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"ЄЗ ЇЙЇМЄ КЕЛГЕНИМДИ 
СЕЗДИМ"

ШАЙЛОО 
БЮЛЛЕТЕНДЕРИ 
ДАЯРДАЛДЫ

Борбордук шайлоо комиссия-
сы  шайлоо бюллетендери даяр-
далып,  єлкє аймактарына жє-
нєтїлгєндїгїн билдирди.  Бюл-
летендер «Учкун» мамлекеттик 
ишканасында басылып,  Жалал-
Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык-
Кєл, Талас жана Чїй облустары-
нын, Бишкек жана Ош шаарла-
рынын округдук шайлоо комис-
сияларына, ошондой эле чет єл-
кєдєгї участкаларга жєнєтїлгєн.  
Маалыматка таянсак, бирдиктїї 
шайлоо округу боюнча депутат-
тарды шайлоо їчїн –  3 млн 702 
миў 646 бюллетень, ал эми бир 
мандаттуу шайлоо округу боюнча 
жалпы 3 млн 625 миў 277 бюлле-
тень даярдалды.

UFC чемпиону Валентина Шевченко 
Кыргыз Республикасына келди. Мушкер 
єз єлкєсїнє келээри менен журналисттер 
їчїн маалымат жыйынын куруп, андан соў 
кїйєрмандары менен жолукту. Ал жыйын 
учурунда мекенинде 3 жумадан ашык 
убакыт жїрєрїн, Ысык-Кєлгє да баруу 
ниети бар экенин билдирди. 

БИРНАЗАР БИЙДИН 
БЕШИНЧИ УРПАГЫ 
АКАДЕМИК 
ЇСЄНГАЗЫ 
АСАНАЛИЕВ

-БЕТТЕ12

“САНАРИПТИК ТЄЛЄМ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
ЫРААТТУУЛУК МЕНЕН 
ЄРКЇНДЄЄДЄ”

Айгуль БАКЕСАРИЕВА:

-БЕТТЕ5

Валентина ШЕВЧЕНКО:

ТАРЫХ МУЗЕЙИНДЕГИ 
УЗУН КЕЗЕК

Оўдоп-тїзєє иштеринен кийин кайра ачылган Улуттук 
тарых музейине эки кїндїн ичинде 8 миўдей киши 
кирген. Музейди кєрїї їчїн барган адамдар эки кїн бою 
узун кезекте турушту. Музейдин кызматкерлери кезек 
кїткєндєр ар бир 15-20 мїнєттє киргизилип жатканын 
билдиришти.
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БИШКЕККЕ МИНСКИДЕН 
АВТОБУСТАР КЕЛЕБИ?

Президент Садыр Жапаров 
Баткен облустук медиа 
борборунун жетекчисинин 
облуска тиешелїї бир катар 
маанилїї суроолоруна жооп 
берди. 

Мамлекет башчысы жакында 
эле Тїркия Республикасына иш 
сапарынын учурунда Тїркиянын 
ишкер чєйрєсї менен жолугу-
шуп, Баткен облусуна инвести-
ция салууга чакырганын тємєн-
дєгїчє тїшїндїрдї:

“Баткен облусу 30 жылдан бе-
ри унутта калган облус болчу. 
Экинчиден, башка облустарга 
салыштырмалуу сугат жерле-
ри да аз. Ошондуктан элдин жа-
шоо шарты начарлап, жаранда-
рыбыз їйлєрїн сатып салып кє-
чїп кетишкен. Кызматка келген 
биринчи кїнїмдє эле Баткен об-
лусуна єзгєчє статус берїї жє-
нїндє тапшырма бергем. Азыр 
облус єзгєчє статуска ээ бол-
ду. Бул ишкер чєйрєнї бир топ 
салык тєлємдєрїнєн бошотот. 

Салыктар жоюлгандан кийин ич-
ки жана тышкы инвесторлор єн-
дїрїштїк ишканаларды ача баш-
ташат. Курулуштарды курушат. 
Жаўы, заманбап аэропорт салы-
нат. Кыскасы, Баткен облусу тез 
убакыттын ичинде єнїгєт. Экин-
чиден, элдин да тез бутуна туруп 
кетишине єбєлгє тїзїлєт. Кудай 
буюрса, келе жаткан жылы бир 
топ єндїрїш ишканалары салы-
на баштайт. Азыр пландоо иште-
ри жїрїп жатат. Алар салынып 
бїтсє иш орундары ачылат. Чек 
арага жакын жайгашкан жер-
лерге жаўы айылдарды салып, 
толук бїткєн инфраструктура-
сы менен жаштарга бєлїп бе-
ребиз. Баткен облусунан кєчїп 
кеткен жарандарыбыз кайрылып 
келе башташат”, - деп белгиледи                       
Садыр Жапаров. 

ЄЛКЄБЇЗ БАТКЕНДЕН 
БАШТАЛАТ

Президент “Министрлер Каби-
нетинде Баткен облусунан бир 

дагы мїчє жок? Жогорку Кеўеш-
те депутаттарыбыз да аз”, - де-
ген суроого жооп берип жатып, 
“силер министрибиз жок, депута-
тыбыз жок деп кейибегиле. Мен 
силердин министриўермин, мен 
силердин депутатыўармын жа-
на мен силердин Президентиўер-
мин. Жїрєгїмдїн 99 пайызын 
Баткен ээлеп турат. Кыргыз Рес-
публикасы Баткенден башталат. 
Чек араў бекем болбосо, єлкєў-
дє коопсуздук болбойт. Биринчи 
кезекте коопсуздук маселесине, 
андан кийин элдин жашоосуна, 
анан экономикасына кєўїл буруп 
жатабыз. Бийликке келген би-
ринчи кїндєн баштап Баткенге 
9 мектеп, 3 бала бакча, 3 оорука-
нанын курулуштары башталды. 
9 мектептин ичинен 2 мектеп то-
лугу менен бїтїп, пайдаланууга 
берилди”, - деп билдирди Мам-
лекет башчысы.

Ошондой эле жер саткандар-
га эмнеге чара кєрбєй жатасы-
ўар деген суроого: “Ар бир иш-
тин єзїнїн бїтчї убагы болот. 
Азыр шайлоо процесси жїрїп 
жатат. Шайлоодон кийин сурак-
ка алып, дыкат териштирип, кї-
нєєлїїлєрдї, мейли ким болбо-
сун жоопко тартабыз. Саткын-
дар, чыккынчылар їчїн мєєнєт 
чектелбеши керек”, - деп жооп 
берди. Мамлекет башчысы учур-
да Баткен облусунда мамлекет 
тарабынан жасалып жаткан иш-
тер боюнча токтолуп, цифралар-
ды келтирїї менен кеўири маа-
лыматтарды берди.

Белгилей кетсек, Бат-
кен облусундагы социалдык-
экономикалык маселелерди че-
чїїгє, атап айтканда таза суу, 
жол, мектеп жана башка социал-
дык объекттердин курулушуна 
жалпысынан 1 249 806 000 (бир 
миллиард эки жїз кырк тогуз 
миллион сегиз жїз алты миў) 
сом акча каражаты жумшалган.

Президент Садыр Жапаров 
19-ноябрда жергебизге иш 
сапары менен келген Россия 
Федерациясынын Татарстан 
Республикасынын Президенти 
Рустам Минниханов менен 
жолугушту. 

Мамлекет башчысы Кыргыз 
Республикасын Россия менен 
союздаштык жана стратегиялык 
єнєктєштїккє негизделген єзгє-
чє мамилелер байланыштырып 
тураарын белгилеп, Кыргыз єл-
кєсї аларды ар тараптуу бекем-
дєєнї жана єнїктїрїїнї кєз-
дєй тургандыгын айтты. Мын-
да Татарстан негизги орундар-
дын бирин ээлейт жана кыргыз 
тарап эки боордош элдин баку-
баттуулугу їчїн аларды єркїн-
дєтїї ниетин билдирип, бы-
йыл эки тараптуу байланыш-
тардын активдешїїсї байкал-
ганына токтолду. Ага мисал ка-
тары ушул жылдын апрелин-
де Казанда, августта Бишкекте 
эки тараптын ишкерлер чєйрє-
сїнїн єкїлдєрїнїн катышуусун-
да єткєн кыргыз-татар бизнес-
форумун мисал келтирди. Ал 
эми Татарстандын Президен-
тинин єлкєбїзгє сапарынын 

алкагында їстїбїздєгї жыл-
да їчїнчї жолу кыргыз-татар 
бизнес-форуму єтїїдє. Ошондой 
эле “Кыргыз Республикасында 
Казань федералдык универси-
тетинин филиалын ачуу туура-
луу чечимдин кабыл алынышын 
кубаныч менен белгилейбиз», - 
деди Садыр Жапаров. Мамле-
кет башчысы эки тараптын ор-
тосунда соода-экономикалык, 
илимий-техникалык жана 
социалдык-гуманитардык жаат-
та кызматташуу жєнїндє макул-
дашууну ишке ашыруу боюн-
ча 2021-2023-жылдарга карата 
иш-чаралар планынын макулда-
шуусу аяктагандыгын канаатта-
нуу менен белгиледи.

Маданий-гуманитардык тар-
мактагы кызматташтыкты те-
реўдетїї маселелерине токтол-
гон Президент Садыр Жапаров 
Казань шаарында залкар жа-
зуучу Чыўгыз Айтматовдун эс-
телигин орнотууну кароону су-
нуштады.

Рустам Минниханов Чыўгыз 
Айтматов планетардык масш-
табдагы инсан экенин жана жа-
зуучунун эстелигин орнотуу 
алар їчїн чоў сыймык болорун 
баса белгиледи.

Ушул эле кїнї Президент Садыр 
Жапаров прокуратура органдары-
нын кызматкерлеринин кїнїнє ар-
налган салтанаттуу иш-чарада сєз 
сїйлєдї. Ал мыйзамдын аткарылы-
шын кєзємєлдєєчї органдын кыз-
маткерлерин ишти сапаттуу тер-
гєєнїн їлгїсї болууга чакырды. 
“Ар бир кылмыш жєнїндє билдир-
ген адам принципиалдуу жана ка-
лыс тергєє жїргїзїї аркылуу, мам-
лекет тарабынан - анын тебеленген 
укуктарынын реалдуу тїрдє калы-
бына келтирїїнї жана камкордук-
ту сезїїсї зарыл экенин жана ар бир 
кылмышкер сєзсїз жазаланууга ти-
йиш”, - деди Президент. Садыр Жа-
паров прокуратура кызматкерлери-
нин арасында тартип бузгандар да 
жок эместигин айтып, мындай кыз-
маткерлерден тазалануу керектигин 
белгиледи. 

БАШКЫ ПРОКУРОР 
МЫЙЗАМ ДЕМИЛГЕЛЄЄ 
УКУГУНА ЭЭ

Президент Конституциялык ре-
форманын дагы бир єзгєчєлї-
гї – Башкы прокурорго мыйзам 

демилгелєє укугунун берилиши 
болгонун айтты. Президенттин 
пикиринде буга чейин жїргїзїл-
гєн соттук-укуктук реформанын 
алкагында кылмыш-жазык мый-
замдары кабыл алынып, укук кор-
гоо системасына бир катар сокку 
урулган. 

«Менин оюмча бул шашылыш 
тїрдє кабыл алынган чечим болгон. 
2021-жылдагы жаўы Конституция-
нын талаптарына ылайык, прокура-
тура органдарына тергєє жїргїзїї 
укугу кайра кайтарылып берилди. 

10 КЇНДЇК МЄЄНЄТ 
КОЮЛДУ

Мамлекет башчысы жаўы ко-
декстерде мурдагыдай бир тарап-
тын кызыкчылыгын кєздєп тергєє-
нї атайын создуктуруучу ченемдер 
алынып салынганын айтты. Мын-
дан ары ар бир арыз же кылмыш 
окуясы жєнїндє билдирїї боюнча 
10 кїндїк мєєнєттїн ичинде кыл-
мыш иши козголушу же андан баш 
тартылышы керек. «Эгерде кыл-
мыш иши козголсо, оордугуна жа-
раша 1 же 2 айдын ичинде тергєєсї 
аяктап, соттук кароого жиберилїїгє 

тийиш. Ушул белгиленген ченемди 
кыйшаюусуз аткаруу – прокурор-
дун жана тергєєчїлєрдїн ыйык 
милдети болушу керек, - деди                         
Садыр Жапаров. Ал эми сот систе-
масы, укук коргоо жана фискалдык 
органдар жїргїзїлїп жаткан укук-
тук саясатты колдоп, жигердїї иш 
алып барууга милдеттїї. Эгерде бул 
иш-аракеттерге бут тосуулар болуп, 
каршы иштегендер болсо аёосуз ча-
ра кєрїлєрїн эскертти.

ЭМИ ТЕРГЄЄ МЕНЕН 
КЫЗМАТТАШУУ ДЕГЕН 
НОРМА ЖОК

Президент адам укугу ыйык эке-
ни эске алынып, аталган норма алы-
нып салынганын єзгєчє белгиледи. 
Ушул жылдын 1-декабрынан баш-
тап кїчїнє кире турган кодекс-
те 2019-жылы январдан баштап 
иштеп жаткан азыркы кодекстеги 
“тергєє менен кызматташуу” де-
ген норма алынып салынды. Себе-
би, кылмышка шектїї катары ка-
ралган адамдардын бирєєсї кыз-
матташууга макул болуп, кылмыш 
жєнїндє маалымат берсе адамдын 
кїнєєсї бар же жок экени тактал-
бай туруп жоопко тартылып кетке-
нине кїбє болуп жатасыздар, - деди 
Мамлекет башчысы. 

Президент Садыр ЖАПАРОВ: 

“ЖЇРЄГЇМДЇН 99 ПАЙЫЗЫН 
БАТКЕН ЭЭЛЕП ТУРАТ”

Президент Садыр ЖАПАРОВ:

“ПРОКУРАТУРА – ИШТИ САПАТТУУ 
ТЕРГЄЄНЇН ЇЛГЇСЇ БОЛУУГА ТИЙИШ”

РОССИЯ МЕНЕН БАЙЛАНЫШТА 
ТАТАРСТАНДЫН ЄЗГЄЧЄ ОРДУ БАР

20-ноябрда республикабыздын прокуратура кызматкерлеринин кесиптик 
майрамына байланыштуу Президент Садыр Жапаров прокуратура 
кызматкерлерине жана ардагерлерге майрамдык куттуктоосун жолдоду. 

Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасы Акылбек 
Жапаров 19-ноябрда 
Евразиялык єкмєттєр 
аралык кеўешинин 
кезектеги жыйынына 
катышуу учурунда Беларусь 
Республикасынын Премьер-
министри Роман Головченко 
менен жолугушту.

Акылбек Жапаров ком-
муналдык жана айыл чарба 
техникасын жеткирїї боюн-
ча, ошондой эле єнєр жай 
кооперациясы тармагын-
да кызматташууга кызык-
дарлыгын билдирди. «Биз 
Бишкек шаарын беларусь 

єндїрїшїндєгї автобуста-
ры менен камсыздоого кы-
зыкдарбыз. Жакында Биш-
кек мэри Минск шаарында 
болду жана биз ага автобус-
тарды алууга келишим тї-
зїї укугун бердик», - деди 
Акылбек Жапаров. 

Беларусь Республика-
сынын Премьер-министри 
Роман Головченко жакын-
да Ош шаарында ачылган 
трансформаторлордун єн-
дїрїшїн белгилеп, бела-
русь тарап кеўири чєйрє-
дєгї кызматташтыкка даяр 
экендигин билдирди.

Даярдаган 
Бегим ТУРДАЛИЕВА



Учурда элибиздин жї-
рєгїн катуу єйїгєн 
маселелердин бири 

– кїз-кыш мезгилдериндеги 
электр энергиясынын тартыш-
тыгынан улам жылытуу сезо-
нунан кантип жылуу-жумшак 
чыгып кетїї жагдайы болуп 
калды. Анїстїнє быйыл Ток-
тогул суу сактагычындагы 
суунун тартыштыгы да абалды 
ого бетер оорлотуп жатканды-
гы жакшы белгилїї. Буга че-
йин єзїбїздї єзїбїз сооротуп 
“биз Борбордук Азиянын суу 
башыбыз, гидроэнергетика-
лык суу ресурстарына бай-
быз, ГЭСтерибиз арзан электр 
энергиясын єндїрїп чыгар-
гандыктан электр энергиясы-
нын баасы єзїбїз їчїн арзан 
болушу керек” деген тїшїнїк-
кыялдардын туткунунан чыга 
албай келдик. Бирок, жашоо-
турмуштун реалдуулугу баа-
рыбызды эс-акылыбызга кел-
тире турган мезгилди башы-
быздан єткєрїїгє аргасыз кы-
лууда. Анткени, Токтогул суу 
сактагычындагы суу дайыма 
эле ашып-ташып толуп тур-
бай тургандыгын, ал кєп жа-
гынан мєўгїлєрїбїздїн аба-
лына, кардын аз-кєп жаашына 
ж.б. экологиялык жагдайларга 
тыгыз байланыштуу болоорун 
кєп элес ала бербей, социал-
дык тармактар аркылуу єл-
кє жетекчилигине, энергети-
ка тармагынын башчылары-
на акаарат сєздєрдї айтуудан 
тартынбай келебиз. Булар де-
ле элге энергияны арзан жана 
жеткиликтїї берип туруунун 
ар кыл жолдорун тынбай из-
деп келишет. Ошол эле учурда 
эгемендїїлїккє ээ болгондон 
бери бир да жаўы электр стан-
циясы курулбаганын, жаўы 
кубаттуулуктар ишке берил-
бегенин эске ала бербейбиз. 
Ошондой эле бул тармакта да 
коррупция чырмооктой чыр-
малышып, ар кандай схемалар 
менен элдин жонунан кайыш 
тилип, кымбат баада сырттан 
электр энергиясын импорт-
топ, ортодон тїшкєн “жеўил 
жашылбайларга” туйтунуп ке-
лишкендердин тизгинин тар-
тууга буга чейинки бийлик-
тегилер батынбай келиш-
кен. Кєрсє, Президент Садыр                                                
Жапаров кечээ жакында єзї-
нїн Facebook баракчасын-
да жазгандай “Бир киловат-
ты беш сомдон алып, элге 77 
тыйындан берип турушкан. 
Албетте, беш сомдон деп ка-
газ жїзїндє кєрсєтїлгєнї ме-
нен чыныгы баасы арзан эле 
болсо керек. Калганы чоўдор-
дун чєнтєгїнє кетип турган. 
Балким, ушундай кыйынчы-
лыктарды улантып, жыргап 
жашай бериш їчїн єзїбїз-
дє жаўы ГЭСтерди курушкан 
эместир? Ошентип жеп оту-
руп энергетика системасын 

банкрот абалга жеткириш-
кен. Жыйынтыгында 140 мил-
лиард сомго жакын карызга 
батырышкан”.

Эми мурдагы бийликте-
гилердин ушундай алешем, 
мамлекеттин, элдин келече-
гин эмес, жалаў гана єздєрї-
нїн чєнтєктєрїн кампайтууну 
ойлогон єзїмчїл иштеринин 
азабын жаўы бийлик тартып, 
ачуу сєздєрдїн баарын угуу-
га туура келип жатат. Бїгїн-
кї кїндє энергетиканы мын-
дай банкрот абалга жеткир-
гендердин биринин да кылы 
кыйшайган жок. Энергетика 
тармагында тїзїлгєн єзгєчє 
кырдаалдан улам азыркы кїз-
кыш мезгилинин жылытуу се-
зонунан аз жоготуулар менен 
татыктуу чыгып кетїї жаа-
тында шашылыш жана элге 
жагымсыз болгон шашылыш 
чараларды кєрїїгє туура ке-
лїїдє. Алсак, “Тїндїк электр” 
ачык акционердик коому єз 
абоненттеринин “акылдуу” 
эсептегичтериндеги электр 
энергиясын керектєє кубат-
туулуктарына лимит киргиз-
ди. Демек, энергиянын бир 
фазасынан пайдалангандар 
эми Электр энергиясын пай-
далануунун эрежесине ыла-
йык 5 киловаттка, ал эми їч 
фазалуулар болсо 10 кило-
ваттка чейинки кубаттуулук 
лимитинен ашыра пайдала-
на алышпайт. Андан аша тур-
ган болсо электр берїїсї ав-
томаттык тїрдє дароо єчєт. 
Электр керектєєсїн азайтуу 
менен гана кайра аны жан-
дырууга болот. Ошондуктан 
кыштан жылуу чыгам десеў, 
отундун башка альтернатив-
дїї булактарын – кємїр жа-
на газды колдонууга туура ке-
лет. Албетте, булар деле аз ак-
ча турбайт. Бирок, мындан бє-
лєк жол жок болгон соў бел-
ди бекем бууп, єлкєнїн энер-
гетика тармагында орун ал-
ган убактылуу кыйынчылык 
шарттарга тїшїнїї менен туу-
ра мамиле жасап, єзїбїздїн 

патриоттуулугубузду кєрсє-
тїп, жок дегенде бийликти 
жєндєн жєн эле шыбай бер-
бестен, бул жаатта жасалып 
жаткан аракет-кадамдардын 
эртеўки оў натыйжаларын 
чыдамдуулук менен кїтє-
лї. Себеби, Президент Садыр                                          
Жапаров аталган баракчасын-
да: “Былтыр мен ишке жаўы 
киришкенде энергетика сис-
темасынын акыбалын кєрїп 
алып тєбє чачым тик тур-
ган. Ошондо эле Энергетика 
министрлигине “мындан ары 
бир тыйын карыз албайсыўар. 
Импортту беш сомдон алууну 
токтотобуз. Бизде єздїк наркы 
канча болсо ошончодон ала-
быз же єзїбїздєн иштеп чы-
габыз” деп тапшырма бергем. 
Мына бїгїн импорттун баасы 
эки сомдун тегерегинде болуп 
жатат”, - деп жазды. Демек, 
бизге анчалык билинбегени 
менен энергетика тармагын-
дагы абалды оўдоо, элдин ка-
мын кєрїї жаатында кєп эле 
конкреттїї иштер, кадамдар 
жасалып жатыптыр. Алардын 
арасында кичи жана чакан 
ГЭСтерди курууга кєўїл бу-
рулуп, аларды курууну кол-
го алып жатышкан ички жа-
на сырткы инвесторлорго ар 
тараптан жардам-колдоолор 
кєрсєтїлїп келет. Президент 
Садыр Жапаровдун тїздєн-
тїз кєрсєтмєсї жана кєзє-
мєлдєєсї менен буга чейин 
бир нече чакан ГЭСтер иш-
ке берилип, электр энергия-
сын єндїрїїгє жана керек-
тєєчїлєргє жеткирип бе-
рїїгє салымдарын кошо баш-
ташты. Дагы бир нече чакан 
ГЭСтер курулууда. Бул ба-
гыт жигердїї улантыла бер-
се, 2024-2025-жылдарда єл-
кєбїздїн энергетика тарма-
гы кризистен чыгып, атїгїл 
электр энергиясын экспортко 
чыгара баштаарыбыз бышык. 
Мындан сырткары, энергети-
ка їчїн алынган карыздары-
быздан кутулуу жагы да кол-
го алынууда. Мына ушундай 

жылыштардын болуп жатка-
нын кантип кєрбєй да, айт-
пай да коюуга болот. 

Электр энергиясынын баш-
ка керектєєчїлєрї - эри-
тїїчї жана куюучу заводдор-
го, ошондой эле электр энер-
гиясын кєп сарптаган башка 
ишканаларга да электр кубат-
туулуктарын берїїнї токто-
туу маселелери каралып жа-
тат. Бул жаатта “Электр стан-
циялар” ААК менен “Кыргыз-
стан улуттук электр тармагы” 
ишканасынын жетекчилери 
жакында эле электр энергия-
сын кєп сарптаган ири єндї-
рїш ишканаларынын жетек-
чилери менен жыйын єткє-
рїп, Токтогул суу сактагы-
чында суунун кєлємї тємєн 
болуп жатканына байланыш-
туу учурда єлкєдєгї энерге-
тика тармагында тїзїлгєн 
кырдаалды тїшїндїрїшїп, 
аларда да жарыкты єчїрїї 
маселеси каралып жаткан-
дыгын ачык эле билдиришти. 
Ошондой эле сауна жана мон-
чо иштеткендерге да энер-
гиянын башка булактарына 
єтїїлєрї сунуш кылынууда. 
Албетте, бул багыттагы иш-
тер ырааттуулук менен улан-
тыла берет. Мындай аргасыз 
кадамдарды жасоодон утту-
ра тургандарыбыз кєп болот. 
Маселен, кєп єндїрїштєрдїн 
иштери кыскарса, токтоп тур-
са алардан бюджетке тїшїїчї 
акчалардын кєлємдєрї да азая 
тургандыгы калетсиз. Бирок, 
аз жоготуулар менен энергети-
ка тармагыбызды иштей тур-
ган абалында сактап калуу ар-
тык болуп ушундай кадамдар-
ды жасоого тїртїп жатканды-
гын ар бирибиз жїрєгїбїз ме-
нен сезип-туюшубуз абзел.

Энергетика тармагында єтє 
оор кырдаалдын тїзїлгєнїнє 
карабастан мамлекет башчы-
сы электр керектєєсїн ыксыз 
чектей бербєє жана элге бери-
лїїчї электр энергиясы їчїн 
тарифтерди кєтєрбєє боюн-
ча тапшырма бергендигин 
да кошумчалай кетсек болот. 
Ошондой эле ал энергетика-
ны єнїктїрїї їчїн алдыдагы 
келечекте тарифти кєтєрїїгє 
туура келээрин, бирок мын-
дай кадамга пенсия, жєлєк-
пул жана айлык акыны жого-
рулаткандан кийин гана ба-
рууга боло турганын да баса 
белгиледи. 

Ошондуктан, мындан да 
оор жылдардын кыйынчы-
лыктарын муюбай кєтєрїп 
келген эл-журтубуз энер-
гетика тармагында тїзїл-
гєн бул жолку убактылуу 
кыйынчылыктарга да чы-
дап, Президент Садыр Жа-
паров тарабынан бул багыт-
та жасалып жаткан иштерди 
баарылап колдоп-кубаттап, 
анын айткандарына, келе-
чек пландарына ишеним ар-
тып, єлкєбїз баткан энер-
гетикалык кризистен эрте-
леп чыгарып кетїїгє жеке 
жана коллективдїї салы-
мыбызды кошуп, жарандык 
аў-сезимдїїлїгїбїздїн їл-
гїсїн кєрсєтїїчї кез кел-
ди. Бул сыноодон баарыбыз 
– Президент, Єкмєт, элибиз 
энергетика тармагында эм-
гектенгендер да биргелешип 
“бир жакадан баш, бир жеўден 
кол чыгаруу” менен ынтымак-
ырашкерликте башты бийик 
кєтєрїп, башка єлкєлєрдїн 
алдында кадырыбыз кєтє-
рїлгїдєй болуп татыктуу чы-
гып кетели.

Таалайбек ТЕМИРОВ

Кєз караш Жерди баккан єзїн багат

БЕЛДИ БЕКЕМ 
БУУЙЛУ...

КЛИМАТТЫН 
ЄЗГЄРЇШЇ 
ЖЄНЄКЄЙ 
КЄЙГЄЙ ЭМЕС 

Кыргыз Республикасынын токой 
пайдалануучулар жана жер 
пайдалануучулар ассоциациясы  
18-ноябрда климаттын єзгєрїї 
шартында аймактардын туруктуу 
єнїгїїсї жана тамак-аш коопсуздугун 
камсыздоо їчїн жер ресурстарын 
башкарууда инновациялык мамилелер 
туурасында тегерек стол єткєрдї.

Аталган ассоциациянын башкы 
директору Айткул Бурханов  
климаттын єзгєрїїсї дїйнє-

нїн бардык мамлекеттерин жана алар-
дын калкын тынчсыздандырып жатка-
нын, ага жараша иш-аракеттерибиздин 
багыттарын белгилеп, ыўгайлашуу бї-
гїн єтє  актуалдуу темага айланганына 
токтолду.  Жер ресурстарын натыйжа-
луу пайдалануу, “жашыл экономика” бул 
маселеде єтє маанилїї. Жакында эле 
Шотландиянын Глазго шаарында БУУ-
нун климаттын єзгєрїї маселесине ар-
налган глобалдык форум болуп єттї. 
Бул форумга дїйнє мамлекеттеринин 
президенттери жана єкмєт башчыла-
ры катышып, анда климаттык кризис 
жана анын кєйгєйлєрїн чечїї боюнча 
зарыл иш-чаралар талкууланды. Бул 
форумга Президент Садыр Жапаров 
баштаган Кыргыз Республикасынын 
делегациясы активдїї катышты. Айт-
кул Бурханов тегерек столдун максаты 
Президент Садыр Жапаровдун форум-
да климаттын єзгєрїї шартында рес-
публиканын аймактарынын єнїгїїсїн 
камсыз кылуу жана “жашыл экономи-
ка” кєйгєйлєрїн чечїї тууралуу сїйлє-
гєн сєзїн ишке ашырууга багытталга-
нын айтты. Тегерек столдо агротокой-
чулук, жамааттар тарабынан жайытты 
сактоо жана туура пайдалануу, интен-
сивдїї багбанчылык, кєчєттєрдї клон-
доп єстїрїї, органикалык азык-тїлїк, 
айыл чарба азыктарын сатып-єткєрїї   
жана башка темалар туурасында сєз 
болуп,  айрым долбоорлордун бет ачаа-
ры болду. Базар-Коргон районундагы 
“Кызыл-Їўкїр” жана  Лейлек району-
нун токой чарбасынын иш тажрыйба-
сы тегерек столдун катышуучулары-
нын єзгєчє кєўїлїн буруп, суроолор 
кєп болду. 

Иш-чарага Айыл чарба министринин 
орун басары Азамат Мукашев, министр-
ликке караштуу Токой чарба мамагент-
тигинин директору Алмаз Мусаев жана 
бул тармактагы долбоорлордун єкїлдє-
рї, эксперттер жана ассоциацияга єнєк-
тєш башка тараптар катышты. Айыл 
чарба министрлигинин аймактардагы 
бєлїмдєрїнїн жетекчилери,   токой чар-
ба жана жайыт комитетинин єкїлдєрї 
тегерек столдун ишине онлайн форма-
тында катышып, єздєрїнє тиешелїї ма-
селелер боюнча пикирлерин айтышып, 
суроолорун беришти.

Бегим ТУРДАЛИЕВА
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2011-ЖЫЛДЫН 10-ИЮНУНДАГЫ №298 

«ФАРМАЦЕВТИК УЮМДАРДЫ ТЕКШЕРЇЇ 
ТАРТИБИ ЖЄНЇНДЄ» ТОКТОМУ КЇЧЇН 

ЖОГОТТУ ДЕП ТААНУУ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
×åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäàãû àéûðìà÷ûëûêòàðäû æà-

íà êàéòàëîîëîðäó æîþó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðå-
íåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 
10-èþíóíäàãû ¹298 «Ôàðìàöåâòèê óþìäàðäû òåêøåð¿¿ 
òàðòèáè æºí¿íäº» òîêòîìó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 
КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 

5-АВГУСТУНДАГЫ №111 "КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР 

КАБИНЕТИНЕ КАРАШТУУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК 
МЕНЧИК ЖАНА ИННОВАЦИЯЛАР 
МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИНИН 

МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 

5-íîÿáðûíäàãû ¹520 "Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí èøèíèí 
êýý áèð ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" Æàðëûãûí èøêå àøûðóó ìàê-
ñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 5-àâãóñòóíäàãû ¹111 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåêòóàë-
äûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè-
íèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó Èíòåëëåê-
òóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàìëåêåòòèê àãåíòòè-
ãè æºí¿íäº æîáîäî:

- 17-ïóíêòó ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí;
- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"18. Êûðãûçïàòåíòòå äèðåêòîðäóí áèðèí÷è îðóí áàñà-

ðûíûí æàíà äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðûíûí êûçìàò îðóí-
äàðû êàðàëãàí, àëàð Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòîðóíóí ñó-
íóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò.

Äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðû ýýëåãåí êûçìàòûíàí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãà-
ñûíûí äåìèëãåñè áîþí÷à æå äèðåêòîðäóí ñóíóøó áîþí÷à 
áîøîòóëóøó ì¿ìê¿í.

Äèðåêòîðäóí îðóí áàñàðëàðû Êûðãûçïàòåíòòèí äèðåêòî-
ðóíà ò¿çäºí-ò¿ç áàø èåò æàíà àëàðãà æ¿êòºëãºí ìèëäåò-
òåðäèí ÷åãèíäå ºç èøèí æ¿ðã¿çºò.";

- 21-ïóíêòóíäàãû "ñòàòñ-êàò÷û" äåãåí ñºç "äèðåêòîðäóí áè-
ðèí÷è îðóí áàñàðû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà êîë êîþë-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹246

БАГУУЧУСУНАН АЙРЫЛГАН БАЛДАРДЫ 
ПЕНСИЯЛЫК КАМСЫЗДОО ДЕЎГЭЭЛИН 

ЖОГОРУЛАТУУ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 

1-ñåíòÿáðûíäàãû ¹373 «Æàðàíäàðäûí àéðûì êàòåãîðèÿ-
ëàðûíà àð àéëûê ñîöèàëäûê æºëºêïóëäàðäûí ºë÷ºìäºð¿í 
æîãîðóëàòóó æºí¿íäº» Æàðëûãûí èøêå àøûðóó, áàãóó÷óñó-
íàí àéðûëãàí áàëäàðäû ïåíñèÿëûê êàìñûçäîî äå¢ãýýëèí 
æîãîðóëàòóó ìàêñàòûíäà, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè 
òîêòîì êûëàò:

1. Áàãóó÷óñóíàí àéðûëãàíäûãû áîþí÷à ïåíñèÿ àëóó÷ó 
àð áèð áàëàíûí ïåíñèÿñûíûí áàçàëûê áºë¿ã¿í¿í ºë÷ºì¿ 
àòàñûíàí æå ýíåñèíåí, æå ýêººíºí òå¢ àéðûëãàí ó÷óðäà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðàáû-
íàí áàëäàðãà áåëãèëåí¿¿÷¿ àð àéëûê ñîöèàëäûê æºëºêïóë-
äóí ºë÷ºì¿íºí òºìºí áîëáîîãî òèéèø äåï áåëãèëåíñèí.

2. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àò-
êàðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

3. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
2021-æûëäûí 1-îêòÿáðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹265

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 1991-ЖЫЛДЫН 
15-ОКТЯБРЫНДАГЫ №508 "МАМЛЕКЕТТИК МУКТАЖДЫКТАР ЇЧЇН ЖЕР БЄЛЇП 

БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2021-ЖЫЛДЫН 
6-АВГУСТУНДАГЫ №115 "2021-ЖЫЛДЫН 28-30-АПРЕЛИНДЕ КЫРГЫЗ-ТАЖИК 

ЧЕК АРАСЫНДАГЫ ЖАЎЖАЛДЫН НАТЫЙЖАСЫНДА ЖАБЫР ТАРТКАН БАТКЕН 
ОБЛУСУНУН ИШКЕРДИК СУБЪЕКТТЕРИНЕ ЗЫЯНДЫН ОРДУН ТОЛТУРУУ ТАРТИБИН 

БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЧЇЙ ОБЛУСУНУН СОКУЛУК РАЙОНУНУН ОРОК 
АЙЫЛ АЙМАГЫНДА ЖАЙГАШКАН ЖЕРЛЕРДИ "ЄНЄР ЖАЙЫНЫН, ТРАНСПОРТТУН, 

БАЙЛАНЫШТЫН, ЭНЕРГЕТИКАНЫН, КОРГОНУУНУН ЖЕРЛЕРИ ЖАНА БАШКА 
БАГЫТТАГЫ ЖЕРЛЕР" КАТЕГОРИЯСЫНАН "КАЛКТУУ КОНУШТАРДЫН ЖЕРЛЕРИ" 

КАТЕГОРИЯСЫНА КОТОРУУ (ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО) ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 62-áåðåíåñèíèí 
4-ïóíêòóíà æàíà 64-áåðåíåñèíèí 1-ïóíêòóíà, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. "Ýëåêòð ñòàíöèÿëàð" à÷ûê àêöèîíåðäèê êîîìóíóí 
ìººíºòñ¿ç ïàéäàëàíóóñóíäà òóðãàí 47,7 ãåêòàð àÿíòòà-
ãû æåð ó÷àñòîãó ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû 
Îðîê àéûë àéìàãûíà ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èêêå ºòêºð¿ï 
áåðèëñèí.

2. ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíäàãû Îðîê àéûë àéìàãû-
íà áåëãèëåíãåí òàðòèïòå òºìºíê¿ëºð ñóíóøòàëñûí:

- óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð ó÷àñòîãóí 
ìóíèöèïàëäûê ìåí÷èêêå êàáûë àëóó æàíà àíû ìàìëåêåòòèê 
êàéðà êàòòîîíó æ¿ðã¿ç¿¿;

- óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó áàøêà ÷àðàëàðäû êºð¿¿.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 

1991-æûëäûí 15-îêòÿáðûíäàãû ¹508 "Ìàìëåêåòòèê ìóê-

òàæäûêòàð ¿÷¿í æåð áºë¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºí-
ê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- 1-ïóíêòóíóí ¿÷¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "103,68 ãåêòàð æåðäè, 
àíûí è÷èíåí 47,7 ãåêòàð æåðäè òóðóêòóó ïàéäàëàíóóãà æàíà 
55,95 ãåêòàð" äåãåí ñºçäºð "55,95 ãåêòàð" äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí; 

- æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîìäóí 2-òèðêåìåñèíäå: 
"47,7" äåãåí öèôðàëàð àëûï ñàëûíñûí;
"103,65" äåãåí öèôðàëàð "55,95" äåãåí öèôðàëàð ìåíåí 

àëìàøòûðûëñûí.
4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

5. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï æåòè æó-
ìóø ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-íîÿáðû, ¹266

2021-æûëäûí 28-30-àïðåëèíäå êûðãûç-òàæèê ÷åê àðàñûíäà-
ãû æà¢æàëäûí íàòûéæàñûíäà æàáûð òàðòêàí Áàòêåí îáëóñóíóí 
èøêåðäèê ñóáúåêòòåðèíå ìàìëåêåòòèê êîëäîî êºðñºò¿¿ ìàêñà-
òûíäà, îøîíäîé ýëå Áàòêåí îáëóñóíóí Ëåéëåê ðàéîíóíóí Æà-
¢û-Æåð àéûë ºêìºò¿í¿í òóðãóíäàðûíûí êàéðûëóóñóíà áàéëà-
íûøòóó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 
4-ìàéûíäàãû ¹113 "Áàòêåí îáëóñóíóí ÷åê àðàäàãû àéûëäàðûí 
êàëûáûíà êåëòèð¿¿ æàíà ºí¿êò¿ð¿¿ áîþí÷à áèðèí÷è êåçåêòåãè 
÷àðàëàð æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòè-
òóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí 
2021-æûëäûí 6-àâãóñòóíäàãû ¹115 "2021-æûëäûí 28-30-àï-
ðåëèíäå êûðãûç-òàæèê ÷åê àðàñûíäàãû æà¢æàëäûí íàòûéæà-
ñûíäà æàáûð òàðòêàí Áàòêåí îáëóñóíóí èøêåðäèê ñóáúåêò-
òåðèíå çûÿíäûí îðäóí òîëòóðóó òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" 
òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí 2021-æûëäûí 
28-30-àïðåëèíäå êûðãûç-òàæèê ÷åê àðàñûíäàãû æà¢æàëäûí 
íàòûéæàñûíäà æàáûð òàðòêàí Áàòêåí îáëóñóíóí èøêåðäèê 
ñóáúåêòòåðèíå çûÿíäûí îðäóí òîëòóðóó òàðòèáèíäå:

4-ïóíêòóíóí 4-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíå ûëàéûê ïà-
òåíòòèí êº÷¿ðìºñ¿í æå èøêåðäèê èø ñóáúåêòòåðèíèí ñàëûê-
òàðäû òºëºãºíä¿ã¿ æºí¿íäº ñàëûê îðãàíûíàí êº÷¿ðìºí¿;".

2. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 16-íîÿáðû, ¹267

Áèøêåê øààðûíûí ÆÝÁ-2 àéìàãûíäà æåêå òóðàê ¿éëºðä¿ 
êóðãàí æàøîî÷óëàðäûí ìàñåëåëåðèí ÷å÷¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æåð êîäåêñèíèí 20-áåðåíåñèíå, "Æåð 
ó÷àñòîêòîðóí êîòîðóó (òðàíñôîðìàöèÿëîî) æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 6-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéî-
íóíóí Îðîê àéûë àéìàãûíäà æàéãàøêàí æàíà ìóíèöèïàëäûê 
ìåí÷èêòå òóðãàí 47,7 ãà æåð "ªíºð æàéûíûí, òðàíñïîðòòóí, 
áàéëàíûøòûí, ýíåðãåòèêàíûí, êîðãîíóóíóí æåðëåðè æàíà 
áàøêà áàãûòòàãû æåðëåð" êàòåãîðèÿñûíàí "Êàëêòóó êîíóø-
òàðäûí æåðëåðè" êàòåãîðèÿñûíà êîòîðóëñóí (òðàíñôîðìà-
öèÿëàíñûí).

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Àðõèòåêòóðà, êóðóëóø æàíà òóðàê æàé-êîììóíàë-
äûê ÷àðáà ìàìëåêåòòèê àãåíòòèãè ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê 
ðàéîíóíóí Îðîê àéûë àéìàãûí êàðæûëîî òèçìåñèíå êèðãèç-
ñèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 
17-àâãóñòóíäàãû ¹490 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿-
í¿í 2018-2025-æûëäàðãà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êàëêòóó 
êîíóøòàðûíûí áàøêû ïëàíäàðûí èøòåï ÷ûãóó áîþí÷à ïðîã-
ðàììàñûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí àëêàãûíäà Êûðãûç 

Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå áåðñèí.
3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè ðåñ-

ïóáëèêàëûê áþäæåòòåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëó-
ñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí Îðîê àéûë àéìàãûíà óøóë òîêòîì-
äóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåð ó÷àñòîãóíà øààð êóðóó äî-
êóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóó ¿÷¿í 5,0 ìëí (áåø ìèëëèîí) ñîì 
ºë÷ºì¿íäº êàðàæàò áºëñ¿í.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðà-
éîíóíóí ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿñû òºìºíê¿ëºðä¿ êàì-
ñûç êûëñûí:

- áàð áîëãîí æåêå òóðàê æàé êóðóëóøòàðûíà øààð êóðóó äî-
êóìåíòòåðèí èøòåï ÷ûãóóíó æàíà áåêèò¿¿í¿;

- æåðäè ýñåïêå àëóó äîêóìåíòòåðèíå òèåøåë¿¿ ºçãºðò¿¿ëºð-
ä¿ êèðãèç¿¿í¿;

-óøóë òîêòîìäóí 1-ïóíêòóíäà êºðñºò¿ëãºí æåðëåðäè ìàê-
ñàòòóó áàãûòû áîþí÷à ïàéäàëàíóóíó.

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí Ïðå-
çèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêà-
ðóóíó êîíòðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-íîÿáðû, ¹269

ЄРТ КООПСУЗДУГУН САКТАЙЛЫ

Бишкек шаары боюнча 
2021-жылдын 9 ай ичинде 
эле 288 єрт кырсыгы кат-
талып, материалдык чыгым 
56 218 071  сомду тїзгєн. 5 

адам каза болуп, 3 адам ар 
кандай даражадагы кїйїк 
жаракатын алган. 

Айрыкча кыш мезгилин-
де аба-ырайы суук болгон-
дугуна байланыштуу  єрт 
коркунучу жогору. Антке-
ни, адамдар жылытуу при-
борлорун єз алдынча жасап 
алышат. Электр тогу менен 
байланыштуу жылыткыч-
тарды єрт коопсуздугунун 
эрежелерине жооп бербе-
гендерин колдонушат жа-
на мештердин морлорун 
єз убагында тазалашпайт. 
Андан тышкары, жарандар-
дын этиятсыздыгы жана 

шалаакылыгы да буга ко-
шумча болууда. 

Ошондой эле кыш мезги-
линде сыртка чыгуудан зе-
ригип їйдїн ичине чылым 
чегїїдєн, кєп кабаттуу ту-
рак їйлєрдїн жер тєлєлєрї-
нєн жана жылыткыч трас-
салардын люктарынан єрт 
чыгууда. Кээ бир учурлар-
да жанында жайгашкан ту-
рак їйлєргє от жалындап, 
натыйжада кєп материал-
дык чыгым алып келїїдє. 

Ар дайым єрт коопсуздугу 
сєзсїз эске алынууга тийиш. 
Тилекке каршы, эрежелер да-
йыма эле сактала бербейт. 

Андыктан жарандарды би-
ринчи кезекте электр тогу-
на этият мамиле жасоого, 
чылымды єчїрїп таштоого,  
їйдєн чыгып бара жаткан-
да сєзсїз тїрдє электр то-
гу менен байланышкан при-
борлорду єчїрїїгє чакырып, 
этият болушун эскертебиз. 

Т.МУКАМАЛИЕВ, 
Бишкек шаарына 

караштуу Октябрь 
райондук ЄКБнын  
єрттї алдын алуу 

жана єрт єчїрїї 
бєлїмчєсїнїн башчысы, 

подполковник
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- Айгїль Таабалдиевна, єл-
кєбїздє электрондук акча ры-
ногун єнїктїрїї жана ара-
лыктан идентификациялоо 
процесси кандай жїрїїдє?

- Электрондук капчыктын 
жардамы менен нак акчаны, 
банктык эсепти колдонуусуз ак-
чаларды которууга, ошондой эле 
которууларды алууга, товарлар 
жана кызматтар їчїн тєлєєгє да 
болот. Капчыктар ортосундагы 
которуулар тез жана мобилдик 
телефондун жардамы менен иш-
ке ашырылат. Алсак, 2021-жыл-
дын III чейрегинин акырына ка-
рата Кыргыз Республикасында 
жети коммерциялык банк элек-
трондук акча эмитенти болуп са-
налган жана электрондук акча 
менен эсептешїїлєрдї жїргїзїї 
боюнча тогуз локалдык система 
иш алып барган. Электрондук 
капчыктардын жалпы саны 4,4 
миллионду тїздї (єткєн жылдын 
ушул мезгилине салыштырмалуу 
кєрсєткїч 40,8 пайызга єскєн).

Электрондук акчанын кєрсєт-
кїчтєрї 2020-жылдын ушул мез-
гилине салыштырмалуу олуттуу 
єскєн: 
- электрондук капчыктар ор-

тосунда акча каражаттарын 
которуу боюнча операция-
лардын кєлємї 82,4 пайызга 
кєбєйїп, 3,4 млрд сомду тїз-
гєн, ал эми акча каражатта-
рын которуулардын саны 1,1 
млн операциянын тегерегин 
тїзїї менен 2,9 эсеге кєбєй-
гєн;

- электрондук акчанын ордун 
жабуу (нак акчага айланды-
руу) операцияларынын кє-
лємї 57,0 пайызга кєбєйїп, 
8,5 млрд сомду тїзгєн, мын-
да операциялардын саны 2,5 
эсе кєбєйїп, 1,9 миллионго 
жакын операцияны тїзгєн;

- товарлар жана кызмат кєрсє-
тїїлєр їчїн тєлєє операция-
ларынын кєлємї 17,1 пайыз-
га кєбєйїп, 2,8 млрд сомду 
тїзгєн, ал эми операциялар-
дын саны 31,1 пайызга аза-
йып, 3,1 млн операция чегин-
де катталган.

Мындан тышкары, республи-
када агенттин мобилдик тир-
кемесинин (МПА) катталган 
колдонуучулары 2,3 миллион-
го жетет. Агенттердин мобил-
дик тиркемеси аркылуу нак эмес 

формада жїргїзїлгєн операция-
лардын саны 1 (бир) миллион-
дон ашык транзакцияны тїзїп, 
1,6 млрд сомдон ашык суммада 
операция ишке ашырылган.

- Жогоруда Сиз кардарлар-
дын электрондук капчыктар-
ды пайдалануусу кєбєйїп ба-
раткандыгын белгилеп єт-
тїўїз. Мындай єсїштїн бо-
луусуна кандай жагдайлар 
тїрткї болду?

- Бул тенденция турмуш жаг-
дайынан жана жаўы технология-
лык мїмкїнчїлїктєрдєн улам, 
электрондук капчыктарды ачуу 
їчїн кардарларды жаўы ыкма-
лар менен башкача айтканда, 
кардарларды аралыктан иден-
тификациялоого уруксат берїї 
менен байланышкан. 2020-жыл-
дын 13-майынан тартып банк-
тарга Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банк Башкармасынын 
№2020-П-12/27-1-(НПА) токтому 
менен бекитилген Кардарларды 
аралыктан идентификациялоо 
жана верификациялоо тартиби-
не ылайык, кардарларды аралык-
тан идентификациялоого урук-
сат берилген. 

Электрондук капчыкты ачуу 
їчїн кардар банкты жана иден-
тификациядан єтїї ыкмасын, 
б.а. сїрєт же видеосїрєт ар-
кылуу єтїїнї тандашы керек. 
2020-жылдын 27-майынан тар-
тып агенттин мобилдик тиркеме-
си аркылуу тєлємдєрдї жїргїзїї 
їчїн тєлєм уюмдарына кардарды 
тєлєм уюмунда жеке катышты-
рып идентификациялоого жана 
сїрєттєрдї жана видеосїрєттєр-
дї салыштырып текшерїї аркы-
луу аралыктан идентификация-
лоого уруксат берилген. 

- Байланышсыз тєлєм тех-
нологияларын єнїктїрїїнїн 
абалы кандай болууда?

- Товарларга жана кызматтар-
га тєлєє чєйрєсї жаўы техноло-
гиялардын таасири астында єз-
гєрїїлєргє дуушар болуп, ры-
ноктун катышуучулары тарабы-
нан тєлємдєрдї жїргїзїїнїн ин-
новациялык ыкмалары иштелип 
чыгууда. Жарандар COVID-19 
пандемиясына жана киргизилген 
чектєє чараларына байланыштуу 
онлайн-тєлємдєрдї аралыктан 
жїргїзїїгє жана анын иннова-
циялык ыкмаларын колдонууга 
єзгєчє муктаж болушту.

Бїткїл дїйнєдєгїдєй эле Кыр-
гыз Республикасында да аралык-
тан байланышсыз тєлєм жїргї-
зїї инструменттери, анын ичин-
де байланышсыз банктык карт-
тар жана QR-коддор (эки єлчєм-
дїї штрих-коддор) єнїгїп жат-
кан кези. Аралыктан сунуш-
талуучу кызматтарга суроо-
талаптын єсїшїнєн улам алар-
дын кєлємї жана транзакция-
лардын саны акырындык менен 
єсїп жаткандыгы байкалууда.

Кыргыз Республикасында кєп-
чїлїк коммерциялык банктар 
«Элкарт» улуттук тєлєм система-
сынын карттарын байланышсыз 
тєлєм технологиясы менен чы-
гарат (Элкарт NFC/Элкарт Бай-
ланышсыз). «Элкарт Байланыш-
сыз» карттарынын ээлери алар-
ды Кыргыз Республикасынын 
чегинен тышкары «Мир» тєлєм 
системасынын (Россия) тїйїндє-
рїндє жана «Мир» тєлєм систе-
масынын єнєктєшї болгон тєлєм 
системаларында: Беларусь Рес-
публикасында жана Армян Рес-
публикасында колдонуу мїмкїн-
чїлїгїнє ээ. 

2021-жылдын 1-октябрына ка-
рата жїгїртїїдє 2 миллиондон 
ашык «Элкарт» карттары, анын 
ичинде 59 миўден ашык «Эл-
карт NFC»/«Элкарт Байланыш-
сыз» карттары бар.

Мындан сырткары єлкєбїз-
дє байланышсыз карттар ме-
нен катар QR-коддорду колдо-
нуу менен жїргїзїлгєн тєлємдєр 
єнїгїп жатат. «Банктар аралык 
процессинг борбору» ЖАК «Эл-
карт» улуттук тєлєм системасы-
нын оператору катары («Элкарт 
Мобайл» мобилдик тиркемесин 
иштеп чыгуучу) колдонуучулар-
га QR-кодун колдонуу менен ак-
ча которууларды жєнєтїї жана 
алуу мїмкїнчїлїгїн тїзїп бер-
ди. Ошондой эле чакан жана орто 
бизнестин єкїлдєрї їчїн соода 
тїйїндєрїнє мобилдик телефон 
аркылуу накталай эмес формада 
тєлємдєрдї кабыл алууга мїм-
кїндїк берген «Элкарт Трейд» 
мобилдик тиркемеси иштелип 
чыккан. Кызматты ийгиликтїї 
колдонуу їчїн кайсы гана банк-
та болбосун чыгарылган «Эл-
карт» улуттук тєлєм карты жана 

Android операциялык системасы-
нын негизиндеги телефон керек. 
Эч кандай кошумча аппараттык 
же программалык камсыздоо та-
лап кылынбайт. Тєлємдї кабыл 
алуу їчїн QR-кодун кєрїнїктїї 
жерге жайгаштыруу же каала-
ган ыўгайлуу байланыш кана-
лы (мессенджерлер/социалдык 
тармактар ж.б.) аркылуу тєлєм 
шилтемесин жєнєтїї зарыл, бул 
сатып алуучуларга сатуучунун 
маалыматтарын киргизбєєгє 
жана байланышсыз тєлємдєрдї 
оўой жїргїзїїгє мїмкїндїк бе-
рет. Бардык тєлємдєр онлайн ре-
жиминде (24/7/365) жїргїзїлєт 
жана соода тїйїнїнїн ээси ка-
был алынган тєлємдєрдїн аба-
лын кєзємєлдєє мїмкїнчїлї-
гїнє ээ.

QR-коддорун колдонуу менен 
тєлємдєрдї иштеп чыгуу їчїн 
бирдиктїї платформаны тїзїї 
жана системалар аралык шай-
кештикти камсыздоо максатын-
да, «Банктар аралык процессинг 
борбору» ЖАК єз ара аракетте-
нїї оператору катары иш алып 
барууда.

- ЕАЭБ алкагында улуттук 
тєлєм системаларын интегра-
циялоонун жїрїшї кандай бо-
лууда?

- Тажрыйба кєрсєткєндєй, 
азыркы учурда барган сайын 
кєп адамдар карттан картка, 
электрондук капчыктан элект-
рондук капчыкка заматта акча 
которуу, QR-кодун колдонуу ме-
нен тєлємдєрдї жїргїзїї ж.б. 
кызматтарын колдонуп жатышат. 
Бирок мындай опцияны камсыз 
кылган системалар жабык бо-
луп саналат жана бул кызматты 
системанын ички катышуучула-
ры їчїн системанын ичинде га-
на кєрсєтє алат. Ушуга байла-
ныштуу рыноктун айрым каты-
шуучуларын бирдиктїї тєлєм 
мейкиндигине бириктире тур-
ган интеграциялоочу платфор-
маны же «бирдиктїї интегра-
торду» тїзїї зарылчылыгы ке-
лип чыгууда.

2020-жылдын июнь айында 
«Мир» (Россия Федерациясы) 
улуттук тєлєм карттар систе-
масынын карттарынан (мындан 
ары – «Мир» тєлєм системасы) 

«Элкарт» (Кыргыз Республика-
сы) улуттук тєлєм системасы-
нын карттарына (мындан ары – 
«Элкарт» тєлєм системасы) P2P-
которуу долбоору ишке ашырыл-
ган. Азыркы учурда Кыргыз Рес-
публикасынын коммерциялык 
банктардын олуттуу бєлїгї ара-
лыкта орнотулган жабдууларын-
да россиялык «Мир» тєлєм сис-
темасынын картын тейлейт жа-
на 543 млн сомдон ашык суммада 
96 520 P2P-которуу операцияла-
ры ишке ашырылган.

- Санариптик (виртуалдык) 
активдердин (криптовалюта-
лардын) жїгїртїлїшїнє бай-
ланыштуу кандай иштер жїр-
гїзїлїїдє?

- Криптовалюта рыногун жєн-
гє салуу тажрыйбасы ар башка 
єлкєдє бири-биринен айырмала-
нат. Мисалы, Беларусь Республи-
касында криптовалютага ээлик 
кылган юридикалык жактардын 
жана жеке адамдардын укуктары 
мыйзамдуу жєнгє салынып, бул 
чєйрєнї єнїктїрїї боюнча не-
гизги институт – Жогорку тех-
нологиялар паркы аныкталган. 
Жогорку технологиялар паркы 
криптоэкономика субъектилери-
не карата жєнгє салуучу ченем-
дерди жана талаптарды иштеп 
чыгуу жана кабыл алуу укугу-
на ээ. Швейцарияда мыйзамдар 
негизинен технологиялык бей-
тараптуулук принцибине негиз-
делген. Криптовалюталар расмий 
укуктук статуска ээ эмес. Алар 
Швейцариянын Федералдык ке-
ўешинин отчетуна ылайык, ак-
тив катары каралат жана бухгал-
тердик документтерде тиешелїї 
тїрдє чагылдырылат. Японияда 
єлкєнїн парламенти тарабынан 
буга чейин кабыл алынган ва-
люталык жєнгє салуу жєнїндє 
мыйзамга ылайык, криптовалю-
та тєлєм каражаты статусун ал-
ган. Ошол эле учурда, документ-
тин єзїндє ал валютанын функ-
циясын аткарат, ал эми расмий 
акча бирдиги болуп япон иени 
саналат деп жазылган.

Виртуалдык активдерди улут-
тук валютага сатып алуу-сатуу 
боюнча ишти мыйзам аркылуу 
жєнгє салуу їчїн Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкы 
Кыргыз Республикасынын «Вир-
туалдык активдер чєйрєсїндєгї 
иш жєнїндє» мыйзам долбоорун 
иштеп чыкты. Бул долбоорду иш-
ке ашыруу виртуалдык активдер 
рыногун укуктук талаада єнїк-
тїрїї, керектєєчїлєрдїн укугун 
коргоо жана ФАТФнын сунуш-
кєрсєтмєлєрїн аткаруу їчїн 
шарттарды тїзїїгє багытталган.

Жыйынтыгында, бїгїнкї кїндє 
санариптик чєйрєнїн тез єнїгїшї 
шартында банк менен тєлєм сис-
темасы їчїн актуалдуу болуп са-
нариптик трансформацияны жа-
на инновацияларды киргизїї ма-
селеси санала тургандыгын бел-
гилейбиз. Мындай актуалдуу ма-
селелер дїйнє жїзїнїн кєпчїлїк 
єлкєлєрїндє болуп жаткан ушул 
сыяктуу санариптештирїї жана 
тєртїнчї єнєр жай революция-
сынын процесстери менен шарт-
талган.

Маектешкен 
Абдимухтар АБИЛОВ

Мезгил талабы

КР Улуттук банктын Тєлєм системалары башкармалыгынын санарип жана финансылык 
технологиялар боюнча бєлїмїнїн башкы адиси Айгуль БАКЕСАРИЕВА:

“САНАРИПТИК ТЄЛЄМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 
ЫРААТТУУЛУК МЕНЕН ЄРКЇНДЄЄДЄ”

Кыргыз Республикасында акыркы жыйырма жылга жакын 
аралыгында мамлекеттик деўгээлде нак эмес тєлємдєр 
жана эсептешїїлєр їлїшїн арттыруу боюнча мамлекеттик 
программада каралган иш-чаралар план чегинде ырааттуу 
жїргїзїлїп жатат. Бул программа бардык жерде нак 
эмес тєлємдєрдї пайдалануу, электрондук тєлєм 
инструменттерин жана аралыктан тейлєєнї кабыл алуу боюнча 
инфраструктураны єнїктїрїїгє багытталган. 
Санариптик тєлєм технологияларын єнїктїрїїгє єбєлгє 
тїзїї, финансылык кызмат кєрсєтїїлєрдїн жеткиликтїїлїгїн 
жогорулатуу, санариптик тєлєм технологиялары чєйрєсїндєгї 
артыкчылыктуу багыттарды аныктоо максатында, Кыргыз 
Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары – Улуттук 
банк) 2020-жылдын март айында Кыргыз Республикасында 
санариптик тєлєм технологияларын 2020-2022-жылдары 
єнїктїрїї концепциясын кабыл алган. Бул концепцияда 
Кыргызстанда 2020-2022-жылдарга карата санариптик 
тєлєм технологияларын єнїктїрїїнїн негизги багыттары 
аныкталган. Санариптик тєлєм технологияларынын багыттары 
жана учурдагы жагдай жєнїндє кененирээк маалымат алуу їчїн 
КРУБнын башкы адиси А.Бакесариевага кайрылдык.



Мен Бирназар уулу Жылкыайдардын ба-
ласы Тилекмат акенин урпагы катары сиз-
ге кайрылганымдын себеби, 2021-жылдын 
15-октябрында «Эркин-Тоо» гезитине Ны-
шанбек Кочкоровдун «Нургожо ажы бабасы 
Бирназар бийдин сєєгї жаткан жерди издеп 
тапкан» деген маеги чыгыптыр. Анда менин 
алтынчы чоў атам Бирназар уулу Жылкыай-
дардын атына, аброюна чоў шек келтирген 
сєздєрї, жагымсыз, эч негизсиз бир тууган-
дарды бєлїп-жарган, чагымчылдыгы мага ка-
туу тийди. Андыктан, Нышанбек Кочкоров-
дун далилсиз келтирген чагымчыл карама-
каршылык сєздєрїнє кайрадан «Эркин-Тоо» 
гезити аркылуу жооп берїїмє жана анын да-
лилсиз сєздєрїн жокко чыгарууга уруксат бе-
рїїўїздї суранам.

1). КРнын мамлекеттик расмий “Эркин-
Тоо” гезитинин 2021-жылдын 12-октябрын-
дагы №105 (3284) санында 1-бетте эў жакшы 
“Элди бириктирген Бирназар бий” деген 
Бирназар бийдин ат минип турган эстелик 
сїрєтї чагылдырылып, 2-бетине “Бирназар 
– биримдиктин уюткусу” деген макала-
ны Жазгїл Карбосова жазып даярдаган. Ан-
да Президент Садыр Жапаровдун  9-октябрь 
2021-жылы элдик баатыр Бирназар бийдин 
300 жылдыгына арналган салтанатында сїй-
лєгєн сєзї туура, так жана эч бурмалоосу жок 
жарыяланган. Ошондогу Президент Садыр 
Жапаровдун сєзїндє: Бирназар бий Алдаш 
уулу болжол менен 1719-1720-жылдары жа-
рык дїйнєгє келген экен. Бийдин уулдары 
Эсенаман менен Муратаалы бугунун бий 
кызматын аркалашса, небереси Тилекмат 
кєрїнїктїї элчи, чєбєрєсї Чыныбай Ка-
ракол оёзунун орун басары Ысык-Кєлдїн 
султаны катары кыргыз элине ат кєтєргїс 
эмгек сиўиришкен. Бий кайтыш болгондон 
кийин анын уулу Муратаалы бий, аталаш 
иниси Боромбай манап жана небереси Ти-
лекмат элчи атасы чектеп кеткен чек ара-
ны толук сактап калууну камсыздашкан. Бул 
чек ара узак убакыт бою кынтыксыз кыргыз-
дарга карап турган. Бирназар бий бир кы-
лымга тете курагында жарык дїйнє ме-
нен кош айтышып, єзїнїн керээзи боюн-
ча сєєгї байыртадан пайгамбарлардын, 
олуя-заадалардын сєєгї коюлуп келген 
тїштїктєгї «Айып-Булак» кєрїстєнї-
нє коюлган деген кеп бар. “Кийинчерээк 
Бирназар атабыздын укум-тукумдары 
бийдин жайына куран тїшїрїп келїї 
їчїн барышкан. Бирок, бийдин жаткан 
жери табылган эмес. Себеп дегенде ал 
кездеги кєрїстєндєр небак жерге айла-
нып, алардын їстїнє улам жаўы сєєктєр 
коюлуп отуруп, таптакыр билинбей кал-
ганы маалым” деп билдирди. 

2). Президент Садыр Жапаровдун 9-октябр-
да Ысык-Кєл облусунун Жети-Єзїз районун-
да элдик баатыр Бирназар бийдин 300 жыл-
дыгына арналган салтанаттуу иш-чарасында 
сїйлєгєн сєзї “Кыргыз Туусу” гезитине чык-
кан жана интернет булактарына да кеўири 
тараган.

3). Ушул билдирїїлєргє карабай                      
Н.Кочкоровдун їч кїндєн кийин “Эркин-
Тоо” гезитинин жума, 2021-жылдын 15-октя-
брындагы №106 (3285) санына Бирназар уулу 
Жылкыайдар чоў атам жєнїндє кайра-кайра 
кєптєгєн карама-каршы, божомол калп пикир 
маалыматы чыкты. Мисалы: Н.Кочкоровдун 
сєзїндє: “Кадимки Тилекмат олуя деген ата-
гы таш жарган белгилїї, тарыхый инсан Бир-
назар бийдин небереси болот. Тилекматтын 
Жылкыайдар деген атасы Бирназардын бак-
ма баласы болгон экен” дейт.

4). Н.Кочкоров экинчи жолу: “Бирок, Бир-
назар бийдин Жылкыайдар деген баласы 
(бакма баласынын аты Айдар болгон экен. 
Бирназар бийдин жер жайнаган жылкыларын 
ушул бакма баласы кайтарат экен. Ал жерде 
дагы башка Айдар дегендер болсо керек, анан 

Жылкыайдар деп аталып калыптыр) башка 
балдарынын ушул эле жерге кємєбїз деген 
кейпин кєрєт да, тїн кирери менен Бирна-
зар бийдин сєєгїн кийизге ороп, бекемдеп 
таўып тєєгє артып, атына жетелеп алып єзї 
жалгыз, атасы керээз кылган айтылуу Арс-
танбап жергесин кєздєй багыт алып жєнєйт”. 

5). Н.Кочкоров їчїнчї жолу: “Жылкыай-
дар гана сєєктїн жанында жалгыз калат. Эки 
кїндєй кар жаап, кїн ачылганда атабыздын 
сєєгї талаада калбасын деп балдары чыгып 
келишет. 1 метрдей кар жааган экен, кардан 
тєєнїн башы эле кєрїнїп туруптур деп айты-
шат. Балдары келип карды ачып караса Жыл-
кыайдар єлбєптїр. Єлмєк турсун кардын ал-
дында боргулданып катуу тердеп алыптыр. 
Ошондо бир саяк чал кошо барган экен, “Ээ, 
бул жагы болбой калды, болбой калды” деп-
тир. Берки балдары “…эмнени айтып жата-
сыз?” десе, “Бирназардын касиети бак-
ма балага єтїп кетти” - деген экен”. Анан 
ошол жерде кыжы-кужу уруш болуп, кай-
ра тєєнї тургузуп алып, сєєктї артып 
алып жєнєшєт. Кєгарттан тїшїп бир аз 
жїргєндє эле азыркы Жалал-Абад курорту 
жайгашкан жерге келишет. Менин баамымда 
ошол жерге келип эс алышса керек. Анан су-
раштырса, бул жер Айып-Булак ыйык мазары 
дешсе керек, анда ушул жерге кємєбїз деш-
кен єўдєнєт. Алар Арстанбапка жетиш їчїн 
дагы 5 саат жол жїрїш керек эле. Тїшїнїгїм 
боюнча Жылкыайдар кєнбєгєн болсо керек, 
анан болбой эле тигил балдары ошол жер-
ге кємїп коюп кайтып кетишкен. Ошентип, 
Бирназардын сєєгї Арстанбапка жетпей кал-
ган. Мына андан бери санап кєрсєк 200 жыл 
єтїптїр. Бирназар 1736-жылы туулган, 91 
жашка чыгып каза болгон. Сєєгї ошол ма-
зарга коюлган” деп Н.Кочкоров “Эркин-Тоо” 
гезитинин 2021-жылдын 12-октябрь №105 
(3284) санындагы “Элди бириктирген Бирна-
зар бий” деген маалыматка карама-каршы ча-
гым сєздєрї менен єзїнїн болжолдомо фан-
тазиясын жалпы элге жарыялап жатат.

6). Мындан їч кїн мурун – 2021-жыл-
дын 12-октябрында чыккан “Эркин-Тоо” ге-
зитинде “Бирназар – биримдиктин уют-
кусу” деген маалыматтагы Президент Са-
дыр Жапаровдун Бирназар бийдин 300 жыл-
дыгына арналган салтанатындагы сєзїндє: 
“Бирназар бий Алдаш уулу болжол менен 
1719-1720-жылдары жарык дїйнєгє келген 
экен” деп айтылып жатса, Н.Кочкоров “Бир-
назар 1736-жылы туулган, 91 жашка чыгып 
каза болгон” деп жатат.

7). Менде Н.Кочкоровго берчї кєптєгєн 
суроолорум бар. Анын “Тилекматтын Жыл-
кыайдар деген атасы Бирназардын бакма ба-
ласы болгон экен” деп жарыялаганга кандай 
укугу бар эле? Же анын колунда туулганды-
гы тууралуу кїбєлїк кагазы бар бекен? Же 
“саяк” чал, “єзбек” киши деп белгисиз киши-
лерге болжолдоп шылтап, айтып жаза берсе 
ага боло береби?

8). “Эркин-Тоо” гезитинин 12.10.2021-жыл-
дагы санында Президент Садыр Жапаровдун 
Бирназар бийдин 300 жылдыгына арналган 
салтанатындагы сєзїндє: “Бийдин уулдары 
Эсенаман менен Муратаалы бугунун бий 
кызматын аркалашса, небереси Тилекмат кє-
рїнїктїї элчи, чєбєрєсї Чыныбай Каракол 
оёзунун орун басары Ысык-Кєлдїн султаны 
катары кыргыз элине ат кєтєргїс эмгек сиўи-
ришкен. Бий кайтыш болгондон кийин анын 
уулу Муратаалы бий, аталаш иниси Бором-
бай манап жана небереси Тилекмат элчи 
атасы чектеп кеткен чек араны толук сактап 
калууну камсыздашкан” деп билдирди го.

9). Н.Кочкоровдун дагы божомол карама-
каршы сєзїндє: Нургожо ажы бїгїнкї алфа-
витти тааныбайт эле. Бирок кытай, араб там-
галары менен жаза алган киши болчу. Биз 
билимсиз дешибиз мїмкїн, бирок ал киши-
ден єткєн билимдїї, ал кишиден єткєн та-
рыхчы, санжырачы киши жок эле. 2007-жы-
лы Нургожо аксакал менен Жалал-Абад ку-
рортуна барган кезим эсимде. Бир кїнї тїш-
тє келсем, Нургожо ажы жок, тїшкї тамак-
танууга келбеди. Кечке жуук келери менен 
алдынан тосуп чыгып, “Эмне кылып жїрдї-
ўїз?” десем, Жалал-Абад курортунун жака-
белинде жашаган 10 чакты аксакалды топ-
топ алып, “Менин жетинчи атамдын, Бир-
назар бийдин сєєгї ушул жерге кємїлгєн” 
- деп издептир. Мен Бирназар бий жєнїн-
дє алгачкы ирет уктум. Акыры ошол жерди 
изилдеп, иликтеп отуруп, издегенин тапты. 
Курорттун жанында їч атасы мазар кайтар-
ган єзбек киши бар экен. Ошол єзбек киши 
атасынан укканына караганда, Жалал-Абад 
курортундагы Айып-Мазар деген кєрїстєн-
дїн четине мурдараак заманда кєлдїктєр 

менен нарындыктар баатырларын алып ке-
лип кємчї экен”.

10). Мына Н.Кочкоровдун “издегенин тап-
ты” деген божомол сєзї калп болуп жатпай-
бы? Аты-теги жок єзбек кишиге дагы да бол-
жолдоп шылтап “Ошол єзбек киши атасынан 
укканына караганда, Жалал-Абад курортун-
дагы Айып-Мазар деген кєрїстєндїн четине 
мурдараак заманда кєлдїктєр менен нарын-
дыктар баатырларын алып келип кємчї экен” 
деп айтып жатат. Кана жаткан жайын тапса?! 
Анда эмне їчїн Садыр Жапаров 2020-жы-
лы Жалал-Абадга барганда жанында ээрчип 
жїрїп Бирназар бийдин кєрїстєн-кїмбєзїн 
кєрсєтїп берген жок? 

11). Н.Кочкоров кайра эмнеге карама-
каршы “Эгер биз Бирназарды кєтєрсєк, 
Бирназар менен Арстанбаптын кєйгєйї 
кєтєрїлєт” деп айтып жатат?

12). Н.Кочкоровдун божомол сєздєрї кай-
ра эле карама-каршы чыгып жатпайбы. Анын 
кийинки сєзїндє: “Садыр мен билгенден 10 
жыл мурда Тїптє Боромбай бийдин эстели-
гин койгон. Идеясын экєєбїз сїйлєшкєнбїз. 
Боромбайдын эстелигин тургузууда Садыр 
чєнтєгїнєн сакасын санап туруп, акчасын 
єз чєнтєгїнєн берген. Ал турсун Тїптїн бор-
боруна койгондо, ошол жерге бир тууганда-
ры менен жїгїрїп жїрїп жасашканы эсим-
де. Андан бери 10 жыл єттї. Баса, Иса Ко-
ноевич Ахунбаевдин эстелиги оорукананын 
жертєлєсїндє 30 жыл жатыптыр. Койгонго 
киши жок. Ушул Садыр мындан 7-8 жыл мур-
да ошону да койгон бир далай акчасын кети-
рип. Мына эми Бирназар бийдин мааракесин 
єткєрїп жатат” деген.

13). Буга жообум: Бирназар бийдин эстели-
ги єз урпактарынын чогултулган акча кара-
жаттарына 2019-жылдын октябрында Жети-
Єгїз айылында орнотулуп бїткєн. Болгону 
2021-жылдын 9-октябрына чейин пандемияга 
байланыштуу эстеликтин ачылышы токтоп 
турган. Бирназар бийдин эстелигине мам-
лекеттин бюджетинен бир да тыйын бєлїн-
гєн жок.

Бирназар бийдин эстелиги тургузулганын 
Президент Садыр Жапаров 2020-жылдын ая-
гында билген. Мына Н.Кочкоровдун туура 
эмес айткан маалыматтарынан кийин ар кан-
дай терс пикирлер, сындар интернет булак-
тарында жазылды. 

14). Н.Кочкоровдун гезитке берген ин-
тервьюсунда кєптєгєн “экен”, “болгон экен”, 
“деген экен”, “дептир”, “керек” деген гана бо-
жомол сєздєрїн кєрїп турабыз.

15). Ушундан улам окурмандарга, бир туу-
гандарга так жооп жазууну туура кєрдїм. Се-
беби, Н.Кочкоровдун туура эмес маалыматы 
Бирназар атабыздын, Жылкыайдар атабыз-
дын балдарын, урпактарын нааразы кылууда. 
Анын туура эмес маалыматтары бир тууган-
дарды бєлїп-жарууга алып келгени жатпай-
бы. Андыктан, єсїп келе жаткан жаш муун-
дар, урпактар терс маалыматтарды кабыл ал-
баса, ага берилбесе деген ниеттемин. Бир туу-
гандарга ынтымак жана биримдик каалайм! 

16) Н.Кочкоров Бирназар уулу Жылкыай-
дар атабыздын чыгаан уул-кыздарынын атта-
рын билбесе керек. Алар єз заманында кыр-
гыз эли эле эмес, казак, орус, кытай ж.б. эл-
дерине белгилїї болгон инсандар. Кыргыз 
мамлекетин тїзгєнгє жана Кыргыз мамле-
кетине эмгек сиўирип кызмат кылган балда-
ры бир далай. Азыркы кезде Бирназар уулу 
Жылкыайдар атабыздын урпактары миўге 
жетип, ашып калган убагы. Жылкыайдар ата-
быздын балдары: 1. Тилекмат хан, 2. Байтай-
лак, 3. Кыдырбай, 4. Буржук. Тилекмат аке-
нин эле 8 аялы, 23 баласы болгон. Тилекмат 
акенин балдарынын баары окуп, билим алы-
шып тыў чыгышып, эл башкарган. Госдума-
га депутат, манап, султан, болуш, бий болуш-
кан. Алардын ичинен Чымырбай бий, Тїнка-
тар бий, Узак бий, Алышбай болуш, Серке-
бай болуш, Чыныбай болуш, Каракол оёзу-
нун орун басары, Ысык-Кєлдїн султаны ка-
тары кыргыз элине ат кєтєргїс эмгек сиўи-
ришкен. Неберелери: Абак бий, Жоломан бий, 
Баракан бий. Чєбїрєлєрї: Кыргызстан илим-
дер академиясынын вице-президенти акаде-
мик Асылбек Алтымышбаев; КРнын илимине 
эмгек сиўирген ишмери, академик  Їсєнгазы 
Асаналиев; Кыргыз ССРинин элге билим бе-
рїї министри (1962-1977-жж), КР ЖК депу-
таты, профессор Абдылда Каниметов; КРнын 
Мампланынын тєрагасынын орун басары, КР 
эт-сїт єнєр жай министри, КР ЖК депутаты 
(1984-1987-жж) Абдрай Каниметов советтик-
партиялык жооптуу кызматтарда иштеген. 
Тянь-Шань, Тоў райкому, КР ЖК депутаты, 
профессор Мукамедий Алтымышбаев; КРнын 
илимине эмгек сиўирген ишмери, КР илим 

боюнча мамлекеттик сыйлыгынын лауреа-
ты, профессор Аскарбек Алыбаков; профес-
сор Кален Жетимишбаев, СССР спортунун 
мастери, Кыргыз ССРинин эмгек сиўирген 
машыктыруучусу, Орто Азия жана Казакстан 
боюнча чемпиону, профессор Сабыр Усупов; 
КРнын мамлекеттик салык кызматы боюнча 
3-рангадагы генерал наамында Майрамкїл 
Шеримбекова; КР автотранспорт тармагына 
эмгек сиўирген ишмер Їсєнбек Есенбаев; оку-
муштуулар Абаков Їсєнбай, Жунушов Їсєн-
бек, Жумабаев Черик жана башкалар. Дагы 
кєбї жазылбай калды. Баарын жазуу єзїн-
чє бир чоў тема. 

17). Жылкыайдар атабыздын атасы 1. Бир-
назар бий. 2. Алдаш бий чоў атасы 3. Белек 
хан. 4. Жаманкул. 5. Алсеит. 6. Мырзакул.              
7. Орозбакты. 8. Сарыбагыш (Кылжыр). 9. 
Тагай бий. 10. Акуул (Оў канат). 11. Долон 
бий. 12. Домбур бий. 13. Телкозу. 14. Маары 
бий. 15. Арстан бий.

18). Бирназар атабыздын балдары Жыл-
кыайдар, Муратаалы, Эсенаман, Алыбай, 
Данияр, Нанжебес, Айбаш, Бїрбїжал, Тї-
лєбай (Тєлєбай), Кєчмурат, Багыш, Баялы 
(Байаалы, Бийаалы) ж.б. Эў негизги сєзїм: 
Бирназар атабыз кєзї тирїї кезинде бардык 
балдарын бєлїп-жарган эмес. Анын балдарын 
бєлїп-жаргандарга катуу айткан “каргыш” 
сєзї бар. Аны мен айтпай эле коёюн. Ооба, 
чоў атабыз баатыр, датка, хан, эл башчысы 
Бирназар бий Алдаш уулунун єзїнїн керээзи 
боюнча Жылкыайдар атабыз баш болгон бал-
дары илгерки аталарыбыз Тагай бийден бери 
сєєктєрї коюлган Арстанбапка коюлуп жер-
ге берилгени ырас. Кийин жыл сайын Бир-
назар атабыздын балдары, небереси Тилек-
мат аке бир нече жолу Кокон хандыгына ба-
ра жатканда Бирназар атабыздын кїмбєзї-
нє Арстанбапка барып куран окуп турушкан.

19). 2021-жылдын 19-октябрында Н.Коч-
коровдун маегин “Эркин-Тоо” гезитине жа-
зып чыккан Зулпукар Сапанов менен телефон 
(62-28-89) аркылуу байланышып, “бул эмне 
кылганыўар?!” деп суроо салып “мен болго-
ну Н.Кочкоровдун айтып бергенин жазып, 
чыгарып бер дегенин аткардым” деген кыс-
ка жообун алдым.

