыр му-
рунку рентгенибиз, жаўы санарип 
(цифровой) рентгенибиз да иштейт. 
Санарип рентгенде дарты бар жер 
даана, толук, так кєрїнєт.  Ушул 
жерден белгилей кете турган нерсе, 
кызматка жаўы келген директору-
буз Маймерова Гїлзат Шаршенбе-
ковна жаўы жабдуулар менен кам-
сыз кылууга аракеттенїїдє. Бардык 
кемчиликтерге кєўїл буруп, оўдоп-
тїзєє иштерин жїргїздї. Палата-
ларга жаўы керебеттерди, шкаф-
тарды, тумбочкаларды алып келип 
коюшту. Буюрса, эми кабинеттерди 
оўдоттуруп, заманбап жасалгалап 
берїї аракетинде. 

- Дагы кандай кєйгєйлєр бар?
- Бир эле кєйгєй – аймактарда: 

район, областтарда балдар хирург-
дарынын жетишсиздиги болуп ту-
рат. Анан да, жаш врачтарга жакшы 
шарттардын жоктугу. Ошон їчїн 
окууну жаўы бїткєн адис-врачтар 
аймактарга барышпайт. Дагы бир 
нерсе, педиатрияны бїткєндєр чоў-
дордун врачы болуп кетип калга-
ны да кєйгєй жаратып жатат. Ошол 
эле учурда єлкєбїздєн сыртка чы-
гып кеткен врачтар кєп. Анан калса, 
биздин врачтарды Казакстан, Ору-
сияда жакшы кабыл алышат. Алсак, 
менин єзїмдїн эле курсташтарым-
дын, тааныштарымдын кєбї Ору-
сияда иштеп жатышат. Ал жактын 
айлык акысы 60 миўден жогору. А 
эгер атуулдук алса, 120-150 миў 
рубль болот экен. Мени да чакы-
рышкан, туугандарымдан Сибир-
де иштегени бар. Ал жерде иштеген 
кыргыздар кєп. Биз баарыбыз эле 
кетип калсак, бул жакта ким иш-
тейт?! Ушул суроого келип такалып 
туруп калдым. Мамлекетибиздин 
абалына жараша, кыргыз элибиз-
дин кызыкчылыгы їчїн иштеши-
биз керек да. Ушул туулган жери-
бизде окуп бїттїк, билимин, тар-
биясын алдык. Эми мекениме ка-
лып иштеп берели деген ойго беки-
гем. Биз єз элибиздин ден соолугун 
карап, саламаттыгына кам кєрїш 
їчїн керекпиз. Мен єз кесиптеште-
римди ушуга чакырар элем.

- Элибиздин саламаттыгы-
нын сакчылыгына кам кєргєн 
мекенчилдигиўе ыракмат, иним. 
Тїйшїктїї ишиўе ийгиликтер-
ди каалайм. 

Карбалас БАКИРОВ

Медицина илимдеринин кандидаты Нураалы АМИРОВ: 

“ЄЗ ЭЛИБИЗДИН САЛАМАТТЫГЫНА 
КАМ КЄРЇШ ЇЧЇН КЕРЕКПИЗ”

Республикабыздагы Эне жана 
Баланы коргоо Улуттук 
борборунда кєп жылдардан 
бери їзїрлїї эмгектенип келе 
жаткан медицина илимдеринин 
кандидаты Амираев Нураалы 
Авазович єз кезегинде Жогорку 
Кеўештин Грамотасын жана 
“Саламаттыкты сактоонун 
отличниги” наамын алган.  
Учурда бул врачтын колунан 
дарыланып, ден соолугун 
чыўдап кетип жаткан 
балдардын саны оголе кєп. 
Їйїнє куландан соо болуп 
кайткан балдардын ата-
энелеринин алкышына ээ болуп, 
алган билимин, жалындаган 
жаштыгын жаш балдардын 
саламаттыгын сактоого 
арнаган ак халатчанга 
кайрылып, курган маегибизди 
окурмандарга сунуш кылууну эп 
кєрдїк.
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Дїйнє жїзїндєгї єлкєлєрдїн єт-
кєн тарыхын карай турган болсок, 
ар бир мамлекеттин єзїнчє єнї-
гїї жолу бар экендиги кєз алдыга 
тартылат. Ал эми кыргыз элинин 
тарыхы тууралуу айтканда, сєзсїз 
840-жылы тїзїлгєн  Улуу Кыргыз 
Каганаттыгы (УКК) эске тїшєт. 
УКК  Евразия аймагындагы зор 
кєчмєн империя болгон. Албет-
те, империя болгон жерде темир-
дей тартип орноп, бардык жагы-
нан єнїгїп, байлыгы, кїч-кубаты 
ашып-ташып турат. Кантсе да єт-
кєн тарыхыбыздан  сабак ала тур-
ган учурлар арбын.    

КЕМИДЖКЕТ 
– КЫРГЫЗ 
МАМЛЕКЕТИНИН  
БОРБОРУ БОЛГОН

“Кыргыздар кєчмєн эл болгон” 
дегенде эле ата-бабаларыбыздын 
мал багып жана жоокерчиликти 
кесип тутунуу менен бир жерден 
экинчи жерге тынбай кєчїп жїр-
гєнї кєзгє элестейт. Бирок, алар-
дын жер иштеткени (мисалы, та-
руу эгип), шаар курушканы туу-
ралуу кєп айтылбайт. Ошондой 
эле єз жазуусу болгондугу да бел-
гилїї. Маселен, биздин замандын 
X кылымдарында кыргыз мам-
лекетинин Енисей, Миў-Єзєн, 
Алтай, Саян,  Байкал,  Тува ж.б. 
аймактарын натыйжалуу бирик-
тирип турган  Кемиджкет деген 
борбор шаары болгону айтылат 
(“Худуд-ал-Аалам”, X кылым,  
фарс булагы:  Кем – Енисей, кет 
(кент) – калаа). Мындан сырт-
кары, дагы 3-4 шаары болгону 

Чынгыз хандын убагындагы та-
рыхый булактарда жазылып кал-
ган. Алтай, Енисей жактагы кыр-
гыздар колунан кєєрї тєгїлгєн, 
чебер темир усталардан болуш-
каны тарых барактарында кєп 
кездешет. Ал эми азыркы Кыр-
гыз Республикасынын аймагында 
тээ илгертен эле жїздєгєн шаар-
лар болгону тарых булактарын-
да жазылып калган. Мисалы, Ош 
шаарынын негизделгенине 3000 
жылдан ашык убакыт болду. Биз-
дин замандын VI–VIII кылымда-
рында азыркы Чїй облусунун ай-
магында 18 ири шаар болгону тары-
хый булактарда жазылып калган. 
Мындай фактылар єтє эле кєп.

Кыргыз элинин улуу тары-
хы – “Манас” эпосун карап кєр-
сєк, курал-жарактарды даярдоого 
акылман Бакай, Кошой бабалары-
быз зор маани беришкени баянда-
лат. Бул тууралуу “Манас жаўы-
рыгы” ТРКсынын башкы дирек-
тору, журналист-жазуучу Темир-
бек Токтогазиев “Айкєл Манастын 
курал-жарактары” деген чакан ки-
тебинде (“Улуу тоолор” басмакана-
сы, 2020-жыл) далилдїї факты-
ларды келтирген. 

АЙКЄЛ МАНАСТЫН 
КУРАЛ-ЖАРАКТАРЫ

“Жусуп Мамайдын вариантында 
тєкєр уста (токарь) Бєлєкбайдын 
темир эритїї ыкмасы керемет сї-
рєттєлгєнїн кєрєбїз:

“Таштар эрип кєлкїлдєп,
Кєк-жашыл тартып кєрїнєт.
Їстї кара чатырап,
Каймактап кыпын бєлїнєт.
Очоктогу темирдин,
Єзгєрїп єўї ар кандай
Ыраўы болсун сары май.
Сїзїлїп улам саргайсын,
Сїттєй єўї агарсын.
Жашылдап барып эпкини...
Каймактап їстї килкилдеп,
Асты кызыл жылтылдайт.
Орто жери ак-сары
Їч тїрлєнїп калганда,
Болот чыгат бїт баары!

Сому менен чыўасам,
Сугатын жакшы сугарсам...
Кєк айкын муздай мелтиреп,
Кєп даттанып кирдебейт.
Ийилип сынбайт, морт кетип,
Сымап болуп кубулуп,
Бетине жукпайт куюлуп”, - дейт. 

(ЖМ, Манас. “Шинжаў Эл бас-
масы”, 2004-жыл, 46-бет)  

Жогорудагы саптардан байыркы 
замандарда эле ата-бабаларыбыз 
металлургия сырларын билип,  
эриген темирди мерчемдїї абал-
га жеткирип, андан жасалган ку-
ралдын бекем жана курч болу-
шу їчїн атайын ыкма-амалдарды 
колдонгонун кєрєбїз. Бабалары-
быз ташты эритїї аркылуу темир-
дин ар кандай сапаттарын бєлїп 
алары ушул саптарда даана ай-
тылууда. Кайсыл жердин ташы-
нын курамында металл бар эке-
нин билген байыркы кыргыздар 
аны эритип, тийиштїї акыбалга 
жеткирип, темири єзї бєлїнгє-
нї кєрїнгєндє, боркулдап  кай-
наган массаны ордунан козгобос-
тон очоктун оозун бекитип кєм-
дїрїп коюп, 40 кїндєн кийин га-
на “бышкан темирди” ачтырганы 
айтылат. Эриген темирдин їч ка-
бат болуп катканын кєргєн Бє-
лєкбай уста шакирттери менен 
эў їстїўкї катмарынан мылтык, 
ач-албарс кылычтарды, найза-
нын учтарын, айбалталарды жа-
сашат. Ортоўку катмарынан жоо-
керлердин баштарына кийе тур-
ган темир тулгаларды согуп жа-
сашкан. Ал эми ылдыйкы – їчїнчї 
катмарынан коло, коргошун, чоюн 
бєлїп алышкан. Алардан тийиш-
тїї куралдарды жана чарбага ке-
ректїї болгон буюм-эмеректерди 
даярдашкан. 

