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“ЖАШЫЛ МУРАС” УЛУТТУК 
ЄНЄКТЇГЇ БАШТАЛДЫ

“Жїрєгїўдєгї 
боштукту энеден 

башка эч ким 
толтура албайт”

"Бизнес 
долбоорлорду 

тїзїп жатабыз"

Нурланбек ШАКИЕВ:

Жарасул АБДУРАИМОВ:

“Коомдун 
кызыкчылыгы 

їчїн кызмат 
кылууга 

милдеттїїбїз”

Чолпон СУЛТАНБЕКОВА:

8-БЕТТЕ

4-БЕТТЕ

3-БЕТТЕ

Президент  Садыр Жапаров Тоолорду туруктуу єнїктїрїї Эл 
аралык жылынын жана Тоолордун экосистемасын коргоо 
жана климаттык туруктуулук жылынын алкагында 12-мартта 
«Ала-Арча» мамлекеттик жаратылыш багынын аймагында 
ийне жалбырактуу кєчєттєрдї отургузуп, «Жашыл мурас» 
улуттук єнєктїгїн баштады.
Анда Мамлекет башчысы климаттын тез єзгєрїшї, 
аба-ырайынын начарлашы жана мєўгїлєрдїн эриши 
Кыргызстандын эле эмес дїйнє жїзїнїн кєйгєйї экенин 
белгилеп, дїйнє жїзїндєгї ар бир адам климатка терс таасир 
эткен кєрїнїштєр менен кїрєшїїсї керектигин билдирди. 
«Жашыл мурас» улуттук єнєктїгї єлкєнїн ар бир аймагында 
єтїп жатат. Бул єнєктїк салтка айланат. Ар жыл сайын єлкє 
боюнча 5-6 млн кєчєт отургузуу пландалууда.

Жазылуу баасы которуу жолу менен: 
- 550 сом 08 тыйын,

Накталай тєлєє жолу менен: - 559 сом 89 тыйын.
КРнын нормативдик актылар журналына 3 айга 

жазылуу баасы: 
Которуу жолу менен: - 727 сом 11 тыйын.

Накталай тєлєє жолу менен – 740 сом 01 тыйын.

гезитине 2022-жылдын 3 айына (апрель, 
май, июнь) жазылуу улантылып жатат.
гезитине 2022-жылдын 3 айына (апрель, 

КАЙРЫЛБА!КАЙРЫЛБА!
Республикада КОВИД-19га каршы 
вакцинанын толук курсун 1 млн 
207 миў адам алды.
Акыркы убактарда республикабызда 
коронавирус инфекциясына 
чалдыккандардын саны азаюуда. 
14-мартта республикабыз боюнча 
11 адамдан бул илдет аныкталган. 
Булардын баары Бишкекте 
катталган. 13-мартта да ушунча 
адам катталып, анын алтоосу 
борбор шаарыбыздан чыккан.  
Ооругандардын  азайышы, ушуну 
менен коронавирус биротоло кайтып 
кетсе экен деген їмїт берїїдє. 
Бирок акыркы кездерде Европада 
вирустун жаўы “дельтакрон” 
штаммы табылганы жєнїндє чет 
элдик маалымат каражаттары 
Дїйнєлїк саламаттык сактоо 
уюмунун єкїлїнє шилтеме кылып 
жазып жатышат. 
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КРИЗИСКЕ КАРШЫ ЧАРАЛАР
Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаров 11-мартта Экономика жана коммерция 
министрлигинде кризиске каршы чараларды 
талкуулоо жана аны иштеп чыгуу боюнча жумушчу 
кеўешме єткєрдї.

Экономика жана коммерция министри Данияр Аман-
гелдиев єлкє жетекчилигинин тапшырмасына ыла-
йык, кризиске каршы чаралардын жыйындысы иште-
лип чыгып, экономиканын реалдуу секторун колдоо 
максатында бизнес-ассоциацияларга сунушталганды-
гын айтты. Аймактагы жана дїйнєдєгї экономика-
лык кырдаалга мониторинг жїргїзїї боюнча иштер 
жїргїзїлїп жатат. Ата мекендик товар єндїрїїчїлєр 
їчїн тобокелдиктерди азайтуу максатында кредит-
тик портфелдин бир бєлїгїн конвертациялоо план-
даштырылууда. Товарлардын негизги тїрлєрї боюнча 
тартыштыкты жоюу максатында єлкєнїн ички рыно-
гун товарлар жана кызмат кєрсєтїїлєр менен камсыз-
доого багытталган бир катар кыска мєєнєттїї чара-
лар иштелип чыккан. 

Акылбек Жапаров жакынкы айларда бюджеттик ме-
кемелердин кызматкерлеринин эмгек акысын, ошон-
дой эле айрым социалдык тєлємдєрдїн кєлємїн жо-
горулатуу кїтїлїп жатканын билдирди.

Президент Садыр Жапаров 
11-мартта Кыргыз 
ССР Компартиясынын 
Борбордук Комитетинин 
биринчи катчысы, Кыргыз 
Республикасынын Баатыры 
Турдакун Усубалиевдин 
Нарын облусунун Кочкор 
районундагы Кочкор 
айылында эстелигин ачуу 
аземине катышты. 

Эстелигине гїл койгон 
Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров нечен кылымдар-
ды башынан кечирген кыр-
гыз элинин тарыхында жа-
мы журттун намысын жогору 
коюп, бїткїл ємїрїн єз эли-
нин келечегине арнаган ин-
сандардын бири – Турдакун 
Усубалиев экендигин белги-
леди. Анын єрнєктїї ємїр 
жолу Мекенге ак кызмат кы-
луунун бийик їлгїсї экенди-
гин айтып: “Ал абийирдїїлїк 
менен иштеп, ємїрїнїн акы-
рына чейин аброй топто-
ду, кадыр-барк кїттї, нарк-
туу жашады. Мындай жал-
пы элдик сый-урмат бардык 
эле жетекчинин шыбагасы-
на туш келе бербейт. Чейрек 
кылым Кыргызстан Компар-
тиясынын Борбордук Коми-
тетинин биринчи катчысы 
болуп иштеди, СССР Жогор-
ку Советине 5 жолу, Кыргыз 

ССР Жогорку Советине 6 жо-
лу, ошондой эле Кыргыз Рес-
публикасынын Жогорку Ке-
ўешине депутат болуп шай-
ланды. Ошол мезгил аралы-
гында Кыргызстанда жарал-
ган кєптєгєн жаўы саама-
лыктар, жакшы жєрєлгєлєр 
анын ысымы менен тыгыз 
байланышкан», -деди. 

Мамлекет башчысы 

белгилегендей, Турдакун 
Усубалиевдин жетекчилиги 
астында Кыргызстан аграр-
дык єлкєдєн индустриалдык-
агрардык республикага чейин 
єсїп жеткен. Ушул мезгил-
де Кыргызстанда кєптєгєн 
ГЭСтер, завод-фабрикалар, 
социалдык жана маданий 
жайлар курулуп, жаўы жер-
лер єздєштїрїлїп, айыл 

чарбасы ырааттуу єнїккєн. 
Бишкек шаарынын борбор-
дук аянтындагы, анын теге-
региндеги ажайып имараттар, 
калаа четиндеги жїз миўде-
ген калк жашай турган кичи 
райондор да анын жеке кєзє-
мєлї менен курулгандыктан, 
эл оозунда “ордо калаанын 
башкы архитектору” деген 
образдуу ысым ыйгарылып 
тарыхта калды. 

“Ал ак ниет, адал эмгек ме-
нен кылымга тете жашап єт-
тї десек жаўылышпайбыз. 
Майдачылыктан єйдє тур-
ду, кандайдыр бир ич кїй-
дїлїктєн, кєрє албастыктан 
оолак болду. Бийликтин би-
йик сересинде турса дагы єз 
даражасына манчыркабады», 
- деди Садыр Жапаров.

Турдакун Усубалиевдин эс-
телиги атайын буюртма ар-
кылуу Екатеринбург шаа-
рындагы Иван Дубровин ат-
туу атактуу эстелик куюучу 
устанын цехинен 1000 жыл-
дык кепилдиги менен жогор-
ку сапаттагы колодон 1,3 тон-
на салмакта куюлуп келген.

Мамлекет башчысы жер-
гиликтїї тургундар менен 
баарлашып, айтылган кєй-
гєйлєрдї чечїї їчїн тиеше-
лїї мамлекеттик органдар-
га бир катар тапшырмалар-
ды берди.

ДЫЙКАНДАР СУГАТ СУУНУ 
ЄЗ УБАГЫНДА АЛАТ
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 
11-мартта Нарын облусуна болгон жумушчу 
сапарынын жїрїшїндє Орто-Токой суу 
сактагычында болду.

Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков 
насостук станцияларды, суу сактагычтарды 
капиталдык оўдоп-тїзєє, каналдарды бетон-
доо жана ылайдан тазалоо боюнча жїргїзї-
лїп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. 
Ал мурда сугат мезгилинде жыл сайын бєлїн-
чї каражаттардын аздыгынан улам каналдар-
дын абалы жыл єткєн сайын начарлап келге-
нин, эми бул кєйгєйдї чечїїгє мїмкїнчїлїк 
тїзїлгєнїн билдирди.  

Президент жїргїзїлїп жаткан иштер менен 
таанышып, ирригация їчїн мындай ири сум-
ма (1 млрд 100 млн сом) биринчи жолу бєлї-
нїп жатканын, эми мамлекеттик органдарда 
эч кандай шылтоо болбой жана дыйкандар су-
гат суусун толук кєлємдє, єз убагында алы-
шаарын белгиледи.

КУТТУКТОО
Президент Садыр Жапаров Юн Сок Ёлди 
Тїштїк Кореянын Президенти кызматына 
шайланышы менен куттуктады.  

Куттуктоодо: “Тїштїк Корея Азия-Тынч 
океан аймагындагы Кыргыз Республикасы-
нын негизги єнєктєштєрїнїн бири болуп са-
налат. Кыргызстан достук жана єз ара тїшї-
нїшїї принциптерине негизделген кыргыз-
корей эки тараптуу мамилелерин жогору баа-
лайт. Акыркы жылдары биздин кызматташ-
тыгыбыз жаўы деўгээлге кєтєрїлгєнїн бел-
гилей кетїї кубанычтуу», - деп эки єлкєнїн 
ортосундагы мамилелердин тереўдешине са-
лым кошооруна ишеничин билдирген.

АК НИЕТ, АДАЛ ЭМГЕК МЕНЕН КЫЛЫМГА 
ТЕТЕ ЖАШАГАН ТУРДАКУН УСУБАЛИЕВ

Президент Садыр Жапаров 
12-мартта «Ала-Арча» Кыргыз 
мамлекеттик жаратылыш 
багында «Жашыл мурас» 
улуттук єнєктїгїнє старт 
берди. 

Садыр Жапаров ПРООНдун 
Кыргызстандагы туруктуу єкї-
лї менен Луиз Чемберлен жана 
ЕККУнун Программалык кеўсе-
синин башчысы Алексей Рогов 
менен экологияны сактоо туура-
луу жаратылыш койнунда жылуу 
маанайда баарлашты.

Луиз Чемберлен Мамлекет 
башчысы Садыр Жапаровдун 
Глазгодо єткєн Климаттын єзгє-
рїшї боюнча БУУнун алкактык 
Конвенциясынын тараптарынын 
26-конференциясынын дїйнєлїк 
лидерлеринин Саммитинде сїй-
лєгєн сєзї абдан маанилїї бол-
гондугун, экологияны сактоо де-
милгелерин колдой тургандыгын 
билдирди. Ошондой эле энергия-
нын кайра жаралуучу булактары 
жаатындагы долбоорлорду ишке 

ашыруу єлкєдєгї жумушсуздук 
маселесин чечїїгє оў таасирин 
тийгизерин кошумчалады. 

ЕККУнун Программалык кеў-
сесинин жетекчиси Алексей Ро-
гов Кыргызстандын климатты 
коргоо боюнча жїргїзїп жат-
кан иштери жана «Жашыл му-
рас» улуттук кампаниясы кол-
доого татый турган маанилїї 
єнєктїк экендигин айтты.

Мамлекет башчысы Садыр 
Жапаров эл аралык уюмдардын 
єкїлдєрїнє улуттук єнєктїккє 
катышып, колдоо кєрсєткєндї-
гї їчїн ыраазычылык билди-
рип, кичи ГЭСтерди куруу боюн-
ча долбоорлор ишке ашып баш-
таганын белгиледи. Кыргызстан 
єзїнїн мїмкїнчїлїгїнїн 10%ын 
гана пайдаланууда. Быйыл мам-
лекет ГЭСтерди курууга єзгєчє 
кєўїл бурат. Учурда Камбар-
Ата ГЭСинин курулушун баш-
тоонун алдында турат. Бул суу-
ну їнємдєє менен чектелбестен, 
электр энергиясын экспорттоого 
да шарт тїзмєкчї.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек Жапаров 
11-мартта Швейцариянын 
єнїктїрїї жана 
кызматташтык агенттигинин 
башкы директору Патриция 
Данци жетектеген Швейцария 
конфедерациясынын 
делегациясын кабыл алды.

Алгач Акылбек Жапаров швей-
цариялык делегацияны эки єл-
кє ортосундагы дипломатиялык 
мамилелердин орнотулгандыгы-
на 30 жыл толушу менен куттук-
тады. Ал Швейцария Конфеде-
рациясынын Єкмєтї тарабы-
нан Кыргыз Республикасы ме-
нен экономикалык кызматта-
шуунун орто мєєнєттїї жаўы 
программасынын бекитилишин 

кубаттап, учурда ишке ашыры-
лып жаткан долбоорлорду жана 

программаларды ар тараптуу 
колдоого даярдыгын ырастады.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаров 11-мартта Улуттук банктын 
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына арналган 
иш-чарага катышты.

Улуттук банктын жамаатын юбилейи ме-
нен куттуктаган Акылбек Жапаров, єлкєнїн 
финансы рыногунун ырааттуу єнїгїї процес-
син сактоого олуттуу салым кошуп жатыш-
кандыгын белгиледи.

Министрлер Кабинетинин Тєрагасы учурда 
орун алган геосаясий абалда тышкы финан-
сылык рыноктордо мамлекетибиздин соода-
экономикалык єнєктєштєрї саналган єлкє-
лєрдїн валюталарынын курсунун жогорку 
туруксуздугу байкалып жаткандыгын белги-
лєє менен Улуттук банктын алдында тийиш-
тїї акча-кредит саясатын жїргїзїї аркы-
луу баалардын туруктуулугун сактоо боюн-
ча жооптуу милдет тургандыгын билдирди.

Даярдаган 
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

ЭКОЛОГИЯНЫ САКТОО – АР 
БИР АДАМДЫН МИЛДЕТИ

ШВЕЙЦАРИЯ КОНФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ДЕЛЕГАЦИЯСЫ

УЛУТТУК БАНКТЫН АЛДЫНДА 
ЖООПТУУ МИЛДЕТ ТУРАТ



С
ССР тушунда респуб-
ликабыз жалпы улут-
тук дїў жыйымдын єсїї 
темпи боюнча Украина, 

Казакстан, Литва, Молдова, Тїрк-
мєнстан, Эстония сыяктуу єлкє-
лєрдї алдына салбай келген десек 
балким бїгїн эч ким ишене бербе-
се керек. Чындыгында эле Совет 
доорунда республикабызда 500дєн 
ашык ири ишканалар иштеп, алар 
чыгарган продукциялар Союз 
ичинде гана эмес, чет єлкєлєргє 
да экспортко кеткен. Кадамжай 
сурьма комбинатынын сурьмасы 
эл аралык рынокто сапаттын эта-
лону болуп, 40тан ашык єлкєгє 
экспорттолгон. Кыргыз ССРи ЭВМ 
заводу, “Чолпон” бут кийим фаб-
рикасы, камволдук-нооту комби-
наты, тери-булгаары заводу, три-
котаж, кийим тигїї фабрикалары, 
станок жасоочу Ленин, айыл чар-
ба техникаларын куруучу Фрунзе 
заводу сыяктуу жана башка тамак-
аш, эл керектєєчї товарларды чы-
гаруучу чоў єндїрїш ишканала-
ры менен даўкталган. Союз маа-
лында бизде єзгєчє электрондук-
эсептєє, аскердик, машина куруу, 
айыл чарба техникаларын чыга-
руучу оор єнєр жайы жакшы жол-
го коюлган. 40 жыл мурда бизден 
жылына 140 миў даана “Киргизия” 
кир жуугуч машиналары чыгып, 

ал дээрлик ар бир їйгє жеткен жа-
на андан тышкары союздук баш-
ка республикаларга да тарап кеткен 
эле. Мунун баары республикабыз 30 
жыл мурда кандай єндїрїш кубат-
туулугуна ээ болгонун айтып турат. 
Ушунчалык тарых-тажрыйбабыз бо-
луп туруп бїгїнкї кїнї єнєр жайы-
быз єксїп турганы албетте, єкїнїч-
тїї. Азыркы бийлик мына ушул єк-
сїктї жоюу максатында єндїрїштї 
колдоо їчїн атайын каражат бєлїп 
“Кыргызиндустрия” ААКсын тїздї.

ПЕСАК ТАЛКАЛООЧУ, 
“КЫРГЫЗИНДУСТРИЯ” 
ТЇЗЇЇЧЇ 

Тагдыр тартуулаган эгеменди-
гибизге жетип, бирок экономи-
канын негизин тїзгєн єнєр жа-
йыбызды сактап кала албадык. 
1993-1996-жылдары чыгашалуу 
деп эсептелген ири ишканалар-
ды жоюу жана кайра тїзїї прог-
раммасы (ПЕСАК) ишке ашы-
рылып, єнєр жайыбыз кайра тї-
зїлбєй эле тїбї менен жок бол-
ду. Канттагы цемент-шифер заво-
ду жана Майлуу-Суудагы электр 
лампочкаларын чыгаруучу за-
вод ошол ПЕСАК программасына 
кирип, бирок кайра єз убагында 

чыгып кеткенге жетишкен экен. 
Бїгїн бул эки ишкана дїркїрєп 
єнїгїп кетпесе да, жок болуп кет-
кен жок. Ошол кездеги тиешелїї 
жетекчилердин жоопкерчилик-
сиз мамилеси канчалаган жылдар 
бою тїптєлгєн єнєр жай ишкана-
ларыбыздын талап-тонолушуна 
жол берди. Эми аны жандандыра 
алабызбы? Совет доорундагыдай 
єнєр жай тармагыбызды кантип 
кайра калыптандырабыз? “Кыр-
гызиндустрия” ачык акционердик 
коому мына ушул багытта иш алып 
барат. Аталган мекеменин макса-
ты жана милдети єлкєбїздїн єн-
дїрїштїк потенциалын пайдала-
нуу менен экономиканын бардык 
секторунда инновациялык ыкма-
лар жана технологияларды кир-
гизїїгє багытталган жаўы эконо-
микалык саясат стратегиясына дал 
келет. Анын алдына импортту ал-
маштыруучу жана жаўы иннова-
циялык єндїрїштї уюштуруу жо-
лу менен єнєр жайын модерниза-
циялоо милдети коюлган. 

Чындыгында ушуга чейин єнєр 
жай тармагын кєтєрїїгє кєўїл бє-
лїнбєй келди. “Кыргызиндустрия” 
ААКсынын президенти Жарасул 
Абдураимовдун Кыргыз радиосу-
на берген маегинде аталган меке-
ме єлкєдєгї токтоп турган ишка-
наларды жандандыруу жана жа-
ўы ишканаларды тїзїї багытында 
иш алып барып айтты. Анын пики-
ринде Коомдун мамлекеттин жал-
гыз акционер катары толук ээли-
гинде болушу жарандарга жана ин-
весторлорго ийгиликтїї єнїгїїгє 
кепилдик берет жана тобокелдик-
терди азайтат. 

МАМЛЕКЕТ АЛСЫЗ 
МЕНЕДЖЕР ЭМЕС

“Кыргызиндустрия” ачык ак-
ционердик коомунун балансына 
бир катар єндїрїшї єйдєлєй ал-
бай же токтоп турган мамлекет-
тик жана акционердик коомдор бе-
рилет. Бизде “мамлекет жаман ме-
неджер” деген тїшїнїк калыптан-
ган, бирок мындан чоочулоонун 
кажети жок. Эл аралык тажрый-
бада да мамлекеттин коммерция-
лык компанияларга катышуусу 
жаўы сапаттык мїнєзгє айланган 
учур жок эмес. Мисалы, “Азия арс-
тандарынын” бири болгон Синга-
пур єлкєсїндє да єкмєт бизнести 

жїргїзїїнї жєнєкєйлєтїї менен 
бирге эле мамлекеттин колдоосу 
маанилїї роль ойногон ырааттуу 
єнєр жай саясатын жїргїзгєн. Ар-
тыкчылыктуу тармактарды мамле-
кет бєлїп алып, аларга инвестиция 
салып єнїктїрїп, анан алар белги-
лїї бир єнїгїї деўгээлине жеткен-
де локомотив сыяктуу бїт экономи-
каны алдыга сїйрєгєн. “Кыргызин-
дустриянын” алдында єзїнїн ба-
лансындагы мамлекеттик ишкана-
лардын єнїгїшї жана аларды на-
тыйжалуу башкаруу механизмине 
таасир эте турган єзгєчїлїктєрїн 
аныктоо милдети турат. Иштелип 
чыккан башкаруу моделинин не-
гизинде конкреттїї инвестиция-
лык долбоорлорду иштеп чыгып, 
аларды ишке ашырууга ниеттенет. 

Жарасул Абдураимовдун ай-
туусу боюнча коом алгач тез ара-
да иштеп кете турган єндїрїш иш-
каналарынан ишти баштоо алдын-
да турат. ”Спутник” радиосуна бер-
ген маегинде Майлуу-Суу электр 
лампочкаларын чыгаруучу завод-
ду мамлекет єзїнє кайтарып алып, 
“Кыргызиндустриянын” карамагы-
на бериле турганы белгилїї бол-
ду. “Кыргызиндустрия” учурда за-
воддун бизнес-планын иштеп чы-
гууда. Завод жаўы технология ме-
нен энергия їнємдєєчї лампочка-
лардын бир нече тїрлєрїн чыга-
рып гана тим болбостон, ал жер-
де айнек буюмдарын да чыгарууну 
колго алат. “Кыргызиндустрия” 
ишканага каражат салып, керектїї 
жабдуулар менен камсыз кылып, 
єндїрїштїн жанданышына єбєл-
гє болот. Ошондой эле аталган ме-
кеме алдыдагы иш-пландарынын 
бири катары алгач Бишкек менен 
Балыкчыда электромобилдер їчїн 
“ЭлектроТаксоПарк” тїзїїнї план-
даштырууда. 

КОЛДО БАР 
МЇМКЇНЧЇЛЇКТЄРГЄ 
АРТЫКЧЫЛЫК 
БЕРИЛЕТ

“Биринчиден, илгеркидей биз 
чыгарып жїргєн товарларды кайра 
калыпка келтирїї албетте, кыйын. 
Себеби, машина куруу, станок, 
прибор жасоо жагынан азыр бизде 
мїмкїнїчїлїк жок. Єлкєбїздє ру-
далык эмес кен байлыктар, миса-
лы гипстин, базальттын жана баш-
ка курулушка керек кен байлык-
тардын запасы кєп. Керамикадан 

жасай турган буюмдардын баарын 
єзїбїз жасасак болот. Бул багытта 
бизге келип жаткан импорттун кє-
лємї абдан чоў. Алардын 60-70 па-
йызын єзїбїздєн чыгарууга мїм-
кїнчїлїк бар. Жаўы ишканалар-
ды ачууда мына ушуга ылайыктап 
бизнес долбоорлорду тїзїп жата-
быз” деп айтты Жарасул Абдураи-
мов “Спутникке” берген маегинде. 
Учурда аталган мекеме 30дан ашык 
бизнес-долбоорду даярдады. Келе-
чекте 130-140 бизнес-долбоор иш-
теп чыгуу мерчемделїїдє. Алар-
дын баары биздин мїмкїнчїлїктє-
рїбїзгє жана сырьелук базабызга 
жараша иштелип чыкмакчы. Иш-
каналар їчїн керектїї єндїрїштїк 
жабдуулар алынып келинет. Не-
гизги максат – импортту алмаш-
тыруучу товарларды чыгаруу жана 
жумуш орундарын тїзїї болуп са-
налат. Ошондой эле агрардык тар-
макта кайра иштетїї ишканала-
рын тїзїї да аталган мекеменин 
иш-планындагы маанилїї багыт-
тардын бири. 

БЕРГЕНДИН 
АЛМАЙЫ БАР

Эми уставдык капиталы 1 млрд 
сом єлчємїндє тїзїлгєн “Кыр-
гызиндустрия” ААКсы ишка-
налар менен кандай принципте 
иштейт, мына ушуга кичине тї-
шїндїрмє бере кетїїбїз зарыл.                                
Жарасул Абдураимовдун айтуусу 
боюнча єзїлєрї кызматташкан 
ишканалар менен алгач бїт акти-
вин кєз карандысыз баалоочулар 
менен баалап чыгып, ишкана ээси-
нин їлїшїн аныктайт. Андан кийин 
муктаждыкка жараша “Кыргызин-
дустрия” єз салымын кошуп кол-
доо кєрсєтєт. Анын салымы “Кыр-
гызиндустрия” ААКсынын їлїшї 
болуп саналат. Качан ишкана буту-
на турганда “Кыргызиндустрия” єз 
їлїшїн ишканага келишим боюн-
ча белгилїї бир мєєнєт аралыгын-
да сатып алууну сунуш кылат. Эгер 
ишкана сатып албай турган болсо 
анда кыргыз биржалык фондусу ар-
кылуу сатыкка коюлуп, сатып ал-
ган жак ал ишкананын акционери 
болуп калат. Ошентип “Кыргызин-
дустрия” берилген каражатты кай-
ра єзїнє кайтарып, ал каражат жаўы 
ишканаларды колдоого жумшалат.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ЄНДЇРЇШ ТАРМАГЫНА ЄЗГЄЧЄ КЄЎЇЛ БЄЛЇНЄ БАШТАДЫ

"Кыргызиндустрия" ААКсынын президенти 
Жарасул АБДУРАИМОВ

Кєйгєй

Жакында 10-марттан 
31-августка чейин Орусия Евразия 
экономикалык биримдигине кирген 
єлкєлєргє дан єсїмдїктєрїн 
жана кумшекерди экспорттоого 
тыюу салган чечиминен кийин 
базарларда, айрым соода 
тїйїндєрїндє кээ бир азык-
тїлїккє болгон баалардын 
жогорулашы байкалган. Мындай 
тїзїлгєн кырдаалга єлкєбїздїн 
Айыл чарба министри Аскарбек 
Жаныбеков тємєнкїдєй жооп 
берди.