2021-жылы 21-октябрда “Эркин-Тоо” ге-
зитинин редакциясына келип, (макаланы 
чыгарууга уруксат берген) башкы редактор-
дун орун басары Наралы Асанбаевге кези-
гип, “Эркин-Тоо” гезитинин 12.10.2021-жы-
лы №105 (3284) санындагы 1-бетиндеги “Эл-
ди бириктирген Бирназар бий”, 2-бетинде-
ги Тарых барактары “Бирназар – биримдик-
тин уюткусу” деген Президент С.Жапаров-
дун 9-октябрда Ысык-Кєл облусунун Жети-
Єгїз районунда элдик баатыр Бирназар бий-
дин 300 жылдыгына арналган салтанатында 
сїйлєгєн сєзї дана, так кєрсєтїлїп берилге-
нин гезиттен кєрсєтїп бердим. Ошондой эле                                                                         
Н.Асанбаевге 15.10.2021-жылдын №106 
(3285) санына Н.Кочкоровдун “Нургожо ажы 
бабасы Бирназар бийдин сєєгї жаткан жерди 
издеп тапкан” деген гезиттин 8-9-беттерин-
деги менин ата-тегим Бирназар уулу Жыл-
кыайдардын атына, аброюна чоў шек келтир-
ген туура эмес маалыматтарды (кайра-кайра 
багып алган баласы экен деп) божомол менен 
кєптєгєн карама-каршы, бир туугандардын 
арасында бєлїп-жарган, чагым салган сєз-
дєрдї жарыя кылдыўар? Силерге менин чоў 
атам Жылкыайдар эмне кылды? Ким-кимдин 
баласы экенин билбей туруп жарыялаганы-
ўар кандай? деп баарын далилдеп бердим. На-
ралы Асанбаев баарын кєрїп, карама-каршы 
каталык кеткенин мойнуна алып, Нышанбек 
Кочкоров менен дагы чогуу кезигип, жолугу-
шууну 2021-жылдын 25-октябрына болжол-
доду. Бирок, Н.Асанбаев єзї да эч бир кабар-
сыз, дайынсыз болуп кетти. Н.Кочкоров жо-
лугушууга келмек тїгїл, чалсам телефондо-
рума такыр жооп бербейт.

20). Ушундан улам, жогоруда кєрсєтїлгєн-
дєй Н.Кочкоровдун “Эркин-Тоо” гезитинин 
жума, 15.10.2021-жылдын №106 (3285) са-
нына мыйзамсыз, далилсиз келтирген ата-
тегибизге, Бирназар атабызга, анда Бирназар 
уулу Жылкыайдар менин алтынчы чоў атам-
дын атына, аброюна чоў шек келтирген туура 
эмес маалыматтарына кайрадан “Эркин-Тоо” 
гезитинин жамааты КРнын мамлекеттик рас-
мий “Эркин-Тоо” гезити аркылуу келтирил-
ген далилсиз карама-каршы чагым маалы-
мат сєздєрїн жокко чыгарып, кайра менин 
тастыкталып жазган сєздєрїмдї жарыя кы-
лат деген ойдомун. 

Баарыўыздарды урматтоо менен 
Бирназар уулу Жылкыайдардын 

урпагы Оболбек АЛБАКОВ

"Эркин-Тоо" мамлекеттик расмий
гезитинин башкы редактору

Б.А.Аленовго
КАЙРЫЛУУ КАТ

Урматтуу Бахпурбек Абдыкарович!

2021-жылдын  23-ноябры6
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  23-ноябры 7
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Датыбызды ким угат?

Менин Сизге кайрылуума 7,5 жыл бою 
соттук териштирїї бїтпєй бурмаланып 
жаткандыгы себеп болду. Себеби, 100 па-
йыз далил болуп турса да мыйзамды одо-
но бузуп жатышат.

2007-жылы СТ “Строитель” дачасынын 
председатели Камышнаяга кароосуз (бес-
хозный) калган биринчи дачаны сатасы-
ўарбы деп кайрылсам ал сатабыз деди. Ан-
да жыйын єткєзїш керек деп элди кєчєгє 
эле чогултту. 15тей киши келди. Арасын-
да азыркы председатель Мамбеталиева да 
бар эле. Чогулушта мага дача сатуу боюнча 
сїйлєшїп жатышты, анан добушка коюш-
ту, баары макул, каршы болгон жок. Би-
рок, баасына келгенде токтоп калышты. 
Анан аркы кєчєдєн бир аялды чакырып 
келишти. Ал Прядко деген аял экен, трест-
те сметчица болуп иштеген. Прядко кайсы 
дача деп сурады, Камышная дачаны айтты. 
Прядко болсо дачанын чатыры, эшик, те-
резеси жок, дубалдын кирпичтерин (пере-
городка) чыгарып кеткен, ичи-тышы шы-
балган эмес, короосунда эч нерсе тигил-
ген эмес, 15000 сом болот деп Камышная-
га айтты. Камышная менден “15000 сомго 
аласыўбы?” деп сурады. Мен “алам” дедим 
да Камышнаяга мен акчаны алып келейин 
деп айтып, їйгє басып кеттим. Айыл менен 
дачанын ортосу 500-600 метр болот. Ак-
чаны алып келсем чогулуш тарап кетип-
тир. Камышнаянын дачасына барып ко-
луна 15000 сом акчаны санап бердим, ал 
мага менин наамыма квитанция жана са-
довый книжканы жазып берди. Ошентип, 
2007-жылы сентябрь айынан баштап СТ 
“Строитель” дачасынын мїчєсї болгом. 7 
жылдан кийин 2014-жылы сатууга туура 
келди. Кулактандыруу жазып алып, “Ала-
мїдїн” базарынан Нооруздун остановкасы-
на чейин жабыштырып келдим. Бирок, би-
рєє да чалган жок. Телевизорго жїгїртмє 
саптан бат чыгат дешти. Телевизорго бе-
рээрибиз менен эле чалып башташты. Кєп 
кишилер чалышты, келип кєрїп да жатыш-
ты. Мен жумушта элем. Келинчегим чалып 
кардар менен сїйлєш деди. Алсам Бейшен-
баев Таалай экен. Мен дачанын председа-
телинен книжка, квитанция менен алгам,  
кызыл китеби жок дедим. Алам деп калды. 
Экєєбїз ээрчишип алып Кантка бардык. 
Соттун алдында нотариус бар экен. Нота-
риустан мен дачанын председателинен мо-
мундай жол менен сатып алдым эле, кай-
ра сата аламбы деп сурадым. Эгерде ошол 
жер айыл єкмєткє катталган болсо сата 
аласыў деди. Ал жер Логвиненко айыл єк-
мєтїнє катталган. 

Ошентип, Бейшенбаев дачаны куруп 
баштады. Куруп жатып менин їйїмдєн са-
довый книжканы алып кетиптир кызыл 
китеп алыш їчїн. 2009-жылы Камышная 
председателдигин Мамбеталиевага єткєзїп 

берген. Бейшенбаев менен Мамбеталие-
ва мамлекеттик каттоо кызматта каттап, 
кызыл китеп алуу їчїн Мамбеталиева ме-
нин книжкамды кєргєзїп, Байгазаков Бей-
шенбаевге дачасын сатты дейт. Мамлекет-
тик каттоо кызматы Байгазаковго, кай-
ра Бейшенбаевге дебей тїз эле Бейшен-
баевге книжка жазып бериўиз дейт. Ма-
кул деген Мамбеталиева Бейшенбаевге 
очкимди таштап келипмин, єзїў толтур-
чу дейт. Бейшенбаев толтурат. Мамбета-
лиева колун коюп, печатын басат. Бей-
шенбаев мамлекеттик каттоо кызматы-
на акчасын тєгєт. Алар баланчанчы кї-
нї кел, биз барып дачаны ченейбиз, анан 
кызыл китеп аласыў дейт. Ошентип, айт-
кан кїнї барса Ажыкеев деген “арестке” 
койдуруп коюптур. Бейшенбаев биякта 
бирєє меники дейт жолугушалы деп ма-
га чалды. Макул деп їчєєбїз Нооруздан 
жолугуштук. Саламдашкандан кийин-
ки сєзї “жоош эле турбайсыўарбы” де-
ди. “Эмне болуптур жоош болуп” дедим. 
Ал “орустукун албайсыўбы, кыргызды-
кын албай” деп айтты. Мен каалаганым-
ды алам дедим. Ал кыргызча бїтїрїшє-
лї деди. Болбосо сотко берем. Мен сотко 
берсеў бере бер, мен соттошом, алдап же 
уурдап алганым жок. Ошентип тарап кет-
тик. Ажыкеев сотко аракет кыла башта-
ды. Мен дагы садовый книжканы алайын 
деп Мамбеталиевага чалдым, ал: “Азамат, 
соттошпой эле койбойсуўбу, ошол берген 
акчаўды мен эле берейин” деди. Мен: Же-
ўе, мен анда алдамчы болуп калбаймын-
бы, уурдап же алдап албасам. Сотко берсе 
бере берсин, соттошом - дедим да книжка-
ны бергиле десем, архивге єткєзїп салгам 
деди. Архивге барсам бизге тїшкєн жок, 
деп жооп берди. Мамбеталиевадан кайра 
барып сураган жокмун, себеби ниети бу-
зулганын билдим.

Ошентип, жарандык териштирїї баш-
талды. Ажыкеев сотко мени же Камыш-
наяны берген жок. Бейшенбаев Таалайды 
берди. 1-сот отурумун судья Оморова алып 
барды, анда Ажыкеев тарап эки жолу кел-
ген жок. Судья баш ийбегендиги їчїн Бей-
шенбаевдин пайдасына чечти. Менин адво-
катым Раджапов Ислам жана Бейшенбаев-
дин адвокаты Кожогулова Назира экєє теў 
Таалайга салып кире бер, Ажыкеевдин до-
кументтери жок дешти. Ажыкеев 2 адво-
кат которду. 3-Кашкарбаев деген мурдагы 
судьянын баласы экен. Кийинки теришти-
рїїнї М.Тентиева деген судья алып барды. 
Бири келсе, бири келбей созулуп кете бер-
ди. 2018-жылы 10-июлда сот отуруму бо-
луп, териштирїїдє Бейшенбаевге берген 
садовый книжкадагы коюлган кол тамга-
сын Мамбеталиева печать меники, кол там-
га меники эмес деп танды. Книжкадагы кол 
тамгасын экспертизага жєнєттї.

1-жыйынтыгында бїдємїк, тактоого 
мїмкїн эмес деп чыгып келди. 2-ирет жи-
бергенде 50х50 деп так болбой чыкты. 

Ошентип, Бейшенбаевге 1994-жылы бе-
рилген садовый книжка туура эмес берил-
ген деп Ажыкеевдин пайдасына чечкен.

Кєрдїўїзбї, чырдын башы Камышная 
жана мен. Камышнаядан баштап териш-
тириш керек эле. Судья биздин адвокат-
тар айтса да укпай койгон. Облустук сотко 
кайрылдык. Облсот райондук соттун чечи-
мин ошол бойдон калтырды.

2019-жылы март айында эки предсе-
дателге кылмыш ишин козготком. Себе-
би, Ажыкеевдин документтери жасалма 
(подделка) болуп чыкты. Садовый книж-
ка 15-август 1988-ж. берилди, 10 жылдан 
кийин мага участок бергиле деп Камыш-
наяга арыз жазылган. Камышная про-
токолду окуп таў калды: “Мындай жы-
йын болгон да эмес, Ажыкеевди кєргєн 
да эмесмин”. Башка бир протоколго Ка-
мышнаянын колун окшоштуруп коюптур, 
бирок койгон колу такыр окшошпойт. Да-
гы арызга председателдин жардамчысы 
Бардиктин колун коюптур, мунусу такыр 
окшошпойт. Бейшенбаев экєєбїз Камыш-
ная менен Бардикке документтеги кол 
тамгаларын (подпись) силердин кол там-
гаўарбы деп кєрсєттїк. Экєє теў биздики 
эмес, биздики момундай деп жазып, кол 
тамгаларын коюп беришти.

2019-жылдан бери бїгїнкї кїнгє чейин 
жасалма документтерди кол жазма экс-
пертизадан єткєзє албай келем. Тергєє-
чїлєр ар кандай шылтоолорду айтып чоюп 

келишти. Ишти 3 ирет жапты. Азыр 4-жо-
лу тергелип жатат. 6-тергєєчї. Башкы про-
куратурага 5 жолу арыз менен кайрылгам. 
УКМКга 2 жолу жаздым. Азыркы тергєє-
чї биринчи жолу жасалма документтер-
ди єткєзїп келди 2,5 жыл ичинде, бирок 
жыйынтык жок. Тактоого мїмкїн эмес, 
кєчїрмє документтер экен деген шылтоо 
менен. Ушундай документтерди эксперти-
за тактай албаса, бул кандай экспертиза? 
Жасалма документтерди колго кармап, кєз 
менен кєрїш керек да, ошондо билет экс-
пертизасыз эле жасалма экенин.

Мен єзїм ушул жасалма документтерди 
РОВД начальнигине кєрсєттїм. Баарын 
карап туруп: “Байке, бул документтердин 
баары экспертизасыз эле жасалма (под-
делка) экен, ким тергєєчї?” – деди. Бек-
болотов Эрмек дедим. Тергєєчїнїн ка-
бинетине келип, эмне себептен єткєзбєй 
жатасыў? – деп сурады. Тергєєчї ар кай-
сы шылтоолорду айтты. Начальник тер-
гєєчїгє кайрылып, эгер ушул документ-
терди экспертизадан єткєзє албасак, анда 
эмнеге иштеп жїрєбїз? - деди. Ошентсе да 
єткєзбєй койду. Начальникти иштен алып 
ташташыптыр.

Башкы прокуратурага биринчи кайрыл-
ганда Башкы прокурордун жардамчысы 
полковник Исмаилов Жыргалга тапшыр-
ды, ал болсо Канаев Илияска тапшырып-
тыр. Канаев мени кабыл алганда, ага бар-
дыгын шашпай айтып бердим. Жасалма до-
кументтерди кєрсєтїп, “ушундай жасалма 
документтер менен кандайча чечим чыга-
рат” дедим. 5-жолу Башкы прокуратура-
га кайрылганымда полковник Исмаилов 

Жыргал кабыл алды. Кирсем каби-
нетте Чїй обл. прокурор, Ысык-Ата 
районунун прокурору, Баш проку-
рордун єкїлї Канаев Илияс, анан 
менин 4-тергєєчїм экен, ошол жер-
ден тааныштым. Мен катышуучу-
ларга кандай болгонун айтып бер-
дим да жасалма документтерди кєр-
сєттїм. Анан Исмаилов Ысык-Ата 
районунун прокуроруна ишти бїтї-
рїїгє 1 айлык мєєнєт берген. Азыр-
кы маалда мєєнєтї єтїп кеткен ус-
тав менен деп тергєєчї ишти бур-
малап “мошенник” деген кїнєєнї 
мурунку председатель Камышная-
га жаап жатышат. 2 жыл 8 айда ушу-
ну табышты.

Ошондуктан, иштин адилет тер-
гелишине кємєк кєрсєтїї єтїнїчї 
менен кайрылууга аргасыз болуп ол-
турам.

БАЙГАЗАКОВ Азамат 
Молдобаевич,

Ысык-Ата району, Чоў-Далы 
айылы, Марс, 32 “а” кєчєсїнїн 

тургуну
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Кыргыз Республикасынын Президенти 

ЖАПАРОВ Садыр Нургожоевичке
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Маалымат айдыўында Ой-илик

- Адылбек Жуманович, Пре-
зиденттин кабыл алуусунда 
кандай маселелер кєтєрїлдї? 

- Аймактардагы маалымат сая-
сатын жакшыртуу, калкка мам-
лекеттик саясаттын, улуттук 
идеологиянын жеткиликтїїлї-
гїн камсыздоо максатында єткєн 
бул жолугушуу биз їчїн єтє маа-
нилїї болду. Єзїўїзгє маалым 
болгондой 2019-жылы КРнын 
Єкмєтїнїн токтому менен бар-
дык 44 райондук гезиттер жою-
луп, Медиа борборлор тїзїлгєн 
болчу. Медиа борбордун кура-
мында жоюлган 44 райондук ге-
зиттердин ордуна облустук гезит-
тер калып, ТВ, сайт болуп бирик-
тирилген болчу. Бирок бул чечим 
азыркы биздин шартка ылайык-
сыз экендигин кєрсєттї. Себе-
би, облустук гезиттер єз алдын-
чалуулугунан ажырап, бул ишке 
терс таасирин тийгизди. Башкача 
айтканда, гезит медиа борбордун 
алдында толук кєз карандылыкта 
калып, ички маселелерин чечїї 
кыйындады. Натыйжада алыс-
кы элет жеринин тургундарын 
маалыматтык камсыздоо масе-
леси аксай баштады. Биз, облус-
тук гезиттин редакторлору бул 
кєйгєйдї кєтєрїп, Президенттин 
басма сєз жыйынында атайын су-
роо менен кайрылган элек. Єтї-
нїчїбїздї аткарып, Садыр Нур-
гожоевич бизди кабыл алып, ма-
селелерибизди жолугушуу учу-
рунда эле шар чечкенине куба-
нычта болдук.

- Облустук гезиттерге медиа 
борбордун курамында толук 
кандуу ишмердигин жїргї-
зїїгє эмне тоскоол болду? 

- Чындыгында гезит менен те-
лекєрсєтїї жалпысынан маалы-
мат каражаты деген менен экєє 
бири-бирине такыр окшошпогон, 
иш єзгєчїлїктєрї менен пробле-
малары эч коошпогон мекемелер 
десем болот. Ага карабай эле биз-
ди чакырып туруп, мындан аркы 
мамлекеттик колдоолор жєнїн-
дє очойгон убадаларды берди да 
кошуп койду. Натыйжада мурда 
облустук гезиттердин штаттык 
бирдиги 15 болсо, 10у кыскар-
ды. Башкы редакторлордун эм-
гек акысы 8000 сомдон 5520 сом-
го тїшїп, кабарчылар менен теў-
дештирилди. Редакциянын бух-
галтерия, атайын эсеп дегенде-
ри жоюлуп, командировкалык 

чыгым, редакциянын муктаж-
дыгы їчїн кїйїїчї май дегенди 
унуттук. Демек, жер-жерлерге ба-
рып элдин пикирин угуу, чарба-
лык иштер менен жеринен таа-
нышуу жана гезитте чагылдыруу 
мїмкїнчїлїгїнєн ажырап, колу-
бутубуз байланган абалда кал-
дык. Мунун натыйжасында гезит-
ке жазылууну уюштуруу иши да 
солгундады. Себеби, командиров-
калык чыгым, кїйїїчї май деген 
маселелер чечилбегендиктен жа-
зылууну жеткиликтїї уюштура 
албай калдык. Ошентип, 2 жыл 
мурда гезитибиз 5 миўден ашык 
нускада чыгып жатса азыр 3600гє 
тїштї. Облустук єкїлчїлїктїн 
коллегиясына, жыйындарга же 
башка иш-чараларга медиа же-
текчиси эле катышып, биз четте 
калдык. Чынында биздин бар же 
жок экендигибизге кызыгып кой-
гон жан болгон жок. 

Президентке рахмат. 
- Мамлекет башчысы тара-

бынан сиздерге кандай кол-
доолор болду? 

- Маданият, маалымат, спорт 
жана жаштар саясаты министри 
А.Жаманкуловдун баяндамасы-
нан кийин биздин пикирибизди 
кунт коюу менен укту. Элет же-
рине мамлекеттик идеялогияны 
жеткирїї єтє маанилїї экенди-
гин белгилеп, облустук гезит-
терди медиа борбордон бєлїїнї, 
эмгек акыларын кєбєйїїнї, ре-
дакциялардын материалдык-
техникалык базасын чыўдоо ме-
нен ар бир облуска бирден кыз-
маттык автоунаа берїї жагын 
Министрлер Кабинетинин Тєра-
гасынын орун басары Эдил Бай-
саловго тапшырды. Чындыгын-
да кїтїїсїз мындай колдоолор 
їчїн облустук гезиттердин ре-
дакторлору Президентке ыраа-
зычылыгыбызды айттык. Себе-
би, эки жыл аралыгында район-
дук гезиттердин жоюлуп кеткен-
диги аз келгенсип, облустук ге-
зиттер да алсырай баштаган бол-
чу. Мисалы, биздин облустун эў 
алыскы Маргун, Зардалы сыяк-
туу чек арадагы айыл калкы ге-
зиттен жок, же башка жеткилик-
тїї маалымат ала албай, арабєк 
кала жаздады. Чындыгында ко-
шуна эки єлкє менен чектешкен 
Баткен облусунда маалыматтык 
коопсуздук деген маселе бар. Ай-
рым Єзбекстанга, Тажикстанга 

чектешкен айылдарда коўшулар-
дын телекєрсєтїїлєрї кїнї-тїнї 
кєрсєтєт. Ошол эле учурда кыр-
гыз телеканалдары начар кєрсєт-
кєн жана радио жетпеген айыл-
дар да жок эмес. Анын їстїнє 
элдин баары эле интернет кол-
донуп, сайттардан, соцтармак-
тардан маалымат ала алышпайт 
эмеспи. Мына эми Президенттин 
колдоосу менен аймактык гезит-
тердин ишмердїїлїгї жанданчу 
мезгил келди. 

- Интернет дїйнєсї, соцтар-
мактар кїч алып турганда ге-
зиттер кандайдыр деўгээлде 
єз позициясын жоготуп жат-
кан жокпу? 

- Мурдагы Єкмєттїн токтому 
дал ушундай негиздерге таянуу 
менен чыккан болчу. Кєрсє ан-
дай эмес экен. Гезит, бул - элдин 
Алиппеси, тарых летописи, элге 
идеялогияны жеткирип, адабий 
тилди, сїйлєє маданиятын їй-
рєтїїчї чоў мектеп экен да. Биз 
кылымдык тарыхыбызды издеп 
"Правда" же "Эркин-Тоону" ба-
рактайбыз. Азыр айрым атка-
минерлердин да сабатсыз жа-
зып, туура эмес сїйлєгєндєрїн 
мен ушул гезит, китеп окубаган-
дыктан деп ойлойм. Анын їстї-
нє калктын баары эле интернетти 
колдоно беришпейт. Борбордук 
гезиттер эў алыскы элет жери-
не жетпейт. Жыйынтыгында єл-
кєдє эмне жаўылык, кайда, кан-
дай багытта бара жатабыз деген-
ден алыстап, маалыматтын же-
тишсиздиги орун алды. Кыска-
сы, бат эле гезиттин орду билин-
ди. Кєп учурларда биздин гезит-
ти издеп келип окугандар кєбєй-
дї. Бул биздин акыркы эки жыл-
дагы турмушубуз кєрсєткєн чын-
дык. Гезит, басма иши эч убакта 
биздин турмушубуздан кетпейт. 
Мына азыркы алдыўкы єнїккєн 
єлкєлєр, мисалы Америка, Кы-
тай, Япон мамлекеттеринде эл-
дин интернеттен кызыгы кетип, 
гезиттерди окуп жатышат. Ошол 
эле “Нью-Йорк таймс”, “Жэнь-
минь жибао” гезиттерин эл таў 
атпай кїркєлєрдєн талап кети-
шет. Бизде деле ошондой болот. 
Кайсы бир кїнї эл соцтармактар-
дагы такталбаган, ар тїрдїї баш 
айланткан маалыматтардан кай-
тат деп ишенем. 

Бегим ТУРДАЛИЕВА

ОБЛУСТУК ГЕЗИТТЕРДИН 
ЄЗ ОРДУ БАР

УЧУРДА КОРРУПЦИЯГА 
КАРШЫ КЇРЄШ РЕАЛДУУ 
ЖЇРЇП ЖАТАБЫ?

Эсибизде болсо, мындан 2 жыл 
мурда райондук гезиттер 
жоюлуп, калган облустук 
деўгээлдеги маалымат 
каражаттары бириктирилип  
медиа борборлор тїзїлгєн 
болчу. Бирок бул кадам кыска  
аралыкта туура эмес болгонун 
кєрсєттї. Президенттин 
чечими менен мындан ары 
облустук гезиттер медиа 
борборлордон бєлїнїп, 
мурдагыдай єз алдынча басылма 
катары калыбына келтирилет. 
Мындай  чечим Президент 
Садыр Жапаровдун облустук 
гезиттердин редакторлорун 
кабыл алуу учурунда белгилїї 
болду.  Биз бул жолугушууга 
катышкан Баткен облустук 
“Баткен таўы” гезитинин 
башкы редактору Адылбек 
Акматовду мына ушул багытта 
кепке тарттык. 

Коомдук ишмер 
Медеткан 
ШЕРИМКУЛОВ:

- Чындыгында коррупция рес-
публиканын бардык система-
сынан орун алган. Билим берїї 
тармагынан, анын ичинде мек-
тептерден бери башталып жат-
кандан кийин башка эмне ай-
тууга болот. Президент Садыр                                
Жапаров коррупция менен катуу 
кїрєшєм деп жатат. Анын пози-
циясын бардыгыбыз колдойбуз. 
Учурда бул багытта чечкиндїї ка-
дамдардын жасалып жатканына 
кїбє болуудабыз. Негизи максат, 
тилек бир - бул коррупцияга бєгєт 
коюу, анын тамырын жок кылуу. 
Аны тїп тамырынан бери жок кы-
лыш їчїн парламент туура, талап-
ка жооп бере турган мыйзамдар-
ды чыгарыш керек. Коррупцияны 
токтотмоюн, мамлекеттин єсїшї 
мїмкїн эмес. Экономикабыз оўой 
менен бутка турбайт.

КР Президентине караштуу 
коррупцияга каршы 
ишкердик кеўешинин 
мїчєсї, ИИМдин Коомдук 
кеўешинин тєрагасы 
Ялкун ДАУТОВ:

- Бир жылдын ичинде корруп-
цияга аралашкан чиновниктер-
ден 7 млрд сомдон ашуун уур-
далган акчалар бюджетке тїш-
тї. Мына ушунун єзї коррупция 
менен кїрєшїїнїн реалдуу жї-
рїп жаткандыгынан кабар берет. 
Андан сырткары, баарыўыздарга 
белгилїї болгондой кїнїгє кар-
моолор, камоолор болуп жатат. 
Жалпысынан мурунку чинов-
никтер, депутаттар, президент-
тер андан тышкары коррупция-
га аралашкан  кылмыштуу топ-
тун мїчєлєрїнє мыйзам чегин-
де чаралар кєрїлїїдє. Бул багыт-
та УКМК, Башкы прокуратура, 
ИИМ єз ишин так аткарышууда. 
Бир жылдын ичинде алгылыктуу 
жыйынтыктар болуп жатат. Буга 
коомчулук єзї кїбє. Андан тыш-
кары, Коррупцияга каршы иш-
кердик кеўеши єз ишин башта-
ды. Кеўештин алдында корруп-
цияга каршы кїрєшїїдє кєптє-
гєн иш-чаралар болмокчу. Прези-
дент баш болуп тийиштїї орган-
дар бул багыттагы иштерди жет-
киликтїї деўгээлде жасап жаты-
шат деп ойлойм.

“Жаўы-Мезгил” саясий 
партиясынын тєрайымы, 
Айжан КАЗАКБАЙ кызы:

- Коррупцияга каршы систе-
маны єзгєртїїгє Президент ба-
шында турган азыркы бийлик 
аракет кылып жатканын бай-
коого болот. Ушундан улам акы-
рындап элдин їмїтї жандана 
баштады. Бирок, бир гана Пре-
зиденттин аракети менен кор-
рупция жоюлуп кетчї иш эмес. 
Кеп ар бир адамдын єзїндє. Єл-
кєбїздїн ар бир жараны мый-
замды сактап, баш ийип, таза 
жашап, ак жїрсє гана иш алды-
га жылат деп эсептейм. Бирок, 
маселенин экинчи жагы да бар 
экенин айтууга туура келет. Бул 
- сот, прокуратура, ички иштер 
кызматкерлеринин иши. Алар 
акты ак, караны кара деп таза 
иштєєлєрї керек. 

Жакында эле Президент про-
куратура кызматкерлери менен 
болгон жолугушуусунда, “ай-
лык маянаўарды кєбєйтїп бе-
рейин, бирок сиздер таза иш-
теп бериўиздер”- деген эле. Би-
рок дагы эле болсо, калк менен 
тїзмє-тїз иштешкен кызматкер-
лер таза иштебей жатканын бай-
коого болот. 

ОшМУнун профессору, 
Аялдар кеўешинин 
тєрайымы Тамара 
Кадырбаева:

- Коррупция єзїнчє системага 
айланып калган жагымсыз ил-
дет. Бул жок жерден пайда болуп 
калган жок. Сотуна болобу, про-
куроруна болобу, кыскасы баа-
рына берип жатам, демек мага 
да бирєє бериш керек деген пси-
хология аў-сезимге сиўип кал-
ган. Мындан арылуу їчїн ар бир 
адамдын жеке маданияты, адам-
дык ариети жогору болуу керек 
деп ойлойм.   

Ар бир жаўы келген бийлик 
коррупция менен кїрєшєбїз деп 
билекти тїрїп келишет. Бирок, 
сєз жїзїндє калып кеткен учур-
лар болду. Бул жолу талаптар 
катуу коюлуп, жеп-ичкендердин 
тїн уйкусу бузулуп, тийиштїї 
жазаларын алып жатышат. Ушул 
иштер аягына чейин чыгат деп 
ишенгим келет.

Ошону менен катар балдарды 
мектеп жашынан адеп-ахлакка, 
тарбиялуу, тартиптїї болууга, 
маданияттуулукка їндєп, жак-
шы иштер жасалып жатат. Мын-
дай єўїттє чоўойгон муундун 
аў сезимине сєзсїз турмуш-
тиричиликке, бири-бирине бол-
гон мамиле, эмгекти баалаган 
мыкты сапаттар сиўет. Бул ал-
бетте, келечекте терс кєрїнїш-
тєрдєн, биз айтып жаткан кор-
рупциялык илдеттен сактайт.

Айзада ДЇЙШЄНБАЕВА



- Муратбек Капарович, ра-
йондогу сиз жетектеген коом-
дук коопсуздук кызматынын 
жїргїзгєн иштери туурасын-
да айтып берсеўиз?   

- Борбор шаарыбыздын Ленин 
районунун ички иштер башкар-
малыгында 2 шаардык мили-
ция бєлїмдєрї жайгашкан. Ан-
да милициянын 68 участкалык  

кызматкерлери кїн-тїн дебей эл 
казматында иштеп жатышат.

Ленин райондук ички иштер 
башкармалыгынын коомдук 
камсыздоо кызматына  участка-
лык милициялар, жаш єспїрїм-
дєр менен иштєє инспекция-
сы, коштоо тобу жана ошондой 
эле кайгуул кїзєт кызматынын 
кызматкерлери кирет. Азыркы 
убакытта 10 айдын жыйын-
тыгы менен Жоруктар жана  
Бузуулар кодексин аткаруу 
боюнча райондук ички иштер 

башкармалыгынын єздїк ку-
рамы  жигердїї иш алып бар-
ды десек болот. Учурда єзї-
ўїздєр билгендей єлкєбїздє 
ички жана тышкы миграция 
кїчєп турган мезгил. Биздин 
район башка райондорго са-
лыштырмалуу саны боюнча эў 
кєп калк жашаган аймак бо-
луп эсептелет. Райондо  жа-
ўы конуштар кєп жайгашкан-
дыктан келип кеткен адам-
дардын да саны арбын. Мын-
дан тышкары биздин райондун 

аймагында “Ош базары” жай-
гашкандыктан, борборубузга 
келген бардык адамдар ушул 
базардан соода-сатык кылы-
шып, турмуш-тиричилигин 
єткєрїп турушат. Ошондой эле 
биз сырттан келген коноктор-
дун коопсуздугун сактоо боюн-
ча да иш алып барабыз.

Жыл ичинде Ленин райо-
ну боюнча  жалпысынан участ-
калык милициялар тарабынан 
135416 турак жай текшерїїдєн 
єткєрїлїп, анда жашаган 414840 
адамдын єздїктєрї аныкталып, 
такталган. Участкалык милиция-
лар тарабынан текшерїїлєрдїн 
учурунда бардыгы болуп 2560 
адам профилактикалык кат-
тоого алынган. Алардын ичинен 
їй-бїлєлїк зомбулук боюнча 535 

атуулга убактылуу коргоо ордер-
лери берилген.

Ошондой эле райондо ар кан-
дай укук бузуулар боюнча  10 ай 
ичинде жалпысынан Бузуулар 
кодекси боюнча 2332 протокол 
тїзїлгєн.

- Муратбек Капарович, ра-
йондо кєбїнчє кандай кыл-
мыштар кєп катталат жана 
алардын себеби эмнеде?

- Негизинен районубузда ай-
рыкча їй-бїлєлїк зомбулук ба-
сымдуу болуп жаткандыгын єз-
гєчє белгилєєгє болот. Айрык-
ча аялдарга карата басым кїч-
тїїрєк болуп жаткандыгы биз-
ди єкїндїрєт. Мунун негизги 
себеби – ички, тышкы мигра-
ция, жумушсуздук, пандемия-
нын кїчєшї десек болот. На-
тыйжада районубуз боюнча 470 
їй-бїлєгє коргоо ордерлери бе-
рилген. Коргоо ордерлери берил-
ген їй-бїлєлєр 3 кїндєн бир ай-
га чейин кєзємєлгє коюлуп, бай-
коо жїргїзїлїп, їй-бїлєдє зом-
булук байкалбаса коргоо ордер-
лери алынып салынат.

Орункул САТЫКУЛОВ

Тартип сакчылары

“КООМДУК КООПСУЗДУКТУ САКТОО 
– БАШКЫ МИЛДЕТИБИЗ”

Милициянын полковниги Муратбек АБДЫЛДАЕВ:

Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын 
коомдук коопсуздук кызматынын начальниги, милициянын 
полковниги М.К.Абдылдаев менен райондун аймагында жашаган 
калктын коомдук коопсуздугун сактоо боюнча жїргїзїлїп жаткан 
иштери боюнча маектештик.

Учурда єлкєбїздїн бардык 
аймактарында 28-ноя-
брда єтїїчї Кыргыз Рес-

публикасынын Жогорку Кеўеши-
не депутаттарды шайлоо єнєктї-
гїнє карата кызуу даярдыктар 
кєрїлїп, бардык жерде їгїт иш-
тери кїч алып турган кези. Бы-
йылкы шайлоо мурдагылардан 
айырмаланып, аралаш система 
менен башкача айтканда  Жо-
горку Кеўештеги 90 депутаттык 
орунга 54 депутат саясий партия-
лар аркылуу, 36 депутат бир ман-
даттуу округдан шайланып кели-
шет. Бїгїнкї кїндє бул жарышка 
21 саясий партия жана бир ман-
даттуу округдардан 300 талап-
кер чыгып, 29-октябрдан тартып 
алар єздєрїнїн шайлоо алдын-
дагы їгїт иштерин жїргїзє баш-
ташкан. Ошондуктан, бийлик да 
шайлоонун шайтан оюндарына 
жол бербей, шайлоо мыйзамда-
рын бузууларга єз убагында катуу 
бєгєт коюу максатында тиешелїї 
чараларды да кєрїїнї колго ал-
ды. Ушул максатта Кыргыз Рес-
публикасынын Президенти Садыр 
Жапаров “2021-жылдын 28-ноя-
брында Кыргыз Республикасы-
нын  Жогорку Кеўешинин депу-
таттарын шайлоону эркин, та-
за жана ачык-айкын єткєрїїнї 
камсыз кылуу боюнча чаралар 
жєнїндє” Жарлыгын чыгарып, 
шайлоо процессинин жїрїшїнє, 
шайлоочулардын талапкерлерди 
жана саясий партияларды эркин 
тандоосуна таасирин тийгизїїчї 
административдик ресурстарды, 
бийлик бутактарынын мїмкїнчї-
лїктєрїн пайдаланууга тыюу сал-
гандыгы туура чечим болду десек 
болот. Жарлыкка ылайык жаран-
дардын, талапкерлердин, саясий 
партиялардын, алардын ыйгарым 
укуктуу єкїлдєрїнїн жана ише-
нимдїї адамдарынын эркин їгїт 
жїргїзїї мїмкїнчїлїгїн, алар-
га жалпыга маалымдоо каражат-
тарына жеткиликтїїлїктїн бир-
дей шарттарын камсыз кылуу, ат-
каруу бийлигинин органдарынын, 
укук коргоо органдарынын, жер-
гиликтїї мамлекеттик админист-
рациялардын жана жергиликтїї 

єз алдынча башкаруу органдары-
нын шайлоо комиссияларынын 
ишине кийлигишїїлєрїнє, мам-
лекеттик жана муниципалдык 
кызматкерлерге шайлоо алдын-
дагы їгїт иштерине катышууга, 
кызмат ордунун же кызмат абалы-
нын артыкчылыктарын кайсы бир 
талапкердин жана саясий партия-
нын пайдасына колдонууга, ошон-
дой эле билим берїї мекемелери-
нин мугалимдерин жана окуучу-
ларын, жогорку окуу жайларынын 
окутуучуларын жана студентте-
рин, социалдык камсыз кылуу ор-
гандарынын кызматкерлерин, ме-
дициналык мекемелердин персо-
налын, башка мамлекеттик жа-
на муниципалдык уюмдардын, 
калкты тейлеген мекемелер ме-
нен ишканалардын кызматкерле-
рин їгїт иштерине тартууга тыюу 
салынды. Эгерде бул талаптарды 
аткарууну кагаз жїзїндє гана ка-
ла турган иш-чара катары кабыл 
алып, єз билгендериндей иш жїр-
гїзїшкєндєргє – шайлоо алдын-
дагы їгїт иштерине мыйзамсыз 
катышкан жана кызмат ордунун 
же кызматтык абалынын артык-
чылыктарын талапкерлердин жа-
на саясий партиялардын пайдасы 
їчїн колдонгон аткаруу бийли-
гинин органдарынын, укук кор-
гоо органдарынын, жергиликтїї 
мамлекеттик администрациялар-
дын жана жергиликтїї єз алдын-
ча башкаруу органдарынын же-
текчилерин жана кызмат адамда-
рын, ведомстволук уюмдардын, 
мекемелердин жана ишканалар-
дын кызматкерлерин кечиктир-
бестен тартип жоопкерчилигине 
тартуу, ал эми зарыл болгон учур-
да ээлеген кызмат ордунан бошо-
тууга чейин баруу керектиги кєр-
сєтїлдї. Бирок, мына ушундай эс-
кертїїлєргє карабастан Жарлык-
тын талаптарын аткарууга моюн 
толгоп, “їйрєнгєн адат кала-
бы..” дегендей тээ мурдатан кєн-
дїм болуп калган адаттарына са-
лып, їгїт иштерине аралашып  ке-
тишкендер четтен чыга баштады. 
Алар Жарлыкта айтылгандар ат-
карылбайт деген бекем ишеним-
де єздєрїнїн мезгилдин жаўы 

агымына жараша болуп жаткан 
єзгєрїїлєрдї туура баамдап-туя 
албай калышкандыктарын ашке-
релеп алышты. Президент єзї баш 
болуп бул жолку шайлоону эр-
кин, таза жана ачык-айкын єткє-
рїїнїн камын кєрїп, эл-журтка, 
шайлоочуларга єз эрктери менен 
люстрация жасап, татыктуулар-
дын татыктуусун тандап алуула-
ры їчїн бирдей мїмкїнчїлїктєр-
дї камсыз кылуунун бардык ара-
кеттерин жасап жатса айрым кыз-
мат адамдары, чиновниктер Жар-
лыкта коюлган талаптарды чы-
мын чаккандай да кєрїшпєй, бий-
ликтин кадырына – сєзї менен 
ишинин дал келишине, аткары-
лышына  доо кетирип жибериш-
ти. Ошондуктан, мындай алешем-
дикке жол бергендерге карата ка-
туу чаралар дароо эле кєрїлгєндї-
гїн кєпчїлїк туура кадам катары 
кабылдап жатышат. Бул башкалар 
їчїн чындап сабак болуп калышы 
керек. Мындай катуу кадамдарды 
жасабаса шайлоого киришип ке-
тїї азгырыгынан чыга албай кал-
гандар четтен чыга берээри бы-
шык эмеспи. Ошондуктан, шай-
лоо мыйзамдарын бузуу фактыла-
рына жана Президенттин Жарлы-
гын жетиштїї деўгээлде аткарба-
гандыгына байланыштуу Ош мам-
лекеттик университетинин рек-
тору Кудайберди Кожобеков, пе-
дагогика факультетинин  деканы 
Б.Муратбаев жана ушул эле фа-
культеттин їч окутуучусу иштен 
алынып, Билим берїї жана илим 
министри Болотбек Купешовго, 
Ош шаарынын мэри Алмаз Мам-
бетовго сєгїш жарыяланды. Эм-
не їчїн? Кєрсє, ОшМУнун педа-
гогика факультетинин мугалим-
дери бир канча студенттери менен 
“Азаттык” партиясынын талапкер-
лери менен болгон  жолугушууга 
Ош шаарынын борбордук аянтына 
барышкан. Албетте, бул боюнча 
укук коргоо органдары тиешелїї 
иликтеп-териштирїїлєрдї жїр-
гїзїшкєндє “экскурсия” деген 
шылтоонун негизинде студент-
тер їгїт иш-чарасына барыш-
кандыгы анык болгон. Мындай 
катаал чаралардын кєрїлїшїнє 

макул эместиктерин билдириш-
кен ОшМУнун айрым окутуучу-
лары єз ректорун колдогон, атал-
ган чечимди кайра карап чыгууну 
єтїнгєн акция да єткєрїп жибе-
ришти. Жогорку Кеўештин жы-
йынында да бул маселени кєтєрїп 
чыгышты. Ректор кайра ордуна 
коюлду деген маалымат да  тара-
ды. Айтор, бийликке ар тараптан 
басым жасалды. Бирок, бийлик 
бул сыяктуу сес кєрсєтїї, басым 
жасоо аракеттерине карабастан єз 
чечимдерин кїчїндє калтырып, 
артка чегинїї позициясын кол-
добой тургандыгын иш жїзїндє 
далилдеди. 

