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ЕВРОПА БИРИМДИГИ 
КОЛДОО КЄРСЄТЄТ
Европа Биримдиги билим берїї 
жана санариптештирїїнї колдоо 
їчїн Кыргызстанга 19,4 миллион 
евро бєлдї. Бул тууралуу уюмдун 
Кыргызстандагы єкїлчїлїгї 
билдирди. Программанын максаты 
Жогорку Технопарктагы санариптик 
кєндїмдєрдїн инновациялык 
борборунун ишин колдоо, єлкєнїн 
бардык аймактарына калкка 
электрондук кызмат кєрсєткєн 
Sanarip-Aimak/Digital Aimak 
системасын ишке киргизїї, єлкєнїн 
киберкоопсуздугун сактоо, жеке 
маалыматтарын коргоо болуп 
саналат.

"ЭРКИН-ТОО" ЭГЕМЕНДЇЇЛЇКТЇН 
КААРМАНДАРЫН ЖАНА ЖЫЛДЫН 
МЫКТЫЛАРЫН АНЫКТАДЫ

-БЕТТЕРДЕ11–14, 23

2022-ЖЫЛДЫН АЛГАЧКЫ 6 АЙЫНА 
ЖАЗЫЛУУ ЖЇРЇП ЖАТАТ.

Баасы накталай тєлєм – 1119,78 сом, 
которуу аркылуу – 1100,13 сом. 

“Нормативдик актылар” журналына жазылуу баасы: 
накталай – 1480,19 сом, 

которуу аркылуу – 1454,22 сом.

– эгемендїї доордун гезити

АЗИЯНЫН МЫКТЫСЫ – 
АЙСУЛУУ
Азиянын кїрєш уюмунун тандоосу 
менен балбан  кыз-келиндер арасынан 
кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова 
"Азиянын мыкты балбаны" деп 
табылды.  Азиянын мыктысы 
Айсулууну сыйлоо аземи 2022-жылы 
апрелде Монголияда єтмєкчї.  Жакында 
эле Дїйнєлїк кїрєш уюму беш мыкты 
улуттук курама команданын катарына 
Кыргызстандын кыз-келиндер кїрєшї 
боюнча улуттук курама командасын 
киргизген эле. 

Кыргыз Республикасы менен Тїркиянын ортосунда 
дипломатиялык мамилелердин тїзїлгєнїнє 
30 жыл толду. Бул убакыт аралыгында ар тараптуу 
кызматташууда стратегиялык єнєктєштїк 
деўгээлине жеткен, жакын достук мамиледе болгон 
єлкєлєрдєн боло алышты. Эске салсак, Тїркия Кыргыз 
Республикасынын кєз карандысыздыгын тааныган 
биринчи єлкє.

2-БЕТТЕ



23-декабрда Кыргыз 
Республикасынын Президенти 
Садыр Жапаровдун Тїркия 
Республикасынын Президенти 
Режеп Тайип Эрдоган менен 
телефондук сїйлєшїїсї болду.

Сїйлєшїїнїн жїрїшїндє 
Мамлекет башчылары Кыргыз 
Республикасы менен Тїркия 
Республикасынын ортосундагы 
дипломатиялык мамилелердин 
тїзїлгєндїгїнїн 30 жылдыгына 
байланыштуу бири-бирин жы-
луу куттукташты.

Президент Садыр Жапаров 
Тїркия Кыргызстандын кєз ка-
рандысыздыгын тааныган, дип-
ломатиялык алака тїзїп жана 

элчилигин ачкан алгачкы єлкє 
экенин канааттануу менен бел-
гиледи. «Тїркия биз їчїн боор-
дош мамлекет, ишенимдїї дос, 
ошондой эле мезгил сынагынан 
єткєн єнєктєш. Кыргызстан 
Тїркия менен мамилеге єзгєчє 
маани берет», - деп белгиледи 
Садыр Жапаров.

Єз кезегинде Президент           
Режеп Тайип Эрдоган 2021-жы-
лы кыргыз-тїрк мамилелерине 
стратегиялык єнєктєш макамы 
берилгенине 10 жыл болгонун 
белгиледи жана 2022-жылы бо-
ло турган Кеўештин кийинки 
жыйынына катышуу їчїн Кыр-
гызстанга келїї ниетин бил-
дирди.

Ысык-Кєл облусунда КР 
балдар укугу боюнча ыйга-
рым укуктуу єкїлї Жыпариса 
Рысбекованын катышуусун-
да “Жашы жете электер ара-
сында укук бузуулардын ал-
дын алуу жана Ысык-Кєл об-
лусу боюнча пробация кеўеш-
теринин жана балдар иштери 
боюнча комиссиялардын иш-
мердїїлїгї жєнїндє” маселе 
боюнча жыйын болду. Кєч-
мє жыйын “Оэйсис” коомдук 
кайрымдуулук фонду жана 

Юстиция министрлигине ка-
раштуу Пробация департа-
менти жана КРнын Президен-
тинин Ысык-Кєл облусунда-
гы ыйгарым укуктуу єкїлчї-
лїгї менен биргеликте уюш-
турулду. Жыйында Жыпари-
са Рысбекова бїгїнкї кїн-
дє коомдун алдында тур-
ган эў негизги жана социал-
дык жактан маанилїї мил-
деттердин бири жашы же-
те элек єспїрїмдєрдїн ара-
сында кылмыштуулукту жана 

укук бузууларды азайтуунун 
жолдорун издєє жана алар-
дын алдын алуунун натыйжа-
луулугун жогорулатуу экен-
дигин белгиледи. Жыйындын 
жыйынтыгында жашы жете 
элек єспїрїмдєрдїн арасын-
да кылмыштуулуктун алдын 
алуу боюнча бардык орган-
дардын ишин жакшыртуу 
боюнча иштиктїї чаралар 
сунушталды. 

Даярдаган 
Жазгїл КАРБОСОВА

Єз сєзїндє “Алтын Казык” 
жаўы кємєк чордонду пайда-
ланууга берїї менен Дордой, 

Эне-Сай, Дордой-2, Теўдик, Ке-
лечек, Мурас-Ордо жана баш-
ка конуштарды, ошондой эле 

бул аймактарда иш алып бар-
ган єнєр жай жана коммерция-
лык объекттерди электр кубаты 
менен камсыздоо сапатын жак-
шыртарын белгиледи. Мындай 
иш-аракеттер Бишкектин 2-жы-
луулук электр борборунун айла-
насындагы Ак-Ордо жана Ала-
Тоо-3 конуштарында баштал-
ганын эске салып, бул сыяктуу 
кєйгєйлєр кєптєн бери чечилбей 
келгенин айтты. “Мына эми эли-
биз эгемендик алгандан бери жа-
ўы энергетика орнотмосун сырт-
тан эч кандай насыя албастан ку-
руп жатат. Буга чейин карызга 
алып, энергосистеманын карыз-
дары 130 млрд сомго чейин жет-
кен. Ишибиздин илгерилеши єз 
кїчїбїз менен єлкєбїздїн энер-
гетика тармагын кезек-кезеги ме-
нен туруктуу єнїктїрїїгє бекем 
ишеним жаратат. Жїзєгє ашырчу 
долбоорлор кєп. Ар бири боюнча 
план тїзїлїп, курулуш жїргїзї-
лєт. Мындан кийин энергетика 
тармагынын туруктуу иштеши 
жана єнїгїїсї боюнча кечикти-
рилгис чаралар кєрїлєт”, - деп ко-
шумчалады. Жергиликтїї тур-
гундар кєп жылдардан бери че-
чилбей келген электр энергия-
сы менен камсыз кылуу маселеси 
чечилгенине ыраазычылык бил-
диришти.

21-декабрда Єлкє башчысы 
Садыр Жапаров КРнын 
Баатыры, кєрїнїктїї 
мамлекеттик жана 
саясий ишмер Жусуп 
Абдрахмановдун 120 жылдык 
мааракесине арналган 
салтанаттуу иш-чарага 
катышты. 

Алгач Ж.Абдрахмановдун жа-
шоосу жана ишмердїїлїгїнє ар-
налган кыргыз, орус жана англис 
тилдериндеги жаўы эмгектердин 

кєргєзмєсї менен таанышты. 
Иш-чаранын катышуучулары-
на Ж.Абдрахмановдун ишмер-
дїїлїгї тууралуу даректїї тас-
ма кєрсєтїлїп, “Таазим” театрал-
дык прологу коюлду. Президент                                                           
Садыр Жапаров єз сєзїн-
дє Ж.Абдрахмановдун кыргыз 
мамлекеттїїлїгїн калыптанды-
руудагы жана чыўдоодогу, бї-
гїнкї эгемендїїлїгїбїздїн пай-
дубалын тїптєєдєгї ролун єзгє-
чє белгиледи. Иш-чара концерт-
тик программа менен уланды.

Министрлер Кабинетинин 
Тєрагасынын биринчи орун 
басары Арзыбек Кожошев 
2022-жылы Эл жана турак 
жай фондун каттоо боюнча 
республикалык комиссиянын 
биринчи кеўешмесин єткєрдї. 

Ал алдыдагы калкты каттоо 
процессинин маанилїїлїгїн 
белгилеп, “Калкты каттоо 10 
жылда бир жолу єтєт. Белгилїї 
болгондой, калкты жана турак 
жай фондун каттоонун жыйын-
тыгы натыйжалуу демография-
лык саясатты жана социалдык-
экономикалык программаны иш-
теп чыгууга, эмгек миграциясы-
нын абалын талдоого, социалдык 
объектилерди курууга муктаж-
дыктарды баалоого мїмкїндїк 
берет. Калкты каттоодон єткєрїї 
мєєнєтї 2020-жылы коронави-
рус инфекциясы пандемиясына 
байланыштуу жылдырылган. Эл-
ди каттоо 2022-жылы єтєт. Рес-
публикалык маанидеги масштаб-
дуу иш-чараны ийгиликтїї, са-
паттуу жана єз учурунда єткєрїї 
їчїн тийиштїї даярдык иште-
рин жїргїзїї зарыл”, - деди.  Ке-
ўешмеде Улуттук статистикалык 
комитеттин тєрагасы Б.Кудай-
бергенов республикада эл жана 

турак жай фондун каттоого даяр-
дыктын жїрїшї тууралуу маа-
лымат берди. Министрлик, ве-
домстволор, жергиликтїї мам-
лекеттик администрациялар жа-
на жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдары тарабынан кат-
тоого даярдык кєрїї боюнча ат-
карылчу иштердин календарлык 
планы каралды. Президенттин 
облустардагы ыйгарым укуктуу 

єкїлчїлїктєрїнїн маалыматы 
угулду. Жыйынтыгында Финан-
сы министрлигине Улуттук ста-
тистикалык комитет менен ма-
кулдашуу боюнча 2022-жылга 
республикалык бюджеттен эл 
жана турак жай фондун каттоого 
даярдык кєрїї жана аны єткєрїї 
їчїн финансылык каражаттарды 
максаттуу бєлїїнї кароосу тап-
шырылды.

МЕЗГИЛ СЫНАГЫНАН 
ЄТКЄН ЄНЄКТЄШ

КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТЇЇЛЇГЇН 
ТЇПТЄГЄН ЖУСУП 

АБДРАХМАНОВ

ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕР АРАСЫНДАГЫ КЫЛМЫШТУУЛУКТУ АЛДЫН АЛУУ

ЭЛ ЖАНА ТУРАК ЖАЙ ФОНДУН 
КАТТОО ЖЇРГЇЗЇЛЄТ

КЕЧИКТИРИЛГИС 
ЧАРАЛАР КЄРЇЛЄТ

Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 22-декабрда Бишкектин 
четиндеги 110/10 кВ “Алтын Казык” жогорку чыўалуудагы кємєк 
чордондун салтанаттуу ачылышына катышып, анын иштєє 
тартиби жана башкаруу тутуму менен таанышты.
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Їстїбїздєгї жылдын 
28-ноябрында Жогорку 
Кеўештин VII чакыры-

лышынын депутаттарын шай-
лоо жаўы Конституциянын неги-
зинде єткєрїлїп, 90 депутаттын  
36сы бир мандаттуу округдардан, 
ал эми 54ї партиялык тизме ме-
нен шайланып келишти. Эми, 
Борбордук шайлоо комиссиясы 
бул шайлоонун жыйынтыгын 
расмий жарыялагандан кийин 
гана жаўы шайланган парламент 
биринчи отурумун єткєрїїгє чо-
гулуп,  єз ишин баштайт деп тур-
ганбыз. Ага ылайык  22-декабрда 
Жогорку Кеўештин алтынчы ча-
кырылышынын депутаттары  єз-
дєрїнїн акыркы отурумун єткє-
рїп, ыйгарым укуктарын токто-
туп,  ишин жыйынтыкташы ке-
рек болчу. Бирок,  ушул эле кї-
нї БШК шайлоонун жыйынтык-
тары боюнча  айрым сот иштери 
каралып бїтпєй жаткандыгына 
байланыштуу депутаттарды кат-
тоону токтото туруу чечимин ка-
был алды. Ошондуктан, алтын-
чы чакырылыштын “ємїрї” да-
гы бир нече кїнгє узара тїштї. 
Не болсо да  VI чакырылыштын 
депутаттары єздєрїнїн тарыхый 
миссияларын аяктоонун алдын-
да турушат. 

Бул чакырылыштын депу-
таттарын шайлоо 2015-жыл-
дын 4-октябрында єткєн жана 
15-октябрда Борбордук шайлоо 
комиссиясы шайлоо болуп єттї 
деп таанып, Жогорку Кеўешке 
келишкен  алты партиянын ор-
тосунда мандаттарды бєлїштїр-
гєн. Ошол эле жылдын 28-октя-
брында депутаттар биринчи оту-
румду єткєрїшїп, єз милдетте-
рин аткарууга толук кандуу ки-
ришишкен. 

2020-жылдын 4-октябрында-
гы парламенттик шайлоо ади-
летсиз жана таза эмес єтїшї ок-
тябрь окуяларына жана анын 
натыйжасында єлкєдє бийлик-
тин алмашуусуна, парламенттик 
шайлоонун жыйынтыктарынын 
жокко чыгарылышына  алып 
келди. Ушундай  жагдайлар-
га байланыштуу 2020-жылдын 
октябрь айынын аягында ый-
гарым укуктары аяктай турган 
депутаттар бийликтин вакууму 
тїзїлбєшї їчїн єздєрїнїн иш-
теринин мєєнєтїн узартуу че-
чимин, ошондой эле  Конститу-
цияга єзгєртїїлєр кабыл алын-
ганга чейин жаўы парламент-
тик шайлоо єткєрїїнї токто-
то туруу тууралуу мыйзамды 

кабыл алышты. Ошондуктан 
аталган чакырылыш єз мєєнє-
тїнєн кєбїрєєк - бир жылдан 
ашык иштеди. Ошентип, пар-
ламенттин алтынчы чакыры-
лышы єлкє тагдырында маани-
лїї роль ойногон бир катар та-
рыхый мыйзам долбоорлорун 
- башкаруу формасын єзгєр-
тїї жана жаўы Конституция-
ны кабыл алуу боюнча эки ре-
ферендумду демилгелеген че-
чимдерди кабыл алып берди. 
Андан сырткары, 6  жылдан 
ашык ишинде алтынчы чакы-
рылыш 1300дєн ашык мыйзам 
долбоорлорун карады, анын 
ичинде 500ї депутаттардын єз-
дєрї  тарабынан демилгелен-
ди. Ошондуктан, Министрлер 

Кабинетинин Тєрагасы Акыл-
бек Жапаров Жогорку Кеўеш-
тин 22-декабрда єткєн отуру-
мунда чыгып сїйлєгєн сєзїндє  
Президенттин жана Министр-
лер Кабинетинин атынан депу-
таттарга жемиштїї иштеп бер-
гендиктери їчїн ыраазычылык 
билдирди. “Сиздер менен жо-
лугушкан учурунда Президент 
Садыр Жапаров 6-чакырылыш 
– бул тарыхый парламент деп 
айткан. Мен бул сєздєргє толук 
кошуламын. Алтынчы чакыры-
лыш бийликти тынчтык жолу 
менен єткєрїп берїї жана єл-
кєдє туруктуулукту сактоо їчїн 
кєпїрє болуп берди”, - деди. 

Мындан сырткары  ал бул пар-
ламент мамлекеттик карыздар, 

коўшу єлкєлєр менен болгон чек 
ара проблемалары, Дача-Судагы 
катастрофа, ЖЭБдеги авария, та-
рых музейин оўдоп-тїзєє иште-
ринин айланасындагы кырдаал 
жана Кумтєр боюнча маанилїї 
маселелерди талкуулап жана ти-
йиштїї чечимдерди кабыл алып 
бергендигин да эске сала кетти. 

Ошондуктан, Акылбек Жапа-
ровдун: “Урматтуу депутаттар, 
сиздер бардык багыттар боюн-
ча аябагандай  зор иштерди жїр-
гїздїўїздєр. Мен єзїм да мунун 
бардыгына кїбємїн. Алтынчы 
чакырылыш эў кєп иштеген жа-
на эў бир эмгекчил болгонду-
гун мезгил єзї тастыктайт деп 
ойлоймун. Биз Конституцияны 
бир жолу єзгєрттїк, жаўы Конс-
титуцияны кабыл алдык, їч пре-
зидент менен иштештик, Єкмєт-
тї тогуз жолу бекиттик. Бул пар-
ламент тарыхта єз миссиясын то-
лук аткарган чакырылыш ката-
ры кала тургандыгына ишене-
мин. Бул тарыхый парламент”, 
- деп агынан жарыла баа берген 
сєзїнїн чындыгы бар экендиги-
не баарыбыз кошулабыз. 

Албетте, эл арасында  алтын-
чы чакырылыштын депутатта-
рынын иштєєсї боюнча ар кан-
дай кєз караштар жана баа бе-
рїїлєр болуп келгендигин да 
адилеттїїлїк їчїн айта кетпе-
сек болбойт.  Ошентсе да, атал-
ган чакырылыш єз милдеттерин 
ашыра аткаргандыгы, єз мєєнє-
тїнєн ашык иштеп бергендиги 
жана єлкєдєгї чоў саясий єз-
гєрїїлєргє жол салган чечим-
дерди кабыл алгандыгы менен 
элдин эсинде жана тарыхта ка-
ла берет. 

Таалайбек ТЕМИРОВ

Саясат таануучу 
Жолборс ЖОРОБЕКОВ:

- Жогорку Кеўештин VI ча-
кырылышы єлкєдєгї маанилїї 
саясий окуяларды баштан кечир-
ген, єз мєєнєтїнєн узак иште-
ген парламент болуп калды. Ок-
тябрь окуяларынан кийин тїзїл-
гєн кырдаалда бул чакырылыш-
тын мєєнєтїнїн узартылып иш-
теши маанилїї болду. Айрым 
укук коргоочулар, саясатчылар 
бул кєрїнїштї туура эмес деп 
сындашты. Анткени менен Баш 
мыйзамга ылайык бул чакыры-
лыш єлкєнїн мыйзам талаасына 
кайтып келиши їчїн кызмат кыл-
ды. Бирок “тиши жок” парламент 
болду деп айта алам. Анткени 
алар кєп саясий окуяларда баш 
кєтєрїп сїйлєй албады. Башка-
лардан айырмаланып, 3 прези-
дент менен иштеди. 

ЄЗ МИССИЯСЫНЫН ЄТЄЄСЇНЄ ЧЫГА АЛДЫБЫ? 

Алтынчы чакырылыш тууралуу алты ооз сєз

ТАРЫХЫЙ МИЛДЕТТЕРИН ТАК АТКАРЫШТЫ

Саясат 
таануучу 
Эмил ЖОРОЕВ:

- Алтынчы чакырылыш ал-
тынчы жылы бир топ иштерди 
аткарды. Бирок, мыйзам кабыл 
алуу процедураларында мый-
зам бузууларга барган парла-
мент болуп калды десем жаўы-
лышпаймын. Албетте, 120 де-
путаттын арасында мыктылары 
єзїн кєрсєтє алышты. Баары 
бирдей жаман же баары бир-
дей билимсиз депутаттар бол-
ду деген туура эмес болот. Би-
рок, парламенттик башкаруу 
системасындагы негизги инс-
титут катары VI чакырылыш 
анчейин жакшы эмес иштеди. 

Даярдаган 
Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА

Бишкек 
шаарынын 
тургуну Сырга 
ЧЫМЫРБАЕВА:

- Жогорку Кеўештин VI ча-
кырылышы кїлкїлїї окуяла-
ры менен элдин эсинде кал-
ды. Эл аларды ар кандай атап, 
айрым депутаттардын иш-
мердїїлїгїнє сын менен ка-
раган учурлар кєп болду. Би-
рок, 2020-жылдын октябрь 
окуяларында єлкєнїн мый-
зам талаасына кайтып кели-
шине таасири эбегейсиз бол-
гондугун белгилеп коюшубуз 
керек. Эгер парламент ошол 
кезде иштебегенде мамлекет 
їчїн кыйын болмок. 

Укук 
коргоочу 
Динара 
ОШУРАХУНОВА:

- VI чакырылыш жаўыдан 
тїзїлгєндє эле атайын тан-
далма тизме менен келген 
парламент болгон. Парламент 
- элдин єкїлчїлїгї. Андык-
тан анын курамы эл тааныган, 
сыйлаган єкїлдєрдєн куралы-
шы керек эле. Бул чакырылыш-
та тизмени тилекке каршы пар-
тия лидерлери жана башка сая-
сий фигуралар тандагандыгы 
айтылып жїрєт. Алардын єз-
гєчєлїгї алты жыл отурганды-
гында. Айрым депутаттар єздє-
рїнїн ишмердїїлїгїн жакшы 
кєрсєтє алды. Тарыхый учур-
ларды баштан кечирди. 

Жогорку 
Кеўештин VI 
чакырылышынын 
депутаты 
Наталья НИКИТЕНКО:

- Парламенттин бул чакыры-
лышы саясий кырдаалга байла-
ныштуу 6 жыл иштеди. Бул уба-
кыт аралыгында кєптєгєн мый-
замдар кабыл алынды. Парла-
ментарийлер єлкєнїн єсїшї 
їчїн мекенчил катары кєптє-
гєн маселелерди кєтєрїп чы-
гып, мыйзамдарды кабыл алуу-
га аракет жасады. Башкалардан 
айырмаланып, айта турган сє-
зї, кармана турган позицияла-
ры да кєп болду. Бирок, кээ бир 
кєз караштар, сунуштар айтыл-
бай калды. 



  “Башчысы болбой марыбайт,
  Баш аламан жарыбайт.”
      “Манас”
 “Калыстык болмоюнча - теўчилик жок,
 Теўчилик болмоюнча-адилеттик жок.”
      Мойт аке.

Урматтуу Президент, жыл тогошоорго жуук таўын-
да Сизге кайрылуу ниетинде калем алып отуруп, ири 
алды єзїўїзгє бекем ден соолук, эл-журт башындагы 
жооптуу ишиўизге ийгилик каалоо менен, оо Улуу 
Жараткан! Эл-жерибизге тынччылык, токчулук бер, 
бєєдє кырсык, коогалаўдан сактайгєр деген ниет ду-
ба салтынан соў катымды баштамакмын.

Байыртан берки кєєнє акыл-ой булактарында 
эў биринчи Сєз болгон делет. Ооба, грек филосов-
материалисти Демокриттин: “Мамлекет башкаруу єнє-
рї – єнєр аттуунун тєрєсї” дегенин эске алсак да, сєз 
єнєрїнїн ролу андан кем болбос. Дегенибиз, ак кал-
пак кыргыздын кайгы-муўу, їмїт-тилеги, кайрат-кїчї, 
намыс-жигери Айкєл Манас бабабыз болсо, анын эр-
дигин даўазалаган жана да катмарланган кєчмєн доор-
лордун турмуш кїїсїн, драма-сырын, осуятын океан-
дай мазмун-сюжетине ширеген “Манас” тарыхый эпо-
су да, эзелтен элибизге єлсє кепин, жашоосуна сепил 
– Ала-Тоо мекенибизге катар бизге таяныч, медер, ак 
кызматын єтєп келет. 

 Мына ошол оозеки адабияттын дїйнєлїк шедеври 
“Манас” жаратып, жазма адабияттын шедеври Чыўгыз 
Айтматовду ааламга чыгарган элдин бїгїнкї адабияты-
нын ал-ахыбалы кандай, деген кыйгас суроого "эшикте 
калган жетим баладай" деп жооп бергенге аргасызбыз.

Кїнї-кечээ “Кумтєр маселеси боюнча кызматташ-
каны келдим!” деп, Ала-Тоону аралай чаап жїргєн 
алгачкы президент А.Акаев Эгемендиктин башталы-
шында эле эшикке чыгарып салган, бїгїн аты бар, 
заты жок, кейпиндеги Жазуучулар союзу тээ XIX 
кылымдын соўундагы ак падыша Николай бийлик 
учурунда курулган эки кабат эски имараттын эки 
бєлмєсїн ижаралап, їргїлжї кїн єткєрїїдє. Кыр-
гызстан калемгерлерине эсил СССР алпештеп салып 
берген єздїк мїлк байлыктар кайдалап, эми єкїнє 
жер муштап, башты ташка, ташты башка койгула-
сак да кыйраган ордуна келмекпи, аттиў...

Жылкы жаныбар деле акыр-ноосуна айланчыктайт. 
Кечээ босогосун аттасак, союздун ичинде кандайдыр 
бир жандануу бардай. Кєрсє, жакында Мамлекеттик 
Токтогул сыйлыгы берилет экен! Мурдагы жїз миў сом 
ордуна жаўы бийлик бир миллион сом байге коюп-
тур. Соўку 16-20 жылдар аралыгындагы адабий ки-
тептер гана жарышка тїшєт экен. Мурдагы айлыктуу 
комитети жоюлуп, кайра уюштурулган Токтогул сый-
лыгын ыйгаруу комиссиясына юридикалык чыгар-
мачыл союз – уюмдар тарабынан эки талапкер су-
нушталып, лауреаттык аныкталат экен. Жазуучулар 
союзунун жетекчилиги кеўешип, расмий жарышка 
тїшкєн 15 талапкердин экєєн электен єткєрїї уку-
гун президиум деп, аталган калемгерлер жамаатына 
тапшырып, алар китептерди їйлєрїнє кєтєрє кетип, 
шымалана окуп баштаган экен деген жаўылыктар 
топтомуна туш келдим. Баракелде!.. Бирок да, ар 
дайым саясат дейбизби, турмуш, жашоо дейбизби, эл 
арасын жєє-жалаў аралап, мезгил тамыр кагышына 
баам салгандай эле болуп жїргєн мага да али толук 
кабарсыз бул маанилїї иш-чара кампаниясы кандай-
дыр бир “ит куугандай”, адаттагыдай бир ууч топтун 
каалоо чечимине ылайык жїрїп жатышы шекшин-
тип, бир чети журналисттик бїйїрїм кызый, Сизге 
кайрылып жатканым.

 Мына єзїўїз, мамлекетти башкаруу рычаг-руль- 
тизгинин мыйзамдаштыруу менен толук жеке ко-
луўузга алдыўыз. Бул бизге - айрымдар ойлогон-
дой оўой жол-ыкма эмес. Опуртал-кооптуу, милдет-
жооптуу, батыл-тобокел жол. Садыр Жапаровдун 
татаал тагдырына береги Эгемендик - єз алдынча 
кїнкорсуз жансактоонун тумандуу жолунда, жыр-
галынан азап-шору арбын кыргыз эли, айрыкча 
бейиштей жеринен тентип кеткен жаштардын бул 

жактагы кєпчїлїк катмары кїмєндїї тагдырын бир-
ге байлады. “Эми ушул киши уурдап, уурдатпайт 
го, алдабайт го...” деген ишенимде ээрчиди. Бул бу-
га чейинки эл башчылардан їч кєчкєн журттай кє-
ўїл калгандагы жашоо кербези, їмїт-кыял, бїлбїл 
жанган ишеним... Жана да Кайрылуубуздун сап ба-
шындагы кайран Мойт акенин калыстык-теўчилик-
адилеттик осуятын эстейли да, адамзат урпакта-
рынын ыймандуу калыптанышына ата-эне, муга-
лим, айлана-чєйрє сыяктуу эле улуу мектеп – ру-
хий єнєрдїн баштоочусу адабият жаатына келсек, 
кыргыз жазма сєз-калем єнєрїнїн тарыхына їўї-
лїп кєрсєк, айкындык, адилдик болгонбу? Жаўы 
ой, кєркєм, нукура чыгармаларды, таланттуу ав-
торлорду колдоо, коргоо, барктап-баалоо болгонбу? 

Агайым, кезинде ОшПИнин профессору Ж.Шериев: 
“Тарыхты тактабасак, артыбыз туман, алдыбыз шор” 
деген эле. 1936-жылы Сталин идеологдору тарабынан 
уюштурулуп, компартия одасын ырдатуунун куралы-
на айланган “Эл акыны, Эл жазуучусу ж.б.” наамдар 
кимге берилди? Артка карайлы, бизде алгач “Эл акы-
ны” наамын 1946-жылы Аалы Токомбаев єзї алган 
экен. Кайран Аалыкеў ардактуу наамды чейрек кы-
лымга чукул мезгил бою жапжалгыз кєтєрїп келге-
нин караў... Анан Жантєшев, Сыдыкбеков, Їмєталиев, 
Маликов, Айтматов ... жана башкалар. Кантсе да, баш-
аягы СССР кыйраганга чейин “Элдик” наамдуулар 
15тин тегерегинен ашпаптыр. Андагы наамдуулар-
дын кєбїнїн кєздєрї тирїї кезде эле китептери єлдї. 
Дагы да эстейли, жаштайында жайраса да бїгїн ыр-
лары тирїї айтылган Турар, Жолон, Тургунбай, Му-
кан “Элдик” эмес беле? Кыскасы, кудай урган “Элдик” 
наамы ал тургай дїйнєлїк обончу Рыспайга ыраа кє-
рїлбєгєндєн кийин, кимге опоо... дейсиў. А-ал анан, 
Эгемендик тебетейи колго тийгени наам, сыйлык де-
гени чачыладай чачылыптыр, эй! Баарын кыйсыпыр 
тїшїрїп, кыйраткан Акаев бийлиги негедир СССРден 
мурастаганы ушул - “аты улук, супарасы курук”, ал-
дамай, теўдемей, ооз жабаардын оўой, эў арзан, беп-
бекер ыкма-жолун єркїндєттї, єстїрдї. Жыйынты-
гында Кыргыз Республикасы армиясы жок генерал-
дар, илимий ачылышы белгисиз академиктер толгон, 
кезегинде Азияда ат ойноткон ак калпак элдин ур-
пактарынын толукшуган жаш кїчтєрї тентип, дїй-
нєдєгї карызкор, саналуу жакыр єлкєлєрдїн ката-
рына тїшїп отур... 

 Атаўдынгєрї дїнїйє, акыйкатты, алдым-жуттум, 
ууру-каракчылык, сабатсыздыкка, деградацияланып 
баратканыбызга адабият айгайлап чыгышы керек эле 
го... Айтчу кыраандар “жемге” тїшїп берди. Биринин 
баласы министр, бирєєнє мейманкана, бирєєнє базар, 
бирєєнє кафе ж.б. устукандалып, унчукпай олтуруп 
калышты. Ал эми Салижан, Алым єўдїї сейрек ка-
лемгерлер канкакшап айтып, жазышты, бирок алар-
ды адабият хору коштогонго жараган жок. 

Адабият хору демекчи, былтыркы октябрь козго-
лоў учурунда раматылык Бейшенбек Бекешов бир топ 
калемгер, маданият кызматкерлерин чакырып, аянт-
тагы жаалданган жаштарга кандай акыл айтабыз де-
гендей кеўешти ортого салса, кєпчїлїгї “Кайрылуу 
жазалы” деп кїлкї келтиргеничи. Чыдай албай мен 
“Ээ кокуй, кайрылууну кимге жолдойбуз? Президент 
Жээнбеков баш болуп депутаттары качып жок. Жїр-
гїлє аянтка баралы, элди жок дегенде сабырга чакы-
ралы...” десем, Бейшенбек экєєбїздєн башкалары ал 
жакка барган эмес. 

 “Салижан, мен кєбїнчє сыртта жїрїп, чолоом да 
тийбейт. Адабияттын ахыбалы кандай? Жаштар кан-
дай келатат?” деп Чыўгыз агабыз Жигитовдон сураса, 
“Чыўгыз Тєрєкулович, беймарал жїрє бериўиз, арты-
ўыз “тыптынч”... деп, азил-чыны аралаш жооп берген 
экен. Ооба, азыр да тыптынч. Ансыз да аз, али турук-
туу калыптана элек кыргыз окурманы болуп кєрбє-
гєндєй азайды, тескерисинче, адабият кодурасы бо-
луп кєрбєгєндєй коолап-чайлап чыга келди. Тапта-
кыр китеп окубаган, маўкурттардын бїтїндєй бир 
мууну пайда болду. 

 Мына эми, Токтогул сыйлыгын азыркы бийлик бар-
кын кєтєрїп койсо, тапатаўдан калемгерлердин жоон 
тобу китептерин кароо-сынакка єздєрї эле коё койгон-
го їлгїрїштї. Кокус, Нобель сыйлыгынын филиалы 

Кыргызстанда ачылып калганда накта кырылыш 
ошондо болмок окшойт. Президенттикке 100гє чу-
кул, депутаттыкка миў нечеси чуркап жїргєн кенедей 
кедей єлкєдє мындайга эч ким таў калбас ашмалтай 
жашоо ыўгайы калыптанды. 

 Кеп эми эмнеде? Кеп, Жазуучулар союзунун 600дєй 
мїчєсїнїн арасынан єздєрїн сууруп чыгып, єздєрїнчє 
ыкташып шайланып алган бир ууч президиум аталган 
топтун каалоосунда турат. Алардын бир далайынын 
китептери байге кєксєп, каттоодон єтїптїр. Арасын-
да бир да адабият таануу, изилдєє, сындоо жаатында 
алектенген калемгер жокко эсе. Текши наамдуулар, 
баягы камдуулар. Узун сєздїн кыскасы, “иттин єлї-
гї” мына ушул президиумда катылып жаткандай. 
Эмне їчїн элге, окурманга айкындалып, талкууга 
салынбайт? Демократиялуу деп аталган єлкєдє теле-
радио, интернет, басма сєздє кызыл-чеке, талаш-
тартышка тїшїп, ой, сунуш, сын, баа, нарк “кєк бє-
рїсї” тартылбайт. Журналисттер жана Жазуучулар 
союзунун мїчєсї катары мен кайра-кайра сурамжы-
лап, эч кимден, Улуттук жазуучулар союзунун тє-
рагасы Н.Калыбековдон да так жооп ала албай кой-
дум. Баары “сайтка чыккан да” дейт. Мамлекеттин 
бирден-бир расмий басылмасы “Эркин-Тоого” да 
жарыяланбаса, ал эмне деген мамлекеттик иш-чара, 
жобо деп баш катыра сайттарды чукулап таппадык. 
А тиякта єздєрїнчє эле кїдїўдєй, кїжїлдєй иштеп 
жатышат. Кайра Горбачёв айткандай “Процесс по-
шёл!”. Дагы да атаўдынгєрї, айтылуу “Кєкєтєйдїн 
ашында”, ат чабышка айдалаар эки миўдей кїлїк-
тєр каттоодон єткєндє, аш башы Айкєл Манастын 
буйругу менен чобурлары иргелип, эртеси теў жа-
рымын азайткан акылман жайчы-сынчы Алманбет 
баатырдын качанкы доорундагы айкындык менен 
калыстыкка аргасыз тан бересиў... Баарынан кы-
зыгы эл, окурмандар кайсы автордун кандай чыгар-
масы бул аттуу-баштуу Токтогул сыйлыгына кєрсє-
тїлїп жатканын билбейт. Аны ошол президиумдун 
бир ууч мїчєсї гана билет кєрїнєт. Ошондуктан бул 
“бармак басты, кєз кысты” болуп жїрїп жаткан Жа-
зуучулар союзунун ишин токтотуш керек. Токтогул 
сыйлыгына кєрсєтїлїп жаткан чыгармалар бери де-
генде 6 айлык мєєнєттє элдик талкууга коюлуп, гезит-
журналдарда, радио-телевидение, сайттарда кеўири 
иликтєєгє алынышы абзел. 

Урматтуу Президент, мына эми акыры єзїбїзгє, 
Сизге кайрылар сєздїн удулуна келдик. А балким су-
нушубуз суу кечпестир, бирок да айтылгандай аламан 
жарышты алаўдатып, алдын ала жїрєктєрїн дїкїл-
дєтїп, аягы ызы-чуулуу акыйлашмайга айланаар аш-
малтай адаттан бир куткарсаўыз, Сиз гана куткарасыз 
деген їмїт чоў. Эрнис Турсунов абабыздын, “Дїйшєн, 
Омор устатыўа айта бар! Токтогул сыйлыгын ыйга-
руу комитетинде Бексултан Жакиев турганда Омор 
Султановго Токтогул сыйлыгы эмес, Токтогул сый-
лыгынын тезеги да жок...” деп азилдеген ачуу чын-
дыгы азыр да эсимде. Аталгандардын экєє бул жал-
гандан єтїп кетти. Омоке 90го жууктап, їйїнєн чык-
пай калды. Салыштырып айтканда, Алыкул кыргыз 
поэзия кыртышына жаўы кєчєт отургузса, Омор 
Султанов аны байтїп даракка айландырды. Акый-
катта, Айтматовдон кийинки сырт дїйнєгє тааны-
мал талант катары чоў Тїркия кезинде Омокеўдин 
80 жаш мааракесин да кєкєлєтїшпєдїбї. 

Убагында маркум Ашым Жакыпбековдун “Теўири 
Манас” китеби Токтогул сыйлыгына кєрсєтїлгєн-
дє талапкерлерден белгилїїсї К.Жусупов, А.Стамов 
Ашыкеўдин арбагы їчїн байге жарыштан баш тарт-
каны чын. Єлгєндє эле дїпїлдєтпєй, Омордой улут-
тун классик акынына азыр жол берсек али кеч эмес, 
бир жагынан єнєрпоз аттуунун баарына эле акыйкат 
сабак болмок... 

Демек, Урматтуу Президент, укук да, эрк, жарлык 
да єз колуўузда. 

Башкасын айтпаганда да, калдайган тїрк тектїї дїй-
нєгє аттын кашкасындай таанымал акынга кечиккен 
байгеси ыйгарылып калса, акыйкат издеген кыргыз 
элинде акыры акыйкат орноптур деген аўыз кеп ай-
тылып калаары турган сєз! 