КЫРГЫЗДАР ОРТО 
КЫЛЫМДА ЭЛЕ 
ТЕХНИКАЛЫК 
ИЙГИЛИКТЕРГЕ 
ЖЕТИШКЕН  

Кытайдын байыркы тыўчылары 
кыргыздардын металл эритїї иш-
каналарында кандай курал-жарак 
жасалып жатканын, ал ишканалар-
дын иштєє тартиптерин билїїгє 
аракеттенишкен. Ал боюнча жа-
шыруун чиймелерди тартып, ар-
хивде калтырышкан. Кытай ар-
хивинде сакталган ошондой сї-
рєттєрдїн биринде кыргыздар-
дын орто кылымдагы темир эри-
тїї учуру тартылган. Анда таш 
эриткен мешти їйлєгєн зор кєє-
рїк  механикалык тїзїлїштє жа-
салганы таўгалдырбай койбойт. 

Ал кєєрїк тегирмен сыяктуу ата-
йын каналда агып келген суунун 
кубаты менен иштей турган тїзї-
лїш аркылуу мешке шамал їйлєп 
турган. Орто кылымдарда эле ба-
баларыбыз техникалык жактан 
ийгиликтерге жетишкендигин 
орус окумуштуулары да тастык-
таган. Алар  байыркы кыргыз ку-
ралы негизинен асмандан тїшкєн 
метеорит таштардан жасалганын 
да аныкташкан.

“Манастагы” металл иштетїї 
ыкмасы манасчылардын фанта-
зиясынан жаралганы курулай сї-
рєттєє эмес экенине орус окумуш-
туусу Л.Н.Гумилевдин изилдєє-
лєрїндєгї тємєнкї аргументтер-
ди келтирїї жетиштїї болот. Ал 
байыркы мезгилдердеги кыргыз 
металлургиясы тууралуу мын-
дай деп жазган: “Эў жогорку са-
паттагы  темирден алтайлык ус-
талар жалгыз миздїї бычактар-
ды, балта-чотторду, їзєўгїлєрдї, 
ооздуктарды, шамшарларды, ий-
ри кылычтарды, жаанын жебеле-
рин, найзанын учтарын, ошондой 
эле эки тїрдїї – асма жана тулга-
луу казандарды жасашкан. Кен ка-
зып, металл эритїї байыркы за-
манда азыркы Тува аймагында да 
жїргїзїлгєн. Анда металл эритїї 
менен эле алектенишпестен алтын, 
кїмїш, коло, жезди да  эритип 
алышкан. Улуу Кыргыз Кагана-
тынын борбордук аймагы болгон 
Хакасиянын кєп жеринде металл 
эритишкен. Карагай єскєн токой-
лордун дээрлик баарында кыргыз-
дардын металл эритїї ишканалары 
болгондугу аныкталган. Алтайда-
гыдай эле мында эмгек куралда-
ры менен катар аскердик курал-
дар – кылычтар менен шамшар-
лар, ошондой эле ат жабдыктары-
нын бєлїктєрї жасалган” (Л.Н.Гу-
милев, “Древние тюрки”, Москва, 
АСТ, 2004, 74-бет).

Жогорудагы баалуу  маалымат-
тарга таянсак, темир, алтын, кї-
мїш, коло, жезди иштетїї – кыр-
гыздардын байыркы ата кесиби 
экен. Андан сырткары, суу тїтїк-
тєрї бар кооз шаарларды куруш-
кан, єз жазуусу болгон. Ошондук-
тан, биз єзїбїздї “кєчмєн элбиз” 
деп эле отурукташкан цивилиза-
циядан оолак кармай бербейли.

Азизбек ЧАМАШЕВ

Єнїгїїнї єзїбїздєн издейли

Кызык экен, окуп кой

Кытайдын Юньнань про-
винциясында жайгаш-
кан Яньцзинь уезди дїй-

нє жїзїндєгї бирден-бир эў кууш 
шаар болуп эсептелинет. Ал же-
тїїгє кыйын болгон бийиктик-
теги тик аска-зоолуу жана калыў 

жашыл токойлуу коктунун ичин-
де жайгашкан. Бул шаарды орто-
сунан ийри-буйру болуп экиге бє-
лїп аккан киргил тоо дарыясынын 
эки тарабында бири-бирине кы-
напталып жанаша жакын салынган 
кєп кабаттуу турак їйлєрдїн, ж.б. 

имараттардын узун катарлары со-
зулуп кете берет. Анын эў эле кууш 
жери 30 метрди, ал эми жайыгы-
раак аймагы 300 метрге жакынды 
тїзєт. Эки жээкти теў аралап єт-
кєн бирден гана жол болсо да алар-
ды бириктирип туруучу кєпїрєлєр 
да саналуу болуп саналат. Ушундай 
жерге кимдер барып жашайт болду 
экен деп да ойлоносуў. Эў кызыгы, 
аталган шаарда 400 – 450 миўдей 

адам жашаарына ишенип-ишенбей 
да кетесиў.

Яньцзиндеги жердин ар бир мет-
ри маанилїї жана баалуу болгон-
дуктан ага сарамжал мамиле жаса-
луу менен бардык їйлєр кєп квар-
тиралуу жана бийик кабаттуу бо-
луп салынат. Ушул себептен улам 
турак їйлєрдїн дарыянын жээк-
теринде турганы кадыресе кєрї-
нїштєй кєрїнєт. Суунун деўгээли 

кєтєрїлгєн маалда їйлєрдї суу 
каптап кетпєєсї їчїн аларды бир 
нече метр бийиктиктеги ичке тїр-
кїктєрдїн їстїнє курушкан. Мы-
на ушундай климаттык жана жара-
тылыштык кыйын шарттарга, бул 
шаарга келїїчї бир гана жол бар 
экендигине, татаал инфратїзїмї-
нє, алыстыгына жана салыштыр-
малуу жетїїгє кыйындыгына ка-
рабастан бул калаадан башка жак-
ка кєчїп кетїїнї каалагандардын 
жокко эсе экендиги таў калтырат. 
Муну жергиликтїї тургундар єз 
шаарын сїйє тургандыктары жа-
на аны таштап кетїїнї каалашпа-
гандыктары менен тїшїндїрїшєт. 
Анткени, “Туулган жердин топура-
гы алтын” дегендей эле ата-бабаў 
жашаган, киндик каныў тамган, 
балалыгыў єткєн, жашоо кечирип 
жана иштеп жаткан калаа менен 
тагдырыў тамырлаш болуп, ан-
дан єткєн ыйык, кооз жана жай-
луу жер жок болоорун ушул шаар-
дын жашоочуларынын мисалынан 
деле айкын баамдап-билсек болот.

Таалайбек ТЕМИРОВ

ДЇЙНЄ ЖЇЗЇНДЄГЇ 
ЭЎ КУУШ ШААР



Жашайт элеў сен тоолордо,
Жазат элеў жасалмасыз ырларды.
Ырдайт элеў жарык, кїўїрт дїйнєнїн,
Жалаў ак кар, жалаў жамгыр кечтерин.

Ак элеў сен, ак дїйнє элеў,
Айталбаган сєздєрїў да ак эле.
Айтып койгон сєздєрїў да ак эле.
Топурактан бїтпєгєн бу турпатыў 
Турар эле тумандан да иргелип.

Бир кїн келээр, бир кїн келип,
Турмуш сага сїйлєттїрєт
Кєздєрїўє жарашпаган сєздєрдї,
Тартып алат сенден деўиз толкунун,
Тартып алат жїрєгїўдї дїкїлдєк.
Унутасыў болгонуўду ымыркай,
Унутасыў бєлєнгєнїў бешикке...

Деўиз болбой каласыў сен бир кїнї,
Оюнчугу болосуў сен шамалдын.
Кєп жыл бою талаа болуп ыргалып,
Тонолосуў кыштын муздак суугуна,
Тазарасыў кыштын таза жытынан.
Деўиз кирет шондо сенин тїшїўє...
Ошондо согуп баштайт кайра жїрєгїў.

Азыр эмес, азыр эмес каралдым.
Ошондо келгин жолугууга
Айтып бергин балалыкты
Ырдап бергин мен жактырган ырларды
Ачкын мага жїрєгїўдї
Єзїўє-єзїў ача элек.

Азыр эмес, азыр эмес каралдым...

Д....га

ÛÐÄÛÍ ÆÎËÓ
ÒÀÒÀÀË ÆÎË

Кудайберди кызы Айзат Жусуп 
Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университетинин кыргыз 
филологиясы факультетинин 

1-курсунда окуп жатат. Бирок, ал  
мектепте окуп жїргєн кезинде эле 
поэзия сїйїїчїлєргє жаш акын катары 
таанылып калган. Айзаттын ырларына 
баш сєз жазып, ага ак жол каалоо ниети 
менде мындан эки жыл мурда эле пайда 
болгонун айта кетейин. Анын убак-сааты 
эми келди кєрїнєт.
“Ак ыр” формасында жазылган ырларын 
адеп фейсбуктан окуганымда мен аны 
калеми тєшєлїп, кадыресе калыптанып 
калган акын катары кабыл алдым. 
Бирок, Айзаттын мектеп окуучусу 
экенин билгенимде, чынын айтайын, таў 
калганымды жашыра албадым.  Анткени, 
анын ырлары тєрт сап ырды там-туў 
уйкаштырган їйрєнчїк жаш акындардай 
эмес, болгондо да “ак ыр” формасында 
жазылган чыйрак ырлар эле. Адатта 
акындар “ак ырга” калеми тєшєлїп, 

поэзияда аздыр-кєптїр єз жолун, їнїн 
таап,  уйкаш ырдын формасына сыйбай 
калганда, ой-чабыты эркин сабалай 
учкан ички руханий муктаждыктан кийин 
келишет. Ошондо да таланты, даярдыгы, 
дарамет-кїчї жеткендер гана батына 
алат. Анткени, ак ырдын єзгєчєлїгї, 
табияты башкараак. Кудайберди кызы 
Айзат “ чї” дегенде эле  “ак ырдан” 
баштады жана анын бул аракети тилекке 
жараша, оўунан чыкты.
Айзатты алдыда зор келечек кїтїп 
турганына ишенем. Ырдын жолу татаал 
жол экенин унутпа, Айзат! 