Буга чейин да шайлоо мыйза-
мын бузгандыгы їчїн Лейлек ра-
йонунун акими убактылуу кыз-
маттан алынганы, Исфана шаары-
нын мэрине сєгїш жарыяланганы 
баарыбызга жакшы белгилїї. Ал 
эми №36 Ак-Суу бир мандаттуу 
шайлоо округунан депутаттыкка 
талапкер Акылбек Тїмєнбаевге 
Тїп районунда мыйзамда тыюу 
салынганына карабастан мек-
тептин жанында їгїт иштерин 
жїргїзгєндїгї їчїн 7 миў сомго 
айып салынганын БШК билдирди. 
ИИМдин басма сєз кызматы маа-
лымдагандай, їгїт иштери баш-
талгандан тартып 11-ноябрга че-
йин  шайлоо жол-жобосун бузган 
73 факты катталган. Администра-
тивдик ресурсту кыянаттык менен 
пайдалануу фактылары Ош шаа-
рында жана Ош облусунда орун 
алса, Жалал-Абад жана Чїй об-
лустарында ушул сыяктуу факты-
лар боюнча тергєє иштери жїр-
гїзїлїп жатат. Мындан сыртка-
ры, шайлоочуларды сатып алуу 
фактылары боюнча Ош, Баткен, 

Жалал-Абад, Чїй, Талас, Ысык-
Кєл облустарында жана Бишкек, 
Ош шаарларында сотко чейинки 
єндїрїш иштери каралууда.

Мунун бардыгы теў Прези-
денттин Жарлыгында ташка 
тамга баскандай так, ачык-даана 
айтылып-жазылып турганына 
карабастан жер-жерлердеги кээ 
бир кызмат адамдарынын шай-
лоонун їгїт иштерине аралашып 
кетип жатышканынын негизги се-
бептери катары алардын єз укук-
милдеттерине, биринчи кезек-
те єздєрї баш болуп мыйзамды 
урматтап-сыйлоо жана кынтык-
сыз аткаруу вазийпаларына єтє 
жоопкерсиздик менен мамиле жа-
сашкандыктарын, элдик, мамле-
кеттик кызыкчылыкка караган-
да жеке тууган-туушкандык, єў-
тааныштык, дос-жакындык, жер-
дештик  мамилелерди жогору кой-
гондуктарын айта кетсек болот. 
Ар ким єз кызмат ордунда єздєрї-
нїн тїздєн-тїз милдеттерин гана 
аткаруулары керек. Азыркы шарт-
та кайсы бир талапкерлердин же 
саясий партиялардын таламын та-
лашып, камчысын чабуунун каже-
ти жок. Парламентке таза, жооп-
керчиликтїї, иштерман, активдїї, 
ак ниет, патриот депутаттардын 
келїїсїн кааласак, анда тандоону 
элдин, шайлоочулардын єз эркине 
коёлу. Эл тандоодон жаўылбайт 
деген сєздїн аныктыгын далил-
дєєчї мезгил келгендиктен жа-
рамсыз эски ыкмаларды, буйтка 
жолдорду колдонуудан баш тар-
тып, адилеттїї, таза шайлоо єткє-
рїїнїн чыныгы їлгїсїн бїт дїй-
нєгє иш жїзїндє кєрсєтєлї.

Таалайбек ТЕМИРОВ

Тандоодон жаўылбайлы

ШАЙЛОО МЫЙЗАМДАРЫН 
БУЗУУГА ЖОЛ БЕРИЛБЕЙТ
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Инвестор изделет

“ЧЕТ ЄЛКЄДЄ КЫРГЫЗ ЖЕРИН ЭКОЛОГИЯЛЫК 
ТАЗА ПРОДУКЦИЯНЫН МЕКЕНИ ДЕП ТААНЫШАТ”

- Калыбек Аманатович, келге-
ниўизге алты ай болуптур, ра-
йондо кандай кєйгєйлєргє ка-
былдыўыз? 

- Кєйгєйлєр кєп, єзгєчє кадр ма-
селесинде. Азыр айылдык депутат-
тар жалаў жаштар. Эмнегедир кєбї 
укук коргоо органдарынан. Аларда 
жоопкерчилик сапат жогору. Айыл 
єкмєт башчылары негедир кагаз-
дарга кол коюудан коркушат экен. 
Мисалы, инвесторлорго жер бе-
рїїдєн тайсалдашат. Жергиликтїї 
бийликке жайыт жерди єндїрїш 
їчїн пайдаланууга, эски мїрзєнїн 
ордун жана кайтаруудагы аймак-
тардагы жерлерди трансформация 
кылганга укук берилген. 10-15 ки-
шиден турган комиссия корутун-
ду чыгарат. Мына ушул маселе-
ден кооптонушат. Алар “кол коюп 
иш козголуп кеткенден кєрє, сєгїш 
алайын” деп ойлошот окшойт. Бул 
маселени жолго койдук. Отурум-
дардын баары камерага тартылат. 
Ысык-Кєл району єзгєчє статуста-
гы район. Жер алам, жердин катего-
риясын алмаштырам дегендер кєп. 
Биздин администрацияга келген ка-
газдардын 45%ы жерге байланыш-
туу. Ушунун баарын бир калыпка 
келтирїїдєбїз. Инвесторлор єздє-
рї келет, болгону шарт тїзїп берїї 
маселе жаратат. Азыр Тору-Айгыр 
айыл аймагынан 500 гектар жерди 
трансформация кылдык. Анын 200 
гектарына “Салар” компаниясы кїн 
энергиясын ала турган панелдерди 
коюп жатат, 50 гектар жерге “Самат 
и Ко” тоок фермасын салганы жатат. 
Булардын жанына дагы 250 гектар 
жерди инвестор келсе иштетсин деп 
даярдап койдук. Анткени, инвестор 
келгенде документ топтогонго эле 
жарым жыл убакыт кетет. Єткєндє 
Жети-Єгїз, Тїп райондоруна са-
лынган 300-350 орундуу тигїї цех-
терин Президент келип ачып кет-
ти. Алар алгач бизге келишкен, би-
рок бизде ылайыктуу жер болгон 
эмес. Биз азыр Орто-Єрїктї айы-
лындагы эски мектептин имара-
тын ишкерлерге берип жатабыз. 
Алар 100 орундуу кийим тигїї 
цехин ачып жатышат. Бизде дота-
циядан чыга элек алты айыл єкмєт 
бар. Инвесторлорду тартып, ошо-
лорду дотациядан чыгаруу макса-
ты турат. 

- Асман шаары Ысык-Кєл ра-
йонуна курулат эмеспи. Бул иш-
тер кандай жїрїп жатат?

- Эгер шаар салынса район їчїн 
чоў утуш болот. 2-3 жолу чет єлкє-
дєн ири компаниялар келип, жер-
лерди кєрїп кетишти. Шаар курула 
турган жерде 600дєн ашуун бирдик 
бар. Анда токой чарбасына, жеке 
адамдарга, айыл чарбага, жайытка 
тиешелїї жерлер кимдерге тиеше-
лїї экенин тактап койдук. Асман 
шаары боюнча атайын мамлекет-
тик дирекция тїзїлдї, эми бардык 
маселелер ошолор аркылуу чечи-
лет.  Жер толук Тору-Айгыр айыл 
єкмєтїнє тиешелїї.

- Пандемияга карабай быйыл 
туристтер кєп келишти. Туризм 
сезонун кандай жыйынтыктап 
алдыўыздар?

- Эки ай бою їч кїндїк эс алууга 
келгендерден пансионаттарда, дем 
алуу їйлєрїндє бош орундар бол-
гон жок. Калган кїндєрї 70%дай 
толду. Єзгєчє ички туризм жан-
данды. Быйыл ички туристтердин 
маданиятынын єскєндїгїн бай-
кадык. Биздин жарандар сервисти 

талап кылып, ошого жараша акча-
сын тєлєп жатышты. Чет єлкєдєн 
да келишти. Єзгєчє Єзбекстандан 
кєп туристтер келди. Жайкы сезон 
аяктап бараткан учурда пакистан-
дыктар кєп келди. Алардын кели-
ши менен туристтик сезон сентябр-
дын ортосуна чейин уланды. 

- Ысык-Кєл районунда дый-
канчылыкка караганда багбан-
чылык єнїккєн. Туристтик се-
зон бїткєндєн кийин жергилик-
тїї эл жер-жемиштерин жый-
найт эмеспи. Быйылкы тїшїм 
кандай болду?

- Быйылкы тїшїм абдан жакшы 
болду. Алмаларды 30 сомго, алму-
руттарды 50 сомго чейин їйлєрї-
нєн сатышты. Суу келбеген таш-
так жерлердин баарын ишкерлер 
алышып, тамчылатуу менен же-
миш бактарынан сырткары пав-
ловния дарактарына чейин тигиш-
ти. Ысык-Кєлдїн жер-жемиштери 
єзгєчє даамдуу болоорун баары 
билишет. Ысык-Кєл алмасы, єрї-
гї, малинасы, карагаты бренд бо-
луп калган. Багбанчылык абдан 
єнїккєнї менен тилекке каршы, 

дыйканчылыкта кєйгєй бар. Дан 
эгиндери аз. Мамлекеттин жарда-
мы менен быйыл Єзбекстандан 20 
тонна їрєндїк буудай алдык. Му-
ну жакында сээп алдык. Негизги 
маселе болгон кїзгї сугатты колго 
алабыз, антпесе жазында буудай-
дын тїшїмдїїлїгї аз болуп калат. 
Суу чарба ассоциациялары менен 
сїйлєшїп, дыйкандар їчїн сугат-
тын баасын эки эсе ылдый тїшїр-
дїк. Мурда гектарына 300 сом бол-
со, азыр 100 сомго тємєндєдї. Дан 
эгиндери менен иштеген дыйкан-
дар аз болгондуктан сууну, їрєн-
дї, техниканы берип, шарттарын 
тїзїп жатабыз. 

- Ысык-Кєл районун кайсы 
багыт менен єнїктїрсє болот?

- Єзїўїздєр билгендей, туризм 
багытын єнїктїрїїгє мїмкїнчї-
лїгїбїз чоў. Сервисти єнїктїр-
сєк, эки айлык сезонду 3-4 айга 
узартсак болот. Кїзгї, кышкы се-
зондун да єз керемети бар. Бирок, 
чет єлкєдєгїдєй сервис азыраак. 
Бизде спорттук туризмди єнїк-
тїрїїнїн да келечеги кеў. Дїйнє 
жїзїнєн спортчулар келип кїзїн-
дє, кышында машыгууларды єт-
кєрсє, єзгєчє веложарышта, суу-
да сїзїїдє, чуркоодо натыйжасы 
кїчтїї болоорун аныкташкан. Ти-
лекке каршы, спортчуларга ыла-
йыкташкан пансионаттар жокко 
эсе. Мындан сырткары, райондун 
атын багбанчылык, экологиялык 
таза жер-жемиштер чыгарат. Єт-
кєндє Кытайдан кытайлык кыр-
гыз келип, Орто-Єрїктї айылы-
на карагат менен малинаны иште-
тїї цехин салып баштады. Аны ме-
нен инвестициялык келишим тїз-
дїк. Башка жерге караганда Ысык-
Кєлдє єскєн карагат менен мали-
нанын даамы укмуш болоорун 
изилдеп чыгышыптыр. Анын ай-
туусу боюнча Кытайда кыргыз же-
рин экологиялык таза продукция-
нын Мекени деп таанышат экен. 
Ошондуктан тамшанып жей тур-
гандар їчїн карагат менен мали-
наны кичинекей айнек идиштер-
ге салып, экологиялык таза азык 
катары Кытайга экспорттойм дейт. 
Экинчи этабында, 20-30 жергилик-
тїї элге уй сатып берем, сїтїн са-
тып алып, кургак сїт чыгарып, аны 
да таза продукт катары Кытайга 

экспорттоо пландарым бар дейт. 
Айыл тургундары менен жолук-
канда  мындан сырткары 20 млн 
сомго бала бакча салып бере тур-
ганын айтты. 

- Районго кандай инвестор-
лорду тартып жатасыздар?

- Эскиздерин жасатып койгон 
бир-эки долбоорубуз бар. Кыр-
чын жайлоосуна тоо-лыжа база-
сын салдыруу їчїн инвестиция 
издеп жатабыз. Анткени, Кырчын 
жайлоосу єтє кооз, лыжа тебе тур-
ган жолдун узундугу 4 чакырымга 
жетет, їстїнєн кєл кєрїнєт, токой-
луу карагайлары жыш єскєн. Анын 
техникалык-экономикалык негизде-
месин эсептетип чыкканга эле чоў 
акча талап кылынууда. Эгер бул ой 
ишке ашса, Бишкектен “Каприз” 
тоо-лыжа базасына чейин 500 чакы-
рым болсо, Кырчынга чейин 300 ча-
кырым болуп, жол кыскармак. Тоо-
го чыгуу да ыўгайлуу. Экинчи дол-
боорубуз – Кара-Ой айылынын кєл 
жээгинен тоого чыгып кеткен канат-
туу жолдор. Туристтер тоонун їстї-
нє чыгып, Эки-Чат деген жайлоодо 
турган боз їйдєн чай ичип отуруп, 
кєлдї алаканга салгандай бийик-
тен кєрїп суктанат. Канаттуу жол-
дун узундугу 10 чакырым деп жата-
быз. Буга ТЭН жасатыш їчїн да чоў 
акча керектелїїдє. Ушул эки дол-
боорго инвестор издеп жатабыз. 
Булар курулса туристтердин саны 
кышында да кєбєймєк. Биз жол, 
электр энергиясы сыяктуу масе-
лелерин чечип беребиз. 

- Чолпон-Атага жаўы объект-
тер курулуп жатабы?

- Чолпон-Ата туризмдин борбо-
ру деп айтылганы менен турист-
терди тосуп ала турган, элди тей-
лей турган жай жок экен. Ошон-
дуктан, шаардын кире беришине 
объект куруп, паспорт берїїчї, ни-
ке кыя турган бакыт єргєєсї, но-
тариус кызматы, туристтерди ка-
был алып каттоочу жайдын баа-
рын бир жерге топтоштуралы деп 
жатабыз. Ошондо бардык доку-
менттерди бир жерден ала алышат. 
Бул мекеменин маўдайына Жусуп                        
Абдрахмановдун эстелиги орно-
тулуп жатат. Анын тегерегин парк 
кылып, кєрктєндїрїп жатабыз. 

Сымбат МАКСУТОВА

Ысык-Кєл райондук мамлекеттик администрациясынын 
башчысы–аким Калыбек ЖУМАДЫЛОВ:

Бїткїл дїйнєлїк саламаттыкты сактоо 
уюмунун демилгеси менен 26-ноябрь эл 
аралык ашыкча салмак менен кїрєшїї 
кїнї. Бул уюмдун маалыматы боюнча 
биздин єлкєдє акыркы жылдары жаш 
балдар арасында ашыкча салмактуулук 
єсїп жатканы баса белгиленет. Ашыкча 
салмак тууралуу Республикалык ден 
соолукту чыўдоо жана массалык 
коммуникация борборунун адиси Асель 
АКЫМБАЕВА мындай тїшїндїрїп берди.

Ашыкча салмак – организмде ашыкча май 
топтолуп, салмактын жогорулашына алып ке-
лїї менен мїнєздєлгєн оору. Кєпчїлїк учур-
да ашыкча салмак тамак-ашты ашыкча колдо-
нуудан (90% учур), энергияны аз сарптоодон 
(аз кыймылдуу жашоо образы) жана орга-
низмдеги зат алмашуу процессинин бузулу-
шунан келип чыгат.

Ашыкча салмак деп адатта май ткандары-
нын єсїшїнїн кесепетинен дене массасынын 
нормадан 20%дан жогору болушу эсептелет.

Ар дайым формада болуу, нормадагы 

салмакты кармап жїрїї їчїн ашыкча сал-
мактуулуктун алдын алуучу айрым профи-
лактикалык чараларды сактоо керек: туура 
тамактануу, активдїї жашоо образын тїзїї, 
зыяндуу адаттардан арылуу. Ушул сыяктуу 
жєнєкєй сунуштарды аткаруу єз салмагы-
бызды нормада кармоого, чыў ден соолукта 
жана активдїї болууга шарт тїзєт.  Дїйнє-
лїк саламаттыкты сактоо уюмунун маалы-
матына ылайык, акыркы жылдары ашыкча 
салмактуулардын саны їч эсеге єстї жана 
жылына їч миллион адам ашыкча салмак-
ка байланыштуу илдеттерден каза болушат. 
Анын экономикалык чыгымы эки триллион 
долларга чыгат. Айрым мамлекеттер ашыкча 
салмакты илдет катары кєрїп, ал эпидемия 
деўгээлине чыкканын белгилешїїдє. 

Кайсы факторлор ашыкча салмак-
туулукка алып келет: ашыкча тамактануу. 
Кєп учурда адамдар кєп єлчємдє тамак жеп 
алышат. Бул учурда ашказан тамак-ашты си-
ўире албай, салмак кошууга алып келет. Аз-
аздан жана бат-баттан тамактануу абдан пай-
далуу. Негизи тєрт ирет: эртеў менен, тїштє, 
кїїгїмдє жана кечинде тамактануу керек.

Куурулган, ышталган тамактар, газдал-
ган суусундуктар зыян. Бул азыктар даам-
дуу болгону менен єтє калориялуу. Кайнатыл-
ган, бууланган тамакка  кєўїл буруп, жашылча-
жемиштерди кєбїрєєк колдонуп  жана  сууну 
ичип туруу организмибизге  пайдалуу.

Зат алмашуунун туура эмес жїрїшї. Зат 
алмашуу — ар бир тирїї организмде жашоону 
камсыздоо їчїн їзгїлтїксїз жїрїп туруучу 
энергетикалык жана татаал химиялык про-
цесс. Жєнєкєйлєтїп тїшїндїрсєк, адамдын 
ичип-жегенин организм иштеп чыгып, иш-
телип чыккандарын кайра єзїнє керектейт.

Кыймылдын аздыгы. Адам канчалык кєп 
кыймылдап, активдїї болсо тамакты бат си-
ўирип, сергек жїрєт.

Андан сырткары ашыкча салмакка стресс, 
генетика, сексуалдык кєйгєй, кош бойлуулук, 
тєрєттєн кийинки абал, жаш курак, эндо-
криндик системанын бузулушу, стресс да таа-
сир этет. 

Стресс. Адамдар жан дїйнє кєйгєйїнє ка-
былганда бири тамакты аз жесе, бири ашык-
ча жейт. Медицинада тамактан баш тартуу 
— анорексия, чектен аша жеши — булимия 
деп аталат.

Генетика. Эгер адамдын тукумунда толук 
адамдар болсо, ал канчалык бир деўгээлде 
балдарына таасир этет.

Сексуалдык кєйгєй. Туруктуу жыныс-
тык катнаштын жоктугу гормондордун же-
тишсиздигине алып келет. Ошондуктан бул 

нерсени айрым адамдар тамак менен алмаш-
тырат. Сексуалдык зордук-зомбулукка ка-
былган адамдар сарсанаага батканда дагы 
салмак кошот.

Кош бойлуулук, тєрєттєн кийинки учур. 
Аял боюнда бар кезде гормоналдык єзгє-
рїїлєрдєн улам зат алмашуу жайлайт. Мын-
дан улам салмак кошулат. Тєрєттєн кийин 
бала эмизгенде организмде май топтому кє-
бєйєт. Ашыкча салмак жыныс органдары-
нын функциясынын  бузулушуна алып ке-
лет. Жыйынтыгында айыз циклинин бузу-
лушу, бойго бїтїї кыйынга турат.

Жаш курак. Адамдын жашы єткєн сайын 
кыймыл азайып, зат алмашуу жайлап, орга-
низм кара кїчтї аз коротот. Ошондуктан кал-
лорияны кєп иштете  албай калат.

Эндокриндик системанын бузулушу. 
Эндокрин системасына гипофиз, гипота-
ламус, эпифиз, калкан сымал, уйку, бєй-
рєк їстїндєгї жана энелик бездер кирет. 
Бул бездердин кєлємї жана формасы тїр-
дїїчє болуп, дененин ар кайсы бєлїгїндє 
жайгашкан. Эндокриндик система бєлїп 
чыгарган гормондор кан менен бїт денеге 
тарап, органдардын иштешин камсыз кы-
лып турат. Эгер система бузулса, адам тез 
чарчап, зат алмашуусу бузулуп, жыныстык 
жашоого кызыгуусу жоголуп, салмак кош-
конго чейин жетет.

Айзада ДЕРКЕМБАЕВА

АШЫКЧА САЛМАКТАН 
КАНТИП САКТАНСА БОЛОТ?

Биринчи байлык – ден соолук



- Керим Рысалиевич, опе-
ра жана балет театры биздин 
республикадагы кєзгє басар 
театрлардын бири. Кыргыз 
маданиятынын очогу, борбо-
ру. Театрдын бїгїнкї абалы 
тууралуу айтсаўыз?

- Театрдын бїгїнкї ахыбалы 
кудайга шїгїр, жакшы. Эмди-
ги жылы театрдын тїзїлгєнї-
нє 80 жыл болот. Бул деген бир 
кылымга жакын убакыт. “Элїї 
жылда эл жаўы” дегендей ан-
дан бери кєп нерселер єзгєр-
дї. Мындан 50-60 жыл мур-
да театрды жасалгалоо жол-
жобосу, шарты башка болчу. 
Азыр такыр башка. Ал турсун 
10 жыл мурдагы техникаларды, 
аппараттарды азыр колдоно ал-
бай калдык. Аларды жаўылай 
турган пландар бар. Ошентсе да 
иштегендердин баарына жак-
шы шарт тїзїлдї. 2019-жылы 46 
миллион сом акча сарптап жер 
тєлєдєн баштап, имараттын ча-
тырына чейин оўдоп тїзєп ал-
дык. Азыр театрларда LED эк-
ран деген чыкты. Биз да Прези-
дентке айтып, кат жазып кай-
рылдык. Садыр Нургожоевич 
толук колдоого алды. Биз план-
дарын, сметаларын тїзїп бер-
дик. Ал жагынан да єзгєрїїлєр 
бар. Ал эми музыкалык аспаптар 
мындан 70-80 жыл мурда алын-
ган, аларды заманбап аспаптар 
менен алмаштырып, жаўылаш 
керек. Аларды да алып беребиз 
деп жатышат. Албетте, буларды 
бир-эки жылда эле алмаштыра 
салыш кыйын. 

- Театр быйылкы сезонун 
кайсы спектаклдер менен 
баштады?

- Пандемия биздин бардык 
иш-пландарыбызды бузду. Ошол 
пандемия учурунда єзїбїз иш-
теп тапкан каражатыбызга опе-
ра коёлу деген максатыбыз бар 
эле. Кудуретибиз жетеби же жет-
пейби деп аракет кылып кєрдїк. 

Аракетибиздин акыбети кайтып 
“Акмєєр” операсын сахнага алып 
чыктык. Анткени, “Акмєєр” опе-
расы он эки жылдан бери сахна-
га коюлбай калган болчу. Кєшє-
гєлєрїнєн тартып кайрадан жа-
салгалап, кийимдерин єз кара-
жатыбызга тиктирип, быйылкы 
сезонду эртерээк ачтык. Башка 
театрлардын сезону али ачыла 
элек. Биз “Чолпон” балетин сах-
нага алып чыгып сентябрь айын-
да эле расмий ачылышын жаса-
дык. Анткени, биздин артист-
тердин, опера балеттин иштєє-
сї башка театрлардан айырма-
ланып турат. Эгер артисттер 
алты ай иштебей жїрє турган 
болсо, алар формасын жоготот, 
кайра єз ыргагына тїшїш їчїн 
бир жыл керек болот. 

- Опера жана балет теат-
ры кыргыз музыка єнєрїн-
дє башта болбогон, совет єл-
кєсїнїн учурунда пайда бол-
гон бир кыйла жаш єнєр де-
сек болот. Бирок, бул театр 
кыска убакыттын ичинде 
чоў жолду басып єттї. Рес-
публикалык, дїйнєлїк маа-
нидеги чыгармаларды сахна-
га алып чыгып, кыргыз му-
зыка єнєрїнїн єсїшїнє зор 
салым кошо алды. Акыркы 
жылдары сахнада коюлган 
биздин улуттук опералардан 
кайсы чыгармаларды бєлїп 
кєрсєтє аласыз?

- Эў туура. Мен театрга жетек-
чи болуп келген алгачкы кїндєн 
тартып улуттук опера, улуттук 
балетти коюу боюнча аракет 
кылып келем. Ошол їчїн “Ак-
мєєрдї” кайрадан койдук. Биз-
дин жїзїбїз, кайсы жерге гаст-
ролдоп барсак да кєрсєтє турган 
“Айчїрєк” операбыз бар эле. Би-
рок, бул опера да бир топ жыл-
дардан бери коюла элек. Мындан 
тєрт жыл мурда “Акмєєр” мамле-
кеттин колдоосу менен 3,5 мил-
лион сомго коюлган. Ал опера 

кєрїїчїлєрдїн, улуу муундагы 
театр ишмерлердин, артисттер-
дин сынына кабылган. Кийим-
кечеси кыргыздын улуттук кийи-
мине дал келбей, улуттук коло-
рит сакталбай калган деген сєз-
дєр айтылган. Бул боюнча ми-
нистрликте атайын комиссия да 
тїзїлгєн экен. Беш-алты жыл-
дан бери эле ушундай сын ай-
тылып, коюлбай келатат. Би-
рок, мен коллегияда бул маселе-
ни ачык койдум. Аны єзїбїздїн 
каражатка койгонго мен макул 
эмесмин. Анткени, буга чейин 
мамлекеттин 3,5 миллион сом 
акчасы коротулган. Бул масе-
лени комиссия батыраак чечип, 
кайрадан каражат бєлїнсє, ан-
да мурдагы абалын, кєрїнїшїн 
сактап, сахнага алып чыгабыз. 
Бул учурунда Москвада жогорку 
деўгээлде єткєн бир эмес, эки де-
кадага катышкан опера. Ошон-
дуктан, мен аны абалкы калы-
бында чыгарыш керек деп эсеп-
тейм. Дегеле мурдагы балеттер-
ди баштапкы кєрїнїшїнєн єз-
гєртїїгє болбойт. Бул балет 
небак эле мезгилдин, мыкты 
театр ишмерлердин, элдин сы-
нынан, элегинен єткєн. Кайсы 
балет, опера болбосун, алгачкы 
тїп нускасын калыбына келти-
рип, анан кийин гана коюш ке-
рек. “Айчїрєк” операсын кай-
радан сахнага алып чыксак, 
бул улуттук операбыздын жа-
ўырышы, жаралышы болот. Да-
гы бир маселебиз Президент-
тин деўгээлинде чечилип жатат. 
Бул “Манас” операсын сахнага 
алып чыгуу маселеси. Жакын-
да эле бул опера кандай коюлуш 
керектиги тууралуу єз оюмду 
жазып, Президентке жєнєттїм. 
Анткени, бул операнын алгачкы 
жолу коюлган учурундагы эскиз-
дери, кийим-кечелеринин їлгї-
лєрї бар. Музыкасы єзгєрбєйт, 
нотасы жазылган. Ал эми сахна-
дагы кєрїнїшї тууралуу айтсак, 

ошол алгачкы абалын калыбына 
келтириш керек. Бизде дїйнєгє 
таанымал режиссёрлор, ырчы-
лар, сїрєтчїлєр бар. Бирок, “Ма-
насты” койгонго ал-кїчїбїз же-
теби, жетпейби, билбейм. Ошол 
їчїн биз режиссёрду чет жактан 
чакыралы деп жатабыз. Ага не-
гедир чет элдик режиссёрлор кєп 
кызыгат. Бул боюнча Президент-
тин атайын тапшырмасы бар, ан-
дыктан “Манас” операсын сєзсїз 
калыбына келтиришибиз керек. 
“Манасты” биз Казакстанга алып 
барып коёбуз, а казактар “Абай” 
операсын бизге алып келип коёт. 
Бул тууралуу атайын келишим 
тїзїлгєн. 

- Керим Рысалиевич, кыр-
гыздын туўгуч улуттук опе-
расы “Айчїрєк” 1939-жылы 
коюлган. Андан бери дээрлик 
80 жылдан ашуун мезгил єт-
тї. Чыгарманы сахналашты-
рууда, музыкалаштырууда 
кандай єзгєрїїлєр болду? 

- Бир гана єзгєрїї- азыр LED 
экран пайда болду. Бирок, аны 
иштете турган билимдїї адис-
тер аз. Опера ойнолуп жат-
канда анын синхронун маани-
маўызына жараша кєрсєтїп ту-
руш керек. 

- Опера бул – єзгєчє жанр. 
Анын єзєгїн сєз, музыка, бий, 
кыймыл-аракет тїзєт. Эгер 
драмалык-музыкалык спек-
таклдерде музыка тек гана 
коштоп жїрїїчї максатты 
кєздєсє, операда ал негизги, 
башкы ролду ойнойт. Мына 
сиз єзїўїз да опералык спек-
таклдерге катышып, ырдап 
жїрєсїз. Жєнєкєй ыр ырда-
ган ырчы менен опера ыр-
чысынын ортосунда кандай 
айырмачылыктар бар?

- Элдик обон, кїїлєрдї аткар-
ган биздин улуу ырчыларыбыз-
дын атайын музыкалык билими 
деле болгон эмес. Мыскал эже-
биз, Атай, Муса аталарыбызды 

Театрга тендер керекпи?

А.Малдыбаев атындагы 
Кыргыз улуттук академиялык 
опера жана балет театрынын 
директору Керим ТУРАПОВ:

“ОПЕРАГА КЕЛГЕН ЭЛ КЄБЄЙДЇ”

мисал кылып айтсак болот. Би-
рок, алар ырчы катары калыў 
элдин оозуна алынган. Ал эми 
операнын табияты такыр башка. 
80 киши оркестрде музыка ой-
ноп жатса, ошолордун баарынын 
їнїн басып, сен ырдап турушуў 
керек. Операнын ырчысы болуш 
їчїн кєп эмгек, билим, табият-
тан берилген талант, єзгєчє бир 
їн болуш керек. Азыр жапыс їн-
дї деле техниканын жардамы ме-
нен эў сонун кылып кооздоп, би-
йик кылып чыгарып, ырдап жї-
рїшєт. 

Бїтїндєй чоў коллектив бир 
чыгарманы сахнага алып чы-
гат. Бул ушунчалык оор, ары та-
таал жумуш. Биз алты кїн иш-
тейбиз. Алтынчы, дем алыш кїн-
дєрї да иштеп, дїйшємбї кїнї 
гана эс алабыз. Калган кїндє-
рї тынымсыз репетиция, даяр-
дык жїрїп турат. Тилекке кар-
шы, акыркы мезгилде ушундай 
даярдыктар болбой калыптыр. 
Анткени, операда мыкты даяр-
дыксыз сахнага чыкканга деге-
ле болбойт. Эми иштєє тарти-
бин калыбына келтирели десем 
кїнїгє эле бирєєнїн юбилейи, 
же эскерїї кечеси, же каза бол-
гон маданият ишмерлерин акыр-
кы сапарга узатуу сыяктуу иш-
чаралар єтїп, биздин ишибизге 
тоскоол болуп жатат. Менимче, 
опера балет театрынын имара-
тында мындай иш-чараларды єт-
кєрбєш керек. Жогоруда айтка-
нымдай операда 300, 400гє жа-
кын адамдын эмгегин комуздун 
їч кылына эмес, бир кылына са-
лып, бир ыргакка келтириш ке-
рек. Бул аябагандай чоў эмгекти, 
убакытты талап кылат. 

- Чындыгын айталы, опера 
жана балет єнєрї кыргыз ба-
ласынын кыртышына анча 
сиўе бербеген єнєр. Аны тї-
шїнїї їчїн адамга кандай-
дыр бир деўгээлде ички даяр-
дык, музыкалык кєрєўгє, жок 
эле дегенде табит керек. Кант-
кенде биз жаш муундардын 
операга болгон кызыгуусун, 
сїйїїсїн ойгото алабыз?

- Туура айтасыз, илгери сиз 
айткандай залды толтуруш їчїн 
жогорку окуу жайдын студентте-
рин атайын алып келишчї. Би-
рок, акыркы кезде опера балет-
ке келген элдин саны єсїп жатат. 
Азыр, кєз тийбесин, балет кою-
луучу кїндєн бир-эки кїн баш-
та эле билет калбай калат. Эртеў 
балет, же опера деген кїнї касса-
га келсеўиз, билет жок, таба ал-
байсыз. Буга єзїм да таў калып 
жатам. Биз кєрїїчїлєрдїн ушул 
ыргагын, балетке келген маана-
йын колдон чыгарбай кармап ка-
лышыбыз зарыл. 

- Театрдын ишин аксаткан 
кандай кєйгєйлєр бар?

- Бир кєйгєй – бул тендер 
єткєрїї маселеси. Мисалы, 
чет єлкєдєн дїйнєгє тааны-
мал, таланттуу бир дирижёр-
ду же режиссёрду чакыралы 
десек ага тендер єткєрїш ке-
рек болот. Мисалы, мен Ал-
матыдан бир ырчыны чакыр-
гым келсе, ага кантип тендер 
єткєрєм? Анын ордуна баасын 
арзан айткан башка бир хал-
турщик ырчы, же билими на-
чар дирижёр утуп алат да, иш-
тин баарын чакчелекей чыга-
рат. Бул мыйзам биздин буту-
колубузду тушап, канатыбыз-
ды кыркып отурат. Ошол їчїн 
театрлардын чыгармачылыгы-
на байланышкан тендерлерди 
алып салыш керек. Биздин бул 
сунушубузду маданият, маалы-
мат, спорт жана жаштар саясаты 
министри Жаманкулов Азамат 
Капарович да колдоого алды.
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Кыргыздын улут катары сак-
талып келгени эмнеде? Эў 
алгач, кыргыздын ааламда 

теўдеши жок жаназык кїлазыгы 
болгон "Манас" дастанында! Жїз-
дєгєн кенже эпосторунда, санжы-
раларында! Албетте, сансыз макал-
лакаптары, учкул ойлору, аруулап 
арыбаган тилибиз, дилибиз, дити-
биз. Ушулар аркылуу, улуттун касие-
тин сактап келген, нарк-насил, їрп-
адат, каада-салт, акыл-насаат жана 
абийир парасатыбыз кандан-канга, 
жандан-жанга, муундан-муунга ула-
нып, улуттун уўгу башатынан бери 
улук мураска айланып, жашап ке-
лет! Кыргыздын кєєнєрбєс касиет-
тери дал ушулар да! “Эгер сен келе-
чекти тапанча менен атсаў, анда ке-
лечек сени замбирек менен атат” де-
ген сыўары, тарыхты билїї бул ар 
бир кыргыздын атуулдук парзы деп 
эсептейм.

Ысык-Кєл аймагында, учурун-
да улуктар чыккан. Алар анык даа-
нышман, кеменгер, акылман болуш-
кан. Атїгїл, арасында Калыгулга ок-
шогон олуялары болгон. Дал ушул 
уюткулуу улук элден, ыйык жерден 
бир эмес, жети АКЕ чыккан! Алар-
дын акыл-парасаты, чечендиги, ка-
ра кылды как жарган калыстыктары 
бийик болгондуктан АКЕ деген аб-
дан бийик элдик наам, даража, атак-
даўк ыйгарылган!

Элинин кызыкчылыгын бийик 
койгон акылман адилеттїї бийле-
ри болушкан. Ошолордун бири Бир-
назар бий болгон экен. Кєзїндє оту 
бар, жїрєгїндє чогу бар, ар-намысы 
алоологон акылмандын айтканы 
айткандай, дегени дегендей болгон 
їчїн анын аты, заты жалпы жумурай 
журтка тарап, тарыхта накта калыс 
бий катары калыптыр.

Эмесе, Бирназар бийдин ысымы їч 
жїз жылдан бери унутулбай, тоодой 
бийиктикте, эзелки эр-жїрєк элдин 
жїрєгїндє сакталып келгени да бе-
керинен эместир. Айта кетчї нерсе, 
элдин ынтымак биримдигин ыдырат-
пай, кара кылды как жарган калысты-
гы менен, калдайган калыў калкынын 
адилеттїї акылман бийи болгондук-
тан, урпактары аркылуу эстелип, эс-
керилип келет. Аттиў, арман, азыркы 
биздин алдым-жуттум соттор ошолор-
дон їлгї алышса кана...

Бирназар бий бир жолу аттуу-
баштуу жакшылар менен эл-жерди 
аралап жїрїп Карга акенин айылы-
на кечке маал кайрылып калат. Да-
ражалуу адамдарды жигиттери ат-
тан тїшїрїшїп, алар ал тїнї сый ко-
нок болушат. Эртеси жолго чыгалык 
дешсе эле, ошончо аттардын арасы-
нан Бирназар бийдин минип келген 
аты табылбай калат.

Мындай ойго келбеген окуяны 
душмандар дагы даап жасабайт бол-
чу. Карга акенин аргасы алты болуп, 
аябагандай кыжаалаттанып айылын-
дагылардын баарын бирден сурак-
ка алат. Ушунчалык чыккынчылык 
жорук арылбаган чырга, сєзгє ай-
ланып, кылымдарга айтылып Кар-
га акенин эли ууру деген атка кон-
мок беле. Иши кылып їйдїн ээси 
їчїн єлїмдєн дагы жаман иш бол-
ду. Жєнєкєй бейтааныш жолоочунун 
аты болсо да бир жєн, ордуна ыла-
йыктуу ат мингизип, кечирим су-
рап, кєўїлїн алып узатып коймок. 
Ал эми, бїткїл аймактагы эл урмат-
таган Бийдин аты тїнї ичи жоголуп, 
жерге житкендей дайынсыз болго-
ну, чектен чыккан чыккынчылыктан 
да жаман иш эле. Каарданган Карга 
аке, бир нерседен шектенип, ушун-
дай чектен чыккан акмакчылыкка 

єзїнїн гана жакындарынын колу-
нан келмек - деген ойго келип, те-
кебер тентек уулунан шекшип, аны 
достору менен суракка алат. Элдин 
баары дїрбєлєўгє тїшїп, Бирназар 
бийдин аты эч жерден табылбайт. Эч 
кимиси мойнуна аттын жоголгонун 
алгысы келишпей, баштарын жерге 
салып шылкыйышат.