Саламым менен 
Дїйшєн КЕРИМОВ

Айтыла турган сєз эле

АДАБИЯТТАГЫ АФЕРИЗМДИ КИМ ТОКТОТОТ?
КР Президенти Садыр ЖАПАРОВго
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1
937-жылдагы сталиндик 
репрессияда  элим-жерим 
деген канчалаган кыргыз-

дын алдыўкы кєз караштагы чы-
гаан  уулдары жалган жалаа ме-
нен  ємїрлєрї кыйылган. Алар 
аскасы асман тиреген улуу тоо-
лорду жандай жайгашып, ти-
рилигин єткєргєн  аз сандагы 
кыргыз элинин єзїнчє мамле-
кеттїїлїк жолуна тїшїїсїнїн 
башатында турушкан. Алардын 
бири – 26 жашында Кыргыз Ав-
тономиялуу Республикасынын  
Эл Комиссарлар Советинин Тє-
рагасы болгон Жусуп Абдрахма-
нов.   Ал  союздук жетекчилер-
дин алдында элдин турмушуна 
жана мамлекеттин єнїгїїсїнє 
байланыштуу маселелерди кє-
тєрїп, кєз карашын ачык айткан 
эгемен жетекчи болгон. И.Ста-
линге 2 жолу кат жазып,  рес-
публиканы борборго, РСФСР-
ге,  СредАзбюрого баш ийдирбей,  
єзїнчє союздук республика кылуу  
маселесин кабыргасынан койгон. 

Жусуп Абдрахманов  партия-
га жана советтик тїзїлїшкє кар-
шы иш-аракеттерди жасаган де-
ген айып менен 1937-жылы камак-
ка алынып, 1938-жылы атылган. 
Мындай тагдырга туш болуусу 
анын ошол кездеги партиянын 
саясатына, партиялык тєбєлдєр-
дїн ишине карата кєз карашы  се-
беп болгон.  Ал ички сырын тє-
гїп, ошол учурдун терс  жакта-
ры менен келише албаган  сын-
пикирлери жазылган кїндєлїгї 
партиянын тєбєлдєрїнє,  болгон-
до да  И.В.Сталиндин колуна тий-
ген. Кїндєлїктї барактап кєрєлї:

1928-жыл. 25.VIII.
Кайра єкїлчїлїктє болдум. Руд-

зутак (СССР Эл Комиссарлар Сове-
тинин тєрагасынын орун басары) 
менен жолуккум келген, ал шаар-
да жок экен. Сталинге кирїїгє да 
бел байладым. Кийин кайра ойлонуп, 
Рудзутакка жолугайын деп чечтим, 
эгер андан жыйынтык болбосо анан 
Сталинге кирем...

31.08.
Тимирязев атындагы академия-

да болдум. Бул мекеме эў демокра-
тиялуу болушу керек эле, иш жї-
зїндє андай эмес экен. Биздин чыў 
организмди жеп жаткан бюрокра-
тизм ал жакка да кириптир. 

“Лашкевичтин (партиянын мї-
чєсї, кийин “жаўы оппозициянын” 
мїчєсї болгон) абалы оор, партия-
нын мыкты уулдарынын бири, ле-
ниндик гвардиянын мыкты каар-
маны кетип жатат. 

1.IХ. 
... Лашкевич дїйнє салды.  Тра-

гедиялуу єлїмгє ким кїнєєлїї? 
Кандай болсо да кырсыкка учура-
ган автомобиль эмес экенин сезип 
турдум.   ...Революциянын сынал-
ган жоокерлери катардан чыгууда, 
єлкєнїн абалы начарлоодо. Эгин 
даярдоо начар. Єнєр жай товарла-
ры жок. Дыйканчылыкта иш жїзїн-
дє репрессия жїрїїдє, айлананы ка-
ра туман каптай баштады. Совет 
бийлиги їчїн “жут” болбойбу...

9.IX.
Борбордук Комитеттеги чогуу 

иштеген жолдоштор менен жолук-
тум. БКнын саясаты жана кїнїмдїк 
маселелер жєнїндє сїйлєштїк. Ал-
ган курстун келечеги жана жїргї-
зїп жаткан линиянын тууралыгына 
бири дагы ишеним артпайт. Жалпы 
иш їчїн кєўїл кош болуу, жооптуу 
тапшырмалардан оолактоо орто 
чєйрєдєгї партактив їчїн кєндїм 
кєрїнїш, мыйзам болуп калгандай. 

Москвадан кєўїл калып отурат. 
Мамлекеттик аппараттагы бю-
рократизм, ортоўку партактив-
дин шаабайы сууган кєўїл коштугу 
мага окшогон провинциядан келген-
дин кєзїнє даана кєрїнєт.

10.IX.
...Евдокимов Лашкевичти жерге 

берїїнї татыктуу уюштура ал-
баганына кейип отурду. Бул сєз-
дєрдє Борбордук Комитетке бол-
гон таарынычтар бар эле. Мурда-
гы партиялык генералдардын пар-
тияга, БКга болгон таарынычтары 
кєпкє созулчудай. Ондогон жылдар 
бою партияны тїзгєн, ага кызмат 
кылган адамдардын єз партиясына, 
анын Борбордук Комитетине каар-
дангандарды карап отуруу да кы-
йын. Борбордук Комитеттин рас-
мий жетекчилеринин Лашкевичтин 
сєєгїн жерге берїї зыйнатына ка-
тышууга анын досторуна тыюу 
салганы барып турган акылсыз-
дык болду. Борбордук Комитеттин 
мындай тїркєйлїгїн тїшїнїї кы-
йын, бирок, айла жок...

12.IX.
Саат он бирде Союздук атка-

руу комитетинин Президиумунун 
кеўешмесине бардым. Ал жерден 
жолдош Рудзутакты жолуктур-
дум. Аны менен баягы эле темир 
жолдун маселесин сїйлєштїм. Жа-
ўы нерсе деле жок, ал колдоду. Ал 
жерде барып турган бюрократ, 
принциби жок, мурдун балта кес-
пеген Каганович да болду. Еврей 
калкы революцияга чыгаан та-
ланттарды берди, бирок алардын 
арасында ушундайлар да бар...

21.IX.
Бул кїн жагымсыз нерсе алып 

келди. Темир жолдун Токмок вет-
касынын курулушу пландын ти-
тулдук бєлїгїнєн титулдук эмес 
жагына тїшїп калыптыр. Ким 
кїнєєлїї далилдеп болбойт. Ку-
рулуш комиссариаты Мамплан-
дын транссекциясына шылтайт, 
анысы кайра беркисине тїртєт. 
Бардык жерде эле тїртїшмєй, бир 
нерсеге ишеним жок. 

22.1Х 
Саат 11ден 3кє чейин Мамплан-

да отурдум. Маселе боюнча чыгып 
сїйлєгєнгє 10 мїнєт убакыт бе-
ришти. Ушул убакыт ичинде те-
мир жол веткасынын курулушу 
экономикалык жана саясий жак-
тан да максатка ылайык, зарыл 
экендигин далилдеп, пландоонун 
титулдук бєлїгїнє єткєрїї ке-
ректигин баса белгилеп айттым.

Курулуш боюнча Эл комиссарлы-
гынын жана єкїлчїлїктїн кызмат-
керлери менин сєзїм, келтирген ар-
гументтеримдин ишенимдїїлїгї жа-
на ишкерлиги жагынан эў мыкты 
болду деп айтышты. Мїмкїн, мен 
эч убакта єз сєзїмє ыраазы бол-
гон эмесмин. Мен улам кийинкисинде 
мыкты сїйлєгєнгє аракет кылам...

“Оюндан утуп алдым”. Мамплан-
дын президиуму Токмок веткасы-
нын курулушун планга киргизип, 
титулдук бетке кошушту.

24.IX.
...Иш кїн жакшы пайда менен 

башталды. “Мясопродукты” меке-
месинин кыргыз конторасын ачуу 
жєнїндє макулдаштым. Мындан 
сырткары “Сахтресттин” башкар-
малыгы Курулуш боюнча эл комисса-
риаты менен макулдашып, кант за-
водунун курулушуна кирише турга-
ны чечилди. Бул маселенин чечили-
ши темир жолдун Токмок веткасы-
нын курулушуна єбєлгє болмокчу...

Курулуш боюнча Эл комисса-
риатында болуп, Лазеревский ме-
нен ветканын курулушу жєнїндє 

сїйлєштїм. Темир жолдун вет-
касын келерки жылы Кант стан-
циясына чейин жеткирїїнї катуу 
убада кылды, 1.000. 300 рубль ак-
ча бєлїнмєй болду. Менимче ал ак-
ча жетпейт, талашкан жокмун. 
Курулуштун зарылдыгы бардык 
инстанциялардан макулдашыла 
берсин, анан акча жєнїндє масе-
ле коём.

24.Х.
 «Кїндїзгї саат 12ден баштап 

аткаруу комиссиясынын жыйы-
нында болдум. Байлардын чар-
баларын тартып алуу маселе-
синде буга каршы чыктым. Бай-
манаптарды коргоп каршы бол-
гонум жок, бул жумуштун жїргї-
зїлїшї кєчмєн райондордун жа-
кырлыгы жана алардын чарбалык 
турмушун чечїїдєгї иштєє жол-
дорун, ыкмаларын тапмайынча 
кандайдыр бир оў натыйжалар-
ды бербейт болчу”. 

1930-жыл. 26.ХII. 
«Биздин жетекчилер кайсы же-

ри менен ойлонушаарын билбейм, 
бирок алардын кєрсєтмєлєрїн кы-
раакы деп айта албаймын. Бул кєр-
сєтмєлєргє карачу болсок, биз ушул 
жылы гана жашачудай болуп тура-
быз. Короолорду тинтїї, талаалар-
да калган пахталарды ээсиз деп та-
буу, колхоздорду жазалоо ж.б. – бу-
лардын бардыгы биздин дыйканчы-
лыкка болгон таасирибизди бекем-
дей албай турган нерселер. Социа-
лизм жана дыйкандарды тинтїї. 
Бул кандайча айкалышат?»

Биз кїндєлїктїн айрым жер-
леринен  сїйлємдєрдї  кыскар-
туулар менен  гана мисалдарды 
келтирдик.  Жусуп Абдрахманов 
партиялык тєбєлдєрдїн кєзїн ка-
рап отурбай кыргыз элине тиеше-
лїї маселелерди  тайманбай коюп, 
керек болсо Сталинге чейин ки-
рип чыккан жетекчи болгон. Ошол 
кезде партиянын каардуу саяса-
ты  менен айыл чарба азыктарын 
єндїрїїнїн ишке ашкыс план-
тапшырмалары коюлуп жаткан-
да башкаларга окшоп башын кат-
пай,  єз оюн ачык айтып  турга-
нын кїндєлїктї окуган адам тї-
шїнєт. Кїндєлїктєн ошол мезгил-
дин духу,  союздук партия жана 
чарба жетекчилигинин ички жї-
зїн  ачык-айкын кєрїїгє болот. 

КАГАНОВИЧТИН   
АБДРАХМАНОВДУ 
“ЧЄКТЇРЇЇ” 
ТАПШЫРМАСЫ

1933-жылы августтун экинчи 
жарымында  И.Сталин эс алуу-
га  чыгып,  Ж.Абдрахмановдун 
кїндєлїгїн жакшылып тааны-
шуу їчїн ала кетет. Ага чейин ал 
Саясий бюронун бардык мїчєлє-
рїнє таанышып чыгуу їчїн бе-
рип, окугандан кийин єзїнє кай-
тарууну талап кылган. Анын ор-
дунда калган Каганович  їчїн 
Абдрахмановдон єч алуунун ыў-
гайы келет. Ал Абдрахмановго  
тишин кайрап жїргєн.  Кїндє-
лїктє ошол кездеги ВКП(б) БК-
нын катчысы Л.Кагановичтин 
жїзїн ачкан штрихтер да бар 
болчу. Кїндєлїктє аны  “саясат-
тагы актер”  деп да жазганы бар. 

4-сентябрда Каганович Ста-
линге Леоновдон келген маалы-
матты жиберет. Ал 15-августта-
гы ВКП(б) БКнын Саясий бю-
росунун чечими эў туура болго-
ну жєнїндє крайкомдун бюросу 
менен президиуму кабыл алган 

биргелешкен чечим эле. Бул 
боюнча БКнын чечимин кабыл 
алуу жана партуюмдардын ишин 
жакшыртуу їчїн 10-сентябрга 
биргелешкен пленум белгиленип 
жатат деп Сталинден пленумду 
чакыруу мїмкїндїгї жана резо-
люциянын тексти боюнча кандай 
кєрсєтмє болорун сураган. Ста-
лин Кагановичке ошол эле кїнї 
жооп кылып, пленумдун кере-
ги жок, Леоновго крайком бюро 
менен президиумдун чечимин 
тїздєн-тїз аткарууга єтїїгє ке-
ўеш бергиле деп, чечимдин атка-
рылышын текшерїїнї уюштуруу 
жєнїндє кєрсєтмє берет. Белги-
лей кетсек, 1933-жылдын 15-ав-
густундагы ВКП(б) БКнын Сая-
сий бюросунун отурумунда ка-
ралган маселелердин бири “Чы-
гыш Сибирь жана Кыргыз АСС-
Ринде НКСнабынын кызматкер-
лерин куугунтуктоо жєнїндє” бо-
луп, СССРдин бул аймактарында-
гы партиялык уюмдардын абалы 
жакшы эмес деп белгиленет. Кыр-
гыз жетекчилигине Дьяковский 
жана Словацскийди жумуштан 
алуу жєнїндєгї чечимин жокко 
чыгаруу сунуш кылынат. Ал жак-
тагы абалды оўдоо жана партия-
лык жана советтик уюмдарды та-
залоо максатында чечимдерди ка-
был алуу їчїн СССР Совнаркому-
нун алдындагы советтик контроль 
комиссиясынын тєрагасынын 
орун басары Николай Антипов 
Кыргыз АССРине жиберилет. 

Ушундай эле максат менен Чы-
гыш Сибирге жиберилген Борбор-
дук контроль комиссиясынын мї-
чєсї Е.Ярославский андан кийин 
кыргыз жерине келип Антипов 
менен биргеликте Абдрахманов-
ду “чєктїрїї” тапшырмасын ал-
ган. Алар єтє кылдаттык менен 
“кыргыз иши” боюнча Кагано-
вичке маалымат берип турушат. 
Каганович бул ишти сагызган-
дай сактык менен тымызын баш-
тайт, себеби жолбашчынын мурда                                                                
Абдрахмановго карата єзгєчє ма-
милесинен улам кыргыз жетекчи-
лигинин маселесине карата реак-
циясы кандай болору белгисиз 
болчу.

ЖЕЛДЕТТЕР 
МАКСАТЫНА ЖЕТТИ 

13-сентябрда ВКП(б) БКнын 
чечими менен кетирилген кем-
чиликтери їчїн Кыргыз Совнар-
комдун Тєрагасы Ж.Абдрахманов-
го, Кыргыз облустук партия ко-
митетинин 1-катчысы А.Шахрай-
га жана башка жооптуу кызмат-
керлерге катуу сєгїш берет. Ан-
дан кийин 1933-жылы 1-октябрда 
ВКП(б) БКнын Саясий бюросу-
нун отурумунда Кыргыз облусу-
нун партиялык уюмунун ишин ка-
рап Абдрахмановду да, Шахрай-
ды да кызматтан алуу жєнїндє 

Антипов жана ВКП(б) БКнын 
СредАзбюро катчысы Баумандын 
сунушун кабыл алуу жєнїндє че-
чим чыгат. Ал эми 14-октябрда                                                       
Абдрахманов партиянын катары-
нан чыгарылат. Ошентип Антипов 
менен Ярославский Кагановичтин 
тапшырмасын аткарышат. 

Алардын чечиминде                     
Абдрахманов троцкисттер то-
бунун таасиринде калган пар-
тиянын душманы болуп чыгат. 
Сїйлєгєн сєздєрїндє партиянын 
саясатына макул болуп, иш жї-
зїндє ал обком партиянын же-
тектєєчї курамынын жана пар-
тия мїчєлєрїнїн арасында эгин 
жана эт єндїрїї боюнча мамле-
кеттик тапшырмалардын атка-
рылышына ишенбєєчїлїктїн 
їрєнїн сепкен. Партиянын же-
текчилигин троцкисттердин ал-
дында жамандап, колхоздук тї-
зїлїштїн жеўишине ишенбей, 
бай-манаптар башында турган 
уруучулук жашоо-турмушун 
сактоого ыктаган деген сыяк-
туу айыптар коюлган. 

АБДРАХМАНОВ 
СРЕДНЕВОЛЖСК 
КРАЙЫНДА 

Кызматтан алынган Жусуп                                                        
Абдрахмановго карата гезит, ра-
дио жана жыйын-чогулуштарда 
уюштурулган масштабдуу кара-
лоо шартында анын єз жерин-
де калуусу же иштєєсї мїмкїн 
эмес эле. Кєп єтпєй 1927-жыл-
дан 1929-жылдар аралыгын-
да ВКП(б)нын кыргыз обкому-
нун 1-катчысы болуп ийинде-
ше иштеген В.Шубриков колун 
сунуп, ишке чакырат. Бул учур-
да ал Средневолжск крайлык 
партия комитетинин 2-катчы-
сы болуп иштеп турган. Жусуп                                                             
Абдрахманов Средне-Волжск 
край комитетинин жер комите-
тинин мал чарбачылыгы башкар-
малыгынын башчысынын орун 
басары кызматында иштеп баш-
тайт. 

Ишке шымаланып киришип, 2 
ай баш кєтєрбєй иштегенден ки-
йин жаўы жыл алдында єз же-
рине келип жубайы Гульбахрам 
жана балдарын алып кеткенден 
5 кїн єтпєй ал їйдє калган жу-
байынын апасы Магрифаны се-
бебин эч бир тїшїндїрїїсїз ша-
шылыш їйдєн чыгарып, башка 
жакка кєчїрїп коюшат. Ал їйдєн 
тиешелїї буюмдарын да алууга 
їлгїрбєйт. Бул “абдрахмановчу-
лар” менен кїрєшїїнїн бир кє-
рїнїшї болчу. Андан кєп уза-
бай аны ой-боюна койбой поезд-
ге отургузуп, Куйбышевге жєнє-
тїп жиберишкен.

(Уландысы бар)

Бегим ТУРДАЛИЕВА

Ак жеринен атылган

ЖУСУП АБДРАХМАНОВДУН 
ДАЎКТУУ ЄМЇРЇ
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН САЛЫКТЫК БАШКАРУУ ЧЄЙРЄСЇНДЄГЇ 
АЙРЫМ ЧЕЧИМДЕРИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

2021-ЖЫЛДЫН 25-ФЕВРАЛЫНДА МОСКВА ШААРЫНДА 
КОЛ КОЮЛГАН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇ 

МЕНЕН РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
ОРТОСУНДАГЫ ЭЛ АРАЛЫК МААЛЫМАТТЫК КООПСУЗДУКТУ 

КАМСЫЗДОО ЖААТЫНДА КЫЗМАТТАШУУ ЖЄНЇНДЄ 
МАКУЛДАШУУНУ РАТИФИКАЦИЯЛОО ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2021-æûëäûí 3-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Æîãîðêó Êå¢åøè òàðàáûíàí êàáûë àëûíãàí

1-áåðåíå
2021-æûëäûí 25-ôåâðàëûíäà Ìîñêâà øààðûíäà êîë êîþëãàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

ªêìºò¿ ìåíåí Ðîññèÿ Ôåäåðàöèÿñûíûí ªêìºò¿í¿í îðòîñóíäàãû Ýë àðàëûê ìààëûìàòòûê 
êîîïñóçäóêòó êàìñûçäîî æààòûíäà êûçìàòòàøóó æºí¿íäº ìàêóëäàøóó ðàòèôèêàöèÿëàíñûí.

2-áåðåíå
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Òûøêû èøòåð ìèíèñòðëèãè ðîññèÿëûê òàðàïêà êºðñºò¿ëãºí 

Ìàêóëäàøóóíóí ê¿÷¿íº êèðèøè ¿÷¿í çàðûë áîëãîí ìàìëåêåòòèê è÷êè æîë-æîáîëîð Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñû òàðàáûíàí àòêàðûëãàíû æºí¿íäº êàáàðëàñûí.

3-áåðåíå
Óøóë Ìûéçàì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºíäºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ïðåçèäåíòè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹153

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОДПИСАННОГО 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА В ГОРОДЕ МОСКВА 

Ïðèíÿò Æîãîðêó Êåíåøåì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè
3 íîÿáðÿ 2021 ãîäà

Ñòàòüÿ 1
Ðàòèôèöèðîâàòü Ñîãëàøåíèå ìåæäó Ïðàâèòåëüñòâîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè è Ïðàâè-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñîòðóäíè÷åñòâå â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ìåæäóíàðîä-
íîé èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, ïîäïèñàííîå 25 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà â ãîðîäå Ìîñêâà.

Ñòàòüÿ 2
Ìèíèñòåðñòâó èíîñòðàííûõ äåë Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óâåäîìèòü ðîññèéñêóþ ñòîðî-

íó î âûïîëíåíèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêîé âíóòðèãîñóäàðñòâåííûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó óêàçàííîãî Ñîãëàøåíèÿ.

Ñòàòüÿ 3
Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî 

îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåçèäåíò
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè  Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

ã.Áèøêåê, 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ¹153

Ñàëûê æîë-æîáîëîðóí ôèñêàëäàøòûðóóíóí ýëåêòðîí-
äóê ñèñòåìàñûí êèðãèç¿¿í¿í àëêàãûíäà ñàëûê îðãàíäàðû-
íûí ñàëûêòûê êîíòðîëü æ¿ðã¿ç¿¿ñ¿í êîíòðîëäîîíó ê¿÷ºò¿¿ 
ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàëûê êîäåêñèíèí 
108, 103, 111-114-áåðåíåëåðèíå, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13 æàíà 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 
16-ìàðòûíäàãû ¹109 "Îò÷åòòîðäóí, ïàòåíòòåðäèí, ýñåï-
òººëºðä¿í, êàáàðëîîíóí, ñàëûêòàðäû æàíà ñàëûêòûê ýìåñ 
êèðåøåëåðäè áàøêàðóó áîþí÷à ìààëûìàòòàðäûí ôîðìà-
ëàðûí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ñàëûê ìûéçàìäàðûíûí, ñàëûêòûê ýìåñ êè-
ðåøåëåð æºí¿íäº æàíà ìàìëåêåòòèê ñîöèàëäûê êàìñûç-
äàíäûðóó æºí¿íäº ìûéçàìäàðûíûí ñàêòàëûøûíà êº÷ìº 
òåêøåð¿¿ æ¿ðã¿ç¿¿ óêóãóíà æàçìà áóéðóêòóí (FORM AUDIT 
STI-002) ôîðìàñû óøóë òîêòîìäóí òèðêåìåñèíå ûëàéûê 
ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2011-æûëäûí 
7-àïðåëèíäåãè ¹144 "Ñàëûêòàðäû áàøêàðóó áîþí÷à æî-
áîëîðäó æàíà òàðòèáèí áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êîíòðîëäóê 
ñàòûï àëóóíó æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 3-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"3. Êîíòðîëäóê ñàòûï àëóóíó æ¿ðã¿ç¿¿ ìàêñàòûíäà 

ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ìààëûìàòòûê ñèñ-
òåìàñû àðêûëóó êîíòðîëäóê ñàòûï àëóóíó æ¿ðã¿ç¿¿ óêó-
ãóíà êºðñºòìº (1-òèðêåìå) êàãàç æ¿ç¿íäº æå ýëåêòðîí-
äóê ôîðìàäà òàðèçäåëåò. Êàãàç æ¿ç¿íäº òàðèçäåëãåí 
êºðñºòìºãº ñàëûê îðãàíûíûí æåòåê÷èñè æå æåòåê÷èñè-
íèí îðóí áàñàðû êîë êîþóãà æàíà ãåðáä¿¿ ìººð ìåíåí 
ê¿áºëºíä¿ð¿¿ãº òèéèø. Ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òàðèç-
äåëãåí êºðñºòìºãº ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí 
ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà ñàëûê îðãàíûíûí æåòåê-
÷èñè æå æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû òàðàáûíàí ýëåêò-
ðîíäóê êîëòàìãà ìåíåí êîë êîþëàò (ûðàñòàëàò) æàíà 
ãåðáä¿¿ ìººð ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëºò (êàãàç æ¿ç¿íäº 
áàñûï ÷ûãàðûëãàí ó÷óðäà).";

- 4-ïóíêòó "êîíòðîëäóê ñàòûï àëóó àêòûñû (2-òèðêåìå)" äå-
ãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäº æå ýëåêòðîíäóê ôîð-
ìàäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 92-ïóíêòóíäàãû "àë Àêòûãà òèðêåëåò." äåãåí ñºçäºð "àë 
êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ Àêòûãà òèðêåëåò, àë ýìè Àêòûíû ýëåêòðîí-
äóê ôîðìàäà òàðèçäººäº ôîòî òàðòóó æ¿ðã¿ç¿ëºò." äåãåí 
ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 16-ïóíêòóíäà:
"2 íóñêàäà" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäº" äå-

ãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿ àáçàöòàð 

ìåíåí òîëóêòàëñûí:
"Êîíòðîëäóê ñàòûï àëóóíóí àêòûñûí ýëåêòðîíäóê ôîð-

ìàäà ò¿ç¿¿äº áóë Àêòûãà ñàëûê îðãàíûíûí êûçìàò àäàìû 
æàíà òîâàðëàðäû (êûçìàò êºðñºò¿¿ëºðä¿) ñàòóóíó æ¿ðã¿ç-
ãºí àäàì êîë êî¸ò æàíà áàðäûê òèðêåìåëåðè ìåíåí ñàëûê 
òºëºº÷¿í¿í æåêå êàáèíåòèíå æå ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáú-
åêòòèí æåòåê÷èñèíèí æå àíûí æîîïòóó àäàìûíûí ýëåêò-
ðîíäóê äàðåãèíå æºíºò¿ëºò.

Ýãåðäå æîîïòóó àäàì æå æåòåê÷è Êîíòðîëäóê ñàòûï 
àëóóíóí àêòûñûíà êîë êîþóäàí æàíà êîë êîþó ìåíåí àíû 
àëóóäàí áàø òàðòñà, àíäà òåêøåð¿¿÷¿ ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ 
ñóáúåêòòèí æîîïòóó àäàìû æå æåòåê÷èñè òåêøåð¿¿÷¿ëºð-
ä¿í òàëàïòàðûí àòêàðóóãà ìèëäåòò¿¿ ýêåíèí æàíà ìóíó 
ìåíåí êàòàð àíûêòàëãàí áóçóóëàð ¿÷¿í æîîïêåð÷èëèêòè 
÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêò òàðòà òóðãàíäûãûí ò¿ø¿íä¿-
ð¿¿ñ¿ çàðûë. Ýãåðäå ìûíäàé ó÷óðäà äà êîë êîþóäàí áàø 
òàðòûëñà, àíäà Àêòûãà "êîë êîþóäàí áàø òàðòòû" äåãåí 
æàçóó æàçûëûï, ôîòî æàíà âèäåî òàðòûëàò, ìàòåðèàë-
äàð ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ìààëûìàòòàð 
áàçàñûíà æèáåðèëåò. Ôèñêàëäûê ýñ òóòóìäóí êîíñòðóê-
öèÿñû ÊÊÌ èøòåãåí ó÷óðäà äà, øòàòòûê ïðèáîðëîðäó, 
æàáäóóëàðäû æàíà ñàðïòàëóó÷ó ìàòåðèàëäàðäû êîëäî-
íóó ìåíåí òåõíèêàëûê òåéëººäº æàíà î¢äîîäî äà òàà-
ñèð ýò¿¿í¿í ìåõàíèêàëûê, ýëåêòð ìàãíèòòèê æàíà áàøêà 
ò¿ðëºð¿íºí êîðãîîíó êàðàøòûðóóãà òèéèø.";

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ðåéääèê 
ñàëûêòûê êîíòðîëü æ¿ðã¿ç¿¿ æàíà ìàòåðèàëäàðûí òàðèç-
äºº òàðòèáè æºí¿íäº æîáîäî:

- 1-ïóíêòóíäàãû "ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñà-
ëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òàðà-
áûíàí áåêèòèëãåí ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àë-
ìàøòûðûëñûí;

- 2-ïóíêòóíóí îí áåøèí÷è àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿" äåãåí 
ñºç "Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 4-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"4. Ðåéääèê ñàëûê êîíòðîëóí æ¿ðã¿ç¿¿ãº êºðñºòìº ûé-

ãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ìààëûìàòòûê ñèñòåìà-
ñû àðêûëóó êàãàç æ¿ç¿íäº æå ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òà-
ðèçäåëåò. Êàãàç æ¿ç¿íäº òàðèçäåëãåí êºðñºòìºãº ñàëûê 
îðãàíûíûí æåòåê÷èñè æå æåòåê÷èñèíèí îðóí áàñàðû êîë 
êîþóãà æàíà ãåðáä¿¿ ìººð ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿¿ãº òèéèø. 
Ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òàðèçäåëãåí êºðñºòìºãº ûéãàðûì 
óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ìààëûìàòòûê ñèñòåìàñûíäà 
ñàëûê îðãàíûíûí æåòåê÷èñè æå æåòåê÷èñèíèí îðóí áà-
ñàðû òàðàáûíàí ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà ìåíåí êîë êîþëàò 
æàíà ãåðáä¿¿ ìººð ìåíåí ê¿áºëºíä¿ð¿ëºò (êàãàç æ¿ç¿íäº 
áàñûï ÷ûãàðûëãàí ó÷óðäà).";

- 5-ïóíêòóíäà:
ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"Ðåéääèê ñàëûê êîíòðîëóí æ¿ðã¿ç¿¿äº ñàëûê îðãàíûíûí 

êûçìàò àäàìû òàðàáûíàí ñàëûê òºëºº÷¿ãº:";
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ¿÷¿í÷¿ - áåøèí÷è àáçàöòàð ìå-

íåí òîëóêòàëñûí:
"- òààíûøòûðóó ¿÷¿í êºðñºòìºí¿í êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ ò¿ï 

íóñêàñû êºðñºò¿ëºò æàíà/æå àíûí êº÷¿ðìºñ¿ áåðèëåò. Êºð-
ñºòìºí¿í ò¿ï íóñêàñûíûí àðòêû áåòèíäå ñàëûê òºëºº÷¿ 
òàðàáûíàí êºðñºòìº ìåíåí òààíûøêàíäûãû æºí¿íäº áåë-
ãè êîþëàò;

- ñàëûê îðãàíûíûí êûçìàò àäàìû ñàëûê òºëºº÷¿ ìåíåí 
ìàêóëäàøóó áîþí÷à àíûí ýëåêòðîíäóê äàðåãèíå æå ìåñ-
ñåíäæåðëåð àðêûëóó òààíûøòûðóó ¿÷¿í ýëåêòðîíäóê ôîð-
ìàäà êºðñºòìºí¿ æèáåðåò. Ñàëûê òºëºº÷¿í¿í êààëîîñó 
áîþí÷à êºðñºòìº ìåíåí òààíûøòûðóó ¿÷¿í àíûí áèîìåò-
ðèêàëûê ìààëûìàòòàðû ñêàíåðëåíåò.

Ñàëûê òºëºº÷¿ êºðñºòìºí¿í íîìåðèí êºðñºò¿¿ ìåíåí ûé-
ãàðûì óêóêòóó îðãàíäûí ñàéòûíäàãû êºðñºòìº áºë¿ì¿íäº 
êºðñºòìºí¿í àíûêòûãûí òåêøåð¿¿ãº óêóêòóó.";

- 6-ïóíêòóíóí áèðèí÷è ñ¿éëºì¿ àëûï ñàëûíñûí;
- 20-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëè-

êàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 16-ôåâðàëûíäàãû ¹100 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºç-
äºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òà-
ðàáûíàí áåêèòèëãåí ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 21-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 16-ôåâðàëûíäàãû ¹100 
òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªê-
ìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºç-
äºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òà-
ðàáûíàí áåêèòèëãåí ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 25-ïóíêòóíäàãû "àêòûñûíà æàíà àíûí òèðêåìåëåðèíå" 
äåãåí ñºçäºð "àêòûñû æàíà àíûí òèðêåìåëåðè êàãàç æ¿ç¿í-
äº æå ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òàðèçäåëåò," äåãåí ñºçäºð ìå-
íåí àëìàøòûðûëñûí;

- 27-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è ñ¿éëºì¿íäºã¿ "Ðåéääèê" äåãåí ñºç "Êàãàç æ¿ç¿íäº 

òàðèçäººäº ðåéääèê" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è àáçàö ìåíåí òîëóêòàë-

ñûí: 
"Ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà òàðèçäººäº ðåéääèê ñàëûê êîíò-

ðîëóíóí ýëåêòðîíäóê àêòûñû áàðäûê òèðêåìåëåðè ìåíåí 
÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêòòèí æåòåê÷èñèíèí æå àíûí æîîï-
òóó àäàìûíûí ýëåêòðîíäóê äàðåãèíå æå ìåññåíäæåðëåð àð-
êûëóó æºíºò¿ëºò. Ýãåðäå æîîïòóó àäàì æå æåòåê÷è ðåéä-
äèê ñàëûê êîíòðîëó àêòûñûíà êîë êîþóäàí æàíà êîë êîþó 
ìåíåí àíû àëóóäàí áàø òàðòñà, àíäà òåêøåð¿¿÷¿ ÷àðáà 
æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêòòèí æîîïòóó àäàìû æå æåòåê÷èñè òåê-
øåð¿¿ëºðä¿í òàëàïòàðûí àòêàðóóãà ìèëäåòò¿¿ ýêåíèí æà-
íà ìóíó ìåíåí êàòàð àíûêòàëãàí óêóê áóçóóëàð ¿÷¿í æîîï-
êåð÷èëèêòè ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêò òàðòà òóðãàíäûãûí 

ò¿ø¿íä¿ð¿¿ñ¿ çàðûë. Ýãåðäå ìûíäàé ó÷óðäà äà êîë êîþó-
äàí áàø òàðòûëñà, àíäà ðåéääèê ñàëûê êîíòðîëó àêòûñû-
íà "êîë êîþóäàí áàø òàðòòû" äåãåí æàçóó æàçûëûï, ôîòî 
æàíà âèäåî òàðòûëàò, ìàòåðèàëäàð ûéãàðûì óêóêòóó ñà-
ëûê îðãàíûíûí ìààëûìàòòàð áàçàñûíà æèáåðèëåò. Ìûí-
äà ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêòòèí æîîïòóó àäàìûíà æå æå-
òåê÷èñèíå ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ñàéòûíäà 
àíäàí àðû òààíûøòûðóó ¿÷¿í ðåéääèê ñàëûê êîíòðîëó àê-
òûñûíûí íîìåðè àéòûëàò.";

- 28-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "òîñêîîëäóê êºðñºò¿¿ ïðî-
òîêîëó" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäº æå ýëåêòðîí-
äóê ôîðìàäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 29-ïóíêòóíóí áèðèí÷è àáçàöû "àêòûñûíûí" äåãåí ñºçäºí 
êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäºã¿" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- æîãîðóäà àòàëãàí Æîáîíóí 6-òèðêåìåñèíäåãè "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2012-æûëäûí 16-ôåâðàëûí-
äàãû ¹100 òîêòîìó ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí ªêìºò¿íº êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû" 
äåãåí ñºçäºð "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè òàðàáûíàí áåêèòèëãåí ñàëûê êûçìàòû" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2019-æûëäûí 
18-íîÿáðûíäàãû ¹609 "Ñàëûê ïîñòóí îðíîòóó òàðòèáèí 
áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèð-
ãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ñàëûê ïîñ-
òóí îðíîòóó òàðòèáèíäå:

- 7-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"7. Ñàëûê ïîñòóí îðíîòóó ¿÷¿í ñàëûê êûçìàòûíûí îðãà-

íûíûí æåòåê÷èëèãè êîë êîéãîí óøóë Òàðòèïòèí 1-òèðêåìå-
ñèíå ûëàéûê ôîðìà áîþí÷à æàçìà áóéðóê òàðèçäåëåò æà-
íà àë òºìºíê¿äºé ê¿áºëºíä¿ð¿ëºò:";

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû ýêèí÷è æàíà ¿÷¿í÷¿ àáçàöòàð 
ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"- ñàëûê êûçìàòûíûí îøîë îðãàíûíûí ãåðáä¿¿ ìººð¿ 
ìåíåí (êàãàç æ¿ç¿íäº òàðèçäåãåíäå);

- ýëåêòðîíäóê êîëòàìãà ìåíåí (ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà 
òàðèçäåãåíäå).";

- 8-ïóíêòóíäà:
2-ïóíêò÷àñû "óêóãóíà" äåãåí ñºçäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿í-

äºã¿ æå ýëåêòðîíäóê ôîðìàäàãû" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

ýêèí÷è àáçàöûíäàãû "Æàçìà áóéðóêòóí" äåãåí ñºçäºð 
"Êàãàç æ¿ç¿íäºã¿ æàçìà áóéðóêòóí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí 
àëìàøòûðûëñûí;

- 26-ïóíêòóíäà:
áèðèí÷è àáçàöû "àêò" äåãåí ñºçäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäº 

æå ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;
îí òîãóçóí÷ó àáçàöûíûí áèðèí÷è ñ¿éëºì¿ "àêòûíûí" äå-

ãåí ñºçäºí êèéèí "êàãàç æ¿ç¿íäºã¿" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òî-
ëóêòàëñûí;

òºìºíê¿äºé ìàçìóíäàãû æûéûðìàí÷û æàíà æûéûðìà 
áèðèí÷è àáçàöòàð ìåíåí òîëóêòàëñûí:

"Ñàëûêòûê ïîñòòóí æûéûíòûêòàðû æºí¿íäº àêòûíû 
ýëåêòðîíäóê ôîðìàäà ò¿ç¿¿äº áóë Àêòûãà ñàëûê îðãàíû-
íûí êûçìàò àäàìû æàíà ñóáúåêò æàíà/æå ñóáúåêòòèí æîîï-
òóó àäàìû òàðàáûíàí êîë êîþëàò æàíà áàðäûê òèðêåìåëåðè 
ìåíåí ñàëûê òºëºº÷¿í¿í æåêå êàáèíåòèíå æå ÷àðáà æ¿ðã¿-
ç¿¿÷¿ ñóáúåêòòèí æåòåê÷èñèíèí æå àíûí æîîïòóó àäàìû-
íûí ýëåêòðîíäóê äàðåãèíå æºíºò¿ëºò.