- Орусия, Украина кырдаалынан 
улам єлкєбїздє азык-тїлїк масе-
лесинен тартып жазгы айдап-себїї 
иштерине тоскоолдуктардын жа-
ралуу коркунучу ар бир мекенде-
шибизди кооптондуруп жатканын 
мен тїшїнїп турам. Мындай кыр-
даалга туруштук берїї максатын-
да Министрлер Кабинети тарабы-
нан тиешелїї иш-аракеттер жїр-
гїзїлїп жатат. Учурда биздин ми-
нистрлик тарабынан дагы тїзїлгєн 

кырдаалга карата бир топ иштер 
аткарылып жатат. Мисалы, бїгїн-
кї кїндє єлкєбїздїн жазгы талаа 
иштери їчїн жумшала турган кї-
йїїчї майдын 72 пайызы даяр. 
Жазгы талаа иштерин їзгїлтїк-
кє учуратпаш їчїн єткєн жылдын 
декабрь айында Нефтетрейдерлер 
бирикмеси менен макулдашуулар 

тїзїлгєн. Тактап айтсам, жаз-
гы айдап-себїї иштерине 41 миў 
тонна дизель, 10 миў тонна бен-
зин даяр.

Мурдагы жылдары ирригацияга 
224 миллион сомдун тегерегинде 
бєлїнїп келген болсо, быйыл ажо-
буз Садыр Жапаровдун колдоосу 
менен бир миллиард жїз миллион 

сом бєлїндї. Бул былтыркыга са-
лыштырганда алты эсе кєп. Демек, 
дыйкандар сугат суу менен толук 
кєлємдє, єз убагында камсыз бо-
лушат деп ишенимдїї айта алам.

- Аскарбек Сапарбекович, 
акыркы кїндєрї ун, кумше-
кер, єсїмдїк майына болгон 
баалардын єсїшї, базарлардан 
жана айрым соода тїйїндєрї-
нєн аларды элдин талап алып 
жатышы кооптондурууда. Єл-
кєнїн азык- тїлїк кору кандай?

- Бїгїнкї кїндє ун, кумшекер, 
єсїмдїк майына байланыштуу 
тартыштык жок. Єлкєдє ун чыгар-
ган 31 ишкананын кампаларын-
да кеминде 60 миў тоннадан ашык 
буудай сакталып турат. Кампалар-
да їч айдан беш айга чейин жете 
турган єсїмдїк майы жана кум-
шекер бар. Мындан тышкары мам-
лекеттик материалдык резервдик 
фонддун кампасында да бул азык-
тардын жетишээрлик кору бар. Ан-
дыктан бул азыктар боюнча тынч-
сызданууга негиз жок. 

Кыргызстанда бир жылда 750 
миў тонна буудай керектелет. Єт-
кєн жылы 200 миў тоннага жакын 
буудай, 70 миў тонна ун импорт-
толгон. Єлкєдє 800 миў гектарга 
жакын айдоо аянты бар. Кыргыз-
стан єзїн картошка (123%), сїт 
(132%) жана жашылча-жемиш ме-
нен камсыздайт. Бїгїнкї кїндєгї 
айрым мекендештерибиздин ызы-
чууга алдырып ашыкча азык-тїлїк 
сатып алып жатышкандары баа-
нын кескин єсїп кетишине шарт 
тїзєт. Муну менен алар алып са-
тарларга эле жол ачып берип жа-
тышат. Учурдан пайдаланып мен 
жарандарыбызга баса белгилеп 
айтаар элем. Бїгїнкї кїндє Кыр-
гызстанда азык-тїлїктїн бардык 
тїрї боюнча кооптонууга негиз 
жок. Ошондуктан керектїї азык-
тїлїктї ченеп эле алышса болот. 
Импорттолуп келип жаткан азык- 
тїлїктєргє деле андай тоскоолдук-
тар жок.

Разия ЖООШБАЕВА

Айыл чарба министри Аскарбек ЖАНЫБЕКОВ:

“АЗЫК-ТЇЛЇК БОЮНЧА КООПТОНУУГА НЕГИЗ ЖОК”
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Таазим

Маданияттын мыкты кызматкери Айбек КАСЫМОВ:

“ДАЙЫМА КУБАНЫЧ 
ТАРТУУЛАГЫМ КЕЛЕТ” 

КР Улуттук илимдер академиясынын академиги, Юридика 
илимдеринин доктору, профессор Чолпонкул АРАБАЕВ: 

“МЭЭРИМГЕ ТОЙГОН БАКТЫЛУУ 
ЖИГИТ БОЛДУМ”

Жогорку Кеўештин депутаты Арсланбек МАЛИЕВ:

“ЭМГЕГИНЕН БААР ТААП ЖОГОРКУ 
СЫЙЛЫКТАРГА ТАТЫГАН”

Жогорку Кеўештин депутаты Нурланбек ШАКИЕВ:

“ЖЇРЄГЇЎДЄГЇ БОШТУКТУ ЭНЕДЕН 
БАШКА ЭЧ КИМ ТОЛТУРА АЛБАЙТ”

Жогорку Кеўештин депутаты Миргул ТЕМИРБАЕВА:

“КУДАЙ КУТ КЫЛСЫН, АПАМ 
ТЄРЇБЇЗДЄ СЫЙ КЄРЇП ОЛТУРАТ”

ДЇЙНЄНЇН ТУТКАСЫН КАРМАГАН 
АРУУЗААДА АПАЛАР
Ааламга жарык мээримин чачкан, жашоого жаз алып келип коломтобуздун отун тутанткан, турмуш 
туткасы – ЭНЕ. Эне жєнїндє канча айтсак да жарашат. Бизге жашоо берип, аны кєркїнє чыгарып, 
єлбєстїккє жетелеген апалар тууралуу айткан айрым инсандарыбыздын сезимдери менен бєлїшєбїз.

- Орозонова Асанбїбї энем со-
вет мезгилиндеги колхоздо иште-
ген эмгекчил аялдардын бири эле. 
Балдарын какус-кукус кылмак тї-
гїл катуу айтпаган абдан мээрим-
дїї эне болгон. Азыр єзїм минтип 
алтымыш жаштан ашканда энем-
дин мээрими канчалык кїчтїї 
болгондугун туюп жатам. Эне ба-
лага канчалык мээрим тєксє, бала 
да ошончолук боорукер, таалим-
тарбиялуу болот экен. Ал эми эне 
мээримин кєрбєй калгандардын 
жашоолору оор болуп, таш боор 
болуп калат турбайбы. Ошол їчїн 

мээримге тоюп чоўоюп, бактылуу 
жигит болдум. Болгондо да эў жє-
нєкєй, колхозчу эненин айылдык 
баласы экендигиме сыймыктанам.

Биз 1-2-класста окуп жїргєн кез-
де азыркыдай жетишип кеткен за-
ман болбосо да, элдин курсагы 
тоюп калган бейпил убак эле. Май-
рамдарда атайын баракка гїлдїн 
сїрєтїн тартып, кечинде апабыз 
иштен келгенде бир туугандар ти-
зилип алып, жазган куттуктооло-
рубузду окуп, кучактап туруп тап-
шырчубуз. Балдарынын куттук-
тоолоруна абдан ыраазы болуп 
“силер аман-эсен чоўойсоўор бол-
ду” деп жашып кетчї. Бирок, арман 
кылам... алтымыш жашка жетип-
жетпей биздин жакшылыктарбыз-
ды кєрбєй эрте кете берди... Дайы-
ма сагынам... Ата-энемдин айыл-
дагы эски сїрєтїн алып келип, 
жаўыртып, чоўойтуп иш бєлмє-
мє коюп, їйїмє илип алгам. Апам 
“Баатыр эне”, атам “Эл агартуунун 
отличниги” болгон эл арасында ка-
дырлуу адамдар эле.

- Союз учурунда кєп бала-
луу їй-бїлєнїн катарында 
болчубуз. Ата-энем мугалим 
болуп эмгектенишкен. Апам 
эмгегинен баар таап кєптєгєн 
жогорку сыйлыктарга таты-
ды. 1970-жылы Лениндин 100 
жылдыгына карата юбилейлик 
алтын медалы жана “За трудо-
вую доблесть” медалы менен 
сыйланган. Сыйлык алганда 
эмгеги бааланып жатканына 
сїйїнїп келчи. Майрамдар-
да открытка жазып куттукта-
чубуз. Кыздарга китеп берчи 

элек. Мындай белектер баа-
луу болчу. Ал учурда ушун-
дай салт болчу. Азыркы-
дай жарышып баалуу белек-
бечкектерди берїї болчу эмес. 
Кийин окууну бїтїп келгенде 
жакшыраак кєўїл буруп, май-
рамдын маанисин, шаўын тї-
шїнїп калдык. 

Бала кезимде 8-март боло-
бу же башка майрамдар боло-
бу апам гїлчатай жасачу, їн-
дїк бышырып дасторкондун 
кєркїн ашчу. Тилекке каршы, 
апам менин саясатка кирип, 

элдин жїгїн кєтєргєн учу-
румду кєрбєй калды. Азыр 
биздин жакшылыгыбызды 
кєрїп, тєрдє балпайган бай-
биче болуп олтурбаганы мен 
їчїн ємїрїмдєгї єксїк болуп 
кала берди.

- Эне деген сєз канча деген 
кереметти камтып турат. Ме-
нин бейиши болгур апамдын 
аты Фатима. Абдан жєнєкєй, 

карапайым, ошол эле кезде ки-
теп, гезит журналды кєп оку-
ган, кєптї билген жан эле. Ан-
дыктан куйкум сєздїї, макал-
лакаптарды ылайыгы менен 
кошуп сїйлєчї. Жети бала тє-
рєгєн. Совхоздо тамекичи бо-
луп иштеди. Турмушта абдан 
сарамжалдуу эле. Кєп бала-
луу энелерге тийиштїї тїмєн 
тїйшїктєрдї кєрїп жашады. 

Тилекке каршы кєп ооруду. 
Мындан 15 жыл мурун чын 
дїйнєгє кетти. Аллах жайын 
жаннаттан берип, єз мээри-
мине алсын деп кїнїгє Куран 
окуп, дуба кылам... Кадимки-
дей жан дїйнємдє, жїрєгїмдє 
боштук пайда болгондой сези-
лет... Ал боштукту энеден баш-
ка эч ким толтура албайт ту-
ра...

- Апам Мамадаминова Салима 
математика мугалими болуп эмгек-
тенди. Билим берїї тармагындагы, 
келечек муунду тарбиялоодогу эм-
геги бааланып “Эл агартуунун от-
личниги” наамын алган. Єз кеси-
бин єзгєчє сїйєт. Окуучулары ке-
зинде мамлекеттик экзамендерден 
жогорку баа алып, олимпиадалар-
дан биринчиликке жетишкендик-
терине апамдын салымы чоў экен-
дигин азыркыга чейин айтышып, 
сыймыктанып жїрїшєт. Атам 37 
жашында эле эрте єтїп кеткен. Апам 
беш баланы жалгыз тарбиялап, єс-
тїргєн. Бардыгыбыз мектеп жашын-
дагы кенедей балдар элек. Сыртта 
эркектин, їйдє аялдын ишин жасап 
жаны тынчу эмес. Эч кимден кем 
кылбай, керек болсо аталуулардан 
артык багып чоўойтту. Чындыгында 

ошол кездеги аялдар кыйын болгон-
бу же беш баласы бел-кїч болгон-
бу кыйынчылыкка майтарылбай 
бизди бутубузга тургузду. Барды-
гыбыз жогорку билимдїї инсан-
дардан болдук. Азыр ардактуу эс 
алууда, 70 жаштын чайын ичип, 
биздин тєрїбїздє олтурат. Куда-
йым кут кылсын!

- Мен бала кезде азыркы-
дай белектин тїрї жок бол-
чу. Бирок, открытканын тїрї 
бар эле. Майрамдарда теўтуш 
балдар бири-бирибиздикине 
окшобогонун тандачубуз. Ка-
газга аппликациялар менен 
кооздоп “Апама “ деп бажы-
райта жазып, єз колуна тап-
шырчубуз. Ошентип убакыт 
єтїп студент болдук. Биздин 
студенттик учур 90-жылдар-
га туш келгендиктен єтє де-
ле бардарчылыкта єткєн жок. 

Ошого карабастан шаарда сту-
дент болуп жїргєнїбїзгє эле 
сыймыктанчубуз. Акыл ток-
тотуп калган учурда апама 
гїл бергенди єзгєчє жактыр-
чумун. Анан їй-бїлє кїткєн-
дєн кийин келинчегим ме-
нен кеўешип кымбат белек-
терди бергенден аянбайбыз. 
Апам Бошкоева Чынара азыр 
64 жашта. Балыкчыда жашайт. 
Їч баланын кадырлуу энеси. 
Атамдын кєзї єтїп кеткендик-
тен апабызга дайыма кубаныч 

тартуулагыбыз келет. Аман-
дыкта тєрїбїздїн кєркї болуп, 
кылым ашып жашаса экен деп 
тилек кылам.

Разия ЖООШБАЕВА
Жылдыз ДЫЙКАНОВА

Кечээ Чїй районунун Тємєнкї-Чїй 
айылындагы тигїї фабрикасынын 
кеўейтилишинин расмий аземи єттї.  
Фабрика АКШнын эл аралык єнїктїрїї 
боюнча агенттигинен (USAID) 130 жаўы 
тигїїчї машиналарды алган. Иш-чарага 
АКШнын Кыргыз Республикасындагы 
Убактылуу ишенимдїї єкїлї Соната 
Коултер жана ишкананын директору 
Марат Султанов катышты.

Жабдуулар USAIDдин «Конкурент-
тїї ишкана» долбоорунун алкагын-
да берилген. Бул долбоор жергиликтїї 

ишканаларды колдоо аркылуу жаўы 
жумуш орундарын тїзїїнї кєздєйт. Бул 
кызматташтыктын натыйжасында фаб-
риканын єндїрїштїк кубаттуулугу 15 
пайызга єстї.

Марат Султанов USAIDдин колдоосу 
менен алынган жаўы жабдуулардын жар-
дамы менен жаўы тигїї линиясын ишке 
киргизип, Тємєнкї-Чїй айылынан жа-
на коўшу айылдардан кошумча тигїїчї-
лєрдї жумушка алып жаткандыгын жа-
на тигилген кийимдерди келечекте жа-
ўы рынокко алып чыгуу планы бар экен-
дигин баса белгиледи. Учурда фабрика 

жогорку сапаттагы кийимдерди, атап 
айтканда, эркектер, аялдар жана бал-
дар їчїн спорттук кийимдерди жерги-
ликтїї базарлар жана КМШ єлкєлєрї 
їчїн чыгарат. 

«Биз Кыргыз Республикасында жеке 
бизнес жарандардын жашоо деўгээлин 
жогорулатууга жол ачат деп ишенебиз. 

Андыктан, жаўы рынокторго жол ачып, 
кєбїрєєк жумуш орундарын тїзїїгє жар-
дам берген ишкердикти єнїктїрїї боюн-
ча программалар аркылуу Кыргызстан-
ды колдоону улантабыз», - деди Соната 
Коултер єз сєзїндє.

USAIDдин «Конкуренттїї ишкана» 
долбоору айыл чарбасы, текстиль, маа-
лымат технологиялары, билим берїї жа-
на тамак-аш єнєр жайындагы кичи жана 
орто бизнес менен кызматташат. Єндї-
рїштї кеўейтїї аркылуу жаўы жумуш 
орундарын кєбєйтїїгє жардам берет. 
Бул беш жылдык долбоордун алкагын-
да USAID єлкє боюнча 110дон ашык иш-
каналарга колдоо кєрсєттї. «Конкурент-
тїї ишкананын» жалпы бюджети - 22,7 
млн АКШ долларын тїзєт.

Бактыгїл КУЛАТАЕВА

КЕЎЕЙТИЛГЕН ФАБРИКАДА ЖАЎЫ 
ЖУМУШ ОРУНДАРЫ ТЇЗЇЛДЇ

USAIDдин колдоосу



“ЄМЇР КЄЧЇ 
БАЛАЛЫКТАН 
БАШТАЛАТ”

-“Ємїр кєчї балалыктан баш-
талат” демекчи, балалыгымдын 
бактылуу кєз ирмемдери Жалал-
Абад облусуна караштуу Ноокен 
районунун Шайдан айыл єкмє-
тїндє єткєн. 8-класска чейин 
айылдык мектепте окуп, андан 
соў Ош шаарындагы ошол кез-
деги кыздар орто мектебинде би-
лимимди улантып, аны 1973-жы-
лы аяктагам. Дароо Фрунзедеги 
Кыргыз Мамлекеттик Универ-
ситетинин тарых факультетине 
тапшырып, аталган окуу жайды 
1978-жылы бїтїрдїм. Эсимде, ал 
убакта окууга єтїї абдан кыйын 
болчу. Анткени, сынак кїчтїї 
эле. Мен мектепте жакшы окуп, 
тарых сабагына да кызыккан-
дыктан, мага сынак кыйын бол-
гон жок. Жакшы жери ал кезде 
азыркыга салыштырмалуу сы-
нактар адилеттїї єтчї. Ким ара-
кеттенсе, кимдин билими бол-
со ал єтпєй калчу эмес. Ошен-
тип окууну ийгиликтїї аякта-
ган соў турмушка чыгып, Аксы 
жерине (анда Жаўы-Жол райо-
ну деп аталчу) келин болдум. 
Жолдошум менен студент кезде 
жатаканада чогуу жашаган кыз-
дар аркылуу таанышкам. Экєє-
бїз узакка деле кыз-жигит болуп 
сїйлєшкєн жокпуз. Таанышкан-
дан кєп єтпєй ала качып кеткен. 
Ал убакта кыздардын кєбї мен 
сыяктуу турмушка чыгып, босо-
гону аттаган соў кетчї эмес. Тур-
мушка чыккандан кийин эмгек 
жолум Кербендеги Ж.Бєкєнбаев 
атындагы орто мектепте тарых 
мугалими болуп башталды. Жол-
дошум К.И.Скрябин атындагы 

Кыргыз улуттук агрардык уни-
верситетинин зоотехника фа-
культетин аяктаган. Кєп жыл 
башкы зоотехник, башкы инс-
пектор, айтор бир катар жакшы 
кызматтарды аркалады. Экєє-
бїз беш балалуу болдук. Тилек-
ке каршы, 2016-жылы жолдошум 
єтїп кетти. Учурда балдарыбыз-
дын баары їйлїї-жайлуу. Улуу 
уулдарымдын экєєсї теў куру-
луш тармагында, єз бизнестери 
бар. Эки кызым Америкада. 

“ТАЙМАНБАСТЫК 
АТАМДАН ЄТКЄН”

- Атам жанындагыларын мую-
туп, тайманбай, так сїйлєчї. 
Анын ораторлугун албай, ушул 
тайманбас жагын алыпмын. Єзї 
да “кызым мени тарткан тайман-
бас” деп калчу. Эртеў менен эрте 
тургузуп, болгон жумушту жа-
сатчу. Биз 5 кыз, 3 уул 8 бир туу-
ганбыз. Менден улуу агам 8-клас-
сында бир бєйрєгїн алдырып, 
кара жумушка жараксыз болуп 
калды. Андан кийинкилер катар-
катар кыз, эў кичїїсї уул. Мын-
дан улам кол арага жараганы мен 
элем. Абдан мээнеткеч болдум. 
Жибек курт бакчубуз. Апам жи-
бек курт багуу боюнча макталып, 
гезит-журналдардан тїшчї эмес. 
Бирок, аны багыш азап менен то-
зок. Жибек курт болгону 10 грамм 
эле болуп кичинекей кїкїрттїн 
кутучасында келет. Ал кийин 
чоўоюп, їйдїн 5 чоў бєлмєсїн 
ээлеген куртка айланып, жибек 
оройт. Курттар тыттын жалбы-
рагын жешкендиктен, ар їч саат 
сайын жалбырак салып турчу-
буз. Аны заматта жеп салышат. 
Тїнї-кїнї тынбай жей беришчї. 
Чоў-чоў узун сарайларды салып, 

ошол жакта багабыз. Эртеў ме-
ненки сабакка чейин їйдєгї бол-
гон ишти жасап коюп анан кет-
чїбїз. Кээ бир эркек балдарга ка-
раганда чєп чаап, кара жумушка 
тыў элем. Азыр эстеп таў калам. 
Жакшы тарбия берип, эмгекке 
їйрєткєн ата-энеме ыраазымын. 
Асылым атам 2010-жылы 86 жа-
шында, бейишим апам 2002-жы-
лы 72 жашында каза болду.

“КОРРУПЦИЯЛЫК 
ИШТЕРДИ 
АЧКАНЫМ ЇЧЇН 
КОЛ САЛУУ 
БОЛУП АМАН 
КАЛГАМ”

- Балдарым чоўоюп, єздєрї 
менен єздєрї болгон соў элге, 
жерге да кызмат кылайын деген 
ниетте депутаттыкка аттандым. 
Ємїр бою агартуу тармагында 
эмгектенгендиктен, кєп кыйын-
чылыктар болду. Єзгєчє СССР 
тарап, базар экономикасына єт-
кєндє аябай кыйналдык. Муга-
лимдерге айлап, жылдап айлык 
берилбей, айлыкты азык-тїлїк 
тїрїндє алган да кїндєр болду. 
Ошондон улам бир топ мугалим-
дер єз ишин таштоого аргасыз 
болушту. Тарыхчы катары мын-
дан ары социализм болбошун се-
зип, бизнеске мен да аралашууга 
аракеттендим. Алгач ишкерлик 
менен мугалимдикти бирдей 
алып, каникулда Польша, Лит-
вадан товар алып келип жїрдїм. 
Анда мектеп формалары єтє тар-
тыш болгондуктан, формаларды, 
айтор, турмуш-тиричиликке ке-
ректїї буюм-тайымдарды алып 
келип турчубуз. Минтип жети 

жылдай иштеп, кийин ишкер-
ликке толугу менен єттїм. Кан-
дай айтсак да биздин билим 
азыркыга салыштырмалуу кїч-
тїї эле. 1993-1995-жылдары би-
лимимди андан ары да єнїктї-
рєйїн деп, КМУнун юридика-
лык факультетине тапшырып, 
аны 1995-жылы бїттїм. Кийин 
Бажы кызматына юрист болуп 
ишке кирип, ал жерде иштедим. 
2002-жылы апамдын атынан 
“Тилла жолу” деген жїк ташуучу 
ишканамды ачтым. Кытайдан 
жїк ташып келчїбїз. Ал ишибиз 
2010-жылга чейин уланды. Ага че-
йин ортодо 2005-жылы Кара-Суу 
базарындагы ишкерлердин уку-
гун коргоо їчїн “Ишкер” коомдук 
бирикмесин тїзїп, їч жыл иштеп, 
бул аралыкта бир топ чоў иштер-
ди жасаганбыз. Єзгєчє Кара-Суу 
базарындагы коррупциялык иш-
тердин бетин ачканбыз. Ишкер-
лердин, соодагерлердин укугун 
коргоп, алардын иштєєсїнє шарт 
тїзгєнбїз. Ошол кездеги корруп-
циялык иштердин бетин ачка-
ным їчїн мага кол салуу болуп, 
андан аман калгам. Кийин єзїм-
дїн жана балдарымдын ємїрї-
нєн кооптонуп, “Ишкер” коом-
дук бирикмесин жаап, коомдук 
иштер менен алектендим. 

“БИЗДЕ 
ЄСЇШ БОЛУП 
ЖАТКАНЫ АБДАН 
КУБАНДЫРАТ”

- Єлкєдє бардык тармакка ре-
форма жїргїзїш керек. Себеби, 
бардык тармак кєўїл бурууга 
муктаж. Чынында Президен-
тибиз Садыр Жапаровго абдан 
ыраазымын. Жоопкерчиликти 
єз мойнуна алып, мамлекеттин 
тынчтыгы, экономиканын єсї-
шї, элдин жашоо турмушунун 
жакшырышы їчїн болгон ара-
кетин кєрїп жатат. Кыргыз Рес-
публикасынын єнїгїшїнє ал-
гачкы кадамдар ташталды. Буга 
2021-жылдагы єндїрїштїн кє-
лємїнїн 187 млрд сомго єскєнї 
далил. Ушундан деле єндїрїштє, 
мамлекеттик башкарууда жакшы 
иштер жасалып жатканын баам-
дайлы. Ковиддин сыноосуна, 
инфляцияга, кризиске карабай 
бизде єсїш болуп жатканы аб-
дан кубандырат. Бийлик башы-
на келгендер кайсы гана тармак 
болбосун реформа кылууга жа-
на ошол тармакты єнїктїрїїгє 
далалаттанып, анын жыйынты-
гында ийгиликтер жаралууда. 
Мисалы, салык системасында 

Аялзат жана карьера

ЖК депутаты Шарапаткан МАЖИТОВА:

“ЭЛ-ЖЕРГЕ КЫЗМАТ 
КЫЛАЙЫН ДЕП 
ДЕПУТАТТЫККА АТТАНДЫМ”

Мамлекетибиздин экономикасын, элибиздин жашоо-турмушун 
ар тараптан чыўдап, єлкєбїздїн бакубаттуулугун арттырууда 
мїнєзї жаздай жайдары, жїрєгї мээримге толгон айымдарыбыз 
тоодой тїйшїктєрї менен алгалоо жолунда келе жатышат. 
Алардын катарында Жогорку Кеўештин депутаты Мажитова 
Шарапаткан эжебиз дагы бар. Мына ушул айымдын коомдогу 
башкаларга їлгї болчу орчундуу иштери, саамалыктары 
жєнїндє маек курдук.

єзгєрїїлєр бар. Кємїскє эконо-
микадан чыгыш їчїн жаўы са-
лык кодекси ишке кирди. Биз им-
портко кєз каранды болбой, єзї-
бїздї єзїбїз тамак-аш менен кам-
сыз кылуу максатында эў башкы 
орунда айыл чарбасын єнїктїрїї 
маселеси тургандыгын Президен-
тибиз да баса белгиледи. Бул ара-
кет сєз жїзїндє эле калып калбай, 
дыйкандарга жардам иретинде, 
айыл чарбасын колдоого 26 млрд 
сом бєлїндї. Президент Садыр                                                   
Нургожоевич “ушул нерсенин 
бардыгы даректїї жетип, мак-
саттуу жумшалсын” деп эскер-
тїїдє. Мына жаз келип, талаа 
иштери да башталды. 