Карга аке єз уулун жана аны менен 
бирге жїргєн жакын досторун жар-
дын жээгине алдырып келет да: “Кана, 
эми силер бирден ушул жардан тигил 
єйїзгє секиресиўер. Арамдыкка ара-
лашпагандар аркы єйїзгє учуп єтєсї-
ўєр. Ал эми, чыккынчылык кылганы-
ўар болсо жарга кулайсыўар...” - деп, 
заарканып, ызырынат. Ал жерге бар-
дыгы жарданып чогулушат. Кырдаал 
курчуйт. Эмне менен бїтєєр экен? - 
дешип чогулган эл аў-таў...

Аргасы кеткен кєпкєлєў, жигиттер 
бирден кїїлєнїп келип, секиришет. 
Ошондо, аягында Карга акенин єз 
уулу секиргенде жардын аркы єйїзї-
нє жетпей тємєн карай таштын їстї-
нє талп деп тїшїп, буту сынып кєзї 
жалдырап жатып калат...

Карга аке, сїрдєп турган элге кай-
рылып: “Менде мындай арамза ууру, 
чыккынчы уул мындан ары жок. Ит-
ке, иттей єлїм. Тээтиги жаткан ак-
макты ошол жеринен жылдырбай 
жарды кулатып, тирїїлєй бастырып 
салгыла - деп жигиттерине буйруйт. 
Мындай арамга жаназасы да окулбайт. 
Жоктоп, кошок дагы айтылбайт - деп, 
уятына чыдабаган Карга аке баласын 
курмандыкка чалып, артын карабай 
бастырып кеткен экен. Ошентип Карга 
аке каргашалуу баласын курмандык-
ка чалып, єз элинин абийирин сак-
тап калган. Ушунчалык чечкиндїї 
кадамга баргандыгы їчїн, аны Бир-
назар бий дагы кечирген. Башка aт-
ка минип, жолун улантышкан экен. 
Ошол себептен кыргызда “Уят єлїм-
дєн дагы артык” – деп бекеринен ай-
тылбайт. Дал ушундай чечкиндїї ка-
дамга баргандыгы їчїн, Карга аке-
ге эл АКЕ деген наам ыйгарган экен.

Дал ушундай кадамга бир кылым-
дан кийин Сталин барган экен да. 
Улуу Ата Мекендик согушта Иосиф 
Сталиндин баласы Яков туткунга тї-
шїп, фашисттердин концлагеринде 
калат. Душмандар Сталинге сунуш 
катары, фельдмаршал Паульсту ба-
ласы Яковго алмаштырууну сураны-
шат. Ошондо, Сталиндин немецтер-
ге жообу: “Я рядового на генерала не 
меняю” - деген экен. Ошентип Ста-
линдин баласы туткундан кайтпай 
ошол жакта єлгєнї белгилїї эмеспи.

Бирназар бий балдарынын арасы-
нан єзгєчє зээндїї, идиректїї, єткїр 
Жылкыайдардан кєптї їмїт кылган 
экен. Жылкыайдар кичинесинен эле 
мал-жанга жакын, аттын їстїнєн 
тїшпєй, єзгєчє жылкыларга жакын 
єсїптїр. Он їч жаштагы Жылкыай-
дар коўур кїз мезгилинде жайытта-
гы жылкыга кетет да, демейдегиден 

кечиккенинен Бирназар бий “балам 
эмне болду экен?” - деп, издеп барат. 
Жылкылар жайытта оттоп жїрїшєт. 
Баласынын аты, кїўгєй тарапта ба-
шын кєтєрїп айлананы карап коёт. 
Андан алыс эмес жердеги дєбєчєдє 
баласы жатканын кєрєт да, ал жакка 
бастырып келсе Жылкыайдар чалка-
сынан жатып, уктап жатыптыр. Эки 
колун эки жакка керип жана кучак-
таган шекелинде, эки ирээт жазып, 
колун бириктирип, їчїнчїсїндє эки 
колу жетишкенде оодарылып жатып 
ойгонуп кетет. Кєзїн ачып караса, 
атасы маўдайында турган экен. Тура 
калып атасы менен учурашат.

Кыраакы Бирназар бий баласы 
бир керемет тїш кєргєнїн баамдап, 
уулунан тактап билейин деп, ошол 
дєўчєгє тизе бїгїп олтуруп, тїшїн 
угат. Таўыркап тамшанып ичинен 
жымыўдап, жакшылыкка жооруйт 
да, баласына, “тур балам, жылкы-
лардын арасынан ыраўы сїттєй боз, 
болбогондо аксаргылдан тандап се-
мизинен эки бээни кармагын, тези-
рээк тємєнгє тїшєлїк, - дейт. Айыл-
га келгенде Бирназар бий аттуу-
баштуу карыяларды чогултуп, ба-
ласынын тїшїн жоорутмай болот. 
Жылкыайдарды чакырып, маўдайы-
на олтургузуп: “Балам кєргєн тїшїў-
дї так айт, жалган эч нерсе кошпо, 
тїштїн башы тоодой, мойну кылдай, 
ооп кетет”, - дейт. Ошондо, Жыл-
кыайдар: “Кєл боюна чоў чынар чы-
гыптыр, тєбєсїндєгї жалбырактуу 
бутактары бїт кєлдїн тєрт тарабын 
теў басыптыр. Жоондугун єлчєп кє-
рєйїн деп биринчи жолу кучактасам, 
колум араў илинди. Экинчи ирээт 
кучактасам, араў теў жарымына жет-
ти. Їчїнчїсїндє гана колум менен 
толук кучактадым. Ошондо ойгонуп 
кеттим”, - дейт. Баланын тїшїн ук-
кан эл: “Бир саамга унчукпай олту-
рушту да, бирин-бири карап, анан 
кайра Бирназар бийге кайрылышып: 
- “Бул тїштї биз так жооруй алгыдай 
эмеспиз, муну єзїўїз жооруганыўыз 
туура болот” - дешти бир добуштан. 
Анда, Бирназар бий оўдонуп олтуруп, 
алаканын жайып ата-бабалардын ру-
хуна кайрылып, суранып, бир аздан 
соў: “Балам, кєлдїн боюндагы чынар 
терек кєлдїн єзї экен. Жалбырактары 
кєлдїн айланасындагы эли болот! Сен 
єзїў балам учур келгенде кєл элинин 
бир бєлїгїн бийлейт экенсиў. Экин-
чи жолу колуў жарымына жеткени, 
кєлдїн элин балаў теў бийлешет экен. 
Їчїнчїсї болсо, колуў оролуптур да. 
Демек, урпактарыў болочокто ак кал-
пак кыргызды бийлейт экен, Омийин! 
- деп тїштї жоруган экен. Мезгилдер 
тастыктагандай эле, учурунда Тилек-
мат аке, анын баласы Чыныбай бий 
элдин башында болушкан. Ал эми, 
бїгїн болсо, Садыр Жапаров жал-
пы ак калпак кыргыздын башында, 
ажолук такта олтурат.

Тарыхый маалыматтарга таян-
сак Бирназар бийдин эў ишеничтїї 

шакирттеринин бири Кєл аймагын-
дагы урууларды ынтымакка чакы-
рып, элдин бейкуттугу їчїн зор са-
лым кошкон кадимки Сарт аке бол-
гон. Анан дагы, асыл ойдун, учкул 
сєздїн чебери жана чечени єзгєчє 
касиетке ширелген Тилекмат аке 
Бирназар бийдин небереси болгон. 
Ошондуктан, эл ичинде: “Нукура 
акыл сурасаў Сарт акеге, ыйык бата 
сурасаў Мойт акеге, асыл сєз сурасаў 
Тилекмат акеге бар” - деген накыл 
кеп эл арасына кеўири тараган. Сєз-
дїн чаўын аарчып, сєздї дыйкандай 
багып, ширинин тандап сїйлєп чоў 
атасы Бирназардын ишин улап, єзгє-
чє коўшу элдер менен чегараны так-

тоодо, кыргыз элинин кызыкчылы-
гын коргоо ишинде, боордош элдер 
менен ынтымакты тїзїїдє Тилекмат 
акенин эмгеги баа жеткис экени та-
лашсыз. Бїгїн, дагы Садыр Жапа-
ров ушул татаалдашып кеткен чега-
ра маселесинин їстїндє чечкиндїї 
иштеп жатат.

Менин азыркы айтайын деген 
оюм, Бирназар бийдин урпагы Ака-
демик Їсєнгазы Асаналиев жєнїндє 
болмокчу. Їсєнгазынын ата-тектерин 
да атап эскерип кетпесек болбостур. 
Анткени, теги жакшыларга жараша 
урпактары да уланат эмеспи. Дал биз 
жогоруда сєз кылган Бирназар бий-
ден карт тарыхта тереў из калтыр-
ган уулу Жылкыайдар баатыр. Андан 
кадимки эле чечен, элдик дипломат 
кеменгер Тилекмат аке, Байтайлак, 
Кыдырбай жана Буржук. Буржук-
тан - Бакчы, Орузбай. Орузбайдан 
– Эсенбай, Эсенбайдан – Їсєнгазы 
(Асаналиев), Їсєнбек, Асанбек. Дал 
ушул залкарлардан тараган Їсєнга-
зы Асаналиев алгачкы геологдордун 
бири, тоо-кен тармагын ийне жиби-
не чейин билген кєрїнїктїї окумуш-
туу, чыныгы кесипкєй, геология тар-
магынын мыкты адиси, залкар ин-
сан - СССР жана Кыргыз ССРинин 
Мамлекеттик сыйлыктарынын ээси, 
геология-минералогия илимдери-
нин доктору, КР УИА академиги, 
Инженердик академиянын академи-
ги, профессор Їсєнгазы Асаналиев 
- кадимки Бирназар бийдин киби-
реси экени бекеринен эместир. Єт-
кїрлїк, жалтанбас, тайманбас жа-
гынан Жылкыайдар Бубасын тарт-
кан, канчалаган бут тоскон кєрє ал-
бастарды сабырдуулук менен талык-
пас эмгектери, илимий ачылыштары 
менен жеўип келген Їсєнгазы Асана-
лиев. “Аккан арыктан суу агат” де-
ген учкул сєзгє айкалышып, залкар 
окумуштуу Їсєнгазы агайыбыз та-
лыкпай илим, билимге сугарылып, 
Москвадагы атактуу окумуштуулар-
ды таў калдырып, геология илимине 
бир топ жаўылыктарды жаратып, ага 
чейин болуп келген жаўылыштык-
тардын бетин ачып, акыры ичи тар 
тайкыларды артында калтырган. Бу-
га далил катары анын геология или-
мине сиўирген опол тоодой илимий 
ачылыштары далил эмей эмне?!

Їсєнгазы Асаналиевдин ата-
бабалары эл-жери їчїн кїйїп, кыр-
гыздын кокту-колотун, ойдун-дєўїн, 
тоо-ташынын таржымалын таамай 
далилдеп, чек аралаш элдер менен 
теў-ата чечишип келсе, ал эми Їсєн-
газы Асаналиевич бїт ємїрїн жер 
алдында катылып жаткан сейрек жа-
на баалуу деп эсептелген кендердин 
жаралуу доорун, пайда болуу мый-
зам ченемдїїлїктєрїн аныктоодо 
жана геологиялык чек араларын 

далилдєєдє, буга чейин калыптанып 
келген стереотиптик кєз караштар-
га каршы туруп, геология илиминде 
жаўыча стратиформдук багытты да-
лилдеп, далай-далай илимий салгы-
лаштарда кыл чайнашып жеўип чык-
кан. Жыйынтыгында сап башында 
турган “Кумтєр” алтын кенинен баш-
тап кєптєгєн калай, коргошун, цинк 
жана башка темир кендерин ачкан-
га чоў єбєлгє жаратканы кашкайган 
чындык! Їсєнгазы Асаналиевич кє-
рєгєчтїгї, иш билгилиги талыкпа-
ган эмгекчилдиги менен 1993-жылы 
Кыргыз тоо-кен институту тїптєл-
гєн. Бул улук инсандын акылы то-
луп, нечендеген албан иштерди ба-
гынта турган кезинде кїтїїсїздєн 
дїйнє салды. Алдыда не деген сонун 
ойлору, кєздєгєн ой-максаттары орто 
жолдо калды. Аттиў, шум ажал ара-
быздан ажыратып кетпегенде Їсєн-
газы Асаналиевич быйыл 87 жашка 
чыкмак. Аны ач ажал алтымыш жа-
шында алып кетпегенде єлкєбїздєгї 
тоо-кен тармагы азыркыдай алдым-
жуттумдардын талоосунда калмак 
эмес. Ата-бабалар асырап сактап 
келген жаратылыштын кен байлык-
тары эли їчїн иштелмек. “Кумтєр” 
кени таланып, казылып, жардыры-
лып, ууланып алтындан миллион эсе 
кымбат мєўгїлєр жок болбойт эле. 
Дал ушул “Кумтєр” алтын кенинин 
ачылышына дагы Їсєнгазы Асана-
лиевич чоў салым кошкон. Анын чы-
йыр салып кеткен улуу жолун бий-
ликтегилер мамлекеттин пайдасы-
на иштете алышпай, не деген сонун 
ачылыштарын жеў ичинен шылуун-
дарга таратышып, кайран эмгекте-
рин кор кылышты. Мамлекетибизде 
Менделеев таблицасындагы дээрлик 
бардык элементтердин кен байлык-
тары бар. Экономикабыздын пай-
дубалын кєтєрє турган тармак дал 
ушул тоо-кен тармагы. Тилекке кар-
шы, отуз жылдын аралыгында бий-
ликтин алсыздыгынан мамлекети-
биз бул тармакты колдон чыгарып 
жиберишип, нечендеген иштетилип 
жаткан кендердин убактылуу ээле-
ри экологияга эбегейсиз зыян алып 
келишїїдє. Ошондуктан, кеменгер 
Їсєнгазы Асаналиевич бул тармак-
ка кесипкєй адистер, окумуштуулар 
керек экенин жакшы билгендиктен, 
єз учурунда чуркап жїрїп тoo-кен 
геология институтун ачууга жетиш-
кен. Бул жаўы окуу жайын тїптєп, 
єзї аны жетектеп, пайдубалын тї-
зїп койгон кезде, агайыбыздан биз 
айрылып калдык. Кєзї єткєндєн ки-
йин институттун жамааты жолдомо 
берип, институтка Їсєнгазы Асана-
лиевдин ысымы ыйгарылган.

Мамлекетибизде азыркы учурда 
алгылыктуу иштер жасалууда. “Кум-
тєр” алтын кенин мамлекет колуна 
алып иштетїїдє. Мына жергебиз-
де туруктуулук орногону, элибиз-
де жай турмуш єкїм сїрїп, ар ким 
єз турмушунун арабасы менен алек. 
Элдин биринчи муктаждыгы болгон 
отун энергетика саясаты калыпта-
нып, электроэнергия, газ муктаж-
дыгыбыз чечилип калды. Иш сапар 
менен Нарынга, Ысык-Кєлїбїзгє ба-
рып келгиче, бузулган жолдор кєп-
кє кєзгє элестеп турчу эле, жолдо-
рубуз оўолгону келген туристтерден 
да уялбай калбадыкпы. Канчалаган 
бала бакча, мектептер курулуп, иш-
ке берилїїдє. Мамлекетибизде ту-
рак жай маселеси боюнча да алгы-
лыктуу иштер жасалып жатат. Ас-
кер кызматкерлерине їйлєр салы-
нып берилїїдє, “Маданият шаарча-
сына” жер бєлїнїп, маданият кыз-
маткерлерине турак жайлар салын-
ганы турат. Билим берїї тармагында 
да далай жакшы реформалар жїргї-
зїлїїдє. Ошол жакшы реформалар-
дын катарында Кыргыз мамлекеттик 
тoo-кен университети кайрадан ка-
лыбына келтирилип, єзїнїн татык-
туу ордун алды. Бул реформа мезгил 
талабы экенин кантип тана алабыз.

Залкар жазуучу Аалы Токомбаев 
айтып кеткендей: “Ємїр бизден єтїп 
кетсе, эл эмгектен эскерсин!” - де-
мекчи, Їсєнгазы Асаналиевич салып 
кеткен чыйыр жол тебелендиде кал-
байт деген ишенимдемин.

Акылбек МАРАЛБАЕВ, 
академик Ї.Асаналиев 

атындагы 
Кыргыз мамлекеттик 

геология, тоо-кен 
иши жана жаратылыш 

ресурстарын 
єздєштїрїї университетинин 

ректору, 
г.-м.и.к., доцент

Ата тегиўди биле жїр!

БИРНАЗАР БИЙДИН БЕШИНЧИ УРПАГЫ 
АКАДЕМИК ЇСЄНГАЗЫ АСАНАЛИЕВ

(7-ноябрь тарых жана ата-
бабаларды эскерїї кїнїнє 

арналат)

Кайтса кана, кайран улук асыл жандар,

Кадырын билген калктын анык алптар,

Кайрадан бир кайрылып, келишсечи,

Калыгул, Кыдыр Аке, Тилекматтар!

Карайлап їмїт єчїп, кїўгїрт таўдар,

Карааныўа зар болушат азыр жандар.

Кайра бир жаралсачы нурдай жаркып,

Кадырын билген элдин Бирназарлар.
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Элет турмушу

КЄК-БЕЛДИН 
ТАРЫХЫ

Ош облусунун Ноокат райо-
нундагы Кєк-Бел айыл єкмєтї 
Фергана єрєєнїнїн тоо жагын-
да, Ноокаттын чыгыш тарабында 
жайгашкан. Деўиз деўгээлинен 
1853 метр бийиктикте турат. Ра-
йондун борборунан 27 км алыс-
тыкта жайгашкан. Калкынын са-
ны 8000ге жетет.

2002-жылы 20-февралда Кыр-
гыз Республикасынын Прези-
дентинин Жарлыгы менен На-
сирдин Исанов атындагы айыл 
єкмєтїнєн бєлїнїп, Кєк-Бел 
айыл єкмєтї деп аталып калат. 
1902-жылы орустар тарабынан 
негизделген жана орус эли оту-
рукташып, дан эгишип, мал ба-
гышып, оокаттарын єткєрїшїп 
келишкен. Ал эми жергилик-
тїї жашоочулар болсо, кокту-
колоттордо, уруу-урууга бєлї-
нїшїп, буудай, арпа, таруу эги-
шип, мал чарбасы менен эмгекте-
нишип жашоо кечиришкен. 

1927-жылы Кыргыз АССРинин 
Борбордук Аткаруу Комитети-
нин тєрагасы Абдыкадыр Ороз-
беков жетектеген мамлекеттик 
уюштуруу комиссиясы тарабы-
нан республиканын тїштїгїндє-
гї биринчи совхозду Кєк-Белде 
уюштуруп кеткендигин айтып 
кетмекчибиз.

Кыргыз Республикасынын би-
ринчи премьер-министри Насир-
дин Исанов, жазуучу жана жур-
налист Эсенбай Калдаров, жур-
налист Жылдыз Бороева жана 
башка инсандардын ысымда-
рын сыймык менен атоого болот.

ЭМГЕКЧИЛ ЭЛ
Кєк-Бел айыл аймагындагы 

суу барбаган айылдарга кир-
пичтен салынган тамдар кооз кє-
рїнїп, айылдын ажарын ачып, 

кєрк берип турат. 
Жаўы конуштарда 
жашаган калкка 
айыл єкмєтїнїн 
жетекчилиги та-

рабынан электр мамыча-
лары орнотулуп, чубал-
гылары тартылып, кєчє-
лєр жарыктандырылган. 
Кєк-Бел айыл аймагында 
кичи ишканалар болбо-
гондуктан, жаштар Рос-
сияга їй-бїлєсїн багуу 
їчїн иштєєгє кетишкен. 
Алар ата-энесин багуу ме-
нен бирге тамдарды да са-
лышып жаткандыктары-
на кїбє болдук. Сууну та-
шып келишип їй курган 
айылдын эли эмгекчил 
экендигине ынандык.

СУУ БОЛСО – 
ЖАШОО 
УЛАНАТ

Ноокат районундагы Кєк-Бел 
айыл єкмєтї республикалык 
“Таза суу” программасына кир-
гизилген. Тендерден утуп чык-
кан «Азия курулуш» компания-
сынын жамааты учурда куру-
луш иштерин жїргїзїп жаты-
шат. Азыркы кїндє 3 кєчєгє суу 
эсептегич счетчиктер киргизил-
ди. Ошондой эле 2023-жылга че-
йин 46 млн сомдук таза суу куру-
луш иштерин жїргїзїшєт. Союз 
мезгилинде курулган эскирген 
суу тїтїкчєлєрїнїн ордуна жаўы 
суу тїтїкчєлєрїн орнотушуп, ар 
бир їйгє суу тїтїкчєлєрїн кир-
гизїїнїн аракетинде болушууда. 

Быйылкы жылы жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен жаўы ко-
нуштарга суу чыгарылды. Бирок 
акча каражаттын тартыштыгы-
нан 25 млн сомдук долбоор жа-
салып, жергиликтїї бюджеттин 
эсебинен 5 млн сомдук акча ка-
ражаты бєлїндї.

Ак-Буура дарыясынан суу тар-
тып келїї їчїн трубаларды са-
тып алышты.

КР Президентинин Ош облу-
сундагы ыйгарым укуктуу єкїлї 
З.Жамалдинов резервдик фонд-
дон 100 миў сом акча каража-
тын бєлїп берди. Скважина ка-
зылып, жергиликтїї бюджеттин 
эсебинен суу чыгарылды. Учур-
да айылдын калкы булактан кел-
ген сууну ичишїїдє. Быйылкы 
жыл кургакчыл болгондуктан, 
Кєк-Белдин эли сууга єтє мук-
таж болушту.

КЫШ КАМЫН
КЄРГЄН 
ЭЛЕТТИКТЕР

Айыл єкмєтї тарабынан мек-
тептерди, балдар бакчаларын кє-
мїр менен камсыздоо жагы кам-
кордукка алынган. Кємїрдїн 1 
тоннасын 3000 сомдон ашыр-
боо боюнча КР Президентинин 
Ош облусундагы ыйгарым укук-
туу єкїлї З.Жамалдинов, Ноо-
кат райондук мамлекеттик ад-
министрациясынын башчысы – 
аким Д.Иманалиев тарабынан 

жыйындарда айтылып келе жа-
тат. Кємїрдї Бел-Алма кенинен 
алышат. Мектептер жана балдар 
бакчалары кємїр менен камсыз 
болушту.

Жеке ишкер Абибилла Раев 
айылга 4 жылдык башталгыч 
мектеп куруп берип, элдин ал-
кышына арзыды. Айыл єкмєтї 
тарабынан эмеректер алынып 
берилди. ПРООН тарабынан 
кєчкїлєрдї алдын алуу макса-
тында кєчєттєрдї эгишип, тос-
молорду тосушту. АРИС уюму 
тарабынан Н.Исанов атында-
гы орто мектебине кїнєскана 
курулду.

Стимулдаштырылган грант ар-
кылуу 60 орундуу бала бакчасы 
курулуп, ишке кирди.

КЄЎЇЛДЇ 
ЄЙЇГЄН 
КЄЙГЄЙЛЄР

Ноокат – Кєк-Бел автожо-
лунун абалы жашоочулардын 
жїрєгїн оорутуп, кєўїлїн єйїп 
келе жатат. «Хова» їлгїсїндє-
гї кємїр ташыган автомашина-
лар Папан – Ноокат жолун тал-
калап бїтїштї. Элдин талабы 
- жогору жактагылар мїмкїн 
болсо биз жашаган айылдын 
жолуна кєўїл бєлїшїп, оўдоп 
беришсе дешет, - айылдын жа-
шоочулары. Кичи-Алайга кет-
кен линияда да электр энергия-
сы тез-тез єчїп турат.

НАСИРДИН ИСАНОВДУН 
ЫСЫМЫНДАГЫ 
МЕКТЕПТЕ

Ош облусунун Ноокат районун-
дагы Кєк-Бел айыл єкмєтїнїн ай-
магында Насирдин Исанов атын-
дагы орто мектеп бар. Мектептин 
директору Элмира Жаанбаева єзї-
нїн билимин, тажрыйбасын жум-
шап эмгектенип келе жатат. Эмгек 
жамааты «Интерактивдїї усул-
дарды колдонуу менен заман тала-
бына ылайык окуучуларга сапат-
туу билим, татыктуу тарбия бе-
рїїнїн» їстїндє иштешет.

Окуу-тарбия процессинде за-
манбап технологияларды пай-
далануу аркылуу окутуунун бас-
кычтарына, талаптарына жооп 
берїїчї сапаттуу билим жана 
тарбия берїї менен компетент-
тїї инсанды окутуп, тарбиялап 
чыгаруу болуп эсептелет. Мек-
тепте окуучулардын олимпиа-
дада ЖРТ кєрсєткїчтєрї єсїїдє. 
Окуучулар «Биз ХХI кылымдын 
интеллектуалдары» сынагынан 
соў, республикалык сынакка ба-
рып катышып келишти. «Манас 
таануу» интеллектуалдык сына-
гына катышып, райондо байге-
лїї орунга ээ болушту. Мектепте 
Н.Исановдун мемориалдык музе-
йи бар. Мектеп эл аралык уюм-
дар менен тыгыз иштешет. 35 
мугалим 480 окуучуга татыктуу 
тарбия жана билим беришїїдє.

Бурма ЫСАКОВА, 
Ош облусу

ЄЗГЄРГЄН ЖЕР – ЄСКЄН ЭЛ
Асылбек Айткулов - Ош облусунун Ноокат районундагы Кєк-
Бел айыл єкмєтїнїн башчысы. Эл менен тыгыз иштешип, 
кєйгєйлєрїн чечїї їстїндє тыным албай иштеп келе 
жатат. Ошону менен бирге жамааттын ынтымагын бекем 
сактоо менен кызматкерлердин так иштєєсїн талап 
кылат. Мында жооптуу катчы Жумагїл Тороканова, башкы 
эсепчи Шергазы Дадабаев, социалдык кызматкер Назарбек 
Караев, жер адиси Шабданбек Шерматов, аскердик каттоо 
бєлїмїнїн башчысы Рашидбек Байтокоев жана башка 
кызматкерлер эмгектенишет.
Айыл  аймагында 2 толук, 1 толук эмес, 1 башталгыч 
мектеп, 2 ФАП, 1 бала бакча бар. Почта бєлїмї, 
«Тез жардам» машинасы калктын кызматында.

Кєк-Бел айыл єкмєтїндє эмгектенген кызматкерлердин тобу

Кєк-Бел аймагындагы балдар бакчасы Н.Исанов атындагы орто мектептин мугалимдери

Арзыбек Кожошев жана 
Асылбек Айткулов
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ЧЫРМАЛЫШКАН 
КОРРУПЦИЯ

Кыш каары менен бетме-бет 
келип, калкты электр энергия-
сы, кємїр менен камсыз кылуу 
маселеси кїн тартибинде тур-
ган чак. Суунун башында, кєп-
тєгєн кємїр кендерине ээ бо-
луп туруп бул маселе эгемендик 
жылдарынан бери эле курч бой-
дон калууда. Тыштан келген кре-
дит, гранттардын кєбї ушул тар-
макка жумшалып келсе да дегеле 
бул тармак єнїгє албай койду. 30 
жыл ичинде электр энергиясына 
тарифтер улам єзгєрїп, мезгил-
мезгили менен кєтєрїлїп келди. 
Бирок энергетика тармагы эч бир 
ордунан кєтєрїлє албай койгон 
сыяктанат. Болбосо эмнеге жыл 
сайын эле калкты энергия ме-
нен камсыздоо кєйгєйїнєн ку-
тула албай келебиз? Дегеле эге-
мендиктин 30 жылдыгынын ара-
лыгында качан калкты шайма-
шай энергия менен камсыз кыл-
ган кїнїбїз болгонун эстей де-
ле албайсыў. Кємїрдї, атїгїл 
электр энергиясын да тыштан 
ташып келбеген учурубуз жок 
болуш керек. Энергия ресурста-
ры, кємїрдїн запасы жагынан 
жараткан бизди кур калтырган 
эмес. Бирок колдо ушунча бай-
лыгыбыз туруп єзїбїздї єзїбїз 
камсыз кыла албай койдук. Му-
нун эў эле башкы себеби биздин 
коомубузга бекем орночок алган 
- чырмалышкан коррупция. Кор-
рупция биздин жашоо образы-
быздын “бренди” сыяктуу эле бо-
луп калды десек аша чапкандык 
болбойт. 

УУРУЛУКТА НЫСАП 
БОЛМОК БЕЛЕ

Президент Садыр Жапаров 
фейсбуктагы баракчасына энер-
гетика тармагында тїзїлгєн абал 
боюнча пикирин айтып, мур-
да электр энергиясы тыштан 5 
сомдон сатылып келип, калкка 
77 тыйындан берилгенин айт-
ты. Мамлекет башчысы белги-
легендей “5 сом” кагаздагы баа 
экендиги, чыныгы сатып алуу 
баасы андай эместигин тїшї-
нїї анчалык деле кыйын эмес. 
Учурда 1 квт электр энергиясы 
2 сомдун тегерегиндеги баада 

импорттолуп келип жатат. Ушул 
жерде суроо туулбай койбойт. 
Мурда 5 сомдон саткан кошуна-
лар кантип эле эми 2 сомдон са-
тып калсын?! Мамлекеттин, эл-
дин эсебинен єз чєнтєгїн тол-
турган “жеп-жутарлардын” сєлє-
кєтї кєз алдыга тартылат... Мы-
на ушундай жолдор менен жа-
салма карыздарыбыз уламдан-
улам єсїп отуруп, бїгїн бюд-
жетке очойгон оорчулук келти-
рип турат. Ошондой эле эгемен-
дик жылдарында алынган кре-
диттердин ичинен натыйжа-
сын берген долбоорлор саналуу 
эле. Ал эми жыйынтыгы белги-
сиз, кумга сиўгендей жок бол-
гон кредиттик каражаттардын 
кєлємї андан ашса ашат, бирок 
кемибейт. Єз милдетимди аби-
йир менен аткарып, элге пайда-
луу иш кылайын деп жаратуучу-
лук менен алектенбей, ГЭСтерди 
курбай єз кызыкчылыгын єй-
дє койгон “жеп-жутарлардын” 
айынан ушул абалга келдик. 
Канча “мен” деген адамдар бул 
тармактын башына келип, кооз 
сєздєрдї айтып келишти. Би-
рок мамлекет баягы эле “сын-
ган тепшиси” менен кала берди. 
Адамда мекенчилдик, ыйман, 
уят-сыйыт деген болбосо жооп-
керчиликти эч убакта сезбейт. 
Тилекке каршы, ушундай адам-
дар кызматтан-кызматка котору-
луп, алмашкыс, табылгыс кадр 
болуп келишпедиби. Мындай кє-
рїнїш чындыгында бардык тар-
макта эле орун алды. 

КЄМЇРДЄГЇ КЄЗ 
БОЁМОЧУЛУК

Мамлекет башчысы фейс-
буктагы акыркы билдирїїсїн-
дє кємїр маселесинде кантип 
кєз боёмочулук болуп жатка-
нын да айтты. Ал коррупцияны 
жок кылуу боюнча иштер жї-
рїп жатканын белгилеп, Балык-
чыдагы кампадан кємїргє кум 
аралыштырып, Кара-Кечеден 
баштап “Бишкек ЖЭБге” чейин-
килер андан тїшкєн пайданы 
бєлїшїп турушканын, бул ишке 
тиешеси барлар камакка алын-
ганын билдирди. Коррупция-
нын чырмалышып калганынын 
бир далили ушул десек болот. 
Болбосо ЖЭБ мындай сапаты 
талапка жооп бербеген кємїр-
дї кабыл албашы керек болчу. 
“Кыргызкємїр” мамлекеттик 
ишканасынын маалымат кат-
чысы Жийде Зоотбекованын ай-
тымында ЖЭБге кайсы ишкана-
дан ошондой кємїр келип жат-
канын ЖЭБдеги лаборатория-
лык текшерїїнїн жыйынтыгы 
боюнча билсе болот. Анын ай-
тымында “Кыргызкємїр” мам-
лекеттик ишканасында кємїр-
дїн сапатын текшерїїчї лабо-
ратория жок. Биз анын сапатын 
да, баасын да кєзємєлдєй албай-
быз. Бааны жєнгє салуучу ата-
йын мамлекеттик мекеме бар 
эмеспи, - дейт ал. 

Жийде Зоотбекованын пики-
ринде ушул жылдын 14-октя-
брында болгон окуя боюнча 

Президент Садыр Жапаров кє-
мїр казуудагы “саботаж” деп 
жумшак айтты. “Биз 24 саат бою 
калкка кємїр берели деп иштеп 
жатканда камеранын чубалгы-
сын кесип, 3 экскаватордун мо-
торуна, кїйїїчї май куюучу ба-
гына кумшекер, туз салып ке-
тишти. Биз муну кыргыз элине 
кылган кара санатайлык, дивер-
сия катары кабыл алдык”, - дейт 
ишкананын маалымат катчысы. 

КОЖОЮН КИМ?.. 
Ишкана Кара-Кечеде кємїр 

казып керектєєчїлєргє жерин-
де коюлган баа боюнча жїк та-
шуучуларга жїктєп берет. Ал 
эми аны кайда жана канча баа-
да сатат ал ошол жїк ташуучу-
лардын єз иши. Ишкана кємїр 
казуучу же ташуучу фирмалар-
га эч кандай таасир эте албайт. 
Жогоруда айткандай кємїрдїн 
сапатына да кєзємєл кыла ал-
байт. Демек, “Кыргызкємїр” 
мамлекеттик ишканасы мам-
лекеттик деп аталганы менен 
башка кємїр казган жеке ком-
паниялардан эч деле айырма-
ланбайт экен. Тармактагы абал-
га таасир этїї їчїн ишканада 
белгилїї бир рычагдар болушу 
абзел. Кємїр казуу жана калк-
ты аны менен камсыздоо тарма-
гында белгилїї бир эрежелер-
дин, талаптардын сакталышы-
на кєзємєл болбосо абалдын єз-
гєрїшїн кїтїп болбойт. Албетте, 
бул тармакта да реформа жасалып, 

кємїр казуу тармагы жєнгє са-
лынат деген їмїт бар. Мамле-
кет башчысы айткандай корруп-
циялашып, чириген система-
ны тазалоо учуру келди. Садыр                                                          
Жапаровдун жаны ачып, элге 
маалымат берип жатышынын єзї 
мамлекет бул тармактагы абалды 
жєнгє салууну колго алып жат-
канынан кабар берет. 

МАМЛЕКЕТ ЄЗ 
КЄЗЄМЄЛЇНЄ АЛДЫ

Жакында эле Министрлер Ка-
бинетинин Тєрагасы Акылбек 
Жапаров Кара-Кече кенине ба-
рып, ал жердеги абал менен таа-
нышып, бул тармакка мамле-
кеттик колдоо болорун айтты. 
Ал эми 12-октябрда Министр-
лер Кабинетинин Тєрагасы кїз-
кыш жылытуу мезгилин єткєрїї 
боюнча республикалык штабдын 
жыйынын єткєрїп, аткаминер-
лерди калкты кємїр менен кам-
сыз кылуудагы жайбаракат иш-
терин сынга алды. Ал калк 100 
пайыз кємїр менен камсыз бо-
луусун талап кылып, 2 жума ара-
лыгында бардык аракеттерди кє-
рїп, абалды оўдоого убакыт бер-
ди. Андыктан мамлекет калкты 
кємїр менен камсыздоо маселе-
син кабыргасынан коюп, єз кєзє-
мєлїнє алды десек болот. 

“Кыргызкємїр” мамлекеттик 
ишканасынын маалымат кат-
чысы Жийде Зоотбекова учур-
да калкты кємїр менен камсыз 
кылууда кїндїз да, тїндє да ты-
нымсыз иштер жїрїп жатканын 
билдирди. “Ишкананын єзїнїн 
жїк ташуучу машиналары, ай-
доочулары, атїгїл отун кампа-
сы да жок. Бирок кїнїнє 300-400 
машинага кємїр жїктєп жєнєтїп 
жатабыз. Алар кайсыл жакка та-
шыйт жана канча баада сатат биз 
буга таасир эте албайбыз. ЖЭБ-
ге коридор ачылган, ал жакка та-
шыйм дегендер да ташып жаты-
шат. Биздин милдет – жеринде 
сатуу баасы менен машиналарга 
жїктєп берїї болуп саналат. Же-
риндеги баасы – 1300 сом. Был-
тыр да, мурдагы жылы да ушун-
дай эле баа болгон”, - дейт Жий-
де Зоотбекова.

 
Бегим ТУРДАЛИЕВА

Кыш суугу їшїтпєсїн

“КАРА АЛТЫН” МЕНЕН КАМСЫЗДОО 
МАСЕЛЕСИ КЄЎЇЛ БОРБОРУНДА

МЇЛКЇН 
КАМСЫЗДАНДЫРГАНДАРДЫН 
САНЫ ЭКИ ЭСЕ КЄБЄЙДЇ

Улуттук статистика комитетинин маа-
лыматына таянсак, єлкєдє мїлкїн кам-
сыздандыргандардын кєбї жеке тараптар 
болууда. Эсептєєлєр боюнча 1-октябрга 
карата єлкєдє иш алып барган 14 кам-
сыздандыруу компаниясы менен 177 миў 
келишим тїзїлгєн. Бул єткєн жылдын 
тиешелїї мезгилине караганда 1,7 эсе-
ге кєп. 

ЭЛЕКТРОНДУК МАЛ 
КАТТОО ЖЇРЇП ЖАТАТ

Єлкєдє тамак-аш коопсуздугун кам-
сыздоо максатында мал каттоонун (иден-
тификация) электрондук тїрї жїрїп жа-
тат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасы-
нын Айыл чарба министрлигинин ветери-
нардык жана фитосанитардык коопсуздук 
боюнча инспекциясы билдирди. Маалы-
матка таянсак, єлкєдє 1 жарым миллион-
дон ашуун уй электрондук каттоодон єт-
кєрїлдї. 

АЙЫМ ИШКЕРЛЕР 
КОЛДООГО АЛЫНАТ

Ekonomist.kg финансылык басылмасы 
Европа реконструкциялоо жана єнїктї-
рїї банкы алдыўкы беш жылда аялдар 
башкарган компанияларды колдоо їчїн 
12 млн доллар насыя берїїнї пландап 
жаткандыгын жазып чыкты. Маалыматта 
мындан тышкары Европа реконструкция-
лоо жана аталган банк Борбор Азия єл-
кєлєрїнє аялдар жетектеген ишканалар 

їчїн 114 млн доллар берїїнї мерчемдеп 
жатканы айтылат. 

IT-ТАРМАГЫНДА ИШТЕГЕНДЕРДИН 
САНЫ 76%ГА ЄСТЇ

Бул тууралуу Санариптик єнїктї-
рїї министри Дастан Догоев билдирди. 
Анын айтымында Кыргыз Республика-
сында 2021-жылдын їчїнчї чейрегинин 
жыйынтыгында IT-индустриясынын ки-
решеси мурдагы жылдарга салыштырма-
луу 67 пайызга жогорулап, тармак тездик 
менен єсїї ыргагына тїштї. 

ВИРУСТАН 5,1 МИЛЛИОНДОН 
АШУУН АДАМ КАЗА БОЛДУ

Акыркы їч сутка аралыгында дїйнєдє 
коронавирус илдетин жугузуп алгандар-
дын саны 1 млн 464 миў 815 адамды тїз-
дї. Ал эми пандемиянын башынан тартып 
жер жїзїндє 257 млн 520 миў 992 адамдан 
вирус аныкталган. Ооругандардын саны 
боюнча алгачкы орундарда АКШ, Индия 

жана Бразилия турат. Каза болгондордун 
жалпы саны 5 млн 150 миў 520 адамга 
жетти. Ал эми Кыргыз Республикасын-
да пандемия башталгандан бери 182 миў 
884 адамдан коронавирус тастыкталган. 
Алардын ичинен 177 миў 499 киши са-
кайып чыкса, 2 миў 727 адам каза болду.