Ýãåðäå æîîïòóó àäàì æå æåòåê÷è Ñàëûêòûê ïîñòòóí æû-
éûíòûêòàðû æºí¿íäº àêòûãà êîë êîþóäàí æàíà êîë êîþó 
ìåíåí àíû àëóóäàí áàø òàðòñà, àíäà òåêøåð¿¿÷¿ ÷àðáà 
æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêòòèí æîîïòóó àäàìû æå æåòåê÷èñè òåê-
øåð¿¿÷¿ëºðä¿í òàëàïòàðûí àòêàðóóãà ìèëäåòò¿¿ ýêåíèí 
æàíà ìóíó ìåíåí êàòàð àíûêòàëãàí áóçóóëàð ¿÷¿í æîîï-
êåð÷èëèêòè ÷àðáà æ¿ðã¿ç¿¿÷¿ ñóáúåêò òàðòà òóðãàíäûãûí 
ò¿ø¿íä¿ð¿¿ñ¿ çàðûë. Ýãåðäå ìûíäàé ó÷óðäà äà êîë êîþó-
äàí áàø òàðòûëñà, àíäà Àêòûäà "êîë êîþóäàí áàø òàðò-
òû" äåãåí æàçóó æàçûëûï, ôîòî æàíà âèäåî òàðòûëàò, ìà-
òåðèàëäàð ûéãàðûì óêóêòóó ñàëûê îðãàíûíûí ìààëûìàò-
òàð áàçàñûíà æèáåðèëåò.".

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ 

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹314



АМЕРИКА КОШМО ШТАТТАРЫНЫН ЧИКАГО ШААРЫНДАГЫ КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАШКЫ КОНСУЛДУГУН ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК 
КООПСУЗДУК КОНЦЕПЦИЯСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóãóíà êåëòèðèëãåí êîðêóíó÷òàðäû àëäûí 
àëóó, áºãºò êîþó æàíà íåéòðàëäàøòûðóó áîþí÷à ê¿÷-àðàêåòòåðäè áèðèêòèð¿¿ æàíà èøòèí 
íàòûéæàëóóëóãóí æîãîðóëàòóó, ºëêºí¿í êîðãîíóó æºíäºìä¿¿ë¿ã¿í æàíà óøóë ÷ºéðºäºã¿ 
ýë àðàëûê êûçìàòòàøòûêòû ÷û¢äîî ìàêñàòûíäà, "Óëóòòóê êîîïñóçäóê æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 10-ñòàòüÿñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîï-
ñóçäóê êå¢åøèíèí 2021-æûëäûí 26-íîÿáðûíäàãû ¹4 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóò-
òóê êîîïñóçäóê êîíöåïöèÿñûíûí äîëáîîðó æºí¿íäº" ÷å÷èìèíå ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Óëóòòóê êîîïñóçäóê êîíöåïöèÿñû (ìûíäàí àðû - Êîíöåï-
öèÿ) òèðêåìåãå ûëàéûê áåêèòèëñèí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøè ìåíåí ºç àðà àðàêåòòåíèï, Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóóãà áàãûòòàëãàí ÷åíåì-
äèê óêóêòóê àêòûëàðäû èøòåï ÷ûêñûí æàíà êàáûë àëñûí.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè, ìèíèñòðëèêòåð, ìàìëåêåòòèê êî-
ìèòåò, àäìèíèñòðàòèâäèê âåäîìñòâîëîð, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îá-
ëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðèÿëàðû æà-
íà æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð:

- ïðàêòèêàëûê èøòå æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êûçûê÷ûëûêòàðûí êàì-
ñûç êûëóóãà òèéèøò¿¿ ÷åíåìäèê óêóêòóê àêòûëàðäû æàíà áàøêà äîêóìåíòòåðäè èøòåï 
÷ûãóóäà Êîíöåïöèÿíûí æîáîëîðóí æåòåê÷èëèêêå àëñûí;

- Êîíöåïöèÿíû èøêå àøûðóóíó êàìñûç êûëñûí.
4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ìèíèñòðëèêòåðè, ìàìëåêåòòèê êîìèòåòåðè, àäìèíèñòðà-

òèâäèê âåäîìñòâîëîðó, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãà-
ðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿, Áèøêåê æàíà Îø øààðëàðûíûí ìýðèÿëàðû ýêè àéëûê ìººíºòòº 
òèåøåë¿¿ ÷ºéðºëºðäºã¿ êîîïñóçäóêòóí ìàêñàòòóó èíäèêàòîðëîðóí àíûêòîî ìåíåí êûñ-
êà ìººíºòò¿¿, îðòî ìººíºòò¿¿ æàíà óçàê ìººíºòò¿¿ ìåçãèëäåðãå óëóòòóê êîîïñóçäóê-
òó êàìñûç êûëóóíóí òàðìàêòûê, ðåãèîíäóê æàíà âåäîìñòâîëóê ïðîãðàììàëàðûí (äîêò-
ðèíàëàðäû, êîíöåïöèÿëàðäû, ïëàíäàðäû) èøòåï ÷ûêñûí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîîïñóçäóê êå¢åøèíèí êàò÷ûñû ìåíåí ìàêóëäàøóó áîþí÷à àëàðäû áåêèò¿¿ ¿÷¿í 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå áåëãèëåíãåí òàðòèïòå êèðãèçñèí.

5. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòèíèí îáëóñòàðäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ºê¿ëäºð¿ Êîíöåïöèÿíûí æîáîëîðóíóí 
æàíà èøòåëèï ÷ûêêàí ïðîãðàììàëàðäûí èøêå òàðòûëãàí ìàìëåêåòòèê îðãàíäàð æàíà 
æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû òàðàáûíàí ºç óáàãûíäà æàíà òîëóê àòêà-
ðûëûøûí òóðóêòóó íåãèçäå êîîðäèíàöèÿëàñûí æàíà ìîíèòîðèíã æ¿ðã¿çñ¿í.

6. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 2012-æûëäûí 9-èþíóíäàãû ¹120 "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí óëóòòóê êîîïñóçäóãóíóí Êîíöåïöèÿñû æºí¿íäº" Æàðëûãû ê¿÷¿í 
æîãîòòó äåï òààíûëñûí.

7. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîîïñóçäóê 
êå¢åøèíèí êàò÷ûëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ
Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 20-äåêàáðû, ÏÆ ¹570

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ИШ 
БАШКАРМАСЫНА КАРАШТУУ СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА 
АДМИНИСТРАТИВДИК ОБЪЕКТТЕРДИ КУРУУ, РЕКОНСТРУКЦИЯЛОО 

БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ДИРЕКЦИЯНЫ ТЇЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
ЖАРЛЫГЫ

«Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí äèïëîìàòèÿëûê 
êûçìàòû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 5-áåðåíåñèíèí 2-áºë¿ã¿íº æàíà 
«Ìàìëåêåòòèê îðãàíäàðäûí Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí òûøêû ñàÿñàò ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ºç àðà àðà-
êåòòåí¿¿ñ¿ æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíåñèíèí 10-ïóíêòóíà ûëàéûê, 
Àìåðèêà Êîøìî Øòàòòàðûíûí ×èêàãî øààðûíäà 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûíûí óêóêòà-
ðûí æàíà ìûéçàìäóó êûçûê÷ûëûêòàðûí êîðãîî, 
æàãûìäóó øàðòòàðäû ò¿ç¿¿, ýêîíîìèêàëûê æà-
íà ìàäàíèé êûçìàòòàøòûêòû êå¢åéò¿¿, îøîí-
äîé ýëå Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíäàðûí 
êîíñóëäóê òåéëºº ìàêñàòûíäà òîêòîì êûëàì:

1. ×èêàãî øààðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Áàøêû êîíñóëäóãó óþøòóðóëñóí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè:

- ×èêàãî øààðûíäàãû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Áàøêû êîíñóëäóãóíóí èøèí óþøòóðóó÷ó-
ëóê æàíà ôèíàíñûëûê êàìñûçäîî ìàñåëåëå-
ðèí ÷å÷ñèí;

- ºç¿í¿í ÷å÷èìäåðèí óøóë Æàðëûêêà ûëà-
éûê êåëòèðñèí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîë-
äîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí òûøêû ñàÿñàò áºë¿ì¿-
íº æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 
2021-æûëäûí 20-äåêàáðû, ÏÆ ¹569

Èíâåñòèöèÿëàðäû òàðòóó æàíà Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí àéìàãûíäà èíôðàñòðóêòóðàíû 
ºí¿êò¿ð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 66, 71-áåðåíåëåðèíå 
ûëàéûê òîêòîì êûëàì:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí 
Èø áàøêàðìàñûíà êàðàøòóó Ñîöèàëäûê-ýêîíî-
ìèêàëûê æàíà àäìèíèñòðàòèâäèê îáúåêòòåðäè 
êóðóó, ðåêîíñòðóêöèÿëîî áîþí÷à ìàìëåêåòòèê 
äèðåêöèÿ (ìûíäàí àðû - Ìàìëåêåòòèê äèðåê-
öèÿ) ò¿ç¿ëñ¿í.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòè áåëãèëåíãåí òàðòèïòå:

- ýêè æóìàëûê ìººíºòòº Ìàìëåêåòòèê äèðåê-
öèÿ æºí¿íäº æîáîíó áåêèòñèí;

- óøóë Æàðëûêòàí êåëèï ÷ûãóó÷ó ôèíàíñû-
ëûê, óþøòóðóó÷óëóê æàíà áàøêà ìàñåëåëåð-
äè ÷å÷ñèí.

3. Áóë Æàðëûêòûí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìè-
íèñòðàöèÿñûíûí Ïðåçèäåíòòèí æàíà Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìäåðèí àòêàðóóíó êîíò-
ðîëäîî áàøêàðìàëûãûíà æ¿êòºëñ¿í.

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

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ïðåçèäåíòè Ñ.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê ø., 
2021-æûëäûí 21-äåêàáðû, ÏÆ ¹571

“Учкун” концернине – 95 жыл

ПАСПОРТТОН БАШТАП БАРДЫК ДОКУМЕНТТЕР 
“УЧКУНДА” БАСЫЛСА – УТУШ БОЛОТ

ТАРЫХЫ

1926-жылы октябрь айында 
Кыргыз мамлекеттик басмакана-
сы (Кырмамбас) тїзїлїп, “Орок, 
балка” деген басмакананын ку-
рамына кирип иштей баштаган. 
Алгач гезиттерди араб, латын, 
кирилица тамгасында басыш-
кан. 1940-жылы кирилица тамга-
сына биротоло єтїшкєн. Кийин 
1938-жылы “Эркин-Тоо” басма-
канасы курулуп, бардык басыл-
малар 1972-жылга чейин жалгыз 
ошондо басылат. “Учкун” басма-
канасынын курулушу 1982-жы-
лы башталып, 1984-жылы бїтєт. 
Бїткєндєн кийин бардык гезит-
журналдардын редакциялары 
ушул имаратка жайгашмак. Бас-
макана кїнїгє 16дан 25 тоннага 
чейин гезит-журналдарды басат. 
Союз тарагандан кийин “Учкун” 
мамлекеттик концерни деп аталып, 
1997-жылы акционердик коом бо-
лот. Єз учурунда Орто Азиядагы 
эў чоў басмакана аталган. 

КАРЖЫ БУЛАКТАРЫ
Биринчиси – газета-

журналдарды басуудан тїшєт. 
Азыркы убакта “Эркин-Тоо”, “Рос-
сийская газетадан” баштап 60тай 
газета-журналдарды басат. Экин-
чиси – басууга даярдоо бєлїмї. 
Мында дизайнерлер, техникалык 

редакторлор, корректорлор, рецен-
зенттер отурат. Андан кийин оф-
сет цехи. Ал єзїнчє киреше берет. 
Анда Германиянын эки чоў аппа-
раты турат. Тєртїнчїсї – мукаба-
лоо цехи. Анда диплом, аттестат, 
лицензия, кїбєлїктєр чыгат. Бе-
шинчиси – имараттагы кеўселер-
ди ижарага беришет. 

ЧЫГАШАЛАРЫ КЄП
“Мамлекеттик сатып алуулар 

жєнїндє” мыйзамынын негизин-
де мамлекеттик ишканаларда же-
ке менчик ишканаларга караган-
да атаандаштыкка бєгєт коюлган. 
Кагаз, пластина, боёкторду алганга 
сєзсїз тендер єткєрїш керек. Ор-
тодо 10-20% ташып келгендерге 
кетет. Єлкєдє эч нерсе єндїрїл-
бєй, керектєєчї товарлардын баа-
ры чет єлкєлєрдєн келет. Єндїр-
гєн продукциялары їчїн салыкка, 
Соцфондго тєлєшєт. Ошого жара-
ша баасы да кымбатыраак. Антке-
ни, жеке менчик ишканалардай эч 

нерсени жаап-жашыра албайт. 47 
миў чарчы метрден турган имарат-
ка, 2,7 га жерге ээлик кылат. Мїлк-
кє, жерге салыктар тєлєнєт. Чыга-
шасы кєп. Жылуулук берїїгє айы-
на эле 1 млн 700 миў сом тєлєнєт. 
Калган чыгашаларды санап отур-
са, узун тизмек болот.

КАРЫЗДАР ТЄЛЄНЇП, 
КИРЕШЕ КЄБЄЙДЇ

Дайыр Кенекеев келген 3 жыл-
дан бери “Учкун” ААКнын кире-
шеси 7,5 эсеге кєбєйгєн. 40 млн 
сом карызын толук жаап, тєлєн-
бєй келген дивиденддерди тєлєп, 
дебитордук карыздарды азайткан. 
Ал келгенде киреше 2 млн сом бол-
со, быйыл 20 млн сомго жеткирїї 
ниети бар. Жылына дивиденд, са-
лык, Соцфондго 50 млн сомдон 
ашык тєлєшєт. Эгерде мамлекет-
тик маанидеги кагаздардын баа-
ры мамлекеттик “Учкун” концер-
нинде басылса, тєлємдєрдї 50 млн 
эмес, 500 млн сомго чейин кєтєр-
гєнгє мїмкїнчїлїгї бар. Акыркы 

жылы 5 документти даярдаш їчїн 
38 млн доллар чет єлкєгє чыгып 
кетти. Булар – жалпы жарандык 
жана ID паспорттор, техникалык 
паспорттор жана акциздик марка-
лар. Эгер булар “Учкунда” басылса, 
шаймандарды, жабдууларды актап, 
эчак чоў кирешеге чыкмак. Мамле-
кеттик документтер мамлекеттик 
ишканада басылсын деп їч жыл-
дан бери тынбай жогору жактарга 
кат жазып келатат. 

ШАЙЛООНУН ШАЙ 
ООДАРЫШЫ

Бир-эки жылда алты шайлоо бол-
гонуна байланыштуу газета цехи 
киреше тїшїрдї. Ар бир партия же 
талапкерлер жїз миўдеген нускага 
гезиттерин чыгарышты. Таратуучу 
материалдар, бюллетендер да ба-
сылды. Бирок, мыйзам боюнча БШК 
аларга 10 кїн гана убакыт берген-
диктен, 105 киши кїнї-тїнї укта-
бай, станоктор 24 саат бою иштеп, 
шайлары ооду. Жумушчулар май-
рамга, дем алыш кїндєргє карабай 
иштешти. Бирок, айлыктарын эки 
эсе кєп алышты. Канчалык киреше 
кирген сайын, ошончолук чыгаша-
сы да болду.

ДОКУМЕНТТЕР 
МАМЛЕКЕТТИК 
ИШКАНАДА БАСЫЛСА 

Жетекчи болуп келгенде эле Єк-
мєткє маселе коюп, “Мамлекеттик 
сатып алуулар жєнїндє” мыйзамга 
парламент депутаттары аркылуу 
єзгєртїїлєрдї киргизип, Єкмєттїн 
чечими менен мамлекеттик маани-
деги жалгыз ишкана кылууга аракет 
кылган. Тилекке каршы, їч компа-
ния атаандаштыкта иштейт. Алар 
– “Госзнак” ЖЧКсы, “Типография” 
мамлекеттик ишканасы.

КАГАЗ СЫРТТАН КЕЛЕТ

Ишкананын негизги керектєєсї 
– кагаз. Бардык кагаздар Россия-
дан ташылып келет. Кытайдыкы 
же Европаныкы жарабайт. Ал эми 
сыр боёктор Кытайдан жана Евро-
падан келет. Бюллетендерди бас-
тыруу їчїн БШК автоматтык шай-
лоо урналары окуй ала турган сыр 
боёкторун єзї алып келет. Алар 
Европадан, Кореядан ташылат. 

"УЧКУНДА" ИШТЄЄ 
СЫЙМЫК

Дайыр Кенекеевдин ар бир ади-
си “Учкунда” иштеп жатканына 
сыймыктана тургандай деўгээл-
ге жеткирем деген тилеги бар. Ага 
акырындык менен баратышат. Му-
рун “Учкун” карызга батып, баш-
ка ишканалардан жумуш сурап ка-
лышкан. Азыр анын бирєє жок. 
Казак-станда “Банкнот” фабрика-
сы акчасынан баштап паспорт-
торуна чейин мамлекеттик бар-
дык документтерди басып чыга-
рат. Министрлик жана мекеме-
уюмдары кандай документ ке-
рек болсо бир эле ошол фабри-
кага буюртма беришет. Єзбекс-
танда “Даулет белгиси” фабри-
касы мамлекеттик документтер-
ден сырткары, окуу куралдары-
нын баарын басат. Тажик-станда 
“Сомон” жалгыз мамлекеттик мо-
нополист компания катары баа-
рын єзї басат. Россияда “Госзнак” 
акционердик коому мамлекеттик 
документтердин баарын єзї гана 
басып чыгарат. Алардын ар кай-
сы шаарларда филиалдары иштейт. 
Булар мамлекеттики болгон їчїн 
ишенимдїї дагы, кирешелїї дагы. 
Кыргыз Республикасы гана ушуну 
жасай албай койду. “Учкун” ААК-
нын имараты толук кирип-чыга 
турган жолдору, цехтери, кампа-
лары менен полиграфия тармагы 
їчїн атайын курулган. Азыр жаўы 
завод-фабрика куруп кереги жок. 
Даяр турган ишканага дем берип, 
жаўылап иштетип алыш керек. Ал 
їчїн мыйзамга єзгєртїї, саясий 
жетекчилерге эрк эле керек.  

Сымбат МАКСУТОВА

“Учкун” акционердик коому єзїнїн 
95 жылдык мааракесин Т.Сатылганов 
атындагы филармонияда єткєрдї. 
Гезитибиз да ушул басмаканада 
басылгандыктан, "Учкун" бизге 
негизги єнєктєш. Ушул тарыхый 
кїнгє байланыштуу акыркы 
жылдары басмакананы ат чабым 
алдыга чыгарган директор
 Дайыр Кенекеев ишкана 
тууралуу айтып берди. 

2021-жылдын  24-декабры 7
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



2021-жылдын  24-декабры8
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Кышы катаал Теўир-Тоодо

Жыл жыйынтыкталаар алдында 
Теўир-Тоонун аймактарын 
кыдырып, жїргїзїлїп жаткан 
иштер менен таанышып, 
КРнын Президентинин Нарын 
облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлї Сабыркул Ашимбаев менен 
баарлашып кайттык.

- Сабыркул Абасович, облус-
ту жетектей баштаганыўыздан 
бери бир жылдан ашык убакыт 
болуп калыптыр. Алгачкы иши-
ўизди кандай кадамдарды жа-
соодон баштадыўыз эле?

- 2020-жылдын октябрь айында 
Кыргыз Республикасынын Єкмє-
тїнїн Нарын облусундагы ыйга-
рым укуктуу єкїлї болуп дайын-
далып, ишимди баштагам. Алгач 
облустагы негизги маселелерди 
жеринде кєрїї максатында беш 
райондогу бардык 63 айыл єкмє-
тїн кыдырып, эл менен жолугу-
шууларды єткєрдїм. Натыйжа-
да, жер-жерлердеги жергиликтїї 
калкка зарыл болгон айыл чарба-
сындагы, єндїрїштєгї, инфраст-
руктурадагы, саламаттыкты сак-
тоо, билим берїї жана маданият, 
спорт багыттарындагы маселелер 
жеринде каралып, тиешелїї мам-
лекеттик кызматтар аркылуу ык-
чам чечїї аракеттери кєрїлдї. Бул 
жолугушуулардан улам электр жа-
рыгы жете элек айылдардын, ко-
нуштардын, оўдолгон жолдордун, 
токтоп турган социалдык объек-
тилердин курулуштарын улан-
туунун, жайыттардын маселеле-
ри жана башка бир топ кєйгєйлєр 
чечилїїдє. 

Ошондой эле тартип маселеси да 
єзгєчє каралды. Башкача айтканда 
мамлекеттик, муниципалдык меке-
мелердин калкка кызмат кєрсєтїї 
сапатын кєтєрїї, жетекчилердин 
ишке болгон жоопкерчилигин жо-
горулатуу боюнча мыйзамдуу та-
лаптар коюлду.

- Бюджеттик жана социал-
дык мекеме, уюмдар, жалпы эле 
калайык-калк отун-суу, кємїр 
ж.б. менен толук камсыз бол-
гонбу? Президенттин кємїр-
дїн баасын арзандатып сатууну 
уюштуруу тапшырмасы кандай 
аткарылууда?

- Нарын облусунун бюджеттик 
мекемелерине, жылуулук ишка-
наларына жана калкына жалпы 
98 миў 713 тонна кємїр отуну ке-
ректелсе 2021-жылдын 14-дека-
брына карата бюджеттен каржы-
ланган социалдык мекемелерге 
17535 тонна же керектелїїчї кє-
мїрдїн 92%ы, жылуулук ишка-
насына 2686 тонна (96%), чек ара 
кызматына 590 тонна (92%) жана 
калкка 56589 тонна (75%), жалпы-
сынан 77897 тонна же жалпы ке-
ректелїїчї кємїрдїн 79%ы тар-
тылды.

Кємїр менен биринчи кезекте 
бюджеттен каржыланган социал-
дык мекемелерди камсыздоо иш-
тери жїргїзїлїїдє. Бїгїнкї кїндє 
Ак-Талаа районунун “Турук” кємїр 
кесиминен єндїрїлгєн кємїр оту-
ну менен Ак-Талаа районунун со-
циалдык объектилери 102%га, Ат-
Башы району боюнча 99%га жа-
на Кара-Кече кємїр кенинен Жум-
гал району 93%га, Кочкор району 
84%га, Нарын району 84%га, На-
рын шаары 97%га камсыз болду.

Облустун калкын їзгїлтїксїз 
кємїр отуну менен камсыздоо мак-
сатында райондордун борборло-
рунда, айыл єкмєттєрїндє, Нарын 
шаарында жалпы 68 кємїр кам-
палары уюштурулду. Кємїр саты-
лып жаткан кампалардагы кємїр 
отунунун 1 тоннага болгон баасы 
Ак-Талаа районунда - 3000-4000, 
Ат-Башы районунда - 3300-4000, 
Жумгал районунда - 2000-2200, 
Кочкор районунда -3500-3700, На-
рын районунда – 3700-4000, На-
рын шаарында - 3000-4000 сом-
дон болууда.

Кємїрдїн сатык баасына кирги-
зилген чектєєлєрдїн аткарылышы 
кєзємєлгє алынууда. Бул боюнча 
атайын жумушчу топтор тїзїлїп, 
рейддер уюштурулууда. 

- Пенсия, жєлєк пулдарды єз 
убагында берїї, калктын аяр-
луу катмарларына жардам кєр-
сєтїї жагдайы кандай болууда?

- Калктын аярлуу катмарына, 
карыларга камкордук кєрїї ба-
гытында тиешелїї мамлекеттик 
кызматтар толук кандуу кызмат 
кєрсєтїп келїїдє. Пенсия, жєлєк 
пулдардын єз учурунда кечигїїсїз 
берилиши бїгїнкї кїнї жолго са-
лынган. Ар бир айдын 10унчу чис-
лосунан кечигїїсїз таратылууда. 
Пенсионерлердин саны 53 105 
адамды, пенсиянын орточо єлчє-
мї 6608 сомду тїзєт. 

2021-жылдын ноябрь, декабрь 
айлары їчїн облустагы ден соо-
лугу жагынан мїмкїнчїлїгї чек-
телген 50 майып адамга 3000 сом-
дон жалпы 150 000 сом резервдик 
фонддон жардам берилди. Ошон-
дой эле Нарын районундагы, На-
рын шаарындагы 200дєн ашык їй-
бїлєлєргє 750 килограммдан 200 
тонна кємїр таратылды. Учурда 
аз камсыз болгон їй-бїлєлєргє 
жана ден соолугу жагынан мїм-
кїнчїлїгї чектелген 150 жаранга 
3000 сомдон жардам берїї жагы 

каралууда. Андан сырткары облус 
боюнча 650 їй-бїлєнї 650 тонна 
кємїр менен камсыздоо аракетте-
ри кєрїлїїдє.

- Орто жана чакан бизнести 
єнїктїрїї, аларга колдоо кєр-
сєтїї багытында жїргїзїлїп 
жаткан иштерден да кеп козгой 
кетсеўиз?

- Чакан жана орто бизнести кол-
доо максатында Нарын облусунда 
Россия-Кыргыз єнїгїї фонду жа-
на “Кепилдик фонд” ААК ишмер-
дїїлїгїн жїргїзїп келїїдє. Иш-
керлерге аталган фонддордон же-
ўилдетилген насыяларды алуу-
да шарт тїзїп берїї їчїн Россия-
Кыргыз єнїгїї фондунун жетек-
чисине Нарын облусуна єкїл бе-
китип берїї боюнча сунуш кир-
гизилип, учурда аппараттын има-
ратында атайын иш бєлмє бери-
лип, ишкерлерге кызмат кєрсєтї-
лїїдє. “Кепилдик фонд” ААКга кї-
рєєнїн пайызын 50 эмес 100% кы-
луу боюнча сунуш берилди. 

Ошондой эле Нарын облусунда 
JICA япониялык эл аралык кыз-
матташуу агенттигинин “Бир айыл 
– бир продукт” долбоорунун алка-
гында Нарын облусунан єндїрїл-
гєн бал азыктары жана кийизден 
жасалган буюмдар Япония єлкєсї-
нє экспорттоло баштады.

- Теўир-Тоо аймагында че-
чїїнї талап кылган маселелер 
кєп болсо керек. Аларды кан-
дай жолдор жана ыкмалар ме-
нен чечип жатасыздар?

- Нарын облусунун экономика-
сын тїзїїчї тармак болуп айыл 
чарбасы (мал чарбасы) саналат. 
Муну менен катар эле тоо-кен ка-
зуу, энергетика, транзиттик инфра-
тїзїмдї жана туризмди єнїктїрїї 
багыты дагы негизги артыкчылык 
болуп жатат.

Нарын облусунун климаттык 
шарты мал чарбасын єнїктїрїїгє 
жагымдуу болгондуктан биринчи 

кезекте асыл тукум малдын башын 
кєбєйтїї, ветеринардык тейлєєнїн 
сапатын жогорулатуу, тоют база-
сын жакшыртуу жана этти, жїн-
дї, терини кайра иштетїї ишкана-
ларын ачуу боюнча кадамдар жа-
салууда. Эт, сїт багытында клас-
тердик ыкманы колдонуу менен 
облуста єндїрїлгєн азыктарды 
чет єлкєлєргє экспорттоо боюнча 
аракеттер кєрїлїїдє. Бїгїнкї кїн-
дє эл аралык стандартка ылайык 
Кочкор районунда “Адал Азык” 
мал союучу жайы ишмердїїлїгїн 
жїргїзїп келет. Ошондой эле Ат-
Башы районунда 2 жана Нарын ра-
йонунда 1 мал союучу жайлардын 
курулушу башталды. 

Мындан сырткары 29 жеке фер-
мердик чарбалар тарабынан асыл 
тукум малдын башын кєбєйтїї 
максатында “Ала-Тоо”, “Абердин-
Ангус”, “Герофорд”, “Симментал”, 
“Ала-Баш”, “Черный-Пестрый” жа-
на Голштейн породасынын эт-сїт 
багытындагы 1198 уй (анын ичи-
нен 250 топоз), Тянь-Шань жа-
рым уяў жїндїї, Эдилбай, Рома-
нов, Гиссар жана Жайдары порода-
сындагы 3955 кой, Жаўы кыргыз 
породасындагы 82 жылкы багы-
лып, баштарын кєбєйтїї аракет-
тери кєрїлїїдє. Малды ветеринар-
дык жактан сапаттуу тейлєє мак-
сатында облустун 45 айыл айма-
гында ветеринардык клиникалар 
курулуп, иш жїргїзїїдє. 

Ирригация системасын жакшыр-
туу максатында Кыргыз Респуб-
ликасынын 2017-2026-жылдарда-
гы туруктуу єнїгїї стратегиясын-
да сунушталган 9 суу чарба объек-
тилеринин ичинен азыркы учур-
да Жумгал районунун Тїгєл-Сай 
єзєнїнє суу сактагычты, Кочкор 
районундагы Шамшы БДРин, Ак-
Талаа районундагы Ала-Буга на-
состук станциясын, Жаман-Даван 
каналын, Нарын районундагы Ку-
ланак, Он-Арча, Ат-Башы райо-
нундагы Ичке-Ташрабат каналда-
рын куруу боюнча иш жїрїп жа-
тат. Жалпы 9 объекттин бїткєрї-
лїшї менен 8751 га жаўы жер єз-
дєштїрїлїп, 11868 га жерге суу бе-
рїї жакшырат.

“Айыл чарба єндїрїмдїїлїгїн 
жана тамак-ашты жакшыртуу” 
долбоорунун алкагында облус-
тун аймагында 5 СПАнын ич-
ки чарбалык каналдарын калы-
бына келтирїї їчїн 202,0 млн 
сомдук 5 долбоор ишке ашыры-
лууда. Алар - Жумгал районун-
дагы “Токтомуш”, Ат-Башы ра-
йонундагы “Баш-Келтебек”, Коч-
кор районундагы «Кара-Кїнгєй-
Їкєк-Суу», Ак-Талаа районундагы 
«Талаа-Булак», Нарын районун-
дагы «Ак-Марча» объектилери. 
Ошондой эле Чет-Нура айыл ай-
магынын Тєш-Булак айылында-
гы 300 гектар жерди сугат суула-
ры менен камсыздоочу Тєш-Булак 
насостук станциясынын курулу-
шу аяктоо алдында турат. 

Таза суу маселеси дагы чечїїнї 
талап кылган негизги кєйгєйлєр-
дєн болуп келген. Бул багытта 2,4 
млрд сом єлчємїндєгї каражатка 
1-этапта 18 айыл кирсе, анын ичи-
нен райондун борборлору болгон 
Баетов, Ат-Башы жана Чаек айыл-
дарында жакынкы мезгилдерде иш 
башталат.

Ал эми тоо-кен тармагында да 

алдыга бир катар максаттар кою-
лууда. Учурда єнєр жай єндїрїшї-
нїн жалпы кєлємїндє тоо-кен ка-
зуу єнєр жайынын їлїшї 38,5%ды 
тїзєт.

Тоолуу аймактагы кендер-
ди изилдєєгє, чалгындоого жана 
иштетїїгє 2021-жылга карата На-
рын облусу боюнча 107 субъектиге 
лицензиялар берилген. Ал эми кє-
мїр казуучу ишканалар тарабынан 
2021-жылдын 10 айында 717498,2 
тонна кємїр казылды.

- Облустун экономикасынын 
ар кыл тармактарына инвести-
ция, кредиттерди жана грант-
тарды тартууда, чет єлкєлєр 
жана эл аралык уюмдар менен 
кызматташууларда кандай жы-
лыштар болуп жатат?

- 2021-жылдын март айында КР 
Президенти Садыр Жапаровдун 
Єзбекстан Республикасына жаса-
ган иш сапарынын алкагында На-
рын облусу менен Фергана облусу-
нун ортосунда кызматташуу мемо-
рандумуна кол коюлган. Анын ал-
кагында 2021-жылдын май айын-
да Нарын облусунан делегация тї-
зїлїп, аны єзїм жетектеп барып, 
Фергана облусу менен Нарын об-
лусунун райондорунун жана шаар-
ларынын ортосундагы кызматта-
шуу меморандумдарына кол коюл-
ду. Ошондой эле 2021-жылдын ав-
густ айында Фергана облусунан де-
легация Нарын облусуна келишип, 
эки облустун ортосундагы кызмат-
ташуу “Жол картасына”, “Нарын” 
жана Коканд” эркин экономикалык 
аймактарынын ортосунда туризм, 
билим берїї тармактары боюнча 
меморандумдарга кол коюлду. Бї-
гїнкї кїндє эки тараптуу кызмат-
ташуу документтеринин алкагын-
да Ат-Башы районуна 100 орундуу 
кийим тигїїчї цехти ачуу, кар-
тошка сактоочу жайды куруу, ту-
ризм тармагында эки облустун ту-
ристтик компаниялары їчїн “Ин-
фотур” уюштуруу боюнча аракет-
тер кєрїлїїдє.

Мындан тышкары, Нарын облу-
су менен Тїркия Республикасынын 
Этимесгут районунун ортосунда 
кол коюлган эки тараптуу кызмат-
ташуу келишиминин негизинде 
Этимесгут району тарабынан На-
рын шаарына жалпы наркы 35 млн 
сомдук 100 орундуу бала бакчанын 
курулушу быйыл башталган жана 
2022-жылы пайдаланууга берилет. 
2021-жылдын май айында Россия 
Федерациясынын Алтай Респуб-
ликасынын Усть-Канский району 
менен Нарын облусунун Жумгал 
районунун ортосунда эки тарап-
туу кызматташуу меморандумуна 
кол коюлуп, бїгїнкї кїндє Усть-
Канский районунун эт багытында-
гы уйлары Нарын облусуна алып 
келинїїдє.

Ошондой эле єзїбїздєн софлор 
майын єстїрїп, Єзбекстан, Кы-
тай, Россия Федерациясына экс-
портко чыгаруу максатында ара-
кеттер башталды. 2022-жылдын 
жаз айында ар бир райондо 100 га, 
жалпысынан 500 гектардан ашык 
аянтка софлор єсїмдїгїн єстїрїї 
боюнча жумуштар башталат.

Инвестициялык, социалдык дол-
боорлорду ишке ашырууда Ага Хан 
єнїктїрїї тармагы менен сїйлє-
шїїлєрдїн негизинде Швейцария 
єлкєсї тарабынан 6 млн швейца-
риялык франк грант катары бєлї-
нїп, Нарын шаарында жайгашкан 
Борбордук Азия университети ме-
нен биргеликте ишке ашырылат. 
Мында анын 80%ы облустун бор-
бор шаарында, калган 20%ы ра-
йондордогу долбоорлор боюнча иш 
жїргїзїїгє багытталат.

Андан сырткары 5 млн АКШ 
доллары єлчємїндєгї долбоор 
менен сїт багытындагы 5 миў 
уйду багып-єстїрїп, сїт класте-
рин уюштуруу пландалууда. Бул 

Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлї Сабыркул АШИМБАЕВ: 

“БЕШ РАЙОНДОГУ БАРДЫК 63 АЙЫЛ 
ЄКМЄТЇН КЫДЫРЫП, ЭЛ МЕНЕН 
ЖОЛУГУШУУЛАРДЫ ЄТКЄРДЇМ”
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

Иш сапардан соў

Єлкєдє “Эркин-Тоо” мамлекет-
тик расмий гезитине Президен-
тибиздин жаўы чыккан Жарлык-
тары, Кыргыз Республикасынын 
Министрлер Кабинетинин буй-
руктары, кабыл алынган токтом-
дору, тескеме-жоболору, КР Жо-
горку Кеўеши тарабынан кабыл 
алынып, Президент тарабынан 
кол коюлган мыйзамдар жарыя-
ланып, алар жарыяланган кїндєн 
баштап расмий кїчкє ээ болот. 
Андан сырткары “Эркин-Тоо” рас-
мий гезити єлкєбїздїн турмушун-
дагы жана аалам алкагында болуп 
жаткан ар кандай окуяларды, сая-
сий, маданий жана социалдык ба-
гыттагы расмий маалыматтарды 
ар дайым элге єз убагында жетки-
рип турат. “Эркин-Тоо” гезитине 
2022-жылдын 1-жарым жылдыгы-
на жазылуу жїрїп жаткандыктан, 
гезиттин жогорудагы милдетин, 
максатын коомго жайылтуу їчїн 
єткєн жумада редакциянын жа-
маатынан кызматкерлер аймак-
тарды кыдырып, иш сапарына 
чыктык. Мага кайын журт тара-
бым, касиеттїї Ысык-Кєл облу-
су бєлїндї. Мамлекеттик расмий 
маалыматтардын бири да калбай 
жарыяланган 30 жылдык тарыхы 
бар “Эркин-Тоо” гезитине Балык-
чы шаарынан 6, Ысык-Кєл райо-
нунан 45, Тїп районунан 38, Ка-
ракол шаарынан 36, Ак-Суу ра-
йонунан 46, Жети-Єгїз районунан 
77, Тоў районунан 65, жалпы 313 
гана адам жазылган экен. Мын-
дан улам, республикадагы маани-
лїї гезитке чыккан Президенттин 
Жарлыктары, Министрлер Каби-
нетинин буйруктары, токтомдо-
ру, тескеме-жоболору, Жогорку 
Кеўештен кабыл алынган жана 
Президент кол койгон мыйзамдар 
аталган облуста ушундай саналуу 
адамга эле керекпи?! деген ойлор 
жаралды. Иш сапарым Балыкчы 
шаарынан башталып, Чолпон-Ата 
шаары, Ысык-Кєл, Тїп району, 
Каракол шаары, Ак-Суу, Жети-
Єгїз, Тоў району менен жыйын-
тыкталды. Жалпылап айткан-
да Ысык-Кєл облусуна караштуу 
їч шаар, беш районду беш кїн-
дїк иш сапарда кыдырып жетиш-
тим. Анда сєз башынан болсун... 

АЛЫБАЙ АЛЫНА 
ЖАРАША

Кесипке байланыштуу карапа-
йым калктын тємєнкї катмары-
нан тарта бийлик тєбєлдєрїнє 
чейин баарлашып, айткандарын 
жазып чагылдырган адам психо-
лог болуп калаары анык. Мын-
дан улам кайсы мамлекеттик же-
текчинин кабыл алуусунда болбо 
анын буттан єйдє же баштан ыл-
дый караган кєз карашы, учура-
шуу маданияты, сїйлєє этикасы 
кєрбєйїн десеў да кєрїнєт экен. 
Бул жолку иш сапарымда (атта-
рын атабай эле коёюн) “Эркин-
Тоого” эў аз жазылган Балыкчы 
шаарынын мэрине кирип, гезит-
тин максат, милдеттерин айтып 
берип жатсам, тээ алыста жїргєн 
ойлорун араў топтоп “Эже, азыр 
эч ким гезит окубайт. Гезитти 
ким окумак эле?” дегенде “Алы-
бай алына жараша” деген ушул 
тура ... деп эртеден бери айтып 
жаткандарым кабинетине желдей 
тарап сиўип кеткенин тїшїндїм. 
Бул бїгїнкї мамлекеттик кызмат-
керлердин деўгээлин канчалык 
даражада кєрсєтїп жатканын єзї 
да тїшїнбєсє керек.