ЄМЇРБЕК ТИЛЛЕБАЕВ,
акын.

Билесиўби?
Билбейсиў сен.
Билбегениў дурустур.
Мен унчукпай жашаганды їйрєндїм,
Сага дагы, Кудайга.
Ачканга да жїрєгїмдї 
Сага гана,
Анан жалгыз Кудайга.

Билесиўби?
Билбейсиў сен.
Аялмын мен - 
аял деген жакшы атымдан,
Аруу деген ак атымдан
 аттап кетпеген.
Текеберлик мїнєз эмес,
Текеберлик тереўдик.
Унчукпастан кыйкыруу,
Унчукпастан жактыруу.

Батперектей,
Бариктердей дїйнємїн.
Батперектей дирилдек,
Бариктердей їшїкчєєл.
Бїгїн ошол батперектей дирилдеди жїрєгїм.
Бариктердей їшїдїм.

Кичирейип-кичирейип баратасыў
Кандай їлкєн дїйнє элеў.
Бїгїн жааган кардан жаш элеў.
Кечээ жааган жаандан таза элеў.
Деўиз элеў бир ууртам.
Асман элеў бир їзїм.
Аярладым эле сени
бекем кармап колума.

Бешик дїйнєм!
Бейпилдигиў бузбайын.
Бейпил жерде,
Бейпил кїн єткєр.
Мен єзгєрбєйм,
Дайымкыдай кєздєрїмдї
кїлкїм менен жашырып,
Сени аз эстеп,
Єзїмдї кєп унутам...

Сага берет тагдыр єзї ийилип,
Мезгилдерге сен чєгєлєп бересиў.
Сага келип сулуу кыздар 
Сенин аппак,
Сенин аптап дїйнєўї,
Сїйїї билбес кучагында єлтїрєт.
Єлєт дїйнєў,
Єлєт мага жазган каттарыў.
Єлєт сїйїїў ырларда эмес
Ким бирєєнїн койнунда.
Тирилте албайт сени муздак сїйїїлєр.
Тєрєлбєйсїў тунук болуп эч кимден...
Сени эч ким Деўиз жигит атабайт,
Деўиз болуп тєгїлбєйсїў эч кимге.

Батперектей дирилдедим,
Бариктердей їшїдїм.
Унчукпастан сїйєм сени,
Унчукпастан  жек кєрєм.

***
Мен кетемин жакында,
Калаага тїтїн менен туман толгон.
Калаага тоолору жок,
Оорусу кєп.
Сен каласыў тоолордун арасында,
Ак бойдон, таза бойдон...

Їйрєнєсїў тиктегенге дїйнєнї 
тоолордун кєзї менен.
Тоолордун їнї менен
жазасыў таза ырларды.

Кудайдын кєзї менен караганда
бактылуусуў! 
Бакытсыў - башкаларга берилген энчиленип
А магачы?
Бакытсыў кескиленген.
Жарыксыў жїз бєлїнгєн.
Деўизсиў тїшїмдєгї.

Эми мен,
Тїшїмє деўиз кирбей,
Жазамын унчукпаган Асман ырын,
Жазамын сїйлєбєгєн талааларды,
Жазамын эстеликтер жєнїндє 
ыйлай албас.
Жазамын окулбаган китептерди.

Деўизим,
Делбиреткен їнїўдї мен,
Ырыўды єзїў эмес,
турмуш жазган
Жїрєгїў мен тыўшаган,
Кетемин кичинекей,
Кичинекей жїрєгїмє батырып.

Сен мени алып салгын турмушуўдан,
Силкип сал жїрєгїўдєн алпейим бир.
Мен сага сїйїї эмес,
Болгонмун тандоолордун мекениндей 

Мен кетемин жакында,
Калаага тїтїн менен туман толгон.
Сен каласыў тоолордун арасында
Ак бойдон, таза бойдон...

АЙЗАТ КУДАЙБЕРДИ КЫЗЫ

ООРУГА 
ЧАЛДЫКПОО ЇЧЇН 
КЄНЇГЇЇЛЄРДЇ 
ЖАСАП ТУРУЎУЗ

Кыймылсыз бир орунда отуруп 
иштєє организмдеги кєптєгєн 
олуттуу оорулардын  себеби бо-

луп саналат. Кєпчїлїгїбїз жумуштан 
эс алуу учурунда жаўылыктарды окуп, 
социалдык тармактарды барактап же 
жєн эле телефон менен сїйлєшїп отура 

беребиз. Мындай учурда организм эс ал-
байт. Психикалык жактан адамдын мээ-
си бошобогон бул эс алуудан кийин чар-
чоо басылбай кайра кїчєйт. Кыймыл-
сыз жашоо - остеохондроз жана таяныч-
кыймыл аппаратынын башка оорулары, 
жїрєк-кан тамыр системасынын оорула-
ры, иммунитеттин тємєндєшї, тамак си-
ўирїї кєйгєйлєрї, ашыкча салмак кошуу, 
флеберизм, эстетикалык кєйгєйлєр (те-
ринин жана чачтын начарлашы, целлю-
лит, єўдїн кубаруусу) жана башка оору-
ларга алып келет. Бул ооруларга чалдык-
поо їчїн жумуш учурунда ар кандай кє-
нїгїїлєрдї жасап туруу керек. 

Замандын талабына ылайык азыр кєп-
тєгєн жумуштар отуруп иштєє менен єтєт. 
Оорулардын алдын-алуу їчїн 8-10 саат 

иштеген жумушун бардык эле адамдар 
єзгєртє албайт. Ошондуктан сиз єзїўїз-
дї єзїўїз кєзємєлдєўїз. Мисалы, иштеп 
жаткан жериўизде туура отурганыўызды, 
кєзгє жана дене-мїчєўїзгє кєнїгїїлєр-
дї жасоону, ичип жаткан тамагыўызды 
дайыма кылдаттык менен карап туруўуз.

ЖАШООНУ 
СЇЙГЄН ШАЙЫР 
АДАМДАР МЕНЕН 
ДОС БОЛУЎУЗ
1. Єзїўїздїн маанайыўызды кєзємєл-

гє алыўыз. Мыкты маанай - эў маа-
нилїї нерсе. Аны мїмкїн болушунча 
узакка сактаганга аракет кылыўыз. 
Бир нерсеге ачууўуз келген учурда 
єзїўїздї кармап, ашыкча сїйлєбєй, 
онго чейин санаўыз.

2. Эч ким менен урушпаўыз. Бирєєлєр-
гє тийишпеўиз жана сизге башка-
лардын тийишїїсїнє да жол бербе-
ўиз. Сиздин ачууўузга тийгендердин 
сєзїнє жооп кайтарбай эле коюўуз.  
Ага таарынуу - болгону нервиўизди 
болбогон нерсеге коротуу.

3. Баарын ичиўизге катпаўыз. Сизди 

тынчсыздандырып жаткан нерсенин 
баарын єз учурунда тиешелїї адам-
га айтып, чечишип алыўыздар. Уба-
гында айтылбай калган сєз кийин 
сєзсїз тїрдє карама-каршылыктарга 
жеткирет. Мындайга жол бербеўиз.

4. Кєбїрєєк жылмайыўыз.  Кїлкї - бул 
маанайды чагылдыруучу эле нер-
се эмес, кєнїгїї да болуп эсептели-
нет. Анткени, ал кан айланууну, та-
мак сиўирїїнї жакшыртат. Айлана-
чєйрєўїздєгї адамдар сиздин жа-
шооўузда чоў роль ойнойт. Андыктан, 
тїнт, мїнєзї оор адамдардан алыс бо-
луўуз. Жашоону сїйгєн, шайыр, ачык 
кєўїл адамдар менен дос болуўуз. 

5. Дайыма жумуш менен алек болуўуз. 
Жумушу бар адам - бактылуу адам. 
Анын бирєє менен урушканга, ушак-
ташканга, кайгырууга убактысы бол-
бойт. Иш менен алек болгон адамдын 
жашоосу ар дайым кызыктуу.

6. Ашыкча сарсанаага батпаўыз. Сар-
санаа болуу кєп адамдарда адат бо-
луп калган. Кыжаалат болгонуўуз эч 
нерсеге жардам бербейт. Болгону ал 
сиздин кїчїўїздї гана  алат. Кандай-
дыр бир аракет жасоо керек болгон-
до кїчїўїз жок калат.

Даярдаган  
Айтолкун БАДЫРОВА

Пайдалуу кеўеш
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Келечек алдыда

ТЕЛЧИГЇЇ 
ПИШПЕКТЕН 
БАШТАЛГАН

Кыргыз жергесиндеги биринчи 
футболдук мелдеш мындан жїз 
жыл мурун 1921-жылы 21-мартта 
єткєн экен. Мына ушул кїндєн 
тарта єлкєбїздїн футбол тары-
хы башталган тура. Бул футбол-
дук мелдеш Пишпек шаарынын 
командасы менен Верный (азыр-
кы Алматы) шаарынын коман-
даларынын ортосунда єтїптїр. 
Тилекке каршы Пишпектин ко-
мандасы Верныйдан келген ко-
мандага 3:1 эсебинде утулуп кал-
ган. Бирок, ал оюнда кимдер ой-
ногондугу, кимдер алгачкы кар-
лыгачтардан болгондугу белги-
сиз бойдон кала берген.