АЗ КАМСЫЗДАРГА 
ЖАРДАМ БЕРИЛЕТ

Кыргыз Республикасынын эмгек, со-
циалдык камсыздоо жана миграция ми-
нистри Кудайберген Базарбаевдин тап-
шырмасы менен калктын аярлуу катма-
рына жардам кєрсєтїї максатында рес-
публика боюнча муктаждардын тизмеси 
тїзїлєт. Министрликтин маалыматына 
ылайык Бишкек шаарында жардам алуу 
їчїн 4 000 адамдан арыз тїшкєн. 3 700 
жаранга 18,6 миллион сом жардам берил-
ген. Кудайберген Базарбаев мындан тыш-
кары республика боюнча татаал шартта 
жашап, кирешеси тємєнкї чекте болгон 
жарандарга кємїр менен жардам берїї 
керектигин билдирди. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ 
БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА 

ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 
ЖЄНЇНДЄГЇ АТ-БАШЫ, СУЗАК, КАРА-СУУ ЖАНА АЛАЙ АЙМАКТЫК 
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æº-

í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí  20-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïó-
òàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãè-
ëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áå-
ðåíåñèíå ûëàéûê Àò-Áàøû, Ñóçàê, Êàðà-Ñóó æàíà Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèê-
ò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó æàíà áîø 
êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå  ºòêºð¿ï áåð¿¿ æº-
í¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.  «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó 
æºí¿íäº»  Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Àò-Áàøû, Ñóçàê, Êàðà-Ñóó æàíà Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åø-

òåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó 
áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

2. Àò-Áàøû, Ñóçàê, Êàðà-Ñóó æàíà Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñº-
ò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêº-
ð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿, óøóë òîê-
òîì æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï, àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

4. Àò-Áàøû, Ñóçàê, Êàðà-Ñóó æàíà Àëàé àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿-
áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí.    

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

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í.

7. 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., 2021-æûëäûí 8-íîÿáðû, ¹781

СУЗАК ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 
КУРАМЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ 

ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Ñóçàê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ êàçà áîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàíà Ñóçàê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿í¿í 
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçûíûí íå-
ãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíå-
ñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êî-
ìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áå-
êèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êî-
ìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáî-
ñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Ñóçàê îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºç-

ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Äóéøî êûçû Àéãåðèì æàíà Òàãàåâ Ãóëàìãàïûð êîìèññèÿíûí êóðà-

ìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- Ñóçàê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Èáðàãèìîâ 

Òóðãóíáàé æàíà Àñàíîâà Àíèïà êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 5-íîÿáðû, ¹777

ЧЇЙ ОБЛУСУНУН СОКУЛУК РАЙОНУНУН №7241, №7225, №7417, №7268, ОШ 
ОБЛУСУНУН АЛАЙ РАЙОНУНУН №5442, №5142, №5133, АРАВАН РАЙОНУНУН 

№5518, БАТКЕН ОБЛУСУНУН КАДАМЖАЙ РАЙОНУНУН №8126, №8127, 
№8136 ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАРЫНЫН ДАРЕКТЕРИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
Ñîêóëóê, Àëàé, Àðàâàí æàíà Êàäàìæàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ¹7241, ¹7225, ¹7417, 

¹7268, ¹5442, ¹5142, ¹5133, ¹5518, ¹8126, ¹8127, ¹8136 øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíûí èìàðàòòà-
ðûíûí êàíààòòàíäûðàðëûê ýìåñ àáàëûíà áàéëàíûøòóó äàðåêòåðèí ºçãºðò¿¿ æºí¿íäº ñóíóøòàðäûí 
íåãèçèíäå, îøîíäîé ýëå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 
1-áºë¿ã¿í¿í  2, 4-ïóíêòàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 20-ÿíâàðûíäàãû  ¹4 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî 
îêðóãäàðû ìåíåí øàéëîî ó÷àñòîêòîðóíóí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áàøêàðóó òàðòèáè æºí¿í-
äº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ¹7241 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Ôðóíçå àéûëûíûí êëó-

áóíóí èìàðàòûíàí Ôðóíçå àéûëûíûí ¹1 îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.
2.  ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ¹7225 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Æàíãàðà÷ àéûëûíûí Æå-

òèêàøêàåâà àòûíäàãû îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíàí Æàíãàðà÷ àéûëûíûí êëóáäóí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.
3.  ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ¹7417 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Âîåííî-Àíòîíîâêà àéû-

ëûíûí «Ðàññâåò» ÀÊ× êëóáóíóí èìàðàòûíàí Âîåííî-Àíòîíîâêà àéûëûíûí «Ñóëòàí Õîë» òîéêàíà-
íûí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

4. ×¿é îáëóñóíóí Ñîêóëóê ðàéîíóíóí ¹7268 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Êàìûøàíîâêà àéûëûíûí 
êëóáóíóí èìàðàòûíàí Êàìûøàíîâêà àéûëûíûí îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

5. Îø îáëóñóíóí Àëàé ðàéîíóíóí ¹5442 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Ñàðû-Ìîãîë àéûëûíûí  
ñïîðò çàëûíàí Ñàðû-Ìîãîë àéûëûíûí ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

6. Îø îáëóñóíóí Àëàé ðàéîíóíóí ¹5142 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Àðïà-Òåêòèð àéûëûíûí ìà-
äàíèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíàí Àðïà-Òåêòèð àéûëûíûí ¹24 îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

7. Îø îáëóñóíóí Àëàé ðàéîíóíóí ¹5133 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Ñîãîíäó àéûëûíûí ìàäà-
íèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíàí Ñîãîíäó àéûëûíûí êèòåïêàíàíûí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

8. Îø îáëóñóíóí Àðàâàí ðàéîíóíóí ¹5518 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Ìàíãûò àéûëûíûí ìàäà-
íèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíàí Ìàíãûò àéûëûíûí ÔÀÏ èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

9. Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Êàäàìæàé øààðûíûí ñïîðò çàëûíûí èìàðàòûíàí Êà-
äàìæàé øààðûíûí ÐÝÒ èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

10. Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí Êàäàìæàé øààðûíûí Æ. Ìàìàæàíîâ àòûíäàãû ìàäà-
íèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíàí Êàäàìæàé øààðûíûí ñóðìà ÷ûãàðãàí êîìáèíàòûíûí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

11. Áàòêåí îáëóñóíóí Êàäàìæàé ðàéîíóíóí ¹8136 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Àêòóðàïàê àéû-
ëûíûí Ø. Æýýíáàåâ àòûíäàãû îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíàí Àêòóðàïàê àéûëûíûí êëóáóíóí èìàðà-
òûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

2. Ñîêóëóê, Àëàé, Àðàâàí æàíà Êàäàìæàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à 
áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàðäûí àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíûí äàðåê-
òåðè ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿ òóóðàëóó ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.  

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

4. 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., 2021-æûëäûí 8-íîÿáðû, ¹780

ТАЛАС ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 
ЖАНА НООКЕН АЙМАКТЫК  ШАЙЛОО 

КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМДАРЫНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Òàëàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí æàíà Íîîêåí àéìàêòûê  øàé-
ëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí êóðàìäà-
ðûíàí ÷ûãàðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó 
Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿ-
ëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû-
íûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèë-
ãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñó-
íà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Òàëàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºç-

ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Àçèìáàåâà Ãóëüíàðà Òîêóøîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãà-

ðûëñûí;
- Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Ñàäûðáàåâà 

×îëïîí Ûðûçáåêîâíà êèðãèçèëñèí.
2. Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé 

ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Êóðìàíêóëîâ Àêûëáåê Áåãìàòîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷û-

ãàðûëñûí;
- Áåêæàíîâ Äàèðáåê êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- Êàðèìîâà Ãóëèçà Àøèðàëèåâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãà-

ðûëñûí;
- Çóëóìáåêîâà Äèíàðà Æàíûøîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷û-

ãàðûëñûí;
- Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí:
- Àõìåäîâ Ìóðîäáåê Ìàõàìàäîâè÷;  
- Íàçàðîâ Íóðëàí Òîêòîðáàåâè÷;
- Ðàèìáåðäèåâ Òóðäàëè;
- Èðèñàëèåâ Àêïàðàëè Àëòûìûøîâè÷ Íîîêåí àéìàêòûê øàéëîî êî-

ìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.
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 àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâ-
ãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 8-íîÿáðû, ¹782



2021-жылдын  23-ноябры16
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ 
БИР ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА 

ТОКТОТУУ ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ 
КЕЎЕШТЕРДИН ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ 

ЖЄНЇНДЄГЇ НАРЫН ШААРДЫК, БАТКЕН ЖАНА СОКУЛУК АЙМАКТЫК 
ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН ЧЕЧИМДЕРИН БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ
«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æº-

í¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïó-
òàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåð-
ãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 
52-áåðåíåñèíå ûëàéûê Íàðûí øààðäûê, Áàòêåí æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòî-
òóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåð-
ëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí. «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñ-
òèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåð-
äèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå ûëà-
éûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Íàðûí øààðäûê, Áàòêåí æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîê-
òîòóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí. 

2. Íàðûí øààðäûê, Áàòêåí æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºð-
ñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå 
æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåð-
ëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí. 

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿, óøóë òîê-
òîì æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï, àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

4. Íàðûí øààðäûê, Áàòêåí æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ë-
ãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðûí êàòòàñûí æàíà àëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äº-
ã¿ ê¿áºë¿êòºðä¿ æàíà òºø áåëãèëåðäè òàïøûðñûí. 

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

6. Áóë òîêòîìäóí êº÷¿ðìºñ¿ òèåøåë¿¿ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíà æàíà æåðãèëèêò¿¿ êå-
¢åøòåðãå æºíºò¿ëñ¿í. 

7. 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., 2021-æûëäûí 15-íîÿáðû, ¹787

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 

áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí
2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû 

¹787 òîêòîìóíóí 1-òèðêåìåñè

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóëãàí
æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Äåïóòàòòûê ûéãàðûì 
óêóêòàðû ìººíºò¿íºí ìóðäà 

òîêòîòóëãàí æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí

Ô.À.À.

Ûéãàðûì 
óêóãóíóí 

òîêòîòóëóøóíóí 
ñåáåáè

Äåïóòàòòûí 
ûéãàðûì óêóêòàðûí 
ìººíºò¿íºí ìóðäà 
òîêòîòóó áîþí÷à 

ÀØÊíûí ÷å÷èìèíèí 
¹ æàíà äàòàñû

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí øààðû 

1. Íàðûí øààðäûê
Òîêòîðàëèåâ Àëòûíáåê 
Ûñìàíîâè÷ (¹2) («Óëóó 

Êûðãûçñòàí» äåï. ôðàêöèÿñû)

ªç àðûçû ¹69,
06.11.2021-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó 

2 Àê-Òàòûð 
àéûëäûê

Ãàïàíîâ Àëòûíáåê 
Àáäèïàòòàåâè÷

ªç àðûçû ¹31,
05.11.2021-æ.

×¿é îáëóñó

Ñîêóëóê ðàéîíó 

3 Ê¿íòóó  àéûëäûê Ìàìûðáàåâà Àëèÿ 
Àíäàøáåêîâíà

ªç àðûçû ¹32,
13.11.2021-æ.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí

2021-æûëäûí 15-íîÿáðûíäàãû
¹787 òîêòîìóíóí 2-òèðêåìåñè

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàéëàíãàí äåïóòàòòàðû 
äåï òààíûëãàí òàëàïêåðëåðäèí òèçìåñè

¹
Æåðãèëèêò¿¿ 
êå¢åøòåðäèí 
àòàëûøòàðû

Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòèí 
êèéèíêè øàéëàíãàí 
äåïóòàòûíûí Ô.À.À.

Èøòåãåí 
æåðè, ýýëåãåí 

êûçìàòû

Áîø êàëãàí 
äåïóòàòòûê 

ìàíäàòòû ûéãàðóó 
áîþí÷à ÀØÊíûí 

÷å÷èìè

Íàðûí îáëóñó

Íàðûí øààðû  

1. Íàðûí øààðäûê
Æàìàíîâ Èëè÷áåê 

Êàäûðêóëîâè÷ (¹7) («Óëóó 
Êûðãûçñòàí» ñ/ï) 

Æåêå èøêåð ¹70,
10.11.2021-æ.

Áàòêåí îáëóñó

Áàòêåí ðàéîíó 

2 Àê-Òàòûð 
àéûëäûê Êàäûðîâ Íóðãàçû Àççàìáàåâè÷ Óáàêòûëóó 

èøòåáåéò
¹31,

05.11.2021-æ.

×¿é îáëóñó

Ñîêóëóê ðàéîíó 

3 Ê¿íòóó àéûëäûê Àáäûëäàåâà Êóëñèÿ Àïàñîâíà Óáàêòûëóó 
èøòåáåéò

¹32,
13.11.2021-æ.

ЛЕНИН, БИРИНЧИ МАЙ, ОКТЯБРЬ ЖАНА СВЕРДЛОВ 
ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫНЫН 

КУРАМДАРЫНА ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

Ëåíèí, Áèðèí÷è ìàé, Îêòÿáðü æàíà Ñâåðäëîâ îêðóãäóê øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðûíûí ì¿÷ºëºð¿í¿í øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí êóðàìäàðûíàí ÷ûãà-
ðóó æºí¿íäº àðûçäàðûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçè-
äåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí 
øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
12-áåðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºò-
êºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî 
êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí 
ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Ëåíèí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-

ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Ìàëòàåâà Êóíäóñ Áåéøåíîâíà, Ñàòàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, Àòàí-

òàåâà Àòûðêóëü Ñàäûêîâíà, Òàøèåâ Áàêàé Àíàðáåêîâè÷ æàíà Òóðñóíàëèåâ 
Ðóñëàí Ìóõàìåäîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Äæàìàíãóëîâ Ýðèê 
Ýñåíãóëîâè÷, Ñåëüïèåâ ×ûíãûç Òîé÷óáåêîâè÷, Äæîìàðòîâà Íàçãóëü Êàñûì-
áàåâíà, ×àëîâ Àçàìàò Îìóðáåêîâè÷ æàíà Òàáàëäèåâ Íóðëàí Ýðêèíáåêîâè÷ 
êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

2. Áèðèí÷è ìàé îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé 
ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- Ñûäûêîâà Àëòûíàé Áàêòûáåêîâíà, Àíçîð Àëìàç æàíà Ìàìàòêóëîâà Ðè-
ìà Êàëûñáàåâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Êåíæåøîâà Ãóëè-
ðà Ìåäåòáåêîâíà, ×àëìàøáåêîâ Óðìàò ×àëìàøáåêîâè÷ æàíà ¯ìºòêóëîâà 
Íóðæàìàë ¯ìºòêóëîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

3. Îêòÿáðü îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- Äåðáèøîâ Áîëîò Àáäèåâè÷, Êåðèìáåêîâ Êóáàíû÷áåê Ìîéíîêîâè÷ æàíà 
Ñóëòàíîâà Àéãåðèì Áàêòûáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Êà÷êûíáàé óóëó 
Æàíûáåê, Áàéñåðêååâ Ðóñëàí Òóðãåíáåêîâè÷ æàíà Àñàíáåêîâà Ýëüíóðà Êà-
ëûáåêîâíà êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

4. Ñâåðäëîâ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºç-
ãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

- Òàðàðååâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà, Ìàìáåòêåðèìîâà Ìèðãóë Øàéëîîáàåâíà æà-
íà Àëüìåíáàåâ Àëìàç Áîëîòáåêîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíåí Òóðãàíáàåâà Áà-
äàì Àçàìàòîâíà, Áîäîøåâ Òàëàíòáåê Òåìèðõàíîâè÷ æàíà Áîëîò óóëó Îìóð-
áåê êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-íîÿáðû, ¹784

БИШКЕК АЙМАКТЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН 
РЕЗЕРВИН ТОЛУКТОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
øàéëîî êîìèññèÿëàðû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí  
19-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíå ûëàéûê,  Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿ-
ñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí 
ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà, àéìàêòûê øàéëîî êîìèñèÿëàð-
äûí ðåçåðâäåðèíå êåëèï ò¿øêºí äîêóìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîï-
òóí 2021-æûëäûí 6-ñåíòÿáðûíäàãû ÷å÷èìèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
æàðàíäàðãà, ñàÿñèé ïàðòèÿëàðãà, êîîìäóê áèðèêìåëåðãå æàíà æåðãèëèêò¿¿ ºç 
àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíà (æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðãå) 
2021-æûëäûí 22-îêòÿáðûíäàãû êàéðûëóóñóíóí íåãèçèíäå, Áèøêåê àéìàêòûê 
øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå òàëàïêåðëåðäè êºðñºò¿¿ æºí¿íäº Áèøêåê 
øààðäûê êå¢åøèíèí æûéíàëûøûíûí òîêòîìäóí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå 1-òèðêåìåãå ûëà-
éûê ñàÿñèé ïàðòèÿñûíàí òàëàïêåð êèðãèçèëñèí.

2. Àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðäûí ðåçåðâäåðèíå êåëèï ò¿øêºí äîêó-
ìåíòòåðäè êàðîî áîþí÷à Æóìóø÷ó òîïòóí 2021-æûëäûí 6-íîÿáðäàãû ÷å÷è-
ìèíå ûëàéûê, Áèøêåê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ðåçåðâèíå æåðãè-
ëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãàíäàðûíûí òàëàïêåðëå-
ðè 2-òèðêåìåãå ûëàéûê êèðãèçèëñèí.

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

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

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 13-íîÿáðû, ¹783
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«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîíó äàéûíäîî 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 29-àâãóñòóíäàãû               
ÏÆ ¹370 Æàðëûãûíà ûëàéûê, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 10-áåðåíåñèí, «Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4, 8-áåðåíåëåðèí, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôå-
ðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2016-æûëäûí 9-íîÿáðûíäàãû ¹197 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóìäàãû 
ýë àðàëûê (÷åò ýëäèê) áàéêîî÷óëàðäûí èø òàðòèáè, ñòàòóñó æàíà ûéãàðûì óêóêòàðû æº-
í¿íäº» Æîáîíó æåòåê÷èëèêêå àëûï, êåëèï ò¿øêºí áèëäèð¿¿ëºðä¿í íåãèçèíäå Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Òºìºíê¿ äèïëîìàòèÿëûê ºê¿ë÷¿ë¿êòºðä¿í, ÷åò ìàìëåêåòòåðäèí øàéëîî êîìèññèÿ-
ëàðûíûí æàíà ýë àðàëûê óþìäàðäûí ºê¿ëäºð¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå-
¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäî ýë àðàëûê áàéêîî÷óëàð êàòàðû òèðêåìåãå ûëàéûê              
àêêðåäèòàöèÿëàíñûí:
• Ðåçèäåíöèÿñû Íóð-Ñóëòàí øààðûíäà æàéãàøêàí Òàèëàíä Êîðîëäóãóíóí Êûðãûç Ðåñ-

ïóáëèêàñûíäàãû Ýë÷èëèãè - 1;
• Èðàí Èñëàì Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû Ýë÷èëèãè - 2; 

• Ìàëüäèâ Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî êîìèññèÿñû - 3;
• Åâðîïà Êå¢åøèíèí Ïàðëàìåíòòèê Àññàìáëåÿñû - 14;
• ÅÊÊÓíóí Ïàðëàìåíòòèê àññàìáëåÿñû - 70;
• ÅÊÊÓíóí Äåìîêðàòèÿëûê èíñòèòóòòàð æàíà àäàì óêóêòàðû áþðîñó - 10;
• ÊÌØíûí Ïàðëàìåíòòåð àðàëûê àññàìáëåÿñû - 1; 
• ÆÊÊÓíóí Ïàðëàìåíòòèê àññàìáëåÿñû - 8;
• Ò¿ðê òèëä¿¿ ºëêºëºðä¿í Ïàðëàìåíòòèê àññàìáëåÿñû -19; 
• Èñëàì Êûçìàòòàøòûê Óþìó - 5; 
• Øàíõàé êûçìàòòàøòûê óþìó - 17; 
• Ò¿ðê ìàìëåêåòòåðèíèí óþìó - 9; 

2. Àêêðåäèòàöèÿëàíãàí ýë àðàëûê áàéêîî÷óëàðãà áåëãèëåíãåí ¿ëã¿äºã¿ ê¿áºë¿êòºð 
áåðèëñèí.

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

4. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû 
Í.×.Êîé÷óêååâãå æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 19-íîÿáðû, ¹788

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН 
ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДО ЭЛ АРАЛЫК БАЙКООЧУЛАРДЫ АККРЕДИТАЦИЯЛОО ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН
ТОКТОМУ

¹ Ê¿á. 
¹

Áàéêîî÷ó 
êºðñºò¿ëãºí ýë 

àðàëûê óþì
Ô.À.À. ªëêº Êûçìàò îðäó

1. 277. Ðåçèäåíöèÿñû 
Íóð-Ñóëòàí 
øààðûíäà 

æàéãàøêàí Òàèëàíä 
Êîðîëäóãóíóí 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû 

Ýë÷èëèãè

×àé÷àíà 
Âîíãñàêîðí

Òàèëàíä 
Êîðîëäóãó

Áèðèí÷è êàò÷û

2. 278. Èðàí Èñëàì 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû 

Ýë÷èëèãè

Õàðàçè Ñàèä Èðàí Èñëàì 
Ðåñïóáëèêàñû

Àòàéûí æàíà 
Ûéãàðûì óêóêòóó 

Ýë÷è

3. 279. Èðàí Èñëàì 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû 

Ýë÷èëèãè

Ðîñòàìèàí Òàãè Èðàí Èñëàì 
Ðåñïóáëèêàñû

Áèðèí÷è êå¢åø÷è

4. 280. Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

øàéëîî 
êîìèññèÿñû

Ìîõàìåä Àñèô Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÁØÊ ì¿÷ºñ¿

5. 281. Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

øàéëîî êîìèññèÿñû

Ìîõàìåä Çàõèð Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÁØÊ ì¿÷ºñ¿

6. 282. Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

øàéëîî êîìèññèÿñû

Õóñåéí Àæààí Ìàëüäèâ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñèñòåìàëûê 
àäìèíèñòðàòîð

7. 283. Åâðîïà Êå¢åøèíèí 
Ïàðëàìåíòòèê 
Àññàìáëåÿñû

Ãîäôðåé Àííà Óëóó Áðèòàíèÿ 
æàíà Ò¿íä¿ê 

Èðëàíäèÿíûí 
Áèðèêêåí 
Êîðîëäóãó

Øàéëîîãî áàéêîî 
æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà 
ïàðëàìåíòòåð 

àðàëûê 
êûçìàòòàøòûê 

áîþí÷à áºë¿ì¿í¿í 
æàðäàì÷ûñû

8. 284. ÅÊ ÏÀ Îäðàòñ 
Èâè-Òðèèí

Ýñòîíèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Øàéëîîãî áàéêîî 
æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà 
ïàðëàìåíòòåð 

àðàëûê 
êûçìàòòàøòûê 

áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû
9. 285. ÅÊ ÏÀ Ýñàíó Íèêîëàé Ìîëäîâà 

Ðåñïóáëèêàñû
Ìîëäîâà 

Ðåñïóáëèêàñûíûí 
þñòèöèÿ 

ìèíèñòðèíèí 
ìóðäàãû îðóí 
áàñàðû æàíà 

ïðåìüåð-ìèíèñòðäèí 
ìóðäàãû êå¢åø÷èñè

10. 286. ÅÊ ÏÀ Êóçíåöîâ 
Ñåðãåé 

Àíàòîëüåâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Åâðîïà Êå¢åøè, 
Âåíåöèÿ 

êîìèññèÿñû, áºë¿ì 
áàø÷ûñû

11. 287. ÅÊ ÏÀ Ãîìåç- Ðåéíî 
Âàðåëà Àíòîíèî

Èñïàíèÿ 
Êîðîëäóãó

Äåïóòàòòàðäûí 
êîíãðåññè

12. 288. ÅÊ ÏÀ Ñòîéêà Äèàíà Ðóìûíèÿ Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

13. 289. ÅÊ ÏÀ Äå Êóðñîí 
Éîëàí Ìàðè 
Àííà Æàêëèí 

Ãèñëýí

Ôðàíöèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóòòóê 
Àññàìáëåÿíûí 

äåïóòàòû

14. 290. ÅÊ ÏÀ Ðèáîëëà 
Àëüáåðòî

Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Èòàëèÿ 
ïàðëàìåíòèíèí 

äåïóòàòû
15. 291. ÅÊ ÏÀ Íèêóëåñêó- 

Òàãàðëàñ 
Êðèñòèàí- 
Àâãóñòèí

Ðóìûíèÿ Ðóìûíèÿíûí 
ñåíàòûíûí ñåíàòîðó

16. 292. ÅÊ ÏÀ Òðóñêîëàñêè 
Êøûøòîô

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåéìäèí 
ïàðëàìåíòèíèí 

äåïóòàòû
17. 293. ÅÊ ÏÀ Ìàñèóëèñ 

Êåñòóòèñ
Ëèòâà 

Ðåñïóáëèêàñû
Ñåéìäèí ì¿÷ºñ¿

18. 294. ÅÊ ÏÀ Ëåéò Ðàìîñ Ëóè Ïîðòóãàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

19. 295. ÅÊ ÏÀ Ëîïåç Àãðàñ 
Ïåðå

Àíäîððà 
Êíÿçäûãû

ÅÊ ÏÀíûí áàøêû 
êîíñóëó

20. 296. ÅÊ ÏÀ Áåðëèíãèåðè 
Ìàðèíà

Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

21. 297. ÅÊÊÓíóí 
Ïàðëàìåíòòèê 
àññàìáëåÿñû

Àìåñáàóåð 
Õàííåñ

Àâñòðèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóòòóê êå¢åøòèí 
ì¿÷ºñ¿

22. 298. ÅÊÊÓ ÏÀ Ýðíñò-Äçåäèê 
Åâà

Àâñòðèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóòòóê êå¢åøòèí 
ì¿÷ºñ¿

23. 299. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìèííèõ Àíäðåàñ Àâñòðèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóòòóê êå¢åøòèí 
ì¿÷ºñ¿

24. 300. ÅÊÊÓ ÏÀ Òðîõ Õàðàëüä 
Éîçåô

Àâñòðèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóòòóê êå¢åøòèí 
ì¿÷ºñ¿

25. 301. ÅÊÊÓ ÏÀ Õîññåí Ñîåòêèí Áåëüãèÿ 
Êîðîëäóãó

Ñåíàòîðó

26. 302. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìàëèê Áåí À÷óð Áåëüãèÿ 
Êîðîëäóãó

ªê¿ëäºð 
ïàëàòàñûíûí ì¿÷ºñ¿

27. 303. ÅÊÊÓ ÏÀ Áåðíàðäèê 
Äàâîð

Õîðâàòèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Äåëåãàöèÿíûí 
áàø÷ûñû

28. 304. ÅÊÊÓ ÏÀ Ñèìèê Õðâîå Õîðâàòèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Äåïóòàòû

29. 305. ÅÊÊÓ ÏÀ Òîëèê Îëüãèöà Õîðâàòèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Äåëåãàöèÿíûí 
êàò÷ûñû

30. 306. ÅÊÊÓ ÏÀ Àíäðèñîâà 
Ñèëüâèÿ

×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ýë àðàëûê 

êûçìàòòàøòûê 
äåïàðòàìåíòèíèí 
äèðåêòîðóíóí îðóí 

áàñàðû
31. 307. ÅÊÊÓ ÏÀ Áàóýð ßí ×åõ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ïàðëàìåíòòèí 

ì¿÷ºñ¿
32. 308. ÅÊÊÓ ÏÀ Ãîðíèê ßí ×åõ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ñåíàòîðó

33. 309. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìàðèêîâà Êàðëà ×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

34. 310. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìåðêë Ðàäåê ×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
Ýë àðàëûê 

êûçìàòòàøòûê 
áºë¿ì¿í¿í 
äèðåêòîðó, 

äåëåãàöèÿíûí 
áàø÷ûñû

35. 311. ÅÊÊÓ ÏÀ Çàëîóäèê ßí ×åõ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåíàòîðó

36. 312. ÅÊÊÓ ÏÀ Áåéêåð Àíäðåàñ Äàíèÿ 
Êîðîëäóãó

Øàéëîî øòàáûíûí 
áàø÷ûñû

37. 313. ÅÊÊÓ ÏÀ Ýñìàð÷ Åâà Äàíèÿ 
Êîðîëäóãó

Áàøêû êå¢åø÷è

38. 314. ÅÊÊÓ ÏÀ Þýëü-Éåíñåí 
Ïèòåð

Äàíèÿ 
Êîðîëäóãó

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

39. 315. ÅÊÊÓ ÏÀ Ïèêõîô Õåëüî Ýñòîíèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

40. 316. ÅÊÊÓ ÏÀ Ñýñòåð Ñâåí Ýñòîíèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

41. 317. ÅÊÊÓ ÏÀ Þííèëà 
Âèëüãåëüì

Ôèíëÿíäèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

42. 318. ÅÊÊÓ ÏÀ Êàóìà Ïèà Ôèíëÿíäèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
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43. 319. ÅÊÊÓ ÏÀ Áëóýò Æàí-Ëþê Ôðàíöèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
44. 320. ÅÊÊÓ ÏÀ Áîéåð Âàëåðè 

Æàííà
Ôðàíöèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Øàéëîîãî áàéêîî÷ó

45. 321. ÅÊÊÓ ÏÀ Êîëò÷àíîâ
Ñòåôàíè

Ôðàíöèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Øàéëîî áîþí÷à 
êå¢åø÷è

46. 322. ÅÊÊÓ ÏÀ Ñàìõàðàäçå 
Íèêîëîç

Ãðóçèÿ ÁØÊ òºðàãàñû

47. 323. ÅÊÊÓ ÏÀ Ôåíèâåçè 
Çîëòàí

Âåíãðèÿ Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

48. 324. ÅÊÊÓ ÏÀ Àâãóññîðè 
Ëóèäæè

Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåíàòîðó

49. 325. ÅÊÊÓ ÏÀ Ãðèìîëüäè 
Ïàîëî

Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïðåìüåð-ìèíèñòðäèí 
îðóí áàñàðû

50. 326. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìîëëàìå 
Ôðàí÷åñêî

Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåíàòîðó

51. 327. ÅÊÊÓ ÏÀ Âàòòóîíå Âèòî Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåíàòîð

52. 328. ÅÊÊÓ ÏÀ Ãðààñ Ãþñòàâ Ëþêñåìáóðãäóí 
Óëóó 

Ãåðöîãäóãó

Äåëåãàöèÿíûí 
áàø÷ûñû

53. 329. ÅÊÊÓ ÏÀ Õààãåí Êëîä Ëþêñåìáóðãäóí 
Óëóó 

Ãåðöîãäóãó

ÅÊÊÓ ÏÀíûí ì¿÷ºñ¿

54. 330. ÅÊÊÓ ÏÀ Ëîðøå Ìàðè 
Æîçå

Ëþêñåìáóðãäóí 
Óëóó 

Ãåðöîãäóãó

ÅÊÊÓ ÏÀíûí ì¿÷ºñ¿

55. 331. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìàðãå Øàðëü Ëþêñåìáóðãäóí 
Óëóó 

Ãåðöîãäóãó

ÅÊÊÓ ÏÀíûí 
ì¿÷ºñ¿í¿í îðóí 

áàñàðû
56. 332. ÅÊÊÓ ÏÀ Ðàäóíîâè÷ 

Ñëàâåí
×åðíîãîðèÿ Äåïóòàòû

57. 333. ÅÊÊÓ ÏÀ Àíåìà ßíòèéí Íèäåðëàíäû Ñàÿñèé æàðäàì÷û
58. 334. ÅÊÊÓ ÏÀ Êàðèìè 

Ôàðàõíàç
Íèäåðëàíäû ÅÊÊÓ ÏÀ 

Äåëåãàöèÿñûíûí 
ì¿÷ºñ¿

59. 335. ÅÊÊÓ ÏÀ Ôîãèåë 
Ðàäîñëàâ

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
60. 336. ÅÊÊÓ ÏÀ Êëåéíà Êàçèìåæ Ïîëüøà 

Ðåñïóáëèêàñû
Ñåíàòîðó

61. 337. ÅÊÊÓ ÏÀ Êâèàòêîâñêèé 
Ðîáåðò

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

Äåïóòàòû

62. 338. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìûêèåòèíñêè 
Ìàð÷èí

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
63. 339. ÅÊÊÓ ÏÀ Ïîëàê Ïåòð Ïîëüøà 

Ðåñïóáëèêàñû
Äåïóòàòû

64. 340. ÅÊÊÓ ÏÀ Ïîìàñêà 
Àãíåøêà

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

Äåïóòàòû

65. 341. ÅÊÊÓ ÏÀ Ðîñàòè Äàðèóø Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
66. 342. ÅÊÊÓ ÏÀ Ñîèí Àãíåøêà Ïîëüøà 

Ðåñïóáëèêàñû
Äåïóòàòû

67. 343. ÅÊÊÓ ÏÀ Âëîñîâè÷ ßöåê Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

Ñåíàòîðó

68. 344. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìàëî Äå 
Àáðåó Àíòîíèî 

Àëüáåðòî

Ïîðòóãàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
69. 345. ÅÊÊÓ ÏÀ Òàâàðåñ 

Äå Ìóðà 
Àëåêñàíäðà

Ïîðòóãàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
70. 346. ÅÊÊÓ ÏÀ Êîíñòàíòèí Àíêà 

Ìàðèÿ
Ðóìûíèÿ ÅÊÊÓ ÏÀ 

Äåëåãàöèÿñûíûí 
ì¿÷ºñ¿

71. 347. ÅÊÊÓ ÏÀ Äóíàâà 
Êîñòåë-Íåêóëàé

Ðóìûíèÿ Äåïóòàòû

72. 348. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìèõàèë 
Ðàäó-Ìèõàé

Ðóìûíèÿ Ñåíàòîðó

73. 349. ÅÊÊÓ ÏÀ Òîäîðè÷ 
Äèìèòðèå

Ñåðáèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Îïåðàöèÿ 
áºë¿ì¿í¿í 
íà÷àëüíèãè

74. 350. ÅÊÊÓ ÏÀ Îñóñêèé Ïåòð Ñëîâàêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

75. 351. ÅÊÊÓ ÏÀ Äå Êüþòèèñ 
Ñèìîíà

Øâåöèÿ 
Êîðîëäóãó

ÅÊÊÓ ÏÀ 
Äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
76. 352. ÅÊÊÓ ÏÀ Ãóêëó Õåäèí 

Ðîçà
Øâåöèÿ 

Êîðîëäóãó
Äåïóòàòû

77. 353. ÅÊÊÓ ÏÀ Éîõàíññîí Îëà Øâåöèÿ 
Êîðîëäóãó

Äåïóòàòû

78. 354. ÅÊÊÓ ÏÀ Ðèäë Ýäâàðä Øâåöèÿ 
Êîðîëäóãó

Äåïóòàòû

79. 355. ÅÊÊÓ ÏÀ Òåéìóðè Àðìàí Øâåöèÿ 
Êîðîëäóãó

Äåïóòàòû

80. 356. ÅÊÊÓ ÏÀ Ìèðçîåâ 
Ýìîìàëè

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Èëèìèé êûçìàòêåð

81. 357. ÅÊÊÓ ÏÀ Ñàëîõóäèíîâ 
Ìàíó÷åõð

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïðîãðàììàëûê 
àäèñè

82. 358. ÅÊÊÓ ÏÀ Àðñëàí Àõìåò Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

83. 359. ÅÊÊÓ ÏÀ Áèíãîë Òåêèí Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ì¿÷ºñ¿

84. 360. ÅÊÊÓ ÏÀ Äàíèê Ãîê÷å 
Ýæåì

Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Þðèäèêàëûê ýêñïåðò

85. 361. ÅÊÊÓ ÏÀ Ôðîëîâ Ïàâåë Óêðàèíà Ïîäêîìèññèÿíûí 
òºðàãàñû,

Ðåãëàìåíò æàíà 
ïðîöåäóðàëàð 

áîþí÷à êîìèòåò
86. 362. ÅÊÊÓ ÏÀ Ëàâðèíåíêî 

Èðèíà
Óêðàèíà Æàðäàì÷û

87. 363. ÅÊÊÓ ÏÀ Øóôðû÷ Íåñòîð Óêðàèíà Ñºç ýðêèíäèãè 
áîþí÷à êîìèòåòòèí 

òºðàãàñû
88. 364. ÅÊÊÓ ÏÀ Þð÷øèí 

ßðîñëàâ
Óêðàèíà Êîððóïöèÿãà êàðøû 

ñàÿñàò áîþí÷à 
êîìèòåòèíèí 
òºðàãàñûíûí 

áèðèí÷è îðóí áàñàðû
89. 365. ÅÊÊÓ ÏÀ Õóê

Ðóïà
Óëóó Áðèòàíèÿ 

æàíà Ò¿íä¿ê 
Èðëàíäèÿíûí 

Áèðèêêåí 
Êîðîëäóãó

Äåïóòàòû

90. 366. ÅÊÊÓ ÏÀ Ïàððè 
Íàòàíèåëü

ÀÊØ ÅÊÊÓ ÏÀ 
äåëåãàöèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
91. 367. ÅÊÊÓíóí 

Äåìîêðàòèÿëûê 
èíñòèòóòòàð æàíà 

àäàì óêóêòàðû 
áþðîñó (ÄÈÀÓÁ)

Ìåêà÷è Ìàòåî Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

ÄÈÀÓÁ äèðåêòîðó

92. 368. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Ôàáðèöèî Íàâà Èòàëèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Óëóê ñàÿñèé 
êå¢åø÷èñè

93. 369. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Çãðûìñêà
Ìàãäàëåíà

Ïîëüøà 
Ðåñïóáëèêàñû

Êàðæû áîþí÷à óëóê 
æàðäàì÷û

94. 370. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Àíäðþø Êàòÿ Óëóó Áðèòàíèÿ 
æàíà Ò¿íä¿ê 

Èðëàíäèÿíûí 
Áèðèêêåí 
Êîðîëäóãó

Áàñìà ñºç êàò÷ûñû

95. 371. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Ôèòçæåðàëüä 
Ìåãàí

ÀÊØ Øàéëîîëîðäó 
ºòêºð¿¿ áºë¿ì¿í¿í 

áàø÷ûñû.
96. 372. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Àõóíäëó Óëâè Àçåðáàéæàí 

Ðåñïóáëèêàñû
Øàéëîî áºë¿ì¿í¿í 
áàø÷ûñûíûí îðóí 

áàñàðû
97. 373. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Ïàïèêÿí Àííà Àðìåíèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ïàðëàìåíòòèí 

êîîì÷óëóê ìåíåí 
áàéëàíûø 
áºë¿ì¿í¿í 
êûçìàòêåðè

98. 374. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Ýðèêññîí 
Àíäåðñ

Øâåöèÿ 
Êîðîëäóãó

Ñòàòèñòèêàëûê 
àíàëèòèãè

99. 375. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Çàìðèè Åâãåíèÿ Óêðàèíà Îïåðàöèÿëàð 
áîþí÷à ýêñïåðòè

100. 376. ÅÊÊÓ ÄÈÀÓÁ Ñòåòñåíêî 
Îëåêñàíäð

Óêðàèíà Êîîïñóçäóê áîþí÷à 
ýêñïåðòè

101. 377. ÊÌØ ÏÀÀ Ìèõååâ Âàëåðèé 
Ëåîíèäîâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

ÊÌØ ÏÀÀ ÄªÁÝÈ 
ýêñïåðòè

102. 378. ÆÊÊÓ ÏÀ Ñàíäûêîâ
Àëåêñåé 

Èâàíîâè÷

Àðìåíèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Àðìåíèÿ 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Óëóòòóê 
Àññàìáëåÿñûíûí 