Дагы бир мамлекеттик мекеме-
нин жетекчиси иш сапарымдын 

максатын уккан соў гезитке жа-
зылуу ишин кантип жїргїзєєрїн, 
ал эмне экенин менден сурап ша-
йымды кетирди. Ташы єйдє ыр-
гып, ишеним артылып, мамле-
кеттик мекемеге жетекчи бол-
гон соў ушундай майда-чїйдєгє 
чейин билип алуу кыйынбы?! Ал 
эми “Эркин-Тоо” гезитин алдына 
коюп алып, Президенттин айыл 
чарба товар єндїрїїчїлєрїн 
шыктандыруу максатында иш-
телип чыккан ошол жумадагы 
Жарлыгына кубанып олтурган 
Тїп районунун акими Каныбек 
Адиев менен Жети-Єгїз району-
нун акими Руслан Мейматкулов-
дордун аракети жїрєк жылытты. 
Дароо диктофон сунуп баарла-
шып да алдым. Мындай жетек-
чилердин эл-жерге болгон кам-
кордугу, мамлекеттик саясаттан 
кабардар экени жогорудагы бир-
эки жетекчилердин кемчилигин 
жууп кеткендей болду. “Айтыл-
бай турган сєз эле, айтылып кет-
ти єзї эле”...

ТАЛЫКПАГАН 
ЭМГЕКТИН 
ТАМЫРЛУУ ТЕРЕЎ 
ДАЎКЫ БАР

Аймактарда жїргєндє эл ара-
сынан нагыз ойлорду угат экен-
сиў. Иш сапарымда жолдон-
белден кандай адамдарга кезик-
пейин Президент Садыр Жапа-
ровдун чечкиндїї кадамдары, 
анын элге керектїї Жарлыктар-
ды чыгарып, дыйкан-фермерлерге 
дем-кїч бергени, жер салыгынын 
жоюлганы, дыйкан-фермерлерге 
6 пайыздык насыялардын бери-
ле турганы, айыл єкмєт, аким, 
губернаторлорго берген тап-
шырмасы, жылдык жїгїртїїсї 
(обороту) 8 млн сомго жетпеген 
жеке ишкерлерди салыктардын 
тїрїнєн бошотуусу сыймыкта-
нуу менен айтылып жатты. Эл 
тараза, эл сынчы. Талыкпаган 
эмгектин тамырлуу тереў даў-
кы бар. Анын сыўары, элетте-
ги элибиздин Президентке бол-
гон ишеними зор. Эскерте кет-
сек, Єлкє башчысы єз Жарлы-
гы менен дыйкан-фермерлерди, 
ишкерлерди, карапайым калк-
ты кубантса, 10-декабрда “Би-
лим берїї кызмат кєрсєтїїлє-
рїнє акы тєлєє системасын жак-
шыртуу жана билим берїї уюм-
дарынын финансылык ишинин 
ачык-айкындыгын камсыз кы-
луу боюнча айрым чаралар жє-
нїндє” Жарлыкка жана 13-де-
кабрда “Башталгыч, жалпы 

негизги жана орто жалпы билим 
алууга балдардын конституция-
лык укуктарын камсыз кылуу 
боюнча кечиктирилгис чаралар 
жєнїндє” Жарлыкка кол коюп, 
КРнын билим берїї тармагына 
басым жасады. Буюрса їч жыл-
га чейин єлкєдєгї ЖОЖдордо 
окуган студенттердин конт-
ракттары кєбєйтїлбєйт жа-
на єзгєртїлбєйт. Президенттин 
бул саясаты карапайым калктын 
балдарын окутуудагы капчыгы-
на їнєм болот десек жаўылыш-
пайбыз. Элет єнїксє – мамле-
кет єнїгєт. Андыктан єлкєнїн, 
элет элинин єнїгїшї їчїн жан 
їрєп жаткан Мамлекет башчы-
сынын ишинде ийгиликтер ар-
бын болсун.

КАЛЫС АДАМДЫН 
КАДАМЫ АРБЫЙТ

Сєз башына келсек, мамлекет-
тин сакталып калышы, элдин 
жыргал жашоо-турмушу, архив-
дик тарыхы їчїн кабыл алынган 
мамлекеттик расмий маалымат-
тарды чагылдырган “Эркин-Тоо” 
гезити эл-жер їчїн кызматын 
кыла берсин. Ал эми бул гезитти 
баалоо, барктоо, аны менен дос 
болуу ар бир мамлекеттик же-
текчинин єзїнїн каалоосун-
да болсун. Ар бир адам билим 
деўгээли, ынтызаары менен эл-
жер їчїн ак кызмат кылууга бел 
байлайт. Калыс адамдын када-
мы арбыйт. Ошентип иш сапа-
рымды Тоў району менен жы-
йынтыктап, Балыкчы – Бєкєн-
баев – Каракол автожолунун ал-
гачкы заўгырап бїтє баштаган 
жолу менен Бишкекке сапар ал-
дым. “Башталган иштин аягы 
жакшы” демекчи, жакшы иш-
тердин жыйынтыгы жїрєк ку-
бантты. Эске салсак, дээрлик 
жарым кылымдан бери оў-
долбой келген жол Президент                                                     
Садыр Жапаровдун демилгеси 
менен “Кумтєрдїн” акчасына 
курулары айтылып, жолдун жа-
ўылоо иштери быйыл августта 
башталган. Иштин илгерилеп 
жатканына сїйїндїм. Єлкє-
бїздїн келечеги, элибиздин са-
ламаттыгы, жерибиздин тынчты-
гы їчїн ар бир инсан салым ко-
шууга милдеттїї. Улут деп уўгу-
луу ураан чакырып, салтыбыз-
ды сактап, эл-жерибизди барктап 
алалы. Ошондо гана биз кыргыз 
мамлекетин сактап, даўктап ала-
быз. Элибиз аман, жерибиз бїтїн 
болсун! 

Жазгїл КАРБОСОВА

АЙТЫЛБАЙ ТУРГАН 
СЄЗ ЭЛЕ...

максатта ар бир райондо 1000ден 
уй багып, сїт єндїрїї планга кою-
луп, алгачкы иштер жїрїп жатат.

- Нарын облусун єнїктїрїї 
фондунун иши кандай болууда?

- Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинетинин 2021-жыл-
дын 14-октябрындагы №220 ток-
тому менен бекитилген “Регион-
дорду єнїктїрїї фонддору жє-
нїндє” типтїї жобонун негизин-
де Нарын облусунун “Теўир-Тоо” 
єнїктїрїї фонду кайра каттоодон 
єтїп, фонддун жобосу иштелип 
чыкты. Жобого ылайык аталган 
фонддун ишмердїїлїгїн жїргїзїї 
їчїн Дирекциясы тїзїлдї. Прези-
дент С.Жапаровдун колдоосу ме-
нен Нарын облусунун Теўир-Тоо 
єнїктїрїї фондунун бюджеттик 
эсептик эсебине 12 млн сом акча 
каражаты келип тїшкєн. Бул ак-
ча каражатын облустун єнїгїїсї 
їчїн пайдалануу максатында жал-
пыга маалымдоо каражаттары ар-
кылуу социалдык-экономикалык 
долбоорлорго сынак жарыяланып, 
анын негизинде 32 долбоор келип 
тїшїп, кароого сунушталууда.

Жобого ылайык тїшкєн акча ка-
ражаттын 20%ы социалдык дол-
боорлорго, 50%ы киреше алып 
келген экономикалык долбоор-
лорго, 30%ы жеўилдетилген на-
сыяларга жумшалат.

- Туризм багыты кєўїлдєн 
сырт калбадыбы?

- Буга чейин облустун туризм 
тармагына жеткиликтїї кєўїл 
бурулган эмес экен. Бїгїнкї кїн-
дє “Нарын облусунун туризм ассо-
циациясы” тїзїлїп, облустун ай-
магында ишмердїїлїгїн жїргї-
зїп келген туристтик компаниялар 
биригишип, ассоциация тарабы-
нан атайын логотиби, сайты иш-
телип чыгып, туристтерге ыўгай-
луу шарттарды тїзїп берїї боюн-
ча иш жїрїїдє. Биринчи жолу об-
лустун эл аралык талаптардагы 
туристтик видео-ролиги даярда-
лып, 2021-жылдын октябрь айын-
да єткєрїлгєн туристтик форумда 
кєрсєтїлдї. Мындан тышкары, ар 
бир райондун туристтик мїмкїн-
чїлїктєрїн чагылдырган видео-
роликтер даярдалууда. Швейца-
рия єлкєсї тарабынан бєлїнгєн 
акча каражатынын эсебинен ту-
ристтерге шарт тїзїп берїї мак-
сатында инфратїзїмдїк долбоор-
лор колдоого алынат. 

2021-жылдын август айында Эл 
аралык “Кыргыз Шырдагы”, “Ой-
мо”, “Манас” фестивалдары єткє-
рїлїп, 500дєн ашык туристтер ке-
лип катышты. 

- Жылды кандай маанайда 
жыйынтыктаганы жатасыздар?

- 2021-жылды жалпысынан жак-
шы маанай менен жыйынтыктап 
жатабыз. Учурда калкыбыз азыр-
кы кыш мезгилинде электр энер-
гиясы, кємїр отуну, кїнїмдїк ке-
ректелїїчї азык-тїлїк, тамак-аш 
менен камсыз болуп турат. Мал 
чарбасында эпизоотиялык кыр-
даал туруктуу жана тоют єлчємї 
орто эсеп менен алганда жетиш-
тїї болууда. Коомдук-саясий кыр-
даал дагы туруктуу абалда. Ал-
бетте, айрым маселелер боюнча 
суроо-талаптар болууда. Айтсак, 
кїйїїчї майдын баасынын жого-
ру болуп жатышы бизден кєз ка-
ранды эмес болуп, дїйнєлїк эко-
номикалык тенденциянын тааси-
ри экенин элибиз тїшїнїп турат.

2021-жылы республикалык бюд-
жеттин “Капиталдык салымдар” 
беренесинин эсебинен 2021-жыл-
дын 4-декабрында Ат-Башы райо-
нунун Ак-Талаа айылында смета-
лык наркы 43 млн 571 миў сомдук 
100 орундуу бала бакча, Жумгал 
районунда 275 орундуу жана Коч-
кор районунда 150 орундуу мек-
тептер курулуп, ишке берилди.

Кыргыз Республикасынын 
Коомчулукту єнїктїрїї жана ин-
вестициялоо агенттиги тарабы-
нан "Айылды инвестициялоо – 3" 
долбоорунун алкагында Ак-Талаа 
районунун Жерге-Тал, Нарын ра-
йонунун Жер-Кєчкї айылдарына 
50 орундуу бала бакча, Жумгал 

районунун Кызыл-Жылдыз айы-
лына ФАП, Нарын районунун От-
тук айылына китепкана, Дєбєлї 
айылына 50 орундуу бала бакча 
куруу долбоорлору каржыланып, 
бїгїнкї кїндє курулуш иштери 
бїткєрїлїп, пайдаланууга бери-
лїїдє.

Жылды жыйынтыктап жаткан-
дагы кубанычтуу жагдай катары 
элибиздин саламаттыгына тааси-
рин тийгизїїчї эпидемиология-
лык кырдаалдын курчуп кетпей 
ырааттуу, туруктуу нукта сакта-
лышын белгилей кетсек болот. Ко-
ронавирус илдетине каршы жалпы 
эмдєє иштери башталгандан бе-
ри облус боюнча эмдєєдєн артык-
чылыктуу єтє тургандардын саны 
102 414 адам болсо, бїгїнкї кїн-
дє алардын 66 пайызы эмдєєдєн 
єттї. Эмдєє иштеринин жїрїшї 
боюнча республикада биздин об-
лус 2-орунду ээледи. Жыл аягына 
чейин, буюрса, калкыбыздын 70 
пайызы эмделет.

- Мамлекеттик кызматтагы 
кесипкєйлїїлїккє коюлган не-
гизги талаптарга жана аларды 
турмушка ашыруу боюнча жа-
салып жаткан кадамдарга да 
кыскача токтоло кетсеўиз?

- Мамлекеттик жана муниципал-
дык кызматты єнїктїрїї боюнча 
соўку мезгилдердеги реформалар-
дын алгачкы кадамдары ийгилик-
тїї башталып, биздин тоолуу об-
лусубузда дагы бир катар жаўыла-
нуулар болуп жатат. 

Ар бир кызматкер єз милдетте-
рине так жана таза абийир менен 
жогорку жоопкерчиликте иш жїр-
гїзїїсї – учурдун талабы. Ыйга-
рым укуктуу єкїлдїн аппаратын-
да, ошондой эле райондук мам-
лекеттик администрациялардын, 
айыл єкмєттєрдїн аппараттарын-
да, башка бардык мамлекеттик 
мекеме-ишканаларда кызматкер-
ди ишке кабыл алууда талапкердин 
жогоруда белгиленгендей сапатта-
рына єзгєчє кєўїл бурулуп жатат 
жана бул иш кєзємєлгє алынууда.

Нарын облусундагы мамле-
кеттик кызматкерлердин арасы-
нан Кыргыз Республикасынын 
Улуттук кадрлар резервине та-
тыктуу деўгээлдеги адистердин 
кабыл алынышы боюнча аракет-
тер уланууда. 

Мамлекеттик кызматтын на-
тыйжалуулугун арттыруу ара-
кетинде ротациялоо багытында 
Кыргыз Республикасынын Пре-
зиденти тарабынан коюлган мил-
деттер так аткарууга алынды. Ал-
сак, Нарын облусунун 5 району-
нун мамлекеттик администрация 
башчылары–акимдер ротация 
жолу менен єлкєбїздїн тїштїк 
аймактарына которулушуп, облу-
субуздун беш районунун акимде-
ри жана шаар мэри дагы ушундай 
эле жол менен жумушка дайын-
далып, иштеп жатышат. 

Жогоруда айтып кеткенимдей, 
облустагы 63 айыл аймагын жана 
андагы бардык калктуу конуштар-
ды, айылдарды кыдырып, жерги-
ликтїї жашоочулардын кєйгєй-
лєрїн жеринде чечїї аракетин кє-
рїп жатабыз. Бул боюнча ар бир 
тармакта иш жїргїзгєн мекеме-
ишканалардын жетекчилеринин 
катышуусунда маселени жерин-
де карап, иш-чара тїзїї менен ар 
бир жарандын суроо-талабы кє-
зємєлгє алынып чечилїїдє. Ошо-
ну менен катар айыл єкмєттєрї-
нїн жоопкерчиликтери да дыкат 
каралууда. Мамлекеттик жана 
єз алдынча башкаруу органдары 
менен калктын ортосунда тыгыз 
байланыш тїзїї жана биз тарап-
тан кызмат кєрсєтїїлєрдїн натый-
жалуулугун кєтєрїї негизги мак-
саттарыбыздын бири. Биз, мамле-
кеттик бийлик органдарынын ай-
мактардагы єкїлдєрї жергилик-
тїї калктын жашоо-турмуш шар-
тын жакшыртуу аракетинде таза, 
акыйкат жана адилеттїї иш жїр-
гїзїп, ыкчам чараларды кєрїшї-
бїз керек. 

Таалайбек ТЕМИРОВ
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- Мехмет мырза, кыргыз эли, кыр-
гыз єлкєсї сизге эмнеси менен жакты?

- Орто Азия, анын ичинен Кыргызстан 
менин жїрєгїмє жакын. Кыргызстанга 
келгениме беш жыл болду. Бул аралык-
та Кыргызстандын аймактарын аралап 
кєрїп, кыргыз элинин каада-салттары, 
меймандостугу, турмуш-тиричилиги, 
жалпы баалуулуктары менен кеўири 
таанышып чыгууга жетиштим. Бул мен 
їчїн парз. Ким кайсыл жерде канча уба-
кыт жашабасын ал элди бардык жактан 
таанып билїїсї, тилин їйрєнїїсї керек. 
Бул эки элдин ортосундагы мамиленин 
жакшырышына аз да болсо єз салымын 
кошот. Менин кыргыз элине болгон сый-
урматым абдан бийик. 

- Президент Садыр Жапаровдун 
“Саясаттагы 10 жыл” аттуу ките-
бин которгондон кийин Кыргыз-
станга болгон кєз карашыўыз, сый-
урматыўыз єзгєргєн жокпу?

- Жок, єзгєрїшї мїмкїн эмес. Себе-
би, эки жїздїїлїк, кошоматчылык, кєз 
боёмочулук - мунун баары саясатта бо-
луп келген кєрїнїш. Бул бир эле Кыр-
гызстандагы кєрїнїш эмес, дїйнєнїн ар 
єлкєсїндє кездешчї жагдай. Айрыкча, 
шайлоого байланыштуу чырлуу окуя-
лар болуп турат.

Китептеги Акаевдик бийликтин ту-
шундагы шайлоого байланыштуу окуя-
дан айтпай кетсем болбос. 2005-жыл-
дын 28-февралындагы шайлоого Садыр           
Жапаровдун бир мандаттуу округдан 
талапкер болуп баратканы баяндалат. 
Бирок, акаевдик бийлик бул инсандын 
талапкерлигин алып салган болот. Эми 
ошондогу ызгаар суукка карабай элдин 
нааразычылыгы кїч алып, ал тургай жол 
тосуп, 10 миўдеген адамдар єз талапта-
рын коюшкан. Артка кайтпастан кїн-тїн 
дебей кезектешип, ошол жерде жатыш-
кан. Чындыкты талап кылып ак кардын 
їстїндє жаткан ак чачтуу апаны элесте-
тип кєрїўїз. Кєзїмє жаш алдым. Алар 
таўды ошол жерде атырышат. Ошол мез-
гилдеги окуяны интернет аркылуу ютуб 
каналдан таап, видеосун кєрїп чыктым. 
Кыргыздардын кєздєгєн, беттеген мак-
саттарынан, адилеттїїлїктєн кайтпас 
мыкты эл экенине ынандым. Мындай 
тамыры чындыкка чырмалган, татык-
туу элден ушундай уулдар чыгышы ке-
рек деп ойлондум. 

- Сиз буга чейин котормо менен 
алектенгенсизби?

- Биринчи жолу котормого кадам 
таштап, кыргызчадан тїркчєгє Садыр     
Жапаровдун “Саясаттагы 10 жыл” до-
кументалдуу баянын котордум. Мен 
кыргыз тилин єз алдымча їйрєндїм. 
Китеп, журналдарды, газеталарды кєп 
окуп, видеофильмдерди кєп кєрдїм. 
Кыргыз туугандар менен кїндє баар-
лашуум да тил їйрєнїїмє чоў жардам 
берди. Негизинен бул китеп жєнєкєй жа-
тык тилде жазылган. Кандай адам окуса 
да толук тїшїнє алат. Ошондой болсо да 

которууда кыйынчылыктар болбой 
койгон жок. 

- Аталган китепти которууга 
эмне тїрткї болду, эмнеден улам 
кызыгып калдыўыз же бирєє-
жарым сунуш кылдыбы?

- Мага эч ким сунуштаган жок. 
2020-жылы октябрь айында болуп 
єткєн парламенттик шайлоодон ки-
йинки нааразычылыктардан улам 
келип чыккан Кыргыз Республика-
сындагы бийликтин алмашуусун-
дагы кырдаал тїрткї болду. Єз ал-
дымча кызыгып, изилдеп башта-
дым. Ошондо кїтїлбєгєн жерден 
пайда болгон саясий фигура Са-
дыр Жапаров бийликке келди. Элге 
їмїт, ишеним жараткан лидерге кы-
зыгуум артты. Єз єлкєсїнє чоў эм-
гектерди жасай турган адам катары 
кабыл алдым. Ошол эле учурда Тїр-
кия Республикасынын Президенти 
Режеп Тайип Эрдоганга окшоштур-
дум. Кыргызда “калп айтып жыргайм 
дегиче, чындык менен азап чек” деген 
жакшы сєз бар экен. Бул жагынан эки 
Президентте окшоштук бар. Дагы бир 
окшоштугу, бул – жєнєкєйлїгї. Эки 
Президент теў эне тилинде сїйлєє-
нї жактырышат жана туура кєрїшєт. 
Улуттун єзєгї ошол улуттун эне тилин-
де эмеспи. Тил сакталса, улут сакталат. 

- Бул адабий чыгарма эмес. Он жыл 
аралыгында болуп єткєн саясий 
окуялар чагылдырылган. Кандай ка-
был алдыўыз, окуп жатып сиз дагы 
башкалардай эле кыйналсаўыз ке-
рек? Деги эле кандай сезимдер болду?

- Туура айтасыз, кєўїл сыртында жєн 
гана окуп, которуп коюу эмес, анын ичи-
не сїўгїп кирип, чынымды айтайын, 
ар бир окуяга аралашпасам да окуга-
ным боюнча кєз алдыма тартылып 
турду.  Садыр Жапаров китептин ба-
шында жазып жатпайбы: ”Ачыгын ай-
тайын, канча бир уйкусуз тїндєрдї 
баштан кечирдим. Єзїм кїбє болуп, 
баштан єткєргєн нечен бир ачуу окуя-
ларды кайрадан ийне-жибине чейин 
талдап, саясий кєшєгєнїн артындагы 
чындыкты, далилдер менен фактылар-
ды келечек муунга, саясий сабак ка-
тары калтырууну туура таптым” - деп. 
2005-2015-жылдар аралыгындагы сая-
саттагы ыплас кєрїнїштєрдї, андагы 
чыныгы катышкандардын ар биринин 
аты-жєнїн атап жазуу анын тайманбай 
чындык менен болгон кїрєшїїсїн да-
лилдеп турат. Ошол эле учурда жаш сая-
сатчыларга гана эмес, жалпы адамдарга 
сабак болуш керек деп ойлойм. 

Бул китепти которуудагы дагы бир 
максатым – Кыргыз Республикасын 
башкарып турган инсанды жакындан 
таанып билїї. Ошол эле учурда Садыр 
Жапаров кандай мамлекеттик ишмер 
экендигин тїрк элине кеўири таанытуу. 

- Сиз бул китепти канча убакытта 
которуп бїттїўїз, автордук укук ма-
селеси кандай болду?

- Бул китепти 2020-жылдын октябрь 
айында которуп, толугу менен декабр-
дын башында басууга даярдадым. Ал-
бетте, автордук укук деген бар. Ошол се-
бептїї Президент Садыр Жапаровдун 
єзїнїн уруксатынын негизинде тїрк-
чє котормосу китеп болуп басылып 

чыгып, Тїркияда сатыкка чыкты. Ал-
дыда кыргызча варианты да басылып 
чыкса, эки китептин бет ачарын єткє-
рїї кїтїлїїдє.

- Тїрк туугандар кандай кабыл 
алышты?

- Бул китепти окуган ар бир адам эр-
теўки кїнгє сабак катары кабыл алат деп 
ойлойм. Бул жаўы гана сатыкка чыккан-
дыктан, мекендештеримдин пикирле-
рин азырынча уга элекмин. Бул китеп 
кайсы тилге которулуп сунушталбасын, 
ошол єлкєнїн эли саясаттын кїўгєй-
тескейине, оў-терс жактарына туура 
баа берет деп ойлойм. Анткени, бул ки-
тептин тереў мааниси Ч.Айтматовдун: 
”Адамга эў кыйыны – кїн сайын адам 
болуу” дегенин туюндуруп турат.

- Сиз котормочулукка кадам 
таштадыўыз. Улантсам деген ою-
ўуз барбы, алдыда кандай ой-
максаттарыўыз, пландарыўыз бар?

- Президент Садыр Жапаров “Саясат-
тагы 10 жыл” китебинин уландысын жа-
зарын “Российская газетага” берген мае-
гинде айтып бергени бар. 2017-жылы аны 
саясий себептерден улам тїрмєгє камаш-
кан. Ошол мезгилден тартып бул китептин 
уландысын жаза баштаганын жана андан 
бери канчалаган саясий окуялар болуп єт-
кєндїгїн, ал боюнча жаўы китепте чагыл-
дыра турганын айткан жери бар. Буюрса, 
алдыда мен ушул китептин экинчи бєлї-
гїн да котором деген ойдомун. 

Мындан тышкары мен єзїм дагы Кыр-
гызстандын саясаты тууралуу кеўири 
материал жазгам. Бул боюнча китеп чы-
гарышым да мїмкїн. Негизинен саясий 
єўїттє жазылган китепти которуу їчїн 
сєзсїз саясатка кызыгуу, тїшїнїї керек 
деп ойлойм. Буга менин Анкара универ-
ситетинде Эл аралык мамилелер багы-
тындагы саясат таануу боюнча алган би-
лимим да салым кошуп, жемишин бер-
ди десем болот. 

Айзада ДЇЙШЄНБАЕВА

Саамалык Кут болсун!

“САЯСАТТАГЫ 10 ЖЫЛДЫ” 
ТЇРК ТИЛИНДЕ КИМ СЇЙЛЄТТЇ?

Президент Садыр Жапаровдун  “Саясаттагы 10 жыл” аттуу китеби тїрк тилине 
которулуп, басылып чыкты. Бул тууралуу Тїркиянын Кыргызстандагы элчилиги 
тараткан маалыматты сайттардан окуп, кызыгып калдым.  
“Тїрк дїйнєсїндє дагы бир мыкты мамлекеттик жетекчи пайда болду. Ал 
Кыргызстандын Президенти Садыр Жапаров”, - деп Тїркиянын бир нече 
телекомпаниялары белгилешти. Ал эми басылмалары “Орто Азиядагы эў жаш 
мамлекеттик жетекчи” катары баалап, жазып чыгышты. Садыр Жапаровдун 
китебинин тїрк тилинде басылып чыгышы єлкєбїздїн тїрк дїйнєсїндє кадыр- 
баркы жогорулап, миллиондогон адамдар жакындан таанып, Кыргызстанга болгон 
достук, ишеним сезимдери арта турганын айтпай коюуга мїмкїн эмес. 
Тїрк тилине кыргыз-тїрк “Манас” университетинин Туризм факультетинин  Туризм 
жана мейманкана ишмердїїлїгї бєлїмїнїн окутуучусу, доцент Мехмет Улуташ 
которгон.  Мехмет Улуташ менен жолугушууну университеттин китепканасынын 
мїдїрї Максат Ынакбеков уюштуруп, аны менен маек курууга мїмкїнчїлїк тїзїлдї.

“АДАМДЫН КЇН 
ЖЇРЇШЇ” КИТЕБИ 

Белгилїї, таланттуу акын, Жолон Мамы-
тов атындагы республикалык адабий сый-
лыктын лауреаты, кесиптешибиз Ємїрбек 
Тиллебаевдин “Адамдын кїн жїрїшї” ат-
туу жаўы китеби жарыкка чыкты. Жыйнакка 
акындын акыркы жылдары жазылган жаўы 
ырлары, “Адамдын кїн жїрїшї”, “Аюу жана 
Билл Гейтс”, “Айып дїйнєдєн кайып дїйнєнї 
издєє жандалбасы”, “Муз дубал”, “Мезгил –
акын жєнїндє”, “Орозосуз отуз кїн, же Ван-
ганын эскертїїсї” аттуу поэмалары кирген.

“Жерден жарака кетсе, акындын жїрєгї ар-
кылуу єтєт” дегендей, акын ырларында азыр-
кы доордун оош-кыйыштары, дїйнєнї кара 
тумоодой каптаган таажывирустун кайгы-
санаасы, адам табиятынын татаал, табышмак 
кырлары жана учурдагы маалымат сели кап-
таган замандагы адамдын нарк-насили, адеп-
ахлагы, рухий баалуулуктары тууралуу ой 
толгойт. Китеп КРнын Министрлер Кабине-
тине караштуу Интеллектуалдык менчик жа-
на инновациялар мамлекеттик агенттигинин 
(Кыргызпатент) колдоосу менен чыгарылган. 
Акындын буга чейин “Кїн жыты”, “Кут жыл-
дыз” аттуу ыр жыйнактары жарык кєргєн.

“АСАР” ЖЫЙНАГЫ 

Филология илимдеринин кандидаты, бел-
гилїї журналист, кесиптешибиз Сымбат 
Максутованын да “Асар” аттуу китеби жа-
рык кєрдї. Бул китептен мурунку жана ки-
йинки жазылган чыгармаларын – аўгеме-
лер, эссе жана ырларын, авторго арнап жа-
зылган арноо ырларын окуй аласыздар. Та-
ланттуу калемгер С.Максутованын чыгар-
малары эгемендїїлїк жылдарындагы сая-
сий, социалдык-маданий окуяларды, кєз ка-
раштарды чагылдырат. Байыркы тїрк сєзї 
“асар” эки маанини билдирет: таасир, из жана 
чыгарма. Демек, бул китептен автордун бул 
дїйнєгє калтырар изи – анын чыгармала-
ры. Автордун буга чейин “Касым Тыныста-
нов – кыргыз илиминдеги жылдыз”, “Ысык-
Кєл ыйык сїйїїмдєй”, “От тутанган онунчу 
жыл” китептери жарык кєргєн.

Сыясы кургай элек жаўы китептер окур-
мандардын жїрєгїнєн тїнєк табат деп ише-
небиз. Ємїрбек Тиллебаевге жана Сымбат 
Максутовага ден соолук жана чыгармачы-
лык жигер каалайбыз! 

Бактыгїл КУЛАТАЕВА
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ОРМОНОВ 
Улугбек Зулпукарович, 

КРнын Жогорку 
Кеўешинин депутаты

САТЫБАЛДИЕВ 
Эльмурза Ракиевич, 

КРнын “Волейбол” 
федерациясынын 

президенти 

МУСАЕВ 
Абдылда Инаятович, 
К.Карасаев атындагы 
Бишкек мамлекеттик 

университетинин ректору  

КОЧКОРОВ 
Нышанбек, 

КРнын маданиятына эмгек 
сиўирген ишмер 

ШЕРИМКУЛОВ 
Медеткан, 

мамлекеттик 
ишмер 

БАЗАРБАЕВ 
Кудайберген Базарбаевич, 

Эмгек, социалдык 
камсыздоо жана миграция 

министри 

ТУРГУНБАЕВ 
Бабаравшан, 

обончу, ырчы, КР 
маданиятына эмгек 

сиўирген ишмер 

КЄКЇЛОВ 
Эрулан, 

“Не сахар” долбоорунун 
автору 

АДИЕВ 
Каныбек Маматбекович, 

Ысык-Кєл облусунун 
Тїп районунун мамлекеттик 

администрациясынын башчысы – 
акими 

КЫДЫРМЫШЕВ 
Руслан Жаманакович, 

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 

кеўешчиси

САМАКОВ 
Карганбек Садыкович, 

КРнын Жогорку Кеўешинин 
экс-депутаты

БАТЫРБЕКОВА 
Лира Касымалиевна, 
«Кєгїлтїр Ысык-Кєл» 

санаторийинин 
директору
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АБДИБАЕВА 
Айсара Нышановна, 

Банк кызматкери

АБДЫГУЛОВ 
Арапбек Бакирович, 

Кыргызстандын тарыхын 
єнїктїрїї фондунун 

жетекчиси, журналист

ДОСАЛИЕВ 
Кубатбек Таштанович, 

Аксы райондук кино 
дирекциясынын директору, 
Кербен шаардык кеўешинин 

депутаты

ЖАМГЫРЧИЕВ 
Эмил Эрикович, 

Чїй облусунун жана Бишкек 
шаарынын Кыргыз кїрєш 

федерациясынын 
президенти

ЖУСУЕВ 
Манас Бокошович, 

Кара-Кулжа районундагы 
Сары-Булак айыл єкмєтїнїн 

жооптуу катчысы

ЖУСУПОВА 
Гульнара Эргешовна, 

Баткен шаарындагы Ж.Бєкєнбаев 
атындагы мектептин жана Бужум 

гимназия мектебинин мугалими, 
Билим берїїнїн отличниги

ДОРОЕВ 
Азамат Кубанычбекович, 

“Ишеним” саясий 
партиясынын лидери

АКИМКАНОВА 
Айнура Бегеевна, 

“Эндамент +” медициналык 
борборунун жетекчиси, 

врач-окулист

МУСАЛИМОВ 
Бактыбек Арыкбаевич, 

№35 жол тейлєє 
башкармалыгынын 

жетекчиси

ТЕМИРБАЕВА 
Миргул Омурзаковна, 

жеке ишкер, 
меценат

ТИЛЛЕБАЕВ 
Маматкадыр Сабирович, 

жеке ишкер, акын

ТУРГУМБАЕВ 
Жамалбек Жумадилович, 

КР Саламаттык сактоо 
министрлигине караштуу Улуттук 
госпиталдын неврология бєлїмїнїн 

башчысы, медицина илимдеринин 
кандидаты

ТУРМАНБЕТОВА 
Гїлмира Эркиновна, 

“Ишеним” саясий 
партиясынын пиар 

компаниясынын жетекчиси

УМАРОВА 
Азимкан Ташбаевна, 

Эл аралык коомчулукка 
жардам кєрсєтїї фондунун 

бухгалтери

ШАМАЕВА 
Анаркан, 

Аксы райондук кино 
дирекциясынын башкы 

бухгалтери

АЛПАСЛАН 
Жейлан, 

Кыргыз-Тїрк “Манас” 
университетинин ректору, 

профессор

КОЗУЕВ 
Дурус Исакбаевич, 
К.Карасаев атындагы 
Бишкек мамлекеттик 

университетинин окуу иштер 
боюнча проректору

КУРМАНАЛИЕВ 
Эламан Курманалиевич, 

“Келечек” турак жай 
кооперативинин 

тєрагасы

МАНСУРОВА 
Эркайым Жанышевна, 

Кара-Кулжа районундагы Жапар 
Акматалиев 

атындагы орто мектебинин 
директору

МЕДЕРОВА 
Асель Медеровна, 
Каракол шаардык

 кеўешинин депутаты
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КАЧКЫНБАЕВ 
Искен Каримович, 

Кыргызстан эстетикалык 
хирургдар коомунун 

башчысы

ИСАГАЛИЕВ 
Мирлан Исагалиевич, 

меценат

ИШЕНБЕК 
уулу Жолдошбек, 

Жумгал райондук суу 
чарба башкармалыгынын 

башчысы

КАРЫПОВА 
Мээрим, 

ырчы

МЫРЗАГУЛОВ 
Бердалы Жумабекович, 

Жалал-Абад облусундагы Аксы 
районунун мамлекеттик 

администрациясынын башчысы–
акимдин 1-орун басары

ОРГАЛЧА 
Токтобїбї, 

“Мега Компани”, “Томас KG”, 
"Шыдыр Жол KG" 

компанияларынын 
жетекчиси

ОТОНБАЕВА 
Чолпон Алымсеитовна, 

элдик дарыгер

ОРОЗБАЕВ 
Марат Тологонович, 

“Кыргыз кємїр” 
мамлекеттик ишканасынын 
жетекчисинин орун басары 

ТАЖИБАЕВ 
Нурсултан Эшеналиевич, 
Алай районундагы Жаўы-

Алай айыл єкмєтїнїн 
башчысы

БОРОНОВ 
Туратбек Долатбекович, 

Алай райондук электр 
тармактар ишканасынын 

башчысы

АСАНОВА 
Алтын Асановна, 

К.Карасаев атындагы Бишкек 
мамлекеттик университетинин 

журналистика жана маалыматтык 
системалар факультетинин деканы

БАЛТАШЕВ 
Илязбек Алтынбекович, 

тележурналист

ШАМИЕВ 
Рыскелди Ишенбаевич, 

Республикалык жана Эл 
аралык Кыргыз кїрєш 

федерациясынын президенти

ШИСЫР 
Исхар Сувазович, 

Ж.Баласагын атындагы КУУнун 
кыргыз - кытай факультетинин 

профессору, филология 
илимдеринин доктору

ЫЗАБЕКОВ 
Ырысбек Темирбекович, 

КРнын Президентинин 
Жалал-Абад облусундагы 

ыйгарым укуктуу єкїлїнїн 
орун басары

АПБАСОВ 
Каныбек Сагынбекович, 

Ош облусунун Алай 
районунун мамлекеттик 

администрациясынын 
башчысы–аким

БАЛТАЕВА 
Салима, 

ырчы

ИСАКОВА 
Айгуль Кубатовна, 

Сокулук районунун Орок 
орто мектебинин 

директору

АЙТБОСУНОВ 
Кудайберди, 

ырчы

КЄБЄГЄН уулу Данияр, 
Бишкек шаарынын Свердлов 

районунун Ички иштер 
башкармалыгынын Тергєє 
кызматынын тергєєчїсї, 

милициянын улук лейтенанты
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ТУЛЕКЕЕВ 
Ильяс Валерьевич, 

“KAZMinerals Bozymchak”  
компаниясынын башкы 

директору

ЧЫЎГЫЗБЕК 
уулу Азиретаалы, 
“CHINA SILK ROAD” 

компаниясынын башкы 
директору

ШЕРБАЕВ 
Мухтар Нурмаматович, 

Ала-Бука районундагы 
1-Май айыл єкмєтїнїн 

башчысы

ДУЙШЕЕВ 
Муктар Кожонтаевич, 

Суу ресурстары 
агенттигинин финансы, эсеп 
башкармалыгынын башчысы

ЖОЛДОШОВ 
Иматилла Султанович, 
Жалал-Абад облусунун 

Сузак райондук сотунун 
судьясы

ЖОЛДУБАЕВ 
Суймонкул Акбаралиевич, 
“Cool Bro's” жоопкерчилиги 

чектелген коомунун 
негиздєєчїсї

КААРОВ 
Батырбек, 

Ноокат районундагы 
Кара-Таш айыл єкмєтїнїн 

башчысы

АНАРБЕКОВ 
Муратбек Анарбекович, 
Аксы районундагы Ак-Суу 
айыл єкмєтїнїн башчысы

АПИЛОВ 
Болотбек Тойчуевич, 

Бишкек шаардык коомдук 
капиталдык курулуш 

башкармалыгынын 
жетекчиси

БАЛТАШОВ 
Алмазбек Шукуралиевич, 

Жалал-Абад облусунун Кара-
Кєл шаарынын мэри

БАТЫРКУЛОВ 
Болотбек Байбачаевич, 

Талас башкы суу 
чарба башкармалыгынын 

башчысы

КАЗБАКОВА Зейнеп, 
Талас шаарындагы “Гїлкайыр” 

жоопкерчилиги чектелген 
коомдун директору, КРнын 

калкты тейлєє чєйрєсїнє эмгек 
сиўирген кызматкер

КАЮМОВА 
Айнагїл Кытмыровна, 

Сокулук районунун №13 Гавриловка 
балдар бакчасынын музыка 

мугалими, Шопоков шаарынын 
“Баатырлар урпактары” шайыр 

апалар тобунун жетекчиси

МАДИНОВ 
Орозобек Капарбекович, 
Кыргыз Республикасынын 

Адвокатурасынын 
адвокаты

МАМБЕТАЛИЕВА 
Чынара Мырзакматовна, 

КРнын Саламаттык сактоо 
министрлигинин алдындагы Дары 
каражаттары жана медициналык 

буюмдар департаментинин 
директорунун орун басары

САДЫРОВ 
Нурмат, 

ырчы

САЛАХИДИНОВА 
Айнура, 

ырчы

СООРОНБАЕВ 
Медербек Осмонбекович, 

Аксы районундагы Ак-
Суу айылдык кеўешинин 

тєрагасы

АБДЫРАЗАКОВ 
Асылбек Таштанбекович, 

Аламїдїн районундагы 
Байтик айыл аймагынын 

башчысы

ТОКТОРОВ 
Эгемберди Самидинович, 

Ош мамлекеттик юридикалык 
институтунун ректору, 

юридика илимдеринин 
кандидаты, профессор
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
2017-ЖЫЛДЫН 16-АВГУСТУНДАГЫ 

№488 "ЭСЕПКЕ АЛУУ ЖАНА ОТЧЕТ БЕРЇЇ БОЮНЧА 
БЮДЖЕТТИ БОЛЖОЛДООГО ЖАНА АТКАРУУГА 

КАРАТА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ МАМЛЕКЕТТИК 
ОРГАНДЫН ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ ЖЄНЇНДЄ 

НУСКАМАНЫ БЕКИТЇЇ ТУУРАЛУУ" ТОКТОМУНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí áþäæåòòèê ñèñòåìàñûíûí áþäæåòòåðè-

íèí àòêàðûëûøû òóóðàëóó îò÷åòòîðäóí òîëóêòóãóí æàíà àíûêòûãûí 
êàìñûç êûëóó ìàêñàòûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûé-
çàìûíûí 13, 17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2017-æûëäûí 16-àâãóñòóí-
äàãû ¹488 "Ýñåïêå àëóó æàíà îò÷åò áåð¿¿ áîþí÷à áþäæåòòè áîë-
æîëäîîãî æàíà àòêàðóóãà êàðàòà ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îð-
ãàíäûí æîë-æîáîëîðó æºí¿íäº íóñêàìàíû áåêèò¿¿ òóóðàëóó" òîêòî-
ìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Ýñåïêå àëóó æàíà îò÷åò áåð¿¿ 
áîþí÷à áþäæåòòè áîëæîëäîîãî æàíà àòêàðóóãà êàðàòà ûéãàðûì 
óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàíäûí æîë-æîáîëîðó æºí¿íäº íóñêàìàäà:

- 8-ïóíêòóíóí êûðê òºðò¿í÷¿ àáçàöûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç 
"Ñàëàìàòòûê ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàø-
òûðûëñûí;

- 12-ïóíêòóíäà:
31 æàíà 61-ïóíêò÷àëàðûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ñàëàìàòòûê 

ñàêòîî ìèíèñòðëèãèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;
- 13-ïóíêòóíóí ýë¿¿ æåòèí÷è àáçàöû "æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-

íûí àéìàãûíàí òûøêàðû æàéãàøêàí áþäæåòòèê ìåêåìåëåðäèí êà-
ðàæàòòàðûíàí" äåãåí ñºçäºðäºí êèéèí ", îøîíäîé ýëå Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ñàÿñèé, ýêîíîìèêàëûê, ýêîëîãèÿëûê æàíà ñîöèàëäûê 
òóðóêòóóëóãóíà êîðêóíó÷ êåëòèðãåí êûðäààëäàðäû æîþó ¿÷¿í Ïðåçè-
äåíòòèí æàíà Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí ÷å÷èìè áîþí÷à ºçãº÷º ó÷óð-
ëàðäà àíûêòàëãàí êàðàæàòòàðäàí" äåãåí ñºçäºð ìåíåí òîëóêòàëñûí;

- 27, 271, 33-ïóíêò÷àëàðûíäàãû "ªêìºò¿íº" äåãåí ñºç "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

2. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíãàí ê¿íäºí òàðòûï îí ê¿í ºòêºí-
äºí êèéèí ê¿÷¿íº êèðåò.