“КЫЙЫНЧЫЛЫКТЫН 
ЧЫЙРАЛТКАН 
ЖАКШЫ ЖАГЫ 
ДА БАР”

- Россия менен Украинанын 
ортосундагы жаўжалдан улам 
банктардын кєпчїлїгї санк-
цияга тїшїп калды. Соода-сатык 
боюнча єнєктєш, бизге эў жа-
кын єлкє – Россия. Ошондук-
тан Россияга тийген сокку биз-
ге тийип жатат. Биз кичинекей 
мамлекетпиз. Ошентсе да, “Эки 
дєє урушса ортосунда кара чы-
мын єлєт” демекчи, ири блок-
тордун кагылышуусунда сєзсїз 
залакасы тийбей койбойт. Ан-
дыктан, Мамлекет башчыбыз 
алтындын наркы эч качан тїш-
пєй турганын белгилеп, алтын 
алып коюу керектигин эскерт-
ти. Акчанын куну кетти. Нефти, 
темир кымбаттап, курулуш тар-
магынын иши солгундай баш-
тады. Мына ушундай окуялар-
дан сабак алып, Кыргыз мамле-
кети экономикасын оўдоп алы-
шы керек. Биз сырттан келген 
акчаны, азык-тїлїктї кїтпєй, 
єзїбїз азык-тїлїк коопсуздугун 
камсыздап, сыноого чыйралы-
шыбыз керек. Кыйынчылыктын 
чыйралткан жакшы жагы да бар. 
Биз агрардык єлкє болгондуктан, 
биринчи кезекте айыл-чарба тар-
магын єнїктїрїшїбїз абзел. Пан-
демия убагында айыл чарба азык-
тарынын кымбаттап, кыйынчы-
лык жаралганын кєрдїк. Элибиз 
унга жетпей калганда абдан на-
мыстандым. Учурда сырттан та-
шылып келген азык-тїлїктєрдїн 
баасы кїн сайын єсїїдє. Єкїнїч-
тїїсї агрардык єлкє болуп туруп, 
єзїбїздї-єзїбїз жада калса эт, ун, 
май менен камсыздай албай келе-
биз. Ошондуктан, алгач ушул тар-
макты єнїктїрєлї. Азык-тїлїк 
менен єзїбїздї-єзїбїз толук 
камсыздашыбыз зарыл. Иликте-
сем биз єзїбїздї 30% гана кам-
сыздайт экенбиз. Чет мамлекет-
ке 70% кєз карандыбыз. Болбосо 
жер кенен, каралбай, иштетилбей 
жатат. Эми жерди иштетїї їчїн 
ажонун чечими дыйкандарга чоў 
колдоо болду. Мындан ары дый-
кандарга техника, жер семирт-
кич, їрєн їчїн арзан пайызда 
насыя берип, бирок, “мынча тї-
шїм бересиў” деп милдеттенди-
рип, кадимкидей план коюлса 
иштери жоопкерчиликтїї бол-
мокпу дейм. “Планды аткарсаў, 
кийинки жылы мындан да кєбї-
рєєк жана арзан насыя берилет” 
деген сыяктуу кызыктыруучу ке-
лишим болсо, айыл чарба тар-
магы єнїкмєк. Дыйкандарга да 
дем-кїч (мотивация) болмок. 
Мамлекет менен дыйкандар бир-
гелешип, пландап иш алып бар-
ганда гана иштин жыйынтыгы 
болот деген ойдомун.

Жазгїл КАРБОСОВА
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Таластын Бала-Саруу айылында 
тєрєлгєн Чыўгыз Акчалов баш 
болгон биздин танкисттер 
Орусияда єткєн Эл аралык аскер 
оюндарынын танкалык биатлон 
боюнча мелдешинде дїйнє жїзїн 
таў калтырды. 24 мамлекеттин 
эў мыкты деп тандалып 
алынган танкисттери 
катышкан аскердик бул оюнда 
танк командири Чыўгыз 
Акчалов, сержант, мээлегич-
оператор Жаўыбай уулу Тилек, 
механик айдоочу Сїйїнбай 
уулу Бекмырза кыргыз 
желегин желбиретип, Мьянма, 
Тажикстан мамлекеттерин 
артта калтырышкан. Ошол 
мїнєттєрдє кубанычтын кєз 
жаштары тєгїлдї. Кыргыз 
танкисттеринин жеўишин 
бїт дїйнє жїзї карап турган 
болчу. Албетте, бул Кыргыз 
мамлекетинин куралдуу 
кїчтєрїнїн тарыхында калчу 
чоў окуя эле. 
Бул жєнїндє бизге танк 
командири Чыўгыз Акчалов 
кеўири айтып берди.

- Чыўгыз, силер адеген-
де кошуна мамлекеттин тан-
кисттери Тажикстандан дээр-
лик бир айланма калып кал-
дыўар эле. Анан кантип алды-
га чыктыўар? Ошол мезгилде-
ги эмоцияўар менен бєлїшє 
аласыўбы?

- Єтє намыстандык, биз Та-
жикстандык атаандаштарыбыз-
дан калбашыбыз керек деген ме-
кенчилдик сезим їчєєбїздє теў 

катуу ойгонду. Ар бирибиз єз 
милдетибизди катасыз аткаруу 
їчїн жан їрєп жаттык. Биз тан-
кабыз менен суудан єтїп бутаны 
атууга келгенде атылбай калды. 
Бул мезгилде ар бир кєз ирмем 
биз їчїн єтє кымбат эле. Ошо-
го карабастан аракетибиз менен 
башка танк алмаштырып, атаан-
дашыбыз Тажикстандын тан-
кисттерин кууп єттїк. Бул жер-
де биздин айдоочу-механик сер-
жант Сїйїнбай уулу Бекмырза-
нын аракетин, сержант, мээлегич 
Жаўыбай уулу Тилектин бута-
га таамай тийгизгендигин айт-
пай кетїїгє болбойт. Ошондон 
кийин бизде дагы жаўы дем, кїч 
пайда болуп тажик танкисттерин 
ашып єттїк.

- Дїйнєлїк аскер оюндары-
на катышуу їчїн кандай сы-
ноолордон єттїўєр?

- Єлкєнїн Коргоо министрли-
ги тарабынан бардык танкисттер 
арасында тандоо жїрдї. Биз Бат-
кенден барган їчєєбїз шамда-
гайлык, мээлеп атуу, танк айдоо 
боюнча алдыга чыктык. Ошен-
тип кїтїлбєгєн жерден Баткен-
дик танкисттер Коргоо министр-
лигинин атынан катышып кал-
дык. Ошол сааттан баштап биз-
ге єзгєчє жоопкерчилик жїктєл-
дї. Биз жеўишсиз кайтпашыбыз 
керек эле. Себеби, Кыргыз эли-
нин духун, эрдигин, каарманды-
гын биз дїйнєгє даўазалоо їчїн 
барган элек. 

- Жеўиш кандай жакшы. 

Ошондо силерди кучактап, 
сїйїнгєнїнєн ыйлап жибер-
ген аскер адамын биз да кє-
рїп турдук. Жеўиштен кийин 
кандай сезимдер болду?

- Чын эле биз ошондо жеўиш-
ке жеттикпи деп кубанып жат-
тык. 2 сааттык чоў таймашта 
ириде жеўишти эмес, намысты 
ойлоп жїрдїк. Бир кемчилиги-
биз, бул єтє чоў жоготуу болгон-
дуктан ар бирибиз єз милдети-
биз їчїн сынакты кемчиликсиз 
аткаруунун аракети менен бол-
дук. Аскердик кырдаалда кене-
дей кемчилик бул – чоў жого-
туу. Ошондуктан ар бир кєз ир-
мемдеги таймашты биз катасыз 
аткаруу менен алек болуп жат-
тык. Качан гана Кыргызстан би-
ринчи дегенде, ошондо чыныгы 
жеўиштин даамын сездик. Биз-
ден мурда бизди сїрєп турган-
дар Кыргыз желегин желбире-
тип, бири-бири менен кучакта-
шып жаткандарын кєрїп, кыргыз 
болгонубузга сыймыктандык. 
Артиллериялык-мастерибиз пра-
порщик Серкебаев Саламат биз-
ди кучактап кубанганынан ый-
лап жиберди. А биз болсо буга 
чейинки машыгуудагы кыйын-
чылыктарды унутуп, жеўиштин 
даамын сезип жаттык.

- Сїйгєн кызыў силердин 
жеўишиўерди кєрїп бєлїш-
кєндїр?..

- Бизди дароо эле телефондон 
чалып куттуктады. Ал турсун 
сыймыктанаарын айтып, дос-
торума дагы ийгилик каалады. 
Мындайда сїйгєн адамыўдын 

сен жєнїндєгї жакшы пикири 
дагы бир жеўишке барабар бо-
лот экен.

- Калган кесиптештериў жє-
нїндє да айта кетсеў. Алар да 
бойдокпу?

- Алар дагы їйлєнє элек. Мен 
биздин жеўишке жетїїбїзгє же 
танкыбыз бузулуп убакыттан ут-
турганыбызга карабастан атаан-
даштарыбызды кемчиликсиз, жо-
горку ылдамдык менен кууп єткєн 
Баткендик сержант Сїйїнбай уулу 
Бекмырзанын чеберчилиги жє-
нїндє айтпай кетсем болбойт. Ал 
єзї кичинекей болгону менен єтє 
ыкчамдыгы менен таў калтырды. 
Ал эми мээлегич, сержант Жаўы-
бай уулу Тилек болсо буталар-
га таамай тийгизип жатты. Кен-
же сержант Тажибай уулу Нур-
султан болсо биздин танктын 
оў абалда, ишенимдїї жїрїшї-
нє єзгєчє эмгек кєрсєттї. 

- Сыйлык сыймык демекчи, 
жеўишиўер кандай бааланды?

- Президенттин “Алкыш бара-
гы” менен кошо акчалай сыйлы-
гын алдык. Коргоо министрлиги-
нин жолдомосу менен кєлдє эс ал-
дык. КРнын Президентинин Бат-
кен облусундагы ыйгарым укук-
туу єкїлї Абдикарим Алимбаев-
дин “Ардак грамотасын” алдык. 
Оштун мэри акчалай сыйлык ме-
нен сыйлады. Негизи биз кыргыз 
желегин дїйнєлїк алкакта желби-
реткенге жетиштик. Бизге мын-
дан ашык сый барбы?! Кыргыз 
болгонубузга сыймыктандык. 

Адылбек АКМАТОВ

Жигиттердин жеўиши

Конференция

Саамалык

Лейтенант Чыўгыз АКЧАЛОВ:

"БИЗ КЫРГЫЗ ЖЕЛЕГИН ЖЕЛБИРЕТТИК"

КЇН ЧЫГЫШ ЄЛКЄСЇНЄН 
ЖАРДАМ 

Япон мамлекети Кыргыз Республикасында 
медицина жана билим берїї тармагында 
бир катар долбоорлорду ишке ашыруу їчїн 
гранттык каражат бєлдї. 

Жети-Єгїз району наркы 90864 доллар жана 
Талас облустук бириккен ооруканасы 115911 
доллар турган заманбап медициналык жаб-
дууларга ээ болот.  Ал эми билим берїї тарма-
гындагы долбоорлор боюнча Ноокат районунун 
Бел айыл єкмєтїндєгї эки орто мектепке эмерек-
тер алынып берилет. Мындан тышкары ушул эле 
айылдагы  “Кеўеш” орто мектебинин жана “Кїн 
балдары” мектепке чейинки  мекемесинин жы-
лытуу системалары курулмакчы. Бул иштердин 
жалпы кєлємї 97367 долларга эсептелген.  

Бегим ТУРДАЛИЕВА

“БИШКЕК” ЭЭАга БАГЫТТАЛГАН 
КЄЧМЄ ЖЫЙЫН 

КР Экономика жана коммерция министри 
Данияр Амангелдиев 12-мартта Мамлекеттик 
салык кызматынын, Мамлекеттик бажы кыз-
матынын, ЭЭА Инвесторлор Ассоциациясы-
нын єкїлдєрїнїн катышуусунда єндїрїїчїлєр 
туш болгон кєйгєйлєрдї талкуулаган “Бишкек” 
ЭЭАнын Башкы дирекциясында жумушчу жы-
йын єткєрдї. Министр ишканаларды текшерип, 
Бишкек ЭЭАдагы абал тууралуу маалымат ал-
ды. Ошондой эле, “Бишкек” ЭЭАнын Башкы ди-
рекциясынын жетекчилигинин ишмердїїлїгї 
туруктуу негизде мониторингге алынат. Муну 
менен катар бизнес єкїлдєрї “Эркин экономи-
калык зоналар жєнїндє” КР мыйзамына єзгєр-
тїїлєрдї киргизїї боюнча єз сунуштарын ай-
тышты. Министр Бишкек ЭЭАнын кєйгєйлє-
рїнє кєўїл буруп, бизнес їчїн жагымдуу шарт-
тарды тїзїї, ошондой эле менеджментти жак-
шыртуу зарылдыгын белгилеп єттї.

Жазгїл КАРБОСОВА

Кыргызстан эл аралык университе-
ти репрессиянын курмандыктарынын 
85 жылдыгына карата эки кїндїк”Ак 

ийилет, бирок сынбайт” аттуу эл ара-
лык илимий-практикалык конферен-
цияны уюштурду. 

10-мартта “Ата -Бейит” мемориалдык 
комплексинде Ж.Абдырахмановдун, 
Б.Солтоноевдин, И.Арабаевдин А.Ороз-
бековдун, К.Тыныстановдун, Т.Айтма-
товдун ишмердїїлїгїнє арналган тал-
куулар єттї. 

Эл аралык илимий-практикалык кон-
ференциянын максаты – кыргыз эли-
нин алгачкы мамлекеттик ишмерле-
ринин кыргыз элине жасаган эбегей-
сиз зор эмгегине, тарыхта жана мада-
ниятта калтырган єчпєс изине, атуул-
дук ариетине кайрылуу менен азыркы 
ааламдашуудагы ордун изилдєє болду.

Эртеси иш-чара Ысык-Кєл районунун 
Чырпыкты айылында уланды. К.Ты-
ныстанов атындагы орто мектептин 
жыйындар залында пленардык отурум 
ишин улантып, улуу инсан Касым Ты-
ныстановго арналган докладдар окул-
ду. Кыргызстан эл аралык университе-
ти уюштурган бул айылдагы конферен-
цияга аталган университеттин кызмат-
керлери, студенттери, К.Карасаев атын-
дагы БГУнун, К.Тыныстанов атындагы 
Ысык-Кєл мамлекеттик университети-
нин жана К.Исаков атындагы ОшМУ-
нун окутуучулары катышты. Конфе-
ренцияда кызуу талкуу жїрїп, ал єз 
максатына жетти. Аягында резолюция 
кабыл алынды.

13-мартта Бишкектин четиндеги 
Биримдик-Кут жаўы конушунда жакшы 
саамалык болду. Коомдук ишмер Кар-
ганбек Самаков айылдын эли їчїн мек-
тептин жана бала бакчанын жеринин 
документтерин тапшырды. Былтыр ал 
мечиттин жана поликлиниканын же-
рин берген болчу. Анткени, К.Самаков 
мындан 10 жылдай мурда єзїнє тие-
шелїї бул менчик жерлерди элге арзан 
баада сатып, ушул айылдын тїптєлї-
шїнє салым кошкон. Эми ал социал-
дык обьекттер тїшє турган жерлердин 
мамлекеттик актыларын Лебединовка 
айыл єкмєт башчысы Качкынбай уулу 
Адилетке єткєрїп берди. 

Бул салтанаттуу иш-чарага Прези-
денттин Чїй облусундагы ыйгарым 

укуктуу єкїлї Эркин Тентишев, Ысык-
Ата районунун акими Бактыбек Анар-
кулов, райондук, айылдык кеўештин 
депутаттары катышышты. 

Салтанаттуу жыйынга чогулган 
Биримдик-Куттун жашоочулары ыраа-
зычылыгын билдирип, Карганбек Са-
маковго бата беришти. Эми бул айылда 
750 орундуу чоў мектеп жана 280 орун-
дуу бала-бакча, спорт комплекс, муга-
лимдер їчїн жатакана салынат. Пре-
зидент Садыр Жапаровдун тапшыр-
масына ылайык, быйыл Чїйдє салы-
на турган мектептердин бири ушул 
Биримдик-Кут айылында болмокчу. 
Ушул кїнї айылга эл ташый турган 
жаўы автобустар да кирип, кубаныч-
туу окуя болду. 

Кошумчалай кетсек, айылдын четин-
деги 30 гектар аянтка курулуш база-
ры жана 2 гектар жерге ХАБ терминал 
жеке ишкерлер тарабынан салынууда. 

Сымбат МАКСУТОВА
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Чет жерде иштеген мекендештер

“Япондор менен окшош 
жактарыбыз кєп”

- Жээналы Камбаралиевич, 
сиз кандайча Японияга барып 
иштеп калдыўыз?

- Япондор менен 1996-жылдан 
бери кызматташып келем. Алгач 
мен NHK телекомпаниясы менен 
кызматташа баштагам. Мен иш-
теген телекомпаниянын буюрут-
масы менен Кыргызстандын кєз 
карандысыздыгы жєнїндє эки 
документалдык телефильм тар-
тып бердим. Анын бири “Быш-
кан нандын даамы” деп аталат. 
Ал телефильм КТРКдан да кєр-
сєтїлгєн. Андан кийин Япония-
дан келген туристтерди єз єлкє-
бїз менен тааныштырып жїрдїм.

1999-жылы сентябрь, октябрь 
айларында Баткен окуясында 
мен иштеген “Central Asia-TV” те-
лекомпаниясы менен “FUJI” теле-
компаниясы биргелешип Баткенде 
болуп жаткан окуяларды болгонун 
болгондой, колубуздан келишинче 
Япониянын телеканалдары аркы-
луу так маалыматтар менен дїй-
нє жїзїнє чагылдырып турдук. 
Анткени, Баткен окуясында мод-
жахеддердин барымтасына алын-
ган 4 япондук геологдорду жана 
тилмеч О.Жанакеевди бошотууга 
активдїї катыштым. Аларды бо-
шотууга чейин эки ай бою кїн са-
йын 127 млн калкы бар Япония-
га атайын репортажды берип 
турдук. Ошентип япониялык-
тарга биз таанымал болуп, мени 
япониялыктар Жээналы эмес – 
Жэйнару-Сан деп таанышат.

Жайкысын Япон телекомпа-
ниясынын буйрутмасы менен 
Борбор Азия єлкєлєрї боюнча 
ар кыл багыттагы даректїї те-
лефильмдерди тартабыз.Теле-
фильмдердин негизги максаты 
– Борбор Азия элдеринин тары-
хын, їрп-адат, каада-салтын, ма-
даниятын, жаратылышын жана 
туризмин дїйнє элине тааныш-
тыруу болуп саналат. Тарткан 
фильмдерибиз Япониянын теле-
каналдары аркылуу бїткїл дїй-
нє жїзїнє кєрсєтїлєт.

Андан кийин мен телекомпа-
ниянын чакыруусу боюнча кїн 
чыгыш єлкєсїнє їй-бїлєм менен 
кєчїп барып, журналист болуп 
иштеп, жашап калдым. Япондор-
дун турмуш-тиричилигин, узак 
жашоонун сырын, эки элдин ок-
шоштук жактарын тереў изилде-
дим. Уулум Жаныш БГУну аяк-
таган, кийинчерээк Япониянын 
эл аралык университетинде би-
лим алган. Андан кийин Токио 
шаарындагы Искусство универ-
ситетин бїтїргєн. Балам да он 
жылдан ашык убакыттан бери 
Япониядагы бир чоў компания-
да иштеп жатат.

- Япониялыктардын каада-
салтына, маданиятына да 
токтоло кетсеўиз?

- Бул мамлекет экономика-
сы єнїккєн, дїйнєдєгї алдыў-
кы єлкєлєрдїн катарына кирет. 
Эли єтє маданияттуу десек бо-
лот. Алар бири-бири менен да-
йыма жылмайып учурашат, 
бири-бирине ийилип салам бе-
рет. Японияда адамдардын жак-
шы жашоосуна мамлекет тара-
бынан мыкты шарттар тїзїл-
гєн. Коомдук жайларда сєгїнїї, 
бири-бирине акаарат келтирїї, 
катуу айтуу, кагып-силкїї де-
гендер алар їчїн жат кєрїнїш. 
Сен чет жерден келдиў деп эч 
качан бєлбєйт. Бардык мамле-
кеттик уюмдары, муниципали-
теттери, коммуналдык кызмат-
тары тынымсыз иштешет. Япон-
дуктар коомдук транспорттун, 
министрликтердин иштерин, же 
жолдор жаман деп эч качан дат-
танышпайт. Кошумчалай кете 
турган нерсе, япондуктар єздє-
рїнїн коомдук транспортунун 

абдан єнїккєндїгї менен сый-
мыктанышат. Бардык иштеген-
дер єз милдеттерин так аткары-
шат. Эмгек акылары, пенсия, по-
собиелери єз убагында тєлєнєт. 
Айлана-тегеректин баары гїл 
менен курчалган. Бардык жер-
ди таза кармашат, бейчеки ыргы-
тылган таштандыларды кєрїїгє 
болбойт.

- Япондор менен кыргыз-
дардын бири-бирине окшош 
жактары кєп дешет. Сиз ушун-
дай окшоштуктарды байкай 
алдыўызбы?

- Ооба, окшош жактарыбыз 
бар. Алар абдан сылык болу-
шат. Эгерде бир жерден бирєє-
нїн кєўїлїн ооруткан болсоў, 
анда биринчи япон кечирим су-
райт. Биздин ата-бабаларыбыз 
да кечиримдїї болушкан. Кыр-
гыздарда “алдыўа келсе, атаўдын 
кунун кеч” деп айтат го, алар да 
дал ушундай эл болушат. Ууру-
лук жок, коомдук жайларда – 
автобекет, соода борборлордо 
жана башка жерлерде буюмуў-
ду жоготсоў – табылат. Жогол-
гон буюмуўду кєрїп таап алган-
дар админстрацияга берип кою-
шат. Автобекеттерде жана башка 
коомдук жайларында “табылган 
буюмдар” деген атайын бурчтар 
бар. Биздин ата-бабаларыбыз ил-
гери кокусунан короосуна чоо-
чун мал келип калса эл-журтка 
жарыя салчу. Же бир жерден 
буюм таап алса їч жолу кый-
кырып, ээси чыкпаса анан ал-
чу. Эсиўердеби? Эгер боз їй-
дїн эшигинин оозу жип менен 
байланып турса, келген адам 
боз їйгє кирчї эмес. Жайлоодо 
калган жїктєргє да эч ким тий-
бейт эле. Япондордордун айлы-
дарында да кээ бир їйлєр, ишка-
налар жабылбайт, кулпу салын-
байт. Кєчєдєгї автоунаалар да 
ачкычтары менен ачык эле ту-
рат. Ата-энелер балдарын би-
рєєнїн буюмуна тийбе, карма-
ба деп тарбиялашат. Бирок азыр 
глобализация дегенибиз менен, 
Япониянын ири шаарларында – 
айрыкча орустар, пакистандык-
тар жана башка чет єлкєлїктєр 
бар жерлерде уурулук пайда бо-
ло баштады.

Бир жолу Бишкекке келген 90 
жаштагы бир япондук турист-
тин кыргыздар менен япондор 
жєнїндє мындай деп айтка-
ны эсимде: “Илгери-илгери бир 
мезгилде баарыбыз бир эл бол-
гонбуз, ата-бабаларыбыз Сибир-
де жашашкан. Силер эт жегени 
Тянь-Шанга, биз балык уулага-
ны деўизге кеткенбиз” деп тама-
шалаганын унута элекмин.Чын-
дыгында бул эки элдин кєп ок-
шоштук жактары бар экендиги 
баарыбызга белгилїї.

Эки япониялык окумуштуу-
профессорлор япониялыктын, 
монголдун жана кыргыздын ге-
нин изилдеп кєрїшкєн. Ошон-
до жаўы туулган балдардын ар-
касындагы кєк тактарды бай-
кашкан. Алар дїйнє элдеринин 
жаўы тєрєлгєн наристелерин 
да изилдешип кєрїп, жогоруда-
гыдай белги кыргыздын, мон-
голдун жана япондордун жаўы 
тєрєлгєн балдарында гана бар 
экендигин аныкташкан. Мына 
ушундай эле окшоштуктар сїй-
лєгєн тилдерибизде да бар. Ми-
салы, саламдашканда япондор 
бири-бирине жїгїнїп салам бе-
ришет. Бул бири-бирин сыйлоо 
болуп саналат. Илгери кыргыз-
дарда эркеги башчы катары, аял-
дар болсо унчукпай эркектерге 
баш ийип жїгїнїп салам берип 
жашап келишкен. Япондордо да 
мына ошондой салт бар.

Японияга дїйнє жїзїнїн ар 
кайсы булуў-бурчтарынан ту-
ристтер кєп келишет. Келген ту-
ристтердин басымдуу кєпчїлїгї 
бизнесмендер. Алардын жарымы 
дїйнєдєгї эў бийик чоку болгон 
Фудзияманы кєргєнї келишсе, 
айрым бизнесмендер Японияда-
гы мурунку колдонуудан чыккан 
автомобилдерди Азияга, Аравия-
га, Африкага жана Латын Амери-
ка мамлекеттерине экспорттошот. 
Келген мигранттардын кєпчїлїгї 
отурукташып калышкан. КМШ 
жана башка жерден келген миг-
ранттардын укуктары корголгон.

- Сизди япониялыктар эмне-
си менен таў калтырды?

- Япондуктар транспортко 
тїшкєндє телефондорду колдо-
нушпайт. Бардык жерде теле-
фон менен сїйлєшїї жана сїйлє-
шїїгє тыюу салуучу атайын бел-
гилер коюлган. Эгерде мобил-
дик телефонуў иштеп калса, ан-
да “сїйлєшпє” деп белги берет же 
тыюу салынган белгини кєрсє-
тєт. Алардын маданияттуулугун 
Бишкекке келгенде тїшїндїм. 
Бизде болсо коомдук транспорт-
то айдоочулар, адамдар кыйкы-
рышып, сєгїнїшїп, бир нерсе-
лерди сїйлєшїп жаткандарын 
кєрєсїў. Мындай убакта баш-
калар эмнеге сенин кыйкырган 
їўїўдї угушу керек? Башкалар-
га тоскоолдук кылбаш керек де-
ген ойго келесиў. Оорулуулар же 
жумуштан чарчаган адамдар бо-
лушу мїмкїн. Япониянын коом-
дук транспортторунда – метродо, 

электричкада жана автобустарда 
тынчтык єкїм сїрїп турат, баа-
ры тынч олтуруп эс алышат. Кє-
чєлєрїндє уруш-мушташ, сєгї-
нїї, талаш-тартыш деген жат кє-
рїнїштєр жок. Бирок, Японияда 
єзїн-єзї єлтїрїї басымдуулук 
кылат. Мисалы, 2011-жылы 
16000ден ашуун єзїн-єзї єлтї-
рїїлєр болсо, 2020-жылы алар-
дын саны 23000ден ашып кеткен. 
Кыргыздар бири-биринен ка-
рыз алып жашай беришет эмес-
пи. Япондор бири-биринен карыз 
сурашпайт, карыз сурагандан на-
мыстанышат. Япония жана ан-
да жашаган япондуктар кїн са-
нап єсїп-єнїгїїдє. Сырткы дїй-
нє менен байланышы кїчєп, гло-
бализация жїрїп жатат.