àéìàêòûê æàíà 
åâðàçèÿëûê 
èíòåãðàöèÿ 
ìàñåëåëåðè 

áîþí÷à òóðóêòóó 
êîìèññèÿñûíûí 

ì¿÷ºñ¿
103. 379. ÆÊÊÓ ÏÀ Àäàìáåêîâ

Òèëåêòåñ 
Ñåðèêáàéóëû

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïàðëàìåíòèíèí 

Ìàæèëèñèíèí Ýë 
àðàëûê èøòåð, 

êîðãîî æàíà 
êîîïñóçäóê áîþí÷à 

êîìèòåòèíèí ì¿÷ºñ¿
104. 380. ÆÊÊÓ ÏÀ Îðûíáåêîâ

Áåêáîëàò 
Ñåðèêáåêîâè÷

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû 

Ïàðëàìåíòèíèí 
Ñåíàòûíûí Ôèíàíñû 

æàíà áþäæåò 
êîìèòåòèíèí ì¿÷ºñ¿

105. 381. ÆÊÊÓ ÏÀ Òóðîâ
Àðòåì 

Âèêòîðîâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñûíûí 

Ôåäåðàëäûê 
Æûéûíûíûí 
Ìàìëåêåòòèê 

Äóìàñûíûí ÊÌØ 
èøòåðè, åâðàçèÿëûê 

èíòåãðàöèÿ æàíà 
ìåêåíäåøòåð ìåíåí 

áàéëàíûøòàð 
áîþí÷à êîìèòåòèíèí 

òºðàãàñûíûí îðóí 
áàñàðû

106. 382. ÆÊÊÓ ÏÀ Äåíüãèí
Âàäèì 

Åâãåíüåâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñûíûí 

Ôåäåðàëäûê 
Æûéûíûíûí 
Ôåäåðàöèÿ 

Êå¢åøèíèí Áþäæåò 
æàíà ôèíàíñû 

ðûíîêòîðó áîþí÷à 
êîìèòåòèíèí ì¿÷ºñ¿

(Башталышы 17-бетте)

(Уландысы 19-бетте)



107. 383. ÆÊÊÓ ÏÀ Áîõàíîâè÷
Ãëåá 

Íèêîëàåâè÷

Áåëàðóñü 
Ðåñïóáëèêàñû

Ýêñïåðòòèê- 
àíàëèòèêàëûê 

áºë¿ìä¿í 
êå¢åø÷èñè, ÆÊÊÓ 

ÏÀíûí ñàÿñèé 
ìàñåëåëåð 

æàíà ýë àðàëûê 
êûçìàòòàøòûê 

áîþí÷à òóðóêòóó 
êîìèññèÿñûíûí 

êàò÷ûñû
108. 384. ÆÊÊÓ ÏÀ Êóäðÿâöåâ

Àíäðåé 
Âèêòîðîâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

ÆÊÊÓ ÏÀ 
êàò÷ûëûãûíûí 

òûøêû áàéëàíûøòàð 
áºë¿ì¿í¿í 
êå¢åø÷èñè

109. 385. ÆÊÊÓ ÏÀ Ñèãîâà
Àíàñòàñèÿ 
Áîðèñîâíà

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñûíûí 

Ôåäåðàëäûê 
Æûéûíûíûí 
Ìàìëåêåòòèê 
Äóìàñûíûí 
êå¢åø÷èñè

110. 386. Ò¿ðêÏÀ Ìàììåäîâ 
Õèêìåò

Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Ìèëëè Ìåæëèñòèí 
äåïóòàòû

111. 387. Ò¿ðêÏÀ Áåêíàçàðîâ 
Íóðëàí

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Ïàðëàìåíòòèí 
ñåíàòûíûí äåïóòàòû

112. 388. Ò¿ðêÏÀ Àáàêàíîâ Åëäîñ Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Ìàæèëèñ 
Ïàðëàìåíòèíèí 

Äåïóòàòû
113. 389. Ò¿ðêÏÀ Àéäåìèð 

Èáðàãèì
Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
äåïóòàòû

114. 390. Ò¿ðêÏÀ Êàéÿ Ýðîë Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 
Æûéûíûíûí 

äåïóòàòû
115. 391. Ò¿ðêÏÀ Øåêåð Ðåäæåï Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
äåïóòàòû

116. 392. Ò¿ðêÏÀ Éåäèéûëäûç 
Øåíåëü

Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 
Æûéûíûíûí 

äåïóòàòû
117. 393. Ò¿ðêÏÀ Îçêàí Þêñåëü Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
äåïóòàòû

118. 394. Ò¿ðêÏÀ Ãóðåð Îìåð 
Ôåòõè

Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 
Æûéûíûíûí 

äåïóòàòû
119. 395. Ò¿ðêÏÀ Êàéÿ Õóäà Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
äåïóòàòû

120. 396. Ò¿ðêÏÀ Êàðàäàã ßøàð Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 
Æûéûíûíûí 

äåïóòàòû
121. 397. Ò¿ðêÏÀ Àéâàç Àáäóëëà 

Íóðè
Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
Òûøêû èøòåð æàíà 
ïðîòîêîë áºë¿ì¿í¿í 

êûçìàòêåðè
122. 398. Ò¿ðêÏÀ Ñàðûàðñëàí 

Êóðøàä Ìåëèõ
Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ò¿ðêèÿ Óëóó Óëóòòóê 

Æûéûíûíûí 
Òûøêû èøòåð æàíà 
ïðîòîêîë áºë¿ì¿í¿í 

êûçìàòêåðè
123. 399. Ò¿ðêÏÀ Ýð Ìåõìåò 

Ñóðåéÿ
Ò¿ðêèÿ 

Ðåñïóáëèêàñû
Ñòàòñ-êàò÷û

124. 400. Ò¿ðêÏÀ Äàòêàåâ 
Áàóðæàí

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Êîìèññèÿíûí 
êàò÷ûñû

125. 401. Ò¿ðêÏÀ Éûëäûðûì 
Ýíåñ

Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Êîìèññèÿíûí 
êàò÷ûñû

126. 402. Ò¿ðêÏÀ Ìàììåäîâ Àçåð Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Êàò÷ûëûêòûí 
þðèäèêàëûê 
êûçìàòêåðè

127. 403. Ò¿ðêÏÀ Àãàåâ Àëåñêåð Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Êàò÷ûëûêòûí 
ôèíàíñû 

àäìèíèñòðàòîðó
128. 404. Ò¿ðêÏÀ Ïàíàõëû Ýëàé Àçåðáàéæàí 

Ðåñïóáëèêàñû
Êàò÷ûëûêòûí 
êûçìàòêåðè

129. 405. Èñëàì 
Êûçìàòòàøòûê 

Óþìó

Àäàìó Áîóáàêàð Íèãåð 
Ðåñïóáëèêàñû

Ýë÷è, äåëåãàöèÿíûí 
áàø÷ûñû

130. 406. ÈÊÓ Õóñåéíîâ Íàìèã Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Àäèñ

131. 407. ÈÊÓ Õóñåéíîâ Ãàëèá Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Àäèñ

132. 408. ÈÊÓ Ñàëàìà Àäåë Ïàëåñòèíà Ñàÿñèé èøòåð 
áîþí÷à êûçìàòêåð

133. 409. ÈÊÓ Äèàëëî Àëèó Ñåíåãàë Àäèñ
134. 410. Øàíõàé 

êûçìàòòàøòûê 
óþìó

Àøèìîâ Åðèê 
Ñàðñåêáàåâè÷

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ØÊÓíóí áàøêû 
êàò÷ûñûíûí îðóí 

áàñàðû, ìèññèÿíûí 
áàø÷ûñû

135. 411. ØÊÓ Ðàõàíîâà 
Ìèíàðà 

Ñëÿìõàíîâíà

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ØÊÓíóí 
ìèññèÿñûíûí 
êîîðäèíàòîðó, 

êå¢åø÷èñè
136. 412. ØÊÓ Ñîàòîâ Øåðçîä ªçáåêñòàí 

Ðåñïóáëèêàñû
ØÊÓíóí 

ìèññèÿñûíûí 
êîîðäèíàòîðó, 

áèðèí÷è 
êàòåãîðèÿäàãû 

ýêñïåðò

137. 413. ØÊÓ Àáèøåâà 
Ãóëüíàð 

Ìóêàíãàëèåâíà

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Àëìàòû øààðûíûí 
Àëìàëû ðàéîíóíóí 
ÀØÊ òºðàãàñûíûí 

îðóí áàñàðû

138. 414. ØÊÓ Ìàìûêèí 
Åâãåíèé 

Âëàäèìèðîâè÷

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ÊÐ ÁØÊ ÀØÊíûí 
áºë¿ì¿í¿í áàø÷ûñû

139. 415. ØÊÓ ×åïà Àëåêñåé 
Âàñèëüåâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ìàìëåêåòòèê 
Äóìàíûí Ýë àðàëûê 

èøòåð áîþí÷à 
êîìèòåòèíèí 
òºðàãàñûíûí 
áèðèí÷è îðóí 

áàñàðû

140. 416. ØÊÓ Ñåìèñîòîâ 
Íèêîëàé 
Ïåòðîâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñûíûí 

Ôåäåðàëäûê 
Æûéûíûíûí 
Ôåäåðàöèÿ 
Êå¢åøèíèí 

Ðåãëàìåíò æàíà 
ïàðëàìåíòòèê 

èøìåðä¿¿ë¿êò¿ 
óþøòóðóó áîþí÷à 

êîìèòåòèíèí ì¿÷ºñ¿

141. 417. ØÊÓ Ïåòðåíêî 
Þëèàíà 
Þðüåâíà

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñûíûí 
ÁØÊ àïïàðàòûíûí 
ñàÿñèé ïàðòèÿëàð 

ìåíåí ºç àðà 
àðàêåòòåí¿¿ æàíà ýë 
àðàëûê êûçìàòòàøóó 

áºë¿ì¿í¿í áàøêû 
êîíñóëüòàíòû

142. 418. ØÊÓ Ñàëèìè 
Íîñèðäæîí 
Þñóôçîäà

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê 

êîìèññèÿñûíûí 
ì¿÷ºñ¿

143. 419. ØÊÓ Øîäìîíáåêîâ 
Þñóôáåê 

Ðóñòàìáåêîâè÷

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Òàæèêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ 
áîþí÷à áîðáîðäóê 

êîìèññèÿñûíûí 
ì¿÷ºñ¿

144. 420. ØÊÓ Ñèðîæèääèíîâ 
Øóõðàò 

Ñàìàðèääèíîâè÷

ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

À.Íàâîè àòûíäàãû 
Òàøêåíò 

ìàìëåêåòòèê ºçáåê 
òèëè æàíà àäàáèÿòû 

óíèâåðñèòåòèíèí 
ðåêòîðó

145. 421. ØÊÓ Õàäæèåâ Èõòèÿð 
Áàõòèÿðîâè÷

ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Áîðáîðäóê øàéëîî 

êîìèññèÿñûíûí 
áºë¿ì áàø÷ûñû

146. 422. ØÊÓ Ãóàíñåí Ñþý Êûòàé Ýë 
Ðåñïóáëèêàñû

Êûòàé Ýë 
Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíäàãû 

ýë÷èëèãèíèí 
áèðèí÷è êàò÷ûñû

147. 423. ØÊÓ Ëîãâèíîâ 
Ãðèãîðèé 

Ñåì¸íîâè÷

Ðîññèÿ 
Ôåäåðàöèÿñû

ØÊÓíóí Ãåíåðàëäûê 
êàò÷ûíûí îðóí 

áàñàðû

148. 424. ØÊÓ ×èðêååâ Äàíèàð 
Àéäàðáåêîâè÷

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ØÊÓíóí 
áàéêîî÷óëàð 
ìèññèÿñûíûí 

êàò÷ûñû

149. 425. ØÊÓ Äåî Ðèøàáõ Èíäèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

ØÊÓíóí 
êàò÷ûëûãûíûí 

ðåôåðåíòè

150. 426. ØÊÓ Êóðàíîâ Óìèä 
Ìàõàììàäîâè÷

ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ØÊÓíóí 
êàò÷ûëûãûíûí 

ðåôåðåíòè

151. 427. Ò¿ðê 
ìàìëåêåòòåðèíèí 

óþìó

Ãîçàëîâ Ãèñìàò Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Ãåíåðàëäûê 
êàò÷ûíûí îðóí 

áàñàðû

152. 428. ÒÌÓ ×èâèëåð Àëè Ò¿ðêèÿ 
Ðåñïóáëèêàñû

Äîëáîîðäóí 
äèðåêòîðó

153. 429. ÒÌÓ Äæóìàåâ 
Ôàððóõ

Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Äîëáîîðäóí 
äèðåêòîðó

154. 430. ÒÌÓ Ìàõàððàìîâ 
Àçèç

Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Áàøêû êå¢åø÷è

155. 431. ÒÌÓ Îðóäæîâ Ãàáèë Àçåðáàéæàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ÁØÊ ì¿÷ºñ¿

156. 432. ÒÌÓ Äàóëáàåâ Åðëàí Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ÁØÊ ì¿÷ºñ¿

157. 433. ÒÌÓ Êàñûìõàíîâ 
Àêàí

Êàçàêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Íóð-Ñóëòàí 
"Áàéêîíóð" ÀØÊíûí 
òºðàãàñûíûí îðóí 

áàñàðû

158. 434. ÒÌÓ Àëèêóëîâ 
Òóëêûí

ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

Òºðàãàíûí 
æàðäàì÷ûñû

159. 435. ÒÌÓ Þñóïîâ Ýðãàø ªçáåêñòàí 
Ðåñïóáëèêàñû

ÁØÊ ì¿÷ºñ¿

Àêêðåäèòàöèÿëàíãàí ýë àðàëûê áàéêîî÷óëàðäûí òèçìåñè

(Башталышы 18-бетте)
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ОАО «НАРЫНГИДРО- 
ЭНЕРГОСТРОЙ» 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ 
АУКЦИОН ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 
(ОБЪЕКТА) ПОДСТАНЦИЯ 
110/6 «СТРОИТЕЛЬНАЯ».
Стартовая цена 3 800 000 
(три миллиона восемьсот 
тысяч) сом, с учетом НДС.

Òîðãè (àóêöèîí) ñîñòîèòñÿ 23 
äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷à-
ñîâ â îôèñå ÎÀÎ «Íàðûí-ãèä-
ðîýíåðãîñòðîé», æåëàþùèå 
ó÷àñòâîâàòü äîëæíû âíåñòè ãà-
ðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10% 
ñòàðòîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ «Íàðûí-
ãèäðîýíåðãîñòðîé».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà÷è-
íàåòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
è çàêàí÷èâàåòñÿ â 16.00 ÷àñîâ 
22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ 
ñ 08.00 äî 17.00 ÷àñîâ â 
ðàáî÷èå äíè, ïî òåë.: 
(03746) 5-13-95, ìîá. 
òåë.: (0773) 64-39-95, 

(0707) 00-86-56, 
ã.Êàðà-Êóëü, 

Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáë.

ГАГН при МЭП и КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ИЗВЕСТНЯКА И ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА

¹ 
Ëîòà

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

Âèä 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
îáúåêòà

ïðèìå÷àíèÿ Ñòàðòîâàÿ öåíà 
îáúåêòà

1 Ïëîùàäü «Âîñòî÷íûé 
Ìàéëè-Ñóó IV»

Íåôòè è ãàç Ãåîëîãî-ïîèñêîâûå 
ðàáîòû

Íîîêåíñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãåîëî-
ãî-ïîèñêîâûõ ðàáîò

635 äîëëàðîâ 
ÑØÀ

2 Ïëîùàäü 
«Ñåâåðîàëàø»

Íåôòè è ãàç Ãåîëîãî-ïîèñêîâûå 
ðàáîòû

Íîîêåíñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãåîëî-
ãî-ïîèñêîâûõ ðàáîò

1315 äîëëàðîâ 
ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 21 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ñ. Ìàññû â çäàíèè ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Íîîêåíñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðà-
öèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà  ñ 11.00 äî 11.30 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 17 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹227. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

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

ГАГН при МЭП и КР
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИЯ  АУКЦИОНОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВ

ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ ИЗВЕСТНЯКА И ИЗВЕСТНЯКА-РАКУШЕЧНИКА

¹ 
Ëîòà

Íàèìåíîâàíèå 
îáúåêòà

Âèä ïîëåçíîãî 
èñêîïàåìîãî

Âèä 
íåäðîïîëüçîâàíèÿ

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
îáúåêòà Ïðèìå÷àíèÿ Ñòàðòîâàÿ öåíà 

îáúåêòà

1 ó÷àñòîê 
«Áåø-Êåìïèð» 

Êâàðö Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

840 äîëëàðîâ ÑØÀ

2 ó÷àñòîê «Òîî-Êûð» Êâàðö Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

782 äîëëàðîâ ÑØÀ

3 Ó÷àñòîê Áóæóð Êàìåííûé óãîëü Ãåîëîãîðàçâåäî÷íûå 
ðàáîòû

Àêñûéñêèé ðàéîí, 
Äæàëàë-Àáàäñêàÿ 

îáëàñòü

Îáúåêò íå èçó÷åí, òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãåîëîãî-
ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò

1447 äîëëàðîâ 
ÑØÀ

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 24 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â ã. Êåðáåí â çäàíèè ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Àêñûéñêîãî ðàéîíà Äæàëàë-Àáàäñêîé îáëàñòè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðåãèñòðà-
öèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà  ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

Âñåì æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ 17 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà â ÃÀÃÍ ïðè ÌÝÏ ÊÐ ïî 
àäðåñó: ã. Áèøêåê, ïðîñïåêò Ýðêèíäèê, 2, êàáèíåò ¹227. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ â «Óñëîâèÿõ àóêöèîíà 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîì íåäð».

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

Ñ-427

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛУСУНУН СУЗАК РАЙОНУНУН №2395, НООКЕН РАЙОНУНУН №2186 
ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАРЫНЫН ДАРЕКТЕРИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

2021-ЖЫЛДЫН 28-НОЯБРЫНА ДАЙЫНДАЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛООДОГУ ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРДЫН 

ПРОТОКОЛДОРУНУН ФОРМАЛАРЫН БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН

ТОКТОМУ

Ñóçàê, Íîîêåí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ¹2395, ¹2186 
øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíûí èìàðàòòàðûíûí êàíààòòàíäûðàðëûê ýìåñ 
àáàëûíà áàéëàíûøòóó äàðåêòåðèí ºçãºðò¿¿ æºí¿íäº ñóíóøòàðäûí 
íåãèçèíäå, îøîíäîé ýëå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 1-áº-
ë¿ã¿í¿í 2, 4-ïóíêòàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðå-
ôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 
20-ÿíâàðûíäàãû ¹4 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî îêðóãäàðû 
ìåíåí øàéëîî ó÷àñòîêòîðóíóí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áàø-
êàðóó òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Ñóçàê ðàéîíóíóí ¹2395 øàéëîî ó÷àñò-

êàñûíûí äàðåãè Áîç-×û÷êàí àéûëûíûí Ò.Àçèìîâ êº÷ºñ¿ äàðåãèíäå-
ãè ¹85 îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíàí Òàøòàê àéûëûíûí Ìèí-Îðóê 
êº÷ºñ¿ äàðåãèíäåãè ¹71 îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

2. Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí Íîîêåí ðàéîíóíóí ¹2186 øàéëîî ó÷àñò-
êàñûíûí äàðåãè Ñàêàëäû àéûëûíûí Û.Îðîçàëèåâ êº÷ºñ¿ 38 äàðåãèí-
äåãè ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í èìàðàòûíàí Ñàêàëäû àéûëûíûí Û.Îðîçàëèåâ 
êº÷ºñ¿ 41 äàðåãèíäåãè ¹11 îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

3. Ñóçàê, Íîîêåí îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ 
ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàð-
äûí àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíûí äàðåêòåðè ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿ 
òóóðàëóó ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èøòåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.

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

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîð-
äóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâ-
ãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-íîÿáðû, ¹779

“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº” Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 34-áåðåíåñèíå æàíà 
“Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº” Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòó-
öèÿëûê Ìûéçàìûíûí  4-áåðåíåñèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

 
1. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäîãó áèð ìàíäàòòóó 
øàéëîî îêðóãäàðû áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðäûí ïðîòîêîëäîðó-
íóí ôîðìàëàðû áåêèòèëñèí (¹1 òèðêåìå).

2. 2021-æûëäûí 28-íîÿáðûíà äàéûíäàëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîîäîãó áèðäèêò¿¿ øàé-

ëîî îêðóãó áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðäûí ïðîòîêîëäîðóíóí ôîð-
ìàëàðû áåêèòèëñèí (¹2 òèðêåìå).

3. Áóë òîêòîìäóí 1,2-ïóíêòòàðûíäà êºðñºò¿ëãºí øàéëîî êîìèñ-
ñèÿëàðäûí äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû, íàòûéæàëàðû æºí¿í-
äº ïðîòîêîëäîðóíóí ôîðìàëàðû àòàéûí ôîðìàòòàãû, êîðãîîñó áàð 
êàãàçäà äàÿðäàëñûí.

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

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèñ-
ñèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2020-æûëäûí 5-íîÿáðû, ¹778

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Àøèðîâ Êåíæåáåê 
Òºðºáåêîâè÷êå òèåøåë¿¿ 
ìàì. àêòûñû ×¹832007 

èäåí. êîä 03-01-1003-
0458 æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-003



ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
в форме открытого аукциона для реализации цокольных 
помещений многоэтажного жилого дома, расположенного 

по адресу: г. Нарын, улица И. Раззакова, 4б.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ. 
Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Íàðûí, óëèöà 
È.Ðàççàêîâà, 4á.

Àóêöèîí ñîñòîèò èç äâåíàäöàòè ëîòîâ. Îòêðûòûå òîðãè íà êàæäîå 
ïîìåùåíèå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ îòäåëüíî. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîá-
õîäèìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óëèöà È. Ðàççàêîâà, 4á.   

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì è äî íà÷àëà òîðãîâ ïîäàòü çàÿâ-
êó íà òîò ëîò, â êîòîðîì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ó÷àñòíèê. 

Ó÷àñòíèê, âíåñøèé ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü 
òûñÿ÷) ñîì, ìîæåò ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ äâåíàäöàòè ëîòàõ, ïðè óñ-
ëîâèè ïîäà÷è çàÿâêè íà êàæäûé ëîò îòäåëüíî.

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì íåîáõî-
äèìî ïåðå÷èñëèòü ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ», ÈÍÍ: 00810201510086, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 
1350100027586931, ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÁÈÊ 135001. 

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 21 äåêàáðÿ 
2021 ã., 17.00 ÷.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Íà-

ðûí, óëèöà È.Ðàççàêîâà, 4á, êàáèíåò ¹6, òåë.: (0706) 53-02-63, 
(0706) 31-48-13.

Íàèìåíîâàíèå 
îðãàíèçàöèè

ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ 
Êîìïàíèÿ»

Îáùèå ñâåäåíèÿ Ïîìåùåíèå íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Íàðûí, óëè-
öà È. Ðàççàêîâà, 4á

Ïëîùàäü ¹1 – 29,76 êâ.ì., êàáèíåò ¹3; 
¹2 – 29,76 êâ.ì., êàáèíåò ¹5; 
¹3 – 29,64 êâ.ì., êàáèíåò ¹7; 
¹4 – 29,48 êâ.ì., êàáèíåò ¹9; 
¹5 – 16,58 êâ.ì., êàáèíåò ¹11; 
¹6 – 18,9 êâ.ì., êàáèíåò ¹4;  
¹7 – 37,12 êâ.ì., êàáèíåò ¹8;  
¹8 – 17,88 êâ.ì., êàáèíåò ¹10;  
¹9 – 37,41 êâ.ì., êàáèíåò ¹12;
¹10 – 18,9 êâ.ì., êàáèíåò ¹14;  
¹11 – 18,6 êâ.ì., êàáèíåò ¹16;  
¹12 – 15,28 êâ.ì, êàáèíåò ¹17.
Îáùàÿ ïëîùàäü 299,31 êâ.ì.

Èíûå óñëîâèÿ ïî 
äîãîâîðó

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: ñðåäíåå (òðåáóåò-
ñÿ  ðåìîíò)

Ñòàðòîâàÿ öåíà 
àóêöèîíà (â ìåñÿö)

32 500 (òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò)

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷) ñîì

Öåíà çà øàã 
ïîâûøåíèÿ

500 (ïÿòüñîò) ñîì

Íà÷àëî àóêöèîíà 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ

Ìåñòî 
ïðåäâàðèòåëüíîãî 
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ

ã. Íàðûí, óëèöà È. Ðàççàêîâà, 4á

Ïðèìå÷àíèå

ОАО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИПОТЕЧНАЯ 
КОМПАНИЯ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
в форме открытого аукциона для реализации жилого 

дома, расположенного по адресу: г. Бишкек, улица 
Худайбергенова, 81а.

Ïóáëè÷íûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ. 
Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – ã. Áèøêåê, óëèöà 
Òîêòîãóëà, 228.

Àóêöèîí ñîñòîèò èç îäíîãî ëîòà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàíêà íåîáõîäè-
ìî îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228.   

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè ãàðàíòèéíûé âçíîñ â 
ðàçìåðå 350 000 (òðèñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì è äî íà÷àëà òîðãîâ 
ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. 

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ â ðàçìåðå 350 000 (òðèñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) 
ñîì íåîáõîäèìî ïåðå÷èñëèòü ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÀÎ «Ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ», ÈÍÍ: 00810201510086, ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò 1350100027586931, ÎÀÎ «Àéûë Áàíê», ÁÈÊ 135001. 

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàêàí÷èâàåòñÿ 23 äåêàáðÿ 
2021 ã., 17.00 ÷.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ Êîìïàíèÿ».
Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ â Îòäåë çàêóïîê è 

óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì ïî àäðåñó: ã. Áèøêåê óë. Òîêòîãó-
ëà, 228, òåë.: (0700) 11-18-87.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ Èïîòå÷íàÿ 
Êîìïàíèÿ»

Îáùèå ñâåäåíèÿ Ïîìåùåíèå íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Áèø-
êåê, óëèöà Õóäàéáåðãåíîâà, 81à

Ïëîùàäü 1 ëîò: Æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 
390,6 êâ.ì., çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 852 êâ.ì.

Èíûå óñëîâèÿ ïî äîãîâîðó Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå: îòëè÷íîå

Ñòàðòîâàÿ öåíà àóêöèîíà 33 700 000 (òðèäöàòü òðè ìèëëèîíà 
ñåìüñîò òûñÿ÷) ñîì

Ãàðàíòèéíûé âçíîñ 350 000 (òðèñòà ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ñîì

Öåíà çà øàã ïîâûøåíèÿ 100 000 (ñòî òûñÿ÷) ñîì

Íà÷àëî àóêöèîíà 24 äåêàáðÿ 2021 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ

Ìåñòî ïðåäâàðèòåëüíîãî ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà

ã. Áèøêåê, óë. Òîêòîãóëà, 228

Ïðèìå÷àíèå

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Ðåøåíèåì Êàäàìæàéñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 
îò 27 íîÿáðÿ 2020 ãîäà (Äåëî ÃÄ-1038/2020Áà), 

АОЗТ «АЛАУРУМ» признано банкротом.
Ïðèêàçîì Äåïàðòàìåíòà ïî äåëàì áàíêðîòñòâà ïðè 

Ìèíèñòåðñòâå èíâåñòèöèé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 
19 íîÿáðÿ 2021 ãîäà ¹128 ñïåöèàëüíûì àäìèíèñòðà-
òîðîì ÀÎÇÒ «ÀËÀÓÐÓÌ» íàçíà÷åí, 

Ñàðûãóëîâ Òîêòîñóí Æàìàíãóëîâè÷ 
(ëèö.-ÿ ¹0125 îò 28.11.2000 ã).

Ïåðâîå ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ äîëæíèêà ÀÎÇÒ 
«ÀËÀÓÐÓÌ»-áàíêðîò ñîñòîèòñÿ â 14.00 ÷àñîâ 15 äå-
êàáðÿ 2021 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Îø, óë. Êàðàñóéñêàÿ 
¹20 (áûâøåå çäàíèå ìàãàçèíà Ñàèäìóõòà). Ïðå-
òåíçèè êðåäèòîðîâ ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 9.00 
÷àñîâ äî 17.00 ÷àñîâ ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó. 
Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðà-
íèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü ñ ïðàâîì ãîëîñîâà-
íèÿ íà ñîáðàíèè. 

Ñïðàâêè ïî òåë: (0706, 0556) 22-73-53

БИЛДИРЇЇ

«АЛЬФА ТЕЛЕКОМ» ЖАК 
(MegaCom соода белгиси) 

болжолдуу салмагы 28 436,5 кг болгон, тышкы бузулуулардын белгилери бар 547 даана 
аккумулятордук батареяларды сатууга тоорук (ачык аукцион) єткєрїї тууралуу жарыялайт.

Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ì¿ëê áèð ëîò ìåíåí ñàòûëàò.
Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí ì¿ëêò¿í áàøòàïêû (ñòàðòòûê) íàðêû – 1 êã ¿÷¿í 81 ñîìäó, áîëæîëäóó ñàëìàãû 

28 436,5 êã − 2 303 356,5 ñîìäó ò¿çºò.

Íîâî-Ïîêðîâêàäàãû òåõíèêàëûê êàìïàäà æàéãàøêàí, òûøêû áóçóëóó 
áåëãèëåðè áàð àêêóìóëÿòîðäóê áàòàðåÿëàðäûí òèçìåñè:

¹ 
ï/ï

ÀÊÁëàðäûí 
àòàëûøû

ÀÊÁ êóáàòòóóëóãó 
(Ah) Ñàíû Ýñêåðò¿¿ Áèð ÀÊÁíûí 

ñàëìàãû (1êã) 
Æàëïû 

ñàëìàê (êã)

1 Denta ta 150Ah 22  49 1078

2 Narada 155Ah 7  52 364

3 Marathon 155Ah 60 Îøîë ýëå ó÷óðäà 
ÿùèêòå 2 äààíà 53,5 3210

4 Jiuul 150Ah 119  48 5712

5 Coslight 150Ah 227  53 12031

6 Sacred Sun 100Ah 9  34 306

7 Coslight 92Ah 19  33 627

8 PowerSafe 150Ah 73  64,5 4708,5

9 Coslight 100Ah 7  37 259

10 Taiga 90Ah 1  30 30

11 Coslight (êèðïè÷) 100Ah 3  37 111

ÀÊÁíûí æàëïû ñàíû: 547   28436,5

Àóêöèîíãî êàòûøóóãà êûçûêäàð áîëãîí æàêòàðäàí òºìºíê¿ äîêóìåíòòåð òàëàï êûëûíàò:
• áàøòàïêû íàðêûíàí òºìºí áîëáîãîí ñàòûï àëóó áààñûí êºðñºòêºí êîììåðöèÿëûê ñóíóø;
• þðèäèêàëûê æàêòû ìàìëåêåòòèê êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ðìºñ¿ æå þðèäèêàëûê æàêòû ò¿ç-

áºñòºí æåêå èøêåð êàòàðû èøêåðäèê èøèí æ¿ðã¿çãºí æàðàíäû êàòòîî æºí¿íäº ê¿áºë¿êò¿í êº÷¿ð-
ìºñ¿;

• àóêöèîíãî êàòûøóóãà áèëäèðìå;
• 115 168 ñîì ñóììàñûíäàãû êåïèëäèê òºëºìä¿í òºëºíãºíä¿ã¿í òàñòûêòàãàí òºëºì äîêóìåíòèíèí 

êº÷¿ðìºñ¿;
• æàðàíäûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíò (áèëäèðìå áåð¿¿ ó÷óðóíäà êàòûøóóíó êààëàãàí æàê òàðàáûíàí 

æåêå êºðñºò¿ëºò);
• ºê¿ëä¿í àòûíà æàçûëãàí, àãà þðèäèêàëûê æàêòûí àòûíàí èø àëûï áàðóóãà æàíà òèéèøò¿¿ àðàêåò-

òåðäè æàñîîãî ûéãàðûì óêóê áåð¿¿÷¿ èøåíèì êàò.
Æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí äîêóìåíòòåð êàòûøóó÷óíóí  àòàëûøûí (àòû-æºí¿í) êºðñºò¿¿ ìåíåí, «Àêêóìó-

ëÿòîðäóê áàòàðåÿëàðäû ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í» äåï  áåëãèëåíèï, áàð  êîíâåðòêå ñàëû-
íûï, ÷àïòàëûøû êåðåê. Êîíâåðòòåð Áèøêåê ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷ºñ¿, 123 äàðåãèíäå æàéãàøêàí «Àëüôà 
Òåëåêîì» ÆÀÊòûí êå¢ñåñèíäå 2021-æûëäûí 22-äåêàáðûíà (ñààò 10.00ãº) ÷åéèí êàáûë àëûíàò. Àóêöèîí  
Áèøêåê ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷ºñ¿, 123 äàðåãèíäå 2021-æûëäûí 23-äåêàáðûíäà ñààò 10.00äº áàøòàëàò. 
Àóêöèîíäóí êàòûøóó÷óëàðû/àëàðäûí ºê¿ëäºð¿ êîíâåðòòåðäè à÷óó èø-÷àðàñûíà êàòûøà àëàò. Æàíûíäà 
èíñàíäûãûí òàñòûêòàãàí äîêóìåíòèíèí áîëóóñó øàðò.

Ý¢ æîãîðêó áààíû ñóíóøòàãàí êàòûøóó÷ó à÷ûê àóêöèîíäóí æå¢¿¿÷¿ñ¿ áîëóï òàáûëàò. À÷ûê òîîðóêòó 
óòóï àëãàí êàòûøóó÷ó àóêöèîíäóí æûéûíòûãû æºí¿íäº ïðîòîêîëãî êîë êîþëãàí ê¿íäºí òàðòûï, 10 æó-
ìóø÷ó ê¿íäºí àøïàãàí ìººíºòòº ì¿ëêò¿ ñàòûï àëãàí ñóììàíû òºëºï áåðèøè êåðåê.

Ýãåðäå ý¢ æîãîðêó áààíû ñóíóø êûëãàí êàòûøóó÷ó ñàòóó-ñàòûï àëóó êåëèøèìèí ò¿ç¿¿äºí áàø òàðòñà 
æàíà/æå ì¿ëêò¿í áààñûí òºëºáºñº, àíäà áóë êàòûøóó÷óíóí ñóíóøó ÷åòêå êàãûëûï, êèéèíêè ý¢ æîãîðêó 
áààíû ñóíóø êûëãàí êàòûøóó÷ó æå¢¿¿÷¿ äåï òàáûëàò.

Àóêöèîíãî êàòûøóóãà êûçûêäàð áîëãîí æàêòàð ì¿ëêò¿ àëäûí àëà òåêøåðèï êºð¿¿ãº óêóêòóó. Ì¿ëêò¿ 
òåêøåðèï êºð¿¿ ¿÷¿í, êûçûêäàð òàðàïòàð òºìºíäº êºðñºò¿ëãºí ìààëûìäàðåêòåð áîþí÷à êàéðûëóóñó êå-
ðåê. Òîîðóêòóí óþøòóðóó÷óñó – «Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ. Àóêöèîí, àíû ºòêºð¿¿í¿í òàðòèáè òóóðàëóó ìàà-
ëûìàò êîìïàíèÿíûí èíòåðíåò- ñàéòûíäà æàéãàøòûðûëãàí: www.megacom.kg. Ìààëûìàò òåëåôîíäî-
ðó: (0555) 90-53-52, (0555) 50-55-90.

Óþøòóðóó÷ó àóêöèîíäîí êààëàãàí óáàêòà, áèðîê àë ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿íäºí ¿÷ ê¿íäºí êå÷èêòèðáåñòåí, 
Êîìïàíèÿíûí ñàéòûíà òèåøåë¿¿ ìààëûìàòòàðäû æàéãàøòûðóó ìåíåí áàø òàðòóóãà óêóêòóó.

Êåïèëäèê òºëºìä¿ òºëºº ¿÷¿í ìààëûìäàðåêòåð (êûðãûç ñîìó ¿÷¿í):

 Àëóó÷óíóí áàíêû «ÐÑÊ Áàíê» ÀÀÊ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø.

Beneficiary (Àëóó÷ó)

«Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ
Ýñåáè: ¹1299003150020051
ÁÈÊ: 129001
ÈÍÍ: 00406200910056
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, 
Áèøêåê ø., Ñ¿é¿ìáàåâ êº÷. ¹123

Purpose of payment
(Òºëºìä¿í ìàêñàòû) ÀÊÁ ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í êåïèëäèê òºëºì

Àëóó÷óíóí áàíêû «Îïòèìà Áàíê» ÀÀÊíûí ÁÁÔ 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê ø.

Beneficiary (Àëóó÷ó)
«Àëüôà Òåëåêîì» ÆÀÊ
Ýñåï ¹1091820182530517
ÁÈÊ: 109018

Purpose of payment
(Òºëºìä¿í ìàêñàòû) ÀÊÁ ñàòóó áîþí÷à àóêöèîíãî êàòûøóó ¿÷¿í êåïèëäèê òºëºì

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор должника 
ОсОО «Кобуксон Групп» - банкрот

ñîçûâàåò çàêëþ÷èòåëüíîå ñîáðàíèå 
êðåäèòîðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â 
14.00 ÷àñîâ 7 äåêàáðÿ 2021 ãîäà ïî 

àäðåñó: ã. Áèøêåê, óë. Ë. Òîëñòîãî ¹100. 

Ïðåäñòàâèòåëÿì êðåäèòîðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ íà 
ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü 
ñ ïðàâîì ãîëîñîâàíèÿ íà ñîáðàíèè.

Ñïðàâêè ïî òåë: (0706, 0556) 22-73-53

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà íà 
ïðàâî ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé äîëåé 

×Ï ¹127 ÏÏ peã. ¹1900 âûäàííîå 
Ïàíôèëîâñêèì ðàéîííûì óïðàâëåíèåì ïî 
çåìëåóñòðîéñòâó è ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà 

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî íà èìÿ Êàëãîæîåâà 
Ýãåìáåðäè ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-885Í-893Ñ-438

Í-894

Ñ-438
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ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ 

Òóðãóìáàé êûçû Àçèçà 
êîä ÎÊÏÎ 30316806, 

ÈÍÍ 10103199000738 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-890

Â ñâÿçè óòåðåé 
ëèöåíçèè íà 

ñòðîèòåëüñòâî ñåðèÿ 
ÊÐÖ-2 ¹07217 

(îò 05.12.2016 ãîäà), 
âûäàíà ÃÀÀÑèÆÊÕ ïðè 

ÏÊÐ ïðèíàäëåæàùåé ÎñÎÎ 
«Êèò-Ñòðîé» ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíîé.
Í-891

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè × ¹651267 
(îò 31.03.2016 ã.) íà èìÿ 

Äæàëàó Àáäóðàõìàíà 
Âàðàñóëîâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-886

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà 

æèëîãî äîìà 
ïðèíàäëåæàùèé íà 
èìÿ Òîêòîíàëèåâà 

Îìóðáåêà Òààëàéáåêîâè÷à 
èäåíòèôèêàöèîííûé 

êîä íîìåð 4-02-03-
1001-0092 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-895

ªçãºí ðàéîíóíóí
 Æûëàëäû àéûë ºêìºò¿í¿í 

Êðàñíûé Ìàÿê àéûëûíûí 
òóðãóíó Æóíóñîâà 

Êûçäàðêàí Ñàòèêóëîâíàãà 
òààíäûê ìàìëåêåòòèê 

àêò × ¹836728, èäåí. 
êîä 5-06-06-1003-0197 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-505

ОАО «ЧАКАН ГЭС» 
19 ноября 2021 года в 10.00 часов в здании ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» по адресу: г. Бишкек, 
ул.Ахунбаева, 119 состоялось внеочередное Общее собрание 

акционеров. 
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ – î÷íàÿ, êâîðóì ñîáðàíèÿ 

– 2747242 ãîëîñîâ – 100%. 

ÍÀ ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ 
ÏÐÈÍßÒÛ ÐÅØÅÍÈß:

1. Âîçëîæèòü ôóíêöèè Ñ÷åòíîé êîìèññèè íà ïðåäñòàâèòåëÿ íå-
çàâèñèìîãî ðååñòðîäåðæàòåëÿ ÎñÎÎ «Ôîíäðåãèñòð» Äæååí-
÷îðîåâó Íóðãóëü Ñåéòáåêîâíó.

2. Îäîáðèòü êðóïíóþ ñäåëêó ïî çàêóïêå óñëóã íà ðàçðàáîòêó ïðîåêò-
íî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà Áàëà-Ñàðóó ÃÝÑ 
ñòîèìîñòüþ 106 117 848,14 (ñòî øåñòü ìèëëèîíîâ ñòî ñåìíàä-
öàòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê âîñåìü ñîì, ÷åòûðíàäöàòü òûéûí) 
äëÿ äàëüíåéøåãî âûñòàâëåíèÿ íà îôèöèàëüíûé ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ çàêóïîê.

К.ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КЄЛ 
МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ 

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛУК КУРАМДЫН ТЄМЄНДЄГЇ 
ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄ ЇЧЇН КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ. 