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 10-äåêàáðû, ¹301

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 2021-ЖЫЛДЫН 12-АПРЕЛИНДЕГИ 
№142 "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫНЫН 2020-ЖЫЛДЫН 

ЇЛГЇСЇНДЄГЇ УЛУТТУК ПАСПОРТТОРУНУН АЙРЫМ ТИПТЕРИН КИРГИЗЇЇ 
МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА ЄЗГЄРТЇЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄКМЄТЇНЇН 
1995-ЖЫЛДЫН 7-ИЮЛУНДАГЫ №271 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СУУНУ 
КОРГООЧУ ЗОНАЛАР ЖАНА СУУ ОБЪЕКТ 

ТИЛКЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄГЇ ЖОБОНУ 
БЕКИТЇЇ ЖЄНЇНДЄ" ТОКТОМУНА 

ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ТУУРАЛУУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН

ТОКТОМУ
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ñóóíó êîðãîî çîíàëàðûí æàíà ñóó                  

îáúåêòòåðèíèí òèëêåëåðèí áåëãèëºº òàðòèáèí ºðê¿íäºò¿¿ ìàêñà-
òûíäà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áå-
ðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 1995-æûëäûí 7-èþëóíäàãû 
¹271 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíäàãû ñóóíó êîðãîî÷ó çîíàëàð æàíà ñóó 
îáúåêò òèëêåëåðè æºí¿íäºã¿ æîáîíó áåêèò¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíà òº-
ìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíäàãû ñóóíó êîðãîî÷ó çîíàëàð æàíà ñóó îáúåêò òèëêåëåðè æºí¿í-
äºã¿ æîáîäî:

1) 7-ïóíêòóíäàãû "îáëàñòòûê, ðàéîíäóê ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿ-
ëàðãà" äåãåí ñºçäºð "àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåò-
òèê îðãàíãà" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) 8-ïóíêòóíäàãû "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æàðàòûëûøòû êîðãîî 
áîþí÷à ìàìëåêåòòèê êîìèòåòèíèí îðãàíäàðû êàìñûç êûëàò" äåãåí ñºç-
äºð "àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê îðãàí êàìñûç 
êûëàò" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

3) 9-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"9. Ñóóíó êîðãîî÷ó çîíàëàðäûí æàíà ñóó îáúåêòòåðèíèí òèëêåëåðè-

íèí ºë÷ºìäºð¿, àëàðäûí êóðàìûíà êèðãåí æåðëåðäè ïàéäàëàíóóíóí 
òàðòèáè, îøîíäîé ýëå ñóóëàðäû êîðãîî ñõåìàëàðûíûí äîëáîîðëîðó 
àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê îðãàí òàðàáûíàí 
áåêèòèëåò.";

4) 17-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"17. Äàðûÿëàðäàãû ñóóíó êîðãîî÷ó çîíàíûí ý¢ àç êå¢äèãè òºìºíê¿-

äºé óçóíäóêòàãû äàðûÿëàð ¿÷¿í ýêè æýýãè áîþí÷à ñóóíóí êºï æûëäûê 
îðòî÷î æýýãèíèí ÷åòèíåí áåëãèëåíåò:

Äàðûÿíûí óçóíäóãó Ñóóíó êîðãîî÷ó 
çîíàíûí êå¢äèãè, ì

10 êì àç 50 ì

10äîí 50 êì ÷åéèí 75 ì

50äºí 100 êì ÷åéèí 100 ì

100 êì àøûê 150 ì

5) 33-ïóíêòóíäàãû "æåðãèëèêò¿¿ ìàìëåêåòòèê àäìèíèñòðàöèÿëàð 
æàíà àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî æàíà ýêîëîãèÿëûê êîîïñóçäóêòó êàìñûç 
êûëóó æààòûíäàãû ûéãàðûì óêóêòóó ìàìëåêåòòèê îðãàí" äåãåí ñºçäºð 
"àéëàíà-÷ºéðºí¿ êîðãîî ÷ºéðºñ¿íäºã¿ ìàìëåêåòòèê îðãàí" äåãåí ñºç-
äºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹307

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ МИНИСТРЛИГИНИН 
ВЕДОМСТВОЛУК БЄЛЇМДЄРЇНЇН МАСЕЛЕЛЕРИ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí àòêàðóó áèéëèãèíèí îð-
ãàíäàðûí ðåôîðìàëîîãî áàéëàíûøòóó óþøòóðóó ÷à-
ðàëàðûí êºð¿¿ ìàêñàòûíäà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ïðåçèäåíòèíèí 2021-æûëäûí 12-îêòÿáðûíäàãû 
¹425 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáè-
íåòèíèí ò¿ç¿ì¿ æàíà êóðàìû æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Àäìèíèñòðàöèÿñûíûí ò¿ç¿-
ì¿ æºí¿íäº" Æàðëûãûíà, "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 17-áåðåíå-
ëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòð-
ëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Òºìºíê¿ëºð áåêèòèëñèí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-

ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòû æºí¿íäº 
æîáî 1-òèðêåìåãå ûëàéûê;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàëûê êûçìàòûíûí áàø-
êàðóó ñõåìàñû 2-òèðêåìåãå ûëàéûê;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòû æºí¿íäº 
æîáî 3-òèðêåìåãå ûëàéûê;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê áàæû êûçìàòûíûí áàø-
êàðóó ñõåìàñû 4-òèðêåìåãå ûëàéûê;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íå êàðàøòóó Ôèíàíñû-êðåäèòòèê ôîíä æºí¿íäº æîáî 
5-òèðêåìåãå ûëàéûê;

6) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ôèíàíñû-êðåäèòòèê ôîíäóíóí áàøêà-
ðóó ñõåìàñû 6-òèðêåìåãå ûëàéûê;

7) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Áààëóó ìåòàëëäàð äåïàðòàìåíòè æº-
í¿íäº æîáî 7-òèðêåìåãå ûëàéûê;

8) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ìàìëåêåòòèê ñàòûï àëóóëàð äåïàðòà-
ìåíòè æºí¿íäº æîáî 8-òèðêåìåãå ûëàéûê;

9) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãè-
íèí Îêóó áîðáîðó æºí¿íäº æîáî 9-òèðêåìåãå ûëàéûê.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 18-àâãóñòóíäàãû ¹143 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 
Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíûí 
ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºð-
ò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:

1) àòàëûøûíäàãû æàíà 1, 5-ïóíêòòàðûíäàãû "Ìè-
íèñòðëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû ìè-
íèñòðëèãèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

2) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êà-
ðàøòóó Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìà-
òû æºí¿íäº æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 2-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí: 
"2. Êûçìàòòûí òîëóê ôèðìàëûê àòàëûøû:
- ìàìëåêåòòèê òèëäå: "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 

Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå êàðàøòóó Ôèíàíñûëûê ÷àë-
ãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìàòû";

- ðàñìèé òèëäå: "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà ôèíàíñî-
âîé ðàçâåäêè ïðè Ìèíèñòåðñòâå ôèíàíñîâ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè".";

- 16-ïóíêòóíóí ýêèí÷è àáçàöû òºìºíê¿äºé ðåäàê-
öèÿäà áàÿíäàëñûí:

"Êûçìàòòûí òºðàãàñû Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû 
òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò æàíà êûçìàò 
îðäóíàí áîøîòóëàò.";

- 17-ïóíêòóíóí 17-ïóíêò÷àñû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿ-
äà áàÿíäàëñûí:

"17) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðèíå 
Êûçìàòòûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðûí êûçìàò îðäó-
íà äàéûíäîîãî ñóíóøòîî ¿÷¿í òàëàïêåðäè êèðãèçåò;";

- 18-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"18. Êûçìàòòà òºðàãàíûí ýêè îðóí áàñàðûíûí êûç-

ìàò îðóíäàðû êàðàëàò, àëàð Êûçìàòòûí òºðàãàñûíà 
ò¿çäºí-ò¿ç áàø èåò æàíà Êûçìàòòûí èøèí àëàðãà æ¿ê-
òºëãºí ìèëäåòòåðäèí ÷åãèíäå óþøòóðàò.

Êûçìàòòûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðëàðû Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ñóíóøó 

áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êà-
áèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äà-
éûíäàëàò æàíà êûçìàò îðäóíàí áîøîòóëàò.";

3) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíûí 
áàøêàðóó ñõåìàñûíäà:

"Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû 
ìèíèñòðëèãèíå" äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

4) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíäà 
êûçìàò ºòººí¿í òàðòèáè æºí¿íäº óáàêòûëóó æîáîäî:

- àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí;

- 34-35-ïóíêòòàðû òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿí-
äàëñûí:

"34. Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî îðãàíûíûí òºðàãàñû 
æàíà òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðëàðû Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ñóíóøó áîþí÷à Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíèí Òº-
ðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíà äàéûíäàëàò.

Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî îðãàíûíûí òºðàãàñûíûí 
îðóí áàñàðëàðûíûí êûçìàò îðäóíà æîãîðêó áèëèìè, 
ìàìëåêåòòèê æàíà/æå ìóíèöèïàëäûê êûçìàòòà æàëïû-
ñûíàí 5 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòàæû æå áîëáîñî òèå-
øåë¿¿ êåñèïòèê ÷ºéðºäº 7 æûëäàí êåì ýìåñ èø ñòà-
æû, æåòåê÷èëèê êûçìàòòà 3 æûëäàí êåì ýìåñ òàæðûé-
áàñû áàð, îøîíäîé ýëå òàëàïêåðëåðãå êàðàòà óøóë 
Óáàêòûëóó æîáîäî áåëãèëåíãåí òàëàïòàðãà ûëàéûê 
àäàìäàð äàéûíäàëàò.

35. Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî îðãàíûíûí òºðàãàñû 
æàíà òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðëàðû óøóë Óáàêòûëóó 
æîáîäî áåëãèëåíãåí ó÷óðëàðäà æàíà òàðòèïòå Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ôèíàíñû ìèíèñòðèíèí ñóíó-
øó áîþí÷à Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíèí Òºðàãàñû òàðàáûíàí êûçìàò îðäóíàí 
áîøîòóëàò.";

5) æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàø-
òóó Ôèíàíñûëûê ÷àëãûíäîî ìàìëåêåòòèê êûçìàòûíûí 
òóóñó æàíà ýìáëåìàñû æºí¿íäº æîáîäî:

àòàëûøûíäàãû æàíà 1-ïóíêòóíäàãû "Ìèíèñòðëåð 
Êàáèíåòèíå" äåãåí ñºçäºð "Ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíå" 
äåãåí ñºçäºð ìåíåí àëìàøòûðûëñûí.

3. Òºìºíê¿ëºð ê¿÷¿í æîãîòòó äåï òààíûëñûí:
1) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-

äûí 1-àïðåëèíäåãè ¹128 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí âåäîìñò-
âîëóê áºë¿ìäºð¿í¿í æàíà óþìäàðûíûí ìàñåëåëåðè 
æºí¿íäº" òîêòîìó;

2) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2021-æûëäûí 28-èþëóíäàãû ¹90 "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëèãèíèí 
èøèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ òóóðàëóó" òîêòîìóíóí 2-ïóíêòó;

3) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 30-èþëóíäàãû ¹96 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèíèí Èø áàøêàðìàñûíûí 
êàðàìàãûíà ÷àðáàëûê êîîìäîãó ìàìëåêåòòèê ¿ë¿øò¿ 
æàíà èøêàíàíû ºòêºð¿ï áåð¿¿ ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" 
òîêòîìóíóí 3-ïóíêòó;

4) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè-
íèí 2021-æûëäûí 30-èþëóíäàãû ¹100 "Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Ýêîíîìèêà æàíà ôèíàíñû ìèíèñòðëè-
ãèíå êàðàøòóó Ýêîíîìèêàëûê ñàÿñàòòû èçèëäºº èíñ-
òèòóòóíóí èøè ÷ºéðºñ¿íäºã¿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí ªêìºò¿í¿í àéðûì ÷å÷èìäåðèíå ºçãºðò¿¿ëºðä¿ 
êèðãèç¿¿ æºí¿íäº" òîêòîìóíóí 1-ïóíêòó;

5) Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíå-
òèíèí 2021-æûëäûí 5-àâãóñòóíäàãû ¹111 "Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòèíå êàðàøòóó 
Èíòåëëåêòóàëäûê ìåí÷èê æàíà èííîâàöèÿëàð ìàì-
ëåêåòòèê àãåíòòèãèíèí ìàñåëåëåðè æºí¿íäº" òîêòî-
ìóíóí 3-ïóíêòó.

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

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 10-äåêàáðû, ¹302

"Òûøêû ìèãðàöèÿ æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Ìûéçàìûíûí 43-áåðåíåñèíå, "Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè æºí¿íäº" Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 13, 
17-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Ìèíèñòðëåð Êàáèíåòè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ªêìºò¿í¿í 2021-æûë-
äûí 12-àïðåëèíäåãè ¹142 "Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí æàðàíäàðûíûí 2020-æûëäûí ¿ëã¿ñ¿íäºã¿ óëóò-
òóê ïàñïîðòòîðóíóí àéðûì òèïòåðèí êèðãèç¿¿ ìàñå-
ëåëåðè æºí¿íäº" òîêòîìóíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ 
êèðãèçèëñèí:

æîãîðóäà àòàëãàí òîêòîì ìåíåí áåêèòèëãåí Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æàðàíûíûí 2020-æûëäûí 
¿ëã¿ñ¿íäºã¿ æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðòó æºí¿íäº 
æîáîäî:

- 5-ïóíêòó òºìºíê¿äºé ðåäàêöèÿäà áàÿíäàëñûí:
"5. Æàëïû æàðàíäûê ïàñïîðò îí æûëäûê ìººíºò-

êº áåðèëåò. 16 æàøêà òîëî ýëåê áàëàãà æàëïû æà-

ðàíäûê ïàñïîðò òºìºíê¿äºé êîëäîíóó ìººíºòòºð¿ 
ìåíåí òàðèçäåëåò:

- áàëà òºðºëãºí ó÷óðäàí òàðòûï æàíà àë áèð æàø-
êà òîëãîíãî ÷åéèí - ýêè æûëäûê ìººíºòêº;

- áèð æàøòàí òàðòûï àë 16 æàøêà òîëãîíãî ÷åéèí 
- áåø æûëäûê ìººíºòêº.".

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ñàíàðèïòèê ºí¿êò¿-
ð¿¿ ìèíèñòðëèãè óøóë òîêòîìäîí êåëèï ÷ûãóó÷ó òèå-
øåë¿¿ ÷àðàëàðäû êºðñ¿í.

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

4. Áóë òîêòîì ðàñìèé æàðûÿëàíóóãà òèéèø æàíà 
2021-æûëäûí 25-äåêàáðûíàí òàðòûï ê¿÷¿íº êèðåò. 

Òºðàãà À.ÆÀÏÀÐÎÂ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 17-äåêàáðû, ¹306
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БАШКЫ ПРОКУРОРУНУН 2021-ЖЫЛДЫН 29-НОЯБРЫНДАГЫ №08-02 СУНУШТАМАСЫ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕЎЕШИНИН
ТОКТОМУ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòû Á.Æ.Æåòèãåíîâäó êûëìûø-æàçà æîîïêåð÷èëèãèíå 
òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí 2021-æûëäûí 29-íîÿáðûí-
äàãû ¹08-02 ñóíóøòàìàñûí êàðîî áîþí÷à àòàéûí äå-
ïóòàòòûê êîìèññèÿíûí ìààëûìêàòûí (òèðêåëåò) êàðàï 
÷ûãûï æàíà òàëêóóëàï, àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí 
òºðàãàñûíûí ìààëûìàòûí óãóï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿í, "Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûíûí 
ñòàòóñó æºí¿íäº" Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìû-

íûí 28-áåðåíåñèí æåòåê÷èëèêêå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè òîêòîì êûëàò:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòû À.Ò.Ìàìàøîâàíûí - Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á.Æ.Æåòèãåíîâäó êûë-
ìûø-æàçà æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿ 
æºí¿íäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíóí 
ñóíóøòàìàñûí êàðîî áîþí÷à àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèñ-
ñèÿíûí (ìûíäàí àðû - Êîìèññèÿ) òºðàãàñûíûí ìààëû-
ìàòû ýñêå àëûíñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðóíà Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êåíåøèíèí äåïóòàòû Áà-
êûòáåê Æå¢èøáåêîâè÷ Æåòèãåíîâäó êûëìûø-æàçà æîîï-
êåð÷èëèãèíå òàðòóóãà ìàêóëäóê áåð¿¿äºí áàø òàðòûëñûí.

3. Êîìèññèÿíûí ìààëûìêàòû æàíà óøóë òîêòîì Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí ðàñìèé ñàé-
òûíà æàéãàøòûðûëñûí æàíà "Ýðêèí-Òîî" ãàçåòàñûíà æà-
ðûÿëàíñûí. 

Òºðàãàíûí îðóí áàñàðû À.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

Áèøêåê øààðû, 2021-æûëäûí 22-äåêàáðû, ¹5024-VI

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðó Ê.Ò.Çóëóøåâäèí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû
 Á.Æ.Æåòèãåíîâäó äåïóòàòòûê êîë òèéáåñòèêòåí àæûðàòóó ìåíåí êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà óðóêñàò 

áåð¿¿ áîþí÷à ñóíóøóí êàðîî ¿÷¿í ò¿ç¿ëãºí àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí
ÌÀÀËÛÌÊÀÒÛ

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðîðó Ê.Ò.Çóëóøåâ 
òàðàáûíàí 2021-æûëäûí 26-íîÿáðûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëè-
êàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á.Æ. Æåòèãåíîâäó 
êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóó ¿÷¿í óðóêñàò áåð¿¿ áîþí-
÷à ñóíóø Æîãîðêó Êå¢åøêå êèðãèçèëãåí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí ¹5006-
VI òîêòîìóíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû 
ïðîêóðîðó Ê.Ò.Çóëóøåâ òàðàáûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á.Æ. Æåòèãåíîâäó 
äåïóòàòòûê êîë òèéáåñòèêòåí àæûðàòóó ìåíåí êûëìûø 
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà óðóêñàò áåð¿¿ áîþí÷à ñóíó-
øóí êàðîî ¿÷¿í 2021-æûëäûí 1-äåêàáðûíäà àòàéûí äåïó-
òàòòûê êîìèññèÿ (ìûíäàí àðû Êîìèññèÿ) ò¿ç¿ëãºí. Êîìèñ-
ñèÿíûí êóðàìûíà òºìºíê¿ äåïóòàòòàð êèðãåí: Ê.Ê.Èñàåâ, 
À.À.Àáäóãàïàðîâ, Ì.Ñ.Áàêèðîâ, Ò.È.Èêðàìîâ, Å.Ã.Ñòðîêîâà,                                
À.Ñ.Òîêòîðîâ, Ý.Ò.Òîêòîøåâ.

Êîìèññèÿíûí òºðàãàñû áîëóï äåïóòàò Ê.Ê.Èñàåâ øàé-
ëàíãàí.

2021-æûëäûí 9-äåêàáðûíäà êîìèññèÿíûí êóðàìû êå¢åé-
òèëèï, ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðû Á.Ê.Ðàéûìêó-
ëîâ, Ê.Ê.Èìàíàëèåâ, À.Ò.Ìàìàøîâà, À.Ì.Òîêòîìàìáåòîâ-
äîð ìåíåí òîëóêòàëãàí.

Æûéûíäûí æ¿ð¿ø¿íäº êîìèññèÿíûí òºðàéûìû áîëóï 
À.Ò.Ìàìàøîâà êàéðà øàéëàíãàí.

Äåïóòàòòûê êîìèññèÿ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû 
ïðîêóðàòóðàñû áåðãåí áàðäûê äîêóìåíòòåðäè èëèêòåï ÷û-
ãûï, òåðãºº æàíà ïðîêóðàòóðà îðãàíäàðûíûí àéòêàíäàðûí 
óãóï ÷ûêêàíäàí êèéèí òºìºíê¿ëºðä¿ àíûêòàäû:

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû 
Á.Æ.Æåòèãåíîâãî 2021-æûëäûí 26-íîÿáðûíäà ÊÐ ÓÊÌÊíûí 
òåðãºº îðãàíû òàðàáûíàí ÊÐíûí Êûëìûø Êîäåêñèíèí 38, 
309-áåðåíåëåðèíèí íåãèçèíäå - áèéëèêòè ê¿÷ ìåíåí áàñûï 
àëóóãà äàÿðäàíóó, ÊÐíûí Êîíñòèòóöèÿñûí áóçóó, êîíñòèòó-
öèÿëûê ò¿ç¿ë¿øêº äîî êåëòèð¿¿ áåëãèëåðè áîþí÷à àéûï-
òàëûï æàòêàíäûãû áèëäèðèëãåí.

Àéûïòîî áîþí÷à áèëäèð¿¿äº: «Á.Æåòèãåíîâ 2021-æûë-
äûí àâãóñòóíàí òàðòûï «Ýë Ûíòûìàãû» êîîìäóê áèðèê-
ìåñèíèí ×¿é îáëóñóíóí æàøîî÷óëàðûíàí òóðãàí àêòèâ-
ä¿¿ ì¿÷ºëºð¿ ìåíåí æîëóãóøóóëàðäû óþøòóðãàí. Àíäà 
øàéëîîíóí æûéûíòûãû ìåíåí ìàññàëûê íààðàçûëûê 
àêöèÿëàðäû óþøòóðóó, êîîìäóê-ñàÿñèé àáàëäû äåñòà-
áèëäåøòèð¿¿ àðêûëóó áèéëèêòè ê¿÷ ìåíåí áàñûï àëóó 
¿÷¿í ×¿é îáëóñóíóí áàðäûê ðàéîíäîðóíàí òàðàïòàø-
òàðäû òàðòóó áîþí÷à êûëìûøòóó ïëàíäàð òàëêóóëàí-
ãàí» - äåï àéòûëàò.

Àéûïòîî áîþí÷à áèëäèð¿¿ æàëïû ì¿íºçãº ýý,                        
Á.Æ.Æåòèãåíîâäóí êîíêðåòò¿¿ àðàêåòòåðè êºðñºò¿ëãºí 
ýìåñ, äàëèëäåð ìåíåí áåêåìäåëáåãåí.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí ÓÊÌÊíûí ºê¿ë¿ òàðà-
áûíàí áåðèëãåí ñòåíîãðàììàíûí òåêñòè ìåíåí òàà-
íûøûï ÷ûãûï, êîìèññèÿ áèéëèêòè ê¿÷ ìåíåí áàñûï 
àëóóãà ÷àêûðûêòàðäûí áåëãèëåðèí òàáûøêàí æîê. 
Ìûíäàí ñûðòêàðû, àóäèî æàçóó ôîíîñêîïèÿëûê ýêñ-
ïåðòèçàäàí ºòêºð¿ëãºí ýìåñ. Àòàëãàí ýêñïåðòèçàíûí 
ò¿ð¿ æàêûíêû ÷åò ºëêºëºðäº æ¿ðã¿ç¿ëºò, àë áèð òîï 
óáàêûòòû àëàò.

Á.Æ.Æåòèãåíîâ æîëóãóøóóëàðäû óþøòóðãàí ýìåñ, àíû 

ÊÐ ÆÊ äåïóòàòû êàòàðû ÷àêûðûøêàí. ×¿é îáëóñóíóí àá-
ðîéëóó èíñàíû, ÆÊ äåïóòàòû êàòàðû æàøòàð àíû æàøòàð 
ñàÿñàòû áîþí÷à ìàñåëåëåðäè ÷å÷¿¿ãº ÷àêûðûøêàí. Æî-
ëóãóøóóëàðäà àë æàøòàðäû àðàêåòòåãè áèéëèêòèí êîîì-
äóê æàíà ìàìëåêåòòèê ìèëäåòòåðäè ÷å÷¿¿äºã¿ èø-àðàêåò-
òåðèí êîëäîîãî àëóóãà ÷àêûðãàí.

Áóë æàãäàéäà òåðãºº ÊÐ Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíå-
ñèíèí 1-áºë¿ã¿í ýñêå àëãàí ýìåñ, àíäà òºìºíê¿äºé æà-
çûëãàí: «Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòû äåïóòàòòûê èøìåð-
äèãèíå áàéëàíûøòóó àéòêàí îé-ïèêèðëåðè æå Æîãîðêó 
Êå¢åøòåãè äîáóø áåð¿¿í¿í æûéûíòûêòàðû ¿÷¿í êóóãóí-
òóêêà àëûíûøû ì¿ìê¿í ýìåñ. Äåïóòàòòû êûëìûø æàñà-
ãàí æåðèíåí êàðìàãàí ó÷óðëàðäû êîøïîãîíäî, Æîãîðêó 
Êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíûí æàëïû ñàíûíûí êºï÷¿ë¿ã¿-
í¿í ìàêóëäóãó ìåíåí ãàíà àíû æàçûê æîîïêåð÷èëèãèíå 
òàðòóóãà æîë áåðèëåò».

Àòàéûí äåïóòàòòûê êîìèññèÿíûí æûéûíûíäà óêóê êîð-
ãîî îðãàíäàðûíûí êûçìàòêåðëåðè ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòûíûí ê¿íººñ¿ áîþí÷à äàëèëäåðäè áåðèøêåí æîê.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû òàðà-
áûíàí Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áå-
ðåíåñèíèí òàëàïòàðû áóçóëãàí, àãà ûëàéûê, äåïóòàòòû 
êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóó ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòòàðûíûí êºï÷¿ë¿ã¿í¿í ìàêóëäóãó ìåíåí ãàíà èø-
êå àøûðûëàò.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø æàçà êîäåêñèíèí 
2017-æûëäàãû ðåäàêöèÿñûíà ûëàéûê, êûëìûø êûëãàíäû-
ãûíà àéûïòàëûï æàòêàíäûãû áîþí÷à áèëäèðìå áåð¿¿ èø 
æ¿ç¿íäº êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóó áîëóï ýñåïòå-
ëåò, àíòêåíè, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøè-
íèí äåïóòàòû Á.Æåòèãåíîâãî êûëìûøêà àéûïòàëûï æàò-
êàíû áîþí÷à áèëäèðìå áåðèëãåíäåí êèéèí ñîò òàðàáûíàí 
áàø êîðãîî ÷àðàñû ºçãºðò¿ë¿ï, êàìàêêà àëûíãàí.

Ìûíäà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñû 
ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á. Æåòèãåíîâãî êûëìûø-
êà àéûïòàëûï æàòêàíû áîþí÷à áèëäèðìå áåðãåíãå ÷åéèí 
êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà óðóêñàò áåð¿¿ áîþí÷à 
ñóíóø ìåíåí êàéðûëûøû êåðåê áîë÷ó.

Áåëãèëåé êåò÷¿ íåðñå, 2021-æûëäûí 29-èþíóíäà ÊÐ Æî-
ãîðêó Êå¢åøèíèí Óêóê òàðòèáè, êûëìûøòóóëóêêà æàíà êîð-
ðóïöèÿãà êàðøû ê¿ðºø¿¿ êîìèòåòè àðàêåòòåãè äåïóòàòòàðäû 
êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóíóí æàíà àëàðäû êàìàê-
êà àëóóíóí ìûéçàìäóóëóãóí êàðàï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêà-
ñûíûí Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíåñèíèí 1-áºë¿ã¿-
í¿í òàëàïòàðû áóçóëãàíûí áåëãèëåäè.

Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø æàçà êîäåêñèíèí 
2021-æûëäûí 1-äåêàáðûíäà ê¿÷¿íº êèðãåí æà¢û ðåäàê-
öèÿñûíà ûëàéûê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí æîáîëîðó ìå-
íåí Êûëìûø æàçà êîäåêñèíèí îðòîñóíäàãû êàðàìà êàðøû-
ëûêòàð æîêêî ÷ûãàðûëãàí. Àíûí íåãèçèíäå Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòûí Æîãîðêó Êå¢åø-
òèí äåïóòàòòàðûíûí êºï÷¿ë¿ã¿í¿í ìàêóëäóãóñóç êûëìûø 
æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà æàíà êàðìîîãî, êàìàêêà àëóóãà 
áîëáîé òóðãàíäûãû áåëãèëåíãåí.

Äåìåê, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø æàçà êîäåê-
ñèíèí æà¢û ðåäàêöèÿñû ê¿÷¿íº êèðãåíäèêòåí, ÊÐ Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á. Æåòèãåíîâ ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøè-

íèí êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóó áîþí÷à ìàêóëäóãóí 
àëãàíãà ÷åéèí òîêòîîñóç ò¿ðäº Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
ÓÊÌÊíûí òåðãºº èçîëÿòîðóíàí áîøîòóëóøó êåðåê ýëå.

Êîìèññèÿãà áåðèëãåí äîêóìåíòòåðäè æàíà ìàòåðèàëäàð-
äû èëèêòåï, àíàëèçãå àëûï, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàø-
êû ïðîêóðàòóðàñûíûí, ÊÐ ÓÊÌÊíûí òåðãºº îðãàíäàðûíûí 
ºê¿ëäºð¿í¿í àéòêàíäàðûí, ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïó-
òàòû Á.Æ. Æåòèãåíîâäóí æàêòîî÷óëàðûíûí àéòêàíäàðûí 
óêêàíäàí êèéèí ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí àòàéûí äåïóòàòòûê 
êîìèññèÿñû òºìºíê¿äºé æûéûíòûêêà êåëäè:

1. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíèí 
äåïóòàòû Á.Æ. Æåòèãåíîâ Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Êîíñòèòóöèÿñûíûí 78-áåðåíåñèíèí òàëàïòàðûí áó-
çóó ìåíåí êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòûëûï, êà-
ìàêêà àëûíãàí, äåïóòàòòû êûëìûø æîîïêåð÷èëèãè-
íå òàðòóó êûëìûø êûëûï æàòêàí æåðèíäå êàðìàëãàí-
äàí áàøêà ó÷óðäà Æîãîðêó Êå¢åøòèí äåïóòàòòàðûíûí 
æàëïû ñàíûíûí êºï÷¿ë¿ã¿í¿í ìàêóëäóãó ìåíåí èøêå 
àøûðûëàò. Ìûíäàí ñûðòêàðû, àóäèî æàçóóíóí àíûê-
òûãûí áèë¿¿ ¿÷¿í òèåøåë¿¿ ýêñïåðòèçàäàí ºòêºð¿ë-
ãºí ýìåñ äåï òààíûëñûí.

2. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Êûëìûø æàçà êîäåêñèíèí 
æà¢û ðåäàêöèÿñû ê¿÷¿íº êèðãåíäèãèíå áàéëàíûøòóó ÊÐ 
Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äåïóòàòû Á.Æ. Æåòèãåíîâ Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí ÓÊÌÊíûí òåðãºº èçîëÿòîðóíàí òîêòîîñóç 
áîøîòóëóóãà æàòàò.

3. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí «ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí äå-
ïóòàòûíûí ìàêàìû æºí¿íäº» ìûéçàìûíûí 24-áåðåíåñèíå 
ûëàéûê, äåïóòàò ýë òàðàáûíàí øàéëàíãàí ýë ºê¿ë¿ êàòà-
ðû ýëäèí æàíà ìàìëåêåòòèí êîðãîîñóíäà áîëîò, ìàíäàòû-
íûí ìººíºò¿ á¿òêºíãº ÷åéèí æàíà àíäàí êèéèí äà àéòêàí 
îéëîðó æå øàéëîîíóí æûéûíòûãû ¿÷¿í êóóãóíòóêêà àëûí-
áàé òóðãàíäûãû áåëãèëåíñèí.

4. Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîðêó Êå¢åøèíå ñóíóø: 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàøêû ïðîêóðàòóðàñûíà äåïó-
òàò Á.Æ. Æåòèãåíîâäó äåïóòàòòûê êîë òèéáåñòèêòåí àæû-
ðàòóó ìåíåí êûëìûø æîîïêåð÷èëèãèíå òàðòóóãà óðóêñàò 
áåð¿¿äºí áàø òàðòóó, àë áîþí÷à òîêòîìäóí äîëáîîðóí 
äàÿðäàï, ÊÐ Æîãîðêó Êå¢åøèíèí æûéûíûíà êàðîîãî êèð-
ãèç¿¿.

Àòàéûí äåïóòàòòûê 
êîìèññèÿíûí òºðàéûìû
 À.Ò.Ìàìàøîâà

Àòàéûí äåïóòàòòûê 
êîìèññèÿíûí ì¿÷ºëºð¿
 Ê.Ê.Èñàåâ
 À.À.Àáäóãàïàðîâ 
 Ì.Ñ.Áàêèðîâ 
 Ò.È.Èêðàìîâ 
 Å.Ã.Ñòðîêîâà 
 À.Ñ.Òîêòîðîâ 
 Ý.Ò.Òîêòîøåâ 
 Á.Ê.Ðàéûìêóëîâ 
 Ê.Ê.Èìàíàëèåâ 
 À.Ì.Òîêòîìàìáåòîâ

Судебный исполнитель 
ПССИ Ленинского района г.Бишкек

ОБЪЯВЛЯЕТ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

- 1/2 части земельного участка с недостроенным жилым 
домом, расположенным по адресу: г.Бишкек, ж/м Ак-Орго, 
ул.Алтын-Казык дом 68 (66), на земельном участке мерою 
500 кв.м., идентификационный код 1-01-07-0042-0018, 
принадлежащий должнику Алтынбековой Э.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 28 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ èìóùåñòâà ã.Áèøêåê, æ/ì Àê-Îðãî, óë.Àëòûí-Êàçûê ¹68.

Ñòàðòîâàÿ öåíà 2 409 103 (äâà ìèëëèîíà 
÷åòûðåñòà äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî òðè) ñîìîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
ñòîèìîñòè (ñòàðòîâîé öåíû) äâèæèìîãî èìóùåñòâà, äî íà÷àëà òîðãîâ 
íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ïî ñëåäóþùèì 
ðåêâèçèòàì ð/ñ 4402052100000877, êîä ïëàòåæà 14238900, ÁÈÊ: 440001.

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

Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé ïóáëè÷íûå òîðãè äîëæåí â òå÷åíèå ñåìè 
äíåé âíåñòè íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê, 
ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Ëåíèíñêîãî ðà-
éîíà ã.Áèøêåê Àñûëáåêîâ Ì.À.

Í-66

Подразделение службы судебных 
исполнителей Кеминского района 

Чуйской области
ОБЪЯВЛЯЕТ ТОРГИ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

путем обращения взыскания на недвижимое имущество, 
земельный участок расположенный по адресу: Чуйская 
область Кеминский район с.Кара-Булак, ул.Проектируемая 
№64, принадлежащий на праве частной собственности 
должника - Исраилова Нурлана Джодатбековича 
(24.02.1981 года рождения).