20-30-жылдары кыргыз футбо-
лунун талаптагыдай инфраструк-
турасы болгон эмес, анын єнї-
гїшї чаржайыт болгон. Футбол 
оюнунун республикабызда дїр-
кїрєп єнїгє башташына Улуу 
Ата Мекендик согуштун жылда-
ры, б.а. борборубуз Фрунзе шаа-
рына Россиядан, Украинадан за-
воддордун, алар менен кошо жу-
мушчулардын б.а. футболдун чы-
ныгы фанаттарынын кошо эва-
куацияланып келиши тїрткї бо-
луптур. Ошондон тартып борбор 
калаабызда футболдук коман-
далар тїзїлїп, футбол жанда-
на баштаган. 1946-жылы Фрун-
зе шаарынын командасы Орто 
Азия чєлкємїндєгї футболдук 
мелдештерге катышкан. Албет-
те ийгилик дароо эле келе койгон 
эмес. Ошондо биздин команда єз 
тайпасында акыркы орунду ээле-
ген. Бирок, андан кийинки мел-
дешке Фрунзе шаарынан эки ко-
манда катышып, Фрунзенин “Ди-
намо” командасы 9 команданын 
ичинен 5 орунду камсыз кылган. 
Ал эми 50-жылдары союздук би-
ринчиликтин Б классында кыр-
гыз футболу “Трудовые резервы”, 
“Искра” жана “Спартак” команда-
ларын союздук биринчиликтин Б 
классына алып чыккан. 

“АЛГАНЫН” 
ЖАРАЛУУСУ ЖАНА 
ГЇЛДЄЄ ДООРУ

1960-жылдан тартып кыргыз 
футболу Фрунзенин “Алга” ко-
мандасынын аты  менен тыгыз 
байланышта болуп калды. “Ал-
га” тїзїлгєн эле жылы Б классы-
нын экинчи зонасында 5-орун-
ду ээлеген. Андан кийинки жы-
лы фрунзеликтер экинчи орун-
ду ээлешип, А классында ой-
ноого мїмкїнчїлїк алышкан. 
“Алганын” тарыхындагы эў чоў 
ийгилик 1967-жылы жаралган. 

Бул жылы республиканын негиз-
ги командасы биринчи союздук 
лигада чынында жогорку деў-
гээлдеги оюнду кєрсєтїп, їчїн-
чї орунду ээлеген болчу. Анда 
“Алгага” фрунзеликтер гана эмес, 
бїт республиканын футбол ыш-
кыбоздору тїп кєтєрїлє кїйєр-
мандык кылган. Бирок, СССР-
дин жогорку лигасына чыгышы-
на болгону 1 упай гана жетпей, 
кыргыз футбол кїйєрмандары 
катуу єкїттє калышкан. Мын-
дай мїмкїнчїлїк качан келет 
деп баш мыкчышкан. Чынында 
ошондогу “Алга” командасында 
эў жогорку деўгээлдеги чебер-
чиликти кєрсєткєн, футбол кї-
йєрмандарына унутулгус оюн-
дарды тартуулаган Юсуп Мусаев, 
Геннадий Мерзликин, Борис                                                       
Стрельцов, Пётр Шубин, Ми-
хаил Тягусов, Григорий Шев-
ченко, Зарлык Султанов сыяк-
туу футболчулардын ысымдары 
кыргыз футболунун тарыхында 
тїбєлїк сакталып калары кїмєн 
жаратпайт. Бул футболчулардын 
баарына “СССР спортунун чебе-
ри” наамдары берилген. Биз ан-
да мектептин окуучулары болчу-
буз. Ошондогу “Алганын” атак-
туу футболчуларынын сїрєттє-
рїн “Кыргызстан пионери” гези-
тинен биринчи ирет кєрїп, сук-
танган элек. Тилекке каршы жо-
горуда аты  аталган “Алганын” 
футболчуларынын бир тобун жо-
горку лигадагы командалар єздє-
рїнє чакырып алышкан.

1967-жылы кыргыз футболу-
нун тарыхында дагы бир маа-
нилїї окуя болгон. Ош шаа-
рынын жергиликтїї “Шахтёр” 

футболдук командасынын ба-
засында “Алай” командасы тї-
зїлїп, бул команда узак жыл-
дар бою республиканын экинчи 
кїчтїї командасы болуп келген 
болчу. “Алай” командасынын со-
веттик мезгилдеги эў чоў жетиш-
кендикти 1991-жылы жараткан 
экен. Ал СССРдин акыркы чем-
пионатынын экинчи лигасынын 
8 зонасында 7 орунду ээлеген. 

АЛМАЗ ЧОКМОРОВ XX 
КЫЛЫМДЫН МЫКТЫ 
ФУТБОЛЧУСУ АТАЛГАН

Єткєн кылымдын 70-жылда-
рынын башынан тартып “Ал-
гага” жаўы муундагы футбол-
чулар келе баштаган. Мурунку 
муундагылардын ордуна келген 
Марс Чокморов, Алмаз Чокморов, 
Александр Канцуров, Евгений Но-
виков, Александр Агеев, Василий 
Чмырь, Владимир Орешин сыяк-
туу футбол чеберлери кєп жыл-
дар бою “Алганын” намысын кор-
гошкон. Бул оюнчулардын арасы-
нан Алмаз Чокморов XX кылым-
дын мыкты оюнчусу деп табылган. 
Мен да Алмаз Чокморовдун “Алга-
дагы”  оюнун кєп кєрїп калдым. 
Чынында Алмаз Чокморов ойноо 
чеберчилиги мыкты, команданы 
алга сїрєгєн чыныгы лидер ча-
буулчу болчу. 

Жалпысынан алганда “Ал-
га” биринчи союздук лигада 13 
сезонду єткєрїп, 1976-жыл-
дан тартып анда таптакыр ой-
ногон эмес. 80-жылдарда союз-
дук лигага чыгуу їчїн теў тай-
машкан атаандашы Фергананын 

“Нефтчи” болуп келген. Ар бир 
сезондо “Алганын” союздук ли-
гага чыгууга саналуу гана упай-
лар жетпей калып жїргєн. Ал 
учурдагы “Алганын” курамында 
Сергей Фокин, Камол Тойчиев, 
Юрий Гудименко, Асыл Мому-
нов, Нематжан Закиров сыяктуу 
булгаары тобунун чеберлери ой-
ношкон. 

КЄЗ КАРАНДЫСЫЗ 
ЄЛКЄНЇН КЄЗ 
КАРАНДЫСЫЗ 
ФУТБОЛУ: 
ИЙГИЛИКТЕР ЖАНА 
ООШ-КЫЙЫШТАР

Кыргыз Республикасы єз ал-
дынча кєз карандысыз мамле-
кет болуп таанылгандан кийин 
кыргыз футболу да тїп тамы-
рынан єзгєрїїгє дуушар болду. 
Эми Кыргыз Республикасынын 
футбол боюнча єзїнїн курама ко-
мандасы боло турган болуп кал-
ды. 1992-жылы 25-февралда Кыр-
гыз Республикасынын кєз каран-
дысыз футбол федерациясы тїзїл-
гєн. Ал эми 1994-жылдан тартып 
бул федерация Эл аралык футбол 
федерациясынын (ФИФАнын), 
Азия футбол федерациясынын                                                     
(АФКнын) толук укуктуу мїчє-
лїгїнє кабыл алынган. 

Футбол боюнча курама коман-
да кыргыз футболунун негизги 
жїзї болгондуктан эгемендїїлїк-
тїн жылдарындагы кыргыз фут-
болунун курама камандасынын 
басып єткєн жолуна кыскача 
токтоло кетели. КРнын Улуттук 
курама командасы ФИФАнын 
жана АФКнын эгидасы астын-
да єткєн бардык эл аралык мел-
дештерге катышып келет. Кура-
ма команданын эў ири ийгилиги 
катары 2006-жылы Бангладеште 
болуп єткєн мелдеште АФК ча-
кыруу кубогун жеўип алганды-
гын айтсак болот. Ошондой эле 
“Дордой” клубунун АФК прези-
дентинин кубогун жеўип алуу-
сун ири ийгилик катары баала-
нат. 2010-жылдардын башында 
кыргыз футболу оор учурду ба-
шынан кечирген. Ал учурда кыр-
гыз футболу дїйнєлїк рейтинг-
де эки жїзїнчї орундарда болуп 
келген. Алдыда кантип кыргыз 
футболунун рейтингин кєтєрїї 
милдети турган. 

КРЕСТИНИНДИН 
КЕЛИШИ КЫРГЫЗ 
ФУТБОЛУНУН 
ЖЕМИШИ

2012-жылы федерациянын 
башына Семетей Султанов 
келгенден тартып абал єзгєрє 

баштаган. 2013-жылы курама-
нын рейтинги 142-орунга жо-
горулаган. 2014-жылы улуттук 
курама команданын башкы ма-
шыктыруучусу милдетин ат-
карууга  Россиядан Александр 
Крестинин  чакырылат. Ал 
2010-жылы “Нефтичи” команда-
сынын капитаны, кийин коман-
данын оюнчусу жана машыкты-
руучусу болгон. Анда “Нефтичи” 
єлкєнїн чемпиондук наамын же-
ўип алган. Крестининдин кели-
ши менен кураманын оюну кес-
кин єзгєргєн. Мындан сыртка-
ры курама командага тышта ой-
ноп жїргєн оюнчулар тартылган. 
Мисалы, Германияда жїргєн Га-
ны Даниель єзї курамада ойноо 
ниетин билдирип, федерация-
га кайрылган. Андан кийин Ви-
талий Люкс жан Виктор Майер 
єлкєнїн курама командасында 
ойноого келишкен. Ошондой эле 
биздин курамага Ганалык фут-
болду мыкты ойногон, кыргыз 
єлкєсїн жакшы кєргєн Даниель 
Тэго келип кошулган.

2015-жылы КРнын курама ко-
мандасы 2018-дїйнє чемпиона-
тынын тандалма турнирине ка-
тышып, анда ал єз тайпасында 
беш команданын ичинен 3-орун-
ду ээлеген. Єз тайпасында їчїн-
чї орунду ээлегендиги їчїн ак 
шумкарлар Бириккен Араб Эми-
раттарында єтїїчї 2019 – Азия 
Кубогунун тандалма турнири-
нин финалдык бєлїгїнє каты-
шууга жолдомо алган. Азия Ку-
богу їчїн мелдешке жєнєєрдїн 
алдында кураманын башкы ма-
шыктыруучусу Александр Крес-
тинин бул турнирнирге катышып 
калуунун єзї чоў жетишкендик, 
Кубок їчїн алган тажрыйбанын 
єзї єлкєдє футболдун єнїгїшї-
нє ыўгайлуу шарт  тїзєєрїн бел-
гилеген.