Япондор єзгєчє иштерман калк 
келишет. Мен алгачкы жылда-
ры Токионун жанындагы шаар-
да жашадым. Саат 18.00 болгон-
до столбага орнотулган коўгу-
роодон “жумуш кїнї бїттї” де-
ген атайын їн угулат. Аны уккан 
жумушчулар дароо иштеп жат-
кан жумушун токтотушат. Алар 
узак жашашат, аялдардын орто-
чо жашы 84, эркектердики бол-
со 82 жаш. 2012-жылы Япония-
да 40000ден ашуун 100 жаштан 
жогорку курактагы карыялар 
бар экендиги расмий катталган. 
Японияда гана 110 жаштан жо-
гору жашагандар Гиннес ките-
бине катталышат. Алар тамак-
ты аз жешет, бирок кєп иштешет. 
Бизде болсо тескерисинче, “аш 
кєп болсо каада кєп” дегендей, 
кєп жейбиз, аз иштейбиз. Той-
тамаша, салтанат кєп. Каражат-
тын баарын тойлорго жумшай-
быз. 

Япондордо отпуска деген жок, 
дем алышы бар эки гана май-
рамы бар. Майдын башталы-
шында «Golden week» деген, ан-
дан кийин августтун башында 
«Обон» деген їч кїндїк салттуу 
майрамдары болот. Бул кїндє-
рї маркумдарды эскеришет. Буд-
дистердин тїшїнїгїндє арбак-
тар келишет дешет. Кєрїстєнгє 
барышып, эки жагын тазалап, 
гїл коюшат. Жакшы тамактар-
ды жасашат. Япондордун жумуш 
календарын карасаў жылына он 
кїндєй майрамы бар, бирок кы-
зыл белгиси аз. Кєп майрамдар-
ды дем алыш кїндєрї белгиле-
шет. Мисалы, «Балыкчы кїнї», 
«Сакура майрамы». Бизде болсо 
календарда кызыл кїндєр – май-
рамдар менен эс алуу кїндєрїбїз 
кєп. Мисалы, їстїбїздєгї жыл-
дын башында эле 9 кїн эс алдык. 
Япондордон кєп жакшы жакта-
рын алып їйрєнїшїбїз керек. 
Айрыкча иштармандыгын.

Япондор: “Баарыбыз фирма 
їчїн иштейбиз, ал гїлдєп єнїк-
сє, биз да гїлдєп єсєбїз” деген 
принципте иштешет. Анткени, 
баары мамлекеттин гїлдєп єнї-
гїшї їчїн салым кошот. 

Орункул САТЫКУЛОВ

Япониянын «Central Asia-TV” телекомпаниясынын Борбор Азия боюнча 
координатору, эл аралык журналист Жээналы КАМБАРАЛИЕВ:

Журналист Жээналы 
Камбаралиев 
1987-жылы 

Свердловск (азыркы 
Екатеринбург) шаарындагы 
Урал мамлекеттик 
университетинин 
журналистика факультетин 
аяктагандан кийин 
1989-жылга чейин “Верх-
Исетский рабочий” жана 
”Вечерний Свердловск” 
гезиттеринде кабарчы болуп 
иштеген.
1989-1990-жылдары 
Бишкекке келип 
“Коммунист Кыргызстана” 
журналында улук кабарчы 
болуп иштеп, єлкєбїз 
эгемендїїлїк алгандан 
кийин 1997-жылы “Азия ТВ” 
телеканалын негиздеген. 
1999-жылы Баткен 
окуясында Япониянын 
телекомпаниялары менен 
кызматташып жїрїп, єзї 
иштеген телекомпаниянын 
чакыруусу боюнча 
Японияга барып иштеп 
келген. Азыркы кїндє 
Япониядагы ири “Ивентс” 
телекомпаниясынын Борбор 
Азия боюнча координатору 
болуп иштеп жатат. Биз 
эл аралык журналист, 
кесиптешибиз Жээналы 
Камбаралиев менен 
япониялыктардын жашоосу, 
турмуш-тиричилиги, каада-
салты, элинин єзгєчєлїгї 
жєнїндє маектештик.

Эл аралык журналист Жээналы Камбаралиев

Їй-бїлєсї менен Фудзиямада
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Учур маселеси

Жогорку Кеўештин депутаты Чолпон СУЛТАНБЕКОВА:

“КООМДУН КЫЗЫКЧЫЛЫГЫ ЇЧЇН 
КЫЗМАТ КЫЛУУГА МИЛДЕТТЇЇБЇЗ”

- Чолпон Аалыевна, азыр-
кы учурда кєпчїлїктїн кє-
ўїл чордонунда болуп жат-
кан оў рулдуу автоунааларды 
киргизїї, каттоо жана колдо-
нууга уруксаат берїї боюнча 
мыйзам долбоорун демилге-
легендердин арасында актив-
дїї єз позицияўызды билди-
рип чыктыўыз. Бул мыйзам 
долбоорунун келечеги кандай 
болчудай?

- Оў рулдуу автоунааларды 
єлкє аймагына киргизїїгє жа-
на колдонууга тыюу салган мый-
зам 2015-жылдын 26-февралын-
да кабыл алынып, 4-июнда кї-
чїнє кирген. Максаты – оў рул-
дуу унаалар катышкан жол кыр-
сыктарын азайтуу эле. Мыйзам 
боюнча ЕАЭБдин курамына кир-
ген башка єлкєлєрдє оў рулдуу 
автоунааларды киргизїїгє тыюу 
жок. Мисалы, Армения, Орусия-
нын ыраакы чыгышында кєп-
чїлїк оў рулдуу унаалар менен 
жїрїшєт. Алар єздєрїнїн авто-
парктарын жалаў жаўы унаалар 
менен жаўылап, эскилиги жет-
кен, айрым тетиктери жок унаа-
ларды бизге арзан сатып жаты-
шат. Бул мыйзам биринчи кезек-
те биздин элдин кызыкчылыгы 
їчїн сунушталууда. Анткени, 
акыркы жылдары, тактап айт-
канда оў рулдуу унааларыбыз-
га чектєє койгондон кийин биз-
ге техникалык жактан эскилиги 
жеткен, сол жактан башкарыл-
ган унаалар агылып кире башта-
ды. Учурда жарандарыбыз Япо-
ниядан, Кореядан чыккан унаа-
ларга муктаж болуп турушат. Ба-
зарда мурда ташылып келгенде-
ри болсо эски, баалары кымбат. 
Айрымдар оў рулдуу унаалар ме-
нен эл ташыганда кырсыктар кєп 
катталат деген жїйєлєрдї келти-
рип жатышат. Мунун алдын ал-
са болот деп ойлойм. Оў рулдуу 
унааларды киргизїїгє бєгєт кой-
гонубуз менен алар баары бир 
кирип жатат. Мурда Япониядан 
сапаттуу, жакшы унаалар келсе, 
бїгїнкї кїндє Армения, Абха-
зия, Грузия єўдїї їчїнчї мам-
лекеттерден келїїдє. Алар бажы, 
кошумча нарк салыгын тєлєбє-
гєндїгї аз келгенсип, лаборато-
риялык текшерїїлєрдєн єтїш-
пєйт. Канчалык жол эрежелерин 
бузушпасын, айып тєлєшпєйт.

Акыркы бир жылга жетпеген 

учурда эле Евразиялык эконо-
микалык биримдикке кирген 
єлкєлєр аймагынан жети миўге 
жакын оў рулдуу автоунаа кир-
ген. Экономика жана коммер-
ция министрлигинин маалыма-
ты боюнча, Кыргызстанга Абха-
зия, Армения єлкєлєрїнїн но-
мерлери менен кирген оў рулдуу                             
автоунааларды убактылуу кол-
донууга болот. Бирок мамлекет-
тик номер берип, каттоого тыюу 
салынган. Ал эми єлкєгє кирїї 
жана жїрїї эрежелерин бузган 
автоунааларга карата бажы кыз-
матынын єтїнїчї менен гана ча-
ра кєрїлєт.

Жол коопсуздугун уюштуруу 
башкармалыгы оў рулдуу авто-
унаалардын жолду кєрїї обзору 
жок болгондуктан озуп кетїїдє 
каршы тилкеге чыгып кетет деп 
эсептейт. Ал эми биз – оў рул-
дуу автоунааларга уруксат берїї 
жєнїндє мыйзам долбоорунун 
демилгечилери жол кырсыкта-
рынын 60 пайызы жол эрежеле-
рин билбегенден улам келип чы-
гаарын белгилеп жатабыз. Рул-
дун жайгашуусуна эмес, авто-
унааны ким башкарып баратка-
нына, айдоочунун билимине кє-
ўїл буруш керек. Мыйзам дол-
боорун депутаттар колдошууда. 
Буюрса, Президентибиз Садыр 
Нургожоевич колдойт деп ише-
нем.

- Мамлекет башчысынын 
ашыкча ысырапкерчилик-
ке бєгєт коюу менен элди са-
рамжалдуулукка чакырган 
Жарлыгына эл єкїлїнїн пи-
кири кандай болду экен?

- Президентибиз Садыр                  
Жапаровдун бул Жарлыгын аб-
дан туура кабыл алдым. Чынды-
гында акыркы убакта коомубуз-
да ысырапкерчилик маселеси тар 
чєйрєдє эле айтылып келгенин 
эч кимибиз тана албайбыз. Буга 
мамлекеттик деўгээлде кєўїл бу-
рулуп жатканы абдан кубанды-
рат. Капчыктуулар жамандык- 
жакшылыктарда аша чаап чыгым 
кылса, куру намыска алдырган 
карапайым адамдар аларга те-
ўелебиз деп карызга белчеси-
нен баткан учурлар ондоп эмес, 
жїздєп саналат. Ислам дининде 

деле ысырапкорчулукка жол бе-
рилбейт. Менимче мындай ма-
селелерге убагында кєўїл буру-
луп, тийиштїї чаралар кєрїлбє-
сє, коомдо байлар менен кедей-
лер деген чоў ажырым пайда бо-
лот. Кесиптешим У.Ормонов дагы 
бул маселени єз учурунда кєтє-
рїп чыкты. Ал эми Президенти-
биз Жарлык чыгаргандан кийин 
ага баарыбыз баш ийип, аткары-
шыбыз керек.

- Кечээ жакында мамлекет 
башчыбыздын дїйнєдє бо-
луп жаткан кырдаалдан улам 
жарандарыбызды акчаларын 
банктарда эмес алтын менен 
сактоого чакыргандыгы эл 
тарабынан колдоого алынды. 
Сиз алтын сатып алдыўызбы?

- Президент туура байкаган-
дай, акчаларын банкта же їйїндє 
сактаган жарандарыбыз кєп. Ку-
дайга шїгїр, чиновниктерди эске 
албаганда ишкерлик менен алек-
тенип таман-акы, маўдай тер ме-
нен єз оокаттарын тыў єткєрїп 
келишкен жарандарыбызга кара-
та камкордук ирээтинде ажобуз-
дун тынчсызданышы негиздїї. 
Анткени акыркы учурда Украи-
на менен Орусия мамлекеттери-
нин ортосундагы кагылышуунун 
натыйжасында эки тараптын теў 
жарандарынын банктык эсепте-
ри ири санкцияларга кептелип 
калышты. Ал эми алтын эч качан 
кунун жоготпой турганына мам-
лекет башчысы єзї кепилдик бе-
рип жатат. Сатып алууга да, баш-
ка єлкєгє алып чыгып кетїїгє 
да чек коюлбаганы кєпчїлїк 

їчїн жакшы мїмкїн-
чїлїк.

Жеке єзїм жєнїндє 
айтсам, мен эми мил-
лиондорду атайын 
эсепке сактаган єтє бай 
адамдардын катарына 
деле кирбейм. Єзїмє, 
бала-чакама жете тур-
ган оокатыбыз бар. Ан-
дыктан алтын сатып 
алуу їчїн кезекке де-
ле турган жокмун.

- Саясатчы катары 
азыркы саясий кыр-
даалга кєз карашы-
ўыз кандай? Кри-
зис, кымбатчылык 
деп элдин кооптон-
гону негиздїїбї?

- Негизи саясат илгертен бе-
ри эч качан бир ордунда турбай, 
тынымсыз єзгєрїп турчу нерсе. 
Дїйнєдє кандай окуялар болуп 
жатканын баарыбыз кєрїп ту-
рабыз. Єзїбїз дагы ар кандай 
кырдаалга даяр болушубуз ке-
рек. Шайлоолор єттї, бийлик ту-
руктуу иштей баштады. Эми єл-
кєнїн єнїгїшї їчїн ар бирибиз 
єз салымыбызды кошушубуз ке-
рек. Саясий абалдын туруктуу 
болушу їчїн жол башчыбыз кєр-
сєткєн багыт менен кетишибиз 
зарыл. Садыр Нургожоевич ба-
са белгилегендей эў башкысы – 
азыр дїрбєлєўгє тїшпєй сабыр-
дуу бололу. Министрлер Кабине-
ти тарабынан каатчылыкка кар-
шы иш-чаралар планы иштелип 
чыккан. Бардык министрлик-
тер тарабынан жарандарыбызга 
сырткы таасирлерди жумшартуу 

їчїн атайын чаралар кєрїлє тур-
гандыгын айтты. Биз ажобузга 
ишенишибиз керек. Ишеним – 
бул жакшы нерсе. Азыр аткаруу 
бийлиги биринчи приоритети-
биз – экономикалык потенциа-
лыбызды мїмкїн болушунча 
сактап калууга бардык аракет-
терин жумшоодо.

- Эў кєйгєйлїї болгон 
спорт, жаштар саясаты, кай-
рымдуулук жаатында да кєп-
тєгєн иштерди аткарып келе-
сиз. "Алыш" кїрєшїнїн аба-
лы кандай?

- "Алыш" кїрєшї федерация-
сынын иштерин толугу менен 
уулум Адилетке тапшыргам. 
Адилет Баяман уулу – учурда 
федерациянын Президенти. Ал 
азыр "Алышты" дагы жаўы деў-
гээлге чыгаруунун їстїндє иш-
теп жатат. Жакында эле Бишкек-
те жолдошум Баяман Эркинбаев-
дин элесине арналган эл аралык 
чоў турнир єттї. Ага алыскы жа-
на жакынкы ондой єлкєдєн бал-
бандар келип, катышышты. Тур-
нир єтє жогорку деўгээлде єт-
тї десем жаўылышпайм. Мам-
лекетибиз кыйын абалда турган-
да эч кандай жардам кїтпєй эле 
бардык демилгени єзїбїз колго 
алып иштеп келебиз. Эмгектин 
акыбети кайтып, жїздєгєн улан-
кыздарды спортко тартуудабыз. 
Кудайдын кулагы сїйїнсїн, 
алардын алды Дїйнє чемпион-
дору болушту. Кудайым буюрса, 
"Алыш" боюнча аткарылчу иш-
тер али алдыда.

- Чолпон Аалыевна, мурда 
парламенттеги депутат айым-
дар колго алган “Аялдар фо-
руму” єтїп турчу эле. Анын 
тагдыры эмне болду? 

- Коомдогу аялдардын орду, 
социалдык абалы аял катары 
менин дайыма тынчымды алып 
келет. Бїгїнкї кїндє Кыргыз-
станда айымдар коомдогу маа-
нилїї ролду аткарышат. Мыр-
залардан кем калышпай бизнес-
те, маданий чєйрєдє, илимде, 
єлкєнїн экономикалык жана 
саясий єнїгїшїнє єз салым-
дарын активдїї кошуп келиш-
кендери абдан сыймыктанчу 
кєрїнїш. Ар кандай зордук-
зомбулукка тушуккан айымда-
рыбыз да азайып кеткен жок. 
Аял – їй-бїлєнїн жарыгы, жы-
луулугу, тїркїгї, куту.

Аялзатына колдоо бир эле кїн 
эмес, кїн сайын, ємїр бою керек. 
Аял аттуу назик жандар ар да-
йым бекем колдоого муктаж. Ме-
нимче ал колдоо улутуна, бай-
лыгына, бийлигине, акылына, 
жашына кєз каранды болбошу 
керек.

Мен Форум болбогондо деле 
коомдогу аялдар маселесинин 
актуалдуулугуна басым жасап 
келем. Форумдун ишин дагы 
жакында колго алабыз деп ту-
рабыз. Єзїм дагы аялмын, эне-
мин. Коомубуздун аярлуу кат-
мары аялдар, карылар маселеси-
не ылайыктуу кєптєгєн максат-
тарым бар. Кудай буюрса, анын 
бардыгын иш жїзїнє ашырам 
деп ишенем.

Разия ЖООШБАЕВА

Чолпон Султанбекова 
Жогорку Кеўештин їч 

жолку чакырылышынын 
депутаты. Анын 

саясат айдыўында 
єзїнїн татыктуу 

орду гана болбостон, 
мээримдїїлїктї, 

кайраттуулукту, 
кайрымдуулукту, чексиз 

сїйїїнї  жїрєгїнє 
батырган айым экендигин 

коомчулук жакшы билет. 
Чолпон Аалыевна менен 

жолугуп, жылуу маанайда 
баарлаштык. 

МААЛЫМАТ ЇЧЇН:

Кыргызстанга бир жылдын 

ичинде 20 миўдей автоунаа 

келген. Токтолсок, Армениядан 

100, Белоруссиядан 1000, 

Казакстандан 500, Литвадан 

4500, Тїштїк Кореядан 4000, 

АКШдан 700, Германиядан 500, 

Грузиядан 2000, Кытайдан 800, 

Єзбекстандан 300дєн ашык 

автоунаа каттоого турган.



- Мелисбек Мукашович, ал-
гач ушул айыл аймак боюнча 
маалымат берсеўиз?

- Жерге-Тал айыл єкмєтї эки 
айылдан турат. Жерге-Тал ме-
нен Чолок-Кайыў айылдары-
нын аралыктары 20 чакырымды 
тїзєт. Калктын саны 2997. Алты 
жїз кожолук (тїтїн) бар. Мунун 
ичинен Жерге-Талда 587 Чолок-
Кайыўда 128 тїтїн эл бар. Со-
циалдык объектилерден 1 клуб, 
2 мектеп, 2 бала бакча, 1 їй-
бїлєлїк дарыгерлер тобу, 1 ФАП 
иштейт. Чолок-Кайыў айылында 
жайгашкан Б.Календеров атын-
дагы орто мектептин имараты-
нын эскилиги жеткен, окуучулар-
дын саны єсїп батпай жатышат. 
Бул жерде жаўы мектептин ку-
рулушу 2005-жылы эле баштал-
ган, бїгїнкї кїнгє чейин 17 млн 
сомго курулуш иштери жасалган.

Бирок, пайдубалдары тїптє-
лїп, ашканасы салынган боюн-
ча курулуш иштери токтоп ту-
рат. Жалпы наркы 57 млн сомго 
курулуш иштери жасалып толу-
гу менен бїткєрїлїшї керек эле. 
Ал эми Жерге-Тал айылындагы 
И.Молдобаев орто мектеби эл-
дик «Ашар» жолу менен салынып 
пайдаланууга берилген. Буга да 
окуучуларыбыз батпайт. Мын-
дан тышкары эки бала бакча-
быз болгону менен Чолок-Кайыў 
айылындагы бала бакчада 70тен 
ашык бала тарбияланууда. Дагы 
70 бала кезекте турат.

- Эл аралык уюмдар менен 
кызматташууга жана демєєр-
чїлєрдї тартууга аракеттер 
болуп жатабы?

- Жерге-Тал айылына АРИС 
уюму тарабынан 17 млн 399 миў 
сомго, жаўы типтеги 50 орундуу 
бала бакча курулуп пайдаланууга 
берилген. Буга єздїк салымдан 
эл 1,5 млн сомун чогултуп бер-
се, АРИС уюму 16 млн сомун кар-
жылап берди. Їй-бїлєлїк дары-
герлер тобуна, тїрткї берїїчї 
гранттын эсебинен 3 млн сомго 
капиталдык ремонттон єткєрдїк. 
Жерге-Тал айылындагы ФАП-
тын да эскили жетип авариялык 
абалда. Анын ордуна жаўысын 
курууну пландап жатабыз. Мын-
дан сырткары, Жерге-Тал айы-
лындагы орто мектепке «Мерси-
Ко» уюму тарабынан 1,5 млн сом-
го даараткана салынган. Чолок-
Кайыў айылына да, демєєрчїлєр 
тарабынан 345000 сомго балдар 
аянтчасы курулуп, пайдаланууга 
берилди. Мектепти 20 жыл мурда 
аякташкан классташтардын де-
мєєрчїлїгї астында айылдагы 
кєчєлєр 60000 сомго толугу ме-
нен жарыктандырылды. Чолок-
Кайыў айылына мамлекеттик 
эмес уюмдар тарабынан 280000 
сомго алманын жаўы сорттору-
нун кєчєттєрї алынып келип 

олтургузулду. Кара-Кыр 
участкасына БУУ тара-
бынан 1 млн 193 миў сом-
го капташ курулду. Жа-
йыт комитети тарабы-
нан 282000 сомго Кумар-
Сайдын кєпїрєсїнїн жээ-
ги бетон менен дамбала-
нып бекитилди. Кашка-
Суу жайлоосуна баруучу 
жолдор оўдолуп, Чолок-
Кайыў айылында малга 
чип басуучу жай (раскол) 
56000 сомго салынды.

- Асыл тукум мал ба-
гып єстїрїїгє, малдын 
башын кєбєйтїїгє, 
азык-тїлїк коопсузду-
гун жєнгє салууга, са-
паттуу їрєндєрдї алып 
келип себїїгє, дый-
кандарга колдоо кєр-
гєзїїгє, сугат суу ма-
селесин жєнгє салууга 
кандай аракеттер кєрї-
лїп жатат?

- Максатыбыз малдын 
санын эле кєбєйтє бербес-
тен, малдын асылдуулугун 
арттырууга басым жасоо. Азыркы 
тапта, кой-эчки 12000 баш, бодо 
мал жана жылкы 1400дєн ашык. 
Азыр жаўы асыл тукум уйлар 
алынып келїїдє. Эт багытында-
гы «Абердин Ангус» 10 баш уй-
ду фермер Итикулов Ирбис жа-
на 2 баш «Ангус» букасын Алмаз 
мырза алып келип, элдин малына 
кошуп, музоо-торпоктордун саны 
єсїїдє. Андан сырткары, фермер 
Талант агабыз да «Черный пест-
рый» букасын алып келген. Жа-
кында Кайрат мырза да 10 дон 
ашык “Герафорд”, “Сементал”, 
“Ангус” кунаажындарын алып 
келип малды асылдандырууда. 
«Кєк бєрї» оюнунун ышкыбоз-
дору да жаўы асыл тукум аттар-
ды, айгырларды алып келип асы-
рап жатышат. Айыл аймагыбызда 
жалпысынан 1600 гектар суу бас-
кан аянтыбыз бар. Мунун ичинен 
527 гектар ФПСтин жери, 1077 
гектары элдин їлїш жери. Бїгїн-
кї кїндє, ошол ФПСтин жерин 
жергиликтїї фермерлер арендага 
алып иштетишїїдє. Биздин кара-
магыбызда 1 їрєн фондубуз бар. 
Ал аркылуу, ар кандай сорттогу 
їрєндєрдї тартып келип элге та-
ратабыз. Мисалы: «Гетман», «Ге-
лиоз» сорттору жана башка са-
паттуу сорттогу буудайдын, ар-
панын сортторун алып жатабыз. 
Суу маселеси боюнча айыл тур-
гундары лоток менен 1400 гек-
тар жана калганын агып тїш-
кєн суу аркылуу сугат иште-
рин жїргїзїшєт. Аймагыбызда 
2 суу топтоочу жай «БСР» бар. 
Ага агын сууларды топтоп, кай-
ра элге таратабыз. Учурда, ушул 
БСРлерди, лотокторду тазалап, 
оўдоп-тїзєє жумуштарын жасап 

жатабыз. Ал эми ички арыктарды 
элдин єз аракеттери, демилгеси 
менен тазалоо жумуштары атка-
рылууда. Айылыбыздагы негизги 
кєйгєй таза суу. Учурунда элибиз 
арыктагы сууну ичкен кїндєрї да 
болду. Ошондуктан, Жерге-Тал 
айылында АРИС уюму тарабы-
нан 12 млн сомдун айланасында 
долбоор ишке кирїї алдында ту-
рат. Ар бир їйгє таза суу кирги-
зїї планыбызда. Ушул сыяктуу 
кєйгєй, Чолок-Кайыў айылында 
да бар. Мурда 2007-жылы суу тї-
тїктєрї ремонттон єткєнї менен 
азыркы тапта, кайрадан жары-
лып, капиталдык ремонттоо та-
лап кылынууда. Андыктан элдин 
єзїнїн кїчї жана акча каражаты 
менен таза суу маселесин чечип 
алууну кєздєп жатабыз.

- Мємє-жемиштерди, жа-
шылча єстїрїїнї, кєрктєн-
дїрїїнї, аары кармап, балык 
єстїрїїнї жана канаттуулар-
ды багууну колго алуу боюнча 
кандай иш-аракеттер болууда?

- Айылыбызды жашылданды-
руу, кєрктєндїрїї боюнча айы-
лыбызда атайын 4 бакчабыз бар. 
Мында алма менен єрїктєрдїн 
жаўы ылгамдары, сорттору єс-
тїрїлєт. Жерге-Тал айылында-
гы мектептин айланасына, “Мер-
сиКо” уюму тарабынан 250 тїп 
алманын 5 сортунун кєчєттє-
рї тигилген. Быйыл кїзїндє ал-
гачкы тїшїмїн берет. Чолок-
Кайыў айылында да алманын 
жаўы сорттору тигилген. Ошон-
дой эле, Жерге-Тал менен Чолок-
Кайыў айылдарында атайын кї-
нєсканалар да салынган. Бул кї-
нєсканаларда ар кандай жашыл-
чалардын тїрлєрї єстїрїлїп, 

элдин дасторконуна коюлууда. 
Айылыбызда балык єстїрїї жа-
на аарычылык боюнча мол таж-
рыйбасы бар адамдар эмгектени-
шет. Кашка-Суу жайлообуздагы 
кєлмєдє «радужный форель» ба-
лыгын єстїрїшїп жакшы кара-
жат табышат. Аары кармап, бал 
челек уюштурган адамдардын 
саны да барган сайын арбып ба-
ратат. “МерсиКо” уюму тарабы-
нан атайын тооктор алынып ке-
лип, тоок фермалар уюшулуп иш-
аракеттери жакшырууда. Макса-
тыбыз азык-тїлїк коопсуздугун 
жєнгє салуу. 

- Жайыттарды рационалдуу 
пайдалануу, тєрт тїлїк малды 
алыскы жайыттарга чыгаруу 
боюнча да айта кетсеўиз?

- Бизге тиешелїї жалпы 43500 
гектар жайыт жерлерибиз бар. 
Жайыттарыбыз начарлап куна-
ры качып кетпес їчїн, орто бєк-
сє жайыттагы малдарды алыскы 
жайыттарга чыгарууну колго ал-
ганбыз. Мындан 5 жыл илгери, 
Кашка-Суу жайлоосуна жайлап 
чыгууга 3 жылга мораторий жа-
рыялап, мал киргизген жокпуз. 
Арал деген жайлообузду да тосуп, 
кїзїндє малды эгинге киргизбей 
жайытка кармап туруу ыўгайлуу 
болуп турат.

- Спорттук иш-чараларды 
кандай єткєрїїнї пландаш-
тырасыздар?