Ñî ñòàðòîâîé öåíîé â ðàçìåðå 95 000 
(äåâÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷) ñîìîâ.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà 17 ÿíâàðÿ 2022 
ãîäà â 11.00 ÷àñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5 (ïÿòü)% îò ñòàðòîâîé 
öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Êåìèíñêî-
ãî ðàéîíà 440342100000138, Êåìèíñêèé Ôèëèàë «ÐÑÊ Áàíê».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: (03135) 5-05-74, 
ñîò.: (0700) 53-32-98, (îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñóäåáíûé 

èñïîëíèòåëü ÏÑÑÈ Êåìèíñêîãî ðàéîíà Êàíûáåêîâ Ì.Ê.).
Í-63

Мен Токтобїбї Оргалча 
бир тууган агам Токтомуш 
Оргалча, сиўдим Гїлай Ор-
галча, Турсунбїбї Оргал-
ча, Батмакан Оргалча ме-
нен бир туугандык катыш-
тыгым жок. Алар Кытай жа-
рандары катары Кызыл-Суу 
кыргыз автоном областын-
да Ак-Чий районунда жашап 
эмгектенишет. Мен болсо 
2018-жылдын август айынан 
бери Кыргыз мамлекетинин 
жаранымын. Учурда Бишкек 
шаарында жашаймын. 

Í-54

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 

èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Òóðñóíîâà 

Äóóëàòà Èáðàãèìîâè÷à 
êîä ÎÊÏÎ 3003402, 

ÈÍÍ 22104198600764 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ï/Ï-0035
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
 №08-02 О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕПУТАТА ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЖЕТИГЕНОВА БАКЫТБЕКА ЖЕНИШБЕКОВИЧА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ÑÏÐÀÂÊÀ
ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëóøåâà Ê.Ò. î äà÷å ñîãëàñèÿ íà 

ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æåòèãåíîâà Á. Æ. ñ ëèøåíèåì åãî äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè

Ãåíåðàëüíûì ïðîêóðîðîì Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çó-
ëóøåâûì Ê.Ò. 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà âíåñåíî â Æîãîðêó Êå-
íåø Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðåäñòàâëåíèå î äà÷å ñîãëà-
ñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà 
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æåòèãåíîâà Áà-
êûòáåêà Æåíèøáåêîâè÷à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Æîãîðêó Êåíåøà 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ¹5006-VI îò 1 äåêàáðÿ 2021 
ãîäà áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ 
(äàëåå - Êîìèññèÿ) äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Çóëó-
øåâà Ê.Ò. î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè Æåòèãåíîâà Á.Æ., ñ ëèøåíèåì åãî äåïóòàòñ-
êîé íåïðèêîñíîâåííîñòè â ñîñòàâå äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êå-
íåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè: Ê.Ê.Èñàåâ, À.À.Àáäóãàïà-
ðîâ, Ì.Ñ.Áàêèðîâ, Ò. È.Èêðàìîâ, Å.Ã.Ñòðîêîâà, À.Ñ.Òîê-
òîðîâ, Ý.Ò.Òîêòîøåâ.

Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè áûë èçáðàí äåïóòàò Èñàåâ Ê.Ê.
9 äåêàáðÿ 2021 ãîäà êîìèññèÿ áûëà ðàñøèðåíà è äîïîë-

íåíà ñëåäóþùèìè äåïóòàòàìè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè: Á.Ê.Ðàéûìêóëîâûì, Ê.Ê.Èìàíàëèåâûì, 
À.Ò.Ìàìàøåâîé, À.Ì.Òîêòîìàìáåòîâûì.

Â õîäå çàñåäàíèÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïåðåèçáðà-
íà À.Ò.Ìàìàøåâà.

Äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ èçó÷èëà âñå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 
âûñëóøàâ èíôîðìàöèþ è äîâîäû ïðåäñòàâèòåëåé ñëåäñò-
âåííûõ îðãàíîâ è ïðîêóðàòóðû óñòàíîâèëà:

Äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æåòè-
ãåíîâ Á. Æ. 26 íîÿáðÿ 2021 ãîäà îðãàíàìè ñëåäñòâèÿ ÃÊÍÁ 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè áûë óâåäîìëåí î ïîäîçðåíèè â ñî-
âåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîãî ñò.38, ñò.309 
ÓÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êâàëèôèöèðóþùèìè ïðèçíà-
êàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ - ïðèãîòîâëåíèå ê íàñèëüñòâåííî-
ìó çàõâàòó âëàñòè èëè íàñèëüñòâåííîå óäåðæàíèå âëàñòè 
â íàðóøåíèå Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, à ðàâ-
íî äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà íàñèëüñòâåííîå èçìåíåíèå 
êîíñòèòóöèîííîãî ñòðîÿ. Â óâåäîìëåíèè î ïîäîçðåíèè ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî «... Á. Æåòèãåíîâ, íà÷èíàÿ ñ àâãóñòà 2021 ãî-
äà, îðãàíèçîâàë âñòðå÷è ñ àêòèâíûìè ÷ëåíàìè îáùåñò-
âåííîãî îáúåäèíåíèÿ «Ýë Ûíòûìàãû», ñîñòîÿùèõ èç ÷èñ-
ëà âûõîäöåâ ×óéñêîé îáëàñòè, ãäå îáñóæäàëèñü ïðåñòóï-
íûå ïëàíû ïî ïðèâëå÷åíèþ ñòîðîííèêîâ ñî âñåõ ðàéîíîâ 
×óéñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ äåñòàáèëèçàöèè îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè ïðè ïëàíèðóåìûõ àêöèÿõ ìàñ-
ñîâûõ ïðîòåñòîâ ïî èòîãàì âûáîðîâ, ñ ïîñëåäóþùèì íà-
ñèëüñòâåííûì çàõâàòîì âëàñòè».

Óâåäîìëåíèå î ïîäîçðåíèè íîñèò äîñòàòî÷íî îáùèé õà-
ðàêòåð, íå óêàçàíû êîíêðåòíûå äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû Æå-
òèãåíîâà Á.Æ., êîòîðûå íå ïîäòâåðæäåíû ñîâîêóïíîñòüþ 
äîêàçàòåëüñòâ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ òåêñòîì ñòåíîãðàììû, ïðåäñòàâëåí-
íîé ïðåäñòàâèòåëåì ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, êîìèñ-
ñèÿ íå îáíàðóæèëà ïðèçíàêîâ ïðèçûâà ê íàñèëüñòâåííîìó 
çàõâàòó âëàñòè. Êðîìå ýòîãî àóäèî çàïèñü íå ïðîøëà ôî-
íîñêîïè÷åñêóþ ýêñïåðòèçó. Ïðîâåäåíèå äàííîãî âèäà ýêñ-
ïåðòèçû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñòðàíàõ áëèæíåãî çàðóáåæüÿ, 
÷òî ìîæåò çàíÿòü íåîïðåäåëåííîå âðåìÿ.

Æåòèãåíîâ Á.Æ. íå îðãàíèçîâûâàë âñòðå÷è, à åãî ïðèã-

ëàøàëè íà âñòðå÷è êàê äåïóòàòà ÆÊ ÊÐ. Èìåííî åãî ìî-
ëîäåæü ïðèãëàøàëà â êà÷åñòâå äåïóòàòà è àâòîðèòåòíîãî 
ëèöà â ×óéñêîé îáëàñòè äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìîëîäåæ-
íîé ïîëèòèêè. Íà âñòðå÷àõ îí óáåæäàë ìîëîäåæü â ïîä-
äåðæêå äåéñòâóþùèé âëàñòè â ðåøåíèè îáùåñòâåííûõ è 
ãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷.

Â ýòîì ñëó÷àå ñëåäñòâèå íå ïðèíÿëî âî âíèìàíèå òðåáî-
âàíèÿ ÷àñòè 1 ñò. 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, 
êîòîðàÿ ãëàñèò: «Äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà íå ìîæåò ïîä-
âåðãàòüñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì çà âûñêàçûâàåìûå èì â ñâÿçè 
ñ äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ñóæäåíèÿ èëè çà ðåçóëüòà-
òû ãîëîñîâàíèÿ â Æîãîðêó Êåíåøå. Ïðèâëå÷åíèå äåïóòà-
òà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîã-
ëàñèÿ áîëüøèíñòâà îò îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó 
Êåíåøà, êðîìå ñëó÷àåâ, êîãäà îí áûë çàñòèãíóò íà ìåñòå 
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ».

Íà çàñåäàíèè ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ñîò-
ðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ íå ïðåäñòàâèëè èíûõ 
äîêàçàòåëüñòâ â îòíîøåíèè âèíû äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíå-
øà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðîé Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íàðó-
øåíû òðåáîâàíèÿ ñòàòüè 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòà ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ áîëü-
øèíñòâà îò îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Ñîãëàñíî ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè â ðåäàêöèè 2017 
ãîäà, âðó÷åíèå óâåäîìëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèÿ ôàêòè÷åñêè ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèåì ê óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, òàê êàê íà îñíîâàíèè âðó÷åííî-
ãî óâåäîìëåíèÿ î ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ äåïóòàòó Æî-
ãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Á. Æåòèãåíîâó ñó-
äîì áûëà ïðèìåíåíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå ñîäåðæà-
íèå ïîä ñòðàæåé.

Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò, ÷òî Ãåíåðàëüíàÿ ïðîêóðàòóðà 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äîëæíà áûëà îáðàòèòüñÿ ñ ïðåäñ-
òàâëåíèåì î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè Á. Æåòèãåíîâó äî âðó÷åíèÿ ïîñëåäíåìó óâåäîì-
ëåíèÿ î ïîäîçðåíèè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ.

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî 29 èþíÿ 2021 ãîäà Êîìè-
òåò ïî ïðàâîïîðÿäêó, áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è ïðîòè-
âîäåéñòâèþ êîððóïöèè Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ðàññìîòðåâ âîïðîñ î çàêîííîñòè ïðèâëå÷åíèÿ 
äåéñòâóþùèõ äåïóòàòîâ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
è ïðèìåíåíèÿ â îòíîøåíèè íèõ ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â âè-
äå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó, îòìåòèë, ÷òî áûëè íàðóøå-
íû òðåáîâàíèÿ ÷. 1 ñò. 78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè.

Âñòóïèâøàÿ â ñèëó ñ 1 äåêàáðÿ 2021 ãîäà íîâàÿ ðåäàê-
öèÿ ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè óñòðàíèëà ïðîòèâîðå÷èÿ 
ìåæäó ïîëîæåíèÿìè Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè è ñòàðîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ÷åòêî 
îïðåäåëèâ ïîðÿäîê ïðèâëå÷åíèÿ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíå-
øà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
è íåäîïóñòèìîñòü åãî çàäåðæàíèÿ è ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè áåç ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà äåïóòàòîâ 
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè.

Òàêèì îáðàçîì, ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàê-
öèè ÓÏÊ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êå-

íåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Áàêûòáåê Æåíèøáåêîâè÷ 
Æåòèãåíîâ äîëæåí áûë íåçàìåäëèòåëüíî îñâîáîæäåí 
èç ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè äî ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ Æîãîðêó Êåíåøà Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè íà åãî ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè.

Èçó÷èâ è ïðîàíàëèçèðîâàâ ïðåäñòàâëåííûå íà ðàññìîò-
ðåíèå êîìèññèè äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, âûñëóøàâ ïðåäñ-
òàâèòåëåé Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ ÃÊÍÁ Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè 
è àäâîêàòîâ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè Á.Æ.Æåòèãåíîâà, ñïåöèàëüíàÿ äåïóòàòñêàÿ êîìèññèÿ 
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïðèõîäèò ê ñëå-
äóþùèì âûâîäàì:

1. Ïðèçíàòü, ÷òî äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè Á.Æ.Æåòèãåíîâ áûë ïðèâëå÷åí ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè è çàêëþ÷åí ïîä ñòðàæó â íàðóøåíèè 
òðåáîâàíèé ñò.78 Êîíñòèòóöèè Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, ïðèâëå÷åíèå äåïóòàòà ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ áîëüøèíñòâà îò 
îáùåãî ÷èñëà äåïóòàòîâ Æîãîðêó Êåíåøà, êðîìå ñëó-
÷àåâ, êîãäà îí áûë çàñòèãíóò íà ìåñòå ñîâåðøåíèÿ 
ïðåñòóïëåíèÿ. Êðîìå ýòîãî, äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîä-
ëèííîñòè àóäèî çàïèñü íå ïðîøëà ñîîòâåòñòâóþùèé 
âèä ýêñïåðòèçû.

2. Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó íîâîé ðåäàêöèè ÓÏÊ Êûð-
ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè äåïóòàò Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè Á.Æ.Æåòèãåíîâ ïîäëåæèò íåìåäëåííîìó îñ-
âîáîæäåíèþ èç ñëåäñòâåííîãî èçîëÿòîðà ÃÊÍÁ Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè.

3. Îòìåòèòü, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 24 Çàêîíà Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè "Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè" äåïóòàò, êàê íàðîäíûé èçáðàííèê íàõîäèòñÿ 
ïîä çàùèòîé íàðîäà è ãîñóäàðñòâà, è â òå÷åíèè âñåãî ñðî-
êà äåéñòâèÿ ìàíäàòà, òàê è ïîñëå íåãî íå ìîæåò ïîäâåð-
ãàòüñÿ ïðåñëåäîâàíèÿì çà âûñêàçûâàåìûå ñóæäåíèÿ èëè 
çà ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.

4. Ïðåäëîæèòü Æîãîðêó Êåíåøó Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëè-
êè: îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñïóá-
ëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñò-
âåííîñòè, ñ ëèøåíèåì äåïóòàòñêîé íåïðèêîñíîâåííîñòè â 
îòíîøåíèè äåïóòàòà Æåòèãåíîâà Áàêûòáåêà Æåíèøáåêî-
âè÷à, î ÷åì ïîäãîòîâèòü ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ è âûíåñ-
òè íà çàñåäàíèå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè

Ïðåäñåäàòåëü ñïåöèàëüíîé 
äåïóòàòñêîé êîìèññèè
 À.Ìàìàøåâà
×ëåíû ñïåöèàëüíîé 
äåïóòàòñêîé êîìèññèè
 Ê.Èñàåâ 
 À.Àáäóãàïàðîâ 
 Ì.Áàêèðîâ 
 Ò.Èêðàìîâ 
 Å.Ñòðîêîâà 
 À.Òîêòîðîâ 
 Ý.Òîêòîøåâ 
 Á.Ðàéûìêóëîâ 
 Ê.Èìàíàëèåâ 
 À.Òîêòîìàìáåòîâ

Ðàññìîòðåâ è îáñóäèâ ïðåäñòàâëåíèå Ãåíåðàëüíîãî 
ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè îò 29 íîÿáðÿ 2021 
ãîäà ¹08-02 î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñ-
êîé Ðåñïóáëèêè Æåòèãåíîâà Á.Æ., ñïðàâêó ñïåöèàëüíîé 
äåïóòàòñêîé êîìèññèè (ïðèëàãàåòñÿ), çàñëóøàâ èíôîð-
ìàöèþ ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé äåïóòàòñêîé êîìèñ-
ñèè, ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 78 Êîíñòèòóöèè 
Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè, ñòàòüåé 28 Çàêîíà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè «Î ñòàòóñå äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûð-

ãûçñêîé Ðåñïóáëèêè», Æîãîðêó Êåíåø Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Èíôîðìàöèþ äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè Ìàìàøîâîé À.Ò. - ïðåäñåäàòåëÿ ñïåöèàëüíîé 
äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëåíèÿ Ãå-
íåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè î äà÷å ñîã-
ëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè äåïóòàòà 
Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè Æåòèãåíîâà Á.Æ. 
(äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Îòêàçàòü Ãåíåðàëüíîìó ïðîêóðîðó Êûðãûçñêîé Ðåñ-

ïóáëèêè â äà÷å ñîãëàñèÿ íà ïðèâëå÷åíèå ê óãîëîâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè äåïóòàòà Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè Æåòèãåíîâà Áàêûòáåêà Æåíèøáåêîâè÷à.

3. Ðàçìåñòèòü ñïðàâêó Êîìèññèè è íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Æîãîðêó Êåíåøà Êûðãûçñêîé 
Ðåñïóáëèêè è îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Ýðêèí-Too».

Çàìåñòèòåëü Òîðàãà À.ÊÀÑÛÌÀËÈÅÂÀ

ã.Áèøêåê, 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà, ¹5024-VI 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ОРГТЕХСТРОЙ»

Адрес: 720031, г. Бишкек, ул. М.Горького, дом 1, 2 этаж, 
тел.: +996 (0312) 53-22-75

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé» îò 21.12.2021 ã. ïðèíÿòû ðåøåíèÿ:

- îñâîáîäèòü ñ 21.12.2021 ãîäà Ýñåíãóë óóëó Ìàíàñà ñ äîëæíîñòè 
Ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ è ÷ëåíà Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé», 
Äàíèÿðîâà A.M. è Äàíèêååâà Ó.Î. - ñ äîëæíîñòåé ÷ëåíîâ Ïðàâ-
ëåíèÿ;

- èçáðàòü ÷ëåíàìè Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé» íà ñðîê ñ 
22.12.2021 ã. ïî 15.04.2022 ã. Àìàíêóëîâà Êàíàòà Ìàðàòîâè÷à è 
Áåêáîëîòîâà Àñêàðà Àäûëêàíîâè÷à, âçàìåí âûáûâøèõ ÷ëåíîâ 
Ïðàâëåíèÿ;

- èçáðàòü Àìàíêóëîâà Êàíàòà Ìàðàòîâè÷à ñ 22.12.2021 ã. Ïðåäñå-
äàòåëåì ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Îðãòåõñòðîé». 

2021-жылдын 22-декабрында Улуттук банк 
Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык 

Банкы» ААКсына 2021-жылдын 24-декабрынан  
тартып 6 айлык мєєнєткє Убактылуу администрация 

атайын режими узартылгандыгы тууралуу чечим 
кабыл алынган.

У.А.Базаркулов «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын 
Убактылуу администратору болуп дайындалды.

В связи с изменением юридического 
адреса ОсОО МКК «Капитал Плюс» 

извещает о свой новый юридический адрес: г.Бишкек, 
ул.Суеркулова, 5/1, каб. №13.

Í-43

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëåé ñåð. ×-À ¹447 
(îò 08.04.1999 ãîäà) 

íà èìÿ Êóðìàíêóëîâà 
Êàäûðáåêà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-58

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Êè÷è-Æàðãûë÷àê 
àéûëûíûí æàøîî÷óñó Èøåíáàåâ 
Àáäûêàëûéäûí íààìûíäàãû æåð 

¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ÀÒ-II ¹86 ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-257

Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí Êè÷è-Æàðãûë÷àê 
àéûëûíûí æàøîî÷óñó Èøåíáàåâ 

Êàì÷ûáåêòèí íààìûíäàãû æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ ÀÒ-II ¹383 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-257

Ìàìûòîâ Àáäûëëà 
Îðîçìàíáåòîâè÷êå 
òèåøåë¿¿ ìàì. àêò 

×¹435382 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-64

Òàëàñ îáëóñóíóí Êàðà-Áóóðà ðàéîíóíà êàðàøòóó Àê-×èé 
àéûë ºêìºò¿í¿í àéìàãûíäà æàéãàøêàí Àíàðáåêîâ Êåðèìáåê 
Íàðáàåâè÷òèí ¿é-á¿ëºñ¿íº òèåøåë¿¿ áîëãîí (2000-æûëäûí 

25-äåêàáðû) ¹229 ñàíû ìåíåí êàòòàëãàí ñåðèÿñû Ò.Ê.À× 
¹5-229 æåð ¿ë¿ø¿íºí ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ ê¿áºë¿ã¿ 
æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-041

Í-65



2021-жылдын  24-декабры18
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

КАРАКОЛ АЙМАКТЫК ШАЙЛОО 
КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА 

ЖАНА РЕЗЕРВИНЕ ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ 
КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿                 
Ñ.Ó.Óñåíîâäóí êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãóó æºí¿íäº àðû-
çûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà 
ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 
3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à øàéëîî êîìèññèÿëàðû 
æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 19-áåðå-
íåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó æºí¿íäº» Êûð-
ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 21-1-áåðåíåñèíèí 1-áº-
ë¿ã¿í¿í 4-ïóíêòóíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æà-
íà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 
2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîêòîìó ìåíåí áåêè-
òèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàé-
ëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æº-
í¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî 
æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû 

 ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:
 
1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Êàðàêîë àéìàêòûê øàéëîî êîìèñ-

ñèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îð-

ãàíûíàí êºðñºò¿ëãºí Óñåíîâ Ñóëàéìàí Óñåíîâè÷ êîìèññèÿ-
íûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;

- æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóóíóí ºê¿ë÷¿ë¿êò¿¿ îðãà-
íûíàí êºðñºò¿ëãºí Àìàíáàåâ Òåìèðêóë Ñàáûðîâè÷ ðåçåðâ-
äåí êîìèññèÿíûí êóðàìûíà êèðãèçèëñèí.

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

3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñ-
ïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à 
áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Øàé-
íàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 29-îêòÿáðû, ¹765

ТАЛАС ОКРУГДУК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫНЫН КУРАМЫНА 
ЄЗГЄРТЇЇЛЄРДЇ КИРГИЗЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ 
ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 

ТОКТОМУ
Òàëàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí ì¿÷ºñ¿ Ó.Ñàëèìáàåâàíûí øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðóó 

æºí¿íäº àðûçûíûí íåãèçèíäå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòèí æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Æîãîð-
êó Êå¢åøèíèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 12-áå-
ðåíåñèíå, «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí 2019-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹176 òîê-
òîìó ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî êîìèññèÿëàðûí ò¿ç¿¿, òàðêàòóó æàíà øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí ðåçåðâèí ò¿-
ç¿¿, æ¿ðã¿ç¿¿ òàðòèáè æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêº-
ð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Òàëàñ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíà òºìºíê¿äºé ºçãºðò¿¿ëºð êèðãèçèëñèí:
- Ñàëèìáàåâà Óóëáîñóí êîìèññèÿíûí êóðàìûíàí ÷ûãàðûëñûí;
- Òàëàñ àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿñûíûí êóðàìûíàí Ìîëäîêóëîâ Àáàé Æîëîíîâè÷ êîìèññèÿíûí êóðàìûíà 

êèðãèçèëñèí.
2. Áóë òîêòîì «Ýðêèí-Òîî» ãàçåòàñûíà æàíà Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-

÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí ðàñìèé ñàéòûíà æàðûÿëàíñûí.
3. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí-

÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàéíàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 23-íîÿáðû, ¹790

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРИНИН КЭЭ БИР 
ДЕПУТАТТАРЫНЫН ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН МЄЄНЄТЇНЄН МУРДА ТОКТОТУУ 

ЖАНА БОШ КАЛГАН ДЕПУТАТТЫК МАНДАТТАРДЫ ЖЕРГИЛИКТЇЇ КЕЎЕШТЕРДИН 
ДЕПУТАТТЫГЫНА ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ ЄТКЄРЇП БЕРЇЇ ЖЄНЇНДЄГЇ БИШКЕК 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 æºí¿íäº» Êûð-

ãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 20-áåðåíåñèíå, «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿í-
äº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàé-
ëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áåðåíåñèíå ûëàéûê Áèøêåê æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê 
øàéëîî êîìèññèÿëàðû æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí êýý áèð äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóð-
äà òîêòîòóó æàíà áîø êàëãàí äåïóòàòòûê ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå æàíà 
ñàÿñèé ïàðòèÿëàðäûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ 
æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.

«Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûí øàéëîî æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûéçàìûíûí 52-áå-
ðåíåñèíå æàíà «Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí äåïóòàòòàðûíûí ñòàòóñó æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìûé-
çàìûíûí 3-áåðåíåñèíå æàíà «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 3, 4, 8-áåðåíåëåðèíå ûëàéûê 
Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Áèøêåê æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ë-
ãºí äåïóòàòòàðûíûí ûéãàðûì óêóêòàðûí ìººíºò¿íºí ìóðäà òîêòîòóó áîþí÷à ÷å÷èìäåðè áåêèòèëñèí.

2. Áèøêåê æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí áîø êàëãàí äåïóòàòòûê 
ìàíäàòòàðäû øàéëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðãå æàíà ñàÿñèé ïàðòèÿíûí êàòòàëãàí òèçìåñèíäåãè øàé-
ëàíãàí äåïóòàòòàðäàí êèéèíêè òàëàïêåðëåðãå ºòêºð¿ï áåð¿¿ æºí¿íäº ÷å÷èìäåðäè êàáûë àëûøêàí.

3. Æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí 1-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí äåïóòàòòàðûíûí ê¿áºë¿êòºð¿ óøóë òîêòîì æàðûÿëàí-
ãàí ê¿íäºí òàðòûï àíûê ýìåñ äåï òààíûëñûí.

4. Áèøêåê æàíà Ñîêóëóê àéìàêòûê øàéëîî êîìèññèÿëàðû 2-òèðêåìåäå êºðñºò¿ëãºí æåðãèëèêò¿¿ êå¢åøòåðäèí øàé-
ëàíãàí 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.Øàéíàçàðîâãà æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 6-äåêàáðû, ¹794

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

2021-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹794 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

Áèøêåê øààðû

1.
Áèøêåê 

øààðäûê
Ñàðûëäûê óóëó Èëüãèç “Ñîöèàë-Äå-
ìîêðàòòàð” ñàÿñèé ïàðòèÿñû

ªç àðûçû ¹78/1,
22.11.2021-æ.

×¿é îáëóñó
Ñîêóëóê ðàéîíó 

1.
Òºìºíê¿-×¿é

àéûëäûê
Àáäèñàëàì óóëó Æóìàáàé

ªç àðûçû ¹33,
20.11.2021-æ.

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

2021-æûëäûí 6-äåêàáðûíäàãû ¹794 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
Áèøêåê øààðû

1.
Áèøêåê 

øààðäûê

Óñóáàëèåâ Òààëàéáåê Áîëîòáå-
êîâè÷ “Ñîöèàë-Äåìîêðàòòàð” äå-
ïóòàòòûê ôðàêöèÿñû

“Ñîöèàë-Äåìîêðàòòàð” 
ñàÿñèé ïàðòèÿñûíûí Áèøêåê 

áºë¿ì¿í¿í òºðàãàñû

¹78/1,
22.11.2021-æ.

×¿é îáëóñó
Ñîêóëóê ðàéîíó

1.
Òºìºíê¿-×¿é

àéûëäûê
Êèáåäîâ Ðàñóë Ìàãîìåäîâè÷ Æåêå èøêåð

¹33,
20.11.2021-æ.

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНУН ЖЕТИ-ЄГЇЗ 
РАЙОНУНУН №3194 ЖАНА №3195, БИШКЕК 

ШААРЫНЫН СВЕРДЛОВ РАЙОНУНУН 
№1318  ШАЙЛОО УЧАСТКАЛАРЫНЫН 

ДАРЕКТЕРИН ЄЗГЄРТЇЇ ЖЄНЇНДЄ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ШАЙЛОО 
ЖАНА РЕФЕРЕНДУМ ЄТКЄРЇЇ БОЮНЧА 

БОРБОРДУК КОМИССИЯСЫНЫН 
ТОКТОМУ

Æåòè-ªã¿ç, Ñâåðäëîâ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðûíûí 
¹3194, ¹3195, ¹1318 øàéëîî ó÷àñòêàëàðûíûí èìàðàòòà-
ðûíûí êàíààòòàíäûðàðëûê ýìåñ àáàëûíà áàéëàíûøòóó äà-
ðåêòåðèí ºçãºðò¿¿ æºí¿íäº ñóíóøóíóí íåãèçèíäå, îøîíäîé 
ýëå «Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì 
ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû æºí¿íäº» Êûðãûç 
Ðåñïóáëèêàñûíûí êîíñòèòóöèÿëûê Ìûéçàìûíûí 4-áåðåíå-
ñèíèí 1-áºë¿ã¿í¿í 2, 4-ïóíêòòàðûíà, Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñû-
íûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê 
êîìèññèÿñûíûí 2020-æûëäûí 20-ÿíâàðûíäàãû ¹4 òîêòîìó 
ìåíåí áåêèòèëãåí «Øàéëîî îêðóãäàðû ìåíåí øàéëîî ó÷àñ-
òîêòîðóíóí ñõåìàëàðûí æàíà ÷åê àðàëàðûí áàøêàðóó òàðòèáè 
æºí¿íäº» Æîáîñóíà ûëàéûê Êûðãûç Ðåñïóáëèêàñûíûí Øàé-
ëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîðáîðäóê êîìèññèÿñû

 
ÒÎÊÒÎÌ ÊÛËÀÒ:

1. Ûñûê-Êºë îáëóñóíóí Æåòè-ªã¿ç ðàéîíóíóí ¹3194, ¹3195 
øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè ºçãºðò¿ëñ¿í:

- ¹3194 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Æå¢èø àéûëûíûí 
Êåíåíáàé êº÷ºñ¿, 46 äàðåãèíäåãè ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í èìàðà-
òûíàí Æå¢èø àéûëûíûí Áàéãàçû êº÷ºñ¿ ¹15 äàðåãèíäåãè 
Á.̄ ê¿åâ àòûíäàãû îðòî ìåêòåáèíèí èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í;

- ¹3195 øàéëîî ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Àê-Òåðåê àéûëû-
íûí Ñàòûêå êº÷ºñ¿, 11 äàðåãèíäåãè ìàäàíèÿò ¿é¿í¿í èìà-
ðàòûíàí Àê-Òåðåê àéûëûíûí Ñàòûêå êº÷ºñ¿ ¹15 äàðåãèí-
äåãè Æóíóø óóëó Æàïàð àòûíäàãû îðòî ìåêòåáèíèí èìàðà-
òûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

2. Áèøêåê øààðûíûí Ñâåðäëîâ ðàéîíóíóí ¹1318 øàéëîî 
ó÷àñòêàñûíûí äàðåãè Áóäåíîâ ¹247 êº÷ºñ¿íäºã¿ ýñêè èìà-
ðàòûíàí Êóðìàíæàí Äàòêà êº÷ºñ¿ ¹207/1 äàðåãèíäåãè “Áà-
ðàêàò” Æ×Ê æà¢û èìàðàòûíà ºçãºðò¿ëñ¿í.

3. Æåòè-ªã¿ç, Ñâåðäëîâ îêðóãäóê øàéëîî êîìèññèÿëàðû-
íûí æåðãèëèêò¿¿ ºç àëäûí÷à áàøêàðóó îðãàíäàðû ìåíåí 
áèðãåëèêòå øàéëîî÷óëàðäûí àðàñûíäà øàéëîî ó÷àñòêàëà-
ðûíûí äàðåêòåðè ºçãºðò¿ëãºíä¿ã¿ òóóðàëóó ò¿ø¿íä¿ð¿¿ èø-
òåðèí æ¿ðã¿çñ¿í.

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

5. Áóë òîêòîìäóí àòêàðûëûøûí êîíòðîëäîî Êûðãûç Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Øàéëîî æàíà ðåôåðåíäóì ºòêºð¿¿ áîþí÷à áîð-
áîðäóê êîìèññèÿñûíûí òºðàãàñûíûí îðóí áàñàðû Ò.Ó.Øàé-
íàçàðîâãî æ¿êòºëñ¿í.

ÒªÐÀÃÀ Í.ØÀÉËÄÀÁÅÊÎÂÀ

Áèøêåê ø., 2021-æûëäûí 1-íîÿáðû, ¹767
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
АКЦИОНЕРАМ 

ЗАО «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company»

Ìíåíèå 

Ìû, ÇÀÎ «Â.ßêîáñ-Àóäèò» ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ÇÀÎ «Jubilee 
Kyrgyzstan Insurance Company» (äàëåå Êîìïàíèÿ), ñîñòîÿùåé èç îò÷åòà î ôèíàíñîâîì ïî-
ëîæåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, îò÷åòà î ïðèáûëè èëè óáûòêå è ïðî÷åì ñî-
âîêóïíîì äîõîäå, îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ â ñîáñòâåí-
íîì êàïèòàëå, à òàêæå êðàòêîãî èçëîæåíèÿ îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ó÷åòíîé ïîëèòèêè è ïðî÷èõ 
ïðèìå÷àíèé ê äàííîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà. 

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðèëàãàåìàÿ ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñò-
âåííûõ àñïåêòàõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Êîìïàíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà, à òàê-
æå åå ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ íà óêàçàí-
íóþ äàòó, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè (ÌÑÔÎ).  

Îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ 

Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòà. Íàøè îáÿçàí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè ñòàíäàðòàìè îïèñàíû â ðàçäåëå «Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà 
çà àóäèò ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè» íàñòîÿùåãî îò÷åòà. Ìû íåçàâèñèìû ïî îòíîøåíèþ ê Êîì-
ïàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì ýòèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ áóõãàëòåðîâ Ñîâåòà ïî ìåæäóíà-
ðîäíûì ýòè÷åñêèì ñòàíäàðòàì äëÿ áóõãàëòåðîâ (Êîäåêñ ÑÌÝÑÁ), è íàìè âûïîëíåíû ïðî÷èå 
ýòè÷åñêèå îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì ÑÌÝÑÁ. 

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå íàìè àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íûìè 
è íàäëåæàùèìè, ÷òîáû ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ. 

Îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäñòâà è ëèö, îòâå÷àþùèõ çà êîðïîðàòèâíîå óïðàâëå-
íèå, çà ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü

Ðóêîâîäñòâî Êîìïàíèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è äîñòîâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå 
óêàçàííîé ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè ôèíàíñî-
âîé îò÷¸òíîñòè, à òàêæå çà îáåñïå÷åíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, êîòîðóþ ðóêîâîäñòâî 
ñ÷èòàåò íåîáõîäèìîé äëÿ ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ 
èñêàæåíèé íè âñëåäñòâèå ôèíàíñîâûõ çëîóïîòðåáëåíèé, íè âñëåäñòâèå îøèáîê. 

Ïðè ïîäãîòîâêå ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè ðóêîâîäñòâî íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà îöåíêó ñïî-
ñîáíîñòè Êîìïàíèè ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, çà ðàñêðûòèå â ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ñëó÷àÿõ ñâåäåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, è çà ñîñòàâëåíèå 
îò÷åòíîñòè íà îñíîâå äîïóùåíèÿ î íåïðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, 
êîãäà ðóêîâîäñòâî íàìåðåâàåòñÿ ëèêâèäèðîâàòü Êîìïàíèþ, ïðåêðàòèòü å¸ äåÿòåëüíîñòü èëè 
êîãäà ó íåãî îòñóòñòâóåò êàêàÿ-ëèáî èíàÿ ðåàëüíàÿ àëüòåðíàòèâà, êðîìå ëèêâèäàöèè èëè ïðåê-
ðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè. 

Ëèöà, îòâå÷àþùèå çà êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íàäçîð çà ïîä-
ãîòîâêîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè Êîìïàíèè.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà çà àóäèò ôèíàíñîâîé îò÷¸òíîñòè

Íàøà öåëü ñîñòîèò â ïîëó÷åíèè ðàçóìíîé óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü 
íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê, 
è â âûïóñêå àóäèòîðñêîãî îò÷åòà, ñîäåðæàùåãî íàøå ìíåíèå. Ðàçóìíàÿ óâåðåííîñòü ïðåäñ-
òàâëÿåò ñîáîé âûñîêóþ ñòåïåíü óâåðåííîñòè, íî íå ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî àóäèò, ïðî-
âåäåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòà, âñåãäà âûÿâëÿåò ñóùåñò-
âåííûå èñêàæåíèÿ ïðè èõ íàëè÷èè. Èñêàæåíèÿ ìîãóò áûòü ðåçóëüòàòîì íåäîáðîñîâåñòíûõ 
äåéñòâèé èëè îøèáîê è ñ÷èòàþòñÿ ñóùåñòâåííûìè, åñëè ìîæíî îáîñíîâàííî ïðåäïîëîæèòü, 
÷òî â îòäåëüíîñòè èëè â ñîâîêóïíîñòè îíè ìîãóò ïîâëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ ïîëü-
çîâàòåëåé, ïðèíèìàåìûå íà îñíîâå ýòîé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè. 

Â ðàìêàõ àóäèòà, ïðîâîäèìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåæäóíàðîäíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòà, ìû 
ïðèìåíÿåì ïðîôåññèîíàëüíîå ñóæäåíèå è ñîõðàíÿåì ïðîôåññèîíàëüíûé ñêåïòèöèçì íà ïðî-
òÿæåíèè âñåãî àóäèòà. Êðîìå òîãî, ìû âûïîëíÿåì ñëåäóþùåå: 
- âûÿâëÿåì è îöåíèâàåì ðèñêè ñóùåñòâåííîãî èñêàæåíèÿ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè âñëåäñò-

âèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê; ðàçðàáàòûâàåì è ïðîâîäèì àóäèòîðñêèå 
ïðîöåäóðû â îòâåò íà ýòè ðèñêè; ïîëó÷àåì àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ äîñ-
òàòî÷íûìè è íàäëåæàùèìè, ÷òîáû ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ. 
Ðèñê íåîáíàðóæåíèÿ ñóùåñòâåííîãî èñêàæåíèÿ â ðåçóëüòàòå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñò-
âèé âûøå, ÷åì ðèñê íåîáíàðóæåíèÿ ñóùåñòâåííîãî èñêàæåíèÿ â ðåçóëüòàòå îøèáêè, òàê 
êàê íåäîáðîñîâåñòíûå äåéñòâèÿ ìîãóò âêëþ÷àòü ñãîâîð, ïîäëîã, óìûøëåííûé ïðîïóñê, 
èñêàæåííîå ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èëè äåéñòâèÿ â îáõîä ñèñòåìû âíóòðåííåãî 
êîíòðîëÿ; 

- ïîëó÷àåì ïîíèìàíèå ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, èìåþùåé çíà÷åíèå äëÿ àóäèòà, ñ 
öåëüþ ðàçðàáîòêè àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàì, íî íå ñ öåëüþ 
âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ Êîìïàíèè; 

- îöåíèâàåì íàäëåæàùèé õàðàêòåð ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòü áóõ-
ãàëòåðñêèõ îöåíîê è ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè, ïîäãîòîâëåííîãî Ðóêî-
âîäñòâîì Êîìïàíèè; 

- äåëàåì âûâîä î ïðàâîìåðíîñòè ïðèìåíåíèÿ Ðóêîâîäñòâîì Êîìïàíèè äîïóùåíèÿ î íåï-
ðåðûâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, à íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ – âû-
âîä î òîì, èìååòñÿ ëè ñóùåñòâåííàÿ íåîïðåäåëåííîñòü â ñâÿçè ñ ñîáûòèÿìè èëè óñëî-
âèÿìè, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ìîãóò âîçíèêíóòü çíà÷èòåëüíûå ñîìíåíèÿ â ñïîñîáíîñòè 
Êîìïàíèè ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Åñëè ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó î íàëè-
÷èè ñóùåñòâåííîé íåîïðåäåëåííîñòè, ìû äîëæíû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå â íàøåì àóäèòîðñêîì 
îò÷åòå ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ðàñêðûòèþ èíôîðìàöèè â ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè èëè, åñëè òà-
êîå ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÿâëÿåòñÿ íåíàäëåæàùèì, ìîäèôèöèðîâàòü íàøå ìíåíèå. Íà-
øè âûâîäû îñíîâàíû íà àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâàõ, ïîëó÷åííûõ äî äàòû íàøåãî àóäè-
òîðñêîãî îò÷åòà. Îäíàêî áóäóùèå ñîáûòèÿ èëè óñëîâèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî Êîì-
ïàíèÿ óòðàòèò ñïîñîáíîñòü ïðîäîëæàòü íåïðåðûâíî ñâîþ äåÿòåëüíîñòü; 

- ïðîâîäèì îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè â öåëîì, å¸ ñòðóêòóðû è ñîäåð-
æàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, à òàêæå òîãî, ïðåäñòàâëÿåò ëè ôèíàíñîâàÿ îò-
÷¸òíîñòü ëåæàùèå â å¸ îñíîâå îïåðàöèè è ñîáûòèÿ òàê, ÷òîáû áûëî îáåñïå÷åíî èõ äîñ-
òîâåðíîå ïðåäñòàâëåíèå. 