ЖАШ 
ФУТБОЛЧУЛАР 
ЇМЇТ АРТТЫРАТ

Албетте єлкєдє футболдун 
єнїгїшїнє футбол боюнча рес-
публиканын биринчилиги чоў 
роль ойноору талашсыз. Фут-
бол боюнча КРнын чемпиона-
тына 9 команда катышып кел-
ген. Алардын ичинен Бишкек-
тин “Дордой” командасы 12 жо-
лу, Бишкектин “Алга” команда-
сы 5 жолу, Ош шаарынын “Алай” 
командасы 4 жолу, Бишкектин 
ЦАГ “Динамо” командасы 3 жо-
лу, Канттын “Кант-Ойл” коман-
дасы 2 жолу, Кадамжайдын “Ме-
таллург”, Кара-Суунун “Жаштык-
Ак-Алтын” командалары 1 жолу-
дан республиканын чемпиона-
тын жеўип алышкан.

Кыргыз Республикасында єс-
пїрїмдєр жана кыздар арасын-
дагы футбол да жигердїї єнї-
гїїдє. Балдар футболуна да кє-
ўїл бурулууда. Албетте спорт-
тун бул тїрї боюнча кєйгєйлєр 
да аз эмес. Бир жагынан машык-
тыруучулар жетишпесе, экинчи 
жагынан мамлекеттик колдоо 
жетишпейт. Бирок, менин же-
ке баамымда эл, коомчулук та-
рабынан футболго  кєўїл буру-
луп жатканына кїбє болууда-
быз. Мисалы, шаарларда боло-
бу, айылдарда болобу, жергилик-
тїїлєрдїн, демєєрчїлєрдїн кїчї 
менен кєптєгєн мини футбол та-
лаалары курулууда. Футбол та-
лаасында мыкты чеберчиликти 
кєрсєткєн таланттуу жаштары-
быздын бар экенин кєрїп жїрє-
бїз. Демек, бул сыяктуу жагым-
дуу жагдайлар биздин кыргыз 
футболунун келечеги бар экен-
дигинен кабар берет.

Абдимухтар АБИЛОВ

КЫЛЫМ КАРЫТКАН 
КЫРГЫЗ ФУТБОЛУ



2021-жылдын  14-декабры14
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Ñàòûøåâà Âåíåðà 
Ñàðûêîâíàãà òààíäûê 

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

ÈÍÍ 13006198400640,
 ÎÊÏÎ 27754342 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-794

Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí 
Ûñûê-Êºë ðàéîíóíóí 
Êàðà-Îé àéûëûíäàãû 
Øîòîåâ Áàðêàëáàñêà 

òèåøåë¿¿ æåð
 òèëêåñèíèí 

æåêå ìåí÷èê ê¿áºë¿ã¿ 
¹0009651

 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-004

ªçãºí ðàéîíóíóí Àê-Æàð à/º Áîëüøåâèê àéûëûíûí òóðãóíó 
Ìàìàòîâ Êàíàòáåê Ðûñêóëáåêîâè÷êå ðàéñòàòòàí 

æåêå èøêåðëèê áîþí÷à áåðèëãåí ê¿áºë¿êò¿í 
ÎÊÏÎ 28892566, ÈÍÍ 20505198801572 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-550

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ñåðèÿ 

×¹071258 íà èìÿ 
Äæóìàíàëèåâà Òèìóðà 

Æîëäîøáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-02

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ Òóðäèåâ 

ßðìóõàìåä Ìóçàôàðîâè÷ 
ÈÍÍ 21908196400027, 

ÎÊÏÎ 23213359 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-001

Èñìàèëîâ Ìèðëàí 
Àíàðáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 
×¹712795 (10.04.2017-æ.) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-194

Â ñâÿçè ñ óòåðåé óäîñòîâåðåíèÿ âðåìåííîãî 
ïîëüçîâàíèÿ Â¹041189 íà èìÿ Äàíèëîâîé Ìàðèíû 

Âèêòîðîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-003

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñ. àêòà ×¹623085, 

×¹623045 íà èìÿ 
Àéñàåâîé Ïàðèäû 

Êàéðàòîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûìè. 

Í-006

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òðóäîâîé êíèæêè íà 
èìÿ Íóðáàåâà Àéáåêà 

Àáäûìàíàïîâè÷à 
ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-998

ГАГН ПРИ МЭП КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ НЕДР 

¹ 
Ëîòà Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Âèä ïîëåçíîãî 

èñêîïàåìîãî Âèä íåäðîïîëüçîâàíèÿ Ìåñòîíàõîæäåíèå îáúåêòà Ïðèìå÷àíèÿ Ñòàðòîâàÿ öåíà 
îáúåêòà

1 Ó÷àñòîê áóðîãî óãëÿ 
«Âîñòî÷íûé Ñóëþêòà»

Áóðûé óãîëü ãåîëîãîðàçâåäêà Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñóëþêòà Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

665 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ó÷àñòîê Êàðà-Òàø Êâàðö Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû Àêñûéñêèé ðàéîí,
 Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

980 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ó÷àñòîê Êîê-Äæàí÷àê Êâàðö Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

1114 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ó÷àñòîê Æóçóìäóó Êâàðö Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû Àêñûéñêèé ðàéîí,
 Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

955 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ïëîùàäü Þæíîé 
ìåñòîðîæäåíèå 
Òàø-Êóìûðñêîå

Êàìåííûé óãîëü Ðàçðàáîòêà Íîîêåíñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Ðàçðàáîòêà 4550 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ó÷àñòîê Äîëîíî Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû Íîîêåíñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

2116 äîëëàðîâ ÑØÀ

Ó÷àñòîê Øèíãñàé Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå ðàáîòû Íîîêåíñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü

Òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

1957 äîëëàðîâ ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ãîðîäå Êåðáåí â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Àêñûéñêîãî ðàéîíà è 25 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñåëå Ìàñû 
Íîîêåíñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ 11.30 äî 11.50 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 20 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹227. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

Ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, òðåáîâàíèÿìè ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, à òàêæå èíîé èíôîðìàöèåé, êàñàþùåéñÿ àóêöèîíà ìîæíî îçíàêîìèòñÿ íà ñàéòå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: www.geology.kg 
è îáðàòèòñÿ ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (+1022), à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ, êàá. ¹210, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Ñ-790

НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ГРАЖДАН, ГПП «ЧОН-КЕМИН» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ИЗ ЗЕМЕЛЬ:
Нижне-Кеминского лесничества в кварталах №30; 31; 32; 

41; 42; 53 для озеленительных и рекреационных целей. 

Çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 31 äåêàá-
ðÿ 2021 ãîäà, ïî àäðåñó: ñ.Òîðò-Êóëü, àäìèíèñòðàöèÿ ÃÏÏ «×îí-
Êåìèí».

Ïî èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî 
òåëåôîíàì: (0701) 55-51-94, (0701) 56-56-63. Í-999

БОРОЛДОЙСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
КЕМИНСКОГО РАЙОНА 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ 
на предоставление в аренду придорожного комплекса 
Блок 1 и Блок 2 через конкурс (отбор лучшей заявки). 

Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû âäîëü òðàññû, íà 110 êì äîðîãè Áèøêåê-
Òîðóãàðò. Èìåþòñÿ: íàìàçêàíà, êîìíàòà ìàòåðè è ðåáåíêà, ïàðêî-
âî÷íàÿ ñòîÿíêà, äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà, ïðîâåäåíû ñàíóçåë è 
ñèñòåìà îòîïëåíèÿ íà òâåðäîì òîïëèâå:

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè ñîñòîèòñÿ 17.01.2022 
ãîäà â 10.00 ÷àñîâ â àäìèíèñòðàöèè Áîðîëäîéñêîãî àéûë îêìîòó, 
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Êåìèíñêèé ðàéîí, 
ñåëî Áîðîëäîé, óë.Àáèðîâà, 15. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0509) 44-44-10.
Ñ/Î-349

Жалал-Абад областынын Сузак районунун 
Таш-Булак айыл єкмєтїнє караштуу 

Ынтымак айылынын Эски-Арал участкасындагы №69 
контурунан 1 га жер аукционго коюлат. 

Àóêöèîí 2021-æûëäûí 21-äåêàáðü ê¿í¿ ñààò 15.00äº àéûë ºê-
ìºòò¿í èìàðàòûíäà ºòºò. 

Äàðåãè: Òàø-Áóëàê àéûë ºêìºò¿, Ä.Ìàõìóäîâ êº÷ºñ¿ ¹86.

ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ИНКАССАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НА 

ПОСТАВКУ АВТОМАШИНЫ:
1. Кузов седан, цвет белый или серебро предпочтительно, 

объём двигателя 2,5 куб. см.
- 1 ед. не ранее 2015 г. в.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê äî 16.00 ÷. 28 äåêàáðÿ 2021 ã.
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 

òåë.: +996 (312) 32-03-24 íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: aberdaliev@rui.kg.

"ЖИБЕК ЖОЛУ БАЗАРЫ" ЖЧКнын 
2021-жылдын 29-декабрына боло турган 5 жылдык отчеттук 

чогулушуна чакырабыз. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈÍÄÅÃÈ ÌÀÑÅËÅËÅÐ: 

1. "Æèáåê Æîëó áàçàðû Æ×Êíûí 5 æûëäûê îò÷åòó (äîêëàä÷û 
Ê.Ò.Êàðàãóëîâ)

2. "Æèáåê Æîëó áàçàðû Æ×Êñû ìåíåí ó÷ðåäèòåëäèê êåëèøèìäè 
ò¿ç¿¿.

3. "ÓÆÆ"äóí áàçàðûíûí êóðóëóøóíóí Äèðåêöèÿñûíûí êàðàìà-
ãûíàí "Æèáåê Æîëó áàçàðû" Æ×Êíûí áºë¿í¿ï ÷ûêêàíäûãûíà 
áàéëàíûøòóó ãåíïëàíäû ºçãºðò¿ï ò¿ç¿¿ æàíà è÷êè òûøêû èí-
âåñòèöèÿ òàðòóó ìàñåëåëåðè.