- Спорттук иш-чараларды 
байма-бай єткєрїї їчїн Чолок-
Кайыў айылына заманбап жаўы 
кичи футболдук аянтча курул-
ган. Бул аянтчада, айылдын жаш-
тары, єспїрїмдєр дегеле спорт-
ко кызыккан айыл тургундары 
футбол ойношуп, машыгышып, 

мелдештерден ар дайым утушка 
ээ болушуп 1-орунду жеўип ке-
лишїїдє. Андан сырткары, греп-
линг боюнча да атайын зал бар. 
Ал жерде да їзгїлтїксїз машы-
гышат. Єткєн жылы жай айла-
рында, греплинг боюнча эл ара-
лык турнирге айылыбыздын жаш-
тары барып катышып, 1-2-3-орун-
дарды жеўип келишти. Ал эми, 
Жерге-Тал айылында буга чейин 
спорттук залыбыз, аянтчабыз жок 
болгондуктан, быйылкы жылы 
тїрткї берїїчї грантка долбоор-
лорду жазып єткєрїп, кичи фут-
болдук аянтча куралы деп бар-
дык аракетибизди жумшап жата-
быз. Улуттук спорттун дагы бир 
тїрї болгон «Кєк бєрї» оюнуна 
кызыккандардын саны оголе кєп. 
Бул оюнду кышкысын їзгїлтїксїз 
єткєрїп, Ак-Талаа жергесинде-
ги тандалма беш команда менен 
байма-бай байгелїї мелдештер-
ди єткєрїп турабыз. Жерге-Тал 
айылыбыздын улакчылары, эки 
жолу командалык мелдешти утуп 
алууга жетишишти.

- Айылдагы тазалык, тар-
тип жана элдин ынтымагын 
бекемдєє їчїн кандай чара-
ларды кєрєсїздєр?

- Атайын таштанды тєгїїчї 
жайыбыз бар. Ынтымакташып, 
кезеги менен таштандыларды 
тазалап, ирээтке келтирип ту-
рууну колго алганбыз. Тартип 
маселеси да жакшы жолго кою-
луп, ынтымак-ырашкерликти туу 
тутушат, дїкєндєрдє спирттик 
ичимдиктер сатылбайт. Жаш-
тар спортко жана маданий иш-
чараларга кызыгышат. Айыл 
ичиндеги тартипти жана баш-
карууну жєнгє салуу їчїн жер-
гиликтїї депутаттар, жарандык 
коомдор, аксакалдар соту, аял-
дар кеўеши, жаштар уюму ме-
нен тыгыз иш алып барабыз. Ар 
кандай терс кєрїнїштєрдї бол-
турбоо їчїн чогуу бирдикте иш 
алып барууну пландаштырабыз.

- Айыл аймагында жакыр-
чылыктын деўгээлин азайтуу 
їчїн жардамга муктаж жаран-
дарга, їй-бїлєлєргє камкор-
дуктар кєрсєтїлєбї?

- Жардамга муктаждарга кыш-
кысын Арабиядан келген демєєр-
чїлєр тарабынан 50 тонна кємїр 
таратылды. Ал эми айыл єкмєтї-
нєн болсо 15 тонна кємїр тїшї-
рїп бердик. Ден-соолугунан мїм-
кїнчїлїгї чектелгендерге, аппа-
ратта иштегендер єз чєнтєктє-
рїнєн 15000 сом чыгарып, жар-
дам кєрсєттїк. Жергиликтїї ке-
ўештин депутаттары, демєєрчї-
лєр тарабынан да тиешелїї жар-
дамдар берилип турат. Бїгїнкї 
кїндє, биздин негизги кєйгєйї-
бїз болуп жол маселеси болууда. 
Биздин айыл аймак Ак-Талаа ра-
йонунун борборунан 80 чакырым 
алыстыкта жайгашкан. Райондун 
борборуна элдин каттап барып, 
келиши чоў кыйынчылыкты жа-
ратат. Жолубуздун абалы абдан 
начар болгондуктан автоунаанын 
тетиктерине, дєўгєлєктєрїнє, кї-
йїїчї майга чыгым тартып ке-
лебиз.

Кадыркул БУГУБАЕВ, 
Нарын областы боюнча єз 

кабарчы

Алыскы айыл аймакта

"МАКСАТЫБЫЗ – АЗЫК-ТЇЛЇК 
КООПСУЗДУГУН ЖЄНГЄ САЛУУ"

Мелисбек АШЫРБЕКОВ:

«Эмгек бар жерде жылыш бар, жылыш бар жерде ырыс бар» дегендей, 
Нарын облусуна караштуу Ак-Талаа районунун Жерге-Тал айыл 
єкмєтїндє бир катар жакшы саамалыктар жаралып, жигердїї иштер 
колго алынып жатканына жеринде кїбє болдук.  Ашырбеков Мелисбек 
Мукашович элдин социалдык-экономикалык абалын жакшыртуу, 
инфраструктураны кєтєрїї, айыл чарба тармагын жакшы нукка салуу 
їчїн чети оюлбай жаткан кєйгєйлїї иштерди аткарууга киришип, 
тоскоолдуктарга карабастан кїрєшїїдє. Анын жаўыча ойлонуп, 
мыйзамдын алкагында иштерди калыбына келтирип, айылдык 
депутаттар менен бирдикте кєйгєйлєрдї чечип, каржылоо булактарын 
кеўейткендиктен, иштери да алдыга озо баштаганы байкалат. Бирок, 
ойлогон ойду аткарууга мїмкїнчїлїктєрї жетпей, айрым пландары 
ишке ашпай жатканын да жашырган жок.
М.Ашырбеков Ак-Талаа районунун Чолок-Кайыў айылында айдоочунун 
їй-бїлєсїндє тєрєлгєн. 1999-жылы орто мектепти аяктап 
И.Арабаев атындагы КМПУнун «Мамлекеттик тил жана маданият 
институтуна» тапшырган, 2004-жылы окуусун аяктап, эмгек 
жолун 2004-2007-жылдары Бишкектеги А.Каниметов атындагы 
№1 гимназия интернатында кыргыз-тили жана адабияты 
сабагынан мугалим болуп иштеп баштайт. 2005-2007-жылдары 
КР Улуттук илимдер академиясында аспирант. 2007-2011 
жылы И.Арабаев атындагы КМУнун дене тарбия кафедрасында 
окутуучу, машыктыруучу болуп эмгектенет. Ушуга эле удаа, КР 
Президентинин астындагы «Башкаруу академиясынын аскерге 
даярдоо жана дене тарбия» кафедрасында машыктыруучу болуп 
иштейт. 2010-2012-жылдары, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия 
жана спорт академиясынан окуусун улантып ийгиликтїї аяктайт. 
2011-2018-жылдары, Б.Календеров атындагы орто мектебинде дене 
тарбия сабагынан мугалим болуп иштейт. 2018-жылы 3-Дїйнєлїк 
кєчмєндєр оюндарында «Кыргыз кїрєшї» боюнча калыстык 
кылып «Улуттук даражадагы калыс» деген наамга арзыйт. 
2018-2021-жылдары И.Молдобаев атындагы орто мектебинин 
директору болгон. 2021-жылдын июнь айынан баштап, Жерге-Тал айыл 
аймагынын айыл єкмєт башчысы кызматын аркалап келїїдє. Їй-
бїлєлїї їч уул, бир кыздын атасы.
2002-жылы Чолпон-Ата шаарында єткєн «Кыргыз кїрєшї» боюнча 
республиканын биринчилигинде 1-орунду жеўип «КР спорт чебери» 
болгон.
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- Макен Бейшенбиевич, ка-
сиеттїї Кыдыр-Акенин ысы-
мын алып жїргєн райондук 
тарыхый-аймак таануу музе-
йинин тїптєлїшїнє учкай ток-
толсоўуз. Жоктон - бар кылып, 
ар нерсени башынан баштоо, 
чындыгында, єтє эле оор бол-
со керек?

- Райборбордо ушундай музейди 
тїзїї жєнїндєгї ойлор кєп жыл-
дан бери эле айтылып, бирок жет-
киликтїї колдоо таба албай кел-
ген. Ошентсе да, 2009-жылдын 
март айында райондун ошол кез-
деги акими Болотбек Купешев де-
милгени колдоого алып, райондук 
тарыхый-аймак таануу музейин тїп-
тєє жєнїндє токтом кабыл алып, ал 
райондук кеўештин сессиясында да 
депутаттар тарабынан жактырылып, 
иш ордунан жылган. Алгач ылайык-
туу имарат табуу кыйла кыйынчы-
лыктарды жаратты. Акыры, ушул 
азыр биз турган имаратты ылайык 
таап, аны оўдоп-тїзєєгє кириштик. 
20 жылдан бери дээрлик кароосуз 
калган имарат кєп каражатты талап 
кылды. Райондук архитектуранын 
сметасы менен алганда, имараттын 
ички-тышкы жасалгасы, чатырын 
жаўыртуу жана алдындагы сейил-
багы менен бирге корукка алуу 

иштери 1 млн 400 000 сомго бара-
бар болду. Райондук жетекчилик 
менен биргелешип жасалган иш-
аракеттердин натыйжасында об-
лустук социалдык єнїктїрїї фон-
дунан 500 000 сом бєлїнїп, има-
раттын ичи-тышы толук ремонт-
тон єттї. 

Райондук мамлекеттик адми-
нистрациянын колдоосу аркы-
луу 2020-жылы облустук єнїктї-
рїї фондунан 460 000 сом бєлї-
нїп, имаратыбыздын чатыры жа-
ўыртылды. 

- Учурда музейдеги экспонат-
тардын саны канчага жетти? Ал-
бетте, ар бир экспонаттын да 
єзїнчє тарыхы, єзгєчєлїктєрї 
бар эмеспи?

- Тарых чыйырын эч убакта чым 
баспайт. Музейдеги ар бир экспо-
наттын єзїнчє тарыхы, санжырасы 
бар. Негизи, музейдин єзїнїн єз-
гєчєлїгї – тарыхый-аймак таануу 
багытына арналгандыгы. Єлкєдє-
гї башка музейлерден єзгєчєлєнїп, 
мында аймактын тарыхын, жара-
тылышын, аймактан чыккан атак-
туу инсандардын єтєлгєлїї ємїр 
жолдорун пропагандалоо єзгєчєлї-
гї бар. Азыр экспонаттардын саны 
1 700дєн ашып калды. Алар коюл-
ган зал 7 бєлїмдєн турат. 

- Музей экспонаттары улам то-
лукталып жаткандыр…

- Турмушта жашоо токтолбо-
гон сыяктуу эле музей экспонат-
тары да кїндєр, айлар, жылдар єт-
кєн сайын улам толукталууда. Ми-
салы, кезегинде дїйнєгє дїрбєлєў 
салган Улуу Ата-Мекендик согуш-
тун Улуу Жеўиш менен аяктаганы-
на 75 жылдан ашуун убакыт єтсє 
да, кандуу согуш карттары али да 
толук бїтє элек. Буга чейин согуш-
тун кан кїйгєн талааларында да-
йынсыз жок болгондордун тизме-
синде жїргєн Жолголот айылынын 
тургуну, 1226-аткычтар полкунун 
368-аткычтар дивизиясында взвод-
дун командири кызматын аткарган 
ага-лейтенант ТАЙЛАКОВ Иса Аса-
новичтин сєєгї 2016-жылы Россия 
Федерациясынын Карелия Респуб-
ликасындагы Лоймоль айыл айма-
гынан табылган.

Алыскы Карелия жергесинде 
ошол жылдын 24-сентябрында жер-
гиликтїї бийликтин жана коом-
чулук єкїлдєрїнїн катышуусун-
да урмат-сый менен «Боордоштор 
кєрїстєнїнє» коюу расмий иш-
чарасына жердеш-жоокерибиздин 
жакындары катышып, жоокер-
атабыздын каскасын, погондорун-
дагы жылдызчаларын, топчуларын, 
аскердик кийимчен тїшкєн сїрє-
тїн жана ємїр баянын музейге 
алып келип тапшырган. Алар боюн-
ча музейде атайын бурч уюштуру-
луп, учурда жердешибиздин кїжїр-
мєн сыйлыктарын аныктоо боюнча 
биз россиялык архив мекемелери 
менен иш алып баруудабыз. 

Кезегинде аймагыбыздан кан 
майданга аттанышып, кайра Ата-
Журтуна кайтпай калышкан 

жердештерибиздин аты-жєндєрїн 
тактоо, алар тууралуу маалымат-
тарды топтоо иштерин тынымсыз 
жїргїзїп келїїдєбїз. Эрдиктер эч 
качан унутулбайт.

Районубуздан чыккан генерал-
майор Табылды Молдобаевдин їй-
бїлєсїнїн кємєгї аркылуу былтыр 
музейге генералдын бюсту коюлуп, 
тийиштїї документтери текчелер-
ге коюлду. 

- Жалпы калкка, єзгєчє келе-
чек муундарга аймак тарыхы, 
кєрїнїктїї инсандары тууралуу 
наркы жок, чексиз кызмат кєр-
сєтїп жаткан музейдин жакын-
кы келечеги їчїн алдыга кандай 
пландар болжолдонууда?

- Мындан 5 жыл мурун, Улуу 
Жеўиштин 70 жылдык маараке-
синде музейдин аймагында кезе-
гинде кан майданга аттанышып, 
душман менен болгон айыгышкан 
кармашууларда курман болгон эр-
азаматтардын, согуш талаалары-
нан Жеўиш менен кайтып, кийин 
каза болгон согуш ардагерлери-
нин аты-жєндєрї мармар таштар-
га чегилип жазылган кєрїнїктїї 

эстелик тургузулган. Ошондон бе-
ри жыл сайын райондук деўгээл-
деги Улуу Жеўиш майрамы ушул 
жерде белгиленип келет.

Кыргыз Республикасынын Пре-
зидентинин «Инсандын руханий 
адеп-ахлактык єнїгїїсї жана дене-
тарбиясы жєнїндє» Жарлыгынын 
негизги максаты – мамлекеттик ич-
ки саясаттын эў маанилїї багытын 
— жогорку моралдык ченемдерди, 
каада-салттарды, салттуу болгон їй-
бїлєлїк жана коомдук баалуулук-
тарды, сергек жашоону єздєштїрїї, 
Кыргызстан элдеринин маданиятта-
рынын дєєлєтїн, кайталангыстыгын 
жана бирдиктїїлїгїн чагылдырган 
жалпы адамзаттык баалуулуктардын 
системасына єтїї аркылуу жаран-
дарды тарбиялоо. Ошондуктан, биз, 
жаш муундарга улуттук кєрєўгєлїї 
каада-салттарыбызды, интеллек-
туалдык баалуулуктарыбызды кєз-
дїн карегиндей кастарлоого, кїн-
дєлїк жашообузда аткарып жаткан 
иш-аракеттерибиз їлгї болуп жатат 
деп ойлойм. 

Эгемберди САДАБАЕВ

Эрдиктер эскирбейт

ЧЫМ БАСПАГАН ЧЫЙЫР БАР…
Ак-Суу районунун борборунда 2012-жылы ачылган Кыдыр-Аке атындагы 
райондук тарыхый-аймак таануу мамлекеттик музейинин эшиги ар 
кїнї ачык. Музейдин директору Макен МАЛАБЕКОВдун маалыматына 
караганда, учурда мында дээрлик ар кїнї райондун мектеп 
окуучулары тарых сабагы боюнча атайын тажрыйбалык таанышуу 
сабактарын єтїп, ошондой эле туристтердин, аймактын тарыхына 
кызыккандардын да аяктары їзїлбєйт.
Аткарылып жаткан иш-аракеттер, алдыдагы ой-максаттар тууралуу 
айтып берїїсїн єтїнїп, музей жетекчисин учкай кепке тарттык.

Жазуучу Аскарали РАЖАБАЛИЕВ:

“Áàëàëûê ñ¿é¿¿ì ºì¿ð áîþ 
  ÷ûãàðìà÷ûëûê àçûê áîëäó”

Жазуучунун єнєрканасынан

(Башталышы гезиттин 07.03.22 
№24 санында)

АДАБИЯТТЫН БАШКЫ 
ВАЗИЙПАСЫ

Орустун жазуучусу Валентин Ка-
таев: “Адабияттын эў негизги мил-
дети – адамдарды нравалуулукка 
тарбиялоо” деп айткан. “Адап” де-
ген сєз арабдын сєзї. Адабият де-
ген сєз ошол адаптан келип чыккан. 
Адамды ыйманга, адамгерчиликке 
тарбиялоо, їгїттєє. Жалаў эле адам-
дан эмес, жаратылыштан, табияттан 
да тарбия алыш керек. Эгер сен бала 
кезден табияттын асыл, таза жагын 
сезе билип, эргип, толкундансаў, ал 
сенин ички жан-дїйнєўдї ємїр бою 
жаркытып турган касиетке ээ болот. 
Мен чыгарма жазып жаткан кезде 
каармандарымдын образын, маана-
йын ачып берїї їчїн жаратылыш-
тын да учурларын кошо сїрєттєп 
бергенге аракет кылам. Адамдын 
єзїн эле жаза берсеў, анын образы 
жеткиликтїї ачылбай калат. Ант-
кени, бизди жаратылыш курчап ту-
рат. Каармандын жїрїм-туруму ме-
нен жаратылышты кошо сїрєттєп 
жїрїп отурсаў жакшы болот. Та-
биятты биз байкабасак дагы, биз-
дин жан-дїйнєбїзгє таасир этип 
турат. 

“ЭКИ ДООРДО 
ЖАШАП, ЧЫГАРМА 
ЖАЗЫП ЖАТАМ”

Социалисттик доор менен ка-
питалисттик доордогу адабият-
тын бири-бирине окшош жакта-
ры да, айырмасы да бар. Менин 
жеке баамымда єткєн кылымдын 
50-80-жылдарындагы жазуучулар 
менен азыркы доордун жазуучу-
ларынын баяндоо ыкмасында ан-
чейин деле айырмачылык байкал-
байт. Бирок, азыркы жазуучуларда 
ченемсиз эркиндик бар. Баштагы-
дай чектєєлєр жок. Мен эки доор-
до жашап, чыгарма жазып жатам 
деп айтсам болот. Доор єзгєргєн 
сайын адабияттын да стили, ички 
мазмуну, формасы єзгєрєт. Себеби, 
учур ошону талап кылат. Мисалы, 
1917-жылдагы Октябрь револю-
циясындагы улуу єзгєрїш, элдик 
толкундоолордун шары, їнї Мая-
ковский сыяктуу трибун акындын 
жаралышына єбєлгє болду. Ошол 
кезде биздин адабиятта да Жусуп 
Турусбеков, Жоомарт Бєкєнбаев, 
Мукай Элебаев сыяктуу акындар 
чыкты. Азыркы доор да мага ка-
туу таасир берди, бирок мага со-
вет заманындагы адамдардын тур-
мушу, мїнєзї алда канча жакы-
ныраак десем болот. Анткени, мен 
ошол доордо туулуп єстїм, эр жет-
тим, билим алдым, жазуучу ката-
ры калыптандым. Ал эми азыр-
кы доордун турмушун арадан он-
он беш жыл єткєндєн кийин жа-
зуучулар сєзсїз жазып чыгат деген 
ишеничтемин. Султан Раев, Арслан 

Койчиев сыяктуу айрым алдыўкы 
кєз караштагы жазуучулар азыр-
тан эле жаза башташты. Бул кєрї-
нїш Раевдин чыгармачылыгынан 
кїчтїї байкалат. Азыркы доорду 
жазыш їчїн жазуучулар адеген-
де ошол доордо жашап, анын ой-
кырын аўдап, ысыгына кїйїп, суу-
гуна тоўуш керек. Айрым сынчы-
лар азыр адабият начарлап кетти, 
пастап кетти деп айтып жатышат. 
Менимче, бул туура эмес кєз ка-
раш. Мисалы, Арслан Койчиев єт-
кєн доордогу эски турмушту баян-
даса да азыркы кездин, учурдун кєз 
карашы менен бергенге, сїрєттє-
гєнгє аракет кылып жатат. 

“МЕН ЭМНЕГЕ 
КУБАНАМ?”

Биринчиден, адамдардын тур-
мушу єзгєрдї, кєз карашы єзгєрдї. 
СССР ураган 90-жылдары айрым 
жазуучуларыбыз базарга чыгып 
соода кылып калышты. А Мурза 
Гапаров сыяктуу таланттуу жазучу-
ларбыздын чыгармалары жарыкка 
чыкса да окулбай калды. Кєпчїлїк 
эл детектив сыяктуу жеўил-желпи 
чыгармаларга тап койду. А бул нер-
се жїрїп отуруп окурмандардын, 
айрыкча жаштардын табитин буз-
ду. Ашым Жакыпбеков, Мурза Га-
паров, Жолон Мамытов, Турар Ко-
жомбердиев сыяктуу олуттуу ада-
биятты, поэзияны жараткан акын-
жазуучулардын чыгармалары мур-
дагыдай окулбай калды. Аны окуп, 
тїшїнїїгє кудуретсиз болуп ка-
лышты. Бирок, акыркы мезгилде 

бул процесс бир аз жанданды. Ме-
ни мектептер жолугуушууга кєп 
чакырат. Окуучулардын арасын-
да адабиятка, болгондо да чыны-
гы олуттуу, кєркєм адабиятка кы-
зыккандар арбын болуп баратат. 
Мен ушуга кубанам. Бул эми убак-
тылуу нерсе деп ойлойм. Илгертен 
эле заман бирде єйдє, бирде ылдый 
болуп, ошого жараша адамдардын 
кєз караштары да єзгєрїп келген. 
Бирок, жер бетинде адамзаттын 
жашоосу єтїп турган кезде ада-
бият сєзсїз жашайт, єсєт, єнїгєт. 
Эл бар жерде эч качан кєркєм ада-
бият, єнєр соолубайт деп ойлойм. 

“ГОВОР”, “ДИАЛЕКТ” 
МАСЕЛЕСИ

“Говор”, “диалект” сєздєр тээ 
союз кезинен бери эле кєкїрєгїм-
дї єйїп келет. Муну Мурза Гапаров 
да кєп айтып калаар эле. Геогра-
фиялык абалга жараша борбордон 
обочо жайланышып калган район, 
облустарыбыз бар. Мисалы, Баткен 
облусун, ичкилик кыргыздарды 
алалы. Биз єзбек, тажиктер менен 
эзелтен коўшу жашайбыз. Дыйкан-
чылыкта, соода-сатыкта, кала бер-
се їй-бїлєлїк турмушта да алар ме-
нен куда-сєєк болуп, карым-катыш 
жасайбыз. Бул бир жагы. Экинчи 
жагы, ар бир сєздїн жаралуу та-
рыхы бар. Алар жїздєгєн, миўде-
ген жылдар мурда пайда болуп, эл-
дин кїнїмдїк турмушунда байма-
бай колдонулуп келет. Ал жєн эле 
сєз эмес, тонна жїктї кєтєрїп ту-
рат. Абстракттуу, же конкреттїї 

сєз болобу, биздин ата-бабалар ал 
сєздєрдї миўдеген жылдардан бе-
ри колдонуп келатат. Эмне їчїн ал 
сєздєр “адабий тилдин нормасы-
на туура келбейт” деген бир тарап-
туу аныктаманын негизинде сїй-
лєнбєй, айтылбай, унутта калыш 
керек. Менимче, алгачкы акын-
жазуучулар, адабиятчылар, тилчи-
лер Чїй, Кєл тараптан чыгып кал-
ган да, алар тїндїк кыргыздардын 
тилин адабий тилдин нормасы ка-
тары кабыл алып коюшкан. Тїш-
тїктїк кыргыздардын тилин анче-
йин тїшїнгєн эмес. Ошол боюнча 
биздин тил чектелип калды. Азыр 
кыргыз тилинде 40-50 миў сєз ко-
рубуз бар деп жїрїшєт. Эгерде бу-
га тїштїктїк кыргыздардын “го-
вор”, диалект” деп атап койгон сєз-
дєрїн кошконубузда биздин сєз ко-
рубуз 100 миўден ашмак. Кыргыз 
деген эў байыркы эл. Анан кантип 
эле сєз кору 40 миў болуп калсын. 
Орустар єздєрїнїн сєз корун 200 
миўден ашуун деп жатышат. Алар-
дын сєздєрїн карап отурсаў тїрк 
тилдїї сєздєр аябай кєп учурайт. 
Мисалы, “бороон” деген сєзїбїздї 
“буран”, “бурганакты” “пурга” деп 
алган.ж.б. Алар орус тилинин грам-
матикалык, фонетикалык єзгєчє-
лїгїнє жараша баш ийдирип, єз-
дєрїнїн сєзї кылып алган. А биз 
болсо єзїбїздїн сєзїбїздї єзїбїз 
танып келебиз. Азырынча улуу 
муундагы адамдар ал сєздєрдїн 
маанисин билет, а эртеў муун ал-
машкандан кийин, кийинки жаш-
тар ал сєздєрдї таптакыр уну-
туп, колдонбой калат. Алардын 
алды эмитен эле унута башташ-
ты. Ошол їчїн мен “говор”, “диа-
лектилерди” атайын жазып жатам. 
Жазганда да ыўгайына, маанисине 
жараша жазып, алдына тїшїндїр-
мєлєрїн берем. 

(Уландысы бар)

Ємїрбек ТИЛЛЕБАЕВ

2022-жылдын  15-марты10
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 

17-ДЕКАБРЫНДАГЫ №566 "КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТУРИЗМДИ ЄНЇКТЇРЇЇНЇ 

КОЛДОО ЖЄНЇНДЄ" ЖАРЛЫГЫНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Ò¿ç èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó æàíà ìàìëåêåòòèê-æåêå äîëáîîðëîð-
äó èøêå àøûðóó æîëó ìåíåí òóðèñòòèê òàðìàêòû ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñà-
òûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 17-äå-
êàáðûíäàãû ¹566 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäà òóðèçìäè ºí¿êò¿ð¿¿í¿ 
êîëäîî æºí¿íäº" Æàðëûãûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí: 

1) 2-ïóíêòòóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "ìàìëåêåòòèê ìåêåìåñèí" äå-
ãåí ñºçäºð "à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí Æàðëûê ìåíåí ò¿ç¿ëãºí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíäà òóðèçìäè ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à óëóòòóê êå¢åøòèí êóðàìûíäà:

- êîîìäóê áàøòàëûøòà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí Òºðàãàñû - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àä-
ìèíèñòðàöèÿñûíûí Æåòåê÷èñèíèí êå¢åø÷èñè Àëìàêó÷óêîâ Îêìîò-
áåê Ìóêàøîâè÷ êèðãèçèëñèí (ìàêóëäàøóó áîþí÷à).

2. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 11-ìàðòû, ÏÆ ¹76

БИШКЕК ШААРЫНЫН АЙМАГЫНДА 
МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАТИВДИК 

ИМАРАТТАРДЫН БИРДИКТЇЇ 
КОМПЛЕКСИН КУРУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Áèøêåê øààðûíûí àéìàãûíäà ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàòèâäèê 
èìàðàòòàðäûí áèðäèêò¿¿ êîìïëåêñèí êóðóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû 
¹ 435 Æàðëûãû ìåíåí áåêèòèëãåí 2026-æûëãà ÷åéèí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûí ºí¿êò¿ð¿¿í¿í óëóòòóê ïðîãðàììàñûí èøêå àøûðóóíóí 
àëêàãûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Àòêàðóó áèéëèãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûí Áèøêåê øààðû-
íûí àéìàãûíäà ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòòàðäûí áèð-
äèêò¿¿ êîìïëåêñèíå æàéãàøòûðóó ìåíåí áàéëàíûøêàí ìàñåëåëåðäè 
÷å÷¿¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí àðòûê÷û-
ëûêòóó ìèëäåòòåðèíèí áèðè áîëóï àíûêòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè:
- Áèøêåê øààðûíûí ìýðèÿñû ìåíåí áèðäèêòå àòêàðóó áèéëè-

ãèíèí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðûí æàéãàøòûðóó ¿÷¿í Áèøêåê øàà-
ðûíûí àéìàãûíäà ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàòèâäèê èìàðàòòàðäûí 
áèðäèêò¿¿ êîìïëåêñèí êóðóó áîþí÷à ìàìëåêåòòèê ïðîãðàììàíû 
(ìûíäàí àðû - Ïðîãðàììà) áåëãèëåíãåí òàðòèïòå èøòåï ÷ûêñûí æà-
íà áåêèòñèí;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóóíó, àíûí è÷èíäå èíâåñòèöèÿëûê ìà-
êóëäàøóóëàðäû ò¿ç¿¿ àðêûëóó áþäæåòòåí òûøêàðêû êàðàæàòòàðäû 
òàðòóóíóí ýñåáèíåí êàìñûç êûëñûí;

- Ïðîãðàììàíû èøêå àøûðóó ¿÷¿í Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷å-
íåìäèê óêóêòóê àêòûëàðûíà èíâåíòàðèçàöèÿ æ¿ðã¿çñ¿í, îøîíäîé ýëå 
àëàðäûí äîëáîîðëîðóí èøòåï ÷ûêñûí æàíà èëãåðèëåòñèí;

- áóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.
3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëè-

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

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-ìàðòû, ÏÆ ¹77

ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН 
ЄРКЇНДЄТЇЇ ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫК 

ПОТЕНЦИАЛЫН ЖОГОРУЛАТУУ БОЮНЧА ЧАРАЛАР ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Ðåñïóáëèêàíûí ýêîíîìèêàñûíà èíâåñòèöèÿëàðäà, 
àíûí è÷èíäå ÷åò ºëêºë¿ê èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàòûíûí æàíà 
÷åò ºëêºëºð ìåíåí ºç àðà ïàéäàëóó ýêîíîìèêàëûê êûç-
ìàòòàøòûãûíûí àðòûê÷ûëûêòóó áàãûòòàðûíûí áèðè áî-
ëóï ýñåïòåëåò.

Ðåñïóáëèêàíûí èíâåñòèöèÿëûê ïîòåíöèàëûí æîãîðó-
ëàòóó, ýêîíîìèêàíûí àðòûê÷ûëûêòóó ÷ºéðºëºð¿íº æà-
íà òàðìàêòàðûíà èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó, ýêñïîðòêî 
áàãûòòàëãàí àòààíäàøòûêêà æºíäºìä¿¿ ïðîäóêöèÿíû 
ºíä¿ð¿¿ ìåíåí èíâåñòèöèÿëîî ïðîöåññèíèí ºç àðà áàé-
ëàíûøûí êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèí æåòåê-
÷èëèêêå àëûï, òîêòîì êûëàì:

1. Èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ áàøêàðóó 
ñèñòåìàñûí ºðê¿íäºò¿¿í¿í ìààíèë¿¿ áàãûòòàðû áîëóï 
òºìºíê¿ëºð ýñåïòåëñèí:

- ýêñïîðòêî áàãûòòàëãàí àòààíäàøòûêêà æºíäºìä¿¿ 
ïðîäóêöèÿíû ºíä¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí àðòûê÷ûëûêòóó ÷ºéðºëºð¿íº, òàðìàêòàðûíà 
æàíà ðåãèîíäîðóíà èíâåñòèöèÿëîîãî àòà ìåêåíäèê æà-
íà ÷åò ºëêºë¿ê èøêåðëåð ¿÷¿í äåì áåð¿¿ æàíà æàãûì-
äóó èíâåñòèöèÿëûê êëèìàòòû ò¿ç¿¿, îøîíäîé ýëå àð áèð 
ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí, æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àä-
ìèíèñòðàöèÿëàðäûí æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí èíâåñòèöèÿëàðäû àêòèâä¿¿ 
òàðòóóãà êºìºê êºðñºò¿¿ áîþí÷à ìèëäåòòåðäè êûí-
òûêñûç àòêàðóóñó;

- ºëêºí¿ ñîöèàëäûê-ýêîíîìèêàëûê ºí¿êò¿ð¿¿í¿í àð-
òûê÷ûëûêòóó ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿ ¿÷¿í ìàìëåêåòòèí 
ôèíàíñûëûê êàðàæàòòàðûí, ýë àðàëûê ôèíàíñûëûê 
èíñòèòóòòàðäûí æàíà ÷åò ºëêºë¿ê ºêìºòò¿ê ôèíàí-
ñûëûê óþìäàðäûí çàéûìäûê ðåñóðñòàðûí æàíà òåõ-
íèêàëûê êºìºê êºðñºò¿¿ êàðàæàòòàðûí (ãðàíòòàðûí) 
ïàéäàëàíóóíóí íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóóãà ºáºë-
ãº áîëóó÷ó èíâåñòèöèÿëàðäû áîðáîðäîøòóðóï áàøêà-
ðóó ñèñòåìàñûí ò¿ç¿¿;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ýë àðàëûê áåäåëèí æàê-
øûðòóó, ýêîíîìèêàíûí òàðìàêòàðûí æàíà ºëêºí¿í ðå-
ãèîíäîðóí äèíàìèêàëóó ºí¿êò¿ð¿¿í¿ êàìñûç êûëóó, àë-
äû¢êû òåõíîëîãèÿëàðäû òðàíñôåð êûëóó ¿÷¿í ÷åò ºëêº-
ë¿ê, àíûí è÷èíäå ò¿çäºí-ò¿ç èíâåñòèöèÿëàðäû êå¢èðè 
òàðòóó, èíâåñòèöèÿëûê êëèìàòòû ûðààòòóó ºðê¿íäºò¿¿;

- ðåñïóáëèêàíûí ýêîíîìèêàëûê êûçûê÷ûëûêòàðûí ýñ-
êå àëóó ìåíåí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ 
ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàðäûí, æåðãèëèêò¿¿ ºç àë-
äûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðûíûí æàíà èøêåðäèê ñóáúåêò-
òåðèíèí ÷åò ºëêºë¿ê èíâåñòîðëîð, ñîîäà ºíºêòºøòºð¿, 
÷åò ºëêºë¿ê ºêìºòò¿ê æàíà ýë àðàëûê óþìäàð ìåíåí íà-
òûéæàëóó ºç àðà àðàêåòòåí¿¿ñ¿í êàìñûç êûëóó;

- ýêîíîìèêàëûê òóðóêòóó ºñ¿øò¿ êàìñûç êûëóó ìàêñà-
òûíäà îïòèìàëäóó áàæûëûê-òàðèôòèê ñàÿñàòòû æ¿ðã¿-
ç¿¿, ýêñïîðò êûëóó÷óëàðãà àð òàðàïòóó êîëäîî êºðñºò¿¿, 
ñîîäà èíôðàñòðóêòóðàñûí, ýëåêòðîíäóê êîììåðöèÿ ñèñ-
òåìàñûí ûðààòòóó ºí¿êò¿ð¿¿, áóë ÷ºéðºäºã¿ ìûéçàìäàð-
äû ºðê¿íäºò¿¿;

- àòà ìåêåíäèê òîâàðëàðäûí æàíà êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿í òûøêû ðûíîêòîðãî ÷ûãóóñó ¿÷¿í æàãûìäóó 
øàðòòàðäû ò¿ç¿¿, íàòûéæàëóó òðàíñïîðòòóê êîðèäîð-
ëîðäó ò¿ç¿¿, æåòêèð¿¿ëºðä¿í ãåîãðàôèÿñûí äèâåðñè-
ôèêàöèÿëîî ìàêñàòûíäà çàìàíáàï ëîãèñòèêàëûê áîð-
áîðëîðäó ºí¿êò¿ð¿¿;

- òûøêû ðûíîêòîðäî àòààíäàøòûêêà æºíäºìä¿¿ë¿-
ã¿í æîãîðóëàòóó ¿÷¿í ýë àðàëûê ñòàíäàðòòàðäûí æà-
íà òåõíèêàëûê ðåãëàìåíòòåðäèí òàëàïòàðûíà àòà ìå-
êåíäèê òîâàðëàðäûí øàéêåøòèãèí æàíà ïðîäóêöèÿíûí 
ñàïàòûí áàøêàðóóíóí çàìàíáàï ñèñòåìàëàðûí êå¢èðè 
êèðãèç¿¿í¿ êàìñûç êûëóó, ñîîäàíûí òóðóêòóó ºñ¿ø¿í 
æàíà èíâåñòèöèÿëûê ñàÿñàòòûí àêòèâäåø¿¿ñ¿í êàì-
ñûç êûëãàí àëäû¢êû ìààëûìàòòûê-êîììóíèêàöèÿëûê 
òåõíîëîãèÿëàðäû êèðãèç¿¿;

- èøêåðäèê èøòèí ñóáúåêòòåðèíèí, àíûí è÷èíäå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà èøòåãåí ÷åò ºëêºë¿ê 
èíâåñòîðëîðäóí óêóêòàðûí æàíà ìûéçàìäóó êûçûê÷û-
ëûêòàðûí êîðãîîíó æ¿ðã¿ç¿¿;

- ýêîíîìèêàíûí àðòûê÷ûëûêòóó òàðìàêòàðûíäà èø-
êåðäèêòè êîëäîî æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ ïðîãðàììàëàðûí èø-
òåï ÷ûãóóíó æàíà èøêå àøûðóóíó êàìñûç êûëóó, èíô-
ðàñòðóêòóðàëûê æàíà èíñòèòóòòóê êàéðà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
æ¿ðã¿ç¿¿, æàãûìäóó óêóêòóê, ýêîíîìèêàëûê-óþøòóðóó÷ó-
ëóê øàðòòàðäû ò¿ç¿¿.

2. "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Èíâåñòèöèÿëàð æàíà 
ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à àãåíòòèãè "ÊÀDI" ìàìëåêåòòèê ìåêå-
ìåñèíèí áàçàñûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèê 
(ìûíäàí àðû - Óëóòòóê àãåíòòèê) ò¿ç¿ëñ¿í.

3. Óëóòòóê àãåíòòèê áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê èíâåñòè-
öèÿëûê ñàÿñàòòû èøòåï ÷ûãóó æàíà èøêå àøûðóó, ÷åò 
ºëêºë¿ê èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóóíó êîîðäèíàöèÿëîî, ýë 
àðàëûê ôèíàíñûëûê èíñòèòóòòàð æàíà ÷åò ºëêºë¿ê ºê-
ìºòò¿ê ôèíàíñûëûê óþìäàð ìåíåí êûçìàòòàøóó, îøîí-
äîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíà òûøêû êàéòàðûìñûç 
êºìºê êºðñºò¿¿ êàðàæàòòàðûí (ãðàíòòàðäû, òåõíèêàëûê 
êºìºêò¿, ìàêñàòòóó êàéòàðûìñûç æàðäàìäû) òàðòóó ÷ºé-
ðºñ¿íäºã¿ áèðäèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê ñàÿñàòòû ò¿ç¿¿ æàíà 
êîîðäèíàöèÿëîî ¿÷¿í æîîïòóó ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëå-
êåòòèê îðãàí áîëóï ýñåïòåëåò äåï àíûêòàëñûí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó 
Èíâåñòèöèÿëàð áîþí÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí äèðåêòî-
ðó áîëóï Ñàáèðîâ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷ äàéûíäàëñûí.

5. Óëóòòóê àãåíòòèêòèí äèðåêòîðó ýêè æóìàëûê ìºº-
íºòòº òºìºíê¿ëºðä¿ äàÿðäàñûí æàíà áåëãèëåíãåí òàð-
òèïòå êèðãèçñèí:

- Óëóòòóê àãåíòòèê æºí¿íäº æîáîíóí äîëáîîðóí;
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè ìå-

íåí ìàêóëäàøûëãàí Óëóòòóê àãåíòòèêòèí ò¿ç¿ì¿í¿í, øòàò-
òûê ñàíûíûí æàíà ìàìëåêåòòèê êûçìàò÷ûëàðûíûí ýì-
ãåê àêû òºëºº øàðòòàðûíûí äîëáîîðóí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñû ìåíåí áèðãåëèêòå Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2017-æûëäûí 31-ÿíâàðûíäàãû 
¹17 Æàðëûãû ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê êûçìàò îðóí-
äàðûíûí ðååñòðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ 
áîþí÷à ñóíóøòàðäû.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê ñòàòèñòèêà êîìè-
òåòè Óëóòòóê àãåíòòèêòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóò-
òóê ñòàòèñòèêà êîìèòåòèíèí ìààëûìàòòûê ìàòåðèàëäà-
ðûí àëóó÷ó îðãàíäàðäûí òèçìåñèíå êèðãèçñèí.

7. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

- Óëóòòóê àãåíòòèêòèí óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó 
óþøòóðóó÷óëóê, ôèíàíñûëûê æàíà áàøêà ìàñåëåëåðèí 
áèð àéëûê ìººíºòòº ÷å÷ñèí;

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí ýêè àéëûê ìººíºòòº óøóë Æàð-
ëûêêà ûëàéûê êåëòèðñèí.

8. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàø-
êàðìàñû áèð àéëûê ìººíºòòº áåëãèëåíãåí òàðòèïòå óøóë 
Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó Óëóòòóê àãåíòòèêòèí èøèí 
óþøòóðóó÷óëóê, ìàòåðèàëäûê-òåõíèêàëûê æàíà êàìñûç 
êûëóóíóí áàøêà ìàñåëåëåðèí ÷å÷ñèí.

9. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðà-
öèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëû-
ãûíà æ¿êòºëñ¿í.

10. Áóë Æàðëûê ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï 
ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 10-ìàðòû, ÏÆ ¹75

"КАВАК" УЛУТТУК КОМПАНИЯСЫ” АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР 
ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ КЫРГЫЗ 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИН КЇЧЇН ЖОГОТТУ 

ДЕП ТААНУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðû æº-
í¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 17-áåðåíåñèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 16-ÿí-

âàðûíäàãû ¹10 "Òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºðñº-
ò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóäàãû áîñîãîëóê ñóììàëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 19-àïðå-
ëèíäåãè ¹225 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2016-æûëäûí 
16-ÿíâàðûíäàãû ¹10 "Òîâàðëàðäû, æóìóøòàðäû æàíà êûçìàò êºð-
ñºò¿¿ëºðä¿ ñàòûï àëóóäàãû áîñîãîëóê ñóììàëàðäû áåêèò¿¿ æºí¿í-
äº" òîêòîìóíà ºçãºðò¿¿ êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìó;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 13-ñåíòÿá-
ðûíäàãû ¹473 "Óñòàâäûê êàïèòàëûíäàãû àêöèÿëàðäûí 50 æàíà àí-
äàí êºá¿ðººê ïàéûçû ìàìëåêåòêå òààíäûê áîëãîí àêöèîíåðäèê êîîì-
äîð ¿÷¿í àòàéûí ìººíºòòºð æºí¿íäº" òîêòîìó.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-ìàðòû, ¹108

Æåð êàçûíàñûí ïàéäàëàíóó ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåò-
òèê áàøêàðóóíó ðåôîðìàëîî æàíà ýêîíîìèêàíûí ÷åêòåø 
òàðìàêòàðûí ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 29-ÿíâàðûíäàãû ¹5 
"Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êåí êàçóó òàðìàãûí ðåôîðìà-
ëîî ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" Æàðëûãûí àòêàðóó ¿÷¿í, "Àê-
öèîíåðäèê êîîìäîð æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 10-ñòàòüÿñûíà ûëàéûê, "Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Óñòàâäûê êàïèòàëûíäà ìàìëåêåòòèí æ¿ç ïàéûçäûê 
êàòûøóóñó ìåíåí "Êàâàê" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" à÷ûê àê-
öèîíåðäèê êîîìó" (ìûíäàí àðû - "Êàâàê" óëóòòóê êîìïà-
íèÿñû" ÀÀÊ) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìûéçàìäàðûí-
äà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè:
- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîììåð-

öèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ áàø-
êàðóó áîþí÷à ôîíäãî "Êàâàê" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" ÀÀÊ-
òûí óñòàâäûê êàïèòàëûí ò¿ç¿¿ ¿÷¿í 1 000 000 ( áèð ìèë-
ëèîí) ñîì ºë÷ºì¿íäºã¿ àê÷à êàðàæàòûí áºë¿ï áåðñèí;

- Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
2021-æûëäûí 22-äåêàáðûíäàãû ¹5055-VI "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí 2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòè æà-
íà 2023-2024-æûëäàðãà áîëæîëó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûí êàáûë àëóó òóóðàëóó" òîêòî-
ìó ìåíåí êàáûë àëûíãàí ïàðàìåòðëåðäèí àëêàãûíäà 
2022-æûëãà ðåñïóáëèêàëûê áþäæåòêå òèåøåë¿¿ ò¿çº-
ò¿¿ëºðä¿ æ¿ðã¿çñ¿í.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà êîì-
ìåðöèÿ ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ì¿ëêò¿ 
áàøêàðóó áîþí÷à ôîíä:

- áèð àêöèÿñû 100 (æ¿ç) ñîì íîìèíàëäûê íàðêû ìåíåí 
10 000 (îí ìè¢) æºíºêºé ýí÷èë¿¿ àêöèÿëàðäû ÷ûãàðóó 
æàíà òºëºº æîëó ìåíåí óñòàâäûê êàïèòàëûí 1 000 000 
(áèð ìèëëèîí) ñîì ºë÷ºì¿íäº àíûêòàï "Êàâàê" óëóòòóê 
êîìïàíèÿñû" ÀÀÊòûí óþøòóðóó÷óñó êàòàðû ÷ûêñûí;

- "Êàâàê" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" ÀÀÊòûí óñòàâûí áå-
êèòñèí;

- ò¿ç¿ë¿¿÷¿ "Êàâàê" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" ÀÀÊòûí áàø-
êàðóó æàíà êîíòðîëäîî îðãàíäàðûí ò¿çñ¿í;

"Êàâàê" óëóòòóê êîìïàíèÿñû" ÀÀÊòû Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí þñòèöèÿ îðãàíäàðûíäà ìàìëåêåòòèê êàò-
òîî æ¿ðã¿çñ¿í;

- áààëóó êàãàçäàð ðûíîãóí æºíãº ñàëóó áîþí÷à ûéãà-
ðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäà "Êàâàê" óëóòòóê êîì-
ïàíèÿñû" ÀÀÊòûí óþìäàøòûðóó ÷ûãàðûëûøòàãû àê-
öèÿëàðûíûí ìàìëåêåòòèê êàòòîîñóí êàìñûç êûëñûí.

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

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æå-
òè ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2022-æûëäûí 4-ìàðòû, ¹104

2022-жылдын  15-марты 11
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ìàøàíëî 
Ðàøèä Ìóõàìåòîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 24313614,

 ÈÍÍ 22110196600627 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-446

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
Ðåãèñòðàöèîííûé ñâèäåòåëüñòâà 

– ÁÃÐ 90296, êîä ÎÊÏÎ 23220336, 
ÈÍÍ 20104197200610 ÈÏ Àðàïáàåâ 

ªì¿ðáåê Ìîéäóíîâè÷ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-443

Ëåéëåê ðàéîíóíóí 
Êàðà-Áóëàê àéûëûíûí 

Àøèìîâ Áîòîÿð 
Àáûëêàñûìîâè÷òèí 

¿ë¿ø æåðèíèí ê¿áºë¿ã¿ 
¹268 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-177

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ×Ï Þñóçà Õóñå Èñõàçîâè÷ êîä ÎÊÏÎ 24315607, 

ÈÍÍ 22105197801024 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-449

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 

ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé 
¹0091 (îò 25.08.2009 ã.) íà èìÿ 
Âàñèëüåâîé Êëàâäèè Èâàíîâíû 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-453

«КЫРГЫЗСУУДОЛБООР» АЧЫК 
АКЦИОНЕРДИК КООМУ 

2022-жылдын 14-апрелинде саат 14.00дє 
боло турган акционерлердин жылдык жалпы 

чогулушун єткєрєт.
Äàðåãè: Áèøêåê øààðû, Ò.Ñàìàí÷èí 

êº÷ºñ¿, 6, 2-êàáàò, 225-áºëìº.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 
1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìû æºí¿íäº.
2. 2021-æûëäàãû êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí 

ºç¿ëºð¿í¿í èøòåðè æºí¿íäºã¿ îò÷¸òó òóóðàñûíäà.
3. 2021-æûëäàãû ôèíàíñûëûê-÷àðáàëûê èøìåð-

äèãèíèí æûéûíòûêòàðû òóóðàñûíäàãû êîîìäóí 
Áàøêàðìàëûãûíûí îò÷¸òó æºí¿íäº.

4. 2021-æûëäàãû êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í¿í êîðó-
òóíäóñó æºí¿íäº.

5. 2021-æûëäàãû êºç êàðàíäûñûç àóäèòîðäóí êî-
ðóòóíäóñó æºí¿íäº.

6. 2021-æûëäàãû êîîìäóí áþäæåòèíèí àòêàðûëû-
øû òóóðàñûíäàãû Áàøêàðìàëûêòûí îò÷¸òó òóó-
ðàñûíäà.

7. 2021-æûëäàãû êîîìäóí ÷ûãàøàëàðûíûí æàíà êè-
ðåøåëåðèíèí ýñåáè, æûëäûê áàëàíñ æºí¿íäº.

8. 2021-æûëäàãû êèðåøåëåðäè áºë¿øò¿ð¿¿í¿í òàð-
òèáè æºí¿íäº.

9. 2021-æûëäàãû êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢åøèí 
êàðìîîãî êåòêåí ÷ûãûìäàðûíûí ñìåòàñûíûí 
àòêàðûëûøû òóóðàñûíäà.

10. 2021-æûëäàãû êîîìäóí òåêøåð¿¿ êîìèññèÿñûí 
êàðìîîãî êåòêåí ÷ûãûìäàðûíûí ñìåòàñûíûí àò-
êàðûëûøû òóóðàñûíäà.

11. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí Äèðåêòîðëîð êå¢å-
øèíèí ì¿÷ºëºð¿í êàðìîîãî êàðàòà ÷ûãûìäàðû-
íûí ñìåòàñû æºí¿íäº.

12. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í êàð-
ìîîãî êàðàòà ÷ûãûìäàðûíûí ñìåòàñû æºí¿íäº.

13. “Êûðãûçñóóäîëáîîð” ÀÀÊíûí Óñòàâûíà ºçãºð-
ò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æºí¿íäº.

14. “Êûðãûçñóóäîëáîîð” ÀÀÊíûí Äèðåêòîðëîð êå-
¢åøèíèí æîáîñóíà ºçãºðò¿¿ëºðä¿ êèðãèç¿¿ æº-
í¿íäº.

15. 2022-æûëãà êàðàòà êîîìäóí æûëäûê áþäæåòè 
æºí¿íäº.

16. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿ (Æ.Ò.Àëûì-
áåêîâäóí., Ý.Ñ. Ìîëäîáàåâäèí., À.À.Èìàíàëèåâ-
äèí) ûéãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó æºí¿íäº.

17. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî òóó-
ðàñûíäà.

18. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿ (Ê.À.Ìîëäîáåêîâäóí) ûé-
ãàðûì óêóêòàðûí òîêòîòóó æºí¿íäº.

19. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî òóóðàñûíäà.
20. 2022-æûëãà êàðàòà àóäèòîðäóê óþìäó áåêèò¿¿ æà-

íà àíûí êûçìàò àêûñûíûí ºë÷ºì¿ òóóðàñûíäà.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîîíóí áàøòàëûøû ñààò 13.00äº.
Àêöèîíåðëåðäèí æûëäûê æàëïû ÷îãóëóøóíà êàòû-

øóóãà óêóãó áàð àêöèîíåðëåðäèí òèçìåñèí ò¿ç¿¿ ê¿-
í¿ 2022-æûëäûí 14-àïðåëè äåï áåêèòèëñèí. ×îãó-
ëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí êîîìäóí êàò÷ûñûíàí 
òààíûøóóãà áîëîò. 

Òåë.: 54-30-02.

Ýñêåðò¿¿: àêöèîíåðëåðäèí ºç¿ëºð¿í¿í ïàñïîðòó àë 
ýìè àêöèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ìûéçàì òàëàïòàðûíà ûëàéûê òàñòûêòàë-
ãàí èøåíèì êàòû æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КЫРГЫЗСУУДОЛБООР»

проводит годовое общее собрание 
акционеров, которое состоится 14 апреля

 2022 года в 14.00 часов.

Ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë. Ò.Ñàìàí÷èíà, 6, 
2 ýòàæ, êîìíàòà 225.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Î ñîñòàâå Ñ÷¸òíîé êîìèññèè.

2. Îá îò÷åòå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà î 
ñâîåé ðàáîòå çà 2021 ãîä.

3. Îá îò÷åòå Ïðàâëåíèÿ îá èòîãàõ ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2021 
ãîä.

4. Î çàêëþ÷åíèè Ðåâèçîðà Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.

5. Î çàêëþ÷åíèè íåçàâèñèìîãî àóäèòîðà çà 2021 
ãîä.

6. Îá îò÷åòå Ïðàâëåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.

7. Î ãîäîâîì áàëàíñå, ñ÷åòå ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ Îáùåñòâà çà 2021 ãîä. 

8. Î ïîðÿäêå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè çà 2021 
ãîä.

9. Îá èñïîëíåíèè Ñìåòû ðàñõîäîâ íà ñîäåðæà-
íèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.

10. Îá èñïîëíåíèè Ñìåòû ðàñõîäîâ íà ñîäåðæà-
íèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà çà 2021 ãîä.

11. Î Ñìåòå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ÷ëåíîâ Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.

12. Î Ñìåòå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå Ðåâèçîðà 
Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.

13. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Êûðãûç-
ñóóäîëáîîð».

14. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèÿ î Ñîâåòå 
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êûðãûçñóóäîëáîîð».

15. Î ãîäîâîì áþäæåòå Îáùåñòâà íà 2022 ãîä.

16. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ (Àëûìáåêîâà Æ.Ò., Ìîëäîáàåâà Ý.Ñ., 
Èìàíàëèåâà À.À.).

17. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

18. Î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé Ðåâèçîðà Îáùåñò-
âà (Ìîëäîáåêîâà Ê.À.) 