Ìû îñóùåñòâëÿåì èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ ëèöàìè, îòâå÷àþùèìè çà êîðïîðà-
òèâíîå óïðàâëåíèå, äîâîäÿ äî èõ ñâåäåíèÿ, ïîìèìî ïðî÷åãî, èíôîðìàöèþ î çàïëàíèðîâàí-
íîì îáúåìå è ñðîêàõ àóäèòà, à òàêæå î ñóùåñòâåííûõ çàìå÷àíèÿõ ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà, â 
òîì ÷èñëå î çíà÷èòåëüíûõ íåäîñòàòêàõ ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, êîòîðûå ìû âûÿâ-
ëÿåì â ïðîöåññå àóäèòà.

Ìû òàêæå ïðåäîñòàâëÿåì ëèöàì, îòâå÷àþùèì çà êîðïîðàòèâíîå óïðàâëåíèå, çàÿâëåíèå î 
òîì, ÷òî ìû ñîáëþäàëè âñå ñîîòâåòñòâóþùèå ýòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè íåçàâèñè-
ìîñòè è èíôîðìèðîâàëè ýòèõ ëèö îáî âñåõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ è ïðî÷èõ âîïðîñàõ, êîòîðûå 
ìîæíî îáîñíîâàííî ñ÷èòàòü îêàçûâàþùèìè âëèÿíèå íà íåçàâèñèìîñòü àóäèòîðà, à â íåîá-
õîäèìûõ ñëó÷àÿõ – î ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè. 

Ðîñòîêèíà Ã.Ð., Àóäèòîð,
Äèðåêòîð ÇÀÎ «Â.ßêîáñ-Àóäèò»
Êâàëèôèêàöèîííûé ñåðòèôèêàò àóäèòîðà ¹00090 îò 27.01.2005 ã.

Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 720051,
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4 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà

ÎÒ×ÅÒ Î ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÌ ÏÎËÎÆÅÍÈÈ
íà 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

31 äåêàáðÿ
2020 ãîäà  2019 ãîäà 

Àêòèâû
Äåíåæíûå ñðåäñòâà  30 553,28  47 878,63 
Ñòðàõîâûå ñ÷åòà ê ïîëó÷åíèþ  44 531,40  26 820,74 
Èíâåñòèöèè, óäåðæèâàåìûå äî ïîãàøåíèÿ  239 257,18  210 611,26 
Ïåðåñòðàõîâî÷íûå àêòèâû  93 974,99  71 510,83 
Ïðî÷èå àêòèâû  3 357,91  17 087,52 
Îñíîâíûå ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû  70 405,05  92 137,07 
Èíâåñòèöèîííîå èìóùåñòâî  63 856,77  -   

Îòëîæåííûå íàëîãîâûå àêòèâû  601,24  578,97 
Èòîãî àêòèâû  546 537,82  466 625,02 
Îáÿçàòåëüñòâà
Ñòðàõîâûå ñ÷åòà ê îïëàòå  36 678,71  25 425,39 
Ñòðàõîâûå ðåçåðâû è îáÿçàòåëüñòâà ïåðåä ïîëèñîäåðæàòåëÿìè  132 933,70  106 443,22 
Òåêóùèé íàëîã íà ïðèáûëü  822,69  714,17 
Ïðî÷èå îáÿçàòåëüñòâà  5 883,35  5 731,83 
Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà  176 318,45  138 314,61 
Êàïèòàë
Óñòàâíûé êàïèòàë  150 000,00  150 000,00 
Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷åííûé êàïèòàë  32 320,10  32 320,10 
Ðåçåðâíûé ôîíä  21 000,00  17 150,00 
Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü  166 899,27  128 840,31 
Èòîãî êàïèòàë  370 219,37  328 310,41 
Èòîãî îáÿçàòåëüñòâà è êàïèòàë  546 537,82  466 625,02 

ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÈÁÛËÈ ÈËÈ ÓÁÛÒÊÅ È ÏÐÎ×ÅÌ ÑÎÂÎÊÓÏÍÎÌ ÄÎÕÎÄÅ
çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

 Ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 
31 äåêàáðÿ 

2020 ãîäà 2019 ãîäà 
Ïîäïèñíûå ïðåìèè, âñåãî  125 026,10  130 767,02 
Ïðåìèè ïî ïåðåñòðàõîâàíèþ  (81 068,72)  (80 843,60)
Èçìåíåíèå ðåçåðâà íåçàðàáîòàííûõ ïðåìèé  2 606,93  (10 325,54)
Èçìåíåíèå äîëè ïåðåñòðàõîâùèêà â ðåçåðâå íåçàðàáîòàííûõ ïðåìèé  (2 309,13)  6 979,96 
Çàðàáîòàííûå ïðåìèè, íåòòî  44 255,18  46 577,84 
Êîìèññèîííûé äîõîä  8 215,78  8 719,43 
Ïðî÷èå äîõîäû îò ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè  410,19  1 112,50 
Èòîãî äîõîäû îò ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè  52 881,15  56 409,77 
Ñòðàõîâûå âûïëàòû, âñåãî  (11 320,36)  (20 045,65)
Âîçìåùåíèÿ îò ïåðåñòðàõîâùèêîâ  6 221,05  9 007,14 
Âîçìåùåíèå îò ñòðàõîâàòåëåé  177,85  90,87 
Âîçìåùåíèå óáûòêîâ ñ âèíîâíîé ñòîðîíû  -  830,55 
Èçìåíåíèå ðåçåðâîâ óáûòêîâ  (29 024,49)  (28 410,39)
Èçìåíåíèå äîëè ïåðåñòðàõîâùèêà â ðåçåðâàõ óáûòêîâ  24 769,27  23 209,18 
Ñòðàõîâûå âûïëàòû, íåòòî  (9 176,68)  (15 318,30)
Èçìåíåíèå â ðåçåðâàõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ïîëèñîäåðæàòåëÿìè 
ïî íàêîïèòåëüíûì âèäàì ñòðàõîâàíèÿ  (68,90)  - 

Êîìèññèîííûå ðàñõîäû  (3 415,27)  (3 257,65)
Ðàñõîäû íà áåçíàäåæíûå äîëãè  (3 247,63)  (1 547,40)
Îáùèå è àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû  (28 761,68)  (27 393,42)
Èòîãî ðàñõîäû ïî ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè  (44 670,16)  (47 516,77)
Èòîãî ðåçóëüòàò ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè  8 210,99  8 893,00 
Ïðî÷èå ðàñõîäû  (750,41)  (1 265,05)
Äîõîäû/(óáûòêè) îò êóðñîâûõ ðàçíèö  25 540,36  (390,16)
Èíâåñòèöèîííûé äîõîä, âñåãî  20 333,79  19 552,07 
Èòîãî ïðèáûëü äî íàëîãîîáëîæåíèÿ  53 334,73  26 789,86 
Ðàñõîäû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü  (5 368,66)  (2 561,42)
Èòîãî ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ  47 966,07  24 228,44 
Ïðî÷èé ñîâîêóïíûé äîõîä -  - 
Èòîãî ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä  47 966,07  24 228,44 
Áàçîâàÿ ïðèáûëü/(óáûòîê) íà àêöèþ, ñîì  0,3198  0,1615 

Îò÷åò î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 
31 äåêàáðÿ

 2020 ãîäà  2019 ãîäà 
Îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
(à) Ñòðàõîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïðåìèè ïîëó÷åííûå  109 696,99  117 316,68 
Ïåðåñòðàõîâî÷íûå ïðåìèè îïëà÷åííûå  (60 007,33)  (57 766,48)
Èñêè îïëà÷åííûå  (11 517,40)  (19 738,21)
Âîçìåùåíèå îò ïåðåñòðàõîâùèêîâ è òðåòüèõ ëèö  1 966,63  5 202,13 
Âîçìåùåíèÿ îò òðåòüèõ ëèö  152,65  113,90 
Êîìèññèè âûïëà÷åííûå  (657,00)  (591,07)
×èñòûå äåíåæíûå ïîòîêè îò ñòðàõîâîé äåÿòåëüíîñòè  39 634,54  44 536,95 
(á) Ïðî÷àÿ îïåðàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Íàëîã íà ïðèáûëü îïëà÷åííûé  (5 242,76)  (1 000,00)
Îáùèå è àäìèíèñòðàòèâíûå ðàñõîäû îïëà÷åííûå  (32 945,06)  (31 645,19)
Ïðî÷èå îïåðàöèîííûå ïîñòóïëåíèÿ  (269,13)  (110,64)
×èñòûå äåíåæíûå ïîòîêè îò ïðî÷åé îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  (38 456,95)  (32 755,83)
Èòîãî äåíåæíûå ïîòîêè îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  1 177,59  11 781,12 
Èíâåñòèöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïðèîáðåòåíèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ  (27 465,81)  (17 472,61)
Âûáûòèå îñíîâíûõ ñðåäñòâ  203,68  20,19 
Ïðèîáðåòåíèå èíâåñòèöèé  (71 231,29)  (76 815,42)
Ïîñòóïëåíèÿ îò âûáûòèÿ èíâåñòèöèé  64 219,64  93 282,79 
Ïîëó÷åííûå ïðîöåíòû  16 917,28  18 996,19 
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîëó÷åíèåì èíâåñòèöèîííîãî äîõîäà  (1 183,90)  (845,37)
Èòîãî äåíåæíûå ïîòîêè îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè  (18 540,40)  17 165,77 
Ôèíàíñîâàÿ äåÿòåëüíîñòü
Äèâèäåíäû âûïëà÷åííûå  (6 057,11)  (6 854,55)
Èòîãî äåíåæíûå ïîòîêè îò ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè  (6 057,11)  (6 854,55)
Âëèÿíèå èçìåíåíèé âàëþòíûõ êóðñîâ  6 094,57  (41,45)
×èñòûé äåíåæíûé ïîòîê  (17 325,35)  22 050,89 
Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà íà÷àëî ãîäà  47 878,63  25 827,74 
Äåíåæíûå ñðåäñòâà íà êîíåö ãîäà  30 553,28  47 878,63 

Îò÷åò îá èçìåíåíèÿõ â ñîáñòâåííîì êàïèòàëå
çà ãîä, çàêîí÷èâøèéñÿ 31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

Óñòàâíûé 
êàïèòàë

Äîïîëíè-
òåëüíî 

îïëà÷åííûé 
êàïèòàë

Ðåçåðâ-
íûé 

ôîíä

Íåðàñïðå-
äåëåííàÿ 
ïðèáûëü

Èòîãî

31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà  150 000,00  32 320,10  11 150,00  117 819,60  311 289,70 
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîçäàíèå ðå-
çåðâíûõ ôîíäîâ

 6 000,00  (6 000,00)  - 

Ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä  24 228,44  24 228,44 
Íà÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ  (7 207,73)  (7 207,73)
31 äåêàáðÿ 2019 ãîäà  150 000,00  32 320,10  17 150,00  128 840,31  328 310,41 
Îò÷èñëåíèÿ íà ñîçäàíèå ðå-
çåðâíûõ ôîíäîâ

 3 850,00  (3 850,00)  - 

Ñîâîêóïíûé äîõîä çà ïåðèîä  47 966,07  47 966,07 
Íà÷èñëåíèå äèâèäåíäîâ  (6 057,11)  (6 057,11)
31 äåêàáðÿ 2020 ãîäà  150 000,00  32 320,10  21 000,00  166 899,27  370 219,37 



ОО МКА 
«Ырыс Кенчи-кредит» 

îáúÿâëÿåò î ñâî¸ì 
çàêðûòèè. 

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ 
â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ 
ïî àäðåñó: ã.Òîêìîê, 

óë.Ëåíèíà ¹389. Í-73

ИП ВОЛКОВА ГАЛИНА 
ПЕТРОВНА

ИНН 11907196500121, 
ИГР 115945, ОКПО 29171067 

(от 17.06.2015 г.) 

îáúÿâëÿåò î ñâî¸ì 
ëèêâèäàöèè. 

Òåë.: 
(0500) 10-67-02. 

Ï/Ï-184

ЖОГОЛДУ

УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. 
àêòà ¹171440 íà èìÿ 

Äåðíîâîé Ãàëèíû 
Âèêòîðîâíû ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-75

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà 
î ïðàâå ÷àñòíîé 

ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) ¹0002099  íà èìÿ 
Ñóëàéìàíîâà Êàíàòáåêà 

Äóéøåáåêîâè÷à 
2-03-12-0001-0170 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ï/Ï-184

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè 
ÈÏ Àñðàíêóëîâà Àíàðà 
Ìàðàòîâíà êîä ÎÊÏÎ 

27488797 ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-77

Äîñìóõàìáåòîâà 
Ãóëüíàçèê 

Äîñìóõàìáåòîâíàãà 
òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿íº 

æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ê¿áºë¿ã¿ ¹7-08-05-0008-
04-01, 7-08-05-0008-04-02 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Í-79

2021-жылдын  24-декабры20
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Специальный администратор ОсОО 
«Terem ПЭЙ» (Терем ПЭЙ)» - банкрот

ïðîâîäèòü àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ 
àêòèâîâ äîëæíèêà ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 25%. 

ÍÀ ÀÓÊÖÈÎÍ ÂÛÑÒÀÂËßÞÒÑß:

¹ 
ëîòà Íàèìåíîâàíèå Ñòàðòîâàÿ 

öåíà (ñîì) Ñîñòîÿíèå 

1 Áëîê îáðàáîòêè äàííûõ ÍÐ  
PROLIANT DL360 G7 8-BAY 
SERVER â êîëè÷åñòâå 2 øòóêè 

116342,0 Íîâûå 

2 Ñ÷åòíûé àïïàðàò Megner75 11250,0 á/ó 

3 ÌÔÓ Canon MF3010 11475,0 á/ó 

4 Íîóòáóê Dell 18000,0 á/ó 

5 Âèäåîêàìåðû â êîëè÷åñòâå 4 øòóê 17048,0 á/ó 

6 Ñòóë ìÿãêèé 2 øòóêè 1830,0 á/ó 

Îòêðûòûé àóêöèîí ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ àêòèâîâ 
ñîñòîèòñÿ â 11.00 ÷àñîâ 11 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 
óë.Ë.Òîëñòîãî, 100. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ 
åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó äî 
16.00 ÷àñîâ 10 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ 
ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó çà ëîò èëè ïîä ëîò. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (0702) 80-80-11.  Í-74

Кемин районунун Кичи-Кемин 
айыл єкмєтїнїн 

ВАЗ-21074 2006-ЖЫЛЫ ЧЫККАН АВТОУНААСЫ 
АУКЦИОН АРКЫЛУУ САТЫЛАТ. 

Àóêöèîí 28.01.2022-æûëû ñààò 10.00äº ºòêºð¿ëºò. 

Áàéëàíûø òåë.: (03135) 7-04-47. Í-76

ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

сообщает о проведении внеочередного Съезда Федерация 
Шахмат Кыргызской Республики 

(далее – Объединительный Съезд)

- Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà: 30 ÿíâàðÿ 2022 
ãîäà.

- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà: ÊÐ, ã. Áèøêåê, 
óë. 7 àïðåëÿ, 2, Ðåñòîðàí «Premier expo event hall».

- Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà: 14.00 ÷àñîâ.
- Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â 

çàñåäàíèè Îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà: 13.00 ÷àñîâ 30 ÿíâàðÿ 
2022 ã.

×ëåíàì Ôåäåðàöèè, ó÷àñòâóþùèì â çàñåäàíèè Îáúåäèíèòåëü-
íîãî ñúåçäà íåîáõîäèìî ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò (èäåíòèôèêàöèîííóþ êàðòó)/îáùåãðàæäàíñ-
êèé ïàñïîðò/âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå) è êâèòàíöèþ îá îïëàòå 
÷ëåíñêîãî âçíîñà. 

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ Ñúåçäà.
2. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ïîäñ÷åòó ãîëîñîâ.
3. Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå Ïðåçèäåíòà çà 

ïåðèîä ñ 20.12.2021 ã. ïî 29.01.2022 ã. è ïðåäñòàâëåíèå Ïëàíà 
ðàçâèòèÿ Ôåäåðàöèè íà 5 ëåò.

4. Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà Ôåäåðàöèè â íîâîé ðåäàêöèè.
5. Îá èçáðàíèè Ïðåçèäåíòà Ôåäåðàöèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà íà 2022 ã.
7. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Ôåäåðàöèè.
8. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Ôåäåðàöèè.
9. Îá èçìåíåíèè þðèäè÷åñêîãî àäðåñà.
10. Î ïåðåðåãèñòðàöèè Ôåäåðàöèè.
11. Ðàçíîå.

 Ðàçìåð ÷ëåíñêèõ âçíîñîâ ñîñòàâëÿåò 300 ñîì. Îïëàòó ìîæíî 
ïðîèçâåñòè íà ñ÷åò Ôåäåðàöèè, óêàçàííûé íà ñàéòå Ôåäåðàöèè 
www.chessfederation.kg c 29 äåêàáðÿ 2021 ã.

 Ñ ïðîåêòîì Óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè ìîæíî îçíàêîìèòñÿ íà 
ñàéòå Ôåäåðàöèè: www.chessfederation.kg â ôîðìàòå PDF. Íà 
âñåõ äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ îò èìåíè Ôåäåðàöèè äîëæ-
íà áûòü ïðîñòàâëåíà ïîäïèñü èçáðàííîãî íà î÷åðåäíîì Ñúåç-
äå Ôåäåðàöèè îò 19 äåêàáðÿ 2021 ã. Ïðåçèäåíòà ÔØÊÐ– Òîëü-
áàåâà Á.Ë. 

 Êàíäèäàòàì â Ïðåçèäåíòû Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå â ÔØÊÐ äî 20 ÿíâàðÿ 2022 ã., ïî àäðåñó: ÊÐ, ã. Áèø-
êåê, óë. Þíóñàëèåâà, 118 èëè e-mail: chessfedkg@gmail.
com. Ôîðìà çàÿâëåíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòå Ôåäåðàöèè                         
www.chessfederation.kg c 29 äåêàáðÿ 2021 ã.

 Ëèöó, ó÷àñòâóþùåìó â çàñåäàíèè Îáúåäèíèòåëüíîãî Ñúåçäà îò 
èìåíè ÷ëåíà Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò èëè èíîé 
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, à òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.    

 Ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ äîïîëíèòåëüíûõ âîïðîñîâ â ïîâåñò-
êó äíÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî 20 ÿíâàðÿ 2022 ã. ïî àäðåñó: ÊÐ, ã.Áèø-
êåê, óë. Þíóñàëèåâà, 118, èëè e-mail: chessfedkg@gmail.com

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê +996 (777) 44-24-00, 
e-mail: chessfedkg@gmail.com Ï/Ï-184

«ШАТЕР» ААК 
акционерлердин жылдык кезексиз чакырылган 

чогулушун єткєрє тургандыгы жєнїндє 
кабарлайт.

- ªòêºð¿ëº òóðãàí æåðè: Áèøêåê øààðû, Ìîñê-
âà êº÷ºñ¿, 172; 

- ×îãóëóø ºòêºð¿ëº òóðãàí ê¿í¿: 2022-æûëäûí 
18-ÿíâàðû;

- ªòêºð¿¿ óáàêòûñû: ñààò 11.00äº;
- Êàòòîîíóí áàøòàëûøû: ñààò 10.00äº. 

Ê¯Í ÒÀÐÒÈÁÈ: 

1. Êîîìäóí óñòàâäûê êàïèòàëûíûí ºë÷ºì¿í êº-
áºéò¿¿.

2. Êîîìäóí þðèäèêàëûê äàðåãèí àëìàøòûðóó æº-
í¿íäºã¿ ÷å÷èì êàáûë àëóó.

3. Êîîìäóí óñòàâûíûí æà¢û ðåäàêöèÿñûí áåêè-
ò¿¿.

4. Êîîìäóí áàøêû äèðåêòîðóí øàéëîî.
5. Êîîìäóí òåêøåð¿¿÷¿ñ¿í øàéëîî.
6. Êîîìäó êàéðà êàòòîî æºí¿íäº ÷å÷èì êàáûë 

àëóó.

Àêöèîíåðäèê ÷îãóëóøêà êàòûøóó ¿÷¿í àêöèî-
íåðëåðäèí ðååñòðèí æàáóó ê¿í¿ – 2021-æûëäûí 
28-äåêàáðû.

×îãóëóøòó ºòêºð¿¿ãº äàÿðäûê êºð¿¿ áîþí÷à àê-
öèîíåðëåðãå ñóíóøòàëãàí ìàòåðèàëäàð ìåíåí æó-
ìóø ê¿íäºð¿ ñààò 9.00äºí 15.00ãº ÷åéèí “Øàòåð” 
ÀÀÊäàí Áèøêåê øààðû, Àììîñîâ êº÷ºñ¿, 56 äà-
ðåãèíåí òààíûøóóãà áîëîò..

Ýñêåðò¿¿: Àêöèîíåðëåðäèí ïàñïîðòó, àë ýìè àê-
öèîíåðëåðäèí ºê¿ëäºð¿íäº èøåíèì êàò æàíà ïàñ-
ïîðòó áîëóóãà òèéèø.

ОАО «ШАТЕР»
сообщает о проведении 

внеочередного общего собрания 
акционеров.

- Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Áèøêåê, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 
172; 

- Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18 ÿíâàðÿ                    
2022 ãîäà; 

- Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00 ÷àñîâ; 
- Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10.00 ÷àñîâ.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:

1. Óâåëè÷åíèå ðàçìåðà óñòàâíîãî êàïèòàëà Îá-
ùåñòâà.

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ñìåíå þðèäè÷åñêîãî àä-
ðåñà Îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàê-
öèè.

4. Âûáîðû Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà.
5. Âûáîðû ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
6. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïåðåðåãèñòðàöèè Îáùåñò-

âà.

Äàòà çàêðûòèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 28 äåêàáðÿ 2021 ã.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ 
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ÎÀÎ «Øàòåð» â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 15.00 ÷. ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê,                  
óë.Àììîñîâà, 56. 

Ïðèìå÷àíèå: Àêöèîíåðàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò, à ïðåäñòàâèòåëÿì àêöèîíåðîâ-äîâåðåí-
íîñòü è ïàñïîðò.

Ñ/Î-376

Кыргыз эли орду толгус 
оор жоготууга учурады.

2021-жылдын 22-декабрын-
да Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик ишмери Эсен-
бек Дуйшеев 80 жаш кура-
гында узакка созулган оору-
дан дїйнє салды.

Эсенбек Дуйшеев 1941-жы-
лы 22-июнда Бакай-Ата ра-
йонунун Ынтымак айылын-
да туулган.

1963-жылы Кыргыз айыл 
чарба институтун, 1984-жы-
лы Алма-Ата шаарындагы 
Жогорку партиялык мекте-
бин бїтїргєн. КПСС мїчєсї 
(1965-1991-ж.ж.)

Эмгек жолун 1963-жылы 
Ленинполь районунун Кали-
нин атындагы колхоздо меха-
ник, башкы инженер болуп 
баштаган.

1966-жылы «Айыл чарба 
техника» бирикмесинде баш-
каруучу.

1975-1979-жылдары Кыр-
гызстан айыл чарба министр-
лигинин механизациялаш-
тыруу жана электрлешти-
рїї башкы башкармалыгы-
нын начальниги болуп эм-
гектенген.

1979-1980-жылдары Кыр-
гыз ССРинин Иш башкар-
малыгынын айыл, суу чар-
ба, даярдоо жана суу куру-
луш бєлїмїнїн башчысы, 
1980-1985-жылдары Кыр-
гызстан коммунисттик пар-
тиясынын Ысык-Кєл район-
дук комитетинин биринчи 
катчысы, 1985-1988-жылда-
ры Кыргызстан коммунист-
тик партиясынын Талас об-
лустук комитетинин биринчи 
катчысы, 1988-1990-жылда-
ры Кыргыз ССРинин Мамле-
кеттик айыл чарба єнєр жай 
комплексинин тєрагасы-
нын биринчи орун басары, 

1990-1991-жылдары Кыргыз 
ССРинин Министрлер Сове-
тинин Тєрагасынын биринчи 
орун басары — Кыргыз мам-
лекеттик агроєнєр жай жана 
азык-тїлїк комитетинин тє-
рагасы, 1991-1992-жылдары 
Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик катчысы кыз-
матында эмгектенген.

1985-1992-жылдары Кыр-
гыз Республикасынын Жо-
горку Кеўешинин депутаты;

1989-1990-жылдары КПСС 
БК Контролдоо Комитетинин 
Президиумунун мїчєсї. 

1991-жылы Кыргыз Респуб-
ликасынын Президенттигине 
талапкер.

«Эмгек Кызыл Туу» орде-
нинин ээси.

Кыргыз элинин чыгаан 
уулу, коомчулукта єзїнїн 
кайталангыс эмгеги менен 
элдин калыў катмарына таа-
нымал болгон ишмер Эсен-
бек Дуйшеевдин жаркын эле-
си кыргыз элинин эсинде тї-
бєлїк сакталат.

Маркумдун туугандарына 
жана жакындарына кєўїл ай-
тып, аза кайгысын теў бєлї-
шєбїз.

Эсенбек ДУЙШЕЕВ

С.Н.Жапаров, А.У.Жапаров, А.К.Касымалиева, 
С. С.Касмамбетов, А.О.Кожошев, А.К.Аалиев, 
Э.Ж.Байсалов, К.К.Ташиев, А.С.Джаныбеков, 
А.К.Бакетаев, Р.А.Казакбаев, У.О.Ниязбеков, 

А.Б.Баетов, А.К.Жаманкулов, Д.Дж.Бекмурзаев, 
Б.Н.Нарбеков, Д.А.Кенекеев, А.Ф.Мукашев, Н.Т.Шерипов, 

М.К.Байдылдаев, Ж.А.Акималиев, И.Р.Айдаралиев, 
Т.Н.Беков, К.А.Асанов, Д.Б.Кенжебаев, А.Т.Сокеев, 

А.Д.Тен.



ОсОО «Тридас Милк»
îáúÿâëÿåò î ñâîåì 

çàêðûòèè. 

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ 
â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 

óë.Ðîñòîâñêàÿ, 6, òåë.: 
(0705) 17-00-70. Í-68

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

ªçãºí ðàéîíóíóí Êóðøàá 
àéûëûíûí òóðãóíó 

Òóìàêîâ Òûíûøêà òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 

¹90078 (23.10.2006-æûëû 
áåðèëãåí) æîãîëãîíäóãóíà 

áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 
äåï òàáûëñûí.

Ï/Ï-411

ªçãºí øààðûíûí òóðãóíó 
Àáàáàêèðîâà Ñàëèìàõàíãà 

òààíäûê Êûéìûëñûç 
ì¿ëêò¿ ñàòóó æàíà 

ñàòûï àëóó æºí¿íäº 
êåëèøèìè (03.03.2020-æ.) 
æàíà ìàìëåêåòòèê àêò 

× ¹363997 æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-872

ªçãºí ðàéîíóíóí 
Øîðî-Áàøàò àéûëûíûí 

òóðãóíó Îìîðêóëîâ Æàïàð 
Ïàðìàíîâè÷êå òààíäûê 
æåð ¿ë¿ø¿í¿í ê¿áºë¿ã¿ 
¹14573 (23.02.1999-æ.á.) 

æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-535

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè 
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 

(äîëè) (11.02.2015 ã.) 
ñåðèÿ ¹0063947 íà èìÿ 

Àéòìàãîìåòîâà Áîãîíáàÿ 
Ñàðñåíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-69

Æåêå èøêåð Àòàøïàåâ 
Òåìèðáåê Èñëàíîâè÷òèí 

íààìûíäàãû Ò¿ï ðàéîíóíóí 
ìàìëåêåòòèê ñàëûê 

áàøêàðìàëûãû òàðàáûíàí 
10.02.2006-æûëû áåðèëãåí 

êîä ÎÊÏÎ 23854785 
ÈÍÍ 20912196000360 

ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà
 áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí.
Ï/Ï-796

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î 
ãîñóäàðñòâåííîé 

ðåãèñòðàöèè èíäèâèäóàëüíîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 

ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 
03392244 ÈÍÍ 22310198400175, 
ÎÊÏÎ 30222614 íà èìÿ Ñåðêîâà 
Ïàâåëà Âàëåðüåâè÷à ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-70

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå 

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè íà 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äîëè) 

¹93 (îò 24.07.1998 ã.) íà 
èìÿ Ìîèñååâà Âèíèàìèíà 

Íèêîëàåâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-71

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ñåðèÿ ×ÒÐ 

22804992 ðåãèñòðàöèîííûé 
íîìåð 85483, ÈÍÍ 

21912196700422 ×Ï íà èìÿ 
Àáäðàèìîâà Àìàìáåêà 

Ìûéñàêóíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-72

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîé 

äîëè ×-Ï ¹1933 ðåã. ¹160 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 

ðàéîííûì óïðàâëåíèÿì ïî 
çåìëåóñòðîéñòâó íà èìÿ 

Àáäðàèìîâà Ìèñàêûíà ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Í-72

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ñåðèÿ 

22804992 ðåãèñòðàöèîííûé 
íîìåð 86825 ÈÍÍ 

21912196700422 íà èìÿ 
Àáäðàèìîâà Àìàìáåêà 

Ìûéñàêóíîâè÷à ñ÷èòàòü 
íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-72

Àáäóðàõìàíàõóíîâ Àáäóðàèìæàíãà òààíäûê 
Áàçàð-Êîðãîí ðàéîíóíóí Áàçàð-Êîðãîí àéûë ºêìºò¿íº 
êàðàøòóó Áàçàð-Êîðãîí àéûëûíäàãû æåð òèëêåñèíèí 

æåð ó÷àñòîãóíà áîëãîí æåêå ìåí÷èê óêóãó æºí¿íäº 
ìàìëåêåòòèê àêò (ñåðèÿñû × ¹0046355, êàòòàëãàí 

ê¿í¿ 04.04.2006-æûë, èäåíòèôèêàöèÿëûê êîäó 3-02-02-
0013-0108) æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó æàðàêñûç

 äåï òàáûëñûí. Ä-48

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ (АРИС)
ПРОЕКТ «ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ» (ППМС)

I. Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ), íàñ-
òîÿùèì ïîâòîðíî ïðèãëàøàåò êâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ïîçèöèþ «Ãëàâíûé ýêîíîìèñò» â ðàì-
êàõ ïðîåêòà «Ïîääåðæêè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ» (ÏÏÌÑ). 

Êàíäèäàò äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì 
êðèòåðèÿì è êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè áèçíåñà, ôèíàíñîâ, ýêîíîìè-
êè èëè ñìåæíûõ îáëàñòÿõ;

• Îïûò ðàçðàáîòêè èëè ïðîâåäåíèÿ ðûíî÷íûõ èññëåäîâàíèé;
• Îïûò îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëüíîé ïðèáûëüíîñòè ïðåäïðèÿ-

òèé è îöåíêè êà÷åñòâà áèçíåñ-ïëàíîâ;
• Íå ìåíåå 8 ëåò îïûòà ðàáîòû â ñôåðå ðàçâèòèÿ èñòî÷íèêîâ 

äîõîäà èëè ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà;
• Íå ìåíåå 8 ëåò îïûòà â ñôåðå öåïî÷êè ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè 

â àãðîïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå;
• Îïûò ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ, ïîâûøåíèå èõ ïîòåíöèàëà êàê 

ïðåäïðèíèìàòåëåé;
• Çíàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâ-

íûõ àêòîâ;
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå ðóññêèì è êûðãûçñêèì ÿçûêàìè, çíàíèå 

àíãëèéñêîãî ÿçûêà æåëàòåëüíî.
• Îïûò ðàáîòû ñ êîìïüþòåðîì, âêëþ÷àÿ îíëàéí-ïëàòôîðìû 

è äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå æåëàòåëüíî.

II. Îòáîð êîíñóëüòàíòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
ïðîöåäóðàìè, óñòàíîâëåííûìè â «Ðóêîâîäñòâî ïî Ðåãóëèðîâà-
íèþ Çàêóïêàìè Âñåìèðíîãî Áàíêà äëÿ Çàåìùèêîâ ÔÈÏ» (èþëü 
2016, ïåðåñìîòðåíî â íîÿáðå 2017 ã. è àâãóñòå 2018 ã.

III. Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/
àâòîðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ, íà ñàéòå 
ÀÐÈÑ www.aris.kg è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì îòáî-
ðå (ðåçþìå íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì íî-
ìåðà êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ïîçèöèè) äî 17.30 ÷àñîâ 7 ÿíâà-
ðÿ 2022 ãîäà.

IV. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå áóäóò 
ðàññìîòðåíû. Íà ñîáåñåäîâàíèå áóäóò ïðèãëàøåíû òîëüêî êâà-
ëèôèöèðîâàííûå êàíäèäàòû.

C/Î-372

Жолдубаев Атанбек 1958-жы-
лы Жаўы-Жол (азыркы Аксы) ра-
йонуна караштуу Аркыт айылын-
да туулган. 

1977-1979-жылдары Совет-
тик Армиянын катарында кыз-
мат єтєгєн. 1980-1983-жылдары 
Жалал-Абаддагы Зооветеринар-
дык техникумунда билим алган.

1985-1990-жылдары Кыргыз 
айыл чарба институтунун вете-
ринардык факультетинде окуп 
жогорку билимге ээ болгон. 
2002-2015-жылга дейре Аксы ра-
йондук ветеринардык башкарма-
лыкта жетекчи болуп иштеген. 
Андан бери ушул эле ветеринар-
дык башкармалыкта ага инспек-
тор болуп иштеп келген.

Мамлекетибизге кошкон салы-
мы їчїн ал “Айыл чарбасынын 
мыктысы” деген тєш белгиси, 
айыл жана суу чарба чарба ми-
нистрлигинин, райондук адми-
нистрациясынын бир нече жолку 
Ардак грамоталары менен сый-
ланган.

Аксы районунун 80-90-жыл-
дык боюнча юбилейлик тєш бел-
гилерине татыктуу болгон.

Эки уул, эки кыздын ардак-
туу атасы эле. Кїтїлбєгєн оору-
дан улам ушул жылдын 19-декаб-
рында каза болду. 

Атанбек Жолдубаевдин їй-
бїлєсїнє, анын туугандарына 
тереў кайгыруу менен кєўїл ай-
табыз. Маркумдун жаткан жери 
жайлуу, топурагы торко болсун.

Аксы райондук мамлекеттик ад-
министрациясы, Аксы райондук 
ветеринардык жана фитосанитар-
дык коопсуздук боюнча башкар-
малыгы.

ЖОЛДУБАЕВ Атанбек Жолдубаевич

Ï/Ï-003

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК БАНКЫ

БАШКА ТИЛГЕ КОТОРУУ КЫЗМАТ КЄРСЄТЇЇСЇН САТЫП 
АЛУУ БОЮНЧА  АЧЫК РЕСПУБЛИКАЛЫК СЫНАК ЄТКЄРЄТ.

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл 
алуу-єткєрїп берїї актысынын негизинде 2022-жылдын 
10-январында саат 17.00гє чейин Бишкек ш., Т.Їмєта-
лиев кєчєсї, 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg элект-
рондук почтасы аркылуу берилет.

Катышуучулар їчїн сынакка чейинки конференция 
2022-жылдын 5-январында саат 14.00дє Бишкек шаа-
ры, Т.Їмєталиев атындагы кєчє, 101 дареги боюнча єт-
кєрїлєт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен 
техникалык координаторго кайрылуу зарыл.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 14-январын-
да саат 14.00гє чейин Бишкек шаары, Чїй проспекти, 
168 дареги боюнча кабыл алынат.

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар 
каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-єткєрїп 
берїї актысынын негизинде сынак документтерин алган 
катышуучулардын сунуштары кабыл алынат.

Сынак боюнча сунуштар 2022-жылдын 14-январында 
саат 14.00дє Бишкек шаары, ТЇмєталиев кєчєсї, 101 
дареги боюнча каралат.

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312)                   
66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрон-
дук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрыл-
саўыздар болот.

Кыргызская Республика
Проект «Поддержки местных сообществ CASA-1000»

Дополнительное финансирование проекта
«Поддержки местных сообществ CASA-1000»

Разработка и создание анимационных видеороликов

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

1. Ïðàâèòåëüñòâî Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêè ïîëó÷èëî ñðåäñòâà îò 
Âñåìèðíîãî Áàíêà (ÂÁ) äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé è çàäà÷ ïðîåê-
òà CASA-1000 è åãî äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, è íàìå-
ðåâàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ÷àñòü ñðåäñòâ íà âûïëàòó ïî êîíòðàêòó, 
âñëåäñòâèå ÷åãî äàííûé Çàïðîñ íà Âûðàæåíèå Çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè áûë èçäàí.

2. Äàííûì Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ (ÀÐÈÑ) 
ïðèãëàøàåò ïðàâîìî÷íûå îðãàíèçàöèè âûðàçèòü ñâîé èíòåðåñ 
ïî ðàçðàáîòêå è ñîçäàíèþ àíèìàöèîííûõ âèäåîðîëèêîâ â ðàì-
êàõ ïðîåêòîâ «Ïîääåðæêè ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ CASA-1000» è 
åãî äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. 

 Êîìïàíèè, ïðîÿâèâøèå èíòåðåñ, äîëæíû ïðåäîñòàâèòü èíôîð-
ìàöèþ íà ðóññêîì ÿçûêå, ïîäòâåðæäàþùóþ êâàëèôèêàöèþ íà 
èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó (îñíîâíóþ èíôîðìà-
öèþ îá îðãàíèçàöèè è äîñüå, äåìîíñòðèðóþùèé îïûò ðàáîòû 
â òðåáóåìîé ñôåðå), ñîãëàñíî êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé. 
Ïîäðîáíîå îïèñàíèå êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé óêàçàíî 
â ïóíêòå V «Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ».

3. Êîìïàíèè áóäóò îòîáðàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîöåäóðàìè, óñòà-
íîâëåííûìè â ðóêîâîäñòâå ïî çàêóïêàì Âñåìèðíîãî Áàíêà îò 
èþëÿ 2016 ãîäà, ïåðåñìîòðåííîãî â íîÿáðå 2017 ãîäà è â ìàð-
òå 2018 ãîäà.