Ýñêåðò¿¿: Äèðåêöèÿíûí ãåíïëàíûíäà êºðñºò¿ëãºí ñîîäà ò¿é¿í-
äºð¿íº áîëãîí ñàòóó, ñàòûï àëóó êåëèøèìäåðèí ºçä¿ã¿í òàñòûê-
òîî÷ó äîêóìåíòòåðè, ªçãºí ÐÌÀíûí òîêòîìóí, ¿÷ òàðàïòóó êå-
ëèøèìäåðäèí ò¿ï íóñêàëàðûí àëûï êåë¿¿ñ¿ ìèëäåòò¿¿, ÷åò ìàì-
ëåêåòòå èøòåï æ¿ðãºí æàðàíäàðäûí èøåíèì ºê¿ëäºð¿ æàíà êàçà 
áîëãîí æàðàíäàðäûí óêóê óëàíòóó÷ó äîêóìåíòè ìåíåí êàòûøóóãà, 
ó÷ðåäèòåëäèê êåëèøèìäåðäè ò¿ç¿¿ãº áîëîò. 

Áàéëàíûø òåëåôîíó: (0778) 72-65-57. 

"Æèáåê Æîëó áàçàðû" Æ×Êíûí äèðåêòîðó Êàðàãóëîâ Ò.Ê.
Í-005

Ñ/Î-350

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНДА БОЛУП ЄТКЄН КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООНУН 
НАТЫЙЖАЛАРЫ ЖЄНЇНДЄ КАРА-СУУ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН ПРОТОКОЛУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñðïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 25-ñåí-
òÿáðûíäàãû ÏÆ ¹408 Æàðëûãû ìåíåí äàéûíäàëãàí Îø îáëóñóíóí Êàðà-Ñóó ðàéîíóíóí Êà-
ðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî áîëóï ºòò¿.

Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíäå ìàíäàòòàðäûí ñàíû 31äè ò¿çºò. Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøè-
íå øàéëîîíó ºòêºð¿¿ ¿÷¿í 1 áèðäèêò¿¿ øàéëîî îêðóãó æàíà 6 øàéëîî ó÷àñòêàëàðû ò¿ç¿ëãºí. 
Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîãî êàòûøóó ¿÷¿í 2 ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òà-
ëàïêåðëåðèíèí òèçìåñè êàòòàëãàí.

Øàéëîîãî øàéëîî÷óëàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçèëãåíäåðäèí ñàíû 12265 øàéëîî÷óíó ò¿çãºí, 
äîáóø áåð¿¿ãº 3657 øàéëîî÷ó êàòûøêàí, áóë øàéëîî÷óëàðäûí æàëïû ñàíûíûí 29,82%ûí ò¿çºò.

 «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçà-
ìûíûí 37, 38, 51, 56-1-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðå-
íåñèíå ûëàéûê, Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû 6 ó÷àñòêàëûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº ïðîòîêîëäîðóíóí íåãèçèíäå øàéëîîíó áîëóï ºòò¿ äåï 
òààíûï, Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíóí íàòûéæàëàðûí àíûêòàãàí.

Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëäîðóíóí ìààëûìàòûíà ûëàéûê 2021-æûë-
äûí 28-íîÿáðûíäàãû äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû æàíà øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû òóóðà-
ëóó Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëäîðóíóí ìààëûìàòòàðûíà ûëàéûê, 
òºìºíäºã¿ 2 ñàÿñèé ïàðòèÿíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñè 7 æàíà àíäàí êºï ïàéûç øàéëîî÷ó-
ëàðäûí äîáóøòàðûí àëûøêàí:

- «Áèçäèí Êûðãûçñòàí» - 57,48% (20 ìàíäàò);
- «Ýë ¯ì¿ò¿» - 30,35% (11 ìàíäàò).
Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàÿðäîî æàíà ºòêºð¿¿ ìåçãèëèíäå 

Áîðáîðäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíà, Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíà àðûçäàð æàíà 
äàòòàíóóëàð êåëèï ò¿øêºí æîê.

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, 
«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 37, 38, 40, 51, 56-1-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíäàãû Êàðà-Ñóó øààðäûê êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíóí íà-

òûéæàëàðû æºí¿íäº Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ïðîòîêîëó áåêèòèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-

ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíà æàíà Êàðà-Ñóó øààð-

äûê êå¢åøèíå æºíºò¿ëñ¿í.
4. Êàðà-Ñóó àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñû êàéòàëàï øàéëîîíóí íàòûéæàëàðû æàðûÿëàí-

ãàíäàí êèéèí 3 ê¿íä¿ê ìººíºòòº øàéëàíãàí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí 
æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿, òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçà-
ðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ 
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 9-äåêàáðû, ¹803

Ä-48



erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият бєлїмї – 62-38-71

Укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1222. Íóñêàñû 4253

Áàñóóãà 13.12.2021-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2021-жылдын  14-декабры 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ОАО «БИШКЕКСУТ»
ПУБЛИКУЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА ШЕСТОЙ 

НЕДЕЛИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЛОТЕРЕИ «ВЕСЁЛЫЙ МОЛОЧНИК».

В розыгрыше принимали участие коды, 
зарегистрированные в период 05.11.2021 г.- 11.11.2021 г. 

(шестая неделя).

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðîçûãðûøà: 16.11.2021 ã., â 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): 393924651, 633409278, 310422185, 
831118091, 748912555, 258658309, 514385003, 321825430, 950853573, 
918668504, 101496616, 856509836, 730503337, 312116836, 100009773, 
331131251, 988184276, 387113153, 364597556, 232832982.

Haáop ïîñóäû Daily Cook Tefal (1 øò): 689146028
Ìèêñåð Moulinex (1 øò): 924316447
Áëåíäåð ïîãðóæíîé Braun (1 øò): 721269068
Ìóëüòèïåêàðü Redmond (1 øò): 504698495
Ìóëüòèâàðêà Tefal (1 øò): 548167942
Äåíåæíûé ïåðåâîä â ðàçìåðå 50 000 ñîì (1 øò): 918854500

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНЫЙ АУКЦИОН НА 
заложенное недвижимое имущество:

жилую квартиру общей полезной площадью 61,40 кв.м., 
жилой площадью 39,30 кв.м., по адресу: Чуйская область, 
Аламудунский район, село Лебединовка, пр. Ленина, дом 
№104, кв. 44, идентификационный код 7-01-09-1001-
0233-01-044, принадлежащий на праве собственности 
Кубатбекову Эсенбеку Коколоновичу, (назначенного 
представителем должника Лебединовского айыл окмоту 
Аламудунского района Чуйской области определением 
Аламудунского районного суда Чуйской области от 
30.06,2021 года), путем продажи с публичных торгов, 
установив ее начальную (стартовую) цену продажную цену 
в размере 1 200 000 (один миллион двести тысяч) сома.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 ÷àñîâ 19 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 
ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñêîãî ðà-
éîíà.

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

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% - 60 000 (øåñòüäåñÿò 
òûñÿ÷è) ñîì, ãàðàíòèéíîãî âçíîñà çà÷èñëèâ äàííóþ ñóììó ×óéñêèé 
ôèëèàë ÎÀÎ "ÐÑÊ Áàíê", ÁÈÊ 440001, êîä ïëàòåæà 14511900, ëèöå-
âîé ñ÷åò ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ èñïîëíèòåëåé Àëàìóäóíñ-
êîãî ðàéîíà 4403012100000388, (àäðåñ ×Ô ÎÀÎ ÐÑÊ Áàíê, ã.Áèøêåê, 
ïð.×óé, 43).

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

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

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

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

ЗАО «ПАРТНЕР ГРУПП БИШКЕК» 
îáúÿâëÿåò î ñîáðàíèè êðåäèòîðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 
23 äåêàáðÿ 2021 ã. â 12.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êûðãûçñêàÿ 

Ðåñïóáëèêà, ã.Áèøêåê, óë.Êóðìàíæàí Äàòêà, ä. 207/1. 
Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè ñ 11.00 äî 12.00 ÷àñîâ. 

Êðåäèòîðû èìåþò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà ñîáðàíèè ëè÷íî ëè-
áî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ (ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ äîëæíû áûòü 
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåíû äîâåðåííîñòüþ). Öåëü ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ: ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î âîçáóæäåíèè ïðîöåññà 
áàíêðîòñòâà ÇÀÎ «ÏÀÐÒÍÅÐ ÃÐÓÏÏ ÁÈØÊÅÊ».

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Áåéáèòîâà 
Êóðìàìáåêà Àëæàìáàåâè÷à 

ÈÍÍ 23105196000148, êîä 
ÎÊÏÎ 23691627 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-990

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ×Ï 

Èñàêîâà Ñîíóíá¿á¿ 
êîä ÎÊÏÎ 20764828, 

ÈÍÍ 12411194130015 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-990

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
¹611598 (îò 18.09.2015 ã.) íà 
èìÿ Èìàíáåêîâà Ýñòåáåñà 
Óðìàòøàåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-992

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ó÷ðåæäåíèÿ 
STEPIKA (Ñòåïèêà) ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-997

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ÈÍÍ 22908194900265 ÈÏ 
Èáðàãèìîâ Ýðêåáóëàí 
Øàìøèåâè÷ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Õàíäæåçà 
Ñîôüÿí Þáóðîâíà 

ÈÍÍ 13005198400508, 
êîä ÎÊÏÎ 30516735 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-994

ªçãºí øààðûíûí 
òóðãóíó Òåìèðáàåâà 

Àðàïàòõîíãî òààíäûê 
ìàìëåêåòòèê àêò ×¹449867 

01.04.2013-æ.á. èäåí. êîä 
5-06-18-0002-0182 æàíà 
òàðòóóëîî êåëèøèìè 

¹2013/5955 05.04.2013-æ.á. 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-468

Ñóáàíêóëîâ Àäûëáåê 
Àíàðáåêîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ 
"Àäâîêàòòûê 

èøêåðäèê" æºí¿íäºã¿ 
¹1290 ñàíäóó 
ëèöåíçèÿíûí 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï 