19. Îá èçáðàíèè Ðåâèçîðà Îáùåñòâà.

20. Îá óòâåðæäåíèå àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è 
ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà íà 2022 ãîä.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ â 13.00 ÷àñîâ.
Äíåì ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñò-

âîâàòü â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñ-
òàíîâèòü 14 àïðåëÿ 2022 ãîäà. 

Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó 
ñåêðåòàðÿ Îáùåñòâà òåë.: 54-30-02.

Ïðèìå÷àíèå: àêöèîíåðàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ èìåòü Ïàñ-
ïîðò è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Мамбетказиева Ы.О. 
извещает об изменении 

способа и порядка 
исполнение решения суда 

от 02.08.2017 г. через 
ПССИ Первомайского 

района г.Бишкек, 8 течение 
10 дней с момента 

публикации. 

№27 БИРИНЧИ МАЙ БИР МАНДАТТУУ ШАЙЛОО ОКРУГУ 
БОЮНЧА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ 

КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫН КАТТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-

ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 65-áåðåíåñèíå, «¹27 
Áèðèí÷è Ìàé áèð ìàíäàòòóó øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûí êàéðà øàéëîî íàòûéæàëàðû 
òóóðàëóó» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2022-æûëäûí 7-ìàðòûíäàãû 
¹26 òîêòîìóíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèí 
æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ñóðàáàëäèåâà Ýëüâèðà Æûðãàëáåêîâíà - ¹27 Áèðèí÷è Ìàé áèð 
ìàíäàòòóó øàéëîî îêðóãó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí êàòòàëãàí äåïóòà-
òûíà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ûðàñòàìà æàíà òºø áåëãè áåðèëñèí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíå æºíºò¿ëñ¿í.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 11-ìàðòû, ¹28

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫ Р.А.САБИРОВДУН 
ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ 
КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТЫНЫН БОШ КАЛГАН 

МАНДАТЫН ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòûê ìàíäàòû 

áîø êàëãàíäûãûíà áàéëàíûøòóó, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåí-
òèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 21-áåðåíåñèíèí 11-áºë¿ã¿íº, 65-áåðåíåñèíèí 3, 4-1 áºë¿êòºð¿íº, 
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷ «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ñàÿñèé 
ïàðòèÿñûíûí òàëàïêåðëåðèíèí òèçìåñèíåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí øàéëàíãàí äåïóòàòû äåï òààíûëñûí.

2. Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû áîëóï êàòòàëñûí.

3. Àáäàëèåâ Ìåéêèíáåê Àêèìîâè÷êå áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ûðàñòàìà 
æàíà òºø áåëãè áåðèëñèí.

4. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

5. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíå æèáåðèëñèí.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-ìàðòû, ¹31

Подразделение службы судебных исполнителей 
Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА

- на недвижимое имущество, зарегистрированное по адресу: 
г.Бишкек, ул.Кольбаева, (бывшая Ворошилова) дом 45, кв. 2 
(идентификационный код: 1-03-09-0052-0030-01-008) 
принадлежащей на праве собственности Апсаматовой Чинаре 
Амантаевне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå 1 551 000 (îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) 
ñîì ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

Ëèöàì, ó÷àñòâóþùèì â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñ-
êîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440204 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæå 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Íèøàíîâó Íóðáåêó 

Àêæîëîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0703) 91-34-95. Í-457

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2022-æûë-
äûí 10-ìàðòûíäàãû ÏÆ ¹75 Æàðëûãûíûí íåãèçèíäå 
«Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ïàðëàìåíòòèê ôðàêöèÿñûíàí 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòà-
òû Ñàáèðîâ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷ Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ïðåçèäåíòèíå êàðàøòóó Èíâåñòèöèÿëàð áîþí-
÷à óëóòòóê àãåíòòèêòèí äèðåêòîðó áîëóï äàéûíäàëäû.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 79-áå-
ðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìû-
íûí 65-áåðåíåñèíèí 4-áºë¿ã¿í¿í 6-ïóíêòóíà, «Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí ñòà-
òóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
3-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 3-ïóíêòóíà, 2-áºë¿ã¿íº ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåí-
äóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. «Àòà-Æóðò Êûðãûçñòàí» ïàðëàìåíòòèê ôðàê-

öèÿñûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢å-
øèíèí äåïóòàòû Ñàáèðîâ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷òèí 
ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòû Ñàáèðîâ Ðàâøàíáåê Àçàòîâè÷òèí ûðàñòà-
ìàñû àíûê ýìåñ äåï òàáûëñûí.

3. Áóë òîêòîì «Ýðêèí Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàðûÿëàíñûí.

4. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí  Æîãîðêó Êå¢åøèíå æèáåðèëñèí.

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2022-æûëäûí 14-ìàðòû, ¹29

Í-456
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Áàéêååâ Óëóêáåê 
Íàñèðîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà 
óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 

¹029071 æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-028

Òîêòîãóë ðàéîíóíäàãû 
Íàçàðêóëîâ Áàéûøáåêòèí 

íààìûíà (15.09.1999-æ.) 
¹13 áóéðóêòóí íåãèçèíäå 
¯÷-Òåðåê àéûë ºêìºò¿íºí 

«¯÷-Òåðåê» äûéêàí 
÷àðáàñûíàí áåðèëãåí 

¿ë¿ø¿í¿í êèòåáè 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-376

ОАО «АЙЫЛ БАНК»
объявляет реализацию списанных основных средств 

(ОС), малоценных быстроизнашивающихся предметов 
(МБП) (далее - Товары) не пригодных для дальнейшего 

использования в ОАО «Айыл Банк». 
Товары реализуются полным списком, который можно 

приобрести по адресу: г. Бишкек, ул. Логвиненко, 14 (Отдел 
закупок). Место приема предложений: г. Бишкек, 

ул.Логвиненко, 14 (Общий отдел).

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê: äî 14.00 ÷àñîâ 15 àïðåëÿ 
2022 ãîäà. Â çàÿâëåíèè ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü äîëæåí óêà-
çàòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ïðåäëîæåííóþ ñòîèìîñòü çà âåñü ïåðå-
÷åíü òîâàðîâ è ïðèëîæèòü êîïèþ ïàñïîðòà. Âñêðûòèå ïðåäëîæåíèé 
ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 15 àïðåëÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, 
óë. Ëîãâèíåíêî, 14 (Îòäåë çàêóïîê). Ïîáåäèòåëåì áóäåò ïðèçíàí 
ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó, à ïðè ðàâíîñòè ïðåä-
ëîæåíèé ïîáåäèòåëåì áóäåò ïðèçíàí ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé çàÿâêó 
ðàíåå. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûâîçîì òîâàðîâ, íåñåò Ïîêóïàòåëü. 

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: (0555) 29-21-55.

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»
11 марта 2022 года по адресу: г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5 в ОАО «Транс-Союз-Азия» было проведено 

Годовое общее собрание акционеров. Кворум собрания 61,6991%

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ ÄÍß ÁÛËÈ ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ, ÇÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè
 Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20

Ô.È.Î. êàíäèäàòà çà ïðîòèâ âîçäåðæàëèñü 

1. Âîëûãèíà Å.Í. 500800 - 100% íåò íåò 

2. Õàëäèíà Í.À. 500800 - 100% íåò íåò 

Ç. Êîëîìûöåâà Í.Â. 500800 - 100% íåò íåò 

 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò Ãåíåðàëüíîãî Äèðåêòîðà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» 

ïî èòîãàì 2021 ãîäà.
 Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20 
  «ÇÀ» - 500800 - 100% 
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò 
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò
 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü Îò÷åò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-

òåëüíîñòè ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» çà 2021 ãîä.
Ç. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, ñ÷åòà ïðèáûëè è óáûòêîâ çà 2021 ã. Ïðîãîëîñîâàëè 

500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20 
  «ÇÀ»-500800 - 100% 
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò 
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò
 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ãîäîâîé áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ, ñ÷åòà ïðèáûëè è óáûòêîâ» çà                 

2021 ãîä.
4. Îò÷åò Ðåâèçîðà îáùåñòâà
 Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20
  «ÇÀ» - 500800 - 100%
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü îò÷åò Ðåâèçîðà îáùåñòâà.
5. Îò÷åò àóäèòîðà
 Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20
  «ÇÀ» - 500800 - 100%
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò 
 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü îò÷åò àóäèòîðà
6. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» íà 2022 ãîä. Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëî-

ñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20.
  «ÇÀ» - 500800 - 100%
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò 
Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåðäèòü ãîäîâîé áþäæåò íà 2022 ãîä
7. Âûáîðû Ðåâèçîðà îáùåñòâà. Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20

Ô.È.Î. êàíäèäàòà çà ïðîòèâ âîçäåðæàëèñü 

1 . Ìàé÷èåâà Àíèïà Èáðàéûìîâíà 500800-100% íåò íåò 

 Ïðèíÿòî ðåøåíèå: Âûáðàòü ðåâèçîðîì ÎÀÎ «Òðàíñ-Ñîþç-Àçèÿ» íà 2022 ãîä Ìàé÷èåâó Àíèïó Èá-
ðàéûìîâíó.

8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè è ðàçìåðà îïëàòû óñëóã àóäèòîðà
 Óòâåðäèòü àóäèòîðñêóþ êîìïàíèþ ÇÀÎ «INTERN- AUDIT» ñ ðàçìåðîì îïëàòû çà óñëóãè 70000 (ñåìü-

äåñÿò òûñÿ÷) ñîì â ãîä.
 Ïðîãîëîñîâàëè 500800 ãîëîñîâ, êîëè÷åñòâî áþëëåòåíåé 20
  «ÇÀ» - 500800 - 100%
  «ÏÐÎÒÈÂ» - íåò
  «ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» - íåò

_____________________________________________________________________________

ОАО «ТРАНС-СОЮЗ-АЗИЯ»
 г.Бишкек, ул.Садыгалиева, 5 сообщает о существенном факте: 

Согласно протокола №1 Заседания Совета Директоров от 11 марта 2022 года Генеральным Директором на 2022 год 
избран Уметалиев Джунушбай Кенжебекович, его доля в уставном капитале составляет 59,30519%.

Í-445

ПССИ Свердловского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО:

1. «LEXUS LX 570» 2014 года выпуска, госномер 01 KG 129АНН, 
жемчужно-белый, стартовая цена 3800 000 сом.

2. «MERCEDES-BENZ, SPRINTER 315» 2010 года выпуска, госномер 
01KG067AHG, белый, стартовая цена 650 000 сом.

3. «LEXUS GX 470» 2005 года выпуска, госномер В 0067AZ, 
белый, стартовая цена 1100 000 сом.

4. «HONDA STEPWGH», 2004 года выпуска, 
 госномер 01 KG 767ADM, стартовая цена 340 000 сом.
5. «MERCEDES-BENZ, SPRINTER 315» 2008 года выпуска, госномер 

01KG731ACZ, белый, стартовая цена 450 000 сом.
6. «MAZDA AXELA», 2005 года выпуска, госномер, B5898AN, 

стартовая цена 200 000 сом.
7. «HONDA STREAM», 2002 года выпуска, госномер В0067АО, 

стартовая цена 230 000 сом. путем продажи с публичных 
торгов.

Ïåðâè÷íûå ïóáëè÷íûå òîðãè íà âûøåóêàçàííûé äâèæèìûå èìóùåñò-
âî ñîñòîÿòñÿ 22 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óë.Èáðàèìîâà, 64.

Ëèöàì, æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% 
îò ñòîèìîñòè âûøåóêàçàííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà çà äåíü äî íà÷à-
ëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê-
Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî Ìèíèñòåðñòâî Ôèíàíñîâ ÊÐ ÁÈÊ 440001, 
ð/ñ 440200421000000489, êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 
Óñóïáåêîâó À.Ø., ïî òåë.: (0505) 59-75-95. Í-437

ДГН при МПРиТН КР 
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН НА УЧАСТКАХ ИЗВЕСТНЯКА РАСПОЛОЖЕННЫХ В АКСЫЙСКОМ РАЙОНЕ ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ

¹ 
Ëîòà

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

Âèä 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
îáúåêòà Êðàòêàÿ ãåîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà Ñòàðòîâàÿ öåíà 

îáúåêòà

1 Ìåñòîðîæäåíèå 
Êîê-Êûÿ

Èçâåñòíÿê Ðàçðàáîòêà Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, Àêñûéñêèé 

ðàéîí. 

Ìåñòîðîæäåíèå Êîê-Êûÿ ðàñïîëîæåíî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðíî-
ãî ìàññèâà Êîêêûÿ, êîòîðûé çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå ïîëîæåíèå 
ìåæäó ãîðàìè Áîçáóòîî íà çàïàäå è Äæàëãûç-Êîðãîí íà âîñòîêå 
(ìåæäó äîðîãîé Òàøêóìûð-Òåãåíå íà âîñòîêå è ð.Êàðàñó íà çàïàäå). 
Ãîñóäàðñòâåííûå áàëàíñîâûå çàïàñû öåìåíòíîãî ñûðüÿ ïî ñîñ-
òîÿíèþ íà 01.01.2022 ãîäà ïî êàòåãîðèè À+Â+Ñ

1
 +Ñ

2
 =36858 òûñ.ò.

37 300 äîëëàðîâ 
ÑØÀ

2 Ìåñòîðîæäåíèå 
Êûçûëäæàðñêîå

Èçâåñòíÿê Ðàçðàáîòêà Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 
îáëàñòü, Àêñûéñêèé 

ðàéîí. 

Â àäìèíèñòðàòèâíîì îòíîøåíèè Êûçûë-Æàðñêàÿ ïëîùàäü ïðè-
íàäëåæèò Àêñûéñêîìó ðàéîíó Æàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè è ÿâëÿåò-
ñÿ çàïàäíûì ôëàíãîì Òàøêóìûðñêîãî ãîðíîðóäíîãî ðàéîíà. Þæ-
íàÿ ãðàíèöà ïëîùàäè ïðîõîäèò â 600–1000 ì þæíåå è þãî-çàïàä-
íåå ñåëà Êûçûë-Æàð. Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Òàøêóìûð íà-
õîäèòñÿ â 18 êì âîñòî÷íåå ìåñòîðîæäåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâåííûå áàëàíñîâûå çàïàñû öåìåíòíîãî ñûðüÿ ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 01.01.2022 ãîäà ïî êàòåãîðèè À+Â+Ñ

1
 +Ñ

2
 = 3547800 òîíí.

3760 äîëëàðîâ 
ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29 àïðåëÿ 2022 ãîäà â ãîðîäå Êåðáåí â çäàíèè ðàéîííîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Àêñûéñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà  ñ 10.30 äî 10.50 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 25 àïðåëÿ 2022 ãîäà â Äåïàðòàìåíò ãåîëîãèè 
è íåäðîïîëüçîâàíèå ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹220. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèò-
ñÿ 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 îáðàòèòñÿ ïî òåëåôîíó: 90-40-40 (+1022) èëè èíòåðíåò 
ñàéòå: www.geology.kg, à òàêæå â Óïðàâëåíèè ãåîëîãèè Äåïàðòàìåíòà, êàá. ¹ 210, åæåäíåâíî ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè × ¹702537 
(îò 18.02.2017 ã.) íà 

èìÿ Êàëáàåâîé ×îëïîí 
Ñàïàðáåêîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-438

Â ñâÿçè ñ óòåðåé î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ñåðèÿ ×ÃÐ 
¹75535, êîä ÎÊÏÎ 22134149, 
ÈÍÍ 21803195710018 ×Ï Ðàåâ 

Òîðîáåê Áåãàëèåâè÷ ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-444

Ñàðæàíîâ Òûí÷ûáåê 
Òîêòîìóøåâè÷êå 

òèåøåë¿¿ ¹0052567 
ñåðòèôèêàòû 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-440

ÆÈ Áàÿëèåâ Êóáàíû÷áåê Øåðèêáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 
æåêå èøêåðäèê êàòòîî ê¿áºë¿ã¿ ¹000023, 

ÎÊÏÎ 29464163, ÈÍÍ 21605198900980 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Í-436
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Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ 
¹02124 íà èìÿ Êîíîêïàåâà Óëàíáåêà Óñåìáåêîâè÷à 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-442

ОАО «Микрокредитная компания «ЕврАзия 
Импакт Финанс» (далее по тексту - Общество) 

сообщает об изменении в составе акционеров Общества.

Íà îñíîâàíèè Ñîãëàøåíèÿ î ðàçäåëå èìóùåñòâà îò 
02.03.2022 ã., íà îñíîâàíèè ïåðåäàòî÷íîãî ðàñïîðÿæåíèÿ îò 

10.03.2022 ãîäà àêöèîíåð Ñàòûáàëäûåâà Êàëûñêàí Óìàðîâíà 
ïåðåäàëà àêöèè â êîëè÷åñòâå 21 026 (äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à 

äâàäöàòü øåñòü) Òàøìàòîâó Íóðìàìàòó Ìàëèêîâè÷ó.

Подразделение службы судебных 
исполнителей Иссык-Кульского района

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВО:

Жилой дом, общей полезный площадью - 250,44 кв.м., 
жилой площадью - 126,19 кв.м., площадь застройки - 
151,30 кв.м., расположенный на земельном участке 
площадью - 2537,0 кв.м., находящийся по адресу: 
Иссык-Кульский район, с.Бостери, ул. Абыкеева №4, 
иден. код. 2-03-06-1001-0303, принадлежащий на праве 
собственности Сулайманову Зарылбеку Доктурбековичу.

Стартовая цена, установлена в суммы 2 545 686 (два миллиона 
пятьсот сорок пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 18 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ íåäâèæèìûõ èìóùåñòâ.

Ëèöà, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåä òîðãàìè âûíî-
ñÿò 5%îâ îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà íà äåïîçèòíûé ñ÷¸ò ÏÑ-
ÑÈ Èññûê-Êóëúñêîãî ðàéîíà 4404032100000106, ÁÈÊ 440001, ÎÊÏÎ 
02338200, ÈÍÍ 01404199510285, êîä ïëàòåæà 14238900.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ 
Èññûê-Êóëüñêîãî ðàéîíà Êàäûðîâ Ç.Ñ., ñïðàâêè 

ïî àäðåñó: ã.×îëïîí-Aòà, Èññûê-Êóëüñêèé ðàé, ñóä, 
òåë.: 4-36-34, ôàêñ: 4-36-34, (0555) 10-74-23. Ñ/Î-90

Í-447

“Домостроитель” ачык 
акционердик коому

2022-жылдын 16-апрелинде саат 10.00дє 
Беловодск айылы, Ленин кєчєсї 97-13 дарегинде 

акционерлердин жылдык чогулушу єтєєрїн 
билдирет.

×îãóëóøêà êàòûøóó÷óëàðäûí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ - 2022-æûëäûí 18-ìàðòû. 

Êàòòîî ñààò 9.00äºí 10.00ãº 
÷åéèí æ¿ðã¿ç¿ëºò. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Êîîìäóí æûëäûê îò÷åòóí áåêèò¿¿, áóõãàëòåð-

äèê áàëàíñ, êèðåøå æàíà ÷ûãàøà îò÷åòó, 2021-
æûë ¿÷¿í êèðåøåíè áºë¿øò¿ð¿¿. 

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

4. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿í øàéëîî
5. Êîîìäóí Òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
6. Äèðåêòîðëîð êå¢åøèíèí ì¿÷ºëºð¿íº òºëºí¿¿÷¿ 

ñûéàêûíûí ºë÷ºì¿í áåêèò¿¿.
7. Êîîìäóí àóäèòîðóí áåêèò¿¿ æàíà 2022-æûëãà 

àóäèòîðäóí êûçìàòûíà àêû òºëººí¿í ºë÷ºì¿í 
áåêèò¿¿.

Открытое акционерное 
общество «Домостроитель»

уведомляет, что годовое собрание 
акционеров состоится 16 апреля 

2022 года в 10.00 часов, по адресу: 
с.Беловодское, ул.Ленина, 97-13 

Äåíü ñïèñêà íà ïðàâî ó÷àñòèÿ â 
ñîáðàíèè - 18 ìàðòà 2022 ãîäà

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.00 ÷àñîâ, 
îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 10.00 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

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

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, îò÷åòà ïðèáûëåé 
è óáûòêîâ, ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2021 
ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áþäæåòà îáùåñòâà íà 
2022 ãîä.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå Ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âûïëà÷èâàåìîãî âîçíàã-

ðàæäåíèÿ ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà è ðàçìåðà 

îïëàòû óñëóã àóäèòîðà íà 2022 ãîä.
Í-448

К.Тыныстанов атындагы Ысык-Кєл 
мамлекеттик университети 

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ТЄМЄНДЄГЇ 
ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄ ЇЧЇН КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ. 

I. ДОЦЕНТТИККЕ:
1. Психологиялык - педагогикалык жана гуманитардык илимдер 

кафедрасы - 1 орун.

II. АГА ОКУТУУЧУЛУККА:
1. Маалыматтык системалар жана технологиялар кафедрасы - 
 1 орун;
2. Мектепке чейинки жана башталгыч билим берїї кафедрасы - 

1 орун;
3. Кєркєм сїрєт жана дизайн кафедрасы - 1 орун;
4. Психологиялык - педагогикалык жана гуманитардык илимдер 

кафедрасы - 1 орун.

Àðûçäàð æàðûÿ ÷ûêêàí ê¿íäºí òàðòûï áèð àéäûí è÷èíäå êàáûë 
àëûíàò.  

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103,                       
Ê.Òûíûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 217-áºëìº.

Òåëåôîí: (0708) 71-04-85. Ñ-435

ПССИ Октябрьского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

на заложенное недвижимое имущество

а именно квартиру, общей площадью - 58,0 кв.м., жилой 
площадью - 43,6 кв.м., находящийся по адресу: г.Бишкек, 
микрорайон 3, дом 1, квартира 64, идентификационный 
код №1-04-03-0023-08-01-043, принадлежащей 
Жумабековой А.Ш. на праве собственности на основании 
договора купли-продажи квартиры №2013/46320 от 
11.04.2013 года. Путем продажи с публичных торгов, 
установив её начальную (стартовую) продажную цену 
в размере сумме 2 128 142 (два миллиона сто двадцать 
восемь тысяч сто сорок два) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 
22 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñò-
âà: ã.Áèøêåê, ìêð. 3, ä.1, êâ. 64.

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

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.

Ðåêâèçèòû: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî ïðè ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ: 440001; 
ð/ñ: 4402032100000408 (äåïîçèòíûé ñ÷åò) ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéî-
íà ã.Áèøêåê; êîä ïëàòåæà: 14511900; â íàçíà÷åíèè óêàçàòü ó÷àñòíèêà 
òîðãîâ è íîìåð äåëà. Í-455

Íîîêàò ðàéîíäóê 
Ìàìëåêåòòèê êàòòîî 
êûçìàòû òàðàáûíàí 

áåðèëãåí Ìèðìàõìóäîâ àéûë 
ºêìºò¿íº êàðàøòóó ×àïàåâ 
àéûëûíäàãû Áîáîíàçàðîâ 
Ðóñòàìæîí Ðàõìîíîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòêàñû 

(òóðàê æàé) èäåíòèôèêàöèÿ 
¹5-05-14-1001-1156 

Ìàìëåêåòòèê àêòûñû 
× ¹906316 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-594

Ìààäàíáåêîâ Áåêìóðçà 
Æîëîìàíîâè÷êå òèåøåë¿¿ æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê 
áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ ¹Ò-Ò 000605 
(23.04.1999-æ.) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-443

Øàìøèäèíîâà Ìàêñàäõîí 
Õàëäàðáàåâíàãà òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí 

Àðñòàíáàï àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Àðñòàíáàï 

àéûëûíäàãû òóðàê 
æàéûíûí òåõíèêàëûê 

ïàñïîðòó æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ä-08

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Èñìàèëîâ Àíàðáåê 

Êàñûìîâè÷ 
êîä ÎÊÏÎ 30828082, 

ÈÍÍ 20310196400344 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-450

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
×À ¹339 (îò 24.01.1996 ã.) 

íà èìÿ Àêûíîâà Àëòûíáåêà 
Êå¢åøáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-454

Àò÷àáàðîâà Ãóëàé 
Ìàíàïáåêîâíà ÈÍÍ 

12612196300272 òààíäûê 
(11.02.2019-æûëû áåðèëãåí) 

êîä ÎÊÏÎ 28485821 
èøêåðä¿¿ë¿ê ê¿áºë¿ã¿ 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-0049

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

“ОРГТЕХНИКА” ААК
2022-жылдын 5-апрелинде саат 11.00дє Бишкек 

шаары, Токтогул кєчєсї, 125/1 дареги боюнча 
акционерлердин кезексиз жалпы чогулушу 

єтєєрїн билдирет.

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ:

1. Ýñåïòºº êîìèññèÿñûíûí êóðàìûí áåêèò¿¿.
2. Ìè¢êóø àéûë ºêìºò¿í¿í áàëàíñûíà 16-àÿíòòà 

æàéãàøêàí çàâîääóí àäìèíèñòðàòèâäèê áàøêà-
ðóó èìàðàòûí òèåøåë¿¿ àéìàãû ìåíåí ºòêºð¿ï 
áåð¿¿.

3. Ìè¢êóø àéûë ºêìºò¿í¿í áàëàíñûíà çàâîääóí  
ìàé êóþó÷ó ñòàíöèÿñûí ºòêºð¿ï áåð¿¿.

4. Èíñòðóìåíòàëäûê öåõòèí ñòàíîêòîðóí  æàíà 
æàáäóóëàðûí ýñåïòåí ÷ûãàðóó æàíà ìåòàëëî-
ëîìãî ñàòóó.

5. Èíñòðóìåíòàëäûê öåõòèí èìàðàòûí áóçóóãà ìà-
êóëäóê áåð¿¿.

6. Ìè¢êóø àéûë ºêìºò¿í¿í áàëàíñûíà áîðáîð-
äóê êàìïàíûí èìàðàòòàðûí æàíà êóðóëóøòàð-
äû ºòêºð¿ï áåð¿¿.

Àêöèîíåðëåðäè êàòòîî: 10.00äºí 11.00ãº ÷åéèí 
æ¿ðã¿ç¿ëºò. ×îãóëóøêà êàòûøóó÷óëàðäûí òèçìåñèí 
ò¿ç¿¿ ê¿í¿ – 2022-æûëäûí 10-ìàðòû.

Ìààëûìàò ¿÷¿í òåëåôîí: (0770) 53-35-01 

×îãóëóøòóí ìàòåðèàëäàðû ìåíåí Àêöèîíåðäèê 
êîîìäîí òààíûøóóãà áîëîò.  Àêöèîíåðëåðäèí æà-
íûíäà  ïàñïîðòó áîëóøó êåðåê, à àêöèîíåðëåðäèí 
æàíà þðèäèêàëûê æàêòàðäûí ºê¿ëäºð¿íäº èøåíèì 
êàòû æàíà ïàñïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «ОРГТЕХНИКА»
извещает, что 5 апреля 2022 года в 11.00 часов 

по адресу: г. Бишкек, ул.Токтогула, 125/1, 
состоится внеочередное общее собрание 

акционеров. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óòâåðæäåíèå ñîñòàâà ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Ïåðåäà÷à íà áàëàíñ Ìèíêóøñêîãî àéûë îêìîòó 

àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ óïðàâëåíèÿ çàâîäà 
ñ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèåé, ðàñïîëîæåííîãî 
íà 16-é ïëîùàäêå.