4. Çàèíòåðåñîâàííûå êîìïàíèè ìîãóò ïîëó÷èòü «Òåõíè÷åñêîå çà-
äàíèå», ãäå óêàçàíà ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î äàííîì çàäàíèè 
íà ñàéòå: www.aris.kg ïîñëå ðåãèñòðàöèé /àâòîðèçàöèè. Òàêæå 
ïèñüìà ñ âûðàæåíèåì çàèíòåðåñîâàííîñòè è ñîïðîâîäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè äîëæíû áûòü äîñòàâëåíû ïî àäðåñó, óêàçàí-
íîìó íèæå äî 16.00 (ìåñòíîãî âðåìåíè), 7 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà.

5. Àäðåñ: 720040 Êûðãûçñêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. Áèøêåê, óë. Áî-
êîíáàåâà, 102. Òåë.: +996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (âíóòð. 
167). e-mail: zakupki@aris.kg è iturdaliev@aris.kg (ñ êîïèåé 
íà mismailova@aris.kg). ÀÐÈÑ. Âíèìàíèþ Ñóïàíàëèåâà Á.Ò., 
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÀÐÈÑ.

Ликвидатор 
финансового 

кооператива кредитного 
союза «Миг-Нур» 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН ПО 
ПРОДАЖЕ АКТИВОВ

Лот №1 – Жилой дом с 
прилегающим земельным 

участком - 800 кв.м., 
с пристройками, 

расположенный по адресу: 
Ошская обл., Узгенский 
район, с/у Дон-Булак, 

с.Озгоруш, ул.Достук, 62, 
идентиф. код 5-06-03-1008-

0242. 

Стартовая цена: 1 417 000 
(один миллион четыреста 
семнадцать тысяч) сомов. 

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó ðàñïîëîæåíèÿ îáúåê-
òà 06.01.2022 ã. â 11.00 ÷à-
ñîâ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 
05.01.2022 ã. äî 16.00 ÷àñîâ. 

Ñïðàâêè ïî òåë.: 
(0772) 82-23-63. 

Í-67

22 декабря 2021 года внеочередная Конференция 
(Собрание) Бишкекского городского отделения 

политической партии «Эмгек Партиясы» приняло решение, 

считать недействительным решение Конференции (Собрания) 
Бишкекского городского отделения политической партии «Эмгек 

Партиясы» от 12 июня 2021 года в части, касающейся выдвижения 
кандидатом в депутаты в выборах депутатов Бишкекского городского 

кенеша назначенных на 11 июля 2021 года Асанбердиева Назир 
Медетбековича и оснований принятия решения политической 
партией «Эмгек Партиясы» в части выдвижения Асанбердиева 

Назир Медетбековича кандидатом в депутаты в выборах депутатов 
Бишкекского городского кенеша. 

Существенный факт о переизбрание Председателя Правления

ОАО «КЫРГЫЗНЕФТЕГАЗ»: 
1. 22 äåêàáðÿ 2021 ãîäà Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ íà çàñåäàíèè áûëî 

ïðèíÿòî ðåøåíèå «Ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç» Òóðãóíáàåâà Ì.Æ. ïî ñîáñòâåí-
íîìó æåëàíèþ, ñîãëàñíî ïîäàííîìó çàÿâëåíèþ îò 22.12.2021 ã.»

2. Òàêæå Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå íà âàêàíòíîå 
ìåñòî «Èçáðàòü Íèøàíîâà Íóðãàçû Íóðëàíîâè÷à  íà äîëæ-
íîñòü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ «Êûðãûçíåôòåãàç» ñ 23 
äåêàáðÿ 2021 ãîäà ñðîêîì íà 1 ãîä».

Ñ-375

Ñ/Î-374

Ñ-773

2021-жылдын  24-декабры 21
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий гезити



erkintoo@mail.gov.kg

Èíäåêñè: 68451
Áèçäèí äàðåãèáèç:

Бишкек шаары, 720040,
Абдумомунов кєчєсї, 193.

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

Башкы редактор
АЛЕНОВ
Бахпурбек

Абдыкарович

Êàáûëäàìà
62-38-75

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

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

Коммерциялык директор

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

     (0773) 11-75-87

Жооптуу катчы
КУЛАТАЕВА Бактыгїл - 62-38-71

Бєлїмдєр:
Саясат 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 ¹1250. Íóñêàñû 4463

Áàñóóãà 23.12.2021-æ. ñààò 19.00äº áåðèëäè

Ñàòûê êåëèøèì áààäà

 ´ Юстиция министрлигинен 
берилген катталуу кїбєлїгї №592

Жумасына эки ирет:
шейшемби, жума 

кїндєрї чыгат.

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (АРИС)
Проект «Третий проект сельских инвестиций»,

финансируемый Всемирным Банком

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ПОЗИЦИИ:
СПЕЦИАЛИСТ ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ

Ìèíèìàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:

• Óñïåøíûé îïûò âûïîëíåíèÿ äîáðîñîâåñòíîé è îòâåòñòâåííîé 
ðàáîòû

• Âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïðåäïî÷òèòåëüíî â îáëàñòè ñîöèîëîãèè, 
ýêîíîìèêè);

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

• Îïûò â ïîäãîòîâêå àíàëèòè÷åñêèõ îò÷åòîâ;
• Îïûò ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé è íàâûêè àíàëèçà äàííûõ (áà-

çîâûõ èññëåäîâàíèé è îöåíîê âîçäåéñòâèÿ);
• Îïûò ðàáîòû ñ áàçàìè äàííûõ (Excel, SPSS);
• Ñâîáîäíîå âëàäåíèå êûðãûçñêèì è ðóññêèì ÿçûêàìè (ïèñüìåí-

íî è óñòíî);
• Çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì;
• Íàâûêè ðàáîòû íà êîìïüþòåðå ñ ïàêåòîì ïðîãðàìì Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point, e-mail).

Çàèíòåðåñîâàííûå êàíäèäàòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ/àâòî-
ðèçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå Êàíäèäàòà íà âàêàíñèþ (ðåçþìå íà ðóññêîì 
è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ñ óêàçàíèåì êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû), íà ñàéòå ÀÐÈÑ è ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â äàííîì 
îòáîðå äî 18.00 ÷àñîâ 5 ÿíâàðÿ 2022 ã.

 
Àãåíòñòâî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèðîâàíèÿ ñîîáùåñòâ Êûðãûçñ-

êîé Ðåñïóáëèêè 720040, ã. Áèøêåê, óë. Áîêîíáàåâà, 102, êàáèíåò 
¹11, òåë.: + 996 (312) 62-07-52, 30-18-05 (äîá. 118), ôàêñ: + 996 
(312) 62-47-48, e-mail: zakupki@aris.kg

“Эркин-Тоо” гезитинин эм-
гек жамааты гезиттин кыз-
маткери Мамат Єсєровго бир 
тууган эжеси 

Калбї ЄСЄРОВАнын 
дїйнєдєн кайткандыгына 
байланыштуу тереў кайгы-
руу менен кєўїл айтышат, 
аза кайгысын теў бєлїшєт.

ФРУНЗЕНСКОЕ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на право аренды земель лесного фонда для пользование 
лесом в культурно-оздоровительных, рекреационных 

и туристических целях, для осуществления 
воспроизводство лесных ресурсов, земледелие и для 

использование водоемов. 

Земли находятся в Аламудунском лесничестве Фрунзенского 
лесхоза в кв. №8; выделы: 47; 48; 49; в кв. №9, выделы:  4; 11, 

в кв. №10, выделы: 1; 15; 16; 19; 20; 21, в кв. №11, выделы: 
21; 22; 23, в кв. №12, выделы; 1-51, в кв. №13, выделы: 1-70, 

в кв. №14, выд.: 1, 2, 3, в кв. №15, выд: 10; 11; 12; 35, и в 
Сокулукском лесничестве в кв. №1, выделы: 1-25, в кв. №2, 

выделы: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, 12; 28, 29,  и в кв. №3, 
выделы: 7; 8; 9; 12; 13; 16; 23; 28.

Çàÿâêè è êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 24 ÿíâàðÿ 
2022 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, óë.Ìàéðàì, 69, Ôðóíçåíñêîå ëåñ-
íîå õîçÿéñòâî.

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 24 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà, ã.Áèø-
êåê, óë.Ìàéðàì, 69.

Òåë.: (0772) 57-27-83.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая Металлобаза»

сообщает об окончании размещения пятого выпуска облигаций, 
внесенных в Единый государственный реестр ценных бумаг в 

Кыргызской Республике 1 июня 2021 года. Отчет об итогах 
пятого выпуска и размещения облигаций зарегистрирован 

Службой регулирования и надзора за финансовым рынком при 
Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики 

17 декабря 2021 г.

• Äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ - 29 îêòÿáðÿ 2021 ãîäà;
• Êîëè÷åñòâî âûïóùåííûõ îáëèãàöèé - 100 000 øòóê;
• Êîëè÷åñòâî ðàçìåùåííûõ îáëèãàöèé - 100 000 øòóê;
• Îáùàÿ ñóììà ïÿòîé ýìèññèè îáëèãàöèé, ïðèçíàííîé ñîñòîÿâ-

øåéñÿ - 100 000 000 ñîì.

ЖОГОЛДУ
УТЕРЯ

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà 

î ïðàâå áåññðî÷íîãî 
(áåç óêàçàíèÿ ñðîêà) 

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì 
ó÷àñòêîì çà ¹0003859 (îò 

23.05.2003 ã.) íà èìÿ ÃÏ 
«ÍÊ «Êûðãûç òåìèð æîëó» 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
Ñ/Î-370

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé ×Ï ¹1523 peã. ¹75 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 

ïî çåìëåóñòðîéñòâó 
íà èìÿ Êóëáàëäèåâà 
Êà÷êûíà ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-51

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà ÈÏ 

(îò 15.05.12 ã.) ñåðèè ÍÃÏ, 
êîä ÎÊÏÎ 27833254 íà èìÿ 

Ìîëäàëèåâà Àëìàçáåêà 
Ìóðçàêàíîâè÷à ïðîæèâàþùåãî 

ïî àäðåñó: ñ.Àëåêñàíäðîâêà, 
óë.Âîñòî÷íàÿ, 19 ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-47

Áàëêûáåêîâà Âåíåðà 
Æåòêèí÷åêîâíàãà 

òèåøåë¿¿ æåð 
ó÷àñòîãóí óáàêòûëóó 

ïàéäàëàíóó 
óêóãóíà áåðèëãåí 
ê¿áºë¿ã¿ Â 058069 
æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï 

òàáûëñûí. 
Í-50

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ñâèäåòåëüñòâà 
ÈÍÍ 10106198401599, êîä ÎÊÏÎ 29594629 
ÈÏ Äæóìàøîâîé Íàðãèçû Òîëîñóíîâíû 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Í-62

Â ñâÿçè ñ óòåðåé ãîñ. àêòà ¹4777309 
(îò 21.06.2018 ã.) íà èìÿ Áåéøååâà 

Êàáûëáåêà Ñàáèòàêóíîâè÷à 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. 

Í-56

Îñìîíîâà Áàêòûêàí Àòòîêóðîâíàãà òèåøåë¿¿ 
(11.02.2009-æ.) ¹189 êàòòîîäîí ºòêºð¿ëãºí 

¹0069278 æåð ó÷àñòîãóíà (¿ë¿ø¿íº) æåêå ìåí÷èê 
óêóãó æºí¿íäº ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Í-44

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî 
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíîé 

äîëåé ×Ï ¹1512 peã. ¹64 
âûäàííîå Ïàíôèëîâñêèì 
ðàéîííûì óïðàâëåíèåì 

ïî çåìëåóñòðîéñòâó 
íà èìÿ Àñàíêóëîâîé 
Êàíûìêóë ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. Í-52

Â ñâÿçè ñ óòåðåé 
ãîñóäàðñòâåííîãî àêòà ñåðèè 

Á ¹014098 íà çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé 

ïîä ïðîåêòèðîâàíèå 
è ñòðîèòåëüñòâî 

îòêðûòîãî ôóòáîëüíîãî 
ïîëÿ, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: ã.Áèøêåê, 

æ/ì Àê-Îðãî, óë.Àøàð, 
çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ÁÃÓ 

ïî ÇÐÏÍÈ çà ¹2012/8947 
îò 17.12.2012 ã. ñ÷èòàòü 

íåäåéñòâèòåëüíûì. 
Ñ-780

Æàëàë-Àáàä îáëóñóíóí 
Òîêòîãóë ðàéîíóíóí 

×îëïîí-Àòà àéûë 
ºêìºò¿í¿í òóðãóíó Êàéûïîâ 
Áàãûíäûê Áåêìóðàòîâè÷êå 

òèåøåë¿¿ æåð ¿ë¿ø¿í¿í 
ê¿áºë¿ã¿ ñåðèÿñû Ò-1-
1/32 (12.08.1992-æûë) 

æîãîëãîíäóãóíà áàéëàíûøòóó 
æàðàêñûç äåï òàáûëñûí. 

Ï/Ï-905

Í-49

C/Î-371

Ñ-48

Áîðáèåâ Òààëàéáåêêå 
òèåøåë¿¿ (11.04.1996-æ.) 

¹8324 æåð ¿ë¿ø¿íºí 
ïàéäàëàíóóãà óêóê áåð¿¿÷¿ 
ê¿áºë¿ã¿ æîãîëãîíäóãóíà 
áàéëàíûøòóó æàðàêñûç 

äåï òàáûëñûí. 
Í-44

Подразделение службы судебных исполнителей 
Жайылского района

ОБЪЯВЛЯЕТ ПЕРВИЧНЫЙ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
на недвижимое имущество

- жилой дом, общей площадью - 127,6 кв.м., жилой 
площадью - 98 кв.м., с надворными постройками, 
расположенный на земельном участке мерою - 746,0 кв.м., 
находящийся по адресу: Чуйская область, Жайылский 
район, г.Кара-Балта, ул.К.Маркса №92 (ранее 
90), идентификационный код 7-03-13-0002-0370, 
принадлежащий Карымшакову Закиру Темирбековичу на 
праве частной собственности на основании договора купли-
продажи №22447 от 19 ноября 2018 года, Государственного 
акта о праве частной собственности на земельный участок 
серии Ч №103131 от 29 августа 2007 года, определив 
начальную продажную стоимость заложенного имущества в 
сумме 1 443 734 сом.

Òîðã ñîñòîèòñÿ 28 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ×óéñ-
êàÿ îáëàñòü, Æàéûëñêèé ðàéîí, ã.Êàðà-Áàëòà, óë.Ê.Ìàðêñà ¹92 
(ðàíåå 90). 

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè 5% ãàðàíòèéíîãî âçíîñà 
íà ëèöåâîé ñ÷åò ¹44030662100000207 ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà.

Ó÷àñòíèê âûèãðàâøèé îòêðûòûé àóêöèîí, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè 
äíåé âíåñòè íà ëèöåâîé ñ÷åò ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî ðàéîíà ïîêóïíóþ 
öåíó çà âû÷åòîì ñóììû ãàðàíòèéíîãî âçíîñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â ÏÑÑÈ Æàéûëñêîãî 
ðàéîíà, êàá. ¹14, ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ 

Æåíèøáåêîâó À.Æ., òåë.: (0997) 22-20-05. Ñ-734

Судебный исполнитель ПССИ Свердловского 
района г.Бишкек Азыков К.С.

ОБЪЯВЛЯЕТ ВТОРИЧНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ ТОРГИ 
на заложенное имущество

- жилой дом (земля и строение), находящиеся по адресу: 
г.Бишкек, ул.Андижанская, дом 15а, идентификационный 
код 1-03-01-0004-0245, принадлежащей на праве 
собственности Саматовой Рано Молдобаевне.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 31 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî ñòàðòîâîé 
öåíå 2 425 000 (äâà ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) 
ñîì, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà.

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

Äåïîçèòíûé ñ÷åò ÏÑÑÈ Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê ÁÈÊ 440001, 
ð/ñ÷åò 4402042100000489 Áàíê Öåíòðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ÌÔ ÊÐ, 
êîä ïëàòåæà 14511900.

Îáðàùàòüñÿ ñóäåáíîìó èñïîëíèòåëþ ÏÑÑÈ 
Ñâåðäëîâñêîãî ðàéîíà ã.Áèøêåê Àçûêîâó Êàíûáåêó 

Ñàéûðáåêîâè÷ó ïî òåëåôîíó: (0500) 09-39-39. Í-61

ЖАЙЫЛ РАЙОНУНУН САКБНЫН СОТ АТКАРУУЧУСУ

Жайыл районунун Моўолдор айылындагы контур 397де 
жайгашкан кїрєєдєгї сарайды жана малчы жашаган їйдї 
ачык аукцион формасында сарай 1 247 000 (бир миллион 
эки жїз кырк жети миў) сом жана їй 146 000 (бир жїз 
кырк алты миў) сом баштапкы наркы (старттык) менен 
экинчи жолу тооруктарды єткєрїї жєнїндє кабарлайт.

Òîîðóê 25.01.2022-æûëû ñààò 11.00äº æîãîðóäà êºðñºò¿ëãºí äà-
ðåêòå ºòºò.

Òîîðóêêà êàòûøóó ¿÷¿í ì¿ëêò¿í áàøòàïêû íàðêûíûí 5% ºë÷ºì¿í-
äº Æàéûë ðàéîíóíóí ñîò àòêàðóó÷óëàðäûí ¹4403062100000207 äå-
ïîçèòòèê ýñåáèíå êåïèëäèê òºã¿ì òºëºí¿ø¿ êåðåê.

Àóêöèîíäó óòóï àëãàí àäàì 5 ê¿íä¿í è÷èíäå òºëºíãºí êåïèëäèê òº-
ã¿ìä¿ ÷ûãàðûï ñàëóó ìåíåí êàëãàí ñàòûï àëûíãàí ñóììàíû òºã¿¿ãº 
òèéèø.

Áàðäûê ñóðîîëîð ìåíåí Æàéûë ðàéîíäóê ÑÀÊÁãà 
7-áºë., òåë.: (03133) 3-70-20 òîîðóê óþøòóðóó÷ó 

Ð.Êàñûìàëèåâãå êàéðûëñà¢ûçäàð áîëîò. Í-60
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“Sokol Media” сайты, 
жетекчиси 

МАМБЕТ уулу Кылычбек

“Ассанабил коомдук 
кайрымдуулук фонду”, 

жетекчиси 
Мохамед 

Али Абделькарим

«Келечек» турак жай 
кооперативи, тєрагасы 

КУРМАНАЛИЕВ 
Эламан 

Курманалиевич

И.Раззаков атындагы 
КМТУнун Политехникалык 

колледжи, директору 
ТУРУСБЕКОВА Нурайым 

Курманбековна

Эл аралык башкаруу, 
укук, каржы жана бизнес 

академиясы, ректору 
НАЗАРМАТОВА Касийра 

Мукашевна

“KAZMinerals Bozymchak” 
компаниясы, башкы 

директору 
ТУЛЕКЕЕВ Ильяс 

Валерьевич 

Ала-Тоо эл аралык 
университети, ректору 
ЭРДОЛАТОВ Санжарбек 

Сайпидинович, педагогика 
илимдеринин кандидаты, 

доцент

К.Тыныстанов атындагы 
Ысык-Кєл мамлекеттик 
университети,  ректору 

ИМАНБАЕВ Аскар 
Асангазиевич

SKY LOTUS ден соолук 
борбору, Президенти 

КЕНДЖИЕВ Нурмухамед 
Мухамедович 

Эр жигит эл камын ойлойт
«Не сахар» долбоорунун автору Эрулан КЄКЇЛОВ:

“КЕЛЕЧЕК МУУНГА МЫЙЗАМ МЕНЕН 
ЖАШАГАН, ЄНЇККЄН ЄЛКЄНЇ 
КАЛТЫРЫШЫБЫЗ КЕРЕК”

- Эрулан, Жогорку Кеўеш-
тин депутаттыгына талап-
керлигиўизди коюп, жеўишке 
жеттиўиз. Элдин сизге ише-
ним кєрсєтєєрїнє ишенди-
ўиз беле?

- Талапкерлигимди “Ынты-
мак” партиясынан коюп жатып 
тизмеге 15-болуп кирсем, бир же 
эки жылдан кийин депутат бо-
луп калам го деген ой болгон. 
Анткени, депутаттар ар кандай 
кызматтарга дайындалып, тизме 
жыла берет эмеспи. Бирок, мени 
элим мынчалык деўгээлде кол-
доп, дароо эле мандат алам деп 
ойлогон эмесмин. Чынын айт-
сам, мени таў калтырды. Неги-
зинен эле депутат болууну эч 
качан кыялданган эмес элем. 

Ар кандай шарттар талапкерли-
гимди коюуга тїрткї болуп кет-
ти ойшойт. Ушул кїндєрдє де-
ле эл єкїлї болгонума ишене ал-
бай турам. 

- Сиз 4 жылдан бери керек-
тєєчїлєрдїн укугун корго-
гон “Не сахар” долбоорун не-
гиздеп, иштеп келесиз. Тїй-
шїгї єтє оор экендиги били-
нип турат. 

- Табиятымдан тынч жїргєн 
адаммын. Ызы-чууга аралашып 
жашаганды каалабаймын. Бирок, 
байкасам мен жасаган жумушту эч 
ким жасабайт экен. Ошондуктан 
кызуу киришип, “Не сахар” дол-
боорун негиздегем. 4 жыл талык-
пай иштедик. Бул жылдар аралы-
гында кєп эле жумуш аткарылды. 

Негизгиси биз керектєєчїлєрдїн 
укугун коргоп, мыйзамдын иш-
тешин талап кылуу менен алек 
болдук. 

- Сиздин жасаган иштери-
ўиз коомчулукка жагып, кол-
доосуна ээ болдуўуз...

- Депутаттык мандатты алуу-
дан мурда шайлоочуларым-
дын мага ишенип берген добу-
шу кєп ойлондуруп жатат. Мен 
їчїн 19500 адам добуш беришти 
деп айтышты. Мынчалык кол-
доо чоў жоопкерчилик. Шай-
лоочуларымдын ишенимин ак-
тоого аракет кылам. Элдин гана 
кызыкчылыгы їчїн иштеймин. 
Депутаттык мандат мен їчїн жєн 
гана курал болот. Буга чейин ко-
лум кыска болсо, эми элдин кєй-
гєйїн Жогорку Кеўештен айтып, 
кєзємєлдї кїчєтїїгє аракет жа-
сайм. 

- “Не сахар” долбоорунун 
тагдыры кандай болот?

- Айына бир же эки жолу чы-
гып турганга аракет кылам. 
Мыйзамдарды окуп чыктым. Де-
путат болуп туруп мындай иш-
мердїїлїк жїргїзгєнгє укугум 
бар экен. Ушул кїндєрдє деле 

биз долбоордун їстїндє иштеп 
жатабыз. Командам бар. Алар єз 
жумушун аткарып жатышат. Шай-
лоочуларыма жана колдоочула-
рыма айтаарым – долбоор ток-
тобойт. 

- Долбоорду алып барып жї-
рїп кандай иштердин єтєєсї-
нє чыга алдыўыз?

- Дїкєндєрдїн ичин иретке 
келтире алдык. Оюмдагыдай 
болбосо да, бирок кєп эле иштер 
аткарылды. Айрым дїкєндєрдєн 
мєєнєтї єтїп кеткен азыктардын 
сатылышын тыя алдык десем жа-
ўылышпайм. 

- Депутаттык ишиўизди эм-
неден баштайын деп турасыз?

- Кєбїнчє азык-тїлїк, тамак-
аш жаатындагы мыйзамдарга 
кєўїл бурабыз. Анткени, адам-
дын бїгїн жеген тамак-ашы 
анын эртеўки кїнї. Єлкєбїздїн 
єнїккєн єлкєлєрдїн катарына 
кошулуусун кааласак, элибиз-
дин тамактануусуна кєўїл бу-
рушубуз маанилїї. Экинчиден, 
депутат катары мыйзамдардын 
аткарылышын кєзємєлгє алам. 
Биздин мыйзамдар так жана туу-
ра жазылган. Бирок, алардын 

аткарылышы єтє начар деўгээл-
де. Кийинчерээк єзїмдїн мый-
зам долбоорлорумду сунуштоого 
аракет жасайм. 

- “Не сахар” долбоорун тар-
тып жїргєн учурда ємїрїўїз-
гє коркунуч болгон учурлар 
болдубу?

- Албетте, басым болду. Дол-
боорду тарта баштаганда мени 
эч ким таанычу жана колдоочу 
эмес. Бир жарым жыл аралыгын-
да кєп эле басым болду. Айрым 
чоў дїкєндєрдїн ээлери бизди 
басканга аракет жасап жїрїш-
тї. Бирок, менин тайманбас мї-
нєзїм бар. Эгер мен корко турган 
жигит болгонумда мындай иш-
ти баштамак эмесмин. Биз келе-
чек муунга мыйзам менен жаша-
ган єнїккєн єлкєнї тапшырышы-
быз керек. Учурда коопсуздугум 
тууралуу такыр эле ойлонбоймун. 
Басым жасоонун баары артта кал-
ды. Азыр кєчєдє жїргєн маалым-
да дээрлик баары эле мени менен 
учурашат. Бул биздин ишти кол-
догон инсандардын кєп экенди-
гин билдирет. 

Жазгїл КЕНЖЕТАЕВА



Курулуш долбоордон башталат

- Алтынбек Азаматович, Кара-
Суу району республикадагы эў 
чоў райондордун бири. Калкы 
да аябай тыгыз жайгашкан. Эл-
дин жер тилкесине болгон тала-
бы да жогору. Райондо курулуш 
иштери кандай жїрїп жатат?

- Кара-Суу районунда 400 миў-
ден ашуун калк жашайт. Ал эми 
Кара-Суу шаарында 28 миў адам 
бар. Райондо 16 айыл єкмєт, бир 
шаарыбыз бар. Азыркы учурда са-
налуу эле айыл єкмєттєр жер тил-
келерин бербесе, 2008-жылы су-
гат айдоо жерлерин берїїгє мора-
торий жарыяланган. Мыйзамсыз 
салынган турак жайлар тууралуу 
да айтып кетейин. Азыр акимдин 
тапшырмасы менен 16 айыл єкмє-
тїндє рейддерди уюштуруп, тєрт 
багыт боюнча иштеп атабыз. Ош – 
Бишкек, Ош – Кара-Суу, Ош – Ноо-
кат, Ош – Араван жолунда мый-
замсыз салып алган объекттерди 
аныктап, аларды бузуу боюнча 
ээлерине эскертїї берип чыктык. 
Айыл єкмєттєр, жол башкарма-
лыгы, мамлекеттик каттоо кызма-
тынын єкїлдєрї менен биргелик-
те жол боюна єз билемдик менен 
мыйзамсыз коюп же салып алган 
контейнерлер, ар кандай майда-
барат соода тїйїндєр, бастырма-
ларды, объектилерди алуу боюн-
ча атайын топтор тїзїлдї. Аларга 
эки жолу їч кїндїк мєєнєт менен 
эскертїїлєрдї бердик. Айрымда-
ры єз ыктыяры менен алышты, 
албагандарын айыл єкмєттєрї 
менен биргеликте барып, алып 
салууга туура келип жатат. Ант-
песе алар азыркыдай машинанын 
агымы кєбєйїп, жол тыгындары 
пайда болгон кезде адамдардын 
жол коопсуздугуна коркунуч жа-
ратып жатат. 

- Жер тилкелерин которуу 
(трансформациялоо) маселе-
си кандай чечилїїдє?

- Кара-Суу районунда сугат ай-
доо жерлери таўкыс болгондугу-
на байланыштуу Нариман, Шарк, 
Кашкар-Кыштак, Мады айыл єк-
мєттєрїнїн кайрак жерлерин 
трансформациялоо жїргїзїп, 11 
миўден ашуун атуулдарыбызга 
жеке менчик турак жай салууга 
жер тилкелери бєлїнїп берилди. 
Ал жерлерге республикалык бюд-
жеттен 6 миллион сом каралып, 
азыркы учурда Ачы конушуна 4 
миллион сом жумшалып, жолдору 
сїрїлїп, шагыл тєгїї жумушта-
ры жїрїп жатат. Ал эми таза суу, 
электр жарыгын киргизїї боюн-
ча долбоорлорду жазып, єкмєт-
кє бергенбиз. Азыр ал маселелер 
каралып, чечилїї алдында турат. 

- Кара-Суу базарынын ал-
дында жол тыгыны жаралбасы 
їчїн єтмєк курулган эле. Би-
рок, азыр мен ал жерден єттїм, 
баштагыдай эле машиналар-
дын тыгыны, бири-бири ме-
нен жєєлєшкєн адамдар жїрєт. 
Канча бир миллион сом сарп-
тап курулган ал єтмєк иште-
бей калдыбы?

- Базардын аймагы Сарай айыл 
єкмєтїнє карайт. Айыл єкмєттєн 
28 миллион сом бєлїнїп берилип, 
адамдар жер алдынан єтїїчї єт-
мєк курулган. Бирок, курулуш 
иши аяктагандан кийин бир-эки 
кемчиликтери бар экени айкын 
болуп, сын-пикирлер айтылган. 
Экотехинспекция кайрадан оў-
доо боюнча эскертїїлєрдї жазган. 
Биздин курулуш тармагы да ал єт-
мєк боюнча 2018-жылы єз сунуш-
пикирин берген. 2012-жылы эко-
техинспекция деген ишкана ачы-
лып, архитектуранын курулуш 
иштерине кєзємєл кыла турган 
укуктарынын баарын аларга єткє-
рїп берген. Ошондуктан биз беш-
алты жылдан бери мыйзамсыз ку-
рулуштар боюнча маалымат бере 

турган гана ишканага айланып 
калганбыз. Жакында экотехинс-
пекция ишканасы жоюлуп, бизге 
мурдагы укуктарыбыз кайтары-
лып берилди. 

- Алтынбек Азаматович, 
Кара-Суу шаарынын, райондун 
деталдык планы тїзїлгєнбї?

- Шаар боюнча маалыматым 
жок, ал эми район боюнча сек-
сенинчи жылдардагы деталдык 
пландар бар. Ал башкы план 15-
20 жылга чейин деп кєрсєтїл-
гєндїктєн, мєєнєтї єтїп кетти. 
Кыргыз Єкмєтїнїн атайын ток-
тому чыккан. Башкы планы жок 
айылдарга план тїздїрїї боюн-
ча айыл єкмєттєрїнє тапшырма-
лар берилген. Биз райондогу 16 
айыл єкмєткє єкмєттїн токто-
мун аткаруу боюнча кат тїрїндє 
билдирїї жибергенбиз. Азыркы 
убакта республикалык бюджет-
тен 3 айыл єкмєткє акча каража-
ты каралып, тендер єткєрїлїп, 
Керме-Тоо айылына 1 миллион 
200 миў, жергиликтїї бийлик-
тен 485 миў акча бєлїндї. На-
риман айыл єкмєтїндє да 100 
гектар жердин башкы планы жок 
болгондугуна байланыштуу тен-
дер жарыяланды. Эгер башка ра-
йондорго салыштыра турган бол-
сок, биздин район республикада-
гы эў чоў райондордун бири, биз-
дин базабыз да чоў, адистерибиз 
да жетишерлик. 

- Келечекте архитектура жа-
на курулуш тармагы аткара 
турган кандай иш-пландар бар?

- Ар бир айылдын кєчєлєрїн, эс 
алуучу жайларын архитектуралык 
чийимдерине жараша иретке кел-
тирїї тууралуу тапшырма бергем. 
Ош тараптан келатканда Кашкар-
Кыштак айылынын жанында бир 
жолубуз, Шарк айыл єкмєтїндє 
байрак илинип турган чоў айлан-
ма жолубуз, Наримандын айланма 

жолу жана Ак-Таш айыл єкмєтї-
нє чейинки 5 чакырым жердин 
да жакшы бир эскиздерин иш-
теп чыгуу боюнча пландарыбыз 
бар. Ошондой эле ар бир айыл-
дын борбордук бєлїгїн жакшыр-
туу боюнча да сунуштарды иш-
теп чыктык. Буюрса, 2022-жыл-
дын март айларынан тартып иш 
баштаганы турабыз. 

- Жеке турак жай салган 
адамдар курулуштун норма-
тивдик актыларын, эрежесин 
сактайбы? Бирдиктїї бир дол-
боордун негизинде, же ар ким 
каалагандай эле сала береби?

- Биздин архитектура башкар-
малыгында 16 айыл єкмєткє он 
алты адисибиз бар. Турак жайды 
кєзємєлгє алып турабыз. Андан 
сырткары бир кабаттан їч кабатка 
чейинки 29 курулуштук долбоору-
буз бар. Їйлєрдїн канча бєлмєдєн 
турары, акчасы канча болорунан 
бери эсептеп чыкканбыз. Азыр 
адамдар їйдїн ичинде ваннасы, 
ажатканасы бар заманбап їйлєр-
дї салып жатышат. Мурда мындай 
эмес эле. Жаштар чет жактарга ба-
рып иштеп, ал жакта салынган їй-
лєрдї кєрїп келип, тєгєрєгї тєп 
келген їйлєрдї салышууда.

- Жаз айы келери менен жер 
кєчкї коркунучу пайда болот. 
Кооптуу аймакта жашаган 
адамдарга кєчїп кетїї туура-
луу эскертїїлєр берилсе да, 
їйлєрїн таштай албай кєгєрїп 
жашай беришет. Кайсы аймак-
тарда ошондой їйлєр бар?

- Райондун тоо этектеп жайгаш-
кан жерлеринде андай їйлєр бар. 
Бул багытта архитектуранын їч 
кызматкери атайын Бишкекке ба-
рып кошумча билим алып келиш-
кен. Кооптуу аймакта жайгашкан 
їйлєргє мен адистеримди жибе-
рип, тїшїндїрїї, ынандыруу иш-
терин тынбай жїргїзїп келебиз. 

- Кара-Суу районунда “Дор-
дойдон” кийинки орунда тур-
ган Кара-Суу базары жайгаш-
кан. Келип-кеткен эл аябай 
кєп. Бирок, райондо бир дагы 
мейманкана жок...

- Эў туура байкагансыз, шаар-
да да, райондун аймагында да 
бир дагы мейманкана жок. Мурда 
“Гїлзар” деген бир мейманкана-
быз бар эле, ал жери менен кошо 
алда качан жеке жактарга саты-
лып кеткен. Азыр заманбап мей-
манкана салуу боюнча долбоор 
иштери жїрїп жатат. Шаар баш-
кармалыгына да заманбап 3 ка-
баттуу мейманкана куруу боюнча 
талаптарды коюп келебиз. Анын 
дагы бир кыйынчылык жаратып 
жаткан жагы - шаардагы жерлер-
дин баары сатылып, жеке менчик-
ке єтїп кеткендигинде. Мейман-
кана салат элем деген ишкерлер-
ди табуу да кыйын болуп баратат. 
Азыр адамдардын баары эле пай-
да табууну кєздєп калды. А биз 
єзїбїз мамлекеттин эсебинен са-
лалы десек жер маселеси кыйын 
болууда. Бирок, ар бир айыл єк-
мєтїндє мектеп, бала бакча, бей-
тапкана сыяктуу соцобъекттер ку-
рулуп жатат. 

- Алтынбек Азаматович, 
шаарда кєчєлєр тар, маши-
на кєп, соода кылчу тїйїндєр 
арбын, ошолорду бир иретке 

келтирїїнїн учуру келди кє-
рїнєт. Мындан 100 жыл баш-
та кандай болсо, ошондой эле 
бытырып, чачылып жата бер-
беш керек го?

- Райондо шаар куруу кеўеши 
иштейт. Ал маселени шаар мэрия-
сы чечиш керек. Биз сунуш ире-
тинде єз оюбузду ар дайым ай-
тып келебиз.

- Кєп кабаттуу їйлєрдї салуу 
планда барбы?

- Катта-Талдык айыл єкмєтїн-
дє 44 гектар жер бєлїнїп берил-
ген, ошол жерге беш кабаттуу 40 
квартиралуу їйлєрдї салабыз. 
Макетин чийип губернаторго да, 
акимчиликке да бергенбиз. Кеп 
эми инвесторлордо калды. Бир 
инвестор келип кєрїп кетти, ма-
селе канализацияга келип така-
лып туруп калды. Жакында эле 
бул сунуш менен райондун аки-
ми Турусбек Молдобековичке ки-
рип, макетин, долбоорун кєрсє-
тїп чыктым. Сынак, тендер жа-
рыялайлы деген чечимге келдик. 
Буюрса, бул ишибиз да максатка 
ашат деген ишеничтебиз. 

- Кара-Суу районунун айма-
гына заманбап аэропорт куру-
лат деген сєздї интернеттен, 
сайттардан окуп калдым. Кай-
сы айыл єкмєттєрїнїн айма-
гына курулат? 

- Аэропорт куруу маселеси 
2014-жылдары эле каралган. Ма-
ды, Отуз-Адыр, Нариман айыл єк-
мєттєрїнїн аймагынан 220 гектар 
жерге салуу пландалган. Самолёт-
тун учуп, конуу тилкеси 2 чакы-
рым жерди тїзїш керек экен. Ан-
дан сырткары туман тїшпєй тур-
ган жер болуш керек деген талап-
тар бар. Бїт адистер барып кєрїп, 
аэропорт курула турган жер не-
гизинен жактырылган. Ал жерде 
кєбїнчє атуулдардын їлїш жер-
лери бар экен, аларды башка ай-
мактарга жылдыруу маселеси да 
акырындап чечилип жатат. Жер-
лерди мамлекеттин менчиги-
не алып, тиешелїї документте-
ри да даяр болгон. Бардык нерсе 
акча каражатына келип такалып 
турат. Жакын арада эле Бишкек-
тен атайын комиссия келип, аэро-
порт курулчу жерди кєрїп кетиш-
ти. Айыл єкмєттєрїнє тапшырма-
лар берилди. Їлїш жерлерди баш-
ка жакка жылдыруу маселеси ак-
ча жоктугунан токтоп калган экен, 
азыр ал иштер кайрадан жїрє баш-
тады. Андан сырткары инвестиция 
тартуу боюнча да иштер жїрїп жа-
тат. Кашкар-Кыштак айыл єкмє-
тїнїн жолго жакын жайгашкан 5 
гектар жери бар. Ал жерди транс-
формациялоо маселеси да чечилди. 
Азыр тендер жарыяланды, ал жер-
ге логистикалык чоў борбор салын-
макчы. Кара-Сууда пахта кєп эги-
лет, элдин пахтасын сатып алып, 
ошол жерде сактайбыз. Пахтаны 
чийки продукция катары эле сата 
бербестен, келечекте аны иштетип, 
кездеме чыгарабыз деген да мак-
саттарыбыз бар. Ал жерде 2000ге 
жакын жумуш орундары тїзїлєт. 
Андан сырткары жерге аренда тє-
лєгєндє да мамлекеттин бюджети-
не акча тїшїп туруш керек. Ал жер 
менчикке берилбейт. 
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