òàáûëñûí. 
Í-2000

Íîîêàò ðàéîíóíóí 
Ûíòûìàê àéûë ºêìºò¿í¿í 

Ûíòûìàê àéûë òóðãóíó 
Àëäàÿðîâà Ìàíçóðà 

Ðàçàêîâíàíûí Èøìåðä¿¿ë¿ê 
ûðàñòîî÷ó ê¿áºë¿ã¿ 
ÈÍÍ 10110196100519, 

ÎÊÏÎ 29019977 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-443

Íîîêàò ðàéîíäóê 
Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòû òàðàáûíàí 

áåðèëãåí Êàðà-Òàø àéûë 
ºêìºò¿íº êàðàøòóó 

×å÷ìå-Ñàé àéûëûíäàãû 
Êààðîâ Àñêàðáåê 

Äûéêàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
10-èþíü 2005-æûëû 

áåðèëãåí ªçäºøò¿ð¿ëãºí 
áàê æåð èäåíòèôèêàöèÿ 

¹5-05-04-0004-0050 
ñåðèÿñû ìàìëåêåòòèê 

àêòûñû ¹0020253 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-017

Í-997

Óòåðÿííûå áëàíêè ðàçðåøåíèÿ (äîçâîëà) 2018, 2019, 
2020 ãîäîâ ïîä íîìåðàìè (äàëåå ïî ñïèñêó) îò ÎñÎÎ 

«ÄÎËÜÔ-ÌÝÍ» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

Ñïèñîê áëàíêîâ ðàçðåøåíèé ïðèëàãàåì.
Ñïèñîê óòåðÿííûõ áëàíêîâ ðàçðåøåíèÿ ÎñÎÎ “ÄÎËÜÔ-ÌÝÍ”

¹ Äàòà Ñòðàíà  Ãîñ. íîìåð ¹ áë. ðàç. Ïðèìå÷àíèå 
1 01.02.2018 Ëèòâà 2 01KG431ABY 10011  
2 01.02.2018 Ëèòâà 2 Ïåðåãîí 10026  
3 01.02.2018 Êàçàõñòàí 3 S2423AB 410494  
4 01.02.2018 Êàçàõñòàí 3 01KG1389H 410518  
5 02.02.2018 Êàçàõñòàí 3 7067ÂÑ 410656  
6 02.02.2018 Êàçàõñòàí 3 01KG431ABY 410658  
7 09.02.2018 Ëèòâà 2 Ïåðåãîí 10094  
8 09.02.2018 Ïîëüøà 2 Ïåðåãîí 4387929  
9 16.02.2018 Ëèòâà 2 Ïåðåãîí 10119  
10 28.02.2018 Êàçàõñòàí 3 08KG043AA 410794  
11 15.05.2018 Ëèòâà 2 Ïåðåãîí 10482  
12 06.06.2018 Ëàòâèÿ 2 Ïåðåãîí 730687  
13 23.08.2018 Ëèòâà 2 08KG477ABZ 10871  
14 21.09.2018 Ëèòâà 2 S2423AB 10997  
15 27.09.2018 Ëèòâà 2 08KG779ACD 11021  
16 15.10.2018 Ëèòâà 2 08KG703AAE 11082  
17 30.11.2018 Ïîëüøà 2 Ïåðåãîí 4388323  
18 30.01.2019 Êàçàõñòàí 3 KGFH1290 575631 
19 05.02.2019 Ïîëüøà 2 Ïåðåãîí 5462311  
20 25.02.2019 Ïîëüøà 2 Ïåðåãîí 5462355  
21 09.04.2019 Ëèòâà 2 01KG0298M 261281  
22 23.07.2019 Ðîññèÿ 3 7067ÂÑ 1442579  
23 24.10.2019 Òóðêìåíèÿ 2 Ïåðåãîí 54238  
24 12.11.2019 Ëèòâà 2 08KG171AA 264190  
25 14.01.2020 Ëèòâà 2 01KG0590M 542884 
26 06.02.2020 Ïîëüøà 3 Ïåðåãîí 6411112  
27 24.02.2020 Ëèòâà 2 E1019D 543275  
28 24.02.2020 Ðîññèÿ 3 01KG776ADK 246706  
29 24.02.2020 Ðîññèÿ 3 B8534AI 246708  
30 06.05.2020 Ëèòâà 2 01KG1389H 543660  
31 15.05.2020 Ãðóçèÿ 2 01KG0298M 208119  
32 15.05.2020 Ãðóçèÿ 2 01KG094ABX 208126  
33 15.05.2020 Òóðöèÿ 0 01KG0298M 516139  
34 15.05.2020 Òóðöèÿ 0 01KG094ABX 516140  
35 15.05.2020 Òóðöèÿ 0 01KG0282M 516141  
36 03.06.2020 Ëèòâà 2 Ïåðåãîí 543770  
37 04.08.2020 Òóðöèÿ 0 08KG171AA 781152  
38 04.08.2020 Òóðöèÿ 0 01KG0565M 781157  
39 08.08.2020 Òóðöèÿ 3 01KG0495M 781088  
40 21.10.2020 Ïîëüøà 2 Ïåðåãîí 6462453  

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎñÎÎ "ÄÎËÜÔ-ÌÝÍ" Àëûáàåâ Àçàìàò Èøåíáåêîâè÷

Í-991

Í-995

ОАО Микрофинансовая компания 
«САЛЫМ ФИНАНС» 

сообщает, что с 23 декабря 2021 года будет производить 
выплаты доходов по именным процентным облигациям. 

Шестой выпуск государственный регистрационный
№KG 0206213017 от 11.12.2020 года. Выплата доходов по 

именным процентным облигациям будет осуществляться в 
период с 23 декабря по 29 декабря 2021 года.

Èíôîðìàöèÿ ïî âûïëàòå äîõîäîâ ïî îáëèãàöèÿì:

• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó öåííóþ áóìàãó – 15,5% ãîäîâûõ;
• Äàòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà êîòîðóþ îïðåäåëÿåòñÿ ñïèñîê âëàäåëü-

öåâ öåííûõ áóìàã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà ïî öåí-
íûì áóìàãàì: 20 äåêàáðÿ 2021 ã.;

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

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

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

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ ÊÓËÎÂ Ì.Ò.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: 

ОАО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
г.Кара-Балта, ул.Кырбашева №1. 10.12.2021 года 

Пономарев В.А. продал 7,7035% акций Общества новому 
акционеру Абдыкеримовой А.Б. Так же Абдыкеримова А.А. 

приобрела 0,7047% акций Общества, в результате чего она стала 
владельцем 8,4082% акций Общества.

Ñ-731

Ноокат районунун Кыргыз-Ата 
айыл аймагынын тургуну 

Тумонбаев Кубатбек Койчуевич 
(ОКПО 30308037, ИНН 22705197400696)

æåêå èøìåðäèãèí 
òîêòîòêîíäóãóí æàðûÿëàéò. 

Áàðäûê äîîìàòòàð ýêè àé è÷èíäå 
êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Íîîêàò 

ðàéîíó, Êûðãûç-Àòà àéûë àéìàãû, 
òåë.: (0773) 60-80-15. Ï/Ï-918



- Ємїрбек мырза, кыргыз тилинде-
ги “ULUT” мобилдик тиркемесинин 
ишке киргенине бир жылдай убакыт 
болду. Бул тиркеме кандай максат-
та иштейт?

- “ULUT” мобилдик тиркемесинин жа-
ралышы єзї суроодон башталган. Мен 
єзїмє дайыма элим, жерим їчїн кан-
дай пайда алып келип, єлкєнїн єнїгї-
шїнє кандай салым кошсом болот деп 
суроо салчумун. Айрыкча кыргыз ти-
лин єнїктїрїїгє болгон далалатым кїч 
эле. Ошентип, изденип олтуруп, єнєк-
тєшїм Аман Тентиев экєєбїзгє жакшы 
идея келди. Биз кыргыз тилиндеги мо-
билдик тиркеме ачууну максат кылдык. 
Анткени, азыр интернеттин заманы. Би-
рок, интернет айдыўына тиркемелердин 
дээрлик баары орус тилинде. Биз кыр-
гыз тилиндеги тиркеме ойлоп таап, аны 
єз тилибизде иштетїїнї максат кылган-
быз. Алдыбызга койгон максат тез эле 
ишке ашып “ULUT” мобилдик тиркеме-
син иштеп чыгып, бир жылдан бери кы-
зуу иштеп келет. 

Азыр дїйнє санариптешкен. Санарип-
тешїї негизинен чет тилдерде гана жїр-
гїзїлїїдє. Биз єз єлкєбїздє санарипте-
шїїнї кыргыз тилинде жїргїзїшїбїз 
маанилїї. Википедиядан маалыматтарды 
кыргыз тилинде табуу мїмкїнчїлїгїнє 
эгедер болушубуз керек. Кыргыз тилин 
єнїктїрїї їчїн маалыматтарды кыргыз 
тилинде окуп, тасмаларды кыргыз ти-
линде кєрїп, жада калса мультфильм-
дерди да кыргыз тилинде кєрїшїбїз чоў 
мааниге ээ. Бул биздин балдардын аў-
сезимин єзгєртєт. Тилге болгон кызы-
гууну пайда кылат. Башкача айтканда 
кыргыз тилинде сїйлєєнї модага айлан-
туу абзел. Башка улуттар ааламдашуунун 
алкагында єз тилин сактап калуунун жо-
лун азыр дал ушул тармактан издеп жа-
тат. Єнїккєн єлкєлєрдє интернетке маа-
лыматтар эле эмес, архивдик, тарыхый 
маалыматтар да єз тилинде киргизил-
ген. Бул тилдин єнїгїшїнє чоў салым 
кошот. Биз да ушул жагын ойлондук. 
Байкап кєрсєм кыргыз тили азыр доку-
менттердин ичинде, папкаларда, китеп-
терде гана калууда. Ошонун баарын кыр-
гыз тилинде элге интернет аркылуу тара-
туу биздин “ULUT” мобилдик тиркеме-
синин милдети. Убакыт єткєн сайын ба-
гыттарыбызды кєбєйтїїгє максат коюу-
дабыз. Кыргыз тилинде анимациялык 
тасмаларды тартуу жагын колго алганы 
турабыз. Учурда тиркемебизден эл так-
талган маалыматтарды кыргыз тилинде 
окуй алат. Социалдык тїйїнгє катталып, 
постторду жазып фейсбук сыяктуу тїйїн 
катары колдоно алат. Биз эмне їчїн кыр-
гыз тилин тиркеме аркылуу єнїктїрєлї 
деп чечкенибиздин негизги бир себеби 
бар. Азыр баарыбыз телефонго байлан-
дык. Анда зыяндуу фейк маалыматтар 
кєп. Анїстїнє кєбї орус тилинде. Ошон-
дуктан, биз ар бир телефонго кыргыз ти-
линдеги тиркеме аркылуу кирип баралы 
деп чечтик. 