3. Ïåðåäà÷à íà áàëàíñ Ìèíêóøñêîãî àéûë îêìî-
òó àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè çàâîäà.

4. Ñïèñàíèå è ïðîäàæà ñòàíêîâ è îáîðóäîâàíèÿ 
èíñòðóìåíòàëüíîãî öåõà íà ìåòàëëîëîì.

5. Äà÷à ñîãëàñèÿ íà ñíîñ çäàíèÿ èíñòðóìåíòàëü-
íîãî öåõà.

6. Ïåðåäà÷à íà áàëàíñ Ìèíêóøñêîãî àéûë îê-
ìîòó çäàíèé è ñîîðóæåíèé öåíòðàëüíîãî ñê-
ëàäà.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ: c 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ. 
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ 

ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè – 10 ìàðòà 2022 ãîäà. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0770) 53-35-01 

Ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå. Àêöèîíåðàì íåîáõîäè-
ìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àê-
öèîíåðîâ è þðèäè÷åñêèõ ëèö – îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü è ïàñïîðò.

Жеке ишкер 
Эргашев Рахимжон 

Маматжонович 
(ОКПО 28794421, 

ИНН 22202197200833)

ºç èøêåðä¿¿ë¿ã¿í 
òîêòîòêîíäóãóí 

æàðûÿëàéò. 
Äîîìàòòàð ýêè àéäûí è÷èí-

äå êàáûë àëûíàò. Äàðåãè: Îø 
îáë., ªçãºí øààðû, Íàðèìàí 
êº÷ºñ¿, 1.

Ï/Ï-088

Жалал-Абад областынын Сузак районундагы 
Атабеков айыл єкмєтїнє караштуу Бек-Абад айылындагы 

Ураимжан-Ата кєчєсїндє жайгашкан муниципалдык менчиктеги 
2 кабаттуу эски мончого 1421 кв.м. жер тилкеси менен ачык 

аукцион жарыяланат. 
Баштапкы баасы – 89 645 сом. 

Àóêöèîíãî êàòûøóó÷óëàð ãàðàíòèÿëûê âçíîñ ¿÷¿í áàøòàïêû áàà-
íûí 10%ûí òºëººãº ìèëäåòò¿¿. 

Àóêöèîí 2022-æûëäûí 25-ìàðò ê¿í¿ ñààò 10.00äº àéûë ºêìºò 
èìàðàòûíäà ºòºò. Êàòûøóó ¿÷¿í àðûç, ãàðàíòèÿëûê âçíîñòóí êâèòàí-
öèÿñû, ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿ èø êàãàçäàðû 2022-æûëäûí 22-ìàðò 
ê¿í¿ ñààò 10.00ãº ÷åéèí êàáûë àëûíàò. 

Áàéëàíûø òåëåôîí: (0755) 06-02-04.

Ýñêåðò¿¿: Àóêöèîí Àòàáåêîâ àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíäàðû ãà-
íà ¿÷¿í.

Ä-08



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

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

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹221. Íóñêàñû 6447

Áàñóóãà 14.03.2022-æ. ñààò 20.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

2022-жылдын  15-марты 15
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Чїй облусунун Аламїдїн райондук сот 
аткаруучулар кызмат бєлїмї тарабынан

карызкор Юсупов Алымкул Ыманкуловичке таандык болгон Чїй 
облусу Аламїдїн району Лебединовка айыл єкмєтїнє караштуу 
Лебединовка айылындагы (Ай-Кєл ж/к) 28,5 га, участок №433 

Манас кєчєсїнїн №35 їйїндє жайгашкан ИК №7-01-09-1001-5114 
сандуу жалпы 470,0 кв.м., тїзгєн жер тилкеси баштапкы баасы 
1 072 000 (бир миллион жетимиш эки миў) сом наркта биринчи 

ирет 2022-жылдын 19-апрель кїнї саат 10.00дє аукцион (эл 
алдында ачык соода-сатык) жарыяланат.

Àóêöèîí (ñîîäà-ñàòûê) Áèøêåê øààðû Àõóíáàåâ êº÷ºñ¿, 119À 
ÑÀÊÁíûí 2-êàáàòûíäà ºòêºð¿ëºò.

Àóêöèîíãî êàòûøóóíó êààëàãàí àäàìäàð òºìºíê¿ëºðãº ìèëäåòò¿¿:
1) êàòûøóóãà àðûç áåð¿¿ãº æàíà àóêöèîíãî àëàðäûí êàòûøóóñóíà 

òîñêîîëäóêòàð æîãó æºí¿íäº òèë êàò áåð¿¿ãº;
Ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5 ïàéûçû ºë÷ºì¿íäº ñîò àòêàðóó÷ó-

ëàðäûí àéìàêòûê áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáèíå øåðòïóë òºëººãº;
Ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóóñó 

àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðäà á¿òºò.
Ñàòûï àëóó÷ó ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí êèéèí æåòè ê¿íäºí 

êå÷èêòèðáåñòåí àóêöèîíäîí áàøòàëûøûíûí àëäûíäà òºã¿ëãºí øåðò-
ïóëäóí ñóììàñûí ýñåïêå àëóó ìåíåí ì¿ëêò¿ ñàòûï àëûíãàí íàðêûí 
òîëóê òºëººãº ìèëäåòò¿¿.

Àê÷à êàðàæàòû òºëºí¿¿÷¿ Àëàì¿ä¿í ðàéîíäóê ñîò àòêàðóó÷óëàð 
êûçìàò áºë¿ì¿í¿í äåïîçèòòèê ýñåáè: ×¿é ôèëèàëû ÀÀÊ "ÐÑÊ Áàíê", 
ÁÈÊ 440001, ýñåïòèí êîäó 14511900, ëèö/ñ÷åò 4403012100000388 (àä-
ðåñ: ×Ô ÀÀÊ ÐÑÊ Áàíê àäðåñ: Áèøêåê øààðû, ×¿é ïðîñïåêò, 43).

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í Àëàì¿ä¿í ðàéîíäóê ÑÀÊÁ 2-êàáàò 
¹7 êàáèíåòèíå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Áàéëàíûø 

¿÷¿í òåëåôîíäîð: (0312) 56-58-67, (0555) 10-75-89. Í-432

Судебный исполнитель ПССИ Сокулукского района 
Чуйской области, Чынкожоев Э.Э.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

в виде магазина общей полезной площадью - 25,49 кв.м., 
расположенный на земельном участке мерою - 185,5 кв.м., 

находящийся по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, 
с.Сокулук, ул. Токтогула №23 А, идентификационный код 7-08-12-

1001-3392, принадлежащий Темирбековой Тамаре Акыновне на 
праве частной собственности, путем продажи с публичных торгов 

в форме открытого аукциона.
Определить стартовую оценочную стоимость магазина общей 

полезной площадью - 25,49 кв.м., расположенного на земельном 
участке мерою - 185,5 кв.м., находящийся по адресу: Чуйская область, 

Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Токтогула №23 А, в размере 460 
680 (четыреста шестьдесят тысяч шестьсот восемьдесят) сомов.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 4 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà, òî åñòü ïî àäðåñó: ×óéñêàÿ îáëàñòü, Ñîêóëóêñ-
êèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, óë.Òîêòîãóëà ¹23 À.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 460 680 (÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò 
òûñÿ÷ øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âç-
íîñà â Ñîêóëóêñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «ÐÑÊ Áàíê», äåïîçèòíûé ñ÷åò 
4403052100000122; ÁÈÊ 440305; êîä ïëàòåæà 14511900, ÈÍÍ 
00405199510158; ïîëó÷àòåëü Ïîäðàçäåëåíèå ñëóæáû ñóäåáíûõ èñ-
ïîëíèòåëåé Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà.

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

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

Îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ñîêóëóêñêîãî ðàéîíà 
ïî àäðåñó: Ñîêóëóêñêèé ðàéîí, ñ.Ñîêóëóê, 

óë.Ôðóíçå, 123/7, òåë.: (0502) 34-44-43. Í-424

ПССИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.БИШКЕК
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ

на заложенное имущество

- квартира расположенная по адресу: г.Бишкек, 
ул.Малдыбаева, 54 «Б», квартира 99, идентификационный 
код: 1-04-17-0015-0085-03-099, принадлежащий на праве 
собственности Осипову Сергею Юрьевичу, путем продажи с 
публичных торгов, установив стартовую цену в размере 
6 558 629 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят восемь 
тысяч шестьсот двадцать девять) сом.

Äëÿ ó÷àñòèÿ íà òîðãàõ æåëàþùèì íåîáõîäèìî çà äåíü äî íà÷àëà 
òîðãîâ âíåñòè 5% ãàðàíòèéíûé âçíîñ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îê-
òÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü âíåñåíà íå 
ïîçäíåå 7 (ñåìè) äíåâíîãî ñðîêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ íà äåïî-
çèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Îêòÿáðüñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ             
20 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñò-
âà: ã.Áèøêåê, óë.Ìàëäûáàåâà, 54 «Á», êâàðòèðà 99.

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

ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (0505) 13-33-33.

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

Í-423

Подразделение службы судебных исполнителей 
Ленинского района г.Бишкек

на основании исполнительного документа за №ГД-3825/21Б1 от 06.12.2021 г. 
выданный Ленинским районным судом г. Бишкек, объявляет публичные 

торги на заложенное имущество

на 4-х комнатную квартиру, общей площадью - 191,5 кв.м., 
жилой площадью - 123,8 кв.м., расположенного по адресу: 
г.Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 97/1, кв. 108, идентификационный 
код №1-01-11-0059-0328-04-108, принадлежащий Солтобаеву 
А.О. на праве собственности на основании договора купли-
продажи за №Д 1-2372 от 14.10.2015 года.

Íà÷àëüíàÿ ñòàðòîâàÿ öåíà äàííîãî èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò 
9 520 000 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷) ñîì.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çàëîæåííîãî èìóùåñòâà 
19.04.2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé íà÷àëü-
íîé ñòîèìîñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Áèø-
êåê ð/ñ 4402052100000877, ÁÈÊ 440001 ïîëó÷àòåëü Öåíòðàëüíîå êàç-
íà÷åéñòâî ÌÔ ÊÐ, êîä ïëàòåæà 14238900, äî íà÷àëà òîðãîâ è ïîäàòü 
çàÿâêó â ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê.

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå 7 äíåé 
âíåñòè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïîêó-
ïî÷íóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ìàíàñ óóëó 
Áåêíàçàð òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0557) 02-19-92. Ñ-758

Подразделение службы судебных 
исполнителей Московского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ТОРГИ (ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН) 
на недвижимое имущества

- жилой дом находящийся по адресу: Московский район, 
с.Садовое, ул.Дружбы №7, идентификационным кодом ЕНИ 
7-06-08-0003-0631, принадлежащее Курамаевой Рахат 
Чороевне 15 апреля 1976 года рождения, со стартовой 
стоимостью в размере 735379 (семьсот тридцать пять тысяч 
триста семьдесят девять) сом.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20 àïðåëÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: 
Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Ñàäîâîå, óë.Äðóæáû ¹7, ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè 
èìóùåñòâà ãàðàíòèéíîãî âçíîñà íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà ÁÈÊ 440001, ë/ñ 4403072100000187, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14511900, Áàíê ïîëó÷àòåëü: Öåíòðàëüíîå êàçíà÷åéñòâî 
ïðè ÌÔ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ çà îäèí äåíü 
äî íà÷àëî àóêöèîíà. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí 
â òå÷åíèå ñåìè äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà, ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Ìîñêîâñêîãî 
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 

Ìîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Áåëîâîäñêîå, óë.Ëåíèíà, 25, îðãàíèçàòîð 
òîðãîâ ñ/è Íàçàðàëèåâ Ê.Ò., òåë.: (0707) 06-89-06. Í-433

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ АЙЫЛ ОКМОТУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ – АУКЦИОНА 

на продажу автомобилей Мерседес-Бенц 300 D 1994 года и 
автомашины ВАЗ 21074 2007 года, который будет проходить в 

Чуйской области, Аламудунский район, с.Кой-Таш, ул.Аблесова, 
51 (Таш-Мойнокский айыл окмоту) 11 марта 2022 года в 10.00 ч. 

Ïî âîïðîñàì ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ïî íîìåðó: (0708) 25-02-13.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Áîíäàðåíêî Íàòàëüÿ 
Îëåãîâíàãà òèåøåë¿¿ 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò ñåðèÿ 

×¹484311 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-426

Øàêåíîâà Àéãóëü Êå¢åøîâíàãà 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

×¹744088 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-427

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 
ñåðèÿ ×.Ì. (îò 03.04.1997 ã.) 
íà èìÿ Ïèñàíåíêî Çèíàèäû 

Ìèõàéëîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-425

Íàðûíáåê óóëó Ìèðëàíãà 
òèåøåë¿¿ æåð ó÷àñòîãóíà 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäºã¿ 
ê¿áºë¿ã¿ ¹0053155 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-434

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè ÈÏ 

Ìûðçàíàëèåâà Ãóëèçàò 
Îãîíáåêîâíà 

êîä ÎÊÏÎ 2431651,
 ÈÍÍ 12905197600268 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-428

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè ÈÏ Ïèìîíîâ 
Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ 

êîä ÎÊÏÎ 24314944, 
ÈÍÍ 22103198100126 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-429

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêò î ïðàâå ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
¹122853 (îò 23.12.2007 ã.) íà èìÿ Äæóìàëèåâîé Ðîçû 

Óñåíîâíû ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-431

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà 
ñåð. × ¹286281 íà èìÿ 

Òàðïàíáàåâîé Àíàðêóëü 
Êàðàñàåâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-435

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà × ¹882310 íà èìÿ 
Êàðàáàåâà Äæîë÷óáåêà 

Êóðìàíáåêîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-441

ОАО МКК «Фонд 
развития 

предпринимательства» 
(далее-Общество)
информирует о том, 

что в соответствии с 
выпиской из Протокола 

заседания Совета 
директоров Общества 

от 10.03.2022 года №5, 
избран Заместителем 

Председателя Правления 
Общества Мукушева 
Дамира Асыпбековна, 

с 10 марта 2022 года.



Акын Ємїрбек Тиллебаев 60 жашта

“Àð áèð êїíїì ýў àêûðêû êїíїìäºé,
Àð áèð ûðûì ýў áèðèí÷è ûðûìäàé...”

Ар ким ички жан туюмунда дїйнєнї єз 
алдынча кєрєт, тїшїнєт, аўдайт, антке-
ни  анын дїйнєтаанымынын єзєгї жеке 
кєз карашка, эў оболу адамдын руханий 
кабылдоосу менен теў каралат. Адамдык 
сезим вулканы – бу эмоция. Бекеринен 
атактуулар кезегинде, “Дїйнєнї эмоция 
башкарат, дїйнєнї эмоция гана кыймыл-
га салат!” деп, шардана айтышпаса керек. 
Адамдын ички сезим цикли да ушул єзгє-
чє туюм менен, абал менен жашап, анын 
миў кырлуу, миў кубулма, миў єзгєрїл-
мєлїї, миў кубулуштуу дїйнєсїнїн эмо-
ционалдуу артериясында жашап келет. 

Дїйнєнїн єйїз-бїйїзїн калыптан сырт 
кєргєн улуу Оскар Уайльд “Акындар сї-
йїїнї жаза берип, сїйїїнї єлтїрдї!” де-
ген сєзї бир тараптан  экстраваганттуу ай-
тылса, бир тарабынан улуу адамдын кыя-
лый дїйнєсїндє кайсы бир рационалдуу 
пикирдин бїркїп жатканын баамдай алар 
элек. Ал сїйїїгє эмес, сїйїїнї айланчык-
таган поэзия сымал, ыр кейиптенген  болу-
муштардан аздек тутуп, бу ыйык сезимдин 
баёолугу менен тунуктугун, ууз дїйнєсїн 
жазуучу катары коргоого чакырган эле. 

Улуулар дайыма кыйытып айткан фра-
залары менен эсте калат, анын парадок-
салдуулугу ошондо. Сїйїїнїн хрономет-
ражы менен дїйнєнї токсон тогуз жолу 
ороп чыкса болоор эле. Бу да адамдык се-
зимдин кыл учу болгон сїйїїгє дайыма 
аздык кылат, анын себебин улуу акындан 
тартып, эки сап уйкаштыра алган пенде да 
сїйїїнї єз кудурети жеткиче айтып кал-
гысы келет. Ага чек жок. Муну эч кимдин 
тыюуга акысы жок!

Атамекендик классиктерден тартып, 
дїйнєлїк генийлер Адамдык сезимдин 
улуу Гимнин салтанаттап келет. Махабат, 
арман, ышкы, кїйїт, жоктоо, жалгыздык, 
бактысыздык, жанкурмандык, лаззат, сї-
йїнїї, єкїт, жыргал, мелт-калт толгон жа-
шоо, дїйнєсї сєгїлгєн кєўїл калуу... ай-
тор мунун баары миў дидар  менен, миў 
тагдыр менен адамдын жашоосунда кош-
толуп келет. “Акындар сїйїї менен тєрє-
лїп, сїйїї менен жан берет!” деген Шан-
дор Петёфи канчалык мааниде туура айт-
кан, бирок бу риторикада кашкайган чын-
дыктын негизи бардай туюлат. 

Арийне, сїйїї жєнїндє ыр жазуудан єт-
кєн бакыт жок, бул жерде сїйїїнїн тар-
жымалы бактысыз, бактылуу болсо да, 
акын сїйїїнї жазбаса, Кїндїн нурун кєр-
бєгєндєй эле, Айдын нурун сезбегендей 

эле, шамалдын илебин туйбагандай эле, 
гїлдїн жытын сезбегендей, куштун їнїн 
укпагандай тар дїйнєдє калат. 

Ар бир сїрєткерде єзгєчєлїк бар, ал 
ириде ички жан дїйнєсїндєгї образ ме-
нен, єзї тїзгєн поэтикалык образ ме-
нен канчалык деўгээлде тїгєйлєшє ал-
ды, анын руханий жанбиргелиги эмне-
ден сезилет жана туюлат, акын менен ыр, 
акын менен сезим эч качан эки арал, эки 
дїйнє, эки меридиан эмес... 

Бу таризден алганда, мына ушул ойду 
акын Ємїрбек Тиллебаевдин “Адамдын 
кїн жїрїшї” поэтикалык жаўы жыйны-
гы дагы бир ирет ырастап турган шекил-
денет. Муну айтып жатканыбыз, Ємїр-
бектин ырларында дїйнє менен сингар-
монизмде жашоо, ага ички рух туйгула-
рын гармониялаштыруу удулу эки дїйнє 
жалгыз эместиги, анын бїтїндїгї єзїн-
єзї издєєдєн, єзїнє карай кеткен жолдон 
тапканын аўдоого болор эле. Аалам жана 
Акын, бу эки образ аркылуу дїйнєнї тї-
гєл кєрїї – эў оболу жашоонун мыйза-
мына карата сїрєткерлик Чакырыгында 
жатат. Бу акындык микродїйнєнїн єзє-
гї. Ал дїйнє – Тиллебаевдин орбитасын-
да, бу орбита – Сїйїї...

Бузам бардык дубалдарды,
Коргондорду уратам.
Сїйїї менен куралдандым,
Жїрєгїмдєн ыр атам.

Тилим катып акактасам,
Чєл єўдєнїп суусаган.
Табам сени, а таппасам,
Дїнїйєлїк чуу салам.

Мен сїйїїнїн алоо отун,
Бороон-кїчїн курагам.
Жер бетинде болгон эмес,
Мындай кїчтїї ураган...

Дїйнєнї атом менен коркутса, акын 
дїйнєгє сїйїї атому менен “чуу” салып 
ийгиси келип турат. Экспрессия менен 
эмоцияга толгон бу саптардан, жашоонун 
эрежелерине жаўы нук киргизип, сезим 
“деспотунун”  бийлигин жїргїзгїсї ке-
лет акындын. Жараткан менен Акын га-
на бу дїйнєнїн амирине баш ийбей, тїбє-
лїктїїлїктїн мыйзамы менен дїйнєнїн 
архитектурасын куруп, адамдагы адам-
дык ийги сезимди сактап калууга чакырат. 

Учурунда Гумилев Анна Ахматованын 

чыгармачылыгы жєнїндє мындай бир ой 
айткан эле: “Єзїўдї таанып-билїї їчїн, 
эў оболу акындын  ( Ахматованын ) ыр-
ларында  Моисей кырк шакиртин чєл кез-
дирип, ысык кумду басып єткєндєй  эле 
азапты чегишиў керек”. Бу эки тараптуу 
“сопереживаниенин” формуласындай тую-
лат, акындын ырынан, єзїўїн да тагды-
рыўды кєрє билишиў керек, анткени чы-
ныгы акын ырында эмес, биздин кєкїрє-
гїбїздє їн салып турат.

***
Канча ирет жаўылдым, каталар кєп,
Кайра эле сабылдым махабат деп.
Кїзї жок, жазы жок мезгил єтпєс,
Изи жок єтпєстїр махабат тек...

*** 
Ак таў болуп барам сага, кїт жаным,
Кара тїндї жылдыз менен єчїрїп.

***
Майин, жумшак, илбереўки назигим,
Мен сїйїїнїн жер жашарткан жазымын...

    Талашсыз, ар бир акын дїйнєнї жї-
рєгї менен кєрєт, мына ушул сапат акын-
дын табигыйлыгын, эчтекеге окшобогон 
купуялыгын кєрсєтїп турат. Оргиналдуу 
болуу оргиналдуу болуу їчїн гана эмес, 
ал ириде саптарда, сєздєрдє, ойлордо єзї-
нє таандык  касиет, єзїмдїк ыр-ааламы. 
Ємїрбек акындын чыгармачылыгынын 
туу башаты мына ушул табигыйлыкта, 
нукуралыкта, булактын башынан агып 
чыккан дарыядай туюлат. Акындын ыр-
ларынын эки таянган тїркїгї бар, ал – 
тышкы жєнєкєйлїктїн синтези, экинчи-
си тереў психологизм. Ємїрбек акындын 
ырларында сезим интиминин ачыктыгы, 
саптардын шурудай тизилген кыймылы, 
алгоритми, їлбїрєк, назик, ошол учурда 
алабарман формасы, кїтїїсїз аллегория 
менен салыштыруулар акындык мїнєздїн 
алейне портретин тартып турат. Акын ка-
лыпка салган ойдон, акыл жуурулушкан 
идеядан, эў башкысы жасалмалуулуктан, 
поэтикалык “бутафориядан” караманча 
алыс, формасыздык, чеги жок чабыт, ой 
дїйнєнїн кеўдиги анын элирген ырлары-
нын кызыл єзєгї катары сезилип келет. 
Тиллебаевдин поэзиясы эў оболу адам-
дын ички турпатынын кыймылы, ал кээ-
де эч бир эмоционалдуу рамкага сыйбай, 
ээндикке, чексиздикке сызып кеткендей 

туюлат. Ошол эле учурда, чыгармасынын 
архитектурасы жєнєкєйдєн татаалга, та-
таалдан жєнєкєйгє референ катары єтїп 
турат. Ємїрбектин чыгармачылыгында-
гы дагы бир сегмент, ал ойду сєзгє отур-
гузат, сєз да ой їчїн кеўири, тереў маз-
мунду жаратып берет.

*** 
Казгым келет качанкынын муз, ташын,
Тапкым келет фараондун устасын,
Асман, сенин бийктигиў канча бар,
Балким, менин кирпигимден кыскасыў...

***
Дїйнєлїк тїтїнгє думуккандай,
Адамдар ишеничтин жапжашыл
талаасын унуткандай,
Адам-канат,
Адамсыз учмак эмес учактар да,
Сагыныч толмок эмес кучактарга...

***
Бирде туруп бурганактай буюгам,
Деўиз сымал бїт куймаўа куюлам.
Жанар тоодой атып чыгып асманга,
Анан кайра жаныў болуп туюлам...

***
Мелжетпеген, їн жетпеген аралык,
Жаным кїйїп, чачым бирден агарып.
Жаш сїйїїнїн тагы калды жїрєктє,
Жанар тоонун ташына окшоп карарып...

***
Сен эшиктен кирип келип:
– Мынча сонун, ким жыттанат?
– Терезеден Кїн кириптир,
Їйдїн ичи Кїн жыттанат...

***
Ай да толду жїзгє толгон кылымдай,
Бир їн салган комуздун їч кылындай.
Ар бир кїнїм эў акыркы кїнїмдєй,
Ар бир ырым эў биринчи ырымдай...

Марина Цветаеванын парадоксалдуу 
бир салыштыруусу бар, ал минтип айт-
кан: “Сїйїї баарын жеўет, кедейлик менен 
тиш оорудан башкасын” деп. Чындыгында 
эле бул парадоксалдуулукта бийик сезим 
менен пенделик турмуштун ажырымы да, 
айрымасы да бар. Жашоону, сїйїїнї, се-
зимди  идеализациялоо бу акындын мис-
сиясы чыгар, бирок кїнїмдїк турмуштун 
кєйгєйї – бу да карандай чындык. Адам 
реалдуулукта пенделиктин чынжырына 
байланып калгысы келбейт, анын дїй-
нєсї жылдын тєрт мезгилинде кимдир 
бирєє менен жашоонун ак-карасын айт-
кысы келип, ыйман сырын ачкысы келет, 
таў шїдїрїмдїн тамчыларын жылаўай-
лак кечип, аягыў менен дїйнєнїн ажа-
йып ааламын сезгиў келет, жашоону ку-
чактап єпкїў келет, бу тек гана кїлїк ой-
дун чабыты, бирок ошол эле учурда сї-
йїїсїз жашоо кыйын, анткени, адамдын 
бул ыйык сезимисиз жашоонун маўызы 
жок. Канткен кїндє да сїйїї, жашоону 
сїйїї бу дїйнєнїн жападан жалгыз чын-
дыгы, ал чындык биздин кєкїрєгїбїздї, 
жїрєгїбїздї, ниетибизди аруулайт. Мы-
на ушул аруулук ырсыз, поэзиясыз ка-
натсыз учкан куш мисалы.  Келгиле, жа-
шоону сїйєлї, ємїрдї сїйєлї, ал ар бир 
адам башында кайталангыс...  Ємїрбек 
акындын ырлары да ушул асыл ой менен 
жашайт, ушул ойду тутунат... Анткени, сї-
йїїнї тартуулоо, аны кабыл алгандан да 
єтє бийик, ал ємїргє тете тїбєлїктїї...

Адамдын Кїн жїрїшї... Адамдык...

Султан РАЕВ,
Кыргыз эл жазуучусу

Àð áèð ûðûì ýў áèðèí÷è ûðûìäàé...”
(Акын Ємїрбек Тиллебаевдин “Адамдын 

кїн жїрїшї” ыр китебинен 
кийинки айрым ойлор)
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