I. ÏÐÎÔÅÑÑÎÐËÓÊÊÀ:

1. Ìàòåìàòèêà æàíà èíôîðìàòèêà, îêóòóóíóí òåõíîëîãèÿëàðû êà-
ôåäðàñû - 1 îðóí; 

2. Êûðãûç òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôåäðàñû - 2 îðóí;
3. Òóðèçì æàíà àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî êàôåäðàñû - 1 îðóí;
4. Ìàøèíà òààíóó æàíà àâòîìîáèëü òðàíñïîðòó êàôåäðàñû - 1 îðóí.

II. ÄÎÖÅÍÒÒÈÊÊÅ:
1. Òàðûõ, ìàìëåêåòòèê æàíà ìóíèöèïàëäûê áàøêàðóó êàôåäðàñû 

- 2 îðóí;
2. Ïñèõîëîãèÿëûê-ïåäàãîãèêàëûê æàíà ãóìàíèòàðäûê èëèìäåð êà-

ôåäðàñû - 1 îðóí;
3. Ìåêòåïêå ÷åéèíêè æàíà áàøòàëãû÷ áèëèì áåð¿¿ êàôåäðàñû - 

1 îðóí;
4. Äåíå òàðáèÿ æàíà àíû îêóòóóíóí óñóëó êàôåäðàñû - 2 îðóí;
5. Ìàòåìàòèêà æàíà èíôîðìàòèêà, îêóòóóíóí òåõíîëîãèÿëàðû êà-

ôåäðàñû - 1 îðóí;
6. Ìààëûìàòòûê ñèñòåìàëàð æàíà òåõíîëîãèÿëàð êàôåäðàñû - 1 

îðóí;
7. Êûðãûç òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôåäðàñû - 4 îðóí;
8. Ýêîíîìèêà, êàðæû æàíà ñàëûê ñàëóó êàôåäðàñû - 1 îðóí;
9. Áóõãàëòåðäèê ýñåï, àíàëèç æàíà àóäèò êàôåäðàñû - 2 îðóí;
10. Êºðêºì ñ¿ðºò æàíà äèçàéí êàôåäðàñû - 1 îðóí;
11. Òóðèçì æàíà àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî êàôåäðàñû - 1 îðóí;
12. Òàáèãûé èëèìäåð êàôåäðàñû - 1 îðóí;
13. Ôèçèêà æàíà ýëåêòð êàìñûçäîî êàôåäðàñû - 2 îðóí;
14. ×åò òèëè êàôåäðàñû - 1 îðóí;
15. Àíãëèñ òèëè æàíà àíû îêóòóóíóí óñóëó êàôåäðàñû - 1 îðóí;
17. Îðóñ òèëè æàíà àäàáèÿòû êàôäðàñû - 3 îðóí.

III. ÀÃÀ ÎÊÓÒÓÓ×ÓËÓÊÊÀ:
1. Ìàòåìàòèêà æàíà èíôîðìàòèêà, îêóòóóíóí òåõíîëîãèÿëàðû êà-

ôåäðàñû - 1 îðóí.

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

Äàðåãè: Êàðàêîë øààðû, Þ.Àáäðàõìàíîâ êº÷ºñ¿, 103, Ê.Òû-
íûñòàíîâ àòûíäàãû ÛÌÓ, 2-êîðïóñ, 217-áºëìº, òåëåôîí: (0708) 
71-04-85.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
СУДЬЯЛАРЫН ТАНДОО БОЮНЧА КЕЎЕШИ 

Бишкек шаарынын Ленин райондук жана Талас облусунун 
Кара-Буура райондук сотторунун судьялык 2 бош кызмат ордуна, Ысык-Кєл 

облусунун Балыкчы шаардык жана Нарын облусунун Ат-Башы райондук сотторунун 
судьялык бирден бош кызмат орундарына 

СЫНАКТЫК ТАНДОО ЖАРЫЯЛАЙТ

Àðûçäû æàíà äîêóìåíòòåðäè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëàðûí òàíäîî áîþí÷à êå-
¢åøèíèí ñåêðåòàðèàòû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ñîòòîðóíóí ñóäüÿëûê áîø 
êûçìàò îðóíäàðûíà 14 æóìóø÷ó ê¿í è÷èíäå 2021-æûëäûí 24-íîÿáðûíàí 13-äåêàáðûíà 
÷åéèí ñààò 9.00äºí 17.30ãà ÷åéèí êàáûë àëàò. Äàðåãè: Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû, Áèøêåê 
øààðû, Òàáûøàëèåâ êº÷ºñ¿, 15, 0-êàáàò. Êîøóì÷à ìààëûìàòòû (0312) 30-31-22 æàíà 
(0558) 88-72-34 òåëåôîí íîìåðëåðèíå ÷àëûï æå www.otbor.sot.kg ñàéòûíàí àëóóãà áîëîò.

ÀÐÛÇÃÀ ÒÈÐÊÅË¯¯×¯ ÄÎÊÓÌÅÍÒÒÅÐ:

1) ïàñïîðòòóí êº÷¿ðìºñ¿;
2) æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè æºí¿íäºã¿ äèïëîìäóí íîòàðèàëäûê ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí 

êº÷¿ðìºñ¿ æàíà ÆÎÆäîí áåðèëãåí àðõèâäèê ñïðàâêàñû;
3) ýìãåê êèòåï÷åñèíèí ê¿áºëºíä¿ð¿ëãºí êº÷¿ðìºñ¿, þðèäèêàëûê êåñèïòå èøòºº ñòà-

æû òàñòûêòàãàí áàøêà äîêóìåíòòåð;
4) ñûíàêêà êàòûøóó ê¿í¿íº ÷åéèí àëòû àéäàí àøïàãàí óáàêûò ìóðäà áåðèëãåí ñà-

ëàìàòòûãûíûí àáàëû æºí¿íäº ìåäèöèíàëûê êîðóòóíäó (¹086 ¿ëã¿ñ¿íäºã¿, ÐÍÁ, 
ÐÏÄÁ ñïðàâêàëàð);

5) ì¿íºçäºìº, òàëàïêåðäèí èíñàíäûãûí ì¿íºçäºãºí ïèêèðëåð, ñóíóøòàð, ñûéëûêòà-
ðû (áàð áîëñî);

6) 3õ4 ºë÷ºìäºã¿ áèð ôîòîñ¿ðºò;
7) 2020-æûëäûí Áèðäèêò¿¿ ñàëûê äåêëàðàöèÿñûíûí êº÷¿ðìºñ¿;
8) àðûçãà òèðêåëãåí äîêóìåíòòåðäèí òèçìåñè;
9) òèðêåìå ïàïêà.

Òèçìåäå êºðñºò¿ëãºí àðûç æàíà äîêóìåíòòåðäè òàïøûðóóäà áàðäûê òàëàïêåðëåð Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñóäüÿëàðûí òàíäîî áîþí÷à êå¢åøèíèí ñåêðåòàðèàòûíà êåëèï                
«Ñóäüÿëûê êûçìàòêà òàëàïêåðäèí àíêåòàñûí» æàíà Ìàìëåêåòòèê êàòòîî êûçìàòûíàí òà-
ëàïêåðãå êàòòàëãàí (êûéìûëäóó æàíà êûéìûëñûç ì¿ëê¿ æºí¿íäº) ìààëûìàò àëóóãà ìà-
êóëäóãó æºí¿íäº áëàíêûí òîëòóðóøàò (¿ëã¿ñ¿í ðàñìèé ñàéòòàí àëñà áîëîò).

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æåðãèëèêò¿¿ ñîòóíóí 
ñóäüÿëûãûíà òàëàïêåðãå êîþëóó÷ó òàëàïòàð:

1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíû;
2) Æàøû 30 æàøòàí æàø ýìåñ, 65 æàøòàí óëóó ýìåñ;
3) «Þðèñïðóäåíöèÿ» àäèñòèãè áîþí÷à æîãîðêó þðèäèêàëûê áèëèìè æå òèåøåë¿¿ áàãûò 

áîþí÷à «áàêàëàâð» àêàäåìèÿëûê äàðàæàñû áàð áîëñî, «ìàãèñòð» àêàäåìèÿëûê äàðà-
æàñûí ûéãàðóó ìåíåí «Þðèñïðóäåíöèÿ» äàÿðäûê áàãûòû áîþí÷à æîãîðêó áèëèìè;

4) Þðèäèêàëûê êåñèáè áîþí÷à áåø æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû áàð Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí æàðàíû.

Êîíêóðñòóê òàíäîîãî êèðãèç¿¿ áîþí÷à ìàñåëå êàðàëãàíãà ÷åéèí òàëàïêåðëåð Êå-
¢åø òàðàáûíàí  ñóðàòûëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäàí êåëèï ò¿øêºí ìààëûìàòòàð 
ìåíåí òààíûøóóãà óêóêòóó.

СОВЕТ ПО ОТБОРУ СУДЕЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
на 2 вакантные должности судьи Ленинского районного суда города Бишкек и 

Кара-Бууринского районного суда Таласской области, по 1 вакантной должности 
Балыкчинского городского суда Иссык-Кульской области и Ат-Башинского районного 

суда Нарынской области

Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðèàò Ñîâåòà ïî îòáîðó ñóäåé 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà äîëæíîñòè ñóäüè ìåñòíûõ ñóäîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â 
òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ñ 24 íîÿáðÿ ïî 13 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ñ 9.00 äî 17.30 ÷àñîâ 
(îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00 ÷àñîâ) ïî àäðåñó: ãîðîä Áèøêåê, óëèöà Òàáûøà-
ëèåâà, ä.15, 0 ýòàæ. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 
(0558) 88-72-34 è (0312) 31-30-22, à òàêæå íà ñàéòå: www.otbor.sot.kg 

Ê ÇÀßÂËÅÍÈÞ ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß:

1) êîïèÿ ïàñïîðòà;
2) íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ äèïëîìà î âûñøåì þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è àð-

õèâíóþ ñïðàâêó ñ ÂÓÇà;
3) çàâåðåííàÿ êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå 

ñòàæà ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè;
4) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, âûäàííîå â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿ-

öåâ ïåðåä ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ñïðàâêà ôîðìû ¹086); ñïðàâêà ñ ÐÖÏÇ, ñïðàâêà ñ 
ÐÖÍ;

5) õàðàêòåðèñòèêà, îòçûâû, ðåêîìåíäàöèè, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íîñòü ïðåòåíäåí-
òà, íàãðàäû;

6) îäíà ôîòîãðàôèÿ 3õ4;
7) åäèíóþ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2020 ãîä;
8) îïèñü ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ;
9) ñêîðîñøèâàòåëü.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî óêàçàííîìó ïåðå÷íþ, âñå ïðåòåíäåí-
òû çàïîëíÿþò «Àíêåòó êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ñóäüè» è ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïîëó-
÷åíèå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ ÃÐÑ ïðè ÏÊÐ (íà äâèæèìûå è íåäâèæèìûå èìóùåñòâà) â 
ñåêðåòàðèàòå Ñîâåòà ïî îòáîðó ñóäåé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè (îáðàçåö ìîæåòå ïîñìîò-
ðåòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå).

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü 
ñóäüè ìåñòíûõ ñóäîâ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè:

1) Ãðàæäàíñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè;
2) Âîçðàñò – íå ìîëîæå 30 ëåò è íå ñòàðøå 65 ëåò;
3) âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ» èëè âûñøåå 

îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Þðèñïðóäåíöèÿ» ñ ïðèñâîåíèåì àêàäåìè-
÷åñêîé ñòåïåíè «ìàãèñòð» ïðè íàëè÷èè àêàäåìè÷åñêîé ñòåïåíè «áàêàëàâð» ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó íàïðàâëåíèþ;

4) Ñòàæ ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ïðîôåññèè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàòû äî ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î äîïóñêå âïðàâå îçíàêîìèòñÿ ñ èíôîðìà-
öèÿìè, ïîñòóïèâøèìè ïî çàïðîñó Ñîâåòà èç ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ.

ЗАО «КЫРГЫЗСКАЯ ИНКАССАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС НА ПОСТАВКУ 

АВТОМАШИНЫ:
1. Кузов седан, цвет белый или серебро, объём двигателя 2,5 куб. 

см. - 1 ед. не ранее 2015 г.в.
Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê äî 17.00 ÷. 8 äåêàáðÿ 2021 ã.
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ ïî óñëîâèÿì êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 

òåë.: +996 (312) 32-03-24 íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: aalymkulov@rui.kg.
Ñ/Î-320

Ñ-638

Ñ-288

Ñ-637

Ноокат райондук сот аткаруучулар 
кызматтык бєлїмї

Ноокат райондук соту тарабынан 06.08.2021-жылы берилген 
№ГД-791/21-05 сандуу аткаруу барактын негизинде карызкор 

Болушова Сапияга таандык болгон Ош облусунун Ноокат 
районунун Н.Исанов айыл аймагынын Чеч-Дєбє айылында 

жайгашкан (5-05-10-1005-0352) сандуу идентификациялык 
коддогу жалпы пайдалануу аянты - 65,48 ч.м., жашоо аятты - 

41,4 ч.м., жер участогунун аянты - 2068,0 ч.м. болгон жер 
тилкесинде жайгашкан турак жайы баштапкы баасы 1 383 993 
(бир миллион їч жїз сексен їч миў тогуз жїз токсон їч) сом 16 
тыйын наркта экинчи ирет 2021-жылдын 29-декабрь кїнї саат 

10.00дє кыймылсыз мїлк жайгашкан жерде (аукционго) эл 
алдында ачык соода-сатыкка коюлат.

Ñàòûêêà êàòûøóó ¿÷¿í áàøòàïêû áààäàí 5% àëäûí àëà òºëººãº 
æàíà ñîò àòêàðóó÷óíóí àóêöèîíãî êàòûøóóãà àðûçäàðäû êàáûë àëóó-
ñó àóêöèîí áàøòàëãàíãà ÷åéèí áèð ê¿í ìóðóí á¿òºò. Àóêöèîíäóí æå-
¢¿¿÷¿ñ¿ àòàëãàí àëàðìàí ñóììàíû æåòè ê¿íä¿í è÷èíäå òºëººãº ìèë-
äåòò¿¿. Ïàéûç òºëºí¿¿÷¿ äåïîçèòòèê ýñåïòè Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁ-
äàí àëñà¢ûçäàð áîëîò.

Ñóðàï-áèë¿¿ ¿÷¿í (Íîîêàò øààðû, Ëåíèí êº÷ºñ¿ ¹10, 
Íîîêàò ðàéîíäóê ñîòó, 1-êàáàò, 8-êàáèíåòèíå 
êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò) òåë.: (0556) 19-90-22,

 (0776) 19-90-22.

5% òºëºí¿¿÷¿ ýñåï.
1) Íîîêàò ðàéîíäóê ÑÀÊÁíûí ýñåáè. "ÐÑÊ Áàíê" ÀÀÊíûí Íîî-

êàò ºê¿ë÷¿ë¿ã¿.
2) Ý/ñ÷åò 4407092100000157
3) Áèê 440701.

Ñ-473
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erkintoo777@mail.ru
erkintoonews@gmail.com

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

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

Маданият бєлїмї – 62-38-71

Укук бєлїмї – 62-18-64

Веб-сайт – 62-18-64

Коммерциялык бєлїм – 62-18-66

"Нормативдик актылар"
журналы – 62-38-71

Башкы эсепчи – 62-38-73

Компьютердик
борбор – 62-38-74

Жарнамалар кыргыз, орус, англис 
тилдеринде берилет.

Жарнамалардын мазмунуна
редакция жооп бербейт.

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

"Учкун" ААКнын 
басмаканасында басылды.

Áóéðóòìà ¹1149. Íóñêàñû 4302

Áàñóóãà 22.11.2021-æ. ñààò 18.00äº áåðèëäè
Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

Жалал-Абад областтык башкармалыгынын 
эсеп боюнча жетектєєчї адиси бош турган 
кызмат ордуна талапкерлерди тандоо їчїн 

ачык сынак жарыялайт – 1 бирдик.
Документтер 2021-жылдын 6-декабрынын саат 17.00гє 

чейин кабыл алынат.
Сынакка катышуу їчїн талапкерлерге карата талаптар, 

алардын функционалдык милдеттери жана тиешелїї доку-
менттердин тизмеси Улуттук банктын www.nbkr.kg дареги 
боюнча сайтында («Ишке кабыл алуу»/ «Бош турган кыз-
мат орундары») жайгаштырылган.

Бардык суроолор боюнча тємєнкї дарек боюнча кайры-
лууга болот:

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

- Жалал-Абад шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы, Эр-
киндик кєчєсї, 13, (03722) 5-40-23, (0557) 55-16-10,  
(0777) 72-80-33 телефондору аркылуу кайрылууга болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

АВТОУНАА ТРАНСПОРТУН САТУУ БОЮНЧА 
АЧЫК ТООРУК (АУКЦИОН) ЄТКЄРЄТ:

¹ Ì¿ëêò¿í àòàëûøû
Áàøòàïêû 

ñàòóó áààñû, 
ñîì ìåíåí

Êåïèëäèê 
òºëºì 5%, 
ñîì ìåíåí

1
Òîéîòà Ëåíä Êðóèçåð 100, 
áðîíäîëãîí, 2006-æûëû ÷û-
ãàðûëãàí

1 413 344 70 668

Тоорук (аукцион) єткєрїї кїнї: 2021-жылдын 23-де-
кабры саат 15.00.

Тєлєє формасы: нак жана нак эмес эсептешїї.
Тоорук єткєрїлїїчї дарек: Бишкек шаары, Т.Їмєта-

лиев атындагы кєчє, 101.
Билдирмелер кепилдик тєгїмдї тєлєє менен 2021-жыл-

дын 22-декабрында саат 17.30га чейин кабыл алынат.
Тоорукка катышуу їчїн 5% єлчємдє кепилдик тєгїмдї  

1013930100000771, БИК 101001 эсептешїї эсебине тє-
лєє керек.

Бардык каалоочулар 2021-жылдын 1-декабрынан 
20-декабрына чейин ачык эшик кїндєрїндє автотранс-
портту карап чыгууга болот жана билдирме формасын 
2021-жылдын 22-ноябрынан 22-декабрына чейин Биш-
кек шаары, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги 
боюнча саат 9.00дєн 17.30га чейин алууга болот.

Сатуучунун дареги жана телефон номери: Бишкек шаа-
ры, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101, тел.: +996 (312) 
66-91-52, +996 (312) 66-91-53, электрондук почта:                                                                          
sale@nbkr.kg.

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ИЛБИРСТИ 
КОРГОО ФОНДУ (СЛФ)

ТЕНДЕР АРКЫЛУУ 3 ЛОТ МЕНЕН 3 БОЗ ЇЙ САТЫП АЛУУГА ТЕНДЕР 
ЖАРЫЯЛАЙТ.

Òåíäåðäèê äîêóìåíòòè https://drive.google.com/drive/u/1/folders/
1izTw-mS_PiS9uVeUJUi7ez5xC5jEkP6V øèëòåìåäåí æ¿êòºï àë-
ñà¢ûç áîëîò æå admin@snowleopard.kg ýëåêòðîíäóê ïî÷òàãà æå 
(0706) 22-88-47 âîòñàï íîìåðãå òåíäåðäèê äîêóìåíòòè æèáåð¿¿ãº 
êàéðûëóó æèáåðèï àëñà¢ûç áîëîò.  Òåíäåðãå êàòûøóó÷óëàð òîëóê 
çàÿâêàíû «Áîç ¿é. Ëîòòóí íîìåðè. Òåíäåð» äåï áåëãèëåï, 2021-æûë-
äûí 10-äåêàáðû ñààò 15.00ãº ÷åéèí Áèøêåê øààðûíûí Îãîíáàåâ 
êº÷ºñ¿, 93 (Èáðàèìîâ êº÷ºñ¿ ìåíåí êåñèëèøåò), ÑËÔòèí êå¢ñåñè-
íå æåòêèð¿¿ çàðûë. 

Ñóðîîëîð áîþí÷à âîòñàï íîìåðãå: (0706) 22-88-47
 êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò.

ТАШ-МОЙНОКСКИЙ 
АЙЫЛ ОКМОТУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ТОРГОВ - АУКЦИОНА 

на продажу автомобилей 
Мерседес-Бенц 300D 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) в 30 ноября 

2021 года. 

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

ОАО «МФК «АБН» 
объявляет о выплате доходов за пятый процентный период по 
именным процентным облигациям второго выпуска. Выплата 

доходов будет осуществляться с 3 декабря 2021 года 
(KG 0202211510).

• Íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáëèãàöèè - 1 000 ñîì
• Ðàçìåð äîõîäà íà îäíó îáëèãàöèþ (2 âûïóñê) - 15%

Ñïèñîê âëàäåëüöåâ îáëèãàöèé, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðî-
öåíòíîãî äîõîäà, îïðåäåëÿåòñÿ íà äàòó 29 íîÿáðÿ 2021 ã.

Ôîðìà âûïëàòû - äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Âûïëàòà ïðîöåíòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ 

äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò äåðæàòåëÿ îáëèãàöèé, ñîã-
ëàñíî ïîäàííîãî èì çàÿâëåíèÿ, ëèáî â îôèñå ÎÀÎ «ÌÔÊ «ÀÁÍ» ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, 4 ìêð., ¹35/1.

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 51-11-51; www.abn.kg.

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

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà 
íàñëåäñòâî ïî çàâåùàíèþ 

íà èìÿ Êàçèåâà Êóáàíû÷áåêà 
Òóðãóíáàåâè÷à (27.01.2012 ãîäà) 

è ãîñ. àêò ñåðèÿ × ¹0034597 
(îò 27.09 2009 ã.) èäåí. êîä 
5-06-15-1001-3671 ñ÷èòàòü

 íåäåéñòâèòåëüíûìè. 
Ï/Ï-932

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
(äîëÿ) ñåðèÿ ¹0102981 

íà èìÿ Øåíøèíîé Èðèíû 
Àëåêñàíäðîâíû ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-883

Íîîêàò ðàéîíóíäàãû Êºê-Æàð 
àéûë ºêìºò¿í¿í Æèéäå 

àéûëûíûí òóðãóíó Ýìèíáàåâ 
Ðàõìàòàëèãå òèåøåë¿¿ 

èøìåðä¿¿ë¿ê ûðàñòîî÷ó 
ê¿áºë¿ã¿ ÈÍÍ 20102196800601, 

ÎÊÏÎ 20925832 
(áåðèëãåí ê¿í¿ 14.03.2011-æûë) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-097

Ýñåíàëèåâà Êóíäóçá¿á¿ 
Èáðàãèìîâíàãà òèåøåë¿¿ 

æåð ¿ë¿ø¿ áîëãîí æåêå 
ìåí÷èê ¿ë¿ø¿ æºí¿íäºã¿ 

ìàìëåêåòòèê àêò ¹691922 
æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí. 

Í-887

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

ÈÏ Ààëèåâîé Àëûéìàí 
Áîëîòáåêîâíû êîä 

ÎÊÏÎ 28476572, 
ÈÍÍ 11610197500324 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-892

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê (äîëè) ¹0294 

(îò 10.06.1999 ã.) íà èìÿ Øåëóäüêî 
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-884

Òåìèðáåêîâ Óëàðáåê 
Áàçàðáàåâè÷êå òèåøåë¿¿ 

ìàì. àêò ×¹828280 
(12.04.2019-æûëû) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Í-888

Êàïàðîâ Ýìèëü 
Íóðìàìàòîâè÷êå òààíäûê 
Æàëàë-Àáàä øààðûíäàãû 
Àéûï-Áóëàê êº÷ºñ¿í¿í ¹4 

äàðåãèíäåãè æåð òèëêåñèíèí 
æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí 

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

× ¹912968, 01.09.2020-æ., 
èäåíòèôèêàöèîíäóê 

êîäó  3-10-02-0008-2763) 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 

æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.
Ä-62

ªçãºí ðàéîíóíóí Ýðêèí-Òîî 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Àêæîëîâ Òàøòàíãà òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹11577 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Ï/Ï-408

Í-879

Ñ/Î-319

Í-881

25 декабря 2021 года в 10.00 ч. (регистрация с 9.00) 
состоится Отчетно-перевыборное собрание адвокатов

Адвокатуры Чуйской области
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà èì. À.Îñìîíîâà, 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë Àáäðàõìàíîâà, 208 (ïðåñåêàåò Ôðóíçå). 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0555) 62-54-89, (0708) 10-04-31.

ПССИ Первомайского района г.Бишкек
ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА ИМУЩЕСТВО

- 2-х к. квартиру №24 в доме 54 по ул.Токтоналиева 
г.Бишкек общая пл. - 44,3 м2, жилой площадью - 33 кв.м. 
принадлежащую на праве собственности Абдырахмановой 
Жаркынай Токтобековне на основании договора купли 
продажи от 23 июля 2013 года за №201396919 - путем 
продажи с публичных торгов, установив его начальную 
(стартовую) продажную цену в размере 2 368 349 сомов.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% îò íà÷àëüíîé (ñòàð-
òîâîé) ïðîäàæíîé ñòîèìîñòè, äî íà÷àëà òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò 
ÏÑÑÈ Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê. Ïîêóïíàÿ öåíà äîëæíà áûòü 
âíåñåíà íå ïîçäíåå 7 äíåé ïîñëå òîðãîâ íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ 
Ïåðâîìàéñêîãî ðàéîíà ã. Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: «ÖÊ ïðè 
ÌÔ ÊÐ, ÁÈÊ 440001, ð/ñ÷. 4402012100000440, ÈÍÍ 00405199510158, 
êîä ïëàòåæà 14238900.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 äåêàáðÿ 2021 ã. â 10.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íàõîæ-
äåíèÿ èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü Ñóëàéìàíîâà Í.Á.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèìñÿ âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ 
ïî òåë.: (0312) 30-31-26 èëè (0703) 62-82-02 èëè ïî 
àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Àáäðàõìàíîâà, 132, êàá. 20. Í-889

ОАО «ГОСТИНИЦА «ДОСТУК»
КР, г.Бишкек, ул.М.Фрунзе, 429 «Б»

ОАО «Гостиница «Достук» уведомляет о раскрытии информации 
о существенном факте - об изменении в составе Совета 

директоров и избрании Правления Общества:
1) Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ èçáðàí Òàðàí÷èåâ Ýðèê Òîê-

áàåâè÷;
2) Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ - ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ 

"Ãîñòèíèöà "Äîñòóê" èçáðàí Ðûñïàåâ Êàëûñáåê Óñåíãàçèåâè÷.
3) ×ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ "Ãîñòèíèöà "Äîñòóê" èçáðàíû:
- Êîøîåâ Áàêûòáåê Áèðëèêîâè÷;
- Àáàéõàíîâ Àíçîð Àçðåòîâè÷;
- Àæèáàåâ Èëüÿñ Ñàïàðáàåâè÷;
- Æîëäîøáåêîâ Ìàíàñ Àáäûëäàáåêîâè÷.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ïðèíÿâøèé äàííûå ðåøåíèÿ - Ñîâåò äè-
ðåêòîðîâ ÎÀÎ. 

Äàòà ñ êîòîðîé ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ - 22 íîÿáðÿ 2021 ãîäà. 
Ñ-490

Ñ/Î-480
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

(Башталышы гезиттин 
9-ноябрдагы №118 (3297) 

санында)

ДОС ЭМЕС, 
ДОО БОЛДУ

Албетте, сумканын ээсин су-
рашканда бардыгы “меники эмес” 
дешти. Биз дагы таанымаксан бол-
дук. Єзбек укук коргоо органда-
рынын кызматкерлери сумканын 
ээси билингиче баарыбызды ка-
май турган болду. Ошондо бир 
кемпир чыгып: “Сумканын ээси 
мына бул жигит болчу”, - деп ме-
ни, досумду кєрсєттї. Ал чочуп 
кетип, “мен эмес, бул” – деп ме-
ни кєрсєтсє болобу. Экєєбїздї 
алып калышты да калган жїр-
гїнчїлєрдї автобус менен Кыр-
гызстанга коё беришти. Кєрсє, 
жанагы кемпир досумдун орто-
до жаткан  сумканы улам карап, 
кармалап койгонун кєрїп кал-
ган экен. Милиция кызматкерле-
ри бизди Советабад шаарчасына 
алып келип, камап коюшту. Эрте-
си сурак башталды. Ур-токмок, бар-
дык кыйноолорду кєрдїк...

Досума: “Менин эмне кїнєєм 
бар, мойнуўа алып кете бер, се-
ни акча таап келип бошотуп ала-
йын”, - десем болбойт. “Мени бу-
лар єлтїрїп коёт, шерик болсоў, 
аягына чейин шерик бол” – деп 
жанымды кашайтты. Кээде сєз 
талашып отуруп, экєєбїз муш-
таша кетебиз.  Тергєєдє “экєєбїз 
теў алып бара жатканбыз” деп жа-
нын жебедиби. Єзбек тергєєчї-
лєрї жакшы эле айтышты: “Жал-
гыз бирєєўєр мойнуўарга алгы-
ла. Экинчиўер биз айткан “сум-
маны” алып келсеўер, жеўилдетип 
чыгарып жиберебиз” – деп. Экєє-
бїз теў кїнєєлїї болсок, “группо-
вой” делип кєп жылга камалып 
кетерибизди да айтышты. Ошен-
тип, бир айга жакын сурак берип 
жаттык, декабрь айы аяктап ба-
ра жатат, ишибиз барган сайын 
оорлой берди. 

“ТЇШЇМДЄ АК 
БОЗ АТ МИНИП 
ЖЇРЇПТЇРМЇН”

Бир жолу тїндєсї укмуш тїш 
кєрдїм. Бийик тоодо жайык жер 
бар экен, ошол жерде тим эле бу-
лактаган ак боз ат минип жї-
рїптїрмїн. Бир маалда кайдан-
жайдан кара ат минген душман-
дар курчап алды. Ошондо мен ки-
чинемде єлгєн Абдрахман деген 
абамдын: “Тоого кач!” – деген їнї 
угулду. Тулпарымды “чї!” десем 
душмандарды жарып єттї. Анан 
бийик тоого чыгып, бел ашып кет-
тим. Душмандар жетпей калыш-
ты. Чочуп ойгонуп кеттим, таў сї-
рїлїп калган экен. “Кудай буюрса, 
тїрмєдєн чыгат экенмин” -  деп 
жакшылыкка жоруп койдум. Би-
рок, андан кийин деле ишибиз 
оорлой берди. “Туннелдин аркы 
башы кєрїнбєйт”. Кача турган эч 
бир мїмкїнчїлїк жок. 

АКЫРЫ КАЧТЫМ

Биз сурак берип жаткан эски 
имараттын сырты бийик дубал-
дар менен курчалган, кайтаруу 
катуу, качууга эч мїмкїнчїлїк 

жок. Кєўїл чєктї, їмїт єчтї. Бир 
кїнї камалган жерибизден ме-
ни саат 4тєрдє жалгыз алып ке-
лип, жашы бир аз улгайган тер-
гєєчї суракка ала баштады. Мен: 
“Эч кандай кїнєєм жок” - деген-
ден башканы айтпайм. Ал бол-
со “мойнуўа ал, болбосо тїрмєдє 
чиритем” - дейт. Досум: “Экєєбїз 
теў кїнєєлїбїз” – деп мойнуна 
алып койгон да. Мен єзїмдї кї-
нєєлїї эмесмин дейм. Ошентип, 
экєєбїздїн сєзїбїз дал келбей 
тергєє созулуп жатты, декабрь 
болсо бїтїп баратат. 

Кеч кирип, орган кызматкер-
лери иштеринен кете баштады. 
Кєбї кетти, караўгы кирген 
маалда (кечки саат 9дар бол-
со керек) бир милиционер ке-
лип, тергєєчїгє документ таш-
тап кетти. Ал эмнегедир ошол 
документти їўїлїп эле карап 
калды, башын кєтєрбєйт. Ко-
роо жак кєрїнїп турган, кара-
сам эч жан жоктой. Ошол се-
кунддарда Абдрахман абамдын 
“кач!” деген їнї кулагыма кай-
ра жаўырды. Жїрєгїм лакыл-
дап, алкымыма тыгылып кал-
ды. Мындай карасам жаным-
да табуретка туруптур, ошону 

кєз ачып жумганча алып туруп 
тергєєчїнї как башка чаптым, 
шылк дей тїштї. Аткан октой 
учуп, жєн убакта эч жетпей тур-
гандай бийик дубалга секирип 
асылганда, бирєє кєтєрїп ыр-
гыткандай болуп, дубалдын кы-
рына колум илешти. Тартынып 
чыгып эле ашып кеттим. Дароо 
Советабаддын жанындагы тоо-
ну карай жїгїрдїм. Анан эле 
сиреналар жаўырып, мени кууп 
жєнєштї. Мен тоонун чокусун 
кєздєй качып баратам, артыман 
автоматчан солдаттар жулкун-
ган иттери менен кууп алган... 

АКЖОЛТОЙ 
КОКТУ

Бир маалда тоонун чокусуна 
чыгып, аркы бетине карай ыл-
дый катуу жїгїрїп баратып эле, 
кичине кууш коктучасына кир-
генде “дїп” деп учуп тїштїм. 
Тїнкї саат 12лер болуп калса 
керек, эчтеке кєрїнбєйт, айла-
нам караўгы. Кєрсє, коктудагы 
баштары бири-бирине артыл-
ган коюу карагандардын їстї-
нє жарым метрдей кар жаап то-
ўуп, алды єзїнчє эле “жертєлє” 

болуп калган экен. Мен катуу 
келгенде тоўгон карларды те-
шип єтїп, ичине тїшїп кетип-
мин. Анан эле солдаттар иттери 
менен жетип келишти. Арылдап 
їргєн иттери менен солдаттар 
мен жаткан жердин жогору жа-
гынан, ылдый жагынан єтїш-
тї,  бирок оюкту байкашпады. 
Кыскасы, жарым саат, бир саат-
тай жїрїштїбї, таппай кетиш-
ти. Автоматчан солдаттар итте-
рин коё бергенде эле мен тїш-
кєн тоўгон кардын оюгу менен 
кирип таап алышмак. Ошен-
тип, Кудай сактады. Тїнкї саат 
2-3тєрдє карды колум менен ши-
леп жатып эптеп чыктым. Бол-
жолдоп жїрїп отуруп, Єзгєндїн 
тоолору жагы менен єз єлкєм-
дїн аймагына єтїп кеттим. Таў-
га маал бир чабандын коргонуна 
эптеп жеттим. Колдорумду їшїк 
алып кеткен экен, чабан кар шы-
бап жатып айыктырды. Жыйыр-
ма кїндєн кийин Ош шаарына 
жєнєгєн автоунаага салып, жє-
нєтїп жиберди. Ошко келерим 
менен 1-2 жумага жетпей эле ке-
линчегимди алып Россияга чы-
гып кеттим. Иштерим ийгилик-
тїї жїрїштї. Азыр менде баа-
ры жетиштїї. Бир уул, эки кыз-
дын атасымын. Учурда  Россия-
да иштеп жатамын.

Менин айтайын дегеним, 
адам напсисин тыя билиши ке-
рек экен. 10 миў сом їчїн 10 жыл 
тїрмєгє олтуруп кала жаздадым. 
Атам: “Душман ачык эле били-
нип турат. Достон этият болуш 
керек. Достун тїбї – доо, бул 
турмушта чанда гана чыныгы 
акыреттик дос чыгат. Мал ала-
сы сыртында, адам аласы ичин-
де”, - деп айта берсе ичимен жа-
ман кєрчїмїн. Кєрсє, атам акыл-
ман киши экен. Жанагы досум 
бир жагынан мени кєрє албай, 
экинчи жагынан “пайдаланайын” 
деген экен. Кеч билдим, кийин-
ки турмушума чоў сабак болду, 
- деп сєзїн аяктады Жоламан.

Азизбек ЧАМАШЕВ

Жолбаян

Жаштардын жемиштїї жеўиштери

Ноябрь айындагы Сербиянын бор-
бор шаары Белградда болуп єткєн 

эркин кїрєш боюнча 23 жашка чейинки 
жаштар арасындагы дїйнє чемпионаты-
нын жыйынтыгы кыргыз элин кубанычка 
бєлєдї. Бул чемпионатта кыргыз балбан-
дары эки алтын, бир кїмїш медалдарын 
жеўип алышты. Азыркы учурда мындай 
ийгиликти тарыхый жетишкендик катары 
да баалап жатышат. Ооба, Кыргыз Респуб-
ликасында жаштар арасында эркин кїрєш 
боюнча дїйнєлїк чемпионатта мындай ий-
гилик биринчи жолу жаралып жатса, ал-
бетте аны тарыхый жетишкендик катары 
баалоого болот. 

Маўдай жарылта кубанткан мындай 
жеўишти олимпиада оюндарынын коло 
медалынын, дїйнє чемпионатынын кї-
мїш медалынын ээси Айпери Медет кы-
зы, Норвегиянын Осло шаарында болуп 
єткєн дїйнє чемпионатында кїмїш ме-
далын жеўип алган Эрназар Акматалиев 
жана келечегинен кєптї їмїттєндїргєн 
Бекболот Мырзаназар уулу камсыз кы-
лышты. Айпери Медет кызы бул чемпио-
наттагы биринчи таймашын Эквадор-
дун балбан кызы Генесис Росангела Рис-
ко Валдез менен баштап, анын далысын 
жерге тийгизїї менен ишенимдїї же-
ўишке жетишти. Ал эми чейрек финал-
да Индиянын спортчусу Бипашаны 28 се-
кунд ичинде далысын жерге тийгизгенге 

їлгїрдї. Жарым финалдык кїрєштє Ай-
пери америкалык атаандашы Кайли Рени 
Велкердин жеўишке болгон їмїтїн таш 
каптыртып, аны 8:0 эсебинде утуп ал-
ды. Ошентип, финалдык оюнда Айпери 
Медет кызы дїйнєлїк чемпион наамын 
алууга жетишти. Ал кєптєн кїткєн ал-
тын медалынын ээси болуп калды.

Дагы бир алтын медалдын жеўїїчїсї 

Эрназар Акматалиев чемпионаттагы жа-
рым финалдык беттеште азербейжан ат-
лети Мурад Евлаевди 12:8 эсебинде утуп, 
андан кийинки финалдык оюнда армян 
балбаны Вазген Теванянды 10:2 эсебинде 
ишенимдїї жеўип, дїйнє чемпиону наа-
мына ээ болду жана дїйнєдєгї алдыў-
кы рейтингде турган атлеттердин ката-
рына кошулду.

Жарым финалдык беттешїїдє 10:0 
эсебинде беларусь спортсмени Дмитрий 
Шмеланды утуу менен кыргыз жаш бал-
баны Бекболот Мырзаназар уулу да дїй-
нє чемпионатында мыкты балбандардан 
экенин айгинеледи. Ал финалдык оюнда 
азербейжандык балбан Алиаббас Рзазаде 
менен болгон кїрєшї 6:6 эсебинде аяк-
тады. Калыстар тобу упайларынын са-
паты жогору болду деген тыянак менен 
жеўишти Алиаббаска ыйгарып коюш-
ту. Ошентип, Бекболот Мырзаназар уулу 
дїйнє чемпионатынан алтынга тете кї-
мїш медалы менен мекенине кайтты. Ал-
бетте, бул кыргыз спортчусунун чоў ий-
гилиги экендиги талашсыз. 

Адатта чоў жеўишке жетишкен кан-
дай гана спортчу болбосун, ал єзїнїн 
ийгиликке жетишине машыктыруучу-
сунун салымы чоў экенин айтышат. 
Бул табигый кєрїнїш. Ар бир улуу 
спортчунун артында улуу машыкты-
руучусу болору бышык. Анын сыўа-
рындай биздин дїйнєлїк чемпионат-
та алтын, кїмїш медалдарын жеўип 
алган кыргыз спортсмендеринин ар-
тында кїн тынымын албаган машыкты-
руучулар жок эмес. Алардын бири ка-
тары Кыргыз Республикасынын эркин 
кїрєш боюнча башкы машыктыруучу-
су Русланбек Маджитовду айтсак бо-
лот. Мына ушундай дасыккан машык-
тыруучулардын кїчї менен республика-
бызда кїрєш боюнча дїйнєлїк деўгээл-
деги кїчтїї команда жаралып отурат.

Абдимухтар АБИЛОВ