- Аябай туура жолду тандап алып-
тырсыздар. Чындыгында баарыбыз-
дын иш аракеттерибиз телефонго 
байланып калбадыбы.

- Башка тиркемелерден айырмаланып 
биз фейк маалыматтар менен иштейбиз. 
Кыргыз тилинде окуучулар їчїн да пай-
далуу маалыматтарды биздин тиркеме, 
социалдык тїйїнїбїздєн таба аласыздар. 
Тиркемеге катталып, ар бир адам єзїнїн 
баракчасын ачып, єзї каалаган тармак-
ты тандап, ошол жакка пайдалуу маалы-
маттарды жїктєп турса болот. 

- Тиркеме Билим берїї жана илим 
министрлиги менен келишим тїзїп 
иштейт экен?

- Ооба, Билим берїї жана илим ми-
нистрлиги менен биринчилерден болуп 
кызматташуу меморандумун тїзгєнбїз. 
Анткени, бул тармакта кїнїнє ар кандай 
иш-чаралар єтєт. Бирок, ал иш-чаралар 
тууралуу маалыматтар министрликтин 
гана сайтына жайгаштырылат. Ал эми 
министрликтин сайтына кєпчїлїк кире 
бербейт. Андыктан, “ULUT”тиркемесин 
ачканда эле министрликтин категория-
сы чыгат. Биздин окурмандар ошол ка-
тегорияны тандап алышып, дароо сайт-
ка кирип маалымат окуса болот. Андан 
тышкары “ULUT”ка кесип тандоого багыт 
берген программа киргизгени жатабыз. 
Ал тесттен турат. Ар бир абитуриент ал 
тесттен єтїп, келечекте кайсы кесипке 
шыгы бар экендигин билип алса болот. 

Биздин тиркеме быйыл билим берїї 
тармагында жакшы жаўылык киргиз-
ди. Єзїўїздєр билгендей биздин аби-
туриенттердин кєпчїлїгї айыл жерле-
ринде. Аларда ЖТРга даярдануу мїм-
кїнчїлїгї берилбейт. Даярдоо курс-
тары чоў шаарларда, райондордо га-
на экен. Андыктан, тиркемеге ЖТРга 
даярдануу курстарын бекер киргизип 
койдук. Каалоочулар аны ачып, айылда 
болсо да даярдыгын кєрє алат. Биздин 

маалыматты 30 миўден ашык окуучу 
колдонду. 

Айтор биздин тиркемеде кыла турган 
жумуш кєп. Мисалы, англис тилин кыр-
гыз тилинде їйрєтїї сабактарын кирги-
зїї планыбыз бар экендигин айтып єтє-
йїн. Азыр шаарда англис тилин кыргыз 
тилинде їйрєткєн курстар жок. Бул тил-
ди єнїктїрїїгє чоў єбєлгє тїзєт. 

Кыргыз улан-кыздар їчїн дагы бир 
жакшы келишимдерди тїзїї їчїн ара-
кет кылуудабыз. Айта кетсем чет єлкє-
дєгї айрым университеттер менен кели-
шим тїзїп жатабыз. Бул келишимдер иш-
ке ашырылып калса, абитуриенттер биз-
дин тиркеме аркылуу чет мамлекеттеги 
университеттердин айрымдарына сунуш-
тамасын жєнєтє алат. 

Биз “ULUT”тиркемесине келип тїшкєн 
сунуштамаларды чет элдик окуу жайлар-
га жєнєтїп, алардан келген жоопторду 
кайра окуучуларга жеткирип турсак би-
лим берїї тармагына чоў салым кошкон 
болот элек. 

- Фейк маалыматтар менен кантип 
кїрєшєсїздєр?

- Маалыматтарды пиарга колдонуу, 
саясатташтыруу сыяктуу жагдайларды 
байкап калсак, дароо блокко коёбуз. 

- Сиздин тиркемеден ыр да укса бо-
лот экен.

- Ооба 12 миўден ашык ыр бар.
- Сизди коомчулук ырчы катары 

билешет. Бул тармакка кандайча ара-
лашып калдыўыз?

- Єзїмдїн кесибим экономист болчу. 
Ырчылыкка аралашуудан мурда эле мен 
бир топ тармакта иштечїмїн. Интернет 
жашообузга киргенден кийин бул тар-
макта да ишмердїїлїк жїргїзсє боло-
рун тїшїндїм. 

- Тиркемени иштеп чыгууда кыр-
гыз тилинен котормочулар, адистер 
да жардамга келиштиби?

- Командабызда ондой киши иштейт. 
Бирок, алар котормочулар эмес. Андык-
тан, биз кыргыз тилинде маалымат жаз-
ган ММК єкїлдєрї, адистер менен кыз-
матташабыз. Келечекте котормочулар 
менен иштєє пландарыбыз бар. Тирке-
меге кыргызча китептердин аудио, ани-
мация варианттарын киргизїїнї мак-
сат кылганбыз. Мисалы, тїрк эли дїй-
нєдє канча китеп чыкса дароо тїркчєгє 
которушат. Кандидаттык диссертация-
ларды да которуп, элине дїйнєлїк маа-
лыматты єз тилинде бергенге єтїшкєн. 
Тилди єнїктїрїї саясаты мына ушундай 
жїрїшї керек.

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Аракетке берекет

Китептин тушоо кесїїсї

“ULUT” мобилдик тиркемесинин 
негиздєєчїсї Ємїрбек АНДАРБЕКОВ:

“САНАРИПТЕШЇЇНЇ КЫРГЫЗ 
ТИЛИНДЕ ЖЇРГЇЗЇЇНЇ 
МАКСАТ КЫЛГАНБЫЗ”

Кыргыз Республикасында мындан бир жыл мурда 
“ULUT” аталышындагы мобилдик тиркеме, 
социалдык тїйїн ишке кирген. Тиркеменин башка 

мобилдик тиркемелерден негизги айырмачылыгы 
анын кыргыз тилинде жарык кєргєндїгїндє болгон. 
Кыргыз тилиндеги алгачкы “ULUT” тиркемеси учурда 
калкка такталган маалыматтарды жана билим берїї 
тармагындагы жаўылыктарды таратуу боюнча кызуу 
кызмат кылып келет. Биздин маек тєрїбїздїн бїгїнкї 
коногу тиркеменин негиздєєчїсї Ємїрбек Андарбеков 
болду.

"АЛТЫН КАЛЕМ" АДАБИЙ 
СЫЙЛЫГЫ ЖЕЎЇЇЧЇЛЄРГЄ 
ТАПШЫРЫЛДЫ

12-декабрь - улуу жазуучу Чыўгыз           
Айтматовдун туулган жана классик акын 
Алыкул Осмоновдун дїйнєдєн єткєн кї-
нї адабият майрамына айланган. Бул кїнї 
Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы 
Кыргыз улуттук академиялык опера жана 
балет театрында Улуттук жазуучулар сою-
зу уюштурган “Алтын калем” адабий кон-
курстун жыйынтыгы чыгарылды.

Иш-чарага маданият, маалымат спорт жа-
на жаштар саясаты министринин орун ба-
сары Салтанат Аманова, Жазуучулар сою-
зунун тєрагасы Нурлан Калыбеков каты-
шып, жалпы адабият тармагынын єкїлдє-
рїн майрамы менен куттуктады. Калыстар 
тобунун тандоосу менен Жазуучулар союзу 
уюштурган "Алтын калем" адабий сынагы-
нын жеўїїчїлєрї аныкталды: 

• Поэзия боюнча — Улукбек Омокеев, Бу-
рулкан Сарыгулова жана Жедигер Саа-
лаев;

• Проза боюнча — Топчугїл Шайдул-
лаева, Арслан Койчиев жана Айдар-
бек Сарманбетов;

• Драма боюнча — Капар Токтошов, Нур-
лан Абдырахманов жана Тыныбек Сы-
дыков.

Салтанаттуу майрам Кыргыз улуттук 
академиялык драма театрынын артистте-
ри даярдаган концерт жана чакан пьесалар 
менен коштолду.

ЇНЇ КАТКАН УЛАР

А.Осмонов атындагы улуттук китепкана-
да бїгїн филология илимдеринин кандида-
ты, доцент Ризван Исмаилованын “Їнї кат-
кан улар” китебинин бет ачар аземи болот. 
Китеп улуу акын Жолон Мамытовдун ємї-
рї, чыгармачылыгына, балалыктан баштап 
белгилїї акын болгонго чейинки басып єт-
кєн жолуна арналган. Єзгєчє Жолон Ма-
мытовдун Ленинградда, Москвада окууда 
жїрїп, ошол кездеги акын-жазуучулар жа-
на жаш жубайы Меўди Мамазаирова менен 
жазышкан каттары абдан кызыктуу. Ада-
биятчынын бул эмгегин окуп отуруп, улуу 
акындын бїтїндєй ємїр таржымалын ала-
канга салгандай билип чыгасыў. Китеп до-
кументалдуу материалдар менен коштолуп, 
жеўил стилде, окумдуу жазылган. Кесипте-
шибиз Ризван Исмаилованын китебинин 
чыгышы менен кызуу куттуктап, чыгарма-
чылык ийгиликтерди каалайбыз!

Сымбат МАКСУТОВА